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Bugünkü konsey 
Bugün uh'.;sia7' sosyetesi 

konseyi bütün dünyayı " sa-

~:~e:~la~°;;.;a:~abeşs:!:::!~ 
aını görütmek üzere toplanıyor. 
Bu sorgu, 300,000 kişilik ko
caman bir ltalyan ordusunun 
toplanmış olduğu Doğu Afri
kaya ait değildir. Orada B. 
Mussolininin aylardanbe:-i ha· 
.l~rladığı barba girişeceğinden 
kımsenin şüphesi kalmamıştır. 
Fakat busömürge savaşının bü· 
t .. 
un Avrupayı yeniden tutuşturup 
tutuşturmıyacağı bugünlerde 
anlaşılacaktır. 

İtalya, Habeşistanda geniş 
\1e zengin bir sömürge istiyor. 
Bu bakımdan Romanın durumu, 
londranm Mısır veya Hindis
tanda, Parisin Fas veya Çin 
liindistanındaki darumlarından 
farklı değildir Arada yalnız 
bir zaman d~ğişikliği vardır. 
Fakat Büyük Britanyayı, Fran
sayı ve diğer sömürge devlet
lerini, kuvvete dayanarak ve 
kan dökerek deniz aşırı top· 
rakJarda yerleşmeğe sevkeden 
ekonomsal ihtiraslarla Italya
nınkiler birbirinin öz kardeşi
dir denilebilir. 

. Eğer bugünkü dava sadece 
hır siyasal ahlak davası ol
laydı, Italya ile birlikte 
başkalarının da mahkum edil
llıeleri lazımgelecekti. Habeşis
tanın uluslar sosyetesinde üye 
olması ancak sömurgeciliğin 
kuvvetten başka hak tammı
Yan ezeli prensiplerini bu defa 
daha büyük aydınlık içinde 
lutrnaktadır. Yoksa ltalyanın 
hu defaki teşebbüsü, ne Trab· 
~s teşebbüsünden, ne de on· 

an evvel şu veya bu bayrak 
altında yapılan sömürge harp
lerinden farklıdır. 

Zaten Habeşistanın lngiliz 
\1e Amerikanlara petrol ve ma
den imtiyazları vermek sureti
le kendi lehine bir durum yarat
lnağa çalışması Adisababada 
~~vaoın nereye dayandığının 
1~1ce anlaşıldığını gösteriyor. 
Fakat bu Habeşistan için aynı 
tarnanda bir zaaf belgesidir. 
Negüs kendi kuvvetinden emin 
0 saydı, Anglosaksonlara geniş 
llıenfaatler ayırarak onları 
daha ziyade kuvvctie ltalya
nın karşısına dıkmeğe çaba
lanııyacaktı. 

Görünüşte, Londra ve V~
ş ngton bu imtiyazların kendı
lerini bağladığını iddia edi
Yorlar. Belki de öyledir. Amma 
Habeş imparatorunun manev
rası işin içyüzünü aydınlat
rnalctan da ğeri kalmamşıtır. 
f.' ransız gazeteleri Habeşistanın 
• ltalya harbe hazırlanırken • 
b~yle imtiyaz.ar vermeğe hakkı 
0 nladığını, alacaklıdan mal k~
\' ır an bir müflis durumuna du
ŞÜndüğünü yazacak kadar ileri 
g idiyorlar. Zavallı hak! "Senin 
adına ne kadar cinayetler iş
lenebilirmiş!,, 

1 
' 

Fransız - lngiliz anlaşmasıltalyan tecavüzü. başladı 
ı 1000 ltalyan askeri Habeş toprağında 

p arİS gazete erine göre, Küçük antantın Habeş meselesinde durumu 
• d ı •• •• ı •• ' Londra, 2 (A.A) - Röyter müeyyı e er gom ll UŞ • Ajansı bildiriyor: 

Henüz teeyyüd etmiyeo bir 

arasında Habeşistan'a Fransız gazeteleri devletler 
karşı bir menfaat anlaş ası istiyorla,,. 

Paris. 3 (Ö.R.) - Gazete- ---·---~"-~--~-·--..........,,.....,.....,.,,.,,..,..,.,,.,,,..,...,. 

1 ıngiltcre tarafından Ital-
cr, k 1 

yaya karşı ortaya çı arı an 
taz ik müeyyedeleri korkulu
w y .. müldügv ünü kaydet· gunun go 
mekte birleşiyorlar. k 

''Jour,, da B. Bailby artı 
tazyik müeyyedelerinde~ bah
sedilmediğini ve kimsenın bu.o
dan bahsedildiğini işitmek bıle 

d. v · · ıvor Fransız isteme ıgını yaz · 
gazetecisi Habcşistan~ak.i ma
den imtiyazlı işinde ln~ıltere-

. üttügw Ü mertçe sıyasayı 
nın g -· 
·· dükten sonra "gerçegın ya-

ıov 1 omuz omuza yürüdüğü 
ana b . t 

ıgv bir tebliğle,, u ış en 
resm .1. h·"k'" 

lmaktansa lngı ız u ume-
sıyrı . 
t" in kendisine yaraşan bır du-
r~m takınmağı tercih ettiğini Manevra/aıdan soızra A1ussoü11i önündm bıiyiik gqıd 
yazıyor. ''Negüs, alacaklılarının hak· cak genel bir savaşa yol aça-

fmtiyada:ın kendisine ge- kını çalmak için mevcudunu cak olan bu gibi tedbirlerle iş 
}ine~" Jour" lngiliz - Amerikan dağıtan iffds etmiş b:r teci- :,:.liğinden Fransamn sakınması 
konsorsiyomu tarafından elde mere benzemektedir! Haklarına gerektigini yazıyor. 
edilen kağıdın büyük bir de- ve kuvvetine güvenen Mussu- "Figaro,,gazetesinde Vladimir 
veri olmadığı kanaatındadır. lini hiç bir şeyin kendisini dur- d'Ormessam şimdiki düşünüş 
~on dakikada bunu imza. ~t: duramıyacağını ~öylüyor ve halinin bir hal suretine yol 
mekle, Habeşistan kendısını dediği gibi yapacağıda muhak- a.çacak her hangi bir istikşafa 
bekleyeyen akibetinden. ku~- kaktır.,, uygun olmadığmı yazarak di-
tulamıyacaktır. Muharrır dı- "Jour,, müeyyideler meselesi yor ki = 

habere göre bin kadar Itatyan 
askeri Habeş hududunu geç
miştir . 

Mısır Uzerlnden 
geçecek uçaklar 

Kahire, 3 (A.A) - Sanıldı
ğına göre Mısır hükumeti ya
bancı devletle:e bir nota gön
dererek Mısır toprakları üze· 
rinden geçecek süel uçaklar 
için uçuştan en az 15 gün evel 
Mısır hükumetine müracaat 
edilerek u~uş izni alınması 
gerek olduğunu bildirmiştir. 

Londra 3 ( A.A) - Adi!ia
babadal\ Röyter Ajansına bil
dirildiğine göre Habeş impa
ratorunun finansal danışmanı 
Amerikalı Colson Ricet tara
fından sonuçlandırılmış olan 
imtiyaz işinde lngiliz sermayesi 
bulunduğunu söylemiştir. 

İnglllz izahatı 
Paris, 3 (A.A) - Eden La

val'a lngiliz hükametinin (Ric
ket imtiyazı meselesinde yapa .. 
cak biç bir şeyi olmadığım ve 
bu imtiyaza hiç bir veç.hile arka 
olmadığını izah etmiştir. 

Laval'm bu izahatla tatmin 
edilmiş elduğu ıanılmatadır. 

Üzümcüler 

Yugoslavya baş/JOka111 ,,,,,, ıı .• ıuıJVlf 
Baldvlnle görüşecek 

Paris, 3 (A.A) - Eden ve 
Laval ayni trenle Cenevreye 
hareket etmişlerdir. Yarın bil
hassa henüz tamamen kotanl
mamış olan meseleler hakkın· 
daki noktai nazar teatilerine 
tekrar başlıyacaklardır. Bugün 
fogiltre ve Fransanın üçler kon
feransı hakkında müşterek bir 
bildirik verip vermiyecekleri 

- Samı 3 üncü say/ada -

ne istiyor? 
yor ki: yeniden ortaya çıkarılırsa an- - So1111 tlcirdiincti sahifrclc --

~H~a=r=:b::==t:==e=;h;=l;=:ı•::;=k=e:=S=J.::== t) t I d ihracatçılar birliği yanında bağcılar a a 1 ama 1 birliği de olmalı ve ... 

B. Edenin heyecanlı diyevi bekleniyor 
Fransa, İngiltere ile Italyay! uzlaştırmağa çalışacak 

Bay Eden 

Paris, 3 ( ô.R ) - Laval ve Edenin kendi hazırladığı ra-
Eden arasındaki görüşmeler, poru okuyarak konseyi açması 
Hebeş meselesinin muhtelif çok muhtemeldir. Bu rapor 
cepheleri karşısında Framıa ve Paris konferansındaki konuş· 
lngilterenin karşılıklı duruml~- maları objektif olarak hülasa 
rmı aydınlatmağa yarayan bır edecektir. 

enci istikşaf mahiyetinde ol- Aabeş mümessiline Negüs 
!uştur. Cenevrede gü~ülec~.k adına anlaşmazlığı tahlil etmek 

üzakere yolu meseJesı de go- fırsatının verilip verilmiyeceği 
~şülmüş ise de bir aonuca va- belli olmadığı gibi baron Alo-
lamamıştır. Hatta Fransa isiye bizzat Duçe tarafından 

~e lngilterenin Paristeki üç hazırlanan mahut dosyayı aç-

nin konseyin daha ilk toplan
tısında heyecanlı bir diyevle 
m!!selenin ruhuna girmek niye· 
tinde olduğu zannediliyor. 

"Petit Journal,,e göre Fran· 
sız hükumeti genel durumun 
ve bilhassa Avrupa diploma
tik durumunun vahimleşme
sinden korkmaktadır. Bunun 
için B. Lavalın hareketi ihti· 
yatJı bir bekleme hududunu 
aşmıyacak vt: Fransız başba

kanı hemen girişeceği diplo
matik istikşafların sonuçlarını 
beklerken ödevi sulhu korumak 
için heşeyi yapmak olan Fran
sanm durumunu önceden ihsas 
edecek mahiyette vakitsiz her 
diyevdcn sakınacaktır. 

Londrada ltldal 
temayUIU 

Paris, 3 (Ô.R) - Dün ak· 
şam saat 23,30 da Paris'ten 
· a ... ket eden başbakan Lava) 
busabah, lngiliz devlet bakanı 
ve uluslar sosyetesi işleri di
rektörü B. Eden'le aynı trenle 
Cenevreye varmıştır. 

··-·-·-Yrni Asır Hey'eti Tahririye birliğin teşekkülüne imkan 
Dirdtlôrlliğüne görülemezse bu va7.ifeyi göre• 

1 Birkaç haftadanberi bağcı- cek ve bağcıların hukukunu ı 
ların elim vaziyetlerine ve koruyacak Ziraat bankasının l 
buna gereken çarelere dair lzmir şubesi bu yeri işgal et• 
kıymetli yazılarınızı derin bir meJidiı. Her senenin rekolte 
alaka ile okumaktayım. Herse- tesbiti gerek ihracatçıların ge-
nenin bu mevsiminde tomuran rck bankanın ayrı ayrı tetkik· 
bu hatiğ çıbanın başı birtürlü !erinden geçirildikten sonra 
kurumadı ve kurumıyacağa da Türkofiste birleştirilmeli eğer 
benziyor. Siz, bu vadide akla, lüzum görülürse Türkofislerde 
hayale ve mantıka elverişli bü-
tün düşüncelerini değerli ga- vilayetlerden alacağı malumatla 
zetenizin baısütun)arında dö- da karşılaşhnldıktan sonra 
şediğioiz için faıla ilave ede- hakiki rekolte tesbit edilmeJi-
cek bir kelime bulamıyoruz. dir. 
Y aloız, biz.im de ba%.l düşün- 2 - Alivre satışlar: Her 
celerimiz vardır. Bunu da ali• tüccarın istediği şekilde gelişi 
kadaranın nazarıdikkatini cel- güzel olmamalıdır. Türkofis 
bederseniz diğer yazılarınız tarafından bir had tayin edil-
bu önemli noktanın halli da- melidir ve bu hadlar dahilinde 
şünülür ve bağcılar hesabına 
da bir kAr kaydedilmiş olur. 

1 - Merkezi lzmirde olmak 
üzere ihracatçılar birliğine mu
vazi ve karşılık olarak bir de 
bağcılar birliği olmalıdır. Bu 

satılmalıdır. Rekolte fazladır 
diye fiyatları bütün bütüne 
indirmek çok büyük insafsızlık 
olmakla beraber bağcıların bü
tün bütilne zararına bir hadi· 

So11u hl'.şind salıif ede -

20 İlkteşrin - Pazar günü 
GE~.ET, 
~-U-F'"US 

S..A. "Y"I1\l..CI 
Evinizde o gün hazır bulunan 
bütün insanları yazdırınız., 

Şirndi, hazırlığını son nokta· 
Ya kadar ilerletmiş bir ltalya 
k?rşısında teşkilatsız ve zayıf 
hır Habeşistan var. Bu kuvvet 
nisbetsizliği orada barbın önü
ne geçilmemesi için yeter bir 
aebebdir. HabeşiJtan hesa
bına yıpranma harbı ,eklini 

t flı görüşmeler hakkında mak müsaadesinin verilip ve-
' ;~:terek bir not ve~m.elerine rilmiyeceği de bilinmiyor. 

bile karar verilememıştır. Bay Bazı çevrenlerde B. Antoni-

B. Laval Parisde B. Edenle 
uzun uzadıya görüşmüş ve ha
reketinden evvel ltalya sefiri 
B. Cerutti He de uzun 
bir mülakatta bulunmuıtur. 
Bunun iç.in Cenevre 'ye aulb 
lehinde bir harekete gi

- &1111 üçü11rü saliifedt -

.................... llllllil .. ~~~------e a, ve k 11 at 
istatistik Umum MUdUrlUAU 

- So11n Orıinrii sald'rr!r 
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.:13:e:r gÜ.:n -

... Bir .. aYa\·a·r sözU • • Hırsızlıklar 

s~:,,bı7~- ŞEDJR B BERLBRJ Küçük tavuk a11c151
11 ma, temaşasına bak lsmail oğlu onbeş yaf'if 

Haı•salanızuı alamıyaı:ağı bazı Ali Şehitler caddesinde ,-e· 
i.ş/ere şahit olabilir ve bundan dolayı o 1 ı ı bağladığı yemleri atmak ~.tlİ' 
şaşabilirsint"z. Meselti fazilet, doğru- Panayırda mu·· sabakalar rman yangın arı u usa tiyle Mehmed karısı ~~ 
luk, çalışma gibi esasların insanı tıvuk!arım çalmak ıst tJ' 
saadffe gö/ürdüğiinü size mekteplerde B k • k • görülmüş ve Ayşe ar~~sı:.--
öğretmiş/erdir, bwı/an ldiaplarda da E 1 1 . . d ı·r aynag"" 1 ru· etıyor kip ederek taşla Alıyı 
k d S • bu -:, um n su··s u·· pavyon ar ve en ıyı ra - t o u11111şsw111z ar ve ız u,. • ağır surette yaralamış ır. fJ' 

deyi /zayatımza temel yaptığuuz lıal- ) 8. .1. . k I Tahkikata yar genel ~ 
de muvaffakiycle uişememişsüzizdirde yo ar - ırincı ığı azan an ara Muhafaz_!::a ve mu·· cadele tertı·batı hak- man bay Orhan el koyıour;.,, fczalıatlell f ezahate, yalatıdan yalana ., ıu il' 

koşanlar, buna mukabil sizin gibi l'e Madalyalar Verilecek b k 1 § Panayırda Şerif og ~ 
sizin kadar çalışmayıp miskinlikten • • • kında Tarım a an ığının yayımı rahimin oyuncak pavyoPtt;_di 
şi.şcnler mesut ve müreffelıdirl~r. /Ju • • - • - • • bir ~işe şarab çalan 
görünüşe balupta sakın aldanmayı- Panayırda iyi mal teşhir altın ve gümüş madalyalar ve- Son günlerde orman yan- men haber alınarak kabili is- oğlu Kazım tutulmuştur. ~ 
ıuz, bildiklerinizin sıhlıatimlen şüp- edenlerle güzel vitrin ve pav- recektir. I ö a il i gınlannın çoğaldığt ve büyük tifade kuvvetlerin el birliğile § Karantinada 2

8
48bor 

51~ 
heye. kalkmayınız. yon süsliyenler arasında bir Yugos av g reıı:ç er aile evinde oturan o 111 

tahribat yaptıg-ı malumdur. Dün ilk saatlarında karşılanırsa or- t er:-. Böyle baziçe/ue kanmamalı, ka- müsabaka tertip edilmiştir. Panayırı gezmeğe gelen Yu- Madam Estere müraca~tfi "at 
l ki t bak ziraat bakanlıg-ından ilbaylıg-a man yanmnı tahribatı mutlak . k d Lu -'• rışmanıa ı, uza an emaşasına • Panaya.r komitesince bu müsa· goslav tecimerlerinden bazıları e.· yersız ta ımın an . ati ,. 

malldır. baka için bir jüri heyeti se- dün tecim odasına giderek Ege gelen bir telgrafta bu hususta düşecektir. Mehmet Zeki adliye lff 
0 

" 
Son giilerı eyi güler, insanın sonu lazım gelen tedbirler etrafında Elimizde kalan son ormaa dug-unu söyliyerek kadı·D· ı 1111 · ım-'·" 1.:. üph ı.ı.: Ç. .. : 1-iştir. iktisadiyatı hakkında bazı ma- ,,., 

eyı o uu.uır ve ''* ş e yo""" .1a- ~ deniliyor ki: servetleri üzerinde kıskanç ve lirasıoı dolandırmış ve uç tf 
11-' -'-.1:-·'··k ,.,,ı.,.--ı. biraz Bu heyet Türkofis Di- lfımat almışlar ve Anadolunun 
z~, uu

5
""" • t--~"'"" - O l h 1 lırasını çalmışbr. Hırsıı "'-'A k z z B h. b. k l · · rman yangın arının sayısı assas o manızı ve yangın gecikse bile - insam mlltl.aka saacu:~ re törü iya, iraat an- mü ım ır ço yer erım gez-

,götürür, en sağlam, oı emin yol kası Direktörü Aşki iş meğe karar vermişlerdir. görülmemiş bir hadde çıktı. umurunda icap eden tcd- tulmuştur. . deO t_ 
budar. b k d. k F Dr. Etenı·n tr-tklklerl Sebebler arasın da kuraklığın birlerin hemen ittihaz ve § Kemeraltı caddesın ~ 

an ası a.re törü iruz ve "' d k d f d. k d 1 v çen Mustafa og-lu. tl. iit. e~1.~ ~ Mazlum evamı a ar er ın ay sız ıgı · ·ı ·k · .. n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: 

lşyarlar arasında 
Polis teavün sandığı 
Polis teavün sandığı umumi 

heyeti dün iJbayhk bekleme 
salonunda toplanmıı ve yeni 
nizamnameyi müzakere etmiş-
tir. Neticede nizamname kabul 
edilmiş, idare heyeti başkan
lığına idari kısım başkanı bay 
Yaşar Banş, azabklara da de
niz birinci komiseri bay Faik, 
Kantar ikinci komiseri bay 
Ihsan ve komiser bay Osman 
Nuri seçilmi9lerdir. 

ilbay odada 
İlbay Fazlı Güleç dürı tecim 

ve endüstri odasına giderek 
ziyaret iade etmiştir. 

Hukuk lflerl dlraktörlUfiU 
Kuşadası kaymakamı bay 

Dilaverin Hukuk iıleri direk
törlüğüne tayini Yüksek tas-
dika iktiran etmiştir. Bu tasdik 
ilbaylığa dün telgrafla bildi
rilmiştir, Bay Dilaveri tebrik 
eder ve yeni vazifesinde de 
kendisine sonsuz muvaffakiyet· 
)er dileriz. 
Kuşadası llçebaJh§ı 

Bay Dilaverden inhilal eden 
Kuşadası ilçebaylığına lstanbul 
emniyet direktörlilgü dördüncll 
şube direktörü bay Rasih atan
mtş ve keyfiyetin yüksek tas
dika iktiran eylediği ilbaylığa 
telgrafla bildirilmiştir. 

Dı=fterdar B. Kenan 
Bir aydanberi mezunen Ber

gamanın Kozak nahiyesinde 
bu1unan defterdar bay Kenan 
yılmaz Cumartesi günü şehri
mize gelecek ve işine başlıya
cakbr. 

B. Hasan Basri 
Bir aydan beri mezunen 

Kuş adasında bulunan üçüncü 
müstantik Bay Hasan Basri 
mezuniyetini bitirmiş ve dün 
vazifesi basına gelmiştir. 

ı. idare hay'ell 
llbayhk idare hey' eti dün 

toplanmış ve memurin muha
kematına aid bazı dosyalan 
tetkik etmiştir. 

Finans uzmanlarıı 
Şehrimizde ve bazı kazalarda 

finans teşkilitımızı tetkik eden 
Fransız finans uzmanlarından 
birisi Ankaraya dönmüştür. Di
ğeri tetkiklerine devam etmek
tedir. 

Urayda 
Belediye daimi encümeni 

dün ögleden sonra toplanmış 
ve bazı işleri müzakere ede
rek icabeden kararlan almıştır. 
Hakyerlerı taun bitti 
20 Temmuzda tatil edilmif 

olan mahkemeler yanııdan iti
baren açılacaktır. 

Zavallı yavrucuk! 
Dün sabah Bahribaba par

kında çiçekler arasına yirmi 
günlük bir kız çocuğu bıra
kılmıştır. Çocuk belediye yu
vasına teslim edilmis ıı:e 

panayır direktörü mühendis Istanbul Üniversitesi profe- temioı ı e ı tizasına go· ki 
k idare ve muhafaza kuvvetleri- re orman müdürlerinin, kay- cüzdanından yirmı 1 ~· 

Nezihden mürekkeptir. Jüri he- sörlerinden ve tanınmış e ono· nin azami randıman alınacak yankesicilik suretile çalıDIP""_..t 
ti t tk'kl · b 1 t •. ti · · d d kt b makamların nahiye müdürleri- ı· .. '-· ye e ı erme aş amış ır. mıs erımız en ° or ay faaliyet çığrma konulmamış ol- Kavgalar ve yara .-•;.: ~ 
Ayrıca panayıra iştirak eden Muhlis Ete şehrimıze gelmişve malan göıe çarpmaktada.r. nin, jandarma ve esker kuv- Gerenlik caddesinde.J ~ 

beş radyo fabrikasının radyo- dün Ticaret odaslna giderek Köylülerimiz ikaz olu _ vetlerinin köylü yardımına ek- kanına badana yapan ~ 
Jarı için de birincilik müsaba- genel sekreter doktor bay nur ve hele baş gös- lenerek gördüğümüz tahriba- oğlu Mehmed, başına td~ dl' 
kası tertip edilmiştir. Pazar Mehmed Aliden lzmirin eko- termiş ; ateş; temin oluna- bn önüne geçilmesi ehem- çocuklara kızmış v~ ~a fı~ 
gunu panayır ziyaretçilerine nomik durumu hakkmda malu· bilecek bir çok vasıtalarla he- miyetle laztmdır. sekiz yaşında Akıfı uretl' 
giriş bileti ile beraber bir de mat almıştır. •• M • •• • sapı ile başından hafif 5 

rey pu"lası verilecektir. işittiğimize göre Dr. Mu- so·· ke - Aydın yaralamışhr. o~ 
O gece panayırda bulunacak hlis Ete yakında Ege mm- § Karşıyaka' da ~ 

olanlar be-' radyo fabrikasmın takası ikhsadiyatı hakkında 1 • _ • _ •. mevkiinde ltalya t.eba ~ 
radyolarının "'alacakları par- mühim b r eser kaleme ala- A d t • 13 yaşında Despı~o bii-' . ._. rasın a pazarcı renı ve d atbgt "~ çaları dinledikten sonra reyle- caktır. oyun esnasın a 

10 
~. 

)erini kullanacaklardır. Sandık- lzmir panayırı hakkındaki Motorbu·· s seferler·ı ile Receb kızı ı~· 
Naileyi başından yara. a·if larcia birikecek olan reyler tedkiklerini de ayrıca alaka· k". -ır "'a.rııbl 

§ Bozyakada Es llZ&AO ut ıv 
tasnif ediJdikten sonra birinci darlara bir raporla bildire- Söke-Aydın, Nazilli-Aydın Söke _ Aydın arasında ve ye- rur ve lzmirde ~ahı? .. ~ 
gelen anlaşılmış olacaktır. cektir. b l · h kk d k d. · b 1 · d S mag-azasında tesvıyecı 11t' ,...~ motör üs en a ın a o uyu- ıncı, perşem e gün erı e ö- OJ' 

Jüri heyeti gerek bu müsa- DUnkU göretçiler cularımızın bazi şikayet ve di- keden Nazilliye kadar motör- oğlu Hüseyin, Mehuıe 5~ bakada, gerek vitrin süslemek Geçen gün panayırı 7667 leklerini sekizinci işletme mü- büs yerine gidiş geliş bir pa· Hüseyni mavzerle aı~r iJ1cİ ~ 
ve iyi mal teşhir etmek müsa- kişi ziyaret etmiştir. Dün de fettişliğinin dikkati önüne zarcı treni tahrikine başlamış- yaraladığından dün ı~if , 
bakasında kazanacak olanlara panayırı gezenler pek çoktu. koymuştuk. rar hakimliğince tev f! 

•• •• 1 •• _. • tır. Bu tren de Motörbüsler gibi t 

1 b h k 
Müfettişliğin bu dilekleri he- yöllarda durarak yolca almakta- muş ur. kk'· ~ 

Çayır l a Çe ıyımı men onayhyarak gereğini yap- dır. Yolcu mıktan nisbeten az § Evvelki gece Ço~~rtl OJ~ 
tığını gösteren aşağıdaki mek- Faikpaşa parkında Şu. Of' 
tubu memnuniyetle yazıyoruz! olan Ayaın - NaziUi mıntaka· Nuri Turan ile I~rabi~4- ~ 

Bl•r f h• •• •• d • } Yeni Asır gazetesi müdürlliğıim:: sında pazarcılar perşenbe gü- Cahid arasında munak""" ~~ 
3 IŞe YUZUll en iŞ enen Muhterem gazetenizin 3-9- nünden mada eskisi gibi Mo- zünden kavga çıkuı~f ,,.'JI 
Cı·nayet·ın davası 935 tarihli nüshasında (Söke- törbüslerle gidip gelmektedir. Turanı çakı ile bog• 

Aydın), 'Nazilli-Aydın) Motor- Motörbüslerin bir defada ala- 1 .. J 
\! yara amıştır. 11111ıv:J 

Çayırhbahçede pınarbaşılı 
Hayreddini öldürmekle suçlu 
garson Mehmedin muhakeme-

sine dün ağırcezada başlan
nuştır. 

Mehmet demiştir ki: 

dm da kendisile birlikte git
meğe başlayınca Hayreddin 

parasını istedi Mebmed bıça
ğını çekerek Hayreddine sal
dırdı, Hayreddin: 

- "Ah yandım!,. diye hay
kırdı. Mehmed bu defa bana 
hücum etti. Bileğinden yaka-
layarak elinden bıçağını aldım 

ve yangın yerine fırlattım. 

büslerimizin bazı pazarcılan madığı yolcuların da mukerrer . § Karşıyakada l(e.ıelll':.· 
istasyonlarda fazla bekleltig-ine seferlerle nakilleri temin edil- '" ;. 

t caddesinde kasap L..ıed alı' 
dair bir yazı görülmüştür. miştir. şletmemiz, halkın ihti- oğlu Ali ile arap Aw;,p r'

0 Civar halkının son günler- yacını karşılıyabilmek için müm- sında ~avga çıkmış, ~ ,,.~4' 
deki rağbetini gören işletme- kün olan her tedbiri almakta- med bıçakla Aliyi ka ç 
miz, Eylülün ilk günündenberi dır ve bu ihtiyaçları daima göz yaralıyarak kaçmıştır. et _Jf 
haftanın altı gününde - yolcu önünde tutacaktır. lşyara hakarbef'l:.I 
kesafetinin daha çok olduğu - lfletma müfettişi Karantinada özel f'I~ 

tahsil şubesine gideO Aff, ;. 
Okullar: oğlu bay Mehmed ~ ~ • Sosyeteler: 

- işim paydos olmuştu. iki 
kişinin bir kadım götürmekte 
olduğunu gördüm. Yanlarına 

giderek kadını kurtarmak is
tedim. Hayreddin kızdı ve ba~ 

na bıçak çekti. Arkadaşı Naz
mi de bana hücum etti. Ken
dimi tehlikede gördüm, korun-

Mahkemece gelmemiş olan 
şahid Zevnebin getirilmesi için , 

FUmlgasyon sosyetesi Parasız yabh sınacı 
Tecim odası genel sekreteri Orta mektebe parasız yatılı 

Bay Mehmed Ali İzmirde ge- kabul edilecek talebelerin mü-

parasından olan borc~ .. edi~ 
disine ihtarname teb ıf ,e I'""~ 
sinden mu~ber olınUf b,Jı"" 
memuru bay Latife. ~ 
ettiği iddia edibniştı~~ıı?, 

mağa çalışırken Nauninin bana 
salladığı bir bıçak darbesi 
Hayreddine rasgeld.i. Ertesi 
gün de öldüğünü öğrenelim. 

Şahid sıfatiyle dinlenen Naz
mi de: 

- Basmahane önünde mua· 
yeneye tabi kadınlardan Zey-

nep yanımıza geldi. Mutabık kal 
dık,parasını verdik yangın yerine 

giderken arkamızdan Mehmed 
geldi, Kendisinin taharri me
muru olduğunu söyliyerek bizi 
karakola götürmek istedi. Ka-

duruşma başka güne bırakd
mıştır. 

Çocuğa tecavüz eden 
Santo adında 11 yaşlarında 

bir musevi çocuğunu Asansör 
altında kayalık içerisine götü-

rüp ahlak ve tabiata aykırı 
münasebete teşebbüs ettiği sı

rada yukan katta oynamakta 
olan çocuklann bu işi görüp 
taş atmaları üzerine emeline 
muvaffak olamıyan lsrail oğlu 

Avramm asliyeceza hakyerin
deki muhakemesi dün bitmiştir. 

A vram bir sene müddetle 
hapse mahkum olmuştur. 

ELHAMRA 1. 
MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 

7 eylül cumartesinden itibaren 

ViYANA AŞK~~ 
Viyana musiki motlflerl Uzerlne yapllmış olan 

flllmlerln en mUkemmeh, unutulmıyacak 
bir filim •• MAGDA Şnayder ve Volt Albah-Betty 

Musiki : Johann Strauss 
CZZZ:ZZ7..Z7.ZZZZL7..zr-..LZ7.zz:r.&:Z72ZZ7 .. .ZZZZZ7.zzz21U-.LZ7./.LLZZ7.72ZZ; 

Bugün: 

Sevmek yaşamaktır 

çen sene yeni teessüs eden racaatları 15 eylüldan itibaren 
İzmir Fümigasyon Anonim şir- erkek liseni direktörleri tara-
ketinin fevkalade içtimamda fından kayedilmeğe başlana-
hükfımet komiseri olarak bu· caktır. 
lunmuştu. imtihan Türkçe, tarih, cuğ-
Ôğrcndiğimize göre bu toplan- rafya ve riyaziyeden 23 eylfıl-

hda şirketin yalnız incir ibra- da yapılacakbr. 
cah ile değil ithalat işlerile de Gazi Qrebnen oKulu 
iştigali için mukavelenamede Gazi orta oğretmen okulu 
tadilit yapılması kabul edil- ve eğitim enstitüsü edebiyat, 
miştir. tarih, coğrafya, tabiğ ilimler, 
Ekma kçller kooperatifi riyaziye, resim, iş, pedagoji, 

Haber aldığımıza göre iz- b d · · k 1 
mirde kurulmak istenilen ek- e en eğıbmi ol anna bu yıl 

k ·1 k tifi. . birçok talebe alınacaktır. Lise me çı er oopera nın esas 
mukavelenamesi Ekonomi Ba- ve alb yillık ilk öğretmen 
kanlığınca kooperatifçilik pren- okulu mezunları seçme imtiba-
siblerine aykın görüldüğünden nında muvaffak oldukları tak-
nizamname ve buna bağlı ev- dirde bu kollara alınacaklardır. 
rak geriye çevrilmiştir. Kız san'at enstltUsU 

J G t • h ] Kız san'at enstitüsünün yan-

i aze ecı ayan ar 
gın yerinde yaphnlacak olan 

Alman ve Mısırla gazeteci binası için on bin metrelik bir 
Ba)anların gezisi 

yerin ayrılacağını yazmışbk. 
Bir kaç gündenberi şehri- Evvelce ayrılmış olan yerin 

mizde konuk bulunan Alman yanında daha on bin metrelik 
gazeteci Bayan Mankures, ve bir arsa daha bulunmuştur. 
Mısır gazetecilerinden bayan 

Yakıoda muamelesi tamamNimet Raşid dün hukuk işleri 
direktörü bay Dilaver ile bir- lanacak ve Kültür Bakanlığı 

' likte Bornovanm Pınarbaşı ve yirmi bir bin metrelik yerin 
Nnldöken köylerini ziyaret et- parasını Uraya verecektir. 
mişler, tarlalarında çalışan köy- Kız san'at enstitüsü birinci 
lülerimiz ile hasbıhallerde bu- sınıfı geçen yıl bir şube ha-
lunmuşlardır. linde idi. Bu yıl müracaat çok 

~ Hurşidiye .. oıail1 f ;i 
bekci Hasan Hu~eXateo f~. 
yaparken kendisin• .,JIJ~. 

· ve 1 
adliyeye verilmış .

1 
,,~ -,, 

kimliğinçe tevkif edı e 8 ~ 
kındaki evrak üçft~C 
hakimliğine verilmittif· ~ 

Sarho,ıar ,,....Lıı 
·de -' Kemer caddesın ,ar~ 1 

olarak yolcula.r~ tuttO '),
eden ve kendisını cli1~.Js' 
ctl komiser Bay tlaı;ı.ı '9"" 
karet eden Ahınet 0 f'! 
met tutulmuştur. le ,,..,.J 

§ Sarhoş olara sJe b'r..;-
yerinde yüksek se ~· 
çağıran ve halk~ı.oi 
bozan Akhisarlı 1 

muştur. ıır ;' 
Esrarcı eJtl .J 

baO ' iP'" 
Kemerde uın__uuı salibi' .t" 

smda Mümin oglu rar bO"' 
rinde bir mikdar es 

muştur. _ deJ' 
Y d. v ·111iı e...,~ 

e ıgı ncl•~' 
lzmir mezbahası 31~ ~ 

ayında 4747 kofU0
• 311 ti_ 

51 keçi, "33 oğlak, •'af~ 
920 inek, 467 d•11~44' b'1" .I! 
lak olmak üzere 1 ~ " 
kesilmiştir. Bet ba k 
rıca kesilmit olad Iki köyün delikanlıları top- olduğundan bu şubenin üçe 

.. ~-AmaauoUALuA~a--ı..........-~...l.:..a~~~~~~~~~~~.....IRL...l..~--l~......:.·.ı.ı.:ı...~ ~~..ı.-~~-=---'.....M_._~__..__~~~-"--~~......;._--..ı.__~~~~~----.---
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Bobesplyerl ı Ürünlerimiz korunacak Istanbulda büyük yangın 
Yere Seren . Kadın ............... İ Dr. Mecdetin teminatı Kurtuluşta 17 ev yanmış 
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1 

• • k d erı • d · · · d k k 1 dd t1i .ıı. t · 
U adımlarla çı ıyor u · b I zin durumu hakkın a şu maluma ı vermıştır: nanın evın en ateş çı mıt ve esme te o an şi e · ruzgar a eşı 

Geçen saylların öz ..:._ Jete, 'ded=, sana Lam e Almanya üzüm ihtiyacını bu yıl Türkiyeden ithal edeceği körüklediği için, itfaiye yetişmezden evvel yangın etrafa da ispanya kralının özel bankerinin or k d k · 3 
ltuı Tuezya l(abaTus tahsi_li~İ kadınla Dü Uari a ının es 

1 
üziimlerle karşılamağa karar vermiştir. Sovyetlerin. de b!zd~n. ulaşmıştır. itfaiyenin büyük gayretlerine rağmen ruzgirın tesiri 

bilirmtlı üzere Fransaya gelmışfı. odasını veriyorum. v milyon Jira lık üzüm ve incir satın almaları temın edılnııştır. altında yangın çabuk genişlemiş ve ancak 17 ev yandıktan 
Daha on dört yaşında o kadar Terezya kapının kapandıgınt Fransaya ise ehemmiyetli mıktarda meyan kökü ve palamut sonra ıöndürülebilmiştir. insanca zayiat yoktur. Yangının sebebi 
oleun ve güzeldi ki parlamenl~ ve gardiyanın sert adımlarla satılacaktır. hakkında polisçe tahkikat açılmıştır. Ateş çıkan evin sigortasız 
/Jye/erindtn Fontenay ile evlerıdı- uzaklaştığını duydu. Müstahsilin elindeki malı yok pahasına elden çıkarmaması olması bir kast ihtimaline yer bırakmamaktadır. 
·,ildi. Pek eerinemedikleri için, ilı· B'T' vücudu zangır zangır ıçın Ziraat Bankasınca kendilerine kredi açılacaktır. Fiat D ili · • d 
li/41 pat/ak verince ayrıldılar ve ti'treudı'u· nÔlüler arasına girmişti. meselesi kökünden halledilecektir. og"' u erın e 
Tere.zya Bordoya sığındı. Tam bu I T • 
"'ada Ta/yen de bu şelurde delışef 8 daya giren kadınlar, an- . zmı•r renı 
thvrinıaçmağa geliyordu. Düsturu c:k 

0

aıume gitmek için orada~ Bayındırlık Bakanımızın Gezisi · 
şu idi:" l(a/a/all kopafmak .ve çıkmışlardı. Duvarın sokaktakı Azı·zı·ye-Ortak~ar al'ıl'a . ında bir kam- Istanbul 3 ( Ö.R. ) - Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya bu 
hsdui sömiiımek. ,. Şüpheli dıye fener tarafından ışı~la.nan Ve 1 • .. bah Kayseri-Sivas lrenile doğu illeri gezisine çıkmııhr. eiezi tevki' edilen Terezua evvelce tam- -ı nstaşıyan J d Jk• J 

'J J parmaklıkların go gesı . . yonU parça a J - ) yarar I Var bir ay kadar sürecektir. Ali Çetinkaya Demiryollarının •apılma dığı Ta/yene müraraaila kurtulıfu b -ı - ıbı J 

ve onun metresi oldu, Bir müddet köşesinde, onlak~ı ıü:: mp~!!es Aydın 3 (Ô.T) _ lzmirden gelen posta treni Aziziye - Or- faaliyetini gözden geçirecek ve doğu iller"nde Bayındırlik ba-
sonra, Kamutay başka11lığma se- görüyordu san 

1
' n .1 t ar taklar fotasyonlara arasında deri yüklü bir kamyona çarpmıştır. kımından daha neler yapılması lazım geldiğini görecektir. 

filen Ta/yen Parise döndü. Tc- ve bağlı gözde, kirletı en, a - Müsademe çok şiddeili olmuş ve kamyon parçalanmıştır. Kam-
rezya bu Slrada ]an Oeri isminde uğrıyan parçalanan genç 
ee11r bir oğlanla sevişiyordu ve r~za t bir m:zrak ucunda taşı- yon içinde hulunanlardan iki kişi yaralanmıştır. 
onuııla b: .. 1,·1.Je Orleana çekildi. vucu ' d "D ha Aydın 3 (v.T) - Aydın - Söke arasında motokarlar yerine .,,,,"' baş ve satır altm a: a 
Dob"'"Pl'"Or btı r"':za/"fi 1a/J'Clll' nan df D" e tren i şlemeğe başlamış ır. Fransız Manevraları 
ı, ..... ~ ,. ,, b' dakika bay Cella .,, ıy 
ncarak TnezyaJ'l teı•kif ettirdi. hırı k;lın boğaz ... Lam bel General KaA zım oı· rı· k Oenç kadm Lafors haf>is- ır ıyan " 'btilattan 
ha11esinde i/ıtilaltan territ ol11ndu. . eski kral oruspusu 1 L _ 

Motörlü ciizütamların hareket birliği 

Terezyanın sokulduğu du- tecrid., edilmişti. 'bpt~el ~::: te:- T rakyada teftiş erine başladı 
rnanlı odada sekiz memur · d" Sava da ı 1 a ·· 1 K 
Vardı. Masa üzerinde bir tek ~Jj ed~lruişti. Nihayet T~rezd~a Istanbul, 3 ( o. R.) - Trakya genel enspektörü Genra azım 
ınurn yanıyor ve tavana kadar Kabarus ihtilattan tecrıt e ı- Dirik Trakyada teftişlerine başlamıştır. General Çorlu dolanında 

Paris, 2 ( A.A ) - Fransız 
manevralarında bulunmak üze
re buraya gelmiş olan Polonya 
süel hey'eti manevra yerine 
hareket etmiştir. Hey'ete 
F ransanın Varşova ateşemiliteri 
general Dearboneau refakat 
etmektedir. 

Paris, 2 ( A. A ) - Büyük 
Fransız motörlü manevraları 
yüksek harp meclisi üyelerin
den general Retaldnin idaresi 
altında başlıyacaktır. Manev
ralardan maksad muhtelif mo
törlü cüzütamlar arasında ha
reket birliğini tecrübe etmektir. 

k. ı · · tetkiklerde bulunduktnn sonra oradan Tekirdağına gitmiştir. ışe memurlarının gölge erını J' d 1 . ·ı l 
k · · ıyor u. K l h a· G enel enspektör başta göçmenlerin çabuk ve iyi yer eştırı me e-a settiriyordu. Bunlardan ikısı- Diz üstü düştü. an 1 ay 

bin üzerinde mavi jandarma Jetler her taraftan çıkıyor onlu rile uğr:ış_m_a_k_t_a_d_ır_. ---ll!M~1-41Ml-------
elbisesi vardı. lhtilalcı kılığın- sarıyorlardı. Artık şarpalı ce - B k k E k• h• • 
da olan diğer alhsı ise başla- litlardan kurtulamıyordu.G~nç.- ugÜn Ü ODSey S IŞe lflD 
rında kızıl külahlar taşıyorlar, .v. ve üzelliği güme gıtmıştı. - !Jaştaraft 1 11ci sayfada - Kurtuluşu ı_ ı Iıgı g · "' d ak b 0acakları arasında süngü ü Hu-rriyet mabudesı, ı r ma· alacak böyle ir savaşan 

T K d d YlldönUmU coşkun uzun bastonlar vardı. bedinin tanriçesi., erezya a· sönuclarını şim i en araştırma-
fk 1 Tezahuratla karşllandı Bu heves uyandıran avın barus, kraliçenin şe . at ık mu. - ğa lüzum yoktur. Çünkü bizi K 

Eskişehir, 2 (A.A) - ur-ginnesile beraber sekiz adam, hı'bbeıinin yaııına gıdece ti.. daha yakından ilgilendiren bir 
1 

k ti 
1 k tuluşun 13 üncü yı ını u u· •YDı hareketle boyunlarını Yüksek var 1 bir mesele vardır; bu savaş h 

layan Eskişehir bugün eyecan UZattılar. 20 Preryal tarihi yaklaşıyot'- hemen Avrupaya ulaşamıcak içinde çalkanıyor. Sababtan-
T erezyayı aradılar ve .oy- du. Dinsel tören için tayin edi- mı ? b b d- kk.. 1 k lı 

ak 

1 
eri ütün u an ar apa , dular. Boyunun ölçüsünü alm len tarih bu idi. Robe!!!piyer, Ingilterenin buna nasıl şid- halk l<ütle kütle Cumhuriyet 

•e.ileaile çoraplarını bile çı· kendi eserine, Yüsek varhk detle karşı koyduğu son hafta- alanında orduyu karşılamağa 
karttılar. bayramına başkanlık etmek larda görül'1ü. Bunun kuvvetli top!and,, Ordunun şehre girişi 

- Ben kendim soyunacağım, .. e · Konvansiyon koltuğuna sebepleri olsa gererktir. Bil- çok heyecanlı oldu. On bin-
d mer 1 h" I" h h k t' .. d l emişti. . 'imişti Arkadaş arı a a assa ava uvve ıne guvene- )erce halkın şükran sa a arı 

Bir bir, elbiseler ayak, ucuna :::ır~üdabeneye yaltaklanarak rek Büyük Britanyaya meydan arasında matem sütunundaki 
d. b' b ı 1 d okuyan ltalyanın Habeşistana · h •· t•• k h aman süvarile-uştü. Çamaşır1arı bile • ı~ onu yatışbrmağa ça. a ıyo~ a~ ı1. sıya or u a r 
'-ö · k • ıldı 11 bıle ıhtıli yerleştikten sonra bu impra· rimizin kılıcı ile yırtıldı. Sü-" Pü gibi üzerlenne ıerp En dik baş ı ara ' . . 

d k t torluğun menfeatlerini nasıl teh- rekli top ve piyada ateşi ara-•e mumun titrek ışığı alhn •. mabudesi olan idri a~rıçesı-
k - im did edebileceğini anlamamak sında kısmı külli de Cumhuri-liizel vücut gözüktü. · nı'n tapıncaklanndan ogu uş . 

la t çocukluk olur. Hava kuvueti yet alanına girdikten sonra Gergin boyunlarda damar r olmasından şikiyete . cesare 
• 1 1 icat edilmemişken denizlere toplu bir halde komutanlığa fitti, dudaklar ilerledi, nefes er edem·ıyorlardı: Robespıyer ad· h 

· hakim lngilterenin daima ma - gidildi. Orada komutan gene· fiirültüJeşti. Süngülü bir baston Jaha inanıyordu. Bar ara a kfımu olan Italya, timdi ona ral Naci T anas bir söylev ile 
"er d k k k b F )usuna Yüksek Varlık 1 

e evrildi. Se iz er e •- ransız u I liv• • baş kaldarabiliyor. Çünkü onun Eskişehirin kurtuluşunu kut-luıı bu emsalsiz çıplaklığı ku· idetini ve ruhun ö mez gını can damarlarını -Maltayı, Sü- )uladı. 
takladılar. zorla kabul ettirdi. veyşi, H ndistan yolunu- uça~- y J d 
Çıplak kadın hareketsiz, ger- 20 sabahı güneş parlıyordu. Jarile tehdit edebilecek vazı- ugos avya a 

tin, kim biJir nasıl göz, görül- H lk her taraftan üşüşmüştü. yettedir. Yarın Sudanın kapı- Yeni bir siyasal parti 
llıez zırh ile giyinmiş gibi ~u- R;beapiyer kendini beklet~i. sında yerleşirse daha neler ya- Bela-rad 3 (A.A)- Yeni si-
l'Qyordu. Azgın yırhcı hayvan- Nihayet itina ile ıilslenmış, pamazl yasal parti iç bakanlığına tii-
lar karıısında, onlara bik~m pudralanmış, gözlerinden yeşil Ingiltereyi kuıkulandırannok· züğünü vermiıtir. Parti Yu-
d11ra11 terbiyecinin g6zlerıle ki · k l 1 k ö ta budur. Bahusus ki Habeş goslavyadaki halk hükfımetini lca ........ ndakı·ıere bakıyor idi. gözlll erı çı arı mış 0 ara g • topraklan bir çok cihetce Su· 
"".-~· züktll. Kocaman üç renkli bir dd ifade etmektedir. Başkanı eski ~llıse alaya cesaret edemedi. k b b. a dan ve Mısırın muka erabna bakanlardan Liotitch olan bu 
t-_d d k serguç ısa oyunu 11 az uz - hakimdir. Şu halde lngilterenin d B 
&;.0 aıe altında bile ona o un- O . k h parti 1935 de Sırbistan a os-

d tıyordu. zerinde genış ya a . ltalyaya vetosu bir blöften iba- na ve Slovanyadaki Entelek-llıadıJar. Müsaade bek:eme en açık mavi bir ceket, boz renkli ret sayılamaz. Bu o kadar doa-
•c 1 d 6 tüeJ ve muharipler gruplannın e e tekrar giyin i. bir pamuk kilot ve beyaz ço- rzdur ki ıon dakikada bile birleımesilc kurulmuştur. Parti 

Hapis cetveli üzerinde kamıı raplar vardı. Bu-tün. arkadacları - yani diln Edenin Parisi zi-
1 

b' l'k 
k l h y programı Yugos avyanın ır ı • enı gıcırdadı. Nihayet ana • 'bı" 0 da elinde bar demet ba- yaretile - lngiltere Fransayı b ı ·ı d • k tarcı: gı d U f k k . ve ütün üğü ı e a emı mer e-

k ve çiçek tutuyor u. mu- kendi tara ına çe me istemış, ziyet ve ekonomi dirije esas• 
- Arkadan gel! Dedi. . şa. tle korkunç olan yüzünde Almanyanın yeni doğan kuv- Jarını ihtiva etmektedir. 
Helezonlu merdivende henf mşı'mıyde.1 b·ır şevinç güneşi göze vetile Parisi tehdit ederek ......................................... . 

on · R d ki t v tolarla iktifa ederek ltalyayı a süründü. Boynunu eğıyor oma an uza aş ırmaga ça-
\'e d d çarpıyordu. h Habeşistanda yeni bir tali tec-Y•n an ona bakıyor u. - c-o•ıtı Vm· - şmıştır. b O 

l..J' ' F • d'l'k b k rübesine girişmekte serbest 1-1 ise, taş helezonu titremiyen ........ ......... .................. ransa şım ı ı una arşı ···· .............. •• N k 1 'it .1 it 1 rakacaktır, yahud ltalyan -••
1
•11:•••••••n1111•••1"

18111
• BUGU oymuş, ngı ere ı e a yaya 

D · ı · Habeş harbi genişliyecektir. JKKA T ·v.rU77X77.P'~ - karşı bır eşmemiştir. Bu şeraıt Bu son ihlimal okadar müthiş-
--- N L A L E "' içinde, Cenevre görüşmeleri tir ki herşeye rağmen bundan 

Yeni• fı·ıı·m"' lerine başladı ~;e~it~ilt~;~ -~~t~i~k!>'::; :k~~0~:ı.:ğ;~k.:·t~l~o/'iı:~ 
tehlikesinden sakınarak- ltal- husus ki, Habeşistanın verdiği 

ALKAPONU 17 No. POLiS otomobili ya karşısında gerilemezse Av- imtiyazları Italyaya teyid cttir-
l - BU SENENiN f rupada en kötü ihtimallerden mek, onun zararına anlaşmak İzmirde ilk de a J 

korkulabilir. Zira ltalya, ieri e· Londra, Pariai ve Vaşington 
2 - AYSEL TÜRK FiLMi miyecek kadarHabeş bataklığına finansal çevrenlerini bu daki-
3 - YENi SESLİ KOMİK MIKI saplanmış bulunuyor. YaLondra kada yeni bir savaştan daha 
4 - DOKUZ EYLÜL PANAYIRININ A ipi koparmıyacak olan protes- çok ilgilendirebilir. 

Har tehlikesi atlatılmadı 
B. Edenin heyecanlı diyevi bekleniyor 

- Baştaratı I 11ci sayfada - 
rişmesine yarayacak malumatla 
gelmektedir, Bununla beraber 
konseyde güdlllecek yol hak
kında henüz hiç bir karar ve-

rilmemittir. Büyük Britanyaoın 
durumu hissedilecek derecede 
daha ziyade itidale doğru yol 

almışsa da henüz her türlü 
harp tehlikesinin önüne ğeçil-

diği iddia edilemez, Ancak 

Londra ve Romanın karşılıklı 

durumları oldukça değişmiştir. 
F ranıız mümessilinin rolu 

başlıca görfiımelere girişilmez
den ve müzakere yolu kararlaş
mazdan evvel diğer memleket
ler delegasyonlarile temas et
mek olacakhr. Umumi kanaata 
göre, durumun iyileımeai veya 
kötüleşmesi ende sonda seçi
lecek olan müzakere yoluna 
tabi olacaktır. 

Petrol va maden imtiyaz• 
Paris, 3 (Ô.T)- Londradan 

bildiriliyor: Habeşistanın lngiliz
Amerikan konsörsiyomuna ver
diği petrol ve maden imtiyazlan 
meselesi son dakikaya kadar 
İngiliz hükumetinin kat'iyen 
malfımah haricinde cereyan et
miştir. Zaten büyük İngiliz 
finans gruplarından hiç birisi
nin bu işde ilgisi olmadığı City 
çevrenlerinde temin ediliyor. 
Nihayet, bazı gazetelerin yaz
dıklarıııa aykırı olarak, Habeş 
hükfımetile Afrikan Eksplora
şon and Deve opment Korpo
raşon tarafından kurulan kon
sorsıyom arasında aktedilen an
laşmayı hiç bir gizli protoko
llln tamamlamadığı bildiril-
mektedir: İngiliz gazetelerine 
göre bu mukavelenin lngiltere 
veya Amerika tarafından siya
sal taabhiitlere yol açmıyacağı 
muhakkaktır. __________ .._.....,. ... ________ _ 

ltalya tecavüzü başladı 
- Baştarafi 1 nd sayfada - Zannedildiğine ıtöre bu ko-

meseleai mevzuu balı.olmakta· nupna sırasında bay Laval kll-
dır. çiik anlaşmanın Cenevrede ala-

Eden yann Baldvini g6rmek cağı durum hakkında çok de-
ibere Aixlea Bainae gidecek- ğerli malümat elde etmi,tir. 
tir. Paris 3 (A.A) - Bay Laval 
KUçUk Antanlln durumu Fransız_ Yugoslav görüşme-

Paris, 2 (A.A)- Bay LSaval )erinden sonra gazetecilere, bu 
ve Yugoslavya beşbakanı to- " - 1 . d · bir sevgi 

d' . b .. iki saat ka goruşme erın erın 

ya ın~v~~ ~gun . İk' b k - içinde yapıldığını kaydetmiş ve 
dar goruımuşlerdır. ı a an k 'k. leketi doğrudan 
Küçük Anlaşma dış bakanla- gere ı ı mem 
rının Bledde konuştukları bü- doğruya, gerek merke~ A~~-
tün meseleler, Doğu ve Tuna pası paktı müzakerelerı~le ıls:ı· 
misakları hakkındaki müzake- li bütün meselelerin tetkık edıl-
releri tetkik etmiştir. diğini söylemiştir. 

1 ••••••••••••• • ••••••••••••••••• • 

l<'l.{/.{i(l.(l.(j~(!.(.(.{(.(f.f!.{(.(/:(i{.-kr.(t.!'t.~t.~t.~:.~:.:i.(t. ..... 

~! Şehir Gazino~.!1nda 
:,: -

~~~ VARYETELER MUZIK .,. 
~E Fiatlarda zam yoktur, Fırsatı kaçırmayınız. .,. .. '~~~ .... ~ ... 
~~HY.4'm!Hxr.rr.w.nw&w.-r.w.ır.rr.;r.;r.nın;< •... 

En son 
fabrikada 

sistenı ve tamamen 
yapılmak tadır. 

otomatik ve nıodern bit· 
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l\ydın ofilu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nası 
le bite • • se gın vve 

:E-3[nki.ki 'tarihi roman. -.2.1- -Ye zan; 'Pr--:r-vi.n. ~emn1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···························•••••t••·········· . 
''Yalnız baştma 

kavuşmak 
Birgi surların aşarak 

kudretini buluyorum.,, 
ona 

Prenses hayahmı, kalbimi 
alt üst etti. Bütün bu varlık 
ondan ibaret; nereye baksam 
onun hayalini görüyorum gibi. 
Bütün varlığımı onan aşkı kap
lamış. Mukavemet edilmiyen 
cazibesine tutulmuş bir köle 
gibiyim. Arhk iradem, şahsi
yetim kalmamış; fakat bu esa
rette ne tatlı ve bayıltıcı bir 
zevk var. 

Bay Sarı - Çok haklısınız. 
Lakin kalbinde bir sevgisi ol
mıyan bir insan bedbahtdır. 
Butün ıstırablarma rağmen aşk 
hayatın esasıdır. Onsuz yaşa
yan insanların bir kaya parça
sından farkı yoktur. Bu acıyı 
hissetmiyen bir insan ha
kikat yoluna giremez. Vic
danlarımızın karanlık noktala
rını aşkın ışığile nurlandırabi

liriz. Gönüllerinde bu nuru bu· 
Iamıyanlar için hayat daimi bir 
gecedir. 

Aydınoğlu - Ruhumda öyle 
bir tufan husule geldiki, hayat 
ve kainata doğru taşmak isti
yorum. maneviyahmda öyle 
bir iman belirdi ki, yalnız ba
şıma Birgi surlerini aşarak ona 
kavuşmak kudretini buluyorum. 
Lakin bütün azmim ve iradem 
Prensesin önünde bir hiç; Her 
şey bitiyor ve ben tamamen 
onun oluyorum. ,, 
Aydın oğlu ve Bay Sarı 

böyle dertleştikten sonra ay
rıldılar. Bay Sarı kumandanla
rına lazım gelen talimatı verdi 
ve babasını anasını görmek 
ve onlara veda etmek üzere 
köyüne koştu. 

* •• 
Birgide prenses ve Viyolet 

Villada Aydın oğlunu karşıla
mak için gizli tertibat almış 
bulunuyorlardı. Prens Bay 
Mehmet, gece yansına doğ
'nı, Roberin refakatında mu· 
hafızlara görünmeden köşke 

gelecek ve prensesin odasının 

altındaki kameriyeye saklana
caktı. Rober muhafızları işgal 
ederek Aydınoğlunun ipmerdi
venle odaya girmesini kolay
laştıracakb. 

Prenses odasını hakiki bir 
gelin odası gibi süslemişti. Bir 
gün evvel prens Edmon Villa
ya gelmişti. Prensesi heyecan 
içinde görünce : 

- Prenses ; sizi mesud gör
mekle scv:niyorum. Onbeş yir
mi gün evvel yüzünüzdeki ye
isten ve ıztıraptan eser kalma
mış. Artık eğlence alemlerini 
de terketmiş bulunuyorsunuz. 

Prenses Sofiya: - Sıhha
tımla alakanızdan dolayı te· 
şekkür ederim. Artık hayatı 
olduğu gibi kabul ettim. Sakin 
bir hayat bana huzur verdi. 
Kendimi dinliyorum. Başka 
çare var mı aziz prens? Eğlen
ce alemlerinin gürültüsü beni J 

sıkıyor. Böyle yalnız başıma 
yaşamam asabıma kuvvet ver
di. Bu ömriimden çok mem
nunum. 

Prens Edmon : - General 
mel'unu; köylerde mütemadi
yen ahaliyi isyana teşvik edip 
duruyor. Üç si ahşörümüzü ko
yun keser gibi parçnlamış. Mü
him bir kuvvet gönderdim. İzini 

riJe oturunuz. Hervakıt emniyet 
albnda bulunduğunuzu unut
mayınız. Bütün tedbirleri aldım 
kuş uçamaz. Bendeniz de biz
.r.at haftada üç gece teftişleri
mi yapıyorum. 

Pronscs Sofiya: - Genrahn 
mel'anetini herkes işitmiş. Ca
navar bir adam. Size müthiş 
bir kin besliyor. Kendinizi bu 
yılanın ısırmasından koruyunuz. 
Bu fena adamın mel'aneti nis-
betinde cesareti vardır. Tehli
keden çekinmez, \•iUaya kadar 
gelişi bunu ispat eder. 

Prens Edmon: - Korkma
yınız. Kendisine i~tihak eden
Jer hep kanundan cezadan ka
çan serserilerdir. ihanetini bü
tün köylerde bile iJan ettim. 
mllJet bu adamın ne derece 
hain olduğunu anladı. Bugiln 
sizinle mühim bir mesele ko
nuşmağn geldim Prenses. Ha
ber aldığıma nazaran Aydın 
oğlu Mchmed burabnnı istila 
için hazırlanıyormuş. Gizlice 
asker topluyormuş. Meseleyi 
tahkik için casuslor çıkardım. 
Bir iki ğüne kadar meseleyi 
anlıyacağım. Neden sarardı-
nız? Korktunuz mu? 

Prenses Sofiya - Aydınoğ
Junun aclı geçince hakikaten 
halecana düşmüştü. Fakat ken-

sız n 

dini hemen toplıyarak: 
- Generalı iyice takip et

tirmenizden çok memnun ol
dum. Aydınoğ unun bizimie ne 
alış verişi var! Tabii ihtiyatlı 
hareket etmemiz lazımdır. 

Ümidederim ki casusler iyi bir 
haber getirecelderdir. Beni 
telaşa düşürdünüz. 1\•emlekc-
timizdeki rahd ve sükün bo
zulacak çok kan dökü.ecek; 
Jaldn surlarımız sağlümdı r. Ay
dınoğlu kolay ko!ay bu sur!arı 
aşamaz. 

Perer.s Edrnon - Hiç me
rak etmeyiniz, aceba ceneralın 
bu işte parmağı var mıdır. Mel'
un şiddetle kovalanınca ihtimal 
Tfü·klere iltica etmiştir. Bu 
adam vatanını satacak dere
cede ahlakı bozuk bir haindir. 
Çekiniyorsanız sızı Bizansa 
gönderelim. 

Pcenses Sofiya: Generali 
Türkler kabul etmezler. Bu 
cihetten emin olabiliriz. Kim~ 

seden korkum yok prens; yur
dumdan ayrılmak benim için 
ölümdür. Türklerin hücum ede
ceklerine bir türlü aklım almı
yor. 

- Sonu var-

Paris gaze e er·ne •• gore, 
Müeyyide er 

- Baştarafı ı ızci saJ•fada -
" Realitelerin zaruri kıldığı 

sureti halli kendiliğinden kök
leşecektir. Şimdiki vahim du
rum, ideoloji içine gömülmüş 
fikirleri şimdiki halde ihtıras 
dumanları alhnda kararmış 
olan realitelerle karşılaşhra
caktır.11 Silahlı kıtalar, göz di
kilen sömürge toprakJannı işgal 
edince, isteristemez müzakereye 
girişmek lazımgelecektir. Karşı· 
)aşan menfaatlerin uzlaşmalaı ı 
gerektir. lngiliz, Fransız, Ja
pon ve Amerikan menfaatleri 
üzerinde konuşmağa başlamak 
için yıkıc' bir harbin sonuçla
rını beklemeden işe başlamak 

müraccah değil midir ? Önce
den uzlaşmak yolundan sakın
mak bir delilik olur !,, 

"journal,, uluslar konseyinin 
topJanbsı arefesinde Saint -
Brice tarafından Italyan - Habeş 
anlaşmazlığından doğan durum 
hakkında gönderilmiş bir malta
leyi neşrediyoruz. Bu gazeteciye 
~öre, büyük Britanya, Fransa 
Jtalyaya karşı yüken alhüda
dırlar ve F ransadan ziyade 
İngiltere bu durumdadır. Çün
kü 1925 yılında imza edilen 
müşterek Sar andlaşma onu 
İtalyaya bağlamıştır. Bunun 
için bu memleketler, anlaşmaz
lığın sulh yolile kotanlması 

için gayretlerini birle~tirmeli-

GAZ 1 

•• •• •• gomu m ş. 
dirler. Muharrir diyor ki: "Her 
zamandan ziyade bundan ha
reket serbestliklerini korumak 
gereken bir saattayız. Fakat 
cenevrcde kendini gösterecek 
olan biricik barış ihtimalinden 
mutlak istifade etmelidir." 

Paris basını, genel olarak, 
lngiliz hükumetinin basiret ve 
.ııerdfiğini övmekle beraber, bu 
basiret dolayısile l.ondra ka
binesinin Avrupa hakkında 
B. Lavalce beslenilen telakki
lere ortak olması lazım geldi
ğini ve böyle hareket etmekle 
lngiliz hükumetinin Fransaya 
olduğu kadar büyük Britan
ya'ya da hizmet etmiş 
bulunacağını yazmaktadır. Bu 
gazetelere göre, Fransa her 
şeyden once ada!et ve hakka
niyeti sever. Zorla hiç bir ta
vizata şürüklenmiyeceği gibi 
haksız emellere de alet olmı
yacaktır. 

Almanyaya karşı Fransanın 
güddüj!ü siyasaya gelince, Pa
ris gazetelerinden birisi, Pari
sin de Londra gibi Almanyaya 
gerek menfaatları, gerekse şe-
refi bakımından müsa,·atie mua
mele ...niyetinde olduğunu, Ce
nevre ve Stresa anlaşmalarının 
ruhunu başka türlü anlamadı
ğım, fakat şimdiki durumda 
her şeyden önce Uluslar sosye
tesini kurtarmak Hizımgeldiğini 
yazıyor. 

Arsıulusal beşinci 9 eylül panayırının gazinosunda 
ııı:agaı~ıı !ıaııa rr::rr:ıııııırııııır::ı: 1111~;1111;1 

.Ü emmel c• rkestra •• uyu 
:;t;:;;::;;::::ı;:;;;;;ı c 2111~11111 

Her gün saat 2:s te ar e eler 

TABLDOT YE E 
bir türlü bulamıyorlar. Sırtlan Fiatlar çok ehven ve hiç bir zom yok. Bu fevkalade 
herif; kimbilir hangi izbelerde istifadeediniz 

sakhdır. Villanız.da kalb huzu-_lii!!l!~~le~ •!!!~111• 11111••·~-~--~ 
eıce oır I __ -__ k •elir· ~· 

~ 1!~101 ' 

verişde pazarlık 9, Eyliil .. -Tezgahtar gözüyle müşterinin görünüşü - Alış 
veriş bir pisikoloji işidir - Maktu fiatler - Acun 
a'ışveriş Üzerinde duruyor - Onbeş senelik tecrü
belerim - On sene evvelisi alışverişlerle bugünkü 
alışverişler •.. 

seneki tören 
Programı 

YAZAN : Eczacı Kemal Akta' 
İzmirJilerle bu sütunlarda meteliğin kıymetini bilmiyen 

hasbihal etmeği, onlarla gö- Tiırk değildir sözü her kafada 
riişmeyi hiç bir zaman ihmal yer tutmuştur. Türk inkılabının 
edemiyorum. Kaleme sarılıp ta ekonomi alanında yürüdüğü yol 
yazı yazarken konferans veren , oldukça genişlemiştir. Yurd· 
bir hatibin göriişü gibi önüm- daşlarımızın alışverişçi olma· 
de bir kalabalık kütlenin beni smı gören zeki tecimerlerimi-
birer birer okuduklarını görür 
gibi oluyorum. Geçenlerde 
e ime bir risale geçti, tam 
bundan yirmi alh sene evvel 
bir yazım çıkmış, baktım ecza
cıhğımın tarihi kadar yazıcılı
ğımın da tarihi var. Dörtte 
bir asır önce çıkan yazılarımı 

biraz hay2le, a:".acık aşka bir 
parçac1k ta hisse dayamışırn; 
e!bet cir çocuk karihasından 
başka bir şey çıkacak değildi. 

geçireceğiz. 
2ZZZU"'~~!'!Z7.!:rıım-• 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Fakat bundan tam on sene 
evvel lstanbulda çıkan (Resimli 
ay) risalesinde bir yazım var! 
Sözde ( Alışveriş ) etrafındadır. 
Tezgahtar gözüyle müşteri na
sıl görünür başlığı altında bir 
yazı. Dükknlarda, mağazalar

da detay eşya satanların her
gün yü.r.lerce müşteri ile tema
sa gelmeleri üzerinde durmu
şum, orada kimlerin pazarlık 
edip kimlerin pazarlık etmedik
lerini döküp saymışım. Arap 
harflerile çıkan bir yazımda 
tüccarhkla uğraşanların on ku
ruşluk bir şeyi almasında bile 
pazarlıkçı olduklarını söylmişim, 
kadınların erkeklerden daha 
ziyade alışverişçi ve pazarlıkçı 
olduklarım işaret etmisim, Mu
sevilerin kadınlı erkekli pazar
lıklarından dem vurmuşum,me
mur ve sübayların da pazarlık 
etmediklerini söylemişim, böyle
ce müşteriyi sınırlara ayırmışım, 
birbirine yek yakın mevkide 
olmıyan, birbirlerinin arasında 
resmiyet kokuları duyulan ka
dın ile erkek bir yerde tesa
düfen alı~ veriş ederse bunla
rın her ikisi de pazarhkçı ol
salar bile orada bu özeJlikle· 
rını ihmal ettiklerini işaret 
etmişim. On sene evvel piya
sayı, alış verişi bu biçimde 
buluşumu bu gün ile kar
şılaştırmak hevesine düş
tüm. bakdım ki, durumu 
hiç te şimdi bu noktada de
ğildir. Bir tecimcrin on kuruş· 
Juk bir şey almasında mesleğin 

Yapllan Sabf.., 
~ 

uzum 
Fiat Çu. Alıcı 

1110 F Snlari 7 25 t4 
Alışveriş işlerini salahiyetle tahlil 981 M Taranto 
ve inceleyen. rczacı l(emal Alt/aş 

zin, zeki satıcılanmızın bu pi· 812 H z Ahmet 

6 37 ı.s 
5 50 9 

kendisine verdiği puarhkçılı· 
ğının musevilerin her yerde gö
rülen alışveriş çekişmelerinin 
şimdi her kes tarafından ya
pıldığını, pazarlıkçılığın mem
leketi kapladığını görüyorum. 
Eskiden pazarlık etmeği bir 

küçüklük bulan her hangi bir 
yurddaşın şimdi pazarlığa gi
rişildiğini görüyoruz. On sene 
evvel müessesemizden gelip ge· 
çen sayın İzmirJilerin pazarlık 
eden etmiyen ~iye ikiye ayrıl
dığını görmemize karşı bugün-
lerde müşterinin pazarhk-
sızlık içinde mal alma-
dığını görmek ile karşılaşıyo
ruz. Demek oluyor ki ulusal 
ekonomi her yurd<laşın inan
dığı bir ülkü olmuştur. Bir 

• • 

380 H Ve Cevdet 6 25 sikolojik durumu iyi kollama· 
lan gerektir. Maktu fiat 253,5 T Debbas 7 25 
ile işleyen mağazaların koy- 208 H. Alyoti 6 25 
dukları fiatlerden daha 208 Ş Riza Halef 7 50 
ucuza pazarlıkla piyasada müş- 196 M BağcıJar Ko 7 50 

·terinin mal bulması o dükkana 
173 ] Taranto 7 

karşı emniyetini kaybetmek 165 D Arditi 6 75 
korkusunu uyandırır. Acunun 
her yerinde insanlann birbirine 143 K A Mazım 6 
karşı münasebeti daima emni- 123 B S AlazraM 8 
yet ve inanmak üzerinedir. 115 Vitel 9 
Müşterisine hizmet etmesini 114 S Gamel 5 75 
bil mi yen müşterisinin yalnn: 100 Y 1 Talat 6 50 
parası alınır kafasını taşıyan· 85 M Ma 6 50 
Jara bundan böyle yer kalını· 89,5 H Alberti 6 
yor. Son senelerde ulusların 80 S Süleymano 10 75 
birbirlerine karşı aldıkları vazi- 37 Len Reciyo 8 
~etl~r ~ep alış ~er~ş esas.a~\. ; 33 ş Remzi 7 75 
uzerınedır. Ben ıddıa edebılı- t -

30 
Ş l k Z b" 7 • k•• iv b - ına ı nm ı msan ıgı ugun cemaat 14 ER R d" . 6 halinde birbirine karşı tutan tek a ıtı 

bir şey vardır. ahş verişi iz- 10 P Klark 
mirde 15 senede tezgahımın 9 Kaptan Farri 
üstünden sayın l:ımirlileri gö· 6 Koo ittihat 
rüyor ve tanıyorum. lzmirin bir 5688 Y ekün 
özelliği vardır. Herkes herkesi incir 

8 
9 50 

8 50 

bilir, burada detay satan teci- Çu. Alıcı 
merlerin daha dürüst ve daha 990 Koo ittihat 6 
doğru olması gerekti~. İnsanlık 804 N Ali Haydar 6 
akideleri değiştikçe tüccarlık 418 A Muhtar 6 
düsturlannı da değiştirmek ge- 401 Pasi 1 
rektir. Bugünün detayası her 234 B S Alazraki - 5 7S 
aranılanı bulundurmak, mutlaka 189 M Sadullah 7 75 
iyisini ucuza mal edip ucuza 174 K A Kazım 5 50 
vermek müşterisinin ihtiyacını 159 Ş Krispiu 6 
görmek, işine yaramak mevkiin- 121 J E Bencuya 7 
dedir, bunu yapmıyana, yapa· 121 F. lzzzlf 7 
mıyana pek yazık... 106 M j Taranto 6 

Eczacı Kemal Akta, 100 ş Remzi 10 50 
Ror;;;;~·;·;;d·a 94 O Egli 6 

74 RRaditi 5 50 § Transilvanyada, Romanya 
kıralı Karolun da bulunduğu 
izci şenlikleri yapılmıştır. Bu 
toplantıya, lngiliz ve Fransız 
izcileri adına bir grup da gir
miştir. 

§ Romanya ile Rusyayı biri
birine bağlıyan Nistru nehri 
üzerindeki köprünün bozuk 
oımasından, Romanyadan Rus
yaya Polonyadan dolaşarak gi
dilmekte idi. Bu köprü şimdi! 
yapılmış olup evJfılün iJk on 
beşinde açılacakbr. 

71 S Celnrdin 7 12 
66 Ş Riza Halef 7 87 
45 Dinar Hububat 8 25 
41 B Franko 5 7S 
16 J Taranto M 8 50 
10 1 ovası Koo 5 75 

4234 Yekün 
Zahire Borsa91 

f . t 
Çu. Alıcr ~ 

1181 Buğday 4 50 
100 ton Bakla 4 87 
28 Kumdarı 4 50 
31 Nohut 6 50 

ıs 
8 
ıı 

1 
8 

tt 
12 
9 
8 

13 
8 
7 
1 
9 
t' 

" ıs ., 
' 9 

' 8 

IZMIRDE 

r Tütüne" r 

303 K Palamut 345 
25000 kiJoPmuk 45 
~ 

Para Piyasası 
3-9-t 935 5,111 

Komisyon yazıhanesi 
Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, 38 
Tc e on: 2S33 Telgraf adre~i: lzm~rde Bank 

Bankanm lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve mahsulat 
üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderilen mallar üzerine 
avanslar verir. Tütün ve diğer mahsuller için müsait arzi-
yeleri vardır. (S. 6) 10 - 15 h.3 1183 

Alış 

Mark 50 12 SO 
İsterlin 621 62' 
Fr. Frangı 8 ">8 I 
Dolar 80 2o 79 

21 
!3elga 21 05 10 
Italyan lireti 1 O 22 4 
lsviç.re Fran. 40 90 
Florin 84 90 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Amr • .SIH.ıua~ ,_.... 
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as uslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
:Birinci ~ı ı:n:ı. 

- 46-

Üzümcüler 
Neist·yor? 

• •I• E 

• 
ır 

e roğradın heyecanı 
fahişe Rasp~ii~i hançerlemiş i 
Avusturyanın ültimatomu 

Baştnrafi dördiincıi sahi/ede 
sedir. Şurada ufak bir misal 
gösterelim: Geçen sene 1000 
kilo üzüm alan bir adam 
bu sene 1500 kilo aldığını 
farzedelim, geçen nene 1000 
kilo üzümü 15 kuruştan sattı 
150 lira para aldı. Bu seneki 
aym numaradaki üzümü 10 
kuruşa satıyor bu sene de 
150 lira alacak; bunu basit 
görüşle hiç fark yok derler. 
Halbuki geçen seneki 1000 
kilo üzüm 40 lira ile mey
dana geldiyse bu seneki 1500 
kilo üzüm hiç şüphe yok ki 
50 lira ile meydana gelmiş
tir. Görülüyor ki bağcı bu 
sene üzümünün fazla o!ma
sıoa rağmen 1 O Jira goçen se
neden zararlıdır. Acaba ihracat 
tüccarı rekoltenin fazlalığından 
fiati düşürüı ken kendi kazan
cım ele almış mıydı? Kırılan 
fiat bağcının aleyhindedir. Söz 
gelimi her sene kilo başına 
muayyen ve mukannen olan 
(farzedelim) üç kuruş kazan
cından, bu sene rekolte fazla 
üzüm fiati aşağı olacak bizim 

Sarayovadan sonra (andığını düşünerek o?un önü~-
Sarayova suikastı haberi de eğilmek istememış ~~ bır 

Avrupa merkezlerinde büyük münakaşa esnasında etegı al-
hir heyecan ve korku yarat- tında sakladığı hançeri Raspu

tine iki defa saplamak suretile 
Dııtb. Bilhassa Çarskoyeslovo- R · 

intikamını almışh. asputin nun bu cinayete karşı alacağı d l k 
derhal hastaneye kal ın ara . vaziyet endişeleri arttırmakta 

id· H k ı tedavı· albna alınırken müte-1· ü ümetler, imparator ar 
ve krallar arasında telR"raflar caviz kız da tevkif edilmişti._ 
teati edilmekte idi. Viya~a- Çar kendi özel opera~örünü 
Berlin-Paris-Londra bir ateş Pıokovskoye köyüne gonder-
cenciriJe bağlanmış gibi idiler. miş, Rasputinin kurtarılması 
Yalnız Petrograd Sarayova için bütün tedbirlerin almma-

hadiıesini ikinci safa indiren sıoı emretmişti. Her sabah köy 
~İr hadiseyle meşguldü (?). hastanesinden Çarskoyeslovoya 
E•ct Raıputin, sonuncu Çarın Rasputinin ııhhatı hakkında 
•evgili Rasputini hastanede haber yollanıyordu. Nihayet 
Y•byordu. Sarayın biricik ha- tebliike atlatıldı. Vücudunun 
kiıni kesilen mel'un mujik kuvvetli teşekkülü sayesinde 
doğduğu köyde bir kaç gün Rasputin de ölümden kurtuldu. 
kalrnağa gitmişti. Topolsk ya- Avusturya istediği kadar sefer-
kininde Prokosvskoye köyü bertik yapabilirdi. Rusya, R~-
halkı ouu Petrograd gibi şen- t k hıç manofların Rusyası ar 1 

liklerle karşılamadı. Hi~ kimse bir ,eyden korkmıyordu: Zira 
kendi memleketinde peygam- d 
berlik edemez. Grigeri Raspu- Rasputin yaşıyor u ... 
tin bu hakikatı kendi gözlerile Heyecanla hadiseler birbirini 

.. kuvalıyordu. Ar§idük Fransuva gordü. Rusya imparatorunun 
l. Ferdinandın cenaze töreni en çok saydıg-ı bu kudret ı 

d b"t bitmez Avusturya mat-
adarn hemşehrilerinin gözün e b~::. Sırbıstanı suçlamıya baş-
rnenfur bir papas, tavuk hırsızı dılar. Tam on beş hün Avus-
kadın avcısı, ahlak düşmanı idi. 

G dl b . f h·şe turya ve Sırbistan hariciye 
onya Guseva a ı ır a ı ' · ı ı d" 

Rasputin tarafından kirletilmek nezaretlerı nota ar a ıp vel' ıler. 
sur t'J I • · d yuvar- Sollu var e ı e çamur ar ıçın e ........................................... . 

i('~Ş~d·~~·~"l~~İediyeseçimi 
Bu nasıl propaganda!·· 

"Yeni 
Sayın 

Kuşadası, 31-8·935 
Asır,, gazetesi 
Direktörlüğüne 

iZMİR 
İlçemizin doğru ve haklı 

duyum ve içten yürek yanışına 
rer verirseniz bizi, haksız yere 
~nc.it~len yurd ve ulu" kardeş-
erın11i sevindirmiş olacaksınız
dır. Bunu sizden ulus için yal
varırız. Saygı ve selamlar. 
K Ulusal benlikleri darbelenen 
İ uşadası Kayıkçı ve Hammal
arı namına: 

l-lammalbaşı Ahmed reis oğlu 
~uharrem, Kayıkçıbaşı Latif 
0 &1u Hüsnü. 

ilçemizin göze değen yer
~erine: "Kuşadalılar! Belediye 
ıntihabı yakında başlıyacakt_ır: 
Rey vereceğiniz adamları ıyı 
seçiniz. Bir takım ha:nmaiların, 
kayıkçıların, satılmış kimselerin 
rnenfaat arkasından koşan yay-
&aracıların sözlerine kapıfma-
Yınız. Elinizi vicdanınıza koyu
nuz. Memlekete halka iyilik 
Yapabilecek ve şimdiye kadar 
tecrübe edilmiş, lekelenme· 
rniş kimselere rey veriniz. B· k . 0 Yle yapmazsamz memle etı-

mış,, sözünü aynen kendilerine 
iade etmek, onların yaptıkla
rından daha yerinde bir iş ol
maz mı? Ne sağır kulaklarmış 
ki 00 yedi milyonun avaz avaz 
sö~lediği: " Imti!azsı.z sınıfsız 
kaynaşmış bir kutleyız. ,, Ulu
sal şarkısını ve ulusun bu an
dını duymamışlar, duyamamış-
lar. 

Hem ne demek, kayıkçı v~ 
hamaUar Türk yuddaşı, yam 
Türk değil midirler? Kayık
çılık veya hamallık şerefsizlik 
midir? .. Yurd için çalışmağa 
engel ve sosyal bir eksiklik-
midir? Hamal ve kayıkçılarda 
insel haklar yok mudur da 
bildiriğde bizleri ayırmışlar. 
Bu ne hakla ve hangi yasa 
uyarına göre yapıldı? Sorusuz 
mudur? Cumurluğumuz ay:rt
sız bütün yurddaşlara Cu
mur başkanı olma hakkını ver
diği halde. hayatımızı topra
ğına gömdüğümüz ilçenin uray 
seçimine girme, aday ve niha
yet şarbay olma hakkını hangi 
kuvvetle almak istiyorlar? Ne 
hakla bizleri Yurdsuz, şerefsiz 
sayıp sosı ete harici tutuyorlar? 

kazancımız olan 3 kuruştan 
bir kuruşu kaybedeceğiz di
yorlar mı? Yani üç kazanacak 
yerde iki kazanıyorlar mı? 
Bunu hiç yaparlar mı? Ve bu
nun kontroluna imkan var mı? 
Hep zarar zayallı üretmenlerin 
hesabınadır. Bağcılar yukarı
daki misalle bu sene üzüm 
fazlalığına rağmen nasıl zarar 
görüyorlarsa ihracatçılar da 
bilakis o nisbelte kar yapıyor
lar. Çünki (1000) kiloda üçer 
kuruştan otuz Jirayı geçen 
sene aldılarsa bu sene (1500) 
kilodan (45) lira alacaklar. 
Bineenaleyh bu alivre sahşları 
makul, mantıki ve insaflı bir 
kanaldan geçirildikten sonra 
satışa müsaade edilmeli ve 
fiatlerde ona göre tesbit olun-
malıdır. 

3 - Diğer kazaları bilmiyo
rum fakat bizim Turgutluda 
satış kontrolsuzdur. Rastgelen 
bir dükkan açmış aklı eren 
ve ermiyen simsar olmuş, halk 
cahil üç veya beş çuval üzüm 
indirmiş yakasını yapışan ya
pışana beş kuru} olmaz mı, 
dört olmaz mı? Haydi on para 
daha, öteden biri mağaza mas-
rafını bana bırak, ver vesaire 
arkadan da tahsildarlar, sıkışık 
bir vaziyette kalan zavallıyı 
nefes aldırmadan elinden to-
katlıya tokatlıya çekip alıyor
lar. Kısmen aldıkları üzümün 
parasını da akşama gel, sabah 
gel, posta gelmedi. gelecek, 
geliyor gibi sözlerle bir kaç 
gün hatta bir kaç haftalar sal
lıyorlar, isterlerse alay da edi
yorlar. Hakiki tüccar mıdır? 
Verilen fiyat doğru mudur? 
ihracat borsasına uygun mu-
dur? nedir arayan yok so
ran yok ellerinde kim bilir 
kaçar günlük bir telgraf: Şim
di telgraf aldık: iki kuruş 
aşağı: Şimdi telgraf geldi al
mayın: Şimdi telgraf geldi pi
yasa sukut ili .• Bunlarda ha
kiki midir değilmidir bunu 

Güzel 

Modern kadın kadar süse 
düşkün kimse yoktur. Kadın· 
ların berbere bu kadar zaman 
ayırdıklannı görmek için çok 
maziye çıkmnk gerektir. Şin
yonu kovarak kısa saç moda
sını ortaya at3nlar, saçların tu
tumunu kolaylaştırdıklarını id
~;a etmişlerdi. Kısa saçların 
ıı .... · qdar netlik ve itina iste-
diğim görünce bu sevimli ya
lana gülümseyorum. 

Bukleli saçların genç ve gönü) 
alıcı olduğu muhakkaktır.Fakat 

saçlarınız, bayan! 
.Mac Evans snrlannr J/11 ı·r lra/ if 

tufmtıJl sevrr 

't'11n111şnk buldı /rr l r11ilı o f>orkıre yakısıyor 

çok itina ile buklelerin yenilen- lim olan işsiz güçsüz kadınlar Yeniden saçlar arkaya ah-
mesi lazımdır. tabi olabilirler. lır, ele açılır: Bütün yeni saç 

Mac Evan gibi sarışınsanız, Biraz şahsiyetiniz olsun! Eğer modollerinin birleşen nokta• 
saçlarınızın bozulmasının ehem- çehrenizin ovalliğini güzelleş- budur. 
miyeti yoktur. Açık ve fJu tirirse ayrığı ortadan yapınız. Kendi tipinize göre saç yap-
saçJar 0 kadar güze~dir kit Yoksa, güzel Florans Rayıi manızı ve saf ovalli muntazam 
Fakat kara saçlıysanız, bir taklit ederek-, kaprisinize göre, hatlarınız varsa saçlarınızı düz 

a • b • d b tutarak arka taraftan bir iki vahşi hali veren karışık saçlar- yrıgınızı azan sag a, azan 
dan sakınınız. solda, hazan da oıtada taşı- sıra bukla ile iktifa etmenizi 

yınız tavsiye ederim. Yanlama ayrıktan sonra ha- · 
lezonvari ayrık modası or- . ~esilya Parkerin başa iliş- Eğer buruşuklarınız varsa, 

tirılen gevıek buklelere yara- i?'evşek saçlar daha iyi yara-
taya atıldı • Modern saçın en şan bir baıı vardır. Ona ben- şacaktır. Fraylara gelince eğer 
son şekli imiş · Bu kadar zerseniz, öyle uapınız. alnınız yüksek ve kaşlannızın 
kat'i emirli bir modaya ancak Cincar Rocen dağınık saç- kemeri tam bir münhani ise, 
hergün kvafürlerinin eline tes- JarJa güzelleşen bir sarışındır. bunları da taşıyabilirsiniz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve Kültür bakanlığı hesabına 
doğrudan doğruya borsadan 
üzüm mübayaasına derhal baş
lanmalıdır. 

5- Üzümclllüğü öldürmek 
İstemiyorsak bu hususu esaslı 
bir surette teşkilitlandınlmalı, 
emin bir ceryan verilmelidir. 
Yoksa geçen seneye nazaran 
zararda olan üretmenleri her 
sene böyle feci ıztıraplar için
de inletmek şunun veya bu
nun baziçesi yapmak doğru 
olmasa gerektir. Hükumetimi
zin her sahada olduğu 
gibi bu hususta da şefkatlı 

Komşu memleketlerde 
Kıbrısta 

Kıbrısta Lefkoşede Papa 

DopuJoı ıınemasında türkçe 
"Söz bir, Allah bir,. filmi g-ös-

terilmekta ve çok ilgi uyan
dırmaktadır. 

§ Dezrimimiz dışardaki bü

tün Türklerde olduğu gibi 
Kıbrıs Türkleri arasında da 

Yunanlstanda 
§ Bu sıralarda Almanyada 

Vissede bulunan bay Çaldariı 

Yunanistanın iç durumu hak· 

kında şunları düşünmektedir. 

Memleket iç sükünu, her va
sıta ile ve her ne pahasına 

olursa olsun korunmalıdır. Baş
bakan yapılacak genoyu, mem• 
Jekette rejim kavgalarına son 
vererek bütün Yunanblan kar-

tnize, halkımıza yazık etmiş 
o!ursunuz ve bunun maddi ve 
manevi mesuHyetini yüklenmiş 
olursunu:ı:. Gözünüzü dört açı-
nı~'!• şeklinde ve aynen ilçe· 
lllııın .sıcak ve samimi havası-

Biz bu yurdun ve Türk ulu
sunun evladı değil miyiz? Evet 
kayJkçıyız, fakat şerefimiz var. 
bamalız namusumuzla çalıyoruz. 
dökülen enter1crimizin yıpra
nan gövdelerimizin emeğini yi-

da bilen yok. Yalnız bildiğimiz 
bir şey varsa daha dün ma
halle mahale sırtlarında eski 
çuvallarla boş şişe, eski pa
buç ve eski fes toplıyanlar ve 
buna benzer birtakım türedi
ler bu zavallı üretmenlerin mu
kadderatını avuçları içine al
mışlar kıvrandırıyorlar. Bina
enaleyh bu hususta da mahal
li ticaret odaları lzmir Türk
ofis iJe temasa gelmeli her gün 
taze taze fiatleri öğrenmeli 
üzüm çarşısinın işlek bir yeri
ne ve sivah hıhtaya yazmalı 
numaralar karşısına fiyatJeri 
koymalı ve ilan etmelidir. 

ve kıymettar ellerini uza
tacağından şüphemiz yoktur. 
Tüccardan ziyade bağcıları dü
şünmek ve acımak lazımdır. 
Çünkü tüccardan ziyade mal
lariJe canlarile memleketin ha
va, deniz ve kara hudutların-

yakın bir ilsri uvandırmışhr. 
Bunun için Lefkoşe'de çıkan 

Söz gazetesi sahibi Türkiyeye 

gelerek. burada gördüklerini 

gazetesinde yapacağı yayınla 

hemşerilerine anlatmağı ka

rarlaştırmıştır. 

deşçe birleştirecek şekilde bit
mesini arzu etmektedir. Bu 
bakımdan Yunan ulusunun is· 

teğini hür olarak beJli edebil
mesi için genoyun sükün için· 
de yapılması gerektir. 

nı bozan yolsuz yürüyüşümüze 
aykırı biJdirikler asılmıştır. Bu 
~ildiriklerin Danıştayca bozu
an eski uray kurulu taraftar-
ları tarafından asıldığı hühü· 
llıetçe yapılan araştırma ve in-
teleıneler sonunda meydana 
cı.krnıştır. Bu bize bil-
dır~ğlerin küflenmiş aristok
rası kafasile, ve imtiyazlı 
81.~ıflar düşüncesıle yazıldığını 
gostermcktedir. Bugün bütün 
bııımıla Altı - Ok'un yollannda 
koşaraken bizlere böyle aykırı 
olanlara veriJebilecek en yerin

. ad DO ola . • 1 .. tıl• 

yoruz. 
Biz, onyedi milyon Türk ev-

latları sadrazam dedelerin, sul
tan anaların, paşa babaların, 
derebeyi ve ağaların değil... 
imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış 
bir kütle olan buğadır ve tü 
zün Türk ulusunun oğluyuz. 
Bununla övünürüz. 

Kuşadası 
Hammal başı Ahmed reis 

oğlu Muharrem 
Kayıkçı başı Latif 

lu Hüanü 

-4· - Fiatlar üzerinde hiç ol
mazsa biraz olsun müessir ol

mak üzere inhisarlar, Ordu 

da göğüs geren, kanını canını 
veren, malını nakdini esirgemi
yen bunlardır. Arhk üst tara· 
fını sizin kıymettar düşüncele
rinize bırakır ve derin saygı
larımızı sunarken bilhassa ka
za merkezlerinde hiç mantığa 
ve hukuka istinat etmiyen bu 
karışık satışların ve fiatlerdeki 
daimi sukut ve kararsızlıktan 
üretmenleri panik derecesine 
düşüren baJf erin bir an eveJ 
<Snlenmesini deliletinizden bek
leriz. 

Turgutluda 
Nazif Oral 

iz mir Panayırında 
Soviyet pavyonunda teşhir edi
len bilcümle makine tezgah alat 
ve edevat 3 EyJiiJ 1935 den iti
baren satılacaktır. Alakadarların 
daviyona müracaatle:ri rica olunur. 
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F röyd doğru görmüş Ü 
............. .a .......... mm;ı~ 

: Bas lan ve boğulan aşk ve annelik 
Hayatta bulamadıklarını delilik rüyalarında 

duygularının 
Acıklı neticeleri .. 

• arayan sevS{ı 
Gündelik hadiseler arasında 

vakit vakit intiharlara ve aşk 
cinayetlerine tesadüf edilir. 
Aşk yalnız hapishaneleri dol
durmaz. Akıl doktorları aşkı 
da timarhanelerde tedavi edi
len ruhi ve akli bir hastalık 

telakki ederler. Ruhi tedavi 
uzmanları tarafından aşk has
talığının nasıl tedavi edildiğini 
öğrenmek için bir anket yap
mağı ilgili bulduk. 

•* .. 
- Şu halde, nefret ettiğiniz 

bu kocanız size ne yapmış ki? 
Sevimli idi.. Birşeyinizi eksik 
bırakmazdı.. Çocuklarınızı se
verdi.. Size birşey yapmadı mı? 

- Hayır, hiçbir şey yap
madı. 

- Fakat siz ötekini daha 
çok seviyordunuz, değil mi? 

- Bilmem, ona ait birşey. 
- Siz onun metresi değil 

mi idiniz? 
- Oh! Hayır, ben bir sokak 

kadını değilim. Haşa huzuru
nuzdan, onunla bir yatakta 
yatmadım .. Fakat kalbimde se• 
verdim onu. 

Birdenbire coşan hasta ka
dın elini kalbine dayıyor. 

- Çok sevimli idi. Ona ol-
dukça yardım ederdim. 

- Paramı verirdiniz? 
- Evet, bayançe. 
Böylece, aşk kazazedelerin

den b:rinin ruh tedavisi ba· 
kımından itiraflarını dinliyo
rum. Karşı karsıya iki kadın 
var. Biri deli timarhaneye alın· 
mış olan hakiki bit deli. Di· 
ğeri timarhanenin başdoktoru. 

Bu bilgin kadın "heyecan 
darbeleri,, "Aşk kederleri" 
"vakitsiz delilik,, "kan koca 
felaketleri,, üzerine mühim 
eserler yaz.mıştar. Bazı nokta
larda Froydun ruhi tahlil esas
larını alt üst bile etmiştir. 

Gerçe, Viyanalı ustade çok 
saygı beslemez. fakat onun ta
rafından güdülen tedavi yolu
nu pek basit bulmaktadır. 

- Onlar her tarafta baba 
kız aşktan başka bir şey gör
miyorlar. Halbuki tedavisini 
yaptığım binlerce aşk delili
ğinde ben ancak dört defa 
Ödip ihtilatına tesadüf ettlın. 
Aşk, Fröyd tarafından farze
dildiği gibi hakim bir şehvet 
duygusu değildir. Hayat dina
mizmasma tabi zavallı bir 
şeydir. insan sevmek için 
değil, yaşamak için doğ
muştur. Fröyd Aşkın hile
lerinden b:ıhsedeceğine ha
yatın hilelerinden bahsetme
lidir! F röyd, Ekonomsal buh
ran, açlık korkusu, yarın en
dişesile gittikçe artan açlık 

piskozunu ihmal ediyor. ( Ge
~en gün, kolları arasında ço
cuğunun açlıktan ölduğün gö
rerek deliren bir anne ketir
diler bize! ) Harbın bize ifşa 
ettiği korku psikozunu da ih· 
mal ediyor. Ben, kendi hesa
bıma, korkudan deliren sübay
larla generalların tedavi edil
dikleri Şoronton tımarhanesin
de bunu gördüm. Aşk; korku; 
açlık. işte hayatm dinamik 
kuvvetlerini tahrik eden şeyler. 
Erkek ve kadını yalnız bazı 
r;evklerden ibaret sanmak pek 
nazariyecilik olur. 

Psikonoliz (ruh tahlili) tımar
hanelerde tesirsizdir. Onun 

scndaları bir dıvara çarpar. 
Deli, ifşa edici şekilde ıç nı 

dökmez. Hakikatı gizler. Biz 
burada açık hava tahlili deni
len şeyi yapıyor. Yani hasta· 
]arımızla karşılaşıyor, onların 

emniyetlerini tahrik ederek 
hastalıklarının sebebini bul
mağa uğraşıyor. 

Mesela geliniz, deminki 
"RefiJe,, ile (duygularını içine 
basan kadınla ) konuşmamıza 
devam edelim. 

- Haydi yavrum, söyleyiniz 
bana. lztırab çekmeğe, koca
nızdan nefret etmeğe, çocuk
larınızı ihmale ne zaman baş
ladınız? 

- Engiyene gittikten sonra. 
- Ya, Engiyene gittiniz 

demek? Peki, dostunuz da si
zinle beraber miydi? 

- Hayır, fakat vakıt vakıt 
onu yine görebiliyordum. 

- Şifa yurduna geldiğiniz
denberi o, sizden bahsetmek 
için, bana mektublar yazdı. 
Fakat kol'anız ne oldu? 

- Bilmem. 
Bayançenin "ötekinden., bir 

nıektub alması onu pek sevin-

Ayna tleuli1te t11t11/m11ş kiiciik bır 
deli. IJ11nu11 de/iligi ay11ada km

disilıi seyrdme/dir. 
dirmişti. Doktor ısrar etti, 
"iyilik yalanı,, yaptı: 

- Evet, buradadır. Birazdan 
onu kabul ederek sizden ko
nuşacağım. 

Sonra, yalancıktan ithamkar 
bir tavurJa: 

- Fakat çocuklarınızı, iğ 
renç bir pislik içinde bırak

tığınız zavallı çocuklarınızı 

ihmal için bir sebeb miydi? 
Darbe isabet etmiştir. Doktor 
bayan Paskal " heyecan dar
besi ,, tekniğinP. inanıyor. 

O vakta kadar ifadesiz duran 
delinin yüzü birdenbire takal-
lus etmiştir. Göğsü kabarıyor, 

bir hınçkırık yükseliyor, yük
seliyor ve patlıyor. 

Bayan Paskal kalkıyor, has-
tayı okşıyor, ona şefkat ve 
muhabbet göstererek: 

- Ağlayınız! Ağlayınız, ço
cuğum .. (Daha siddetli bir buh
rana düşüyor) gidip dinleniniz, 
götürünüz onul.. 

Yalnız kaldığımız va kıt: 
- Böyle harekete mecbu

rum. Buna ruh deşarjı diyoruz. 
Her şeyden evvel hastalarımı

zın aşk kederlerinin kapalı ale
minde kapanmalarına mani ol
mak lazımdır. Kendi iclerinden. 

ve annelik mahrumları zavallılar ... 
mantvi bir zından olan delilik
lerinden kaçmaları gereektir. 

1:1' 
~ .ı;. 

Aşktan deli olmak yalnız 

şarkılarda tesadüf edilen bir 
şey değildir. Bu nakarat, 
bm ada her günl<ü hakikattır. 

Aşk kederi, artık mevcut 
olmıyan şeyin ıztırabı ve insa
nın yeniden olmak istediği şeye 
doğru ikinci bir dönüş gayre
tidir. Aaşk teesürü. Sadece ke
derli, endişeli İs.>ankar bir ruh 
hali değildir. Hayat duygusunu 
fena halde l:o::an uzviğ bir ız
tırap bedeni~ bir hnstalk da 
olur. Bayan Paskal bana anla-
tıyor! . 

- Bizim işimiz, hastaları
mızla, aşklarıJ'lın ve kederleri
nin bütün yolunu tekrar bera
berce geçmektir. Bu, sükunet 
bulmak istiyen ve hatıra içinde 
çırpınan bir kederdir... Her 
hasta üzerinde aşkı hem diri 
diri, hem ceset halinde parça
lıyarak saadet ve fe1akcte, se
vinç ve ıztıraba, sermesti ve 
deliliğe naml yol açtığını gör
meye mecburuz. 

~PnimlP her:ıhn O"eliniz. Aşk 1 

Aym kılıkla zaıarsız ddilt•r 
kazazedelerinin her cinsini gö
receksiniz. Malankolik zayıflar
dan kindar aşıklara kadar 
hepsi var. Bu sonuncular hazan 
burada yırtıcı hayvanların çığ
lıklarını koparırlar. Bazıları 
kırılmış bir hevesin yarasını 
gizlerler. Diğerleri can çekişen 
aşka lanet ederler. Bunların 

ağzında isyan ve ikrahtan baş
ka bir şey yoktur. Burada 
kıskançlar, ihanet görenler, 
yanlış evlenenler, terkedil>!nler 
var. işte özel bir soysal grubu! 
sukutu hayale uğrıyanlar, kü
cük düşenler, hakaret gören
ler, bu kadınlar yalnız ağır bir 
içsek yükün değil, aynı zaman· 
da dış taliin tazyiki altında da 
eziliyor gibidirler. 

Renan tarafından "keten 
tohumu öğüdücüsünün kızı,, 

üzerinde yapılan delilik tasviri 
katırınızda mıdır? Evlenmiye
rek yalnız yaşamağa mahkum 
olan bu S?Üzel aşk ve annelik 

!1111uarda aşkm başka delileri ! 
içsezilerini (insiyaklarını) boğ- Bunların bir kısmı da buraya 
mı:ığa mecbur kaldı. Bunları düşüyor. 
rahip Tredorsek üzerine geçi· Aşk kazazedelerinin çok ga-
rerek delirdi. Buhran içinde, rip bir sınıfı da "Oda biz-
onun çamaşırlarını çalarak iki metçileri 11 dir. Bunlar ıçın 

isimlerinin baş harflerini işledi. "Bay., ezeli erkektir. Bay, se-
Bu: "İşte benim gelinlik çiyizim. vilen erkeğin bütün meziyet-
bcn senin karınım!., Demek lerile süslenen adamdır. Ba-
oluyordu. yandan da ekseriya nefret 

işte ayni "Mecburi bekarlık,, edilir. "Neden onun olmuş ta 
deliliğine tutulmuş bir başkası.. benim değil?,, işte böylece ev· 

Bu, cennette imiş gibi gü- lerin süküneti içinde, odacı 
lümseyen ve rüya içinde yürü- kızların deliliğinden doğan 

yerek bize doğru gelen bir dramlar olur. Bunlar bazan bir 
kadındı. Mesut bir sesle: cinayetle biter. Bütün hayatın-

- Ben prenses .Otonum .. 
Bütün dünya kocanundır. Gece ca boğulan aşk, bir çeyrek, 

bl·r ,.,•..l, .. ..:ı'l onıın'a hatta yarım asır esaretten yan yana 

Rrluiı aşıkı deli kadm 

uyudum. Fakat şatolarımın 
anahtarJannı çalmışlar. Anah
tarlarımı veriniz rle gireyim. 

Bayan Paskal : 
- Fakat zavallı dostum, on 

dört yıldır bize bunu anlatıyor-
sun uz. 

- On dört yıl mı ? istihzalı 
bir merhamet tavrile : Olsa 
olsa on dört hafta. 

Bayan Paskal bana izahat 
verıyor: 

- Aşk teessürü, bütün ha
yatça süren teessür.. Bu, iste-
diği izdivacı yapamıyan bir 
muallimdir. Ümitsiz kalınca, on 
dört senedenberi içinde bulun-
duğu bu cinsel beklenti içinde, 
aşk ve annelik hislerini ge
veliyor. 

ihtiyar kızlar, vodvillerde gü
lünen bir mevzudur. Burada 
öyle değil. 

Bil assa erkekler kadınlar
dan daha az olalıberi, kalpleri 
iştahına kavuşamıyan ihtiyar 
kı7.lnr vazık ki eksik de2"ildir. 

sonra, birdenbire patlar. 
* ... 

ihtiyar Rozin kırk iki yaşın
da intıhar teşebbüsile netice
lenen melankoli üzerine ser
vise alınmıştı, ruhi ve bedeni 

bir sene tedaviden sonra iyi 
oldu. iş istedi. Üç gün sonra 
ayağı kaydı gibi yaparak dii
şüyor ve sol kalçasında şid

detli ağrılarla kalkıyor. Mua

yene hiçbir kırık olmadığını 

gösteriyor. Buna rağmen to
palladığını görüyoruz ve biz

den dayanacak baston istiyor. 
- Fakat buna ihtiyacnıız 

yok, yürüyünüz, yürüyünüz .. 

Hayır, normal yürüyemiyor, 
topallıyor, neden? Maziye çı

kıyoruz. Öğreniyoruz ki bay 
için delice bir aşkı var. Bay 
ise topallıyor ve koltuk değc-

neğine dayanarak yürüyor. Bu
rada "isterik,, bir topallık kar-

şısındayız. Kadın bundan saa
dete benzer bir şey duyuyor. 
Burada F röyd doğru görmüş
tür. Kendi kendine tahammül 
ettiği bu sıgınak acı ona sev-
diği adamla benzeyiş yüzünden 
acı bir sevinç veriyor. 

" " " - Burada bir çok ta bayan 
Bovariler var! Demin görüştü-
ğümüz kadın platonik safhada 
kalmıştır. O, kocasını bedenen 
aldatmaksızın ve ona işkence 
etmeksizin istihkar eden " be
kar evli,, tjpidir. Fakat bazıları 

daha ileri giderler ve tiksinoıe 
·ıe psikozuna tutulurlar. Kocaları 

temasın zaruri olduğu her yer· 
de, mesela yemek masasında, 
fakat bilhassa yatak içinde 
bu ikrahı duyarlar. Vaktiyle, 
aşkın yaşadığı zaman saadet 
ışığı kaynağı olan kocanın hu-
zuru onlar için şimdi bir tik: 
sintidir! Kocalarının her balı, 
hazan gönül bulanışına kadıır 
gidecek bir ikrah verir? Aşkıl\ 
cazibe kudreti yerine birde~
bire bir def kuvveti geçınesı
nin sebebini kim anlatabilir? 

Bu biçim " kocadan ikrah ." 
v k . h r bır hastalıgı e serıya aya 1 

1 şahsa karşı beslenilen istek e 
· et

karışır. Bu mevhum mez•Y 
leri ötekinin verdiği hayal su; 
kutunu telafi eden mükernoıe 
bir şahıstır. 

- Siz de artık kocanıt.J 
sevmiyorsunuz, değil mi? 

Kazazede şiddetJe başıfll 
eğdi. . t-

- Fakat, öteki, perestıŞ e 

tiğinİ'z adam, onun adı ne? 
- Pol. li 
Pol mevcud değildir. Baya 

bir icaddır. Kadın bütün alda" 
l • e-

n an şefkatini onun üzerıne S! 
· · · o · · tteo ke çırmıştır. nun ıçm e • k'kİ 

mikden olsa, bu kadar ha 
1 

olamazdı. 
d . eye 

... Nihayet, son aır 
1
• 

k rnet I" geliyoruz : Burası, aş a p 
!erinin çırpındıkları, ıı!•r:e
çektikleri, bağırdıkları, g~t· 
dikleri "kapalı cebenne~,. ;)',, 

Şimdiye kadar keclerlı ~ [et 
. ı· yuz neşelı, yahut da gıı ı ıar• 

gördük. lştt! şimdi yorgan r.• 
utıııh 

altında çıplak duran ve ·ti" 
t .. l . . . ı· histerı an yuz erını gız ıyen to" 
ler, işte hayasız tavurlu ero Y" 
mantar (aşk delileri). işte, d~il' 
gusu boğulmuş anneler··~ 

1 
bil' 

kadın. paçavralara sardıg Ilı" 
tahta parçasını şefkatle ~~ın· 
yarak ve hissi bir sesle g ·ttİ· 

v gı 
yor : "Onbeş çocuguın biitii1l 
Yeter ! Yeter !,. Heınen darııtl.1 
bu kadınların saçları 85101.1 

dağınıktır. Kudur~u~Ç ışte 
hiddetli kadın, ofeli tıp 1 ••• 

0
gi• 

k "k ·ı fre to Rı manlar, etercı er, 
liler, veremHler... aPtı' 

Fakat, şimdiye kadar Y cı1'fı 
ğımız ziyaret ne kadar a 

8
to" 

olursa olsun, buhranlılar 5 çı· 
- ıoııtll nuna girerken bogaz . 1<ıılı'• 

kan heyecan yanında bı~ 1 _.,,,ğe .. vu lY 

Hasta bakıcıların ° b ıoet" 
değer sadakat ve ıner b:,,d' 
lerinin derecesi ancak Jsrilt 

1 1 1 d ktor 1 an aşı ıyor. Buna!, 0 ,cı1' ı 

birlikte, her dakika en b ıt" 
k · ·· tekre ve e serıya en mus 

1 
t· 

braplar üzerine eğiJiY0' " iye· 
dilerO fi Y azmağa cesaret e kato 1 

cek şeyler var: Mesela 
5 ftod'" 

(necaset meraklıları) ta:,aterileıı 
günün her saatında g~s·ı. lfte 

h .. 1 edııtı 11• 
manzarayı ta ayyu bı&1 

bunlardan birisi: Kibar ıcıı·~': 
tından gelme bır genÇ .. ıerİ u' 

Got ., .. 
tağında kıvranıyor. cı }11.11 

kek. Ormanlardaki yırtbı rllJ~l 
1 te ı.ı ı• van bağırışları mı? ş 

0 
j11S 

Burada zencirlerini kır<ı ı11s11" 
yak la karşı karşıy ayıı'. ·1.c;ıd" ·cıaıs. .. 
insiyaklarının en iptı ~e ıı" .. 
abıak insiyakı korku~Ç ıığ'' 

.. yıre 
laşılamıyacak bir tag ı•· 
mıştır. 1'tot 1'• :ı• 

Bir başkası: Bir do et' 
ÖzeJ odasında valnızclıt· 

s 
t 
ti 

o 
ti 
d 

b 
d 
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- Dinleyin. Anasını öldür
dünüz. Kızı kurtarabilirsiniz 
hatta kurtarmalısınız. Beatris 
Monte F orteden kaçırdılar. 
Kim kaçırdı? Bilirmisin? Lük
resl. 

- Lükresi mi kaçırdı. Amma 
şaşılacak şey ha!. .. 

- Monteforteden kaçırdık
tan sonra Beatrisi bu şatoya 
kadar sürükled!ler. Hatta şimtli 
şatoda mahbustur~ Hiç bir va
kıt şatonun dışına çıkamıyor. 
Kızınıza emir verin. Derhal 
zavallı kızı bıraksın. 

- Ya ben bu teklifi redde· 
dersem ... 

_ O halde fak ' r bir kadın 
olduğunu ncrden bi!din? 

Durumundan öyle sandım. 
Papanın yakini rrenç papas 

Anje!oya şüpheli nazarla baktı. 
Lakin genç papas o kadar saf 
o kadar abdal gi~i .bir duru.r;n 
almıştı ki derhal ıhtıyar BorJı· 
yanın şüphesi zail oldu ve 
dedi ki: 

_ Şatoya dönelim Anjelo .. 
Bataklık çok fena kokuyor. 

Hasta olacağız ... 
Papa acele şa~oya. dö~d~. 

Genç papas ise pıs pıs d~ş~
.. rdu Adeta sersemlemıştı. 

nuyo · d "d' 
Hem papanın arkasın an gı ı-
diyor. Hem de heyecanından 
patlıyordu: . 

- Acaba Maga papa ale 
.. "ştü? Neler konuştu? ne goru . . .. l 

Yoksa papaya benı mı . soy e-
di? Şayet bel!İ söyledı ıse ~a
lim duman... Öl~m. ?e.mektir. 

Düşilnceleri bırbırını kovalı-

-> a ;s 

Hava haftası: 

Ulusal hava seferberliği 
Memleketin bir hava tehli

kesi karşısında bulunduğu ha
kikatinin meydana vurduğu 

gündcnberi yurddaş hava me
selelerine önem vermeğe baş
lamıştır. Ve yurdun dört bir 
köşesinden gelen haberler, ha
vaya lrnrşı genel bir ilginin, 
gün geçtikçe arttığını göster
mektedir. 

Bunun!a beraber, yaşamakta 
olduğumuz yeni günlerin or
taya koyduğu hava tehlikesinin, 
bizden daha canlı elbirliği ve 
daha hızlı ve üsnomal bir ça
lışma istediğini söylemek de 
yanlış değildir. 

Uçakların gelecek harpla
rında her şeyden önce haJka 

' şehir, kasabalara ve tarlalara 
saldırmasından doğan tehlike
nin, halka iyice anlatılama
makta olduğunu gösteren bu 
durumu tezelden düzeltmek 
zorağını duymak ve buna gö
re tedbir almak gerekiyor, 
sanıyoruz. 

bir kilo yağının büyük oğlan 

adma ayrılacağını ve tarlanın 
yarım çuval ürününün büyük
leri borçtan kurtaracağını he
sab ederek tedbir alabı lir. Fa
kat böyle bir hareket 
tarzını ıyı sonuca vardır-
mak ıçın dedığim gibi, 
ulusal havacılık meselesi-
nin yurddaşa yüklediği bor· 
cun değerini söylemekte zaru
ret vardır, 

Değişik sayılarda gelirleri 
olan kırk kişinin belli bir yar
dım işini aralarında kotarıp 

başarmasında uzun boylu hiç
bir güçlük yoktur ve mesele, 
havacılığın para ihtiyacını bir 
çok kırk kişiler arasında düz
gün ve uygun dağıtmaktan 
ibarettir. 

Peşinden belli olmak şartile 
~ en büyük milyonların bile top· 
}anacağına içten inanıyoruz. 

Ancık şu ası var ki yılda, beş 
lirayı bir yana koyamıyan ve 
havacılığa yardım borcunu, ulu· 
sal bir borç olduğu için öde
meğe savaşan yurddaşla yılda 

o ~ 

lHIH~AYIE 
eş kişi ... 

••••• 
Bayan, kendisine düşkiindü. kadar çoktur? 

Komşu1arma, arkadaşlarırta, Geceleri karanlıkta oturur. 
hatta yoldan geçenlere bakıyor, Zengin tanıdıkları, merhametli 
kaza imrenen tavuklar gibi komşuları olmasa gıdasızlıktan, 
için için yanıyordu. souktnn şimdiye kadar ölürdü. 

Tırnaklara gül renginde kır· .* • 
mızı idi. Kostümü Beyoğlunun Biz yine T opkapıya dönelim. 
en meşhur, yani en pahalı ter- O asil, o zengin, o muhte-
zisine yaptırılmamış olsa bile şem bayan, birinci mevki tram-
onun makasına benziyordu. vaydan - tabii, arkaya bağlı 
Şapkası, iskarpini, en zengin ikinci mevkie binecek değildi 
bayanlarmkinden ayırd edile- ya - indi. 
mezdi. Büyücek, muntazam bir ev· 

Öyle bir ihtişamı ve öyle den içeriye girdi. 
bir çalımı vardı ki .. Görenler: Bir müddet sonra, o nur topu 

- Doğrusu çok zengin bir gibi iiç çocuk, toz toprak içinde 
aileye mensup olduğu belli! itişe kakışa aynı kapıyı geç-
derlerdi. Zaten konuşteğunuz tiler. 
zaman da asaletini, zenginliğini Bizim bay da, bir buçuk saat 
laf arasında mahirane bir teva• evvel hareket ettiği Babaliden 
zu ile ve gayet tabii bir eda ahestebeste, yahut sürüklene 
ile size anlatıverirdi. sürüklene geldi, yine aynı ka-

Her yeni filimde, darülbeda- pıyı çaldı ve içeriye girdi. 
yiin her ilk temsilinde, hemen Şimdi evde bir curcunadır, 
hemen her müsamere ve her kopuyor? 

- Ben söyledim. Bcatrisin 
hayatına karşılık hayabnızı 
kazanmış olacaksınız. Eğer 
Beatrisisi salıverir, burnu ka· 
naınadan gemiye binerse ve 
bunu da ben gözümle görür
sem sizin hayabnızı kurtarırım. 
Aksi takdirde hiçbirşey yapamı
cağımı söyliyebilirim. Anlaşıldı 
mı Papa hazretleri ? .. 

İhtiyar Bo:-jiya korkudan tit-

yordu. Bir aralık etrafına ba
kındı. Bu sırada şatonun kapı
sına gelmişlerdi. Etrafında 
meşaleli muhafızlarla Lükres te 
tamam şatodan çıkıyordu . Ba-

.. .. hemen kaşlarını 

Ve bize öyle geliyor ki yüz
de doksan dokuı bir halk işi 
olan bu meselede tam bir ba
şarı, halkın davasını gene hal· 
ka maletmck ve yurddaşın, 
mesele ile olan ilgis!ni devam 
ettirmek yolunu bulmaktadır. 
Ve yurddaşa düşen işin bir 
miktar parayı getirip vermekle 
bitmediğini, büyük havacılık da
vasının iyi bir sonuca vardırıl
ması soravının da gene ona 
yüklenmiş ulusal bir borç ol
duğunu sezinmek lazım geliyor. 

yüz bin lira kazanan adam 
yahut kurul arasında ve on 
evi bir kaç apartımanı olanla 
dikili ağacı olmıyan arasında 

tenezzühte ona rasgelebilir- Acaba ne var? Acaba o ba-
diniz. yan, bu evin sahibidir de ıu 

Aşiftcliği yoktu, namusu ye· çocukların babası olmak lizım 
reıneğe başladı: 

- Beatrisi kurtarırım! 
- Yemin eder misiniz? 

- Hem de Haç üzerine ye-
min ederim! 

- Ohaldc hayatın ız da kur
tulur. 

Papa bu garip koca karı, 
daha bazı şeyleri sormak iste
~ Ş ise de siyah elbiseli kadın 
şıddetle geri çekilmiş ve gece
nin karanlığında kayboldu. Bir 
Yandan şaşıran diğer yandan da 
korku içinde kalan Borjiya 
birdanbire fenalaştı. Muhake
mesi durmuştu. Neden sonra 
Anjeloyu çağırdı ve genç. p~
Paz hemen koştu. PapR dedı k.ı: 

- Hakkın var Anjelo ... S•
Yah elbiseli kadın kimseye 
zararı dokunmıyan bir kız imiş .. 
Birisi hakkmda hakkında af 
isteğinde bulundu. 

- isteği yerine gelecek mi 
Kutsal papa hazretleri? 

- Sana evvelce de söy· 
~enıiştim ya... Dünyada af ve 
1Yilik ile muamele etmek ka
dar köğsümü kabartan hiçbir 
Şeyi yoktur. Vicdanen memnun 
oluyorum. 

- Doğrudur. 
Papa fikrince şüpheye düş

ınüştü. Kurnazlıkla ve heyecanla 
sordu: 

- Ziyaretci kadının faki~ 
ığunu söy:emiştin. Dimek kı 

kendisini tanıyorsun. . 
- Hayır!.. Papa hazretlerı 

tanıoııyorum 
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ında korkan bir daire husu e 
gclnıiştir. Tabii. evinde en kü
cük bir ziya birikintisi bi~e 
kalmamıştır. Üç defa kırdı~• 
denıir karyolası üzerinde, etsız 
\'Ücudunu büküyor .. Delilik ade
li kuvvetini on misline çıkar
ınıştar. Buhranları içinde, kim 
bilir nasıl bir kıskançlıkla par
Çafaınak istediği gardiyan 
kadınlar üzerine atılıyor. 

VaktiJe "hayvanlaşan bu in
san,, deJi gömleği içinde zap
tediJirdi. O 7.aman aşk delile
rinin üzerine bir cehalet dam
gası vurulurdu bugün fen on
lara karşı iki misil merhamet 
~~ anlayışiyle hareket ediy.or. 
ır vakat ki zındanlar yerıne 

iİrndi aydınlık havadar oda
lar. işkence eİbiseleri kalmadı. 
~atta. su içinde hapis demek 
~·an ve bitaplıktan başka ne
lıcc vermiyen uzun banyolar· 
dan bile vazgeçildi. 

Şimdi içine şeytan girmiş 
bu kadının bakışı doktor ka
dının bakışıyla karşılaşınca, 
0 nun derin döşünüşünü sez
rniye ·ahşıyoruoı. Biran jçiode 
taUıJaşmış bir minnettarlık ve 

basını gorunce k 
çattı. Babasının bu geç .. va t.a 
kadar kalışından sağ . go~e~ı-

v · · ıştı Şımdı ıse 
Yecegını sanın · 

1 .. .. e canı sı-
sapasağ am gorunc 
kıldı. Çünkü bu durumdan 
memnun olmadığı görünüyordu. 
Yapmacık tavırla: 

- Ah babacığım!.. Ben de 
sizi aramak üzere çıkıy~rdum. 
Geç kaldınız, merak .ettım .. 

_ Teşekkür ederım kızım. 
Bilirim beni görmeden ede
mezsin. Babana karşı çok mu· 
habbetin vardır. Gel yavrum, 
seninle konuşacağımız şeyler 
var ... 

Lükres kendisini takip etti 
ve Papanın dairesine gidildi. 
Genç Papas Anjeloda peşlerini 
bırakmıyordu. 

Keder içinde 
ihtiyar Maga, Borjiyanın 

( Kaprera ) adasına gelmesini 
Ragastana söyleyince beynin
den vurulmuşa dönmüştü. Za· 
valh Şövalye donakaldı, şaşır-
mıştı. Şimdi fecaatı dü~ü~ü: 
yordu. Keder içinde delı gıbı 
olmuştu. Uyku uyuyamıyordu. 
Bu sırada balıkçı omuzuna vu
rarak Ragastanı sendelen~irdi. 
Peşi sıra gelmesini rica edıy~r
du. Şövalye bilmiyerek takıbe 
başladı. 

Balıkçının kulübesi iki odadan 
ibaretti. Ragastan ile lspada 
Kappanın girmiş oldukları bi
rinci oda hem yatak, hem yi
mek ve hem de mutfak vazife
sini görüyordu. ikinci odada 
eşyaları vardı. 

Bu odanın içine çalı çırpı 

doldurmuşlardı. Tavan kirişle
rine de balık ağları asılmıştı. 
Eski yelken bezlerinin örttüğü 
mahzen kapağı meydana çıktı. 
Kulübe pek fakir olmasına 
rağmen mahzen adeta süslü idi. 
Bu mahzen gizli bir yerde ol
duğu için ötedenberi burada 
adam saklanır bununla da ba-
lıkçı geçinirmiş. Ragastan bu 
güzel odayı görünce hemen 
balıkçıya teşekkür etti. Balıkçı 

ise: 
- Burası emin yerdir.Ancak 

geceleri sokağa çıkacaksınız, 

dedi. 
Ragastan soyunmadan kar-

yolaya uzandı. lspada Kappa 

yanındaki karyolaya ya.~t~: Şö
valye düşünüyordu. Duşunce
lerile bir yol arıyordu. Derhal 

işe başlamak uminde idi, kar
yoladan kendini attı. Ispada 
Kappaya seslendi. Halbuki 

0 derin uykuya dalmıştı. Ra
gastan gıpta ile baktı. Uyan

dırmağa kıyamadı. Yukarı çıktı. 
Balıkçı ağların tamirile meş-

guldu. 

Bunun böylece başarılabile
cek bir iş olduğunu sanmamak, 
Türkün yüksek soysal kapasi
tesini bilmemek, Türk soyunun 
birbirine yardımı onur borcu 
sayan ulusal huyunun hava 
meselesini de başarıya götü
recek bir kuvvet olduğunu gö
rememekten ileri gelir. 

Ahmedin tarlasını yahud evi
ni yok edecek yangın, köyü 
şara bağlıyan yol, dere üstün

deki köprü, çeşmenin suyu, 
mektep ve nihayet Alinin yap
tıracağı ev.. etrafında, hatta 
birbirini selamlayan dargın köy
lüleri bile toplayan kuvvetin, 
hava tehlikesi işinde daha bü
yük bir zorla kendini göste
receğinde nasıl şüphe edilebi
lir?. 

Bütün bir köyü, bütün tar
laları, bütün bir şehir ve her 
şeyi yakıb yıkacak, bütün in
sanlarını öldürecek bir kapa· 
sine gösteren hava tehlikesi

nin - tarlayı, ı,öyü, şehri ve 
insanları hepbirdcn içine alan -
kapsa) durumunu iyice belirt
mek ve hava tehlikesinden 
doğan davanın köy ve şehirin 
ana yasası ve sosyal işleri ara· 
sına girmesi mecburiyetini 
açıkça anlatmak zamanı, öyle 
sanıyoruz ki, artık gelmiştir. 

Köyün, kasabanın bayındır
lığı ve baysallığı gibi soysal 
yardımda türkte hızı eksilme
den yürüyen tinsel bir yasadır 
ve mesele, hava tehlikesini bu 
anayasa çerçevesine işlemek

tedir. 

mevcud açık farkların gözö
nünde tutulacak kadar büyük 
bir önemi olduğu unutulmama
lıdır. 

Memleket, gerçek bir teh· 
like karşısında ise, havacılığın 
ihtiyaçlarını kesin sayılarla or· 
taya koyarak gücümüze göre 
vilayetler, şehir, kasabalar ve 

köyler arasında parçalamak 
ve bu suretle bu işi başarmak, 
sözün kısası hava tehlikesine 
karşı ulusça bir seferberlik 
yapmak zorağında bulunuyo
ruz. işin kesin çıkar yolu 
budur. 

Bizim inanımıza göre, me
sele bellisizlik götürmiyecek 

kadar önemlidir ve havacılık 
davasını, halkın sosyal ve ulu• 
sal duygulanna inanarak bir 
gün evvel kotarmak lazımdır. 

Bu da, devlet ve ulusça ciddiğ 
bir hava seferberliği yapmak 
ve işe dört elle sarılmakla 
olabilecektir. 

Şakir Hazım Gökmen 

rinde idi. Yüksek konuşurdu. gelen pejmürde ve perişan er-
Modern, konfor gibi bazı ec- kekten kira mı istiyor? Patır-
nebi kelimeleri yanlış telaffuz dı, gürültü bundan mı? 
ederdi amma, artık bu kadar· Hayır ... O kibar, o süslil ba-
cık şeyin kusuruna bakılmaz. yon,bu za\'allı kırk beş lira ma-

* aşlı memurun karısıdır, e!ıki • • 
Bay, tepelenmiş horozlara kurşuncu ninelere benziyen ka-

benziyordu. Gömleği kir içinde, dınm da kızı ... 
solmuş caketinin yakası bir Fakat bayan, annesinin is· 
parmak yağlı idi. mini bile ağzına almak iste· 
Pantalonu senelerden beri ütü mez. Birçokları, onun seneler-

görmemiş, aykkabısı yırtık ve ce evvl öldüğünü zannederler. 
am 1 Ve böyle satanlara yüksekten y a ı ... 
Tramvaya bindiği valo de- atar : 

ğildi. Her gün Topkapıdan Ba- - Biz çok zengindik. Baba-
bıaliye kadar yaya gider, ge· mın kara denizde işliyen bir 

J Jirdi. Öğle yemeklerini bir çay vapuru vardı. Harpte Ruslar 
ve bir simit ile geçirir, bazen batırdı. 8i%imkini iç güvey al-
sıgaraya kuvvet vermekle de mıştık. Sonra annem. babam 
iktifa ederdi. öldüler ve bu mıymıntı herifin 

Saçlarından sızan kir, şap· elinde kaldım. 
kasının rengini değiştirmişti. Annesinin yaşadığını biJen-
Bütün zevki. kim bilir belkide lere daha alt perdeden bahis 
teseUisi, akşamdan akşama 28 açar : 
kuruşluk rakıyi mezesiz ve - Bizi bu hale koyan hep 
susuz içmekten ibaretti. aunemdir. Babamı yedi, bitirdi. 

• Yoksa şimdi biz ne kadar • • Birbirine benzemiyen Uç zengindik ! 
.......................................... çocuk ... Nur gibi yavrular. Pan- Kocasını, çocuklarını herke-

Ku•• ıtu•• r ı ı k d kı ı ta on arının ıçı yamalı, ayak sin gözün en sa amağa ça ıı-
kaplarından parmakları dışarı- mağa, başlıca meharetlerinden-

Gençlik ve fikir dergisi ya fırlamı,. dir. Ve bunları göremiyenlere 
42 nci sayısı çıkh Her ders senesi başında, de kendisini paşa kızı, kocası-

y azarlannm on beş günlük mektepte muallimlerinden haf- nı şimdi inhisarlarda çalışan 
b. d 1 talarca devam eden bir baş- kaymakam mütekaidi olarak ır in enmesinden sonra Kül-
tür mecmuasının 42 nci sayısı lama yerler. Çünkü kitap alı- tanıtır. 
zengin yazılarla çıktı. nıncaya kadar günler ve bazen Ve her akşam evde bir kavga 

Dolctor Abdi Muhtar Bil- aylar geçer. vardır. Daha doğrusu o asil, o 
· Yazın pek sıkılmazlarsa da kibar o zengin bayanın koca-

gınerin "Yirminci asrın vasıf-
ları,, Iribozun "Köycülük,, dok- kışın halleri harapbr. Geyecek sına ihtimamla çektiği akşam 

paltoları, hatta dizkapaklarına ziyafeti : 
tor N. Kipin "Köy davası,, kadar çekecek çorapları yok- - ilahi herifi Yine elin boş 
Asım Kültürün "Paslı zincir,, tur. Tir tir titrer ve mosmor mu geldin? llilemi görmiyor 
N. Kipin "Görüşler düşünüıler,, r. kesilirler. musun? Kansına nasıl bakıyor .. 
Cafer Baterin "Niçe ve cemi- • * • Benim, başkalarından neyim 
yet,. cinsil hayat, doktor Suat Eski kurıuncu ninelere ben- eksik? Niçin otomobilim, niçin 
Sa yerin "Yol açan Ömür" 1. ziyen şu yeldirmeli bayanı gör- hizmetçim olmasın? 
Aytekin Kültürün uArkadaş,, dünüz mü? Zavalhya bir bakan Eğer yarın akşam bana altı 
ve çok güzel bir Norveç biki- yoktur. Nasılsa tapusunu sat- metre ipekli getirmezsen ıeni 
yesi,Koralinin hayatı gibi güzel tığında sakladığı kulübeden vallahi de içeriye almam, bil-
yazılar vardır. Okurlarımıza büyük evinde, yalnız başına, lahi de almaml 

Bu arada şunu da söylemek 
ister ki, hava tehlikesinin 
yurddaşa yüklediii ulusal bor

cu d ğerlendirmekte büyük 
fayda vardır; köyün, şehir ve 
kasabanın bu büyük davada 
Üzerlerine düşeni açıkça bil
mesi çok yerinde olacaktır. 

tavsiye ederiz. açlıkla pençeleştigvi günler ne MazlOm 
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Kesesine ve şahsiğ kuvveti
ne göre, yurddaş, mahalleye 
veya köye düşen hava yardımı 
borcundan bir parçasını yük
Jen~ken İşin ve hesabların neye 
vardığını bilmek ister; ayJenin 
hava tehlikesi borcunu karşıla
mak yolunda evin başkanı olan 
baba, her yıl bir tavuğun küçük 
çocuk adına yumurthya
cağını, kara keçinin ortanca 
adına siit vereceQ-ini ve ine.Q:in 
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Cafer Tayyar Muakkip Hükılmet C. 34-11 1-53 42 00 8 40 50 40 
Yukarıda adları yazılı 11 mükellefe Başturak şubesince 935 yılı için tarh olunan kazanç vergisine 

ait ihbarnameler mükeJleflerin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi hasebile 
kendilerine tebliğ edilememiştir. Hukuku usul muhakemeleri kanunun 142 inci maddesi mucibince 
tebliğ makamına kaim olmak tlıtre ilanen teblii olunur. 2807 (2012) 



'YENi ABDI 

. " ... ;·~ .. 

satışları 
iat 

•• • sa a uzum pıyasas 
memiştir .... 

Pamuk mahsulünün vaziyeti ok n ·~sa~.pi&er mahsullerde değişiklik y 
lzmir Ticaret ve Zahire Borsasınca 27-8-935 den 2-9-935 

tarihine kadar neşretmiş olduğu gündelik satış mıktar ve 
fiatlerine mütedair muamele bültenlerine göre mezkur tarihlerin 
teşkil eylediği son hafta içinde Borsada alınıp satılmış olan 
hububat, zahair ve sair toprak mahsulleri ve ticaret eşyasının 

satış mıktarları ile fiatleri aşağıdeki şekilde toplanmıştır: 

lik büyük bir memnuniyetle 
kaydedilecek derecededir . .Mah
sulde fazla berehet görüldüğü 
gibi kalite itibari!e de yüksek 
bulunmakta ve istihsal edilecek 
mahsulün yüzde doksan beş 
miktarının birinci nev: o '.:cağı 
umulmaktadır. Hava'arın pa
muk mahsulü için pek müsaid 
gitmekte olması hasebile yeni 
pomuklarm Eylul orta!arma 
doğru bol miktarda piyasaya 
gelebileceği tahmin ediliyor. 
Halihazırda piyasa hazırlarda 

47,5 ve vadelilerde İşe 45 o:a
rak müstakar görülmektedir. 

Satılan eşyanın Haftalık Fiati 
Cins ve Nev'i 
Yerli buğday 

Mıktan Çuval Az Çok 

" .. 
Uşak buğday 

Yerli arpa 
Bakla hazır 

Kumdarı beyaz 

" sarı 

Nohut 

461 " 5,125 5,50 
121 " 4 5,3125 

" 123 " 6,125 6,125 
200 " 3,6875 3,6875 
603 ·~ 4,75 4 8125 
219 .. 7,20 8,50 
29 fi 4,25 4,50 
304 •• 6, 125 6,50 

Pamuk prese birinci hazır 910 Balya 47 50 47,50 Palamut .. " .. vadeli 500 .. 45 45 
" " ikinci hazır 19 .. 45 45 

Çekirdeksiz üzüm 82 torba 
incir 

38747 çuval 5 16 

Tarihleri yukarıda işaretli 
günlere aid borsa bültenlerin
de aşağıda işaretli palamut 
satışlarına rastlanmıştır. 

16331 .. 5 16 

Palamut tırnak 

" kaba 
" engin 

Haftalık borsa alış verişlerini 

yukarıdaki şekilde topladıktan 
sonra işbu mallar arasında ih
racat maddelerini teşkil eden
lerin haftalık piyasa vaziyetleri 
hekkında alakadarları nezdinde 
ve piyasada yapbğımız araştır
ma ve soruşturmaların netice
sini de aşağıda arzediyoruz: 

Arpa 
Tarihleri yukarıda yazılı 

hafta içinde borsada 3,6875 
kuruş fiatla 200 çuval arpa 
sahş1 olmuştur. Geçen hafta 
iıe 1592 çuval yerlı mali arpa 
3,75 kuruş f atla satılmıştır. 

Geçen sene Ağustosun son 
batasında ise muhtelif neviler
den 3718 çuval arpa satılmıştı. 
Yerli mallar 3,374 - 3,75, Uşak 
malları 3,25 - 3,75 sablmış ve 
3,375 - 3,635 kuruş arasında 
fiatlarla vadeli satışlar da ol
muştu. 

Son hafta arpa ahş verişleri 
ğeçen haftaki miktardan az ol
duğu gibi fiyatlarda da küçük 
bir düşkünlük görülmüştür. 

Mamafih borsada yapılmış olan 
arpa satışının bir kaleme mün
hasır kalıp başkaca alış veriş 

olmadığına mebni borsa fiatla
rında görülen düşkünlüğe fazla 
ehemmiyet atfedilmemekte ve 
piyasada arpa fiyatlarının ge
çen haftaki durumu olduğu 
gibi saklamakta bulunduğu ve 
fiyatlarda durguo!uk bulunduğu 
söylenmektedir. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada sa

tılmış olduğu bültenlerden an
laşılan bakla mıktan 603 çuval 
hazır maldan ibaret olup beher 
kilosu 4,75 - 4,8125 kuruş ara
sında muamele görmüştür. 

Bundan b:r hafta evvel ise 
kilosu 4.875 kuruştan 231 çu
val bakla satışı olmuştu. Geçen 
sene Ağustosun son haftasında 
borsada 4,875 kuruştan 1277 
çuval bakla satışı olmuştu. 

Sok hafta bakla piyasasında 
göze çarpacak derecede gev
şek' ik görülmüş az muamele 
olttuğu gibi fiatlerde de gayet 
az bir düşkünlük görülmüş ise 
de yaptığımız tahkikata göre 
bu fiat düşkünlüğü satılmış 
olan baklaların kalitesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Mamafih bakla piyasası yu-

396 kental 400 450 
439 .. 345 450 
150 .. 220 220 

karıda zikrettiğimiz gibi kuv
vetli bir surette gevşeklik ~ös
termektedir. 
Şu kadar var ki geçen haf

t:..ki neşriyahmızda da bahsey
lediğimiz gibi stok malların 

pek az kalmış olması dolayı
sile fiatlerin bugünkü durumu
nu değiştirmiyeceği kanaatı 
umumi bir mahiy d arzetmek
tedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde İzmir bor-

Nevi Miktnri Fiah 

Tırnak 396 
kaba 439 

" engin 150 
Yekfın 985 

az çok 
400,00 450,00 
345,GO 350,00 
220,00 220 

Geçen hafta ise kentali 410 
kuruştan 6 kental kalburlan
mış palamut ve 415-440 ku-
ruştan 146 kent~) tırnak, ken
tali 250-320 kuruştan 398 ken
tal l:aba palamut ve cem'an 
550 kental palamut satışı ol
muştu. Geçen senenin bu haf
tasında ise borsada aşağıdaki 
palamut işleri olmuştu. 
Nev'i Miktarı Fiatı 

kental az çok 
sasına yukarıdaki haftalık ced- Tırnak 336 243,75 409,00 
velde gösterdiğimiz gibi kilosu ,, rofoz 79 2778.752 77875 
47,5 kuruştan 910 balye prese Kaba 1536 214,50 292,50 
birinci hazır, 45 kuruştan ayni Rofoz 150 175,50 185,25 
neviden 500 balye vadeli ve Kamantina 44 243,752 43,75 
keza 45 kuruştan hazır olarak Y ekfin 2145 
19 balye prese ikinci pamuk Son hafta palamut piyasa-
muamelesi yazdmlmışbr. sında geçen haftaya nisbetle 

Bundan evvelki hafta içinde yazılabilecek bir şey yoktur. 
ise 47,5 kuruştan 88 balye Rekoltede görülmekte o!an 
prese birinci hazır, 45 _ 46 ku- noksanlık dahilden İzmire mal 
ruştan 668 balye prese gönderilmemesine sebebiyet 
birinci vadeli, 47,5 kuruştan vermiştir. 
27 harar kaba birinci, 45 ku- Piyasa durgun olub durumun 
ruştan 2 harar kaba ikinci pa· ı eylül ortalarına l<adar bu şe
muk satilinıştı. 1 kilde devam edeceği an :aşıf-

maktadır. Geçen sene Ağustosunun son 
baftasanda ise borsada yapıl- Ze}tİnyağı 

Hafta içinde muame:e olma-
mış olan pamuk muame'eleri 
kilosu 37 kuruştan 19 balya 

mıştır. 
prese birinci ve kilosu 30 ku-
ruştan 6 balya prese ikinci Afyon 
maldan ibaretti. Son hafta içinde de fzmirde 

Son hafta içinde yapılmış iş olmamışbr. 
olan pamuk işlerinde geçen 
haftaya nisbetle yazılmağa de
ğer birşey görülmüş değildir. 

Yalnız hafta içinde borsaya 
senenin ilk ma ·.su.Ü olarak 
gelmiş olan üç oalya pamuk 
sataşma arzed.ımiş ve kilo.Ju 
ayni eski ,. ar gibi 47,5 ku-
ruştan • .1ıştır. 

Kezz ~.:.tfta içinde Ziraat ve
kaleL' pamuk iş!eri müşaviri 

füH• Jo·j Bayö ile Ziraat ve
ka.cti pamuk masası şefi bay 
Seyfi Süden lzmir pamukları 

etrafında tedkikatta bulunmak 
üzere lzmire gelmişlerdir. 

Adana mmtakasında uzun 
boylu tedkikatta bulunmuş olan 
mumaileyhimin lzmir pamukla
rının bilhassa istandardizasyon 
işi etrafında oda ve borsa ile 
beraber alakadar tüccarlarla 
da temas ettikleri haber alın
mıştır. Pamuklarımızın bu se
neki zirai vaziyetleri hakkında 
alınmakta olan haberler şimdi-

incir 
1935 senesi incir mahsulü

nün borsada piyasasının ilk 
açıldığı tarihten 2-9-935 akşa
mına kadar alım ve satım mu
amelesi borsaya yazdırılmış 

olan muhtelif nevilerden incir 
miktarı 33847 çuval olub bu 
mallar nev'ine göre 5 ile 16 
kuruş arasmda satılmıştır. 

Geçen sene ise bu tarihe 
kadar borsada 22436 çuval 
muhtelif incir 4,50 ile 13 ku
ruş arasında fiatlarla muamele 
görmüştü. 

Son hafta içinde gündelik 
itibarile borsada aşağıda gös
terilen incir satışları olmuştur: 

Tarih Çuval 
27-8-935 1266 
28 " 3107 
29 tt 1925 
31 6109 
2-9-935 3807 
Yeldin 16214 

Son hafta içinde borsadan 
geçmiş olan incirler nevi ve 
fiat itibarile aşağıdaki surette 
ayrılmaktır. 

Nevi Miktarı Fiat 
az çok 

Süzme 1328 9 16 
Elleme 12237 7 11 
Paçal 2542 5 7 75 
Na tur el 107 5 6 
Yekun 16214 

Geçen hafta ise borsaya 
yazdırılmış olan incirler aşağı
da gösterildiği gibi ayrılmıştı: 
Nevı Miktarı Fiat 

az çok 
Süzme 486 9 75 15 
Elleme 11077 7 10 
Paçal 539 5 8 
Naturel 8 5 50 5 50 
Tur. 2-ci M. 601 7 50 7 75 

" adi mal 99 5 5 
Yekun 12810 

Geçen sene ağustosunun son 
haftasında borsaya aşa~ıda 
gösterilen incir satışları yaz
dırılmıştı, 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Naturel 
Çıkıntı 
Yekfın 

1166 
5596 
1213 
441 

32 
8448 

7 
6 30 
5 
5 
4 50 

13 
10 50 

7 50 
6 
4 50 

Yukarıdaki rakamların mü
taleasından da anlaşılacağı 
üzere son hafta borsaya yaz
dırılmış olan muhtelif incir sa
tışları yekunu geçen hafta ve 
geçen yılın bu haftası mikdar
larından epeyce yükseklik gös
terdiği gibi fiatlerinde de göze 
çarpan bir yükseklik vardır. 

Busene rekoltesinin kalite 
noktasından gösterdiğini du
rum dolayısıyle piyasaya gelen 
temiz mallar ihracatçılar tara
fından hemen mübayea edil
mektedir. Bu münasebetle şim
di! k incir piyasasında fazla 
hararet ve önemli faaliyet gö
rülmektedir. 
Şu kadar var ki geçen haf

ta ki neşriyatımızda da arzet
tiğimiz gibi yer yer mahsullerde 
görülmüş olan hastalık hase
biyle hurda mikdarının rekol
tenin bir kısım mühimini teş
kil eyliyeceği artık tamamiyle 
anlaşılmış gibidir. Bu nokta
dan ihracatçılar taahhütlerini 
ifa sıro.Jmda ileride sıkıntıya 
maruz kalmamak için şimdi
den tedbirli davranmakta ve 
piyasada işlerine muvafık ve 
işletmekle oldukları tiplere uy
gun malları hemen mübayea 
etmekte ve fiat hususunda o!
dukça müsaadekar davranmak
tadırlar. 

Piyasamızda henüz ha:tır mal 
üzerine hurda muamelesi ol-
mamıştır. Mamaafih natürel 
malların bugün için 6-5 ku
ruş arasında ve kolaylıkla sa
tılmakta olduğuna göre hurda 
fiatlerinin ik şimdil4-4,5 kuruş 
arasında o1acağı tahmin edil

mektedir. 
Piyasa sıcak ve iyi malldr 

iştihalı olarak aranmakta ve 

alınmaktadır. 

Çe. üzüm 
1, J5 senesi ilk çekirdeksiz 

üzüm mahsuliinün piyasaya arzı 
tarihinden 2-9-935 akşamına 
kadar İzmir borsasında satıl
mış olan miktarı 74947 çuval 
ve 232 torba olarak hesaplan· 

maktadır. Muhtefif numaralara 
1 aynlan bu üzümler 5 ile 16 ku-
• ruş arasında dolaşan fiatlerle 

satılmıştır. 1934 senesinde ise 
bu tarihe kadar 69993 çuval 
ve 135 torba muhtelif çekir
deksiz üzüm beş 21 kuruş ara
sında fiatlerle muamele gör
müştü. 

Son hafta içindde gündelik 
itibarile aşağıdaki satışlar ol
muştur. 

tarih Çuval torba 
27-8-935 . 6655 
28-8-935 6052 
29-8-935 9459 
31-8-935 7374 

2-9-935 9207 

Yekun 38748 

21 
22 
39 

Yukarıda işaretlenmiç olan 
haftalık satış nevi ve fiat iti
barile aşağıdaki surette cere
yan etmiştir. 
No. Çu. To. 
5 751 
6 3458 
7 6625 
8 11469 31 
9 14658 

10 1576 

az çok 
5 5.625 

5.50 6.625 
6.50 7.125 
7 7.625 
7.75 9.75 

10 13 
11 145 39 13 14 
12 65 

38747 
12 14.50 16 
82 Yekün 

Bundan bir hafta evvelki 
çekirdeksiz üzüm satışı mik
dar ve fiatleri aşağıda göste
rilmektedir : 

fi 
No. çu. tb. az çok 
Yağın. 81 5,75 6,00 

8 tt 7005,5 
9 " 7601 91 

10 ,, 1028 
11 ,, 94 
Yekun 27469,5 102 

8,00 
8,75 

11.00 
14 

Geçen sene ağusto
haftasında aşağıda • 
üzüm satışlan olmuştur : 

fi 
No . 
5 

çu. 
257 

1096 
2885 

31381 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

6359 
3489 

442 
33 

Yek. 17699 

tob. 
1 
2 
5 

8 
Son hafta çekirdekgis 

piyasasında satış miktara 
tasında lzmir borsası ka 
rinda misline rastlanmıyd 
bir fazlalık görülmüştnr. 

Bu fazlalığın evvelki 
yabm1zda arzeylediğilllİ 
Eylülün ilk yarısında 

şartile evvelce yapılmıt 
alivrelerin hazırlanmall 

yapılmış mübayaattan ileri 
diği söyleniyor. 

Mamafi bu kadar fada 
ameleye rağmen hafta 
fiatlar duruluk göste 
hemen hemen değişmit 
dir. 

5 No. 1070 5,00 5,75 haftanın 
6 ,, 35.10 
7 tt 7080 

8 6,00 6,875 ait fiaytları 
3 7,00 8,00 yoruz: 

27-8 de 
Fiyat dalgalauıfı 

28-8 de 
Numara az çok az 

6 5 50 6 5 50 
7 6 75 7 25 7 50 
8 7 150 8 7 
9 8 35 9 7 75 

10 10 11 10 
11 13 50 14 13 

Bu rakamlardan da anlaşıla
cağı üzere hafta hidayetlerine 
nisbetle hafta ortasında biraz 
düşen fiyatlar haftanın en son 
s: ününde hemen hemen eski 
halini almış ğibidir. 

Riyasa vaziyeti hakkında 
yaptığımız tahkikata göre; da
liili piyasamızda fazla mal arzı 
yüzünden istikrar mevcut olma
dığı gibi Tnrkofisçe tesbit ve 
ihracatçılarla kabul edilmiş fi
yatlar üzerinden hemen hemen 
önemli siparişler gelmemiş gi
bidir. 

Sipariş gelmemesinin esbabı 
ecnebi piyasaların halihazır fi
atlerinin devam etmiyeceği ve 
ergeç düşürüleceği kanaatında 
bulunduklarmdan ileri geldi
ğine hamledilmektedir. Mama
fih vaziyet bu şekilde muha
faza edilebildiği takdirde ey
lül ortalarından sonra kuvvetli 
siparişler alınacağı muhakkak 
telakki edilmektedir. 

Her sene eylül iptidalarında 
piyasamıza gelip siparişler ver
mesini itiyat halini almış olan 
İngiliz kooperatifi mümessille
rinin bugün yarın İzmire gel
melerine intizar edildiği piya
sada şayi olmuş ve kooperati
fin kendine göre tipleri oldu
ğuna göre verecekleri sipariş

lere istenilecek fiatier hakkında 
düşünülmekte bulunulmuştur. 

Mezkür kooperatifin piyasa
mızdan her sene yaptığı mü-
bayeabn oldukça yüksek bir 

çok az 
6 5 50 
6 75 6 50 
7 25 7 
8 25 6 50 

10 50 10 
14 13 

) ekWı teşkil etmekte • 
ıı .:ısı hasebile hususi_~ 
r; :ıden mübayea ediJec
fi.:ıtlerinin şimdiden ~ 
tesbiti iktiza etmekte~_:-.,;. 
Aynı zamanda piy~ 

ihracat evleri ile vasi _ .... _. 
muamele yapmamakta 
bazı ihracatçılann _ ..... _ _.'"" 
piyasalarda ayın fiatle ..-. 
ması işinin imkinsızh~ 
fında bazı şikayet ve 
işidilmektedir. 

Ticaretimizin inkiş~ 
gibi gördüğümüz bu _6 
fında da geniş ve et,.... 
şünülerek bir karar 
zarureti vardır. 

Bu ciheti de alakacld 
kamların nazarı dikk• 
bir ödev telakki edi 
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.. lırnir Birinci icra Memurlu· 
rundan: 

Zebranın Hatice Leman um· 
tııer d ın c alacağı olan paranın 
temin· · tif · · h · it ı ıs ası ıçm acız a ına 

~~~nan Cumaovası Damlar mev· 
dıırıdeki onbir bin murabbaın
aki 550 lira kıymeti mubam

tııene)i bağının açık arthrma 
:uretiyle ve birinci arttırması 
• l0.935 tarihine müsadif cu-
~a günü saat onbirde birinci 
ıcra d . . d J k .. aırcsın e yapı ma uzere 
sa• ı · 

ll ıga çıkarıldı. 
Bu arttırmada satış bedeli 

o~ 75. . d 
ını bulmadığı takdir e 

•atış b .._,, on eş gün daha uzauıa-

rak 19-10-935 tarihine müsadif 
~k~rnartesi günü saat 11 de 
ı ınc· B 1 arttırması yapılacakt r. 

0
,u arttırmada gayrimenkul 

'
0 75 ini bulsun bulmasın en 

Çol k arttıranın uhdesine ihale 
O Un ... ı_ • l 
.. ~~tır. işbu gayrimenku 
~Z~rınde herhangi bir şekilde 
ti~· .~lebinde bulunanların ta-

1 ılindan itibaren yirmi gün 
~arfında vesaikiyle birlikte da
ıre · 
/\krn_ıze bildirilmesi lazımdır. 

hsı takdirde tapu siciliyle 
sa · 
p ıt olmıyanlarm paraların 
akyla~rnasından hariç barakıla

ca lardır. 

' 

l8.9.935 Tarihinden itibaren 
art na h 1 d ıne erkese açık bu un· 
urulacakt A ır. 

ti rttırmağa iştirak etmek is-
3~~nler Jiizde 75 pey akçasile 

9949 dosyaya müracaat et
nı~erj ilan olunur. 

2802 (2011) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
iden ve noksansaz bir surette yapılmış olan mektebimlzin 

sınası yen ... 
ve UI< kısınjlarına talebe kayıt ve kabulU eylOlUn ikisinde başlar •• 

k . 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi · çin 
Ana IS~~,,; en son usull~re göre hazırlanmışbr. 
UZ7~_/,Uzz;fZZ,.JJJ.• ..ıC • • 

. · • i in her gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yenı bınanın 
Kayıt iŞi : çKESTELLİ CADDESİ üzerincleki kapısından 
e77/U7ZZ7J..z7J..zLJ 

girilerek okul direktörlüğiine müracaat olunmalıdır 

yeni model . 't 
Yenı çeşı 

Kulaktan geçme . küçük N 

~ düğmeli mo~el • 

~ TİLKiLiKTE 
~ · · anesi 
~ Y.~J~~/z;~}/7///77/h 
~u--ozz.ss..z.ı.. ~ 

W+• 

Bugüne kadar piyuaya çı

karılan traı bıçaklarımD 
en eyisi 

KIR z AY 
bıçağı olduğu berkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Ra~at 
ve ferahlıkla traş olmak ıı-
tiyenler 

lzmir Kuzu o2'lu An
çarşısı 29 numarada 

S •t hırdavat talya ı aı mağaza-
m-uracaat etainler. 

sına 

delinden tutulacağı ve bu yer
lerde hakkı olanlarm evrakı 
müsbitelerile birlikte Kemal-

şa icra dairesine müracaat
:, ve taliplerin yüzde yedi 

b k pey akçesi ve banka 
uçu ' . ktubu ibraz etine en 

me . tt 
mal birinci ve ikincı . ar ırma-
da yüzde yetmiş b~şı bulmaz
sa 2280 No kanun ıle beş se-

k lacagv ı ve daha fazla neye a . . 
1 

. 
1- t almak ıstiyen enn ma uma • . . 

K l aşa icra daıresmın emap -
934-357 sayılı dosyasına ı:n~

I i füzwnu ılan 
racaat ebne er 2809 (2007) 
olunur. .-.ı 

miidüriyetio-

1-26 {2001) 
m2B 

nlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecri"ıbc ile sabit olan 

alih ; ~nin 
!JIEŞHUR 

.,, 

.il w...J ... >Ali. 

, Faaliye edir 
Her türlü istir.abat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 

gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiat1ar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ik.nci 40, üçüncü 30 kuruştur'. 

Müstecirleri: 
Etcmahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

~~~""""·ıv-. ..... ~~~_.._...,ım!ll....,~~....,_.. 19 - 26 (1180) 

LlD:O:RI1'lC 
. ~i~Pil ve elektrik cep lambaları 
lzmir ve havalisi umumi deposu 
Suluhan civarında Anadolu Hur-

da vat mağazası Ödemişli j 

Hüseyin Hüsnü 
Tica:retllanesi 

A dliy~ Vekaletinden 
Kapalı zarf usulüyle eksiltme 
1 - Temyiz mahkemesi için yapbrılacak demirbaş eşya ve 

mefruşatın kapalı zarf usulüyle açılan eksiltmesine bir firmadan 
başka talip '-ıkmamasma ve çıkan talibin de noksan şerait do
layısile eksiltmeye kabul edilmeınesıne binaen bu iş 2490 numa
ralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibinçe yeniden kapah "Zarf 
usulüle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak eşya ve mefruşat şartname~inde miktarları 
yaDlı yaı;ıbane, ya.:ıhane koltuğu; daktilo ye kitip masası; do
jap, aandaJya ve marüken sandalya olmak üzere 12 dns ve 
ka!emdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandığı makbuz ve

ya banka mektubu olması lazımdır. 
S - Eksiltme 9 EyJüJ Pazartesi günü saat 14 de vekalet 

!evazım müdüriyetinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

zn ir ithlat 
liiğüoden: 

•• v •• 

gümrugu 
6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin 1 inci madde

sinde yazılı bdgeleri tekliflerilc birlikte vermeleri şarttır. . _ 
7 - Teklif mektuplarının nihayet 9 Eylül 935. l_'azartes! gun.n 

saat 13 re kadar komisyon reisliğine imra mu1tabıJınde vcn~mcsı! 

l eabit°'N Ki Cinsi c.şya 
193 o. -~orm Meyva ihracına mahsus sepet 

.. y216 5000 Kimyevi go\e3~9.935 inci cuma 
g.. .~karıda cins ve miktarı yazılan eş~a 

1 
satdacağtndan işine a:u saat dokuzda açık arttırma sur~tıy c .. acaat etmeleri 

elenn lthallt gilmriliil aabf komısyo4~3 mur 2783 (2006) 

r k d t• k - e ıadeh posta ile göndcrecekJcr n bu saate a ar ye ışme uzcr .. 
taahhütlü mektup şeklinde göndermeleri ve dış zarfın mühur 
mumu ile eyice lcapad.Jlmış olması lazımdır. 

8 - Bu işe ait şartname ve resim•eri 185 kunış bedeJ 11;1u
kabilinde Ankarada Jevanm müdüriyetinden lstanbulda. adl~ye 
levazım memurluğundan lnnirde ve Samsunda C. M. U. lıklerın-
d l b·ı· 26~8 ( 1236) 21-26 - 31-4 en a ına ı ır. 

• 
Y-EN9I 

Hurufat Dökümha esi 

Abdüliziz Heybeli 
• Murabıt Çarşısı No. 25 IZ~tIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

- Çabukluk 
Basımevi hurufatı, galentür, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerinde çahşan 

mUesse$emden tedarik &diniz 
Taiep vukuunda kalolog ve fihrist gönderlllr 

MeSerret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi. karakol 1 arşısında 

30 sene gibi '1ZUD bir zamaodanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait 1evazımab tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayan müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve ~m manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolaylıklar gasterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hnldkatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz ha\ra almak için taraçalarımız müş
t erilerimize açıktır. 
Aşlama sulanmı~ meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

19 - 26 

Her ne.i ir.abat Te krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G.· D. G i R AS 

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

KAŞE 

il 

1 
Sizi günJerce ıstırap çekınekten h:urt~rır . 

En şiddetli baı, diş, adale ağrılarını, üşütmekte~ mutevetlıt 
b6tfin sanCl ve sızılan keser. Nezleye, romatızn aya 

kınkhğa karşı çok mücssırdir 

Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz, 
GR1PıN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının müt:ı

hassıs kimyagerleri tarafından yapıl~r. Her ecıancde 
vardır. 7.5 kuruşa satııır 



_ lzmir Panayırında 

Eylü.l Sereline 
:jt 

Ecz cı Kemal Aktaş Hilal Eczanesinde 9 gün 
Büyük ucuzluk · · yapıyor 

1 Eylô.l sabahından 9 Eylôl akşamına kadar 
Kemal KAmll kolonya - Esans ve mustahzarallnda, gözlüklerde sıhht 

korsalarda, bUtUn recatelerda bUyUk tenzllAt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvannz 

Kenıal Kamil kolonya - Esans ve mustahzaratında yü~de 10 
Nasırol Kemal Nasır Hacı 25 Asp~rin Bayer 30 
Korizol " nezle ,, 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ,, ,, gülsuyu ,, ,, 40 
OkinoJin ,, saçsuyu ,, 40 ,, ,, kınakına hulasası 40 
Gliserin şışe 20 Müshil hapları kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

T okalon Kremi gündüz için 65 
,, ,, gece 

N ej - seven pudrası 
lngiliz . sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasas 

" 80 
60 

12,5 
20 
55 

TURAN YAG VE MAMULATI SANAYii ÖZ eKımı 11 

FABRıKALARI MEŞHERINı MUHAKKAK 1 Mll"'A T OREL GüZEL KUMAŞ ZIY ARET EDİNİZ Adres - Beyler Numan 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile Zade sokağı Ahenk mat-

göğsünüzü kabartacaktır~ baası y •. mında. 
Numara: 23 

Genel kapının sol ag"" zında 11 Telefon: 3434 
l (229) 

1-4 numaralı pavyonlarındadır ~ 
1 
..... -----ıaam 

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

Kanzuk eczanesi müstahzaratından 

Balsamin Eksir~ 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

~ildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğin: , . . Yüzdeki cil-
lerı ve lekeleri ahr. Sivilceleri tamamen yok caer. Tıraştan son-
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

6;;;%: r eı 45' 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. f182) 

lzmir üçüncü icradan : 
Cahide 2560 liraya ipotekli 

Osmanın lkiçeşmelikte 254-372 
numaralı hududu planda yazılı 
beş oda iki salon ve altında 
bir dükkan ve elektrik ile 
Halkapınar su tesisatını havi 
maa dükkan ayda otuz lira 
kira getirir ev ve dükkamna 
4500 lira kıymet takdir edilmiı 
otuz gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. Arttırma 

şartnamesi 10-9-935 tarihinden 
itibaren herkese açık bulundu
rulacaktır. 

ilk arttırma 30-9-935 pazar• 
tesi günü saat on birde olup 
tahmin edilen kıymetin yüzde 
yetmiş becini bulmadığı tak
dirde on beş gün uzatılarak 
ikinci arttırması 15-10-935 salı 
günü salı günü saat on birde 
yapılacaktır. 

Yine bu bedel çıkmazsa 2280 
numaralı kanun hükmü tatbik 
olunacaktır. ılan tarihinden 20 
gün içinde bir hak iddia eden
ler vesaiki iJe müracaat etme
dikleri takdirde ~ hakları tapu 

' sicili iJe an!aşılmadıkça pay-
laşmadan · hariç kalacaklar~ır. 
Müşteriden yüzde iki buçuk 
deJlaliyeden gayri masraf alın
mıyacaktır. istekli olanların 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ile 34-3275 numaralı dosya ve 
dellila uğramaları ilin olunur. 

. "' ~2810 :tJliC2.()98) 

KlJLA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlanııı 
giyenlerden llir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Ha.ais yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok ~ağlalll 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylik 
Satış yPri : Birinci Kordon Çolak zade 

halı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
halılarını da burada bulacaksınız. 

.,. .\ ' ~ 1 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kudar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
hurg liman arı için yük alacaktır 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

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

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

ORESTES vapuru 5 eyiüldc 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Vama 

ve Köstence limanların hare· 
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmehte olup yükünü 
tabliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve Köstence limanlarma 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter
dam, Hamburu, Dantzig, Gdy-

• o 
0 !a, Goteburg, Oslo ve lskan
dınavya limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey· 
lü.lde gelip yükünü tahliye et
ltıkten sonra Rotterdam, Ham· 
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinav~·a 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 tcşri
nievvelde gelip yükiinü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Hanı
burg, Dantzig, Gdynia, Got~
burg, Oslo ve lskandinavya Jı
nıanlanna hareket edecektir .. 
SERVİCE MARfTıM RuuMAIN 

SUÇEAV A vapuru 5 ey
liiJde gelip 6 eylülde Ma ta, 
~enova, MarsiJya ve Barselone 
ıçin yük alacakbr. 

ALBA JUL YA vapuru. 30 
eylülde gelip 1 birinci teşrınde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Te v. 1 
w. F. . \Tan Der ı 

Zee & Co. 
TINOS v~pnru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rolterdnw. Hamburg ve 
Brerncn iç:n yijk a 'acaktır:., 

CHIOS vn'1:ıru 16 eylu.de 
bekleniyor. l !~mburg ve Bre
menden yük ç.karacaktır. ··ı 

iT AURI vap:.ıru 16 eylu.de 

b kleniyor. 20 ey!üle lcadar 
e R lt ·dam Hamburrr Anvers, o .. e. .. ' 1 • ~ 

ve Brcmen ıçın yuh n.nc:ıUı .. 
RAMENT l !. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 29 ~

- ustosla bek1c-niyor. 1 eylule 
~adar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacakbr, 

TROYBURG vapuru 10 ey
lülde bekleniyor. Anv~r~, R~.t
terdam ve Hamburg ıçın yuk 

alacakbr. EAMSHIP 
THE EXPORT S! 

Corporation v 

B. 1 "k Amerikaya dogru 
ır eşı 

seferler l9 
EXECUTIVE vapuru ey-

lülde bekleniyor. .. d 
EXILONA vapuru 30 eylul e 

bekleniyor. 
ATID motörü 27 ağu~tosta 

bekleniyor. Belgrad, Novısa~d, 
Komarno, Budapeşte, . ~ra~.s
lava, v;yana ve Linz ıçın yuk 

:ılacaktır. .. .. 6 l'"lde 
AMAL motoru ey. u 

. B ı d Novısaad beklenıyor. e gra ' . 
B d Şte Bratıs-

IComa rno, u ape '. . "k 
!av:ı, Viyana ve Linz ıçın yu 

il!ncaktır. .. .. 15 ylülde 
DUNA motoru e. d . B , d Novısaa 

beklenıyor. e gra ' Bratisla
Komarno. Budapeşte,_ . ..k 
va, Viyana ve Linz ıçın yu 

alacaktır. J .. ld 
A TID motörü 29 ey. u e 

bekleniyor. Belgrad, NoBıs~?d 
Komarno, Budap~şte~ . ra !.s-

i Viyana ve Lınz ıçın yuk ava, 
alacaktır. ON W ARREN LMD 
JOANST · 

KENMORE vapuru 2 eylül-
de bekleniyor. Liverpool ve 
Anver•ten yük çıkarıp Burgaz 
Varoa, Köıtence, Galatz ve 
Braila için yük alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 
SARCINIA motörü 27 ey

i"' ide bekleniyor. Dippe ve Nor-
u Jimanlanna yük alacaktır. 
ve~AN ANDRES ~otörü _23 
birinci teşrinde beklenıyor.Dıp
pe ve Norvaç limanlarına yük 
alacaktır. __ı 

Vurut tarihleri ve va.punann 
isimleri üzerine mesuliyet ka-

bul edilmez. H . V D 
N. V. W. f. ann an er 

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

2007 - 2008 

9 EYLÜL 
bayramı şerefine 

BUyUk kurtult1Ş • 

Şifa Eczanesı 
_.. k ına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

l Eyliıldcn 9 Eylul a şam telerde fevlrnlade tenzilat 
lonya ve müstahzarat ve reçe 

yapacakt r. . 1 lar bu büyük nrsah kaçır-
lzruirliler ve bmirdekı taşra 1 

nıamalıdırlar. ınüstabzaratında % 10 
S. Ferit kolonya, esan;O ve Gözlük çeşitlerinde % 10 

Asprin Bayar .. 40 Sulfata komprime 9 
Ç~~uk donlabrı Ra~:um 40 " . " ·- şck~rli 12,S 

muşam ası SS Calci ostelın ıgnelerı 190 
Şark malt fosf. 10 lngiliz sodası kutu 12,5 
Diş fırçası estr. 

200 
" meyv .. tozu kutu 100 

Kasık bağı Avrupa S Ferit ŞiFA ECZANESi 

DiKKAT: · HUkOmat sırası -

1 l(ı ızı ııek ııı·ıız l ıy.ıtlarla r t dekıılıtıya9 ar 
ıı~aaıuu?. ıçııı a ı iz Halim aga c;nrşı ırıdıı 

101(~;;i~i;"
0

Hasan Nuri 
·· acaat cJuıız 

tıoaretlıarıeı:ıinA mur 

Ç ıME•TO h 1 neft çlçeldl 
Çubuk da•I• ve e tıvhalar ve bunlarm 

Çını ve levazımı sıhhiyeden I /ar ve her cins 
te/eTTüatı envaı banyolar ve teımos:,n dökme borulaı 
musluklar ve kanalizasyon için de 

1 
esaire 

ve lngiliz künkleri ve bunların te/errua ' v ··· 
Fiyatlar rekabet kabul etmez k 1 Yerll Çimentolar, BDIDn ilar 8 ar 

En Ml••ll Şer•llla 
M ızd• S•l•I•• h3 

VENi ASIR 
--=-

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acen esi 
CENDELI HAN BıRtr Cİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
OP0!1TO vapuru 1 ey)ıilde 

J.:verpool ve Svansc:ı'dan g<'
l!p tahl;rc<le bu:unacak ve 
:') n: zon·rm"a 7 c>y'üle kadar 
L" vernool ve G 'Dr!:_;OV için yük 
n'?cn1 .$•r. 

ROu'"~[L!Af' \'~ı:uru 20 
cy!ülde Liveı pool ve Svansea
dan ~e1io tahli}•ede hulunacakhr 

LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limanı

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

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup lR eylüle 
kadar Londra v.? Hull için 
yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten j:!elip tahliyec;le bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tMrİniev
ve!t! kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Stcam Vavi
nation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru limanı
mızda oluo 30 ağmıtosa kadar 
Lonclra idn yük al~raktır. 

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

GvLILEA vapuru 10 eyliil
de Hambmsr, Brenıen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purJnrın isimleri üzerine deP.-i
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Beheri on bir kurllf 

(bepsi on bir bin lira) bedeli 
muhammeneli Yüz bin adet 
Bandırma granit paket taşı 
Uray BaşsekreterJiğindeki ke· 
şif ve ~artnamesi veçhile 6/ 
Eylül 1935 Cuma günü saat 
10 da kapalı zarf usulü ile 
yapılacak eksiltme ile alına
cakhr' 

iştirak için 825 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubu ile 
birlikte ayrıca kapalı ve mü
hürlü ve üzerinde hangi işe ait 
oldu~u yazılı bir zarfa konulup 
eksiltme yapılmadan bir saat 
evveline kadar Şarbaylığa 
verilir. 

2 - 192,60 lira bedeli mu
hammenli Kahramanlarda 83 cü 
adanın yüz yirmi sekiz metre 
kırk santim murabbaındaki beş 
sayılı arsası Başsekreterlikteki 
sartnamesi veçhile 6/9/935 
Cuma günü saat on da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

İştirak için 15 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 
22-27-31-4 2665 (1249) 

- Şehir Meclisinin 2-9-935 
de fevkalade olarak yaptığı 
toplanbda aldığı kararların 
hulasası uraydaki ilin tahta-
sına asılmıştır. isteyen oku-
ya bilir. 2816 (2010) 
.C7.zz7.zv7.2'7.Z~ 

R Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri sUratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna mlıracaatlan 

S-10 
~.LZ7--777".LZZY-Zr.J&tr~· 

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

~ ÜBİ:K 
E VAPURDUl\IANI . .. •• •• 

q/77JL7.7Z~~;J;L'5 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 
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B. TahsininKurtuluş yurdu 
H · · AMELIYA astanesının ve yevmiyeleri fiatı 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira fıtık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 

ilaç yemek dahil 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarı 

Müdüriyeti - Telefon (3309) 
9-26 (1235) 

Umum Hastalarm fı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğriliklcri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayakiar. talebelerin çalışma esnuında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
iç.in korsalar. 

l'uRl<iYENtN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE R1'GBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMiL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafmdan yapıJır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden .oara 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat hey 

,...... 

..... . - " 
SEL'24~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemeuiniz 
diier taraftan fazla tcrlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düıerıiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrtıbesi yapılmış binlerce kiıiye l'e•çlik, ııhhat ye 

acı' e Yermiş olan 

Klna Ltıtll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini iÖrmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yenıck ve yatak odalarınızı Haraç 
Kardeşler nıobilyelerile süsleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Na. 102 
TL 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartala 
Caddesi 

Kınacı Ha 
Nu.S Tel.14 

Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar 

deşler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görmeğe şimdi 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

lznıirliler Istaııhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müeı
ıiıidir. Kırk bir senelik tecrübeli idareıini berkeı 
bilir. latanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkalideliklere iliveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMiZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
12 

lznıir cJefterc!arJıj!'ından: 
l..iainin yerl'i borcundan dolayı t.hsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmet ağa mahaHesinde Yemiş çarşısında kain eski 
45 yeni 41 sayılı mağaza tarihi ilindan itibaren yirmi bir gUn 

müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defter

darlık tahsilat kalemine ıelmeleri. 20 - 25-30-4 2639 (1230) 
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fabrikast { erkesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı 
11

/ 2 Tonluk Kamyoıı şasi 
2 Tonluk Kamyon şasi 

•• ~ • ftıı 
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Nakliyatınızı E kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

Fazla mukavemet, reparasiyon hususunda 
ko aylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. Tepeden süpap . olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

·. ' ı~: ~ . -r 

Zından ve Çangal ormanları. Türk Anonim Şirketi 

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

Köknar: 
Marangozluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak .mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kr.zaw:İııştır. 

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

Ç ra ı: 
rağbet temin etmiştir. Yapı bir işlerinde • 

umunıı 

ayn: 
Kaynadılmış ve buharlanmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez. çatlama: ve kurtlanmadıkları için mobilya, otomobil 

karoserisi, sandaliye kundra kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahfap aksam tamirinde kullanılır. 

Parke: 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve diJli olur hiç bir kusuru olmıyan gürgen agacından ihzar edilmiştir. 

Gürırcnlerimiz Slovanya gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayınların İzmirde satı~ yeri Kerestecilerde HIUH kereste fabrikası olup bütün bu saydıklanmızı 
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