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Pardayanlar 
Mişel Zevakonun 

- HAKKI OCAKOGLU 

n 
41ın ...... ~!'Ya notları: 

~··················· 
1-ıamburgta 

Gördüklerim 
N· Hamburg 25 Eylul 

llıııb:~nb~r~ten Almanyaoın 
İııs f ıstikametlerine akan 

arı •ell . . ka erının arasına ben de 
rışını• H ııı 11 1 

Y• aınburg yolunu tut-
~O•Şııııın. Tren bütün sür' atile 

y Yor b" · C iÖt"' .. ızı enuptan Şimale 
uruyordu v . 

kad agonda siyahlar giymiş iki 
ın v d Fr

811 
ar ı. Bunlar önce beni 

llıadı~ız sanarak boş gözle bak
koın ar. Y olde inenler inmiş 

Partın d ttısıı an a Hamburg yol-
!ık. A~tılardan üç kişi kalmış
dır 'f ınaıılarda bir adet var
ofs~n reııde olsun bir gazinoda 
ıııa11 Yaııyana geldikleri za
ıtörın ~kdim edilmeğe lüzum 
•iikute en konuşurlar. Benim 
katı tıııı onların da nazarı dik-

hay~ ~elbetmiş olacak ki ni
'I'iirk ayanamıyarak sordular. 
h olıfug" um ... . d al h u ogrenınce er-
alak~e ~.eleri d~ğişti ve bana 

tJ &ostermeg" e başladılar 
'ler h · 

!ırası 
1 

alde genel savaşın ha-
karş 0 acak burada Türklere 
ttk ~. samimi bir alaka büyü
kııııızdır k~empati vardır. Hak
olıııakı8 ı bilgileri çok yanlış 
'l'İirkl 8 beraber her neden ise 

ere k 1 YorJa arşı a akalı davranı-r. 

ı l<adınların h 'k· . . d 
tı:0c er ı ısının e . ası Na 
lısiıı· syonal Sosyalis par-

ııı h·· 
iıııişler ucum kıtalarından(S.A) 
lıiltııa : 

1 
1933 ten önce yapılan 

Itri Yış erde hükumet kuvvet• 
'veya k .. . . • 

itlen °munıstler ıle vuKua 
lar öJ~·~rpışmalarda vurulmuş
ber.,1 k~şlar. Bu defa Nüren-

.. e ı p t• 
ltıayişl ar ı toplantısına, nü-
olarake~e Her Hitlerin misafiri 

ııti "k liitıe ra eylemişler. 
llıiicade~ on sene devam eden 
Yarala e esnasında ölen ve 
d ilan b"t•· •şiar u un parti arka-1111 N 
ttıııi. urenberge davet 
.... •• oııiarı . 
"''Safi en eyı otellerde 
h r etııı· 
ediyel '.~· çocuklarına da 

kadirş· er gondermiştir. Eyi bir 
d ınaslık f e ed ve edakarlık ifa-
ltıiiteh en. bu hadiseden çok 
llıeği ~~sıs o~duğumu kaydet

ld lır vazıfe bilirim 
ea u· 

01ıtıt ... a gkrunda can verenleri 
'" ıııa · ·k Yet 'le . . ıstı bal için emni-

ıtııııad yaratır. 

liaınb • •. 
ltıaııy urgtayız. Hamburg Al
h'· a111ıı B 1· d 
tıyilk er ın en sonra en 

Yon llij~ehridir. Bir buçuk mil
Yakı11 ·· usu vardır. Birbirine 
1ilc11d ';; şehrin birleşmesinden 

Iıır ulınuştur. 
t.. ısadj h . 
Ur Ç e emmıyetı' b'' ··k . il k' uyu -

Yilk ı· 11 1 A iman yanın en bü
tıı . ııııaııı H b 

ııi 11 k f am urgtur. Hepi-
bir co ~ as'.nda yerle~miş hatalı 
Lı grafı ye b"I .. 
'laıııb ı gıs ı vardır. 
ı\ı Urguıı b.. .. k 

ıııa 11 • uyu limanını 
buYlik ~~halat ve ihracatını~ 
Yap1Jııı ır kı smının buradan 
b asıııı gö .. .. d 
Lı ~ra9111 z onun e tutarak 
'1 ı 1 sah'! .a buki H 1 şehri sanırız. 
lıııirıd amburg Baltık de-
de en sek · 
lk·ll Yiiz kil sen, şım~l denizin-

1 büyük om.etre ıçeridedir. 
lıdır. N h. nehırle denize bağ
edilıııişl:r~~ler. o şekilde tanzim 
tonlıılt ırkı kırk bin küsur 
•efen va Purların bile seyrü-

ne müsaittir. 
...__ - Sonu "L • • 

'~~~ '"'"'' sahifede -1 Ocako~1u. 

En heyecanlı eseri 
bugUn baflıyor 

- Alhncı sahıfede 

Cumhuriyetin Ve Oımıhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Oıkar Siyari Oaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

n 
Bir harp çıkarsa ... 

-------
Fransız donanmasının lngiliz 

Fil-... ··na yardımı is enmiştir 
Fransa bunu kabul 

Londra, 1 (A.A) - Morning 
Post gazetesinin yazdığına göre 
Uluslar sosyetesinin Italyaya 
karşı zecri tedbirler koyması 
üzerine Akdenizde bir harb 
çıkarsa Fransanın lngiliz do
nanmasına yardımı hakkında 

F ransadan müsaid bir cevap bek
lenmektedir. iyi malumat alan 
çevenlerde Fransaııın bunu ka
bul edeceğini, fakat buna 
mukebil sebebiyet verilmedik 
her hangi bir saldırım karşı

sında lngiltereninde ayni su
retle ve derhal Fransaya yar
dım etmesini şart koşacağı söy
lenmektedir. 

Taymis gazetesi diyor ki: 

edecektir 

v 

"Esasen İngilterenin ak de
nizde yalnız başına harekette 

bulunması mevzuubahs olamaz. 
lngilterenin Fransa nezdindeki 
bu teşebbüsün tek amacı İn
giltere Akdenizde bir baskına 
uğradığı takdirde yalnız başına 

kalmıyacağı hakkında inanca 
elde etmektedir . ., 

CebelUttarlktakl 
hazırlıklar 

O!belülta11k ve Ma/la;•a giden ln'[iliz askerleri karıları ve nişanlılarile ayrılırken 

!arın üzerine elli batarya ha va 1 tir. Cebelüttarıktan her ltai-
müdafaa topu konulmuştur. yan vapuru geçtikçe bu, eşya 
Silah ve cephanenin ve bu ara ve yolcu vapuru bile olsa he-

Paris, 1 ( A.A ) - Gazete
lerin Cebelüttarıktan öğrendik 
!erine ğöre süel hazırlıklar gece 
gündüz devam etmektedir. Dağ 

da ağır topların taşınmasını men bir lngiliz Mayın araştır-
hızlandırmak için kı rk kamyon ma gemisi limandan çıkmakta 
kiralanmıştır. Harb limanının ve torpil konulvp konulmadığı· 
güzeyine toplar yNleştirilmiş- na bakmaktadır. 

ROMADAN DURUMUN GORÜNÜŞÜ 

''lngiltere bizden ne istiyor? En 
Mühim mesele işte budur.,, 

ltalyanlar harba başlayınca Uluslar sosyetesi 
Yeniden toplanmağa mecbur kalacaktı ... 

Mussolini A/rikaya gönderilmek iizere olan askerleri teftiş ediyor 
Roma 29 EylOI kalmış memleketlerin "manda" ilgili üç büyük devlet tarafın-

ltalyan hükumeti bir kaç gün, altına alınmas ı nı göz önüne ge- dan işin görüşülmesi ihtimali 
anlaşmazlığın kotarılmasını Ce- tiren 22 nci maddesinin tatbi- de şimdilik bırakılmışhr. Eyi 
nevreden bekler gibi olmuştu. kini, salahiyettar olan uluslar gören bir diplomat bana de-
Artık bunu beklemiyor. And- kuruluna hiç bir devlet teklif miştir ki: 
)aşmanın barış için tehlikeli du- etmedi. "Acele etmiyelim. Uluslar 
rumların incelenmesine doku- Uluslar eosyetesinin bu işten sosyetesi auya aabuna dokunmı-
nan 19 ncu maddesi ile geri elini çekmesi ve Habefiatanda So11u dlJIUlzuMu salıifttk 

r 
Bir ltalyan uçak 

Bombardıman. uçakları 
ile Afrika'ya gönderildi 

• • 
gemısı 

Casusluk yapan 
Malta'dan 

dört ltalyan 
çıkarıldı 

I.taııbull (Ô.D) rn,."!'Al!!'i71!lmf'll'!!'l"'~ ....... -:
Romadan bildi
riliyor : Bir Ital
yan uçak iemi
sile bombardıman 
tayyareleri ve380 
tayyareci doğu 
Afrikasına gön
derildi. ltalyanlar 
geniş harp hazır
lıklarında bulu
nuyorlar. 

İstanbul l(Ô.D) 
Italyanlar Habeş 
ordusunun sınır

dan 20 kilometre 
çekilerek bitarat 
bir mıntaka tesi 
sine imkan hazır
ladıklarını yalan
lanmışlardir. 

Londra l(A.A) 
Royter ajansı-

nın Maltadan öğ- İtalyan ordusunıın genel kunnav başkanı general 
rendiğine göre, Bardoglio ve general Baistroçi 

. 

dört İtalyan Maltadan çıka- ltalya için Maltada cacusluk ve 
rılmıştır. Bunlar bir daha propagandacılık yaptıklarından 
Maltaya dönmiyeceklerdir.Bun- dolayı çıkanlmışlardır. 
ların arasında Maltadaki faşist- Paris 1 ( Ö. D) -Trablus 
)erin başkanı ve Roma bankası ve Bingazi genel llbayı Gene

ral Balbonun doğu Afrikasın-
ıubesinin ileri gelenlerinden da uçak kuvvetlerinin genel 
B.Fusko vardır. kumandasını deruhde edeceği 

Bunlar, birçok yıllardan beri söyleniyor. 

Yunanistan da •• • • 
ışı re1ım 

_ Cumhuriyetçi partiler 
·Krala baş vuracaklar .•. 
Yunanistanın sükuneti için tahta 

Dönmemesini ıstiyecekler 
Atina, 1 ( Ô.D ) - Cumhu

riyetçi Yunan yazıları başkan
ları eski Kral Yorkiye bir mek
tup göndererek ulusun büyük 
ekseriyeti Kralhk istemediğini 

ve bozuk bir plebisitle Kralı 
getirmeye hükümet karar ver· 
se bile, sonuna kadar cumuri
yet için mücadele edeceklerini 
bildirerek memleketin sükuneti 

namına Yunaniıtana dönme
meğe kendisinin karar verme
ıini istiyeceklerdir. 

Bu mektubu bütün Cumuri
yetçi baıkanlarla 1924 deberi 
Cumuriyatçi olarak oy veren 
saylav ve senatörler imza ed
ceklerdir. 

Cumurlyetçllarle kralcıler 
lstanbul, 1 (Telefon) - Ge

çen pazartesi günü Selatik'te 
Cumuriyetçilerle Kralcılar ara
sında bir çarpışma olmuştur. 
Çarpışma çok şedid olmuş ve 

Kamutay 

Camlıııriyctçi başka11latı 

Sofolis. kafa11darıs ve Papaanastasyas 

neticede 89 kişinin yaralandığı 
tesp!t edilmiştir. 

toplandı 
Ankara, 1 (Telefon} - Kamutay ilk olarak bugün (dün} bay 

Abdülhahk Rendanın başkanlığı altında toplanmııhr. Kamutay 
Moskova elçiliğine &tanan bay Zekai Apaydının meb'ualııktan 
istifasını kabul ve bir idam cezasını tasdik etmiıtir. 
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......... Bir atalar sözü ••••••••• 
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Hayatın sizi sevnıesini 

ŞEDiR HABERLERİ 
isterseniz hayatı seviniz 

" lf arat bumu ! ,. diye bağırmak 
istediğimiz anlar olur. Bereket versin, 
bu isvan engiz haleti ruhiyemiz de
vam etmez, gelip geçer. 

Hayatı sevmek öyle bir neşe men
bauluki insan bllııun sayesinde bir 
çok felaketlere gögüs ger11U!k kuvve
tini kendinde hular ve en biaman 
ıs! ıraplamı bile hafiflediğini ltisscdcr. 

Hayatı sevmekten maksat - lıiç 
şiiplıe yokki - ne ballasına olursa ol
sun ona sarllmak ve yaşamak için 
zillete, alçalmağa kat laanıak değildir. 
Hayır... Hayalı sevmek, lıiç bir şe
yin ileltbed payıdar olamıyacağuu 
bilerek, icabında eyi gDnleri beklemek 
ve bu ünıidiJL heyecanını lıalin zelıi

rin.e karşı bir şifa gibi kullanmaktır. 
Bu talulirdedirki. hayatın bizede te
bessümünil istemek hakkımızdır. 

Zaten insanların bir çoğu, lıafta 
irade ve arzusu inzimam etmeden, 
bu söylediğimiz şekilde hareket eder. 
Sever hayatı beşer ta seri mezamula! 

Mazlum 
'.' Almanya notları: 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Hamburgta 
Gördüklerim -·-ff amburg 25 Eylttl 

- Başfarafı 1 nd sayfada -
Limanı hususi bir motörle 

ancak iki saatte gezebildik. 
Şehrin hiiyük bir göl teşkil 
ettiği yere muazzam tesisat 
yapılmış. Denize uzanan müte
addit mendereklerin kenarla
nna yirmiden elliye kadar oto· 
matik vinçler yerleştirilmiş. 
Vapurlar buralara yanaşınca 

hemen birkaç işçi ile hamule 
vapurdan alınıp vagonlara veya 
ambara naklolunmaktadır. Tü
tün için, kuru meyva için, gaz, 
benzin, vesair mevad için hep 
ayn ayn ambarlan var. 
~undan başka bir de 

::>erbest mmtakaıı var ki 
mallar burada kaldıkça gilm-

rUkle bir alikası olmıyor. Mo
dern tesisat cidden görülmeğe 

değer bir vaziyet arzeylemek
tedir. Fakat ne kadar yazık ki 
limandaki vapor adedi bu te-
sisat ile mukayese kabul ede-

• miyecek kadar azdı. 
Umumi buhran Hamburguda 

çok sarsmış, tesisatın azameti 
karşısında bu botluğu duf ma
mak imkanı yok. Beoi ğezdi
ren zata limandaki sükunetten 
mütevellit hayretimi söyleyınce 

bana faaliyetin en çok perşem
be günleri olduğunu söylemiş 
isede burada buhranın sarsın
tıları gizlenemiyecek kadar 

Yumurta 
• •••• 

Pari.s piyasasında 
FlaUarda yükselme 

İstidadı vardır 
Dün Paris Türkofis şubesin

den Ticaret Odasına gelen bir 
raporda Fraosaya girecek yu
murtalann tabi oldukları şart

lar ve piyasa vaziyeti hakkın
da şu malumat verilmektedir : 

Paris piyasasında yumurta 
üzerinde muameleler sükunetle 
cereyan etmekte, ithalat mik
tarının azlığından dolayı fiat
larda yükselme istidadı görül
mektedir. Türl!iye ve Bulgaris· 
tandan bu hafta zarfında yu
murta ihracab olmamıştır. Fran
saya ithal edilecek yumurtala
rın evsaf ve şeraiti hakkında 

alınan kararlara göre, Fraosa
ya ithal edilecek yumurtalar 
parlak, temiz bir halde olacak 
ve kınk çürük bir halde bu
lunmıyacakhr. Yumurtalardaki 
hava boşluğunun hududu beUi 
olmıyacak ve boşluğun derinli
ği mevsimine göre 5 - 7 m.m. 
aşmıyacaktır. 

Raporda bundan başka, san
dıklann ebadı içerisine ne su
retle ve ne miktarda yumurta 
konlalacağı hakkında da iza
hat verilmekte ve sandıklarm 
Üzerlerine ihracatçının markası 
ile tasnif işaretinin görülecek 
bir tanda yazılması bildiril
mektedir. 

Hükumet 
Doktorları 

Urla hükumet doktoru Bay 
Feyzi Ankara nümune hasta
ai Fizyoterafi asistanlığına iz. 
mir belediye doktoru bay Sa
lim Bakırköy hükfımet doktor
luğuna, Bergamada Bay Cemil 
Nide hastanesi operatörlüğüne$ 
atanmışlardır. 

Yeni Otokarlar 
Devıet Demiryolları tarafın

dan alınan son sistem Otokar
dan beş adedi şehrimize gel
miştir. Bunlar Aydın hattında 
işliyecektir. 

Bu sabah Nazilliye kadar 
tecrftbeleri yapılacak ve bu tec-
rübelere sekizinci işletme mü
fettişi Bay Tahsin ve fen he
yeti ittirak edecektir. 

Yarın sabah da Ödemiş kıs
mıDda tecrübeleri yapılacaktır. 

•••••••••••• barizdir. 
limanı kadar belediye daire- Öde n1işte 
si de çok mükemmel. Hemen 
denebilir ki, Almanyanm her Kızı.l salgını 
yerinde belediyeler en mükem-
mel binalara sahibdir. Fa~at Sıhhat direktörü doktor bay 
bu binalann hepsinden güzeli Cevdet Şakir ve emrazı sariye 
ve haşmetliai Hamburg'dadır. hastanesi baş hekimi bay Lütfi 

Sabri bugün Ödemişe giderek 
Yıldız sarayından daha kıy-
metli tezyinab, büyk salonlan kızıl hastalığını mahallinde tet-

kik edeceklerdir. · 
vardir. Dıvarlannda ve pen- ~~JS7.r..nKZT~A· z/.N'Z:/Y.D7'L.:A'//DLml 
cerelerinde kurşun yerleri na- N 
zarıdikkatimi ceJbetti. Sordum. 
Selediye 1927 senesinde kırk Cumadan itibaren 
sekiz saat Komünistlerin eline ~ TA yy A. RE sinemasında ~ im.: svaıaa•mıt....,..,~.LJ 
düşmüş ve ozama Komünist- apartmanlar inşa edilmiş ve 
ler belediyeyi makinalı tüfek- yollar genişletilmiştir . Bütün 
lerle kurıun yağmuruna tuta- Alman şehirleri gibi Hamburg 
rak bu tahribab yapmıflar.. da büyük parklan, küçük göl-
Almanyanın 1933 den önce ne leri, bol ağaçları ile şirin bir 
b iyük tehlikeler atlattığına ve şehir, bilhassa Elba nehrinin 
bi. yük kargaşalıklar içinde çal- şehir dahilinde küçük küçük 

göller yapmış olması burasını 
ka 1dığma bu da bir delildir. 

biraz da Venediği andıran bir 
Umumi vaziyeti itibarile Ham hale getirmiştir. 

burg çok eski bir tehir oldu- Türkiyenin lzmiri demek olan 
ğundan birçok sokaklar hlli Hamburg sabahtan akşama ka-
bir otomobilin zor geçebileceği dar iktisadi bir faaliyet içinde 
kadar dardır. Fakat belediye çalkanmaktadır. Eskiden bu 
muntazam bir program ile çalkanma şüphesiz daha çok 
bunları yıktırmakta, yeri· büyük imiş. Bugün az da olsa 
ne gökyaranlar in.p ettir- yine bftytik bir canlılık ifade 
mektedir. Heman Uç beş sene etmekten uzakta kalamamak-

inhisarlar G. Direktörü 
'' Çamalh Tuzlası Dünyadaki Bütün 

Tuzlalardan üstündür ,, diyor 
Tütün 

Bir haftadanbcri şehrimizde 
İnhisarlar idaresinin muhtelif 
işlerini tedfdk ile meşgul bu
lunan genel direktörü bay Mi
tat tedkiklerini bitirmiştir. 

Dün bir muharririmiz bay 
Mitatı İnhisarlar Başdirektörlü
ğünde ziyaret etmiş ve tedkik
leri sonuçları hak 'unda malü
mat rica etmiştir. Genel direk
tör şu izahah vermişlerdir : 

- Çamaltı tuzlası dünyadaki 
bütün t"uzlaladan üstündür. Bu 
üstünlük gerek tuzun evsaf ve 
şeraiti fenniyesi ve gerekse 
Tuzlada mevcut yükletme ve 
boşaltma vesaitinin mükemme
liyeti itibariledir. Çamaltı tuz
lasının bazı noksanları varsa 
o da şudur: 

Orada çalışan amele için bir 
mektep inşası, mevcut memur 
ikametgahına birkaç tane da
ha ilave etmek ve amele ile 
memurlar için bir hastane binası 
vücnde getirmektir ki bunların 
inşasına hemen başlanacaktır. 

inşaat için lazım olacak taşı 

Çiğliye döşenecek hususi de
kovil hattı ile taşınacaktır. 

-
piyasası yakında açılacak 

Bundan başka yapacağımız mediği takdirde buna ilaveten 
yeoi tesisat ile şimdiye kadar kuracağımız şarap fabrikası-

ancak hususi amiller tarafın- nın yerinin tayininde bu nü-
dan öğüdülmek suretile yapı- muneler işe yarayacaktır. Muh-
Jan mutbah ve sofra tuzu imal telif üzümlerden muhtelif ev-
ettireceğiz. Beş alh ay sonra safta şarap yapılmıştır. 
piyasaya sofra ve matbah tuzu Piyasadan da kuru üzüm 
çıkarabileceğimizi ümit ediyo- satın aldık ve alacağız. Bun-
rum. lardan soma imal ettirmekteyiz. 

Bu fabrika için icabeden TUtUn 
yeri de tesbit ettik. Tuzlada 
ihraç masrafını azaltmak için 
boşaltma ve yiiklemede kuJay
lığı lemin etmek üzere ora is
kelesini vapurların yanaşabile

ceği bir hale ifrağ edeceğiz. 
Bu takdirde 5-8 bin tonluk 

gemiler doğrudan doğruya 

iskeleye rampa edecekler ve 
bu suretle hem ihracatta fiatı 
azaltacak ve hem de yüklemede 
kolaylık temin edilmiş olacaktır. 

lzmirde yaş üzümden şarab 
imali için yaptırılan şehitJerdeki 
fabrikayı gezdim ve çok iyi bul
dum. Her üzüm muıtaksında 
muhtelif cinsten şaraplar yap 
tırmaktayız. Tekirdağ fabrikası 
istihsalatı istihlakate kafi gel-

Dün Cumaovası, Seydiköy 
ve Gavurköy tütün mıntaka
Jarını ve tütün vaziyeti gör
düm. Buralarda tütünlerin 
denk yapılmasına başlanmıştır. 
Y eİıi kanun mucibince denk 
işin:n arkası alınmadau piyasa 
açılamaz. 

Yakında piyasanın açılacağını 
tahmin ederim. Bu gezdiğim 
yerlerde tütünleri çok mükemmel 
buldum. idare bu yıl da heryıl 
olduğu gibi hem kendi ihtiyacı 
için tütün alacak ve hem de 
piyasada nazımlık vazifesini 
yapacaktır. 

* •• 
Cenel direktör bay Mitat 

yarın Ege vapurile şehrimizden 
lstanbula gidecektir. 

Limanlarda Kazaya ı Kaçakçılık .. ..... 
Yerli ve yabancı 
Gemilerde sayım 

İstatistik gene) Direk örlü
ğünden İlbaylığn aşağıdaki bil 
dirim gelmiştir: Bilumum liman
larda veya seyir halinde bulu
nan yerli ve ecnebi gemilerdeki 
nüfus şu şekilde tesbit edile
cektir: 
Sayım günü limanlara uğ

rıyan ve uğradığı limanda iki 
saattan az duracak olan yolcu 
ve yük gemilerindeki nüfus 
gemilerin süvarileri tarafından 
yazılıp ilk limanda liman reis
lerine verilecek ve o gün seyir 
halinde bulunan Türk yolcu ve 
şilep gemilerindeki eşhas sa
bahın saat sekizinde suvariler 
tarafından sayılacak ve sayım 
defterleri ilk ugraoılacak Türk 
limanında liman reisine verile
cektir. 

O gün saat 8 de limanda 
bulunacak ve iki saattan fazla 
limanda kalacak bilumum Türk 
ve ecnebi yolcu ve yük gemi-
leri ile liman merakibi ve sa
yım giinü limana gelecek olan 
her nevi yelkenli ve motörler 
ve bilumum ecnebi gemileri 
bulunduklan veya geldikleri 
limanda aayılacakbr. Bu sayım 
işleri limanın tabı olduğu en 
büyük mülkiye imiri tarafından 
yapılacaktır. 

Manisada 
Üzüm tetkikleri 

Üzüm kurumu direktörü Bay 
lsmail Hakkı Vural ile Türkofis 
direktörii bay Ziya dün sabah 
Manisaya giderek üzüm müba-
yaa işleri ile meşgul olmuşlar
dır. 

Bornova Kamunbayhijı 
llbaylık maiyet memuru bay 

Şefik, Bornova kamunbaylığına 
atanmıştır. 

Mektupçu Baba Koldaşın 
menniyetl bitinceye kadar 
bay Şefik A. mektupçu olarak 

Sebebiyet 
veren şoför 
Mahkemeye verlldl 

Gaziemirde iki yolcunun ölü
mü ve bir yolcunun da yara
yaralanması ile neticelenen oto
mobil kazasını yazmıştık. 

Genol Savamanlıkça bu ha
dise üzerinde yapılmakta olan 
tahkikat neticelenmiş ve şoför 
Ali Haydar'ın kavas tarafından 
geçmemesi için işaret verildiği 
halde dinlemiyerek yirmi metre 
uzakta bulunan trenin önünden 
geçmek istediği ve o sırada 
trenin şiddetile otomobile çarp· 
tığı ve içinde bulunanlarm sade 
menin tesirile otomobilden fırlı
yarak rayların üzerine düftükleri 
ve treninde birdenbire durdurul
masına imkan olmadığı cihetle 
bu üç kişinin ağır surette ya· 
ralandığı anlaşılmıştır. 

Bir katarla yapılan tecrübe
de katarın durdunılması için 
otuz metre mesafa lizımgeldi
ği anla,ılmışbr. Şoför Ali Hay
dar mahkemeye verilmiştir. 

KASTA 

GöNÜL 

.. ..... 
Yeni önemli 

Tedbirler 
Dün Gümrük ve inhisarlar 

Vekaletinden ticaret odasına 

gelen bir yazıda kaçakçılığıo 
önüne geçmek için alınan yeni 
bir tedbir hakkında şu malamat 
verilmektedir: 

Cenup hududunun hususi 
vaziyeti kaçakçıhğa çok müsa-
ittir. Bunu için İzmirden bu 
havaliye sevkolunacak dahili 
ticaret eşyasının Gümrüğün 
mürakabesi altında yapılması 
karar altına alınmıştır. 

Bundan sora, Basmane istas
yonun4an Ayıntap ve cenup 
hududundaki yerler için nakle
dilecek eşyanın gümrüğe be
yannamesi verilmek ve mua-
melesi yaptınlarak beyanname 
ile sevkolunmak icap etmek
tedir. 

Sayım işleri 
llbaylıktan bütün ilçebaybk

lara yapılan tebligde Teşrini
evvelin ilçilne kadar sayıma ait 
hazırbklann muhakkak surette 
bitirilmesi bildirilmiştir. 

DiVA 

ACISI 
Şuh ve çok güzel bir kızın iç gıcıklayıcı aşkı, Hayatını 

insanlığa hizmete vakfetmiş bir genç doktora vazifesini 
unutturabilir mi ? ... 

BAŞ ROLLERDE 

CLARK GABLE - MYRNA LOY 
ELIZABETTH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

H b •m t Sulha dua ediyor. a eş 1 para OlU Belçika kraliçesinin 
cenaze merasımı ve son haberler. 

Bu ak,am saat aı,uı Hansından itibaren 

E L HAMRA SiNEMASINDA 
Telefon : 2573 içinde sekizer ve onar katlı tadır. 

birer mah•ll• -vılar.V.-hJilıdllr....L_..s.;:ır.-~--..cıı-.--..J1-....,..ı....---ıL.1ıtası1&&....-a-~1&&1&......~-----LI 

Sayıma .. ..... 
Önem vereliın 

Kfizım Nami ourU 
~l 

"lv.CP:a:ıi.sa. sayı~ •••• 
•••••••••••••••••••••••••••• 

En büvüğü otuz üçüne, :~ 
küçüğü on ikisine giroıİŞ do~ 
erkek biri kız, beş çocuklu ~; 
babayım. Ölenlerle düşen k" 
yaşasaydı, on çocuklu olaca 
tun. Gençlik ideyelim, bir I~ 
on iki çocuğu çevreaıde toP •, 
maktı. On iki çocuk bir babat 
ne güzel bir göre bu: . 7 

Insanlar, niçin çocuk edin~. 
Soyunu onlarda devam ~t te 
mek için mi? Bunu düşüoU~l • 
çocuk edinemiyenler; kendı e 
rini bahtsız görürler, bir 

Gençliğimde okuduğuın 

öyküyü hiç unutmam: 're· 
Iran hakanlarından Nuşı 

van, bir gün yanındaki adaı:: 
larla şarın çevresindeki badbç .. 

f ao lerinde gezerken, zeytin 1 
• 1~ Iarı dikmekte olan yetınıŞ , .. 

bir yaşlıya raslamış ; adaı:ıJC. 
ğız zeytin fidanı dikiyorınu~~ 

d'kt15-- Baba, demiş, bu 1.. dt 
fidanlar ne vakit büyüyuP i· 
zeytin verecek ? Onları yedJ 
ye ömrün yetişecek mi ? 
· Yaşlı adam : .. ,c 

- Ben, demi~, benden ~o rıo 
gelenlerin diktikleri fidan a de 
yemişlerini yedim ; ben ·çiıı 
benden sonra gelecekler 1 

dikiyorum. o· 
Öykünün aşağısını bırak•Y 

rum ; bana bu kadar yet~p 
Ben, her vakit çoçuk e ~ 

vetiştirmekle en büyük k•"' 
borcumu ödeyeceğime 111• 

idim. Bugün de bu kanaatt•::-. 
Adım, benden sonra eserle tlO· 
le yaşayabilirse bana ne aıu biç 
Soyumda adımın yaşamasın• 
düşünmedim. dJr· 

Çocuk yurdum için J~ıı:n 17tll 
Bize bir yurt kaldı kı,. ~· 
diyeyim yüz sen de yüze!h ~ 
yon yurtdaş yaşatabilir. o~~ 
bugün onbeş onalb ını yeli 
yurtdaşım ya var, ya yok· .f'f~iısJ· 
yirmi mi)yon olsun dıye fıiÇ 
Bugün kilometre başına ydİı 

d .. se 
olmazsa 50 insan ~ş k•f 
yurdum yarın için hiç hır . 4' 
guya düsmezdi; şöyle böY'~~· 
milyonluk bir ulus olur dir 1 
Türkiye için 40 milyon. 0 :., el 
40 milyon kafa, 80 ınıly k e6ı 
demektir. 80 milyon rnr b.t' 
160 belki de 320 milyon jt' 
ka ~lus elidir. Böyle ola~bi-

. · ta .. 
nın en açık belgelerını urf°' 

. . h - d bul mızın er yapragın a ~ 

nuz. Yalnız erginlik s.-:ıııilı 
bir düşününüz; her şe!11' uJo• 
on onbir milyonluk Tur·tıal•') 
sunun ne tansıklarl (barı oı 1 
yarattığını bilmiyor oıuY safi' 
1927 de yapılan oüfu.s nofo' 
mında 14 milyona yakın ~aoe 
bulunmuştu. O günden ~·u yıl 
sekiz yıl geçti; Bu se 

1~yoo' 
içinde nüfusumuzu~ .16 ;1

0.,ıolı 
çıktığını görürsek ıkı ~ y sekil 
bir artım var demektır. ydit'ı 
yılda iki milyon bir . ~:.,,e~ 
fakat daha çoğunu ı• 
hakkımızdır. 

0 
b'" 

Bizde çok çocuk y•P~·""•jt 
- ba~ balar çoktur; çocuga oeui'" 

~ilmedikleri icin, doğa~i~ori"' 
I~rın çoğu yaşamıyor b•lı~' 
Ölüm gibi yaşamak d•.. ) d•" 
( Öleceği varmış, öl~: ....... 
yemeyiz. Bitkiyi su a ıeoael" 
k "k" .. l b gübre !!.•" o unu çapa ayı .. ı.. iif"" k ucar • 
sen kurur.Üstüne ur yeoıif 
müş bir elma a~a;ı j]jçl'" 
vermez. Ağacı vaktin eıaca.,, 
dı l iş o • -ld" n mı, o yı yeoı İ . ~ 
dan işkilin olıoasın. f? ot "'1 

. .,erıY _ .... 
haça ağaç yemış . e y~ 
iyi bakılınca çocuk ıı•Y 
masın? -1_ıı,t· 

Bir takım ileri dl ~ 
)erde nüfus artıllll• ;)il" 
mun çokluğundall ;~ ,_ 
gelir sanırauıız? 
uJus; Türk kadar d 
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ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Bobespiyerl 
.. Yere Seren Kadın 
lı~···~··········· .. ıı11uh· t ·ı ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• 
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21 er ekler, redingot'arı- Fransız cumuriyetini kurtara-
iUJc/akasmı başları üzerinde cakmış gibi alkışlandı . ,, 
tük~~erek başsız adam gibi gö- Bir salonun eşiğinde Jülyet 
b uler. Başkaları, üzerine Rekamye: 
ıo?az suratlar çizilmiş kızıl ba- - Girmeyiniz! Diye hay· 
iı:ı taşıyorlardı. Bunlar bir kırdı. 
b e darbesile patlatılıyor ve Müzik susmuştu. Kadınlar, 
B~Yaz suratlar yere düşüyorlardı korkarak kaçışıyorlardı. 
ır takımı d ·· ı·· . ·1 N den . a,gu uşen seyırcı er- - e var, ne oldu? 

ç hır halka ortasında işken- - Gerçekten bir bıçakla 
b.e taklidine en küçük teferrüa- işkence oyunu yapılıyordu ve 
'ij k~dar katlanıyorlardı. Margi dö Sadm yanlış bir ha-

~ri apıshanelerin bütün tabir- reketi ... 
rti çınlıyor ve herkesi güldü- Ölümle eğlenenler, onun ha-

Yordu: kiki yüzüyle karşılaşarak ge-
le~ Koyunlar! Akşam gaze- rilediler : Kana bulanmış be-n:' ~otsal kiyotin piyankosu- yaz bir örtü içinde bir genç 
'l<i azananlar listesi kadın ortadan kaldırıldı. 
tu ~e örpermiiyordu.Her me- Klberon kıtali ol: atıra, bir zevk kamçısı Aç kalan mahalle'erle neler 
~ordu. söyleniyordu? Robespiyerin na· 

ia ~rayakalılar kaplarına sı- musperverliği aranıyordu şimdi. 
ö•Yorlardı· Hiçolmazsa onun zamanında 

Ye • rücüleri. kovduk, onların Jüks ve safahet. milletin s~fa-
rıne b· ta ız ulus olduk ve Ma- letiJe alay etmiyordu. Baböf 
nın he k ı· . f . d . Y e ını şere tepesın- o vakıt kamun (müşterek) saa· 
en ınd' . b y . ırıp İr lagıma attık. det propagandası yapıyordu 

liy rdenı gözdeler elle gösteri- ve komünizmin ilk adı konmuş 
O U: _ I t oluyordu. 

Yan d~· e hayan Hamlen, ha- Halk 93 temel yasasını al-
ş,t 0 Şastenye, bayan dö kışlamak için Tüileriye koş-
'ltteo G Reye, bayançe Nikolay. muştu. Kadınla:- konvansiyon 
k, eneral Boharne'nin dul tribünlerini kaplıyarak "ekmek! 

nsı· B b 
lla" • or s onu Şantelen ko- Ekmek!,, diye bağrıştılar ve 
bQ.~na Yerleştirib Kruasi'de saylavlara yumruk salladılar. 

e şato verd. - B Herkesin gözünden düşen 
u nefis kadın kim? 

-Ba k R termidaranlar artık Krallıkla 
_ Tn . er ehamyenin karısı. 
B anh perisine yer açın! bir olmak imkanını da kaybet-

Ja.. adya~ Dö Stoel etrafa ae· mişlerdi. Dof en (Veliahd) tam-
agıttı. pi de ölmüştü. 18 inci Lui 

tn - Ve işte Sevim kıraliçesi adını takman amcası mutlak 
in gönül alıcı şekle girmiş Kraliyeti geri getirmek, her 
•anlık r ı· h Pıs unsa ı, müphem ka- ususta eski rejime dönmek 
ını kapıyan kadın - T ••• tah~a karşi suikastta bulunmuş 

da F erezya Kabarus! Bayan otanlan cezalandırmak niyetini 
lalyen~ntenay! Güzel Bayan ılin etmişti. 

lierke • Talyen, Baras, Frevr dilleri-
za s onu, ılk tanıdıkları 

lllanki d 1 .. 
birliği 

1 
a ıy a çagrıyordu. El-

iliş h'Y e onu alkışladılar. Ge
Ye ır geçid vermek üzere iki 
tin ayrıldılar ve T erezya Jüs-

' ~m , 
tiri 'IAh~nının rezaletli muhar-
lund 

1 
a 1 Marki dö Sadın ko· a: .. salonu geçti. 

ile gazını kızıl bir kordela 

F sarma" akat ga razı olmamı,tı. 
be<re .

1
° zaman nadir ve pek 

b 6 nı en b' . 
ir ke . ır zıynet olan kızıl 
f) Şmır şalına sartlmışh. 

•· ans etm d' B ıık e 1• u çekingen-
) ve Ke . 
a,1 b şmır şalının kıvrım· 

, ge el'". 
du B' ıgınden ileri geliyor-
d · ır kraliç ·b · olaşt e gı ı salonları 
dilli b~· aş~Ia alkışlandı . . Kötü 
lsp it tarıhçi diyor ki: "Sanki 

anyol y- ı·· . 
tef gö 

1
.. uz .u. nefıs cildli, gü· 

"İınli z ~.'1 .. asıl yürüyüşlü. se
açık roı~ uşlü, dizlere kadar 

l u, çıplak kollu olmak 

nf çevirdiler, Cumhuriyetin bü
tün dostları en eski düşmana, 

hakiki düşmana, Krallığa karşı 

çarpışmak için aralarındaki 

rekabetleri unutmağa davet edi 

liyordu. Fakat ihtilal memle

kete hakimdi. Robespiyerin 

sukutundan sonra serbes hıra· 

kılan Hoş bir ordu kumandan
lığına geçmiş ve Vande ihtila

lini kan dökmeden bastırmıştı. 
- ~onu var -.. -.. 

Cumhuriyetçiler 
SelAnlk hAdlselerlnl 

protesto . ettiler 
Atina, 30 (A.A) - Cumhu

riyetçi partilerin başkanları 

başına verdikleri bir tebliğde 

dünkü Selanik hadiselerini pro
testo etmişlerdır. 

'f A YY ARE . SİNEMASI 
1' eıeton 31sı BUGON Telefon 3t5t 

Mevsimin en güzel 2 büyük filmi birden 
1 

- Joseplne Baker ile Jean Gabln'ln 
Şaheser filimleri zouzou 

2 _ n·· Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 
unyaca sevilen güzel Macar yıldızı lrene de 

Zılahy'nln büyük komedisi 

EN ÇILGIN GECESİ 
Dikkat . . Almanca sözlü ve şarkılı 

susi 50 k · Fıyatlar ucuzlamıştır. Birinci 30 balkon 40 hu
uruştur. 

14,45 _ Bu haftanın seans saatları : 
16 3 18 - 21,20 de ZOUZOU 

. C~m~r-;- .19,45 de EN ÇILGIN GECESi 
de başlar.e~ı ve pazar günleri 1.3,20 de En 

Alaçam Çayı Taştı 

Birçok evlerı yıkıldı beş 
l(işi d~nizde boğuldu 

C»o •• -ı.. 

Hızla esen yıldız ırüzgarı denizde 
Ve karada hasarat yaptı 

Oitrso!ldaıı 

Bafra, 30 (A.A) - Dün ya
ğan şiddetli ve sürekli yağ

murdan Alaçam çayı taşmış ve 
cadde kenarındaki tütünlerini 
kurtarmak istiyen üç kişilik 
bir aileyi seller tütün salasile 
beraber sürükliyerek köprüye 
çarpmış ve köprüyü atlamak 
istiyen üç kişi suya düşerek 

boğulmuşlardır. Bunlardan 
başka d::.ba üç kişi de 
yine sellere kapılarak boğul
muştur. Selin ansızın bastırması 

yüzünden daha birkaç kişi bo
ğulduğu ve dere kenarına ras
hyan yukarı köylerde de sel
lerin ve hayvan sürükleyip gö
türdüğü söy enmekte ise de 
bunların sayısı anlaşılmamıştır. 
incelemeler yapılıyor. 

Gireson, 30 (A.A) - Bu 
akşam hızla e5en yıldaz rüz-
garı denizde ve karada büyük 
fırtına yaptı. Bir çok hasarab 
ve insanca zayiatı mucip oldu. 
Limanda demirH bulunan üç 
yük motörü 3 yelkenli ve 4 
mavuna battı. Tayfalarından 17 

bir ma11za1a 
kişi boğuldu. Altısı sahilden 
halat atılmak suretiyle kurta
rıldı. Diğer vapurlar ise en 
yakın limanlara sığındılar. 

Karada telgraf ve telefon 
hatları kırıldı, ağaçlar devrildi, 
vilayetin her yerle telgraf mu
haberesi durdu. Büyük dalga
lar sahilde serili fındıkların bir 
kısmını alıp götürdü. Sahildeki 
fındıkların üzerinde uyumakta 
olan iki hammalı deniz aldı, 

. bunlar da güçlükle kurtarıldı. 

Zayiat ve hasaratın hakikiğ 
miktarı henüz tesbit edilemedi. 
Fırtına şiddetle devam etmek
te, büyük dalgalar sahili şid

detle dövmektedir. 
Su baskını facialar 

Doğurdu 

Bafra 30 (A.A) - Yeni alı
nan malumata göre Alaçam su 
baskınından 30 tütün saiyasi,5 
ev, 15 samanlık ve bir kargir 
d-!ğirmen bendi yıkılmış, 3 ka
dın. erkek denize sürüklenerek 
boğulmuştur. Hayvan zayiatı 

yoktur. 

Genel Müfettişliklerin Başbakanlığa 
Bağlanacağı Söyleniyor 

Istanbul, 1 ( Ö.D) - Yukarıda toplantılarına başhyacak olan 
Kamutayda görüşülecek önemli kanunlar arasında yeni göçmen 
ve iskan kanunu ile doğu illeri ıslahatına dair kanunlar da var
dır. Genel müfetişliklerin Başbakanlıga bağlanacağı söyleniyor. 

Karadenizdeki fırtınada batan 
Motörler~n sayısı beşi buldu 

Gireson 1 ( A.A ) - Dünkü fırtınada limanda demirli bulu
nan iki yük motörü daha batmıstır. Bunlarla batan motörlerin 
sayısı beşi bulmuştur. Fırtına devam ediyor . 

Tarım Bakanı Bafra'da 
Tarım işlerini inceledi 

Bafra: 1 (A.A) - Tarım bakanı ve yanındakiler Samsun ilbayı 
ve partı başk&nı ile birlikte bu akaşam şehrimize gelmişler ve il
çemizin tarım işleri hakkında incelemelerde bulunmuşlardır. 

Hava Tehlikesine Karşı Ulusca 
Girişilen Savaşın İlk Sonucu 

Ankara, 30 (A.A) - Hava tehlikesine karşı Türk ulusunun 
giriştiği savaşın 1 llkteşrindeki verimini Türk hava kurumu bü
tün yurddaşlara teşekkür ve iftiharla ilan eder. 

Hava tehlikesini bilen üye sayısı: 29,413 
Yüken tutarı: 1,298,258 Lira 
Yardımcı üye sayısı: 198,058 
Yüken tutarı: 616.185 Lira 
Genel tutarı: 1,914,443 Lira 

lşyarlann her ay verdikleri yüzde iki bu hesaba katılmamıştır. 

Yunanlı Atletler 
Bu gün lzmirden 

geçiyorlar 
Istanbul 1 (Ô.D) - Yunanlı 

atletler sabah lzmir vapuruyla 
Pireye hareket ettiler.Atletler 
yann ubah (bu sabah) ıehri

aizde bulunacaklar ye bmiri 
e.rclir. 

Arsıulusal 
Tecim konferansı 

Lo,ıra 30 ( A.A ) - Parla
mento tecim komisyonu arsı
ulusal tecim konferansına işti
rak edecek olan 30 ulusun 
delegelerinin llkteşrinin birin
den beıiııe kadar liabul ede
cektir. Bu konferaDSln a~Jma 
tareni yana lordJu. kamaruua-
da ya ılacaktır. . .. 

Romen uçakçıları 
Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak tarafından kabul edildi 

ANKARA 30 (A.A) - Ha- 1 
va!arın müsaadesizliği yüzün
den iki gündenberi lstanbulda 
olan Romen süel uçakları bu
gün saat 8, 18 de Y eşiJköy 
uçak alanından hareket etmiş
ler ve beş avcı uçağından mü
rekkep bir hava filomuz tara
fından Mihalicik üzerinden kar

şılanarak saat 11,25 de Anka
raya gelmişler ve uçak alanı
na inmeden önce kendilerini 
karşıhyan uçaklarımızla birlik
te şehir üzerinde bir uçuş yap· 
mış!ardır. 

Romen ve Türk bayraklarile 
süslenmiş olan alanda Sü ba
kanlığı hava müsteşarı Celal, 
Genel kurmay başkanlığı hava 

ll'Üşavi ri Cav:d, Türk hava ku· 
ıumu başkan munvini Feridun, 
Romen elçisi ve elçilik ileri ge· 
lenleri ile hava sınıfımıza men· 
sup sübaylar tarafından karşı
lanmıştır. 

Ankara 30 (A.A) - Bu ak
şam saat yirmide Anadolu ku
lübünde hava müıteşarhiı ta· 
rafından Romen uçaklan adı
na bir şölen verilmiştir. 

Ankara 30 ( A.A ) - Bu 
sabah şehrimize gelmiş olan 
Romen süel uçakları saat 16 
ve 16, 30 da beraberlerinde 
mihmandarları olduğu halde 
genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak ve sü bakanı 
Kazım Özalp tarafından kabu 
edilmişlerdir. 

Yeni erkinıharplerimiz 
-·-•.-ı•• 

Harp Akademisini bitiren Sübay
verildi lara diplonıaları 

lstanbul, (Telefon) - Bu sene harp akademisinı bitiren er
kanıharp zabitlerimize diplomaları bugün merasimle verilmiştir. 
Diploma alanların beşi deniz akademisinden, on altısı kara aka
demisinden, üçü topçu, biri de istihkiim ve levazımdandır. 

Akademi müdürü General Ali Fuad diplomaların tevziioder 
sonra önemli bir diyevde bulunmu' ve diploma alan Subaylar, 
tebrik etmiştir. ........... 

Hitler 
Şarki Prusya önü 
Manevralarında •• 

Bay hil/er 
Berlin, 30 ( A.A ) - Alman 

istihbarat büro~u. B. Hitlerin 
şarki Prusya gezisini yazarken 
orada orduyu gözden geçirdi
ğini ve manevralarda bulundu
ğunu yazıyor. 

Y unanistanda 
Kralcllar krahn derhal 
Getlrilmesinl istiyorlar 

Atina, 30 ( A.A ) - Havas 
Ajansının özel aylarından : 

Gilnes ulusal kurul bugün 
toplanacaktır. Kralcı saylavlar· 
dan bir gurubun iç ve arsıulu
sal durumları ileri sürerek ple· 
bisitin geriye bırakılmasını ve 
hemen kralın getirilmesi kara-

rını vermesini kuruldan iste· 
mesi ihtimali bulunduğu söy
leniyor. 

Ankara}a dönüş 
Ankara, 30 (A.A) - Finans 

bakanı Fuad Ağralı ile Güm
rükler bakanı Ali Rana Tar

ı han bugün lstanbuldan şehri· 

mize gelmişlerdir. 

Aşiretler 
Arasında incelemeler 
Siirt, 1 (A.A) - Halkevin

den bir gurup ilçeleri a-ezmek
tedir. Dün balkevi bandosiyle 
birlikte Eruba giden bu swup 
ailretler arasında incelemeler 
yapmıfbr. 

ltalya 
Bankasının 
Bilançosu 

Milano 30 ( A.A ) - ltalya 
bankasının yeni neşredilen 20 
Eylül tarihli bilançosu 10 Ey· 
lül tarihlisine göre büyük fark· 
lar göstermektedir. Altın ihti· 
yatı 4 milyar 562 milyon liret· 
ten 4 milyar 334 milyon lirete 
ve döviz miktarı da 432 miJ· 
yon liretten 417 milyon lirete 
düşmüştür. Bonolar cüzdanı 
4 milyar 48 milyondan 4 mil
yar 419 milyona ve Lombar-
dalarda 2 milyar 303 milyon
dan 2 milyar 630 milyona çık-

.. mıştır. Tedavüldeki bankanot 
miktarı ise bu on gün içinde 
1 milyar 423 milyondan 1 mil· 
yar 491 milyona çıkmıştır. 

lngiliz cevabı 
Fransız gazetelerini 

Tatmin etmedi 
Paris, 30 (A.A) - Akşam 

gazeteleri lngiliz cevabının yal
nız tahrik edilmeden vakı ola
cak bir taarruzun lngilterenin 
uluslar sosyetesi üyesi sıfatiylf! 
akdettiği vecibeleri haklı gös· 
terebileceğini kaydeden kıs· 

mını. bilbasııa kaydediyorlar, 
Entransijan gazetesi tahrik 

edilmeden vaki olacak taarruz 
mefhumu üzerinde durmakta 
ve bunun Fransayı düşündü· 
receğini bHdirmektedir. Ga
zete diyor ki: 

Açıkça söylemek lazımdır ki 
Fransaya emniyet telkin etmek 
için başka bir türlü cevap 
lazımdır. 

Liberta i?'azetesi diyor ki: · 
lngilterenin cevabı acı bir 

inkisarı haya) teşkil etmek
tedir. 
Şarklkarahlsara kar yaild 

Şarkikarahisar, 1 ( A.A) -
iki gündenberi devam eden 
yağmurdan sonra sabaha karşı 
dağlara ve kasabaya kar yağ· 
mışbr. 

ISKANDAL 
Cumadan itibaren 
TAYYARE sinemasında · · 
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aza Ve Kadere önül Bağladım. a <kın 

Bir türlü ricalarımı nazarı 

almadı. Baba ; keşki çok ısrar 
etaeydiniz. Rüyamın kanlı aki
beti içimde daima yılan gibi 
canlı yaşıyor. 

Bay Sarı - Israr edersen 
hemen hareket edeyim. Ricala
nmı dinlemiyecek olursa ceb
ren alıp getiririm. Bu hususta 
yalnız bana ruhsat veriniı. Ge
celeri hiç uyuyamadığınızı ha
ber alıyorum. Renginiz pek 
uçuk. Prenses eveela hiddet
lense bile sizi görünce herşeyi 
unutacaktır. 

Aydınoğlu Bay Mebmed -
Ruhumda kanlı bir felaketin 
matemini taşıyorum. Yüzümdeki 
sanlık içimdeki şüphe ze -
birinin rengidir. Bu zehirin 
buhan beynimde endişe, kor
ku doğuruyor. Bu feci hayalin 
sarı havası içinde boğuluyorum 
kumandan; en doğru hareket 
senin düşüncen; fakat onu na

sıl incitmeli. Buna da gönlüm 
bir türlü razı olmıyor. 

Ç6rekb&ba - Vicdanı ka
rartan lıtu öldürücü şüphelerin 
azabından kurtulmak lazımdır. 
Meyus ruhunuzu rahim ve te
selliyet veı ici vücudu mutlaka 
ve bir iimit ve iman, muztarip 
ruhların, kararmış kalplerin 
sabahıdır. Şüphe baykuşunun 
gönüllere gecelerin renginden 
kanatlarile sürükl~yip getirdiği 
kara dumanlan aşkının nuru 
dağıtsın .. 
Aydınoğlu bay Mehmed -

Kaza ve kadere gönül bağla· 
dım. Hakkın dediği olacaktır. 

Haydi yold3şlarım; Birgi üıe· 
rine hareket güniinü kararlaş• 
tınnız. 

Bay San - Evvelce hazır· 
ladığı planı Aydınoğluna gös· 
tererek; tutulacak muhasara 
hattının yerleri tayin edilmiştir. 
Kumandanlarımız vazifeleini, 
yerlerini biliyorlar. Sizin bulu
nacağınız cephe batı tarafıdır. 
Ordugah ise, Bozdağı etekle
ridir. Oradan emirlerinizi ala
cağız. 

Aydın oğhi Bay Mehmed -
Güzel bir kuşatma planı; önü
müzdeki Perşembe sabahı her 
kumandan harb hattını tutma
lıdır. Cuma günü cenk başlı· 
yacaktr. Zafer cesur yürekli
lerindir. Yoldaşlarım. 

* •• 
Bay Sarı çadırında Jülyetle 

konuşuyordu. Bu birleşme kalb
lerindeki ateşin şiddetini artı
rıyordu, Bay Sarı kendisini 

muharabe bitinceye kac\ar ba
buının yanına göndermek is
tiyor Jülyet asla senden ayrıl
mam. Aksi takdirda beni tek
rar prensese gönderiniz. Ben
den bu kadar çabuk mu bık
tın başından savmak istiyor
sun de yordu. 

Bay Sarı - Bu acı sözlerle 
kalbimi incitme Jülyet; ben sa
na peresti ederim.. Buna kal
bin emin kalbin emin olduğu 
halde güzel ağzından nasıl bu 
sözler dökülüyor. Yavrum se
nin sıhbatmı düşünüyorum. 
Harbm bin bir türlü zahmetleri 
senin narin vücudunu yorar.Has 
talanırsm. Ben de daima yanın
da buJunamıyacağım. Cephe
den cephye koşacağım. Yapma 
sevgilim; beni dinle, babamın• 
yanında rahat ec\er ve beni 
beklersin. 

ediği Olacal< ır 
Jülyet- Nasıl acı söylemem. 

Harb ayrıca devam edebilir. 
Ben senin yanında olduktan 
sonra zahmetin ve iztirabın ma

nası yoktur. Aşkın bana sıh
hat ve neşe verecektir. Sen
den uzak düşünce, endişe ve 
hasret beni daha fazla hasta 
eder. Ben bir yere gitmem. 

Bay Sarı: Gönlümün biricik 
leylası; senden ayrılmak bana 
cehennemdir. Fakat; cengin 
çok acıları vardır. Zevk imle 
seni incitmekten bile korouyo
rum. Halbuki kar deryası için
de, silahların şakırtısı yaralı
ların ah ve enini kalbini karar
tır. Yapma Jolyet; Git babamın 
yanına; fırsat budukça geceleri 
gelir seni bağnma basarım. 

Julyet - Mümkün değil sev
gilim, beyhude kendini üzme. 
·ağlıyarak- senden ayn kala
cağımı bilseydim prensesin ya
nında muharebenin nihayetine 
kadar oturur seni beklerdim. 
Herşeyi gözönüne alarak ordu
gaha çadınna geldim. Israr 
edersen ben de çıkar giderim. 
Beni ya prensese, ya Bizansa 
gönder öyle ise. 

Bay Sarı - Ah benim laf 
dinlemiyen Maralım; gözel göz
lerine yazık. Bırak ıu ağlamayı, 
peki nyrılmıyalım. Sen gittik
den sonra halimi bir 
görseydin; uykusuz. perişan 

serseri oldum. Halime bütün 
yoldaşlarım ağladılar. Biz 
Türkler aşk dilinden anlarız. 
Askerlerime işaret etsem seni 
nerede olursan ol kapıp geti· 
receklerdi. Ağzımdan saz şai
rinin şu koşması düşmiyordu. 
''Divanen olalıdan dağlar gezerim 
Bu dertli sinemi dağlar gezerim 
Levlam aşkuı ile aftlar gezerim 
Oöııül mecnunu11u11 çöller ~'fildir,, 

Julyet gülerek bay Sarının 
boynuna sarıldı. Ha şöyle 

insafa gel, aynlmıyacağız. Aşk 
perileri bizi her türlü keder· 

den tehlikeden korur.Bak Sarı 
prenses parmağıma şu yüzüğü 

taktı. Koynundan bir tane da
ha çıkararak; bu da senin; ni· 
şan yüzüklerimizi bile düşün

müş. AJJahım; ne melek kalpli 
bir kız; 

Bay Sarı - Öyle ise elinle 
parmağıma tak. 

- Sonu l'Of -

••••• 
•• 

- Baştarafı 2 nci sayJada -
Oralarda daha çok, çocuk ölü
münün önüne geçildiği, doğan 
çocukların eyi bakılık yaşabl· 
dığı için nüfus artıyor. Bizim 
de buna ihtiyacımız var. 

Çocuk yetiştirmekten çeki
nenler, ona bakmaktan korkan
lardır. Öyle babalar bilirim ki 
(haydi iki çocuk yeter. Onla· 
nn beslenmesi, büyütülmesi, 
eyitilmesi var) derler. Kimi ba
balar da (canını veren tann, 
yiyeceğini de verir ) derler. 
Bence ikinci türlü düşünenlerin 
bir eksiği var: Çocuk kısmeti 
ile doğar; amma o kısmeti ha• 
zulıyacak babadır. 

Bizde çocuklar için sosyal 
kurumlar yok gibidir. Bir ço
cuk koruma cemiyeti var:; fa
kat ihtiyaca karşı kaymıyor: 

1914 de Kocaelinde kültür 
direktörü idim; ilin dört ku· 
cağını gezerken yolum, (Hay• 
retinli) köyüne uğradı. Bu 20 -
30 evlik güzel köyün büyük 
minareli eski bir camisi var
dı. Bu camiyi, Çandarh Hay
rettin paşa yaptırmıştı. Anla
şılan eskiden burası bir kaç 
yüz evli bir köy imiş. Yaşlı
lardan birine sordum: 

- Evet, dedi, köyümüzde 
kırk elJi yıl önce yüzden çok 
ev vardı. Bir ölet geldi, köy
lüler kırıldı, bir daha belimizi 
doğrultamadık. Şimdi bu hal
deyiz. 

Köy, Sakarya ile sulanan, 
Mekece ile Geyve arasındaki 
ovacığın batı sırtlarında güzel 
bir yerdir. ırmak kıyılanna 
kadar tarlaları vardır. Buralar-
bitikler iyi olur. Tatlı kavun 
yetişir amma halk yoksuldur. 
Bir ölet, köyü bu hale sokmuş
tu. 

Köylünün ölet dediği, tifo 
salgını olacak; çünkü içtikleri 
suyun anlığına bakmadıkları 
gibi köylerini de arı tutmazlar. 
Gübreler açık durur; kara si
nekten göz açılmaz. Oysaki 
kara sinek, içilen sü gibi, tifo 
yE_geçiricıdir. 

işte bu gibi arısızlıklarda nü· 
fus arbmına engel olur. Halkm 
arınması öğrenmesi, köylerini 
arı tutması çocuklarına iyi bak
ması kadar önemlidir. 

Şarlarda da halk, sağlık iş
lerinden pek anlamazlar onla
ra bu yolda öğretilecek çok 
şey vardır. Sağlık iyitimi de 
okula yolu ile öğretmenlerce 

halka öğretilecek. 

Çok nüfus, yurdun ekono
misinde de büyük bir ' yer tu
tar. Nüfusumuz, istediğimiz ka
dar olsa, dağınık, az evli köy
ler hem birbirlerine yakınlaşır, 
hem büyülür. Her türlü ihti
yaçlarını görebilirler. 

Ne kadar köyümüı var? Şar
larımızda, kentlerimizde, köy-
lerimizde yaşayan in~anlar ne 
kadardır? Bunları bilmedikçe 
kendimizi bilmiyoruz demektir. 
Kendini bilmek bir adam için 
nasıl önemli ise, bir ulus için 
de belki daha çok önemlidir. 
Bu ulusun kendini biJmesi de
m ~k, herşeyden önce sayısını 
bilmesidir. 

Önümüzdeki birinci teşrin 
ayının 20 sinde yapilacağı ıöy· 
Jenen nüfus sayımını dört gözle 
beklemeliyiz. Bu sayımın doğru 
olmasına bakmalıyız. 

Bizde okur yazarlar ne ka
"'1ardır ? Bilmiyoruz ki söyliye
Jim. Oysaki nüfus sayımı, hli
kiimetin gösterdiği yolda dos
doğru yapıldı mı, bunu da öğ
reniriz. Okula yaşında ne ka
dar çocuğunuz var ? Yine bil
miyoruz. Bu kadar bilgisizliği
mize yabancıları güldürüyoruz. 

Ben, bu nüfus işinde bütün 
düşündüklerimi size anlatmağa 
kalksam, böyle bir iki yaprak
lık bir betke değil koca bir 
kitap yazmağı göze almalıyım. 
Fakat, sanırım, bu kadan da 
demek istediklerimi anlatmağa 
yeter. 

Öyle ise önümüıdeki birinci 
teşrinin 20 &inde yapılacak 
nüfus sayımı için şimdiden 

anıkla o alım. 
KAzım Nami Duru 

lzmir Urayında tetkikler: 1 ........................................... 

u AYIMIZ NASL ÇALIŞI ? • 

• t ı r sıze r y 
m arını a ı •• 

Bay Bclzcd Uz 
Bir ailenin temizliği, zevki bunu amir değil midir! 

selimi, iyiliği evinin temizliğin· Üzerinde çok ehemmiyetler 
den, misafir ağırlamasından, taşıyan bu hususi ve mühim ida· 
çiçeğine, bahçesine ihtimamın- reler için bu kadarcık izah tamam 
dan velhasıl evinin bütün va- değildir. Bunu ben bununla 
ziyetinden belli olur. Belediye- uğraşmış ve uğraşan mütehas-
ler de böyledir. sıslara bırakıyorum 

Belediyecilik hakkmda 
söz yürütecek değilim, 

bu ayrı bir ihtısas işi, 
tetkik ve tetebbü işidir. 
Fakat belediyenin ehem
miyeti üzerinde kısa bir ' 
kaç satırla tevakkuf et
mek istiyorum. 

Belediyeler şehirlerin 
agabeğisi, daha doğru
su anasıdır. Bir ana 
evladına ne kadar şef· 
kat ve itina gösterirse 
belediyeler de şehirlere 
o derece alaka ve o 
derece itina gösterirler, 
göstermek mecburiye· 
tindedirler. Bu te~kiJat; 
medeni ihtiyaçların sos
yal cephede gösterdik
leri zaruretlerden doğa
rak her şehrin kendi 
başına müstakil bir mü
essesesi kalmış ve de
vam edegelmiştir. Yine 
her şehrin coğrafi. iktisadi, iç· 
timai ve hatta siyasi gösteriş· 
lerine, zaruretlerine göre be
lediye teşkilatı, belediye faali
yeti bu ihtiyaçlara nisbetle dal 
budak salmışbr. 

Mesela : Anadoludaki bele
diyelerin çoklarında çocuk yu
vası, darülaceze ve daha bir 
kaç idare ve ihtiyaç kollan 
noksandır. 

Yalnız şu büyük hakikat var
dır ki: belediyesi olmıyan bir 
memleket farzetmek anası, ba
bası, şefiki olmıyan yavruların 
halini düşünmek kadar hazin 
ve o kadar perişandır. Fakat 
birinci şıkı medeni alemde far
zetmek muhaldir. 

itiraf edelim ki birçoklarınız 
yahut bir kısmınız: 

- Aman bu belediye de ol
masa, vergi, vergi diye lüzum
suz para alıyorlar demekten 
kendinizi alamıyorsunuz. Lakin: 

Sizin pislikleriniz temizlen· 
mez. 

Sizin yangmlarmız söndü-
rülmez. 

Sizin yollarınız düzeltilmez. 
Sizin lağımlarıoız yapılmaz. 
Sizin sokaklarınız ışıklandı-

rı!maz. 

Sizin gezip göreceğiniz yerler 
şenlenmez, çiçeklenmez, ağaç
landırılmaz. 

Sizin evleriniz sıhhate, gü
zelliğe uygun olarak yaptırıl
maz. 

Sizin öksüz yavru!arınız, kim
sesiz kalan acizlerinize uzanan 
bir el bulmaz. 

Velhasıl her derdiniz bir im
dad bulmazsa düşününüz ne 
olursunuz. 

Pek tabiiğ bunların temini 
bir teşekküle, teşekkülün de
vamı yardımlara muhtaçtır. Za
ten ictimai kanun topyekun 

İzmir beled(vesi 

yorum lzmir Belediyesine: iz
mir Belediyesi hakkında ya~ı 

yazmağı düşünüp tasarlarken, 
bunu bir kaç gün aşağı yukarı 
tahlil edip gazetemi teşvik 
ederken bu fikrimin yerine 
gelmesine amil olan en büyük 
tesirlerden birincisi yukarıda 
yazdığım sakim düşünceler, 
ikincisi de; acı olmasına rağ· 
men; çoklarımızın lzmir Bele
diye teşkılabnı bütün tefer
ruatına kadar bilmemeleridir. 
Nasıl mı diyeceksiniz? Şimdi 
beni okuyan sevgili okuyucu
larımdan birisine sorsam: 

- Darülaceze nerededir? • 
- Temizlik ham nerede? • 
- Çocuk yuvası kimindir, 

ne ış yapıyor. 
- Çocuk bahçeleri, kültür 

parkı nerede? 
- Dispanser nerededir? 
- Emrazı zühreviye nasıl 

çalışıyor. Disem ve buna ben
zer bir çok sual sorsam emi
nim ki birer omuz silkip; kar
şı karşıya gelsek: 

- Bilmeyoruz diyeceksiniz. 
Bunu içinizden bir kaçı bile 
dese kendisine ihanet etmiş 
kendisini bilmemiş demektir. 

Geçende itfaiye binasını bil
miyen münevver bir İzmirliye 
rastladım, gücüme gitti. Bir in
san evinin bacasını, dolabını, 

masasını, anahtarım, merdive
nini, damını bilmezse acı ve 
gülünç olur. Buda ondan aşağı 
değildır. 

Ben biraz fazla mubalağa 
etmiş olabilirim ve bu endişe 
ile size hepsini, tetkik ettiğim 
uray teşkilatını ve çalışmalar•nı 
sıra sıra anlatacağım, yazaca
ğım. 

lzmir belediyesi bugünkü 
metotlü çalışma durumunu ba
sında c;arbav doktor Belicet 

Ticaret Odaları 
Odalarda ıslahat 

Yapılacak 
·ıe IstanbuJ Ticaret Odası 1 

beraber diğer bütiin ticaret 
odalannın ihtiyacı karşıla01adı· 
ğını gözönünde bulundura~ 
Ekonomi bakanlığı, odalardakı 
teşkilatın genişletilme!iine ka· 
rar verilmiş ve bir takım pro· 
jeler hazırlanmıştır. 

Ankarada toplanan odalar 
kongresinin verdiği esaslara ~a· 
yanarak hazırlanan bu pro1e· 
lerde odaların bugünkü foraıa· 
lite şekillerinden kurtarılmasına 
ehemmiyet verilmektedir. . 

Mevcut odalar nizamnaaıc.~: 
nin ihtiyacı karşılamadığı a ti 
detle hissedilmiş olduğun ~ 
bilhassa bakanlık bu roese k 
tlzerinde incelemeler yapaca 
ve tadilSt ta bu esaslar uze~ 
rinde olacaktır. . ,; . 

Digv er taraftan İstanbul Ö" 
bir caret odasının Türkofisle 

Jeştirileceğine dair yapılan .,.. 
d ... 

yıntıların asılsız olduğu a aı 
)aşılmıştır. . ,, ...... . 

Tepeköyde 
Ehll Hayvan Sergisi 
Tepeköyde açı!acak ol~ 

ehli hayvan sergisine büytl 
alaka vardır. Serginin geç:. 
senelerden parlak olacağı a 
}aşılmaktadır. Sergi beş fe;İ 
rinde açılacak ve altıncı gDd 

1 . r 
akşamı kapatılacakbr. yıb ·r 
receleri kaıanacak olan ~ 
vanların sahiblerine 2700 Jır• 
ikramiye dağilacaktır. 

Hapisevlerinde 
Okuma bilenler 
Yurdumuıda bütün Hapil; 

ettlerinde bulunan ceznlılard• 
okuma yazma . bilenlerin safi" 

-v k . • T'" e ba" 
sını ogrenme ıçın uz 'le 
kanlığı tarafından bi 'statistı ..... 

' - - ttore y$ılmıştır.-15u ısTatıstfte j!, .... 

bapisevlerindeki cezalıların yuı, 
de elli altısının okuma yazıll 
bildiği anlaşılmıştır. • •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Uz'un yorulmak bilmez ça~f 

l d
.. .. 1 . yerıo· 

ma arına, uşunce erıne, a 
de, temiz . ve dürüst icraatııı 
borçludur. i•" 

Ben çok belediyelerin re b" 
1 · · .. d.. d · de tıı erını gor u~: aıre li" 
rirat üzerinde yaptığı ıneşguda 
yet ve şehrin ancak çarşısı:, .. 
gezintisinden başka iş yap~ . ,f 
mışhr. Ben gibi herkesdB ·~~et 
ve teslim ederki şarbay e lı" 
uz lzmirin bütün köşe ve bucdaO 
larını durmadan, yorulın~ şa" 
gezmiş, tedkik etmiş, . ~a ı ell 
bir müteahhidin işlerinı, ışlefJa• 
bir Uray teşkilatının ça_lışlP:ıııif 
rını mütemadiyen tedkık ~teO. 
ve halada tedkik etme ·rJet 
eyiyi kötüyi ayırd idüp e~~ bd 
vermekten yorulmamıştır . de . ıı 

yorulmaz çalışma şeh~IDjbtİ" 
mütemadiyen memleketıo ate" 
yacınt tatmin etmekte, . 01 ek" 
madiyen şehri güzelleşti~~ et" 

tedir. Onun gözünde ~ü~u~ef" 
sinde yegane ehemnııy~ . cİ" 
diği şey: §ehirdir. ızıııırıPiyet 
han indinde aldığı ebeıııı:ıeıi. 
mütenasip surette güzeJleŞ rdit• 
terakkisi onun biricik eıne 1diOİ 

O için için ve keJI bit 
hissettirmeden çalışan d tall 
kudrettir ki çoklarınız ~~tilll 
görüşle bunu bilmezler. l<İı 

. . . l .. lüyorudl 
ıamımıyetım e soy az•" 
ve her şeyden, her tesırd~·Plzıtllt 
zade olarak yazıyorunı k · baf 
bu şarbaya yani doktor ub" 
Behçet Uz'a hakikaten Pl 

taçtır. I' 11 .,,e 
Bunu ben size lstanbu 

0 'ıı" 
uıerı . 

Ankaranm şarbayımız edebi" 
deki gıptasile de ispat 
lirim, 

,,* • . ~. 1• rill . Jıgı 'r 
Şehrin imarı, tenıız . dell 

lelerı0 gündelik alan auıe bi11~ 
başka bütün teşkilatının hdeıJ 

"sta yakm memur ve mu . hsk" 
d. es• 

kulJanan lzmir bele ıy . · ya" 
kında tetkiklerime ikırıcı 
zımla başlıyorum. -p· 

~-
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Casuslar Avı 

:Cephe gerisinin esrarı, 
• • . : 
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-68-

Gizli celsel rde 
Mesuliyetler aranıyordu.. Dört 
General ağ!r suçlar alt nda idi 

14 li . •und aııranda Fransız ordu- tan girdikleri Alman siperlerin-
Ord a isyan başgöstermişti. de mukavemet eden Alman 
Yaptu koınisyon\l bir toplantı askerlerile de göğüs gögüse 
hak~ General Nivel ve Manjen çarpışmağa mecburdular. Facia 
tltıi n?a alınan ceza tedbirle bu kadarla kalmadı. Fransız 
di, 

11 ~ıf~yetsizliğine karar ver- 75 likleri Alman siperlerini 
l>atl aııranın 29 uncu günü bombardıman ederken ilk Al-
Yap llllento gizli toplantısını ıı • an hatlarında bulunan Fran-
da llııttı. Sağ cenah meb'uslar- sız askerlerini, bilhassa Sene-
•ö~ .ınülazim lbarnegaray'ın gallileri yere seriyordu. Craon 
•it evı ınecliste müthiş bir te· yaylasında ne tarafa kaçaca· 
ord uyandırdı. Meb'us Fransız ğını bilmiyen, zabitlerini ara-
•İdi~~u~un ağır bir muvaffakıyet yan siyah guruplar asla gözüm· 
tan ~ye neticelenen 16 Hazi- den çıkmıyacak... işte general 

_ ~aviizünü şöylece anlattı: Nivelin 16 haıiranda giriştiği 
ta b 

1 
raon yaylasında ilk hat tecavüz böylece suya düştü. 

hınd u ~nuyordum. Mensup bu- Sabahki rüyalardan birşey kal-
ka31 1uın ikinci kolonyal fır- mamıştı. Uzaklardan Laon'un 
dar uvansondaıı Remse ka- kulleleri müstehziyane bize ba· 
tind Yapılan taarruzun merke- kıyordu. 
ile ~Yer almıştı. Hedefi Rems Rüya .. Şevkle, heyecanla ile-
teph ~nal arasında düiman riye atılan askerlerin tecavüzü 

esı · Niveı b nı yarmaktı. General idi. Fakat aynı kuvvetler da-
tet .. eyannamesinde " Cesa- ğmık bir halde yerlerine dön-
b ' ıuven ağırı ve yaşasın Fransa ,, müşlerdi. Bu karışıklıktan yal-
•lan ~ordu. Karşımızda yer nız derin, unutulmaz bir suku-
iUnd 1;:ıeral . Vön Doehm ise tu hayal yükseliyordu. 
riy01de 1 eınrınde şunları bildi- Tecavüzü idare eden gene-

u. "y 
llıanyan."n akrındd burada Al- raller Nivel, Manjen Mişeler, 
takt ınu a eratı oynıya- Mazeldir. Mesuliyet de bunla· 

ır. 1 .. d 
Yennj çıuız en her birinizin nndır. Mesuliyetin en ağırı el-
tercih terketmektense ölmeyi bette ki General Nivele düş-

lki edeceğini umarım. " mektedir. 
fırka ~arafta da yirmi altışar Şimdi işlenen hatalardan ba-
bs111d arşılaşınıştı. Sabahın al- zılarını sayacağım: 
at '1 ; ınuharebe başladı. Sa- "Ilkönce tecavüzün yapılması 
blllun e artık harbı kaybetmiş hata idi, Rus ihtilali ve Hin-

i\ Uyorduk. denburgun ricab bu tecavüz 
oııko E 

lt koıı ca n yaylasında Fran· şartlarını baştanbaşa değiştir-
lİtıden ~~ının hücuma g-eçişle- mişdi. Rus ordusu Nisandanberi 
lttce . ır çeyrek sonra bin· safharp haricine çıkmıştı. Hin-
ladı. l}~ıtralyöz işlemeğe baş- denburgun ricab da bizi bir 
l'İlı ed·~Şlban mitralyözleri tah- sürperiz yapabilmek imkinın-
tnlıvti ~Oleden hücuma geçil- dan mahrum bırakmışb. 
tınd · epbenin bazı noktala- Alman kumandanlığı he-
6ç(l~ü askerleri Almanlann defterimizi eyiden eyice bili· 
diki hatıanna k d . yordu. işlenen hataların en 
ti , elri halde yirmı' .a arb.~r- ağırı da taaruz sahasının eyi 

l(o d ncı ve ırın- . . 
ieç or ular tecavüze e seçılmemış bulunmasıydı. Yay-
"1 illet Yerlerind k lgeçw r ladaki üç büyük hat aras~nda 
d ecbur edil . e 8 maga büyük bataklıklar vardı. lnışler 

1 a harbın ınkışlerdi. işte bu sıra· hendeklerle dolu idi. Tayyare-
t k en orkun · D 
1• artıla tık ç manzarası- ler Laon ve Şömen dö am 
1Yet ş .En tepel · d f ~ 
1 e oe erın e aa- arasında Alman hatlarının mut-
trj ·ı 6 Çen Alman 't 1 •· · d'ld' l erli mı ra yoz- hiş bir surette tahkım e ı ı· 

lltk"'d Yen Fransız askerlerı'nı· w • • b.ld' · ı d. B"t" b O .. an at gmı ı ırmış er ı. u un un-
Yle ki F eş altına aldılar. Jara rag~ men burada tecavüze 

"aJy2 ransızlar k d' · "lleri · en ı mıt- geçmek bir meydan okuma 
ate nın kendi u l · 
A f art - zer erıne sayılabilirdi. 
"'\tc l' ıgını zan d. 1 
tı ı, Piyade ne ıyor ar. lbarneiarey alınacak ceza 
d;ıaı taburl~ kolonyal ve Se- tedbirleri çok şiddetlı olmalı-
bı er. Önd rı çıldırmış gibi~ dır bağırdığı zaman meclis 
trj en arkadan t 

'••,.~t girınişle d' Ô·'i eş çen- alkışlarla inliyordu. 
••••••••• r ı. te taraf- - Sonu var -

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

Yen· b .·-
tlıek ı aştan d . . 
ıtı·· lehinin d" ve nıo ern bır yapıda olarak yapılan Yusuf Rıza 
t Udüriyeij t un yaz.dağımız parlak açılma törenini takiben mektep 
"ed~ heyettrafın~an gece saat yirmi birde mektep talim ve 
b~"ıhniıtir z?e, bır kısım çocuk velilerine parlak bir ziyafet 
ır h•va i ~y~fct gece geç vakite kadar çok samimi ve neıeli 

b Çerıaınde d d k . . 
«\e._İıaai evam e ere geçmıtür. 

ı Y uauf Riza mektebinin, açılma töreninden bir intibaı 

Kadın Ve Moda IZMİRDE 
Aoo bin kllo ,arap 

Yaplldı 

---------------------------------------in suvare elbiseleri Bu sene lzmirde Bornova ve 
havalisinden alınan misket ve 
siyah üzümler Şehitlerdeki şa
rap fabrikasmda kamilen şa
raba tahvil edilmiştir. Bu se
neki yaş ilzümlerden mezkur 
fabrikada imal olunan şarap 
miktarı dört yüz bin kilodur. 

Bu kış mevsımı

nin suvare elbisele
ri hakkında bir fi
kir edinmek için bir 
kaç sevjmfi model 
takdim ediyoruz. Bu 
modellerden anlaşıl
dığına göre, bu se
ne, Garho stili tu
valetler üzerinde te
sirini gösterecektir. 
Her şeyden önce 
hatların kusursuz 
olarak belirm~sine 

dikkat edilecektir. 
Sırtları kusursuz 
olan bayanl&r pek 
iiJa Adriyen Ames'in 

f 

Adrienne Ames'bı enfes bir 
sırlı Yardır 

tuvaletini model ola
rak kabul edebilir

ler. Marlen Dietri
chin bu sezon için 

kabul ettiği suvare 
elbiseleri ise hep şu 
modelde görüidüğii 
gibi kapalıdır. Joan 
Grawford'un man
tosu zarif tuvaletler 
üzerine giyilecek en 

şık bir medel ıayı

Jabilir. Phyllis Bro
oks dansctmek için 

uzun etekli bir tu
valet geymekten çe
kinmiyor. 

Orav/ord gelecek filminde 
Bu Muhteşem manto 

ite görünecektir 

1 1 1 • • • 1 " " 

Tütün Eksperleri 
Tüzüğü 

Ekonomi bakanlığı tarafın· 
dan hazırlanmakta olduğunu 
yazdığımız tütün eksperleri tü
züğü kesin şeklini almıştır. 
Bakanlığın onayından sonra bu 
yeni tüzük yürürlüğa konula
caktır. 
.......................................... 
Zabıta Haberleri: 

Mu,amba çahnmıf 
ikinci mıhçılar çarşısnda dir

sekte Ödemişli ıoför Süleyman 
oğlu Hasan idaresindeki kam
yonu orada bırakıp gittiğinde 

belirsiz bir adam tarafından 37 
lira kıymetinde bir muşamma-

l 
sının çalındığını idda etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmış· 

l 
tır. 

Dans kabul etmediğinden 
Kordonda Türkuvaz barına 

sarhoş olarak giden lokantacı 
Sıtkı, Zeliha adındaki kadına 

dans teklif etmiş ve teklifinin 
kabul edilmemesinden kızarak 

Zelihanın oturduğu masaya 
yumrukla vurarak masayı devir· 
miştir. Hakkında tahkikata 

' . başlanmıştır. 

! Dalmaçyada 

1 

ZeyUn UrUnU 
Dalmaçyada Zeytin ürünü 

1 alınmağa başlamıştır. Bu yılın 
kurak gitmesi dolayısile, ürün 
geçen Y!la göre daha az ola
caktır. Ürün Dubrovnik'Je Ma-
karska kıyılarında iyi olduğu 

söylemektedir. Bununla beraber 
zeytinlerin cinsi, geçen yılın 

zeytinlerinin cinsinden çok 
daha iyi elacaktır. 
07...07 /.zT..&lfUJ1JU7.ZZZZ7Z 

Kiralık hane Pltı•llts Drooks uzun t'fcklnr. v11rga!ldur ====================== ====================== Birinci kordonda Tayyare 

sineması yakininde çok kul· 

lanışlı ve konforu haiz bir 
ev kiralıktır. Taliplerin lzmir 

Yamanlar • • suyu ıçın 
Dünbüldek 

Bekçi 
tepesinde güzel bir 
evi yapılmıştır 

Karşıyakaya akıtılan Yaman- büldek tepesinde bir bekçi evi 
lar suyunun sıkı bir nezaret yapılınıştır.Bekçiler burada otu-
altında bulunduğunu yazmıştık. racaklardır. Klişemiz bu bekçi 
Şarbayhkça bu maksatla Dün- evini gö termektedir . .... .. . .. ,.. 

Türk - Yunan silah arkadaşlığı 
Edime, 29 - Bu sabah saat 

9,30 da Çöreköy yoliyle Edirne-

ye gelen Yunan sübaylan, Türk -
Yunan dostluğuna yaraşır yük· 
sek birgösteriş ile karşılandılar. 
Dost konuklarımız onuruna 
askeri mahfelde, urayda ve Cu
muiyet bahçesinde törenler ya
pıldı ve söylevler verildi. Yun
nanh sübayların batında bulu
nan B. Boyetis, verdiği bir 
Söylevde kahraman Türk or
duaunu ve onun vilksek komu· 
tanlermı derin aay.21larla so-

limladı. Verilen şölende, do
kuz yaşlarında küçük Kalise 
ile küçük Türkanın haşha
şa vererek bira işçileri Türk-

Yunan dostluğunun yüksek bir 
işareti halinde telakki edildi 
ve dakikalarca alkışlandı. 

Edirne C. H. P. başkanı ile 
Edirne saylavı Bay Şeref Ay
kut heyecanlı söylevlerinde ıki 
ulu• arasmdaki karşılıklı dost
luk duyırulanm belirttiler ve 
sürekli alkıtlarla karplan
dılar .. 

Altındağ 
Flşenk deposundaki 

lnflllk tahkikatı 
lnhisarların Altındağ köytı 

civarıoda infilak eden fişenk 

deposu tahkikab adliyece ya

kında bitirilecektir. Şimdiye 

kadar yapılmış olan tahkikata 

göre infilakta kasd eseri ğö

rülmemektedir. Bu infilakın fi. 
şenk deposunda bulunan fi

şenklerin üstündeki çıtpıtların 
düşme tesirile ateş aldıklan 
ve infilakın bu yüı:den ileri 
geldiği zannedilmektedir. 

Burada yapılmış olan müt· 
teil mevad depoları birbirinden 
az uzaklıktadır. Bun'arın şehre 
daha uzak bir yerde ve birbi
rinden aşağı 200-300 metre 
uzakta inşa edilmeleri IAzımdır. 

borsasmda bay Fehmi Sim

saroğluna müracaatları. 

Telefon: 3039 2-10 (S.5-6) 
bQ-.no-,,7_y.zzr.zznz7y7.J7T./~z/%l 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 

denize karşı önü ve arkası 
bahçeli ıon derecede kon
forlii bir Y ah ( 73 ) elektrik 
ve telefon tertibabnı havi 
olduğu halde ehven fiatla ki· 
raya verilecektir. 

lstiyenlerin ve görmek ar-
zu edenlerin [ 5164 ] numa
raya Telefonla milracaatları. 

( 3-15) 3153 s. 5-6 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yOzde iki, yilzde Uç 
nakliye iskontosu ile b~y!lerimize s~bş yapıl.acaktir. . 

Cumhuriyet bayramı açın ıenlık fiıeklerllDIZ her cinaten 
almak istiyenler siparişlerini şimdiden bildirmelidirler. 

T elefoo 3893 T eJııraf. lzmir barut acenta•ı 
Barut av ve ruvelver fitekJeri av malzemesi 

av aaçmaaı tenlik fiıekleri inlıisarlar baş aatıa11 
S. 4 - S - 6 1-20 (3219) Avni Nuri Meaerretci oğlu 
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Siyor Dö Piyen Artık hayata 
Gözlerini kapamıştı •.. 

F ransova eğilc\i. Jan baıını 
Fransovamn omuzuna koydu. 
Söze başlamak ilzere idi. Söy
levinin başlangıcı için kelime 
anyordu. Bir kaç kerre yut
kundu. Bu esnada müthiş bir 
ses gecenin durgun karanlığın
da akisler yapb. Fransova sıç
radı. Jan birdenbire: 

- Bu babamın seail Fran· 
aoval Fransova babamı boğu
yorlar mı? 

Dedi ve aevailWnin kollan 
arasından fırhyarak koşmağa 
bqlada. Bir kaç Aniye zarfında 
mn önline geldiklerinde kapı 
ye pençereyi açık gördüler, şa
prdılar. Derhal odaya girerek 
babas1nın bir koltuk ilzerinde 
ölüm döşeğindeki bir hasta gibi 
hırıltılar çıkardığını itittiler. 

]an hemen babaaının lizerine 
atıldı. Ağlıyarak beyaz başını 
kollan arasına aldı: 

- Babacığım! Babacıtım, 
bak ben'im. Senin sevgili Janm. 

ihtiyar gözlerini açarak kı-. 
zına dikti. Ne dehşetli bakışb 
o... Zavallı kız ne kadar ağır 
bir ytlk albnda ezilmişti. Bu 
balot; onun aklını başından al
mlfb. Bir iki adam korkarak 
geriledi. Arbk lakırdıya lüzum 
kalmalDlfb. Babaaımn her 19yi 
anlamış olduğunu hissetti. Diz
lerinin bağı ç&:dildü. Olduğu 
1erde sıcak giz yaılarının uzun 
kirpikleri arasından yanaklannı 
yalıyarak yere yuvarlanda: 

- Beni affediniz babacığım, 
onu aevmit oldupmdan beni 
affediniz. Ah babacıiJml Bana 
lyle fena fena bakmayınız. 
Jaacığının, kederinden ayak
Jarınm ucunda can verdiğini mi 
alrmek istiyorsun? Ah baba· 
cığunf Onu ne kadar seviyorum 
bilsen. 

Kız s6yledikçe Sinyor dö 
Piyen doğrularak ayağa kalktı. 
Kızını bir elinden tutarak kal
dırdı. Kızı ise mlltemadiyen: 

- Beni affediyorsun değil 
.mi? Oh babacığım, beni affet
tiğini söyle! 

ihtiyar cevap vermeksizin 
km kapıma efi;ine kadar g6-
tarüp kolunu karanlığa doğru 
uzatarak: 

- Haydi defol... Bundan 
tonra benim kızım yoktur!. 

S6zlerini alyledi ve kızı 
koğdu. 

Jan sendeledi ve boğazından 
gizli bir elem fırladı. Bu anda 
birdenbire hararetli, gir bir 
erkek sesi ifitildi: 

- Hayır, aldanıyorsunuz 
Monsenyorl Sizin bir kızınız 
var. Bunu ün temin eden de 
otlunuzdur 

Bu sazı alyler s6ylemez 
Franıova dl Monmorans aydın
hğa yürildll. Deli gibi olan Jan 
HYiacinden bir çıihk kopardı 
ve Sinyor dl piyen: 

- KıZlllllll Atıla burada, be
nim karşımda bulunuyor hal 

Diverek bir kaç adım geri
ledi. franaoYa sakin ve metin 
bir tavırla ejildi: 

- Monsenyor, beni evlltlığa 
ka\,ul eder miainiz? 

Dedi. 
- Evlithta mı? Sizi kabul 

etmek bal Ne işitiyorum? Be~ 
nimle acı acı eğleniyor musun? 

Janın ellerinden tutan Fran· 
sova daha metin bir sesle: 

- Monaenyor, kızınız Janı 
Franıova da Monmoranaa ver
menizi yalvannm. 

- Sana vermek mi? Sana 
karılık mı yapacak? Rllya mı 
glrilyonun? Konnetablin oğlu 
Cllcluimıam unatuor mU1UDm? 

- Hepşini biliyorum Monsenyorl 
Jan ile evlenirsem bütün bu 
feliketler ortadan kalkacakbr. 
Babam hayatımı saadet itinde 
yllzdllrecek. Bir lakırdımzı bek
liyorum. 

ihtiyarın kalbine soğuk su 
serpildi. Bu evlenmeyi on;ayh
yacağı sırada uğursuz düşünce
leri· de kafasından geçiriyordu: 

- Bu adam, öleceğimi an
ladd Ben öldükten sonra ba
basım bor gördüğü gibi 
kızamı da sefaletle pençe• 
leştirecekler, öldürecekler! 

Fransova: 
- Söz veriyor musunuz Mon

senyör? Dedi. 
Jan: 
- Babacığım! Say1n baba

cığım! 

Diye yalvardı. 
- Kızımla evlenmeği isti

yorsunuz? Söyleyiniz. Ne vakıt? 
Fransova bu ihtiyann kal

binden neler geçirdiğini anlada. 
Alnında parlayan yiğitlik te
mizliğile: 

- Yanndan itibaren baba
cığım! Hemen yanndan itiba-
ren ••• 
Cevabım verdi. ihtiyar boğuk 

bir sesle: 
- Yarından sonra mı? Ben 

yann bakalım sağmıyım. 
Sözlerini söyledi. 
- Yann ve daha bir çok 

gllnler hayatımızın mes'ud da· 
kikalannı yaııyaçaksınız. Gö
receksiniz! 

ihtiyar son derece elemli bir 
dllfeuc:, ile: , 

- Yanna kadar pek geçt 
Artık son dakikalanm.. Ôlii
yorum ••• 

Kelimelerini söyli,Y.ebildi. 
Fransova etrafına bakındı. 

Uykudan uyanan hizmetçilerin 
odaya toplandıklarını gCSrdü 
Bu dakika zihninde mertliğin 
verdiği ytlkaek bir duyp 
belirdi. Bir kolla baygın bu-
lunan kızı yakaladı ve 
ainyor dö Piye'ain üze-
rinde can çekiımekte olduğu 
koltuğa kaldırmalarını da iki 
hizmetçiye işaretle anlattı. Tit
rek ve ytlbek bir sesle: 

- Kiliseye gideceğiz baba
cığım! Şimdi tam gece yarısı· 

dır. Papasınız timdi llzımgelen 
dua ve t&reni yapacaktır. Bu 
da Piyen ve Monmaransi aile
lerinin aralarındaki düımanlığı 
ortadan kaldıracaktır. 

Dedi. ihtiyar: 
- Oh! Rüya görüyorum! .• 

Rüya görüyorum! 
Kelimelerini tekrarladı. Fran

sovaya kuvvetli bir sesle : 
- Kil saya gidelim. Haydi 

ytlrllyün 1 
Diye haykırdı. 
Bu söz üzerine ihtiyar uke· 

rin yüreği hafifledi. Göğsl bir 
inilti ıle titredi. Son drece bil
yGk bir kıvanç ihtiyarın vücu
duna sarıda. Gözleri yaş dola· 
rak kamız elini ylksek kalbli 
çocuta uzatb: 

On dakika sonra, • Monmo
rami'nin kllçilk kilisesinde pa
pu mihraba çıkarak evlenme 
ayinini yapıyor. Ve ilk sırayı 
da Fransova ile Jan teşkil ey
leyordu. Bunlann arkamda da 
buraya getirilen ihtiyarın kendi 

[ kel koltupnda oturduğu g6-
r61üyordu. Daha geride de llç 
kadan ile iki erkek oturmuşlar· 
dı. Hemen nişan y&dkleri ta
kılarak iki sevgi) nin titreyen 
elleri birbirini tuttu. 

-Sona V•-

Ingilterenin Kudreti 
Cebelüttarıktaki köhne dıvarlar 
Arkasında nasıl gizleniyor? 

Kayanın göğsü içinde, kocaman fab,, ikaları, atelyelerile 
En sığnak - Burada nefis Fas kadınları ve Endülüs 

1 
Güzelleri dünyanın en büyük kalabalığına kanşmıştırır 

Cebelüttank... Eyliil 
Adanın cenup ucunda, silahlı 

polisler ve askerler tarafından 
muhafaza edilen demir kapılar 
yanm adanan iki yolunu tahdit 
ederler. 
Şark tarafmdan, ilbaya mah

sus olan sabaya girilmesini 
menetmektedirler. Yazlık saray 
buradadır. Yine, lngilizlerin 
hayvanlara saygı ve dostluğunu 
bilenleri hayrete düşürmeyen 
sevimli bir dikkat eseri olarak, 
Cebelüttank maymunlarının 
• tabir caizse - yemekhanesi 
de buradadı r. Bu ot bit
miyeo toprak üzerinde hiçbir 
gıda bulmaz. llbayın vazifele
rinden biri de bu maymunlarm 
gıdasını temin etmektir. Bunun 
için, her sabah. bir angariye 
mangası maymun mağarasına 

bir yığın muz bırakıp gider. 
Öteki parmakhk, tersaneye 

girilmesini yasak eder. Vülka
nan Venüsle dostolması adettir. 

Ben demi ve ateş ustalarına 
Venüs nezdinde rastgel.dim. 
lngiliz kanununa göre, Londra
da olduğu gibi burada da gece 
yarısı oldu mu barlar ve ge
nel evler kapanır. Eakat En
dtilüs gecelerinin baygınlığına 
nasıl dayanmah? lnifilİZ htikO.
metinin mildhit dikkati, " Kü
çük aşk milttefiklerinin " faa
liyetini ortadan kaldırmıttır 
amma, kolay bulUf1Dalar zevki 
ile ve teselli iştihasının ran• 
devu verdikleri sığınaklar gene 
vardmr. 

işte Jon Kardine sevimU 
dehasının ilk göaterilerini bu 
rada orta1a atacaktı. 

Daukltl kabarala:rda şeref. 
Iİz bir alqam pçirmiftik. Ge· 
nis olduj'U kadar arsıulusal da 
olan etlenceleri 1eyrettik. 

- Gece yarısı olsün, g6re
ceksiniz. 

KaUe del los Mores de, MO. 
keUef bir bahçede. gece reh· 
berimin verditi bir parola üze-
rine bir sığınak bize kapılarını 
açtı. n. .. rıdan diğer evlerden 
ayırd edilemezdi. içeri girince 
bardak .. kırtılan içinde alelade 
bir bar havası. Nefis Fas ka-

: dınlan ve Endnlns gfizelleri, 
dllnyanm en garip bir kalaba
hğına karıtmııb. 

Sanki btlttbı ırklar burada 
toplanmıılardı. Öteberi satan 
Hintlilerle La Llneadan gelen 
lıpanyol stlbaylan, Japonlarla 
aynı masaya toplanmııblar. 
Fena bir yer mi ? Değil, daha 
ziyade bir kal6p. Fakat bdın-

vakma.m barum ... ., ..... 

Cebelütta:ıktaki ltıgiliz Filosu 
inanılamıyacak kadar ılıklandı
rıyordu. 

Sesler kesildi, içenler bar
daklar1nı dayadılar. ince ipek 
bir rop geyinmit sarıtın bir 
kız, bütün lıpanyol kızlannm 

uzun kirpiklerini heyecanla 
titreten Ay Marikruz şarkısını 
söyledi. 
Yavaıca bir adam yanımıza 

oturdu. Fransizca hocasının 

1 

dıvarlardan ve zırhlı kapılar
dan sonra işte yeni bir par• 
makbk. 

Üniformalı ihitiyar bir bekçi 
bize kapıyı açıyor ve esnemek 
içinde kaybolan Gud hormingle 
bizi selamlıyor. Bu parmaklık, 
kayı.nın içinde açılmaktadır.20 
metre kadar deniz seviyesin
den aşağı iniyoruz. ltalyan, 
Alman, Hebeı uçaklarından 

Masu ü Bahriye neferleri 

dostlarından olacak ki ona elini dü,ecek bomba ve torpiller bu-
uzattı. raya ne tesir edebilir? 

- Bu dostu ıizin için ça- Işıklar içinde yüzen dehlizler 
ğırdım. sağ tarafta oyuklar, sol taraf-

- Kim olduğumu ve burada ta dolaplar, uzaktan uzağa o 
bir gazete için anket yapbtımı kadar geniş salonlarına insan 
biliyor mu? toprak altında olduğunu onu-

- Katiyen. Onunla lngilizce tuyor. Kocaman mihverler, köşk 
konuşunuz. Birkaç haftadanberi ler kadar geniı çelik kalkanlar. 
ona Framızca ders •eriyorum. - Bundan Akdeniz filosunu 
Fakat hocaaına ıeref kazan- tamir edecek malzeme, daha 
cbnyor. atede torpil, ocak kurma atel-

1-pizler tan..,..dıldan kim- yelerile bllylik çapta toplann 
.. ı.e kal'fl pek konutken obuslerini doldurmağa mahsus 
değillerdir. Hele bunun gibi atelyeler var. Cebellittarık al-
amansız bir ıllk6t vazifeli al- bnda bunun gibi on sıfrnak 
bnda olanlar. Biraz serdqlığa var. 
ve sonra harekete teçmek için " Burada, açık havada imit 
saatlerce beklemek ve viaki gibi rahat nefes alındığını da 
dalgaları içinde yüzıııek llzım göriiyorsunuz." 
geldi. Bunu duyduğuma pek H· 

Damır kapıların vindim. Arkadaıım, biç şüphe-
Arkasında sız kendi bllrosu olan bir cam 

Kuvet, hakiki kuvvet ken• kafeae kadar gitti, bir klğıd 
dini g6stermez ve gözlere g6· imzalada ve bana verdi. Artık 
rilnmez. Silik görmekten hoı- çıkmaktan baıka itim kalma-
lamr. lngilterenin Cebellittank- mışb. 
de~<İ kuvveti de kendini gizle
mekte ve k&hne hangar dı
varlan arkuında gizlenmek-
tedir. · 

Uzak duran nöbetçı ilgiaiz
ce ilerledi ve sabah işini tem-
ail eden mavi gömlekli iki 
makinisti ihmalkir bir işaretle 
selamladı. Hangarlann boylu 
boyunca toprak üzerinde ne 
bir tek Yida, Ne bir çelik ta
laa yoktm. Bea ık metrelik 

Sakin bir sabah 
Şimdiden tiddetli olan güne

şin ttitstllediği c~belilttank 
kalclınmlannı genel sulan oto
mobilleri suluyorlar. Hindi ve 
Japonlu tecimerler mağazaları
mn kapılarına ipek penyuvar-
lar, tuhaf resimli ve pijamalar, 
Japon zevkini gösteren bir yı· 
ğın eşya asıyorlar. Deniz ke
nanndaki kordon boyunca sa

•A•-·kı 'ta 

s Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 

Yapllan Salıtl•' 
~ 

Çu. Alacı Fiat 
1185 F Solari 5 16 Sf 

725 T Debbas 5 50 13 5f 
618 K a Kizam 6 25 8 
615 S Gomel 6 8 2S 

. 469 in idaresi 5 75 1 SO 
399 S Süleymanov 7 25 ~ 
221 Davit Arditi 6 1 15 
212 Şerif Remzi 6 75 1

0
3 

141 J Taranto ma. 5 1 
132 Ş Riza hal 7 25 1~ 62 
115 H Alyoti 6 25 1 S0 
111 Beşikçi z b 5 ~ 2S 
107 H z Ahmed 9 25 25 
95 Y ı Talat 7 ıo sD 
93 Koop ittihat 10 50 13 S0 
64 Vitel 6 50 ~ 
64 J Kohen 6 87 
53 Len Recyo 9 tS S0 
34 J T aragan 8 50 ı7t 7S 
28 B S Alazraki 7 50 
37 Şınlak zade 8 25 9

6 
Sf 

21 H Alberti 6 25 
18 M J Taranto 13 1! 
17 Ali Naci 6 v 
14 Manisa b koo 7 50 ı: ~ 
9 H Mustafa 6 50 1 2' 
8 Kaptan Ali 4 50 S 
5 Supbi Bayazit 8 25 

5610 Y eki'ın 
226780 Eski sataş yekunu 
232390 Umumi satıı yekiD11 

incir 
Çu. Alacı Fiat 4 st 
1538 M. alıcı 6 375 1 

Zeytin yalı 
30 ton Muh. abcı 28 

Zahire Borsa•• 
Çu Cinsi Piat 5' 
979 Buğday 5 7S 6 
14 Ton 

200 Arpa 4 
4 51 

86 Bakla 4 50 4 5' 
5 F asulya 8 50 ~ -SO 

50 Nohut 5 50 d 

750 1,~ 5 Kumdan ,, 
32 Mısır dan 4 37 

100 Susam 12 1~ ~ 
600 P çekirdek 2 3S 

470 400 K Palamut 340 
60 B Pamuk 42 50 

Para Piyasası 
1-10--1935 ~ 

Alış .,. 
~ark 50 20 50 !A 
lsterlin 614 50 619 ;J 
Fr. Fnngı 8 28 : 4S 
Dolar 80 05 1 ~ 
Belga 21 ıs 21 '1 
İtalyan lireti 10 20 10 
İsviçre Fran. 40 75 4! 'J1 
Florin 85 8 S 11_ 
Kr. Çekoslo. 5 24 

21 
~ 

Avstr. ilini 21 15 

Hud 
Kimin adını taşıyor~ 
Bugiinlerde ajans teııra! .,. 

lngilizlerin çok iğtind~efl ~ 
lngiltere'nin Akdenll ..-tJ 
sundan dllnyanın en ~·dl" 
zırhlı kruvazörii olan ti 8_. 
çokça bahsediyorlar.. ç~ 
dan 140 yd önce b~ 5'" 
harblar yapmıı olan Lo .,_;,. 
müel Hud'un ada, bu 1 ~ 
verilmiştir. Lord Hud, ~
rika harbında Fra~ ı79"' 
rah dö Gra'yi ye~ ;.td" 
te de Tolon'u bir • ._ .. 
det iıgal etmiıti. Bu :;:11" 
gilizlerden geri alan ~ 
nan f6hreti, bu -=-~.w 

b
. ,..,,,-

başlar. Bundan 11' ~ 
sonra da Korsikaya ele 1 tJl1' 
Lord Hud, bu adaY' et- " 
zaman elinde tuta~••" ·······; ____ 

··················•········ ~ imişler gibi gururla • 
O.tünde geziniyor~". • i~ 

... Gecenin aes11slii'i k Jilll'" 
gilriilttısnzce Cebelittarl. : -ı., 

adleri ..,--_ 
nına giren harp ge ~ 
bayrağının mavi bev••. ~ 
renklerini aabah gODefl _.-. 
dalgalandınyorlar. ıac;e f.I' 
ıekillerinin, su ynsao 81~ duran top kulelerinin ol _.-
ana yurt filosuna . ~~~ 
kiz torpido, on ıki 
gemiai ve iki uçak 1 
bayraklan lnpis 



...... ___ ~ T~•r•nıeveı ısa:s 
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Londra mel~tupları: 

' on e de 
Hyde par aşına bir alemdir. 

--~~~Jt:E~~:m:i?i:~~;ZJ:~~ 

parkı dolduran oğultular 
Londra nasıl büyünıüş? - Taksitle ev satan acentalar - Hayvanat : 

Ve müzeler - Londra Paristen ve lzmirden de ucuz( 
b Buralarda Ağustos ile bera
d er vakans mevsimi de girmiş 
r·e~ektir. Bütün bir sene Pa-
ısın gürültülü çevresi içinde 
Yaşayan insanlar topluluk du
flıınlarının derecesine göre iki 
ay b' er·.' l ır ay, hiç olmazsa on beş 
6UD "k k u bir tatil yaparlar. Her-
~s kesesinin müsaadesine 

R'<>re it l 1 . o'lt a ya, svıçre ve in· 
•1 ere 'b· gı ı yabancı cıvar 
<lernlek ti b . . f).. . e ere ya ut Bıyarıç, 
0"ıl P . ·ı . v· . E ğib· ' arıpı aı, ışı ve vyan 

d ~ su ve plaj şehirlerine gi
fa~· er. Şehirde oturanların en 
liik ır olanları bile on beş gün-

vakanslarını civar köylerde 
geçirirler. 

k Ağustosun birinde mektepler 
a a~anır. Ancak iki ay sonra 
b çı ır. Mekteplerin kapanmasile 

erabe k t r Va ans başlar. Ağus-
b<>sun birinci günü bütün Parisi 
anıbaşka .. .. .. .. B h su . gorursunuz. u u-

ŞAhsı~eti bilmiyenler o günkü 
" rın d Bü .. k urumundan korkarlar. 
isr~~ şehir adeta bir düşman 
çıyı asına uğramış da halk ka-

ornıuş .b. k k lar ve . gı ı so a lar, bulvar· 
Ya d l ıstasyon meydanları eş
bi ~ u kamyonlarla tıkanmış 

r aldedir. Her üç-beş daki-

k d '·0llilradaıı b ~ - ·· a a b. 11 gvn11111ş 
kan t ır büyük garlardan kal-

d 
renler b 1 y .. e en . u yaz ıga goç 

kad ınsanJarı gece yarılarına 
ar taş ki Bu hal !rna a bitiremezler. 

A. w bır kaç gün sürer. 
R'Ustos 

Peı-is ve Eylül aylarında 
lı~a. !çok tenhalaşır. Kalaba

, a ışaı 
tnetrol ış gözler bulvarları, 
büst .arı, tranıvayları ve oto· 

erı ç k 
Yilk rn ~ 0 çıplak görür. Bü-
aylard agazalar nıemurlarına bu 
'1erirl a on beşer günlük azad 
flenkı:r'. ~üçük d iikkanlar ke
l Yaz /1~1• kaparnıs üstüne de 
Filan ttı.h dotayısıle kapalıdır. 
linde b~rıhte açalacaktır] mea-

lşte ;a~~v~a ~smışlardır. 
det( . . ıslılerın bu güzel a· 
tos erını ben de aldım ve ağus-
'- ayını vak ·ı . .ıc:ara ans ı e geçırmek 

tını verd' b 
siıe p . ım ve unun için 

arıs nıekt l .. d llıedirn I . up arı gon ere-
tuğu · ngıltere gezimde tut-

nı notla · d' (Gar d rı şım ı çiziyorum: 
bir k e e N ord) dan trene 
~t aç saat (B ' 
'~arifirna) sonra oulogne 
~anş k dan vapura bindim. 
sonra rF lkdevam etmedi. Az 
topraw a ertone) de lngiltere dan s~:; ay.ak bastım. Bura· 
bir şehr·a yıne tren... Büyük 
kallcttk dın damları üstünden 
d aha b" ''k b' anıları Ü . uyu ır şehrin 
\l~ak ·ı ~erıoe konduk. Sakın 
b ı e gıtf w • • 

simsiyah yapılar ve fabrikalar 
arasından geçerek (Victoria) 
garında durduk. Ben bu kadar 
kalabalık ve hareketli gar Av
rupanm hiç bir şehrinde gör
medim. Turna katarı gibi yan
yana sıralanmış trenlerden da· 
kike geçmeden iki üç tanesi 
kalkıyor ve yine dakika geç
meden iki, üç tanesi, giden 
trenlerin boşluğunu dolduruyor. 
Baş döndürücü kalabahğm içine 
ben de daldım. 

* • • 
Paris, şüphe yok ki büyük 

bir şehir; fakat .. deveden büyük 
fil var,. derler, Londra şehri 

t o, filden de büyük bir şey. 

Pariste (Sakrakör) e yahud 
Eyfel kulesine çıktığınız vakıt 

gözleriniz bütün şhri ve çevre
sini görebilir. Fakat Londrada 
bu mümkün değil. Yüksek bir 
yerden baktağınız zaman ufuk
larda da yine ..... ondrayı görüyor 
sunuz. Buraya ucu bucağı olmı
yan bir şehir dersem mübalağa 
sanmayınız. Hele o çalımlı ya
pılar diyebilirim ki Avrupanın 

başka bir şehrinde görülecek 
şeyler değil. İşte, biraz evvel 
trenden kulelerini gördüğümü 

söylediğ-im T ower Bridge de
nilen köprünün akla hayret 
veren durumu. 

Bir buçuk dakikada 
Bir gün ben bu köprüye 

yaklaşırken bizim Konya ve 
Çanakkale büyüklüğünde bir 
vapur da köprüye doğru soku
luyordu. Thames'in iki kıyısını 
birbirine birleştiren bu büyük
lükte eşsiz köprünün, vapura 
nasıl yol vereceğini merak edi-
yordum. O sırada ortalığı gü
rültüye veren kampanalar çal· 
ruağa başladı. Köprünün üze
rinde bulunan binle, ce halk 
ve taşıma araçları bir anda 
neh:in kıyılarma doğru kaçış
tılar. Benim gibi bir çok me
raklılar kulelerin yanlarındaki 
teraslardan seyre koyuldular. 
Şimdi koca köprüt kt>rkunç 
diye t;..ıysif edeceğim bir takım 
makine sesleri çıkarmağa baş
ladı. Bir taraftan vapur yak
!aşıyor, diğer taraftan iki ku
Jenjn ortasmdaki kısım açılıyor 
ve havaya doğru yükseliyordu. 
Herkes, bilhassa çocuklarla 
yabancılar onun bu heybetli 
hareketini d kkat ve hayretle 
takib ed . yorıardı. Köprünün 
açılan ve ikiye ayrılan parça
ları nehrin sularına tamamile 
amud bır şekil alması ile tek
rar yavaş yavaş kapanmağa 

başlaması bir oldu. O sırada 
vapur tam kulelerin arasına 
girmişti ki ahengini hiç boz
mıyan bu iki yol parçası va
purun üzerine doğru yatıyor, 

sanki ouu ağırlığı altında ez
mek istiyordu. Orada biriken 
binlerce insanm nazarları bu 
manzaraya başka bir ehem
miyet verdiriyordu. Şu satırla-

ou nı ıgınu sanmayınınız 
.. enıtekett t 1 ' ' Uzerind w. e ren er toprak 

rımı okuduğunuz kadar bir va
kit geçmeden vapur, köprü 

kadar zamanda oldu bitti bili
yor musunuz; yalnız bir buçuk 
dakikada!. 

* '. ~ Hyde Park Bir alıemdlr 
Kocaman Londrada Hyde 

Park başlı başına b-r alemdir. 
içinde plajile beraber büyük 
bir gölü de bulunan bu parkın 

rasile bir çok hatipler kimi 
din, kirui siyaset propagandası 
yapmakla meşgul. Hepsinin et
rafında da yüzlerce tahammül
lü insan ... 

V akıt geç olmuştu. Parkın 

içindeki elektrik lambaları sön
müştü. Büyük parkı yalnız bed· 
ri tam halindeki mehtap ay-

Başlı başma bir alem olall Hyde park 
uzunluğu üç ve genişliği bir dınlatıyordu. Pariste mehtabın 
buçuk kilometreden fazladır. hasretini çekerdim. Parkm bu 
Gölgeli büyük ağaçların altın- mehtaplı gecesi bana bol ışık-
da çiçeklere uzanmiş binlerce lı memleketimin hasretini bir 
insan kimi okuyor, kimi sepet- kerre daha hissettirdi. 
ler içinde getirdiği yemekleri ., * • 
ve yemişleri yimekle meşgul, Londra nasıl bUyUmUş? 
bazıları da uyumakta ..• lkindi Londra nasıl büyümüş? Gün 
zamanı burası adeta büyük bir geçtikçe bun~o sırrını anla-
çocuk bahçesi halini alıyor. mağa başladım. Geçen gün 
Anneleri ve dadılarile beraber hayvanat bahçesine gidiyor-
gelen çocukları eğlendirecek dum. Pansiyonumun bulunduğu 
burada her şey var. Gölün bir yer Londradan yirmi kilometre 
tarafında küçükler için ayrıl- uzaktadır. Hayvanat bahçesi 
mış plajda yüzlerce mayolu ço· de Londraya gireceğim kapı-
cuk bu bulanık suyun içinde dan otuz kilometre daha ötede. 
ördek sürüleri gibi uynaşı· Demek ki elli kilometre, yani 
yorlar. lzmirden Tepeköye kadar olan 

Mehtapll gecelerde mesafe kadar yol aşacağım.işte 
Pazar günleri Hyde Park Londra şehri budur. Söylendi-

bam başka bir şey oluyor. Meh- ğine göre gözümüzün gördüğü 
taplı bir gecede Oxford cad- yapıları kucaklıyan Londranın 
desinden parka doğru gelirken mesahası bin sekiz yüz kilo-
uzaktan bir oğu)tu işittim. Bu metre murabbaı imiş. Demek 
sesler parktan geliyordu. içeri ki bütiin lzmir ilbaylığının ye· 
girdim. Her yaşta binlerce in- dide biri kadar. 
san toplanmış. Zannediliyor ki Londranın bu kadar büyü· 

Londradan 
bir nümayiş yahut bir miting 
yapıyorlar, yahut bunun için 
hazırlanıyorlar. Daha uzaktan 
hep bir ağızdan söylenen marş 
sesleri ve bağrışmaları işidili
yor. Biraz daha yaklaştım. Dir 
genç, yüksek bir kürsünün üs
tüne çıkmış avazı çıkbğı ka
dar bağırıyordu. Kürsünün ya· 
nmdaki levhada [ lslam ] keli-

bir görünüş 
mesine sebep : Başta ta.şıma 
araçlarının çokluğu ve ucuzlu~ 
ğudur. Beni bu elli kilometre
lik yere, iki katlı div gibi oto
büs yalnız bir şiline götürdü 
ki bir şilin bizim paramızla 30 
kuruş eder. Sonra şehrin bü· 
yümesinin en büyük bir sebebi 
de halka açılan kredinin mes
ut bir sonucu olarak her yer-· e de ı 
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sitle ev satan birçok acentelere 
rastlıyorsunuz. Bunlardan on, 
oniki senede ödenmek üzere 
alınan tam konforlu bir evin 
haftalık taksiti bizim paramızla 
6-7 liraya geliyor. Evinizin eş· 
yasını, otomobil~ varmcaya 
kadar her derecedeki ihtiyaç
larınızı yine böyle küçük ra
kamlı taksitlerle temin edebi
liyorsunuz. Bütün bu varlıklara 
erebilmek için matbu mukave
leye atacağınız bir imza kafi. 

En küçük ve orta halli bir 
aile, kira diye vereceği para 
ile on, oniki senede döşenmiş 
dayanmış bir eve sahip olduk
tan sonra şehrin büyümemesine 
sebep kalmaz değil mi? 

En bUyUk mektepler 
Lorıdranın hayvanat bahçesi, 

Paris hayvanat bahçesinden 
çok farklıdır. Büyük bir saha
yı kaplıyan bu bahçe haftanın 
her gününde ve günün her 
saatinde ziyaretçilerle doludur. 
Hatta soğuk yemeklerini pa
ketler içinde getiren ailelerin 
bütün bir günü burada geçir
dikleri çoktur. 

Londra hayvanat bahçesinin 
hususiyeti her cins hayvan için 
ayrı ayrı kapalı daireler yapıl
masındadır. Hele su içinde ya
şıyan hayvanlar için yapılmış 

olan daire hepsinden üstün bir 
fevkaladelik gösteriyor. 

Açıkta hususi kafes içinde 
teşhir edilen hayvanlar içjn de 
kendi tabii yaşayışlarına uygun 
tertibat yapılmıştır. Mesela 
ayıları. birçok kovukları ve 
inleri olan bir dağ parçasına 

yerleştirmişler. Maymunlar da 
taşlık ve ağaçhk bir kafes 
içinde daldan dala sıçrıyorlar. 

Keçiler için kayalıklı bir yer 
ayrdmıştır. 

Hayvanat bahçesinde halk 
ile dostluk peyda etmiş bir 
maymun var. Etrafına toplanan 
küçük büyük yüzlerce halkı 
saatlerce güldürüp eğlendiri
yor. Ben de yarım saatımı bu 
maymuna kaptırd>m. Çok do
laşmış hayli yorulmuştum. Bah
çenin kapanma zamanı da yak
laşmıştı. Her halde istifadeli 
bir giln geçirmiştim. 

* • • 
Londranıo müzeleri meşhur-

dur. Bunu herkes bilir. Ben 
bunlardan yalnız yedi tanesini 
- o da sathi bir görüşle - ge
zebildim. Londra müze) eri o 
kadar büyük ve zengindir ki 

onlardan hakkiyle istifade ede
bilmek için bu memlekette ay-

larca hatta senelerce kalmak 
lazımdır. 

Londra'da müzelerin ço-
ğu Pazartesi , Perşembe 
ve Cuma günleri halk için 
parasızdır. Diğer günlerde, 
haftanın iki günü bizim para 
ile 15, bir günde 30 kuruş 
duhuliye ahnır. Pazar günleri 
müze kapalıdır. 

( Science Museum ) her de
virde insanların dimağından 
,l.,..;;,a... :n"1rlla.- J..... mİi7PVİ rlnl-
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-------------------=:ıc:ı İtalyan ordusunun taarruza aş adığı akk1ndaki 

Şayia Ro a ve Adis -Aba hada ya anlan ıştır 
Adis - Ababa, 30 (AA) -

imparator genel seferberlik ka
rarını imzalarken şu sözleri 
söylemiştir: 

Memleketin korunması için 
lüzumlu olan genel seferber
liği ilan etmek hususunda da
ha uzun müddet gecikmiş ol
saydık ödevimizi yapmamış 
olurduk. Seferberlik, kıtaları
mızı 11ınırdan belli bir yere 
kadar içeri çekmek için vermiş 
olduitJmuz emri deği,tirmiye
cektir. Uluslar sosyetesi ile el 
birliğine her zaman hazır ol
duğumuzu bildiren eski sözle
rimizi yine tekrar ederiz. Se
ferberliğin bu hafta içinde ilan 
edilmesi beklenmektedir. Se
ferberlik memleket· n her tara
fında büyük törenle ve savaş 
davulları ile ilan edilecektir. 
Silah ve gereç yüklü bir Bel
çika gemisi Habeşistana gitmek 
üzere yola çıkmıştır. Bundan 

Şimal cephesi 
Başkumandanı 

Royter ajansının aytarı, im
paratorun şimal cephesini iste-

Jtabeş sağce11ah komandanı 

~ 

Habe.ş asker/en' ve topçu/an 

Adlsab abada boğülanlar 
Haftanın son günleri zarfın

da Adisabab::ı bölgesine yağan 
yağmurlar yüziinden 14 kişi 

boğu muştur. Birçok evler ve 
bir köprü yıkılmıştır. Hayvan 
telefatı mühimdir. 

ltalya dort smıf askeri 
slUih altına çağırıyor 

Roma, 30 (A,A) - 1907-909 
-910 ve 1912 sınıfların bazı 
efradını silah altına çağıran 
üç emirname neşretmiştir. 

Bir taarruz sayıyorlar 
Roma, 30 (A.A) - Habeş 

seferberliği burada bir taarruz 
mahiyetinde telakki edilmek
tedir. Tribüna gazetesi; her 
şey Habeşistanın bir taarruzu 
olduğunu isbat etmektedir, 
diyor. 

tal an taarruzu 
başladı mı? 

Roma, 30 (A.A) - ltalyau 

başka Japonyadan da gelecek diği gibi idare etmek için kıtaatınm Habeş hududuna 
önemli miktarda ıilAh ve harp Kassaya tam salahiyet verdi- doğru yürüdükleri hakkındaki 
gcrcçi yükleniyor. diğini bildiriyor. haber yalanlanmaktadır. 

asoo kl,lllk bir ordu imparator Ogadan cep Adis - Abal:.a 30 ( A.A ) -
Adis-Ababa 30 (A.A) -im- hesine kumanda edecek Hükumet, ltalyan kıtaatının mu-

paratordan sonra Habeşistanın Ogadan cephesile Dessiye- hasemata başladığını yalanla-
en mühim adamı Raskassa nin doğusundaki cephenin biz- maktadır. 
250,000 kişilik olan şimal or- zat imparator tarafından mu- Ne,rl niçin geclkml,tl? 
dularında kumanda etmektedir. rakabe edilmesi muhtemeldir. Adis-Ababa 30 (A.A)- Im-
Raskassa, karargAbı olan Deb- Z ra şimdi Habeşliler, ltalyan- parator genel seferberJik ka-
ratalor civarında muhtelif yer- ların Asmara ve Italyan Soma- rarnamesini imzalamışbr. Fakat 
lere erzak götUrmek suretile Usinden yapacakları taarruz ile uluslar sosyetesine bir saygı 
iki, Uç sene sürecek bir savaş birlikte Assabdende taarruz göstermek için neşrini gecik-
için huırlık yapmıştır. edeceklerini zannetmektedir. tirmi~tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cevap vermez. Çünkü o polisin Bu müze çok enteresan ay- olduğunu bir bakışta göre-
kendisi değil mankenidir. nca bir de askeri muıe varsa biliyor. Hele giyim noktasmdan 

Kitab satan bir kız bir tab- d ·k- d hl' d 'b t 1 1 · d d ld v 

1 h b ._ 1 .1 ' , t a ı ı e ız en ı are o an zmır en e ucuz o ugu mu-
oya ayran aKJŞ nrı e san a ın k A .. d k d d v • 

derinliklerine dalmak isti yen a~ en mu.~e e . ay e eger h.akkak. Parısde otel ve pan-
bir ihtiyar; işte kendiniz gibi bır şey goremedım. sıyonlar oldukça ucuzdur. Fa-
birer canla insan sandığınız Londranın büyük müzelerin- kat Londradaki ucuzluk Parisi 
bunlar hep mankendir. den biri de tarihi tabii müze- gölgede bırakıyor. Londra ci-

Burada canh ile cansızı ha- sidir. Burada hayvanat ve ta- varında oturduğum bir pansi .. 
reketinden ayırd edece.ğinizi bakata aid çok önemli ve çok yona günde iki yemek, iki 
&anarsınız. işte şuradakı ıez· d y li k il k - J B k h it b h t .. ı .. . . eger o e sıyon ar var. un- a vea ı anyo ve er uru 
Jongun Ozerıne oturmuş bır ka- . . . ' .. 
dın görüyorsunuz, çok yorgun ları incelemek için değil gün- ıstırahatıl~. berab~r ~u.nde yal-
olacak, dinlenmek iç.in otur- ler haftalar kafi gelmez. Tam nız beş şılıo yanı hızım para-
duğu şezlonkta uyuyakalmış. bay çiftçi Necati için bir ilim mızla bir buçuk lira veriyor-
Derin nefes alıyor ve arasıra kaynağı... dum. Tasavvur ediniz k\ lzmir· 
horhyor. Buna da manken di- ,, ",, de değil böyle tam ve modern 
yemezsiniz yal Etrafına top Dünyanın şarkı ile g"arbıoı K 
lanan ı"nsanların iı;tihıai ha- konforlu bir pansiyonda emer 

ayıran Greeouviel rasatbanes!ni ı d k. · · d t I kışlarından onu kurtarmak a tın a ı üçiınciı erece o e • 
için uyandırmak sevdasına dü- de görmek isted 'm. Londranın lerde bile bu ucuzluğu bula-
şerseniz işte o zaman onun da dogu güneyinde yüz bin nü- mazsınız. 
bir manken olduğunu anlar- fuslu bir semtin büyük parkı- Londranın Piccadilly meyda-
sınız. nın yüksek bir tepesi üzerine nana bakan, bir saraydan daha 

(The lmperial War Museun) kurulmuş bu basit binayı - zi- büyük ve daha döşemeli 1100 
burada genel savaşta kullanı· 
lan Inğiliz silah ve cepbaneJe- yaret ğünü olmadığı için- ge- odalı (Regent) otelinde yemek-
rile büyük savaş gemilerinin zemcdim. siz, fakat sekiz tfülü sabah 
modellerini ve savaşın facia- lzmlrden ucuz kahvealtısile beraber iki kişilik 
farını gösteren tablolari görü- Bir memleket bir oda bizim para ile dört 
yoruz. içeri girince ilk göze Londra gezime aid notları- buçuk liradır. 
çarpan Çanakkale harbını gös- verirken Londranın Lokantalara 
teren kabartma harita oluyor. ma son 
Kütüphanesinde 40000 cilde geçım durumunu da anla-
yakın genel savaş hakkında tayım. Bir yabancı, Lon-
yazılmış kitap varmış. dranın Parise sz:öre çok ucuz 

gelince şehrin 

her semtinde her keseye elve
rişli lokantalar bulmak kabildir. 
F"kat bunlann icinde zikre 

Malezyada bir tac ister misiniz? Roma dan 
Bir hükümdar aranıyor, Durumu~. ;örünüşii . 

1 b • t -- Baştara/ı 1 nci sayfada -o u aca ır a var yan bazı nasihatlar verdikten 
sanra dağılır da işi birkaç 
gün uyukJanırsa bundan şika
yet etmiyelim. işin doğrusu 

şudur ki Uluslar sosyetesi bi
zim gayretlerimize müthiş bir 
engel olmuştur.Onun tatil dev· 
resine geçmesi bize belki de, 
son gelişimleri gözönünde tu· 
tan, realist konuşmalara i:İriş
mek imkanını verecektir. 

Zira Racanın on iki oğlundan hiç biri hükümdar 
Olmak istemiyor - Bu ışi üzerine alacak 

Bir hüsnü niyet sahibi aranıyor • . . 

Raçe mi, neden olmasın? 
Fena bir iş değil. istediğiniz 
kadar masraf eder, bin bir 
gece saraylarından birinde 
yaşarsınız . Bir harem, Şeh· 

razad ... 
Fakat araya inansızlık gi

riyor. Kimsenin istemadiği 

bir taht çürük bir koltuktan 
başka n~ olabilir. Sizin Ma
lezyanızda bir kral istiyor· 
larsa mutlak kafasını kopar
mak içindır. 

Çok yonılyorsunuz. Bu devlet 
lamamile durgundur ve teba
aları hiç mırıldanmadan "aşar,, 
ödeyorlar. Zaten mırıldancak 

olsalar Britanyah Majistenin 
askerl~ri ona meram anlatır, 

Çünkü Selangor devleti lngiliz 
himayesi altındadır. 

Majeste ünvamna niçin nam• 
zetliğinizi koyabileceiinizi an
latmazdan evvel, inansızlık 
göstermekle güzel bir krallığı 
kaybedeceğinizi size bir anla
tayım. 

Selangor 
Selangor Malaka yarım ada

sında, Perak devletinin Şimali 
garbisindedir. Yüksek granit 
dağların hakim olduğu zengin 
bir Olüvyon ovası. On üç bin 
kilometre murabbaı topragı, 
Yüz elli bin tebaa, güzel ır

maklar! Paytaht, Kuala Lan· 
bur küçük bir Venediktir. 
Bol bol pirinç, bakır ve altın 
madenleri var. 

Görüyorsunuz ki Selangor 
raqasınm mes'ud olmak için 
herşeyi var. Son zamana kadar 
mes'utdu da fakat ihtiyarla· 
yınca, yerine geçecek birini 
aramağı düşündü, bahtsızlıkları 

da o vakit başladı. 
Taht lstemlyen 12 oğu O 

Veliahd olan büyük oğlu, 
keni ırkının kusurlarını bıral: 
madan Garbın bütün kusurfo.
rıni kazanmıştır. içkiye düşki:n 
lüğü çoktanberi rezalet halini 
almıştır. lngiliz mümessili, eş
raf ile mutabık kalarak tahta 
bir sarhoşun geçmesine müsa
ade edemiyeceğini diplomatik 
dile bildirdi. 

ihtiyar Raca ikinci oğlunu 
çağırarak: 

- Kıral olacaksın! Dedi. 
Faka ikinci oğlu kıralhk is

temiyor. Tenis merakhsıdır. 
- Kıral olmıyacağım! Ce· 

vabını verdi 
Ve tenis fortına döndu. 
Üçüncü oğlu bir şairdir, ve 

şiiri bakanlar kurulile uyuş
turmağa imkAn bulamıyor. 
Dördüncüsü çok dindardır ve 
bu dünya ışlerine hiç ilgi bes
lemiyor. 

ihtiyar Raca böylece veli-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
değer yalnız bir şirketin lo-
kantalarıdır. Şehrin bir çok 
yerinde lokanta ve pastahane
leri bulunan ( Lyon and Co. ) 
temizlik, şıklık ve ucuzluğu bir 
araya toplamağa muvaffak ol
muştur. Konfor ve servis tam 
manasile moderndir. Yemekler 
kendi tarzlarının fevkaladesi
dir. Burada yalnız 45 kuruşla 
iyi ve besleyici yemek yimek 
mümkündür. Parisde bir kabus 
gibi her yerde karşınıza çıkan 
bahşiş adeti burada kaldırıl
mıştır. Hiç bir garson bir san
tim bile bahşiş alamıyor. Bence 
Londramn en iyi tarafı ... 

" 
" " Sayın okuyuculanma bundan 

sonraki mektublarımda yine 
sinema haberleri vereceğim. 

Mücteba Yala 

ahtlığını on ıki öğlunun 

her birine teki f etmışse de 
her biri bu şerefi kabul 
etmemek için makul bir sebep 
bulmuştur. 

lnglllz mUmesslllnln 
canı sıkıhyor 

Kral lngiliz mümessilliğine 
bir 0 name,, göndererek kendi 
ailesinden kimsenin kendisine 
halef olmak istemediğini çiçekli 
bir üslupla bildirdi. 

Mümessilin çok canı sıkıldı. 
Yüz elli bin kişi olan ehahnin 
de daha çok çanı sıkıldı, zira 
tabalann, efendilerin can sıkın
tısından hiç bir haber bekle
miyecekleri tecrübe ile sabittir. 

Raca, mümessil ve eşraf 

toplandılar. Fakat anlaşamıya• 
caklarını gördüler. 

Raca bu can sıkıcı veraset 
işile daha fazla uğraşmak iste· 
miyor. Onun fikri şöyle tercü
me edilebilırl"Çocuklann hakkı 
var. Keyiflerine göre yaşıya
cak kadar zengindirler. Ben• 
sonra tufan." 

lngiliz mümessili mutlak bir 
veliahd gösterilmesini istiyor. 
Vazifesi onu tasdik etmektir. 
keşfetmek değil. 

Eğer eşrafı meclis bir nam
zed üzerinde ittifak etmezse, 
Kiyang nhhmında bir hamal 
bulup tahta oturtacağını bil
diriyor. 

Eşrafa gelince, mes'uliyet 
kabul etmiyorlar. Asil aileler· 
den bir Malezyalı seçmek ha
tıra 2elmez. Zira diier bütün 
aileler hemen isyan ederler. 

Tahtı bir yabancıya vermek 
fikri bir çoklanna yumu ak 
geliyor. 

Mümessil! 
- Ala! Diyor. Yeter ki In

giliz olsun. 
Eşraf da şu cevabı veriyor

lar! 
- Beyaz yllzlü bir kıral ka

bul ederiz. Yeter ki lngiliz ol· 
masın .. 

Vaziyet bu merkezde. 
Kırat olmak lstlyen 

Yok mu? 
ihtiyar Racanın bir eyaleti 

mezardadır Taht yakında boş 
kalacak. Oraya oturmak için 
biraz cesaret kafi gelebilir. 
Malezyanın en kudı etli hüküm
dan böyle bir durumda karar 
sahibi olduğunu gösteren ls
koçyalı bir gemicinin torunu
dur. Geçirdiğimiz işsizlik dev
rinde bir Raca tahtının sekiz 
günden fazla boş durması 
kabul edilemez. 

••• 
İTALYA 

lngilterye teklıfler 
Yapmamışhr 

Londra, 30 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

İngiltere hüküıneti, lngiltere 
ile ltalyanın Afrikadaki menfa
atlarını uygun kılmak için iki 
memleketin ~lbirligiyle çalışma· 
larına dair ltalya kabinesinden 
doğrudan doğruya bir teklif 
almamıştır. Böyle bir teklif al
mış olsa bile logilizler bunu 
Italya ile uluslar sosyetesinin 
üzerine aldığı meselenin dışın· 
da sayacaktır. 

•••••••••••• 
Odunla yaralamı, 

Tepecikte Ağa sokağında 
oturan Süleyman oğlu fırıncı · 
Mehmed ile Hasan oğlu Yaşar 
bir nikah meselesinden arala· 
nnda çıkan kavga sonunda 
Mehmed, odunla Yaşarı başın· 
dan 

Teklafler 
11 En iyi bir hal çaresi, Ha· 

beş imparatorunun Ulus?ar Sos
yetesine muracaatını geri ala
rak ltalya ile anlaşmazlığın 
yahşbrılmasını lngiltere ve Frao 
saya bırakması olabilir. ,, 

Fakat Ingiltere bunu isti
yor mu ... ? 

lngiltere bugün ne istiyor?. 
En büyük sorgu budur. Belli· 
dir ki, siyasasının amacı anlaı· 
mazhğın ancak kendi aracılığilc 
halli ve bu işin kendi prestij 
ve menfaatlerine uygun bir so
nuca bağlanmasıdır. 

Italyayı zaten hali arkası 
alınmamış olan müthiş bir 
kuvvet gösteri~ile şaşalattıktan 
sonra, nezaketli davranışile iki 
memleket arasında gerginliği~ 
daha çok zehirlenmesine manı 
oldu. 

lngiltere hühumeti, Eritred~ 
300 bine yakın ltalyan askerı 
toplandığını ve bu adamların, 
Italya için hiç bir şan ve men· 
faat saglıyamadan geri döne· 
miyeceklerini belki de ende 
sonda hesaba katacaktır. 

Fakat Ingiltere uluslar sos
yetesi yolile anlaşma usulüne 
saplanıp kalmışlır. Bu kurunı, 
şimdi bütün kamoy için kotsal 
bir şey olmuş kiliselerde işe 
karişıp onu omuzlamışlardır. 
Fransada ve bitaraf memleket· 
lerde siysal parti ittifaklar• 
ayni yola müzahir olmuşlardır. 
Bu kuvvetler başı boş bırakıl· 
dıktan sonra, kolayca bir kanal 
içine alınamazlar. 

Yeni hldlse 
Faşist hükumeti bu durum.u 

anlamaktadır. Yeni bir badı· 
seye lüzum olduğu kana~tı 
saattan saata büyümektedır. 
HabeşistandR her türlü harb
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önüne geçmek için, ulus ~r 
sosyetesindeki devletler ne dı· 
yecekJerini şaşırmışlardır. 

Fakat ltalyan hücumu b~t: 
la dıktan sonra, bizzat Mussolın• 
H :ı beş toprağında sulh yapnı•Y' 
teklif ederse durum ltalya Ie-
lı.ne değişmiş olabilir. d' 

lngiltere hükumetinin son •; 
yevinden beri, süel zorlanı. 
t e -l birleri tatbik edilmesi ibl!• 
n• aline artık kimsenin inandığı 

t d· ycktur. Ekonomsal zorlan e 
birlerine gelince, her m~uılekt~ 
te buhrandan müteessır 0 8 

. 1 ·ı· finao• müstahsıller ve ngı ız . le 
çevenleri bile bunu sevıJJÇ 

b ok'" karşılıyorlar. Konseyin u 0 ,.. 

ta üzerinde ittifakla bir oy ·~: 
d •Jgaf• 

mesi de hiç muhakak egı uO 
Zaten bu tedbirler, ancak ~ı·pi 
bir :Lamandan son,ra _!e8

}:8 .. 

gösterebilir. Halbukı suel. de 
f · ın reketlerin bırkaç ha ta ıç 

durdurulması mümkündür. Erit
Bundan dolayı, ltalya~!n hare'" 

re hududunda tasarladıgı . .
0 k ıçı ' keti önceden effetıne ·ıtere 

Fransamn yardımile J~gı )<aÇ 
bir çare bulmazsa, hır dular• 
hafta içinde ltalyan or du· 
hududu geçerek bir baU~uslat 
rumu doğuraca\c ve Jan'" 
sosyetesini yeninden !f P 
mağa mecbur edecekler ır. il-

Bu hadise o kadar bek~e'J. 
miştir ki fikirlerde pek ~tır· 
bir heyecan uyandırınıyaca ıf'" 
Silahlar da o kadar sallannı tıt 
tır ki önceden tesiri aıalınıŞ .,· 

· · en şe ' Tabii, çekiye gırmıY Jde"' 
yani Akdenizde ve7a. I<ı:! b• 
nizde bir hadise ıhtu:oa 1 

,,,-

bahıstan hariçtir. O vakıt •-P
naryo değişerek bütün be• 

r. 



ire ve Hub bat iy sa ında eğişi lik yoktu 
On binlerce Türk köylüsünün !kazanç kaynağı olan kuru 
Za 

Korumak için devletçe alınan tedbirler Alnıanyada • • 
ıyı 

l!yi~ EylU} 935 tarihinden 30 
bir h 935 akşamına kadarki 
,,., aftalık müddet içinde Iz
""r f llt ıcaret ve zahire borsasınca 
1:ı4. şltrediJıniş olan gündelik satış 

enle · llıp rme göre borsada alı-
l'ıık satılınış olan alehımum top
lı.~ 7•hsullerife sair ürünlerin 
laı;t ık satış miktar ve fiat
ra. e hunlardan belli başlı ih
ha~!h eşy~ını teşkil edenlerin 
ğıdaıı·k pıyasa durumları aşa
Ci 1 surette tesbit edilmiştir: 

tıs ve 
1\evj satış fiatı 

Bu· çuval Ar. çok 
.. ,,,!day Yeli 167 5 50 5 75 
'~"'UŞak ' ' 
Bıı· 
'!·~ersin 1267 5,00 5,125 
" Fvadeli 431 5,50 5,50 

A ethiye 466 5,625 5,8125 
B~~ Yerli 201 4,00 4,00 
l<ıun~ 1759 4,4315 4,50 
Aı_ arı 20Q 5 50 7 25 
""darı • ' 
~laırd 377 3,125 3,25 
Nohut arı 10 4,375 4,375 
s11aaııı 188 5,5o 5,75 

.. d 62 11,75 12,00 
Va cJ" l<;ııuı lı: ı 148 12,00 12,00 

l>aııı k epek 247 3,00 3,00 
u 742 balya 42,50 45 

" 24harar 

i>ala~~t 513 ton 2,35 2,40 

ıııllht lif 
Oğı.k d 5~~kenta1220,00 470,00 
90Qo erısı 45,00 45,00 
O::.ı aded 

s•alı: d 2 . 
~ 1200 ·ade~cı 22,50 22,50 

•zaJo ·· • 
lJ uzum ÇU'lal 

rla 
Çeltir 20 6,50 6,50 
iizuın ;eksiz36871 5,00 17 ,25 
ltıcir17 77 torba 

Lı 839 çuval 5 50 16 00 
ı <laftalık ' , 
aruıı satış miktar ve fiat-

sallra in:u suretle topladıktan 
Y<ıııq d a~t eşyamızın iç pi
lard.h uruınıarına. ait alakadar
t' "" Yaptı· ıeeai il gııınz tahkikat ne· 
ket ~e te borsadaki fiat hare• 
ıııaıthıı eıııevvüçlerine mütedair 
f'- ıı.tı a• • d 11Q"etıı:ı k Y~gl a ayn ayn 

e teyıı: 

ııo, Arpa 
s sa ku d 0 11 hafta . ~ atına nazaran 
~•rtda · ıçınde borsada yu
lasu 4 ışaretlediğimiz "bi ki-
s kuruşt 28 gı •tışı 1 an 1 çuval arpa 
Yerli no ınuştur. Satılan bu arpa 
la11 Piyevinden olup Uşak mal

Ceçe11 ~ı;uza ıı:elıneıuektedır, 
~trli ve ~ a lzınir borsasında 
ış aiııı.a Şak arpaları üzerine 

G. IXUştı. 
d eçeıı sen . 
a ise lz . enın bu haftasın-

rıJııı·ş !mır borsuına y<.zdı-
ll)'I 0 aıı ar 

l•tıtrı .1 Panın nevi ve 
ile..:. ı e satı• ._,. 

-.., sat .~ Şeıw ve her 
11k e ış şekline göre hafta-

n az 
aşağıya . ve en çok fiatleri 
~C\rj ışaretlemiştir: 

Miktarı 
lJşak çuval az 
h,. llıalı 7165 3 
"•lr ,25 

Fiatı 
çok 

3,625 
1Jşak 

~llsusı ':a~:ı.7463 2,65 3,4175 

~ak ııı 1 
lJ ki sat~şı 700 3,00 3,00 

4ak 
~kır :ah 269 3,3375 3,3375 
ı erı· <ızır 
il· ı hazır 966 
",1lt<ıre .. 
l Cku 650 

So11n 17213 

3,2ç 3,50 
3,1875 3,1875 

r hafta · · 
-Pa Üzeri ıçınde lzmirde 
1ıııu 4 . ne faılaca istek gö-
!lı ıse de 1 

<ıdıı'lınd _ ına mevcudu 
an oncınll isler ol-

Fi atlar son hafta içinde de düşmekten kurtulamamıştır 
mamış ve satış• fiatlarında 

bir hafta evvelki fiatlere na
l'!aran beş para kadar bir yük
selme kaydedilmiştir. işbu 
yükselme keyfiyeti lzmire hatta 
şehir ihtiyacını karşılıyabilecek 

miktarda mal gelmemekte ol
masından ileri gelmekte olup 
bu babda geçen haftaki neş· 

riyatımızda hayli mal\ımat ve
rilmişti. 

Haftalık piyasa vaziyeti ge
çen hafta yazdığımızın ayni 
olup hiç bir değişiklik görül· 
memiştir. 

Bakla 
Son hafta içinde lzmir bor• 

sasında kilosu 4,375 - 4,5 
kuruş arasında fiatlerle 1759 
çuval bakla muamelesi olmuş

tur. Geçen hafta ise 4, 775 ku
ruştan 44 çuval bakla satılmış 
ve geçen senenin bu haftasın
da 4,50 - 5,00 kuruş arasın
da fiatlarla 650 çuval bakla 
satışı olıı:ıuştu. 

Geçen haftaki yazılarımızda 
yazdığımız sebepler karşısında 
zaruri bir duralama göstermiş 

olan lzmir bakla piyasası son 
hafta içinde biraz kımıldar gi· 
bi olmuş ise de fiatlerde mab· 
süs bir tenezzül kaydedilmiştir. 

Geçen hafta alıcıların teklif 
eylediği 4,50 kurnş fiat bu 
hafta bazı satıcılar tarafından 
kabul edilmiş olduğundan bif 
ıuikdar muamele olmuş ise de 
fiatlerde ilerleme meyli görül
mem.iştir. Maamafih bugiinkü 
satış fiatleri de normalden 
ur.ak görülmemekte ve az çok 
elverişli olarak hesaplanmak
tadır. 

Geçen senenin bu haftasın· 
da lzmir pi yasasında kuvvetli 
bakla işleri yapılmamış olmak· 
la beraber piyasa fiatleri bu 
günkünden daha yüksek ola· 
rak devam etmiş ve beş kuru
şa kadar yükseklik göstermişti. 

Son hafta içinde lımir piya
sasında bakla işlerinin göster· 
diği durum aliikadarlarca iyi 
görülmekte ve bu itibarla alı
cıların yeni siparişler almış ol
dukları tahmin edilmektedir. 

işbu tahmind~ki isabet de
recesi önümüzdeki hafta mua
melelerinden anlaşılacaktır. 

Pamuk 
Son hafta içinde lzmir bor

sasında kilosu 43 • 45 kuruş
tan 235 balya hazır prese bi
rinci, 42,5 • 45 kuruştan 507 
balya vadeli prese birinci, 45 
kuruştan 24 harar kaba birinci 
pamuk satışı olmuştur. 

Ceçen hafta 45 kuruştan 65 
balya prese birinci hazır, ve 
101 balya prese birinci vr.deli 
ki ceman 166 balya pamuk 
satışı olmuş ve geçen senenin 
bu haftasında 38 kuruştan 575 
balya prese birinci, hazır ve 
668 harar kaba birinçi hazır 
pamuk muamelesi olmuştu. 

Geçen hafta fiatlerde görü
len kararsızlık dolayısile olduk· 
ça gevşeklik göstermiş olan 
pamuk piyasası bu hafta az 
çok istikrar göstermiş ve ge
çen hattadan fazla muamele 
olmuş isede fiatlerde düşkünlük 
kaydedilmiştir. 

Geçen hafta işsizlik dolayı
aile ismen 45 kurusta kapanan 

pamuk fiatteri batta başında 
yıne 45 kuruştan açılmış ve 
tedricen 43 kuruşa düşerek 
hafta piyasası 43 kuruşta 
kapanmıştır. Vadeli işlerde 
42,5 kuruş fiyatlarada rastlan
mış olup piyasa durumuna gö
re gerek hazır, gerek vadeli 
mal fiyatlarında bir miktar da
ha düşkünlük beklenmektedir. 

Dünya pamuk piyasasının 

bugünkü vaziyetine göre piya
samı:ı:da pamuk fiyatları nor
malıu üstünde görülmekte ve 
bu münasebetle ihracat ıçın 

mübayaa yapllmamaktadıc. Bi
naenaleyh fiyatların şu sıralar
da gösterdiği vaziyet geçen ve 
daha evelki haftalara nisbetle 
düşkünlük şeklinde olmakla be
raber bazı alakadarlar tarafın
dan gayri tabii durumun nor
male doğru gitmesi kabilinden 
bir hareket olarak görülmek
tedir. 

Filhakika her sene şu sıra
larda lzmir ihracatçıları tara
fından istihlak piyasalarına pa
muk sevkiyatına başlanmış ol
masına rağmen bu sene henüz 
böyle bir harekete tesadüf edil
memiştirki buda fiyatların mal 
ihracına müsait olmadığına de· 
!ildir. 

Şu kadar varki fiyatların te
nezzüle doğru gösterdiği meyil 
hakikaten normale doğru gidiş 
şeklinde tecelli ettiği takdirde 
ihracatçılarımızın derhal faali· 
yete geçerek ihracat için mal 
mübayaa edecekleri şüphesiz 
bulunmaktadır. 

Bugün ıse piyasaya satış 
noktasından normal gözüyle 
bakılmakta isede fiyatlar tener.
zü:e meyyal görülmektedir. Va
ziyetin önümüzdeki hafta için
de nihai şeklini iktisap edece
ği kuvvetli umuluyor. 

Palamut 
Günlerdenberi İzmir palamut 

piyasasında görülmüş olan dur
gunluk son hafta içinde lzinire 
gönderilmiş olıın bazı yeni mah
sul partilerin sstışa arzedilmesi 
ve alıcı bulması üzerine kısmen 
zail olmuş gibi isede işler tabii 
mecrasını henüz bulamamıştırr. 

Son hafta içinde borsada 
yazdırılmış olan palamut satış
ları borsaca aşağıdaki şekilde 
tasnif edilmiştir: 

Nevi Kental 
Yeni mahsul 
Tırnak 

,, Tırnaklı 

,, Kaba 
u " engın 

,, Rofoz 
Eski kaba 
Yekun 

119 
42 

304 
60 

1 
3 
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Fiatı 
Az Çok 
425 470 
320 340 
310 390 
235 250 
220 220 
270 270 

deçen hafta ise kental 380 
kuruştan 8 kental palamut satışı 
borsaya yazdırılmış ve geçen 
senenin bu haftasında ise keza 
borsaya aşağıda işaretli pala· 
mut muameleleri kaydettiril
mişti: 

Fi 
Nev'i Kentali Az Çok 
Tırnak 61 340 430 
Tırnaklı 197 297 297 
Kaba 379 235 302 
Yekün 637 

Geçen haftaki neşriyahmız 
da palamut piyasası, rekolte 
vaziyeti ve sair hususatı hak
kında esaslı malumat verıuia• 

tik. Bu hafta da yeni mahsulun 
piyasaya gelmesi dolayısile pi
yasada yaptığımız tahkikata 
müstenid malumatı da aşağıya 
dercediyoruz: 

Geçen hafta lzmir palamut 
ihracatçılarının aralarında yap
tıkları bir toplantıdan bahset
miş ve bu toplantıda kaba pa
lamut fiatlarının tesbit edildi· 
ğini de ilave etmiştik. 

En son edindiğimiz malu
mata göre bu toplantıda kaba 
palamut ekstra, iyi ve orta ola
rak üçe aynlmış ekstra mal
lann beher kentaline 370, iyi 
mallara 340-350, orta mallara 
da 310-320, bu kabalara aid, 
tırnaklara ise 450-470 kuruş 
fiat tayin edilmiştir. 

Çivril malı kabaların ıyı 

nev'im.• 310 - 320 ikincilerine 
ise 290 huruş münasip görül
müştür. 

Yukarıda işaretlediğimiz haf
talık satış fiatlerine nazaran 
ilk yeni mahsule mütedair fi
atler aşağı yukari tesbit edil
miş olan fiatl~rin aynı olup 
Anadolu dahilinde palamut fi
atleri şimdilik bundı n daha 
yüksek olarak hesaplanıyor. 

Son hafta içinde ve bir gün 
zarfında yapılmış olan yukarıda 
işaretli muamelelerden başka 

borsaya palamut satışı yazdı
rılmamıştır. Halbuki tarafımız

dan yapılmış olan tahkikata 
nazaran son hafta içinde piya
sada başkaca da muameleler 
olmuştur. 

Palamut rekoltesinin noksan 
ve binaenaleyh fiatlerde ehem
miyetli işlere rastlanacağıı:ıa 

göre borsa idaresinin piyasada 
yapılacak palamut işlerinin bor
saya yazdırılması etrafında cid
di teşebbüsatta bulunması ve 
palamut satışlannın behemehal 
borsa dahilinde yapılması hu· 
susu bohemebal temin eylemesi 
kuvvetli bit zaruret halinde 
görülmektedir. 

Palamut mahsulündeki husu· 
siyet ve mahdut eller tarafın· 
dan ihraç edilmekte olması 
keyfiyeti borsa harici muame· 
lelerin tevlit edebileceği mah· 
zurların derece ve ehemmiye
tini takdire kafi geldiğinden 
bu ciheti nazarı dikkatten uzak 
tutmamasını palamut müstah· 
silleriıniz menfaatı noktasından 
borsa idaresinden diler ve 
isteriz. 

Zeytin yağı 
Geçen hafta piyasada yapıl

mış olan muamelelerden bu 

hafta içinde de piyasada zey
tinyağı işlerine rastlanacağı 

ümildü beslenmiş olmasına rağ
men piyasada önemli ışler ol
mamış ve borsaya da hiç bir 
muamele kaydettirilmemiştir. 

Geçen haftaki neşriyatımıı
da arzettiğimiz gibi rekolte du· 
rumu istok mallar fiatleriııin 
hergün bıraz daha yükselme
sini ve şu vaziyette satıcıların 

gayet ihtiyatlı hareket etınele· 
rini intac eylemekte ve bu yil:ı:
den piyasa vaziyeti hakkında 
kuvvetli fikirler verebilecek 
esaslı iıler yapılmamaktadır. 

Alakadarlıtrı tarafından ını
sırren iddia edildiğine göre 
1935 seneıı yeni mahsülleri 
idrak ve piyasaya ar:ı:edilerek 

ı 
bilfiil muameleye başlanıncıya 
kadar durum bugünkü şeklin
de devam edecek vıı mustakır 

bir piyasa teessüs edemiye· 
cektir. Bugün için zeytinyağı 

piyasası hakkında kat'i bir fi
kir ve mülalea dermeyan edi
lememektedir. 

Af iyon 
Borsa bültenlerinde afiyon 

işlerine dair bir kayıt görüle
miş ve piyasa haricinde de hiç 
bir muamele yapılmadığı anla
şılmıştır. Esasen uyuşturucu 

maddeler inbisarınca vazedil
miş olan kuyut ve şurut dola-

' 

yısile afiyon fiatlerinin anlaşıl-

ı 
ması muayyen vaktın hululüne 
vabestedir. 

Bu noktadan şimdilik piyasa 

1 
hakkında bir mütalea yürütü
lememektedir. 

• incir 
1935 senesi incir mahsulü

nün ilk piyasaya arzı ve satışı 
, tarihinden 30-10-935 akşamına 

kadar lzmir borsasına yazdı· 

rılmış olan incir satış yekunu 
127613 çuval olup bu yekun
dan 5358 çuvalı hurdadır. 

Muhtelif nevilerden olan in
cirler 5 ile 18 vadeli kaydile 
satılmış olan hurdalarda 4- 4,75 
kuruş arasında muamele gör
müştür. 

Son hafta içinde gündelik 
itibarile borsaya yazdırılmış 

olan incir satışları miktar ve 
fiatları aşağıda gösterilmiştir: 
Tarihi Çuvaval Fiat 

24-9-935 4656 
25 ,, ,, 4412 
26 ,, ,, 2709 
27 ,, ,, 2173 
28 ,, " 207 
30 .. ,, 3682 
Y elcüo 17,839 

az çok 
6 16 
6 16 
6 16 
5 75 15 
7 25 14 
5 50 15 50 

İşbu haftalık satış borsa ida
resince nevi ve fiat noktaların
dan aşağıda işaretlediğimiz fe· 
kilde tasnif edilmiştir. 

Nev'i 
Süzmt! 
Elleme 
Paçal 

" idi 
Natureı 
Muhtelif 
Yekan 

Çuval 
2377 
7600 
4074 

50 
56 

3682 
17839 

Fiyatı 
az çok 

10 16 
7,50 11,50 
5,75 8 
5 5 
6 6 
5,50 15,50 

Geçen hafta ise borsaya yaz
dırılmış olan incir satışları 26450 
çuvala ulaşaıış ve- fiyat itibarile 

9-24 fiatları 
No. az: çok 
6 5,75 6,25 
7 6.50 7,00 
8 7,125 7,375 
9 7,75 8,0G 

10 10,00 11,00 
11 13,00 13,50 
12 15,00 16,0 
Şu rakamların tetkikinden 

de anlaşılacağı üzere son haf
taya ait üzüm piyasasında ol
dukça göze çarpan değişikler 
olmuş ve hafta başlarına nis

betle hafta nihayetinde her 
nevide virmi paralık bir düt
künlük belirıııiştir. 

Üzüm kurumunun piyasaya 
çıknıasiyle üzüm piyasasında 
görüleceği kuvvetle tahmin ve 
ümid olunan vaziyet henüz ta
maıniyle görülememiş fiatlar 
son hafta içinde de düşmekten 

üzümlerimizi 
karşılandı 

aşağıd<1ki durumu göstermişti: 
Fiatı 

Nev'i aı çok 
Süzme 9,75 16 
Elleme 7 10 
Paçal 4,25 7,75 
Naturel 5 5 
Hurda vadeli 5atış 4.~ 4,75 

Geçen senenio bu haftasın
daki fiat duruınu aşağıdaki 
gibi bulunmuştu: 
Silr.me 
Eile111e 
Paçal 
Naturel 

7,SO 
6 

13,75 
10 

6,25 
5 

4 
5 

lncir piyas s, şon hafta için
de de geçen haftaki durumunu 
aynen muhafaza etmiş, yalnız 
hafta satış yekunu ge
çen haftaki yekilnden aşağıya 
düşmüştür. Maanıafih bu düşüş 
keyfiyeti mevsinıe atfedilmekte _ 
vo işlerdeki hareket derecesi 
normalin fevkinde görülmek
tedir. 

Fiatlerde istikrar mevcud 
olub bildirilmeğe değer birşey 
yoktur. 

Üzüm 
1935 senesi ilk çekirdeksiz 

üzüm mahsulünün piyasaya arzı 
tarihinden 30-9-935 akşamına 
kadar lzmir borsasında yapıl
mış olan çekirdeksiz üzüm sa
tış miktarı muhtelif nevilerden 
olmak üzere 226, 715 -;uval ve 
1339 torba olub bu miktar mal 
5-20 kuruş arasında değişen 
fiatlerle muamele görmüştür. 

Son hafta içinde gündelik 
itibarile borsada yapılan çekir
deksiz ür.üm satışlan aşağıda 
gösterilmiş ve gündelik en az 
ve en çok fiatleri de karşıla
rına işaretlenmiştir: 

Tarihi Satılan Fiat 
T orha Çuval az çok 

24,9,935 9 5294 5,75 17,25 
35,9,935 o 6251 5,50 16,00 
26,9,935 195 6487 5,75 16,00 
27,9,935 19 621)6 5,00 17,00 
28,9,935 103 4517 5,00 15,00 
30,9,935 51 8116 5,625 16,00 

Yekun 377 36871 
Geçen hafta ise haftalık sa

tı, yekiinu 37041 çuval ve 215 
torbadan ibaret olup haftalık 
asgari fiatın 5,50 ue azami fi
atın 18 kuruş olduğuna göre 
haftalık satış yekununda şayanı 
kayıd bir fark yoksa da fiat
larda az çok bir değişiklik 
vardır. 

Bu değişikliğin nisbet ve de· 
recesi hakkında bir fikir ver
miş olmak için son haftanın 
fiat temevvüçlerini a~ağıdı rak· 
kamla ifade ediyoruz : 
9-25 fiatlırı 9-30 fiatları 

az çok az 
5,50 6,00 5,25 
6,25 6,75 6,25 
7,()0 7,25 6,75 
7,50 7,75 7,50 

10,25 10,75 10,25 
13,00 13,50 13,00 
14,50 15,50 14,50 
kurtulamamıştır. 

ÇOK 

5,75 
6,50 
7,00 
7,75 

10,75 
13,50 
15,50 

Üzüm kurumunun 23-9-935 
tarihinde piyasaya çıkıp milba
yaata başlamış olduğuna 
göre o tarihten 30 - 9 - 935 
akşamına kadar ki mubayaatın 
gündelik itibarile miktar ve 
fiatlerini aşağıda ayn ayn gös
teriyoruz: 
Tarih MUbayaat Fiatı 

miktarı çu. A" Çok 
23/9/935 241 7,50 8,50 
24 ,, ,, 332 7,25 8,25 
25 ,, " 509 7,50 8,25 

Baştarafı dokuzuucu salıi/erie 



Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Sonu onU/lcu şalıijetJe Çekirdeksiz üzümlerimizin zıyoruz: 

TUZAK! 
26 " 
27 ti 

28 ti 

" 
" .. 

1717 7,25 8,25 
2656 7,375 8,25 
695 7,25 8,25 

harici piyasalarda bilhassa en 
kuvvetli istihlak merkezi olan 
Almanyadaki vaziyetı, Türkofis 
Berlin şubesinin en son neş
rettiği bir raporda şu suretle 
hülasa edilmektedir. 

1935 İzmir üzümleri: 
100 kilosu Türk lirası 

Cif Hamburg 

Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme ... --
Gecenin karanlıkları arasın· 

dan acı bir ses yükseldi: 
- Polis! Yetişin, adam öl

dürüyorlar ... 
Derin, korkunç bir sükuttan 

sonra aynı feryad bütün deh
şetile inledi. 

l 
lerdi aceba? Etrafındakiler de 
bunu kendisinden soruyorlardı. 
Çünkü herifler küreklere asıhp 
kaçmışlardı. Rüsumatın sandal
cısı olan ihtiyar deniz kurdu, 

30 " " 
Yekun 

000 0,00 0.00 
6150 

Şu hesaba göre kurum haf
talık satış yekununun albda 
biri nisbetinde mal mübayaa 
etmiş bulunmakta ve fiatlere 
göre de mübayaatını dokuz 
numara üzümler üzerine teksif 
etmektedir. 

En önemli bir çıkat ürünü
:müz olan ve binlerce Türk 
köylüsünün tek kazanç kaynağı 

7 No. 12,00 
8 o 13,00 
9 " 14,50 

10 " 17,00 
11 " 20,00 

Rakip mallardan Yunan Kan
diye üzümleri ise 100 kilo ba
şına keza cif Hamburg aşağı
daki fiatler üzerinden teklif 
edilmiştir: 

küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Sırrı, Sandıkburnu'nda içmiş, 
geç vakit dönüyordu. ilk acı 
sese aldırmadı ise de, ikinci 
feryad benliğini sarstı, " Ne 
olursa olsun " diyerek yardıma 
karar verdi. 

Issız Langa bostanları ara
sına doğru ko,mağa başladı, 

mutaarrızları korkutmak için 

de havaya bir el silah attı ... 

Eğer yanında bir düdük ol
saydı, onu öttürür, polis geli
yor hissini verirdi. Böyle dü
şünerek koşarken tabancasını 
bir kere daha boşalttı. Fakat 
ayağı ansızın birşeye çarptı, 
daha doğrusu takıldı. Müva
zenesi zaten bozuktu, kendisini 
toparlamağa meydan kalmadan 
yere yuvarlandı. 

Ayni anda kafasına bir ci
simle vuruldu, silahı esasen 
elinden fırlayarak düşmüştü. 
Kendisini müdafaaya vakit bul
madan ağzının bkandığını, el 
ve ayaklarının bağlandığını his 
etti. Gık bile diyememişti. 

Artık sarhoşluğu kalmamıştı, 

Gözleri dört açılmıştı. Fakat 
koyu karanlık içinde simaları 
tefrik edebilmesine imkan yok
tu. Dört hayaletin kendisiyle 
meşgul olduğunu görebiJiyordu. 
Bunlardan biri: 

- Aval! ne çabukta tuzağa 
düştü! diyordu. Diğeri amirane 
bir sesle: 

- Laf yok, diyordu, işimize 
bakalım. 

Sonra kendisini bir çuvala sok 
tular, sırtlayıp götürmeğe çalış 
dılar. Sırrı : 

- Polis t Y etişinl adam öl
dürüyorlar.. Feryadının sahte 
olduğunu ve kendisi için bir 
tuzak kurulduğunu anlamışh 

amma işişten geçmişti.. 

Lakin bu tuzağı kimler kur
muştu,maksatları ne idi, kendisini 
ne yapacaklar, kendisinden ne 
istiyeceklerdi? bilmiyordu. 

Bir çeyrek, yirmi dakika ka
dar yol aldılar. Sonra sırttan 
indirilip sert bir yere konuldu
ğunu hissetti. 

Az kaldı korkusundan öle
cekti. Çünkü derin sessizlik 
içinde büyüyen kürek darbele
rinden, bir sandalda olduğunu 
anlamıştı. Galiba kendisini de
nize atacaklardı ! 

Ter dökerek ölüm azabı geçi
rirken dakikalar kendisine asır 
kadar uzun geliyordu. Birden 

kulağı ağır bir küfür işitti, 

arkasından birbirine karışan 
hiddetli sesler: 

- Yakayı e1e verdik ... 
- Korkmayın onların kürek-

leri iki ç;ft, biı.imki dört çift, 
beşe de çıkarabiliriz. 

- Hafifliyelim, atalım şu 

herifi denize ... ondan sonra na
sıl olsa kaçar, kurtuluruz. 

Hem o zaman, kaçak mal
larını attılar diye bizi takibi 
gevşetirler de ... 

Bir taraftan da: 
- Dur! Sesleri ve düdükleri 

işitiliyordu. 
- Haydi atalım! Kararını 

duymasile kendisinin kaldırılıp 
denize atılması bir oldu. Üst 
tarafını bilmiyordu ... 

Kendisine gelip gözünü aç
tığı zaman, bir hastahanede 
olduğunu gördu. Başına gelen
leri, korkunç bir rüya gibi ha
hrlıyor, alık alık etraf:na ba
kınıyordu. 

Tuzak kurmaya yakalayarak 
1--- .l !-!- _ı __ ! __ -~-- 1- l ..!-

atılan çovalın şeklinden, kendi
sinin içinde geçirdiği ölüm ih
tilaçları ile kambur kumbur ol
masından şüphelenmiş, me~ur

Jarın ısrarla nazarı dikkatım 

celbetmişti. 
Zaten sahili takiben sığlıktan 

iİtmiş oldukları için denizden 

çıkarılma~n uzun sürmemiş, mu

cize kabilinden kurtulmuştu. 

Artık hastaneden çıkmıştı. 
Polisin tahkikatı hiç bir semere 
vermemişti. 

Sırrı düşünüyor: 

- Mutlaka herifler beni baş
kasına benzettilerdi! Az kalsın 
bir yanlışlığa kurban gidecek
tim.. Diyordu. Çünkii hiç kim
seden şüphesi yoktu. Ne diye 
ve kim kendisini öldürmek is
tiyebilirdi? 

Fakat bu macera kendisine· 
bir ders vermişti. Gözünü kırp
madan tehlikelere atılmağa alı
şık olan sırrı, artık ihtiyatlı 
bir adam olmuştu. Hatta gece 
yarılarına kadar dışarıda lcal
mamağa, bu mümkün olmazsa 
tenha sokaklardan geçmenıeğe 
dikkat ediyordu. • 

Bir gece Beyoğlunda gecik
mişti. Saat bir vardı: 

Acaba burada bir 
otelde mi kalsam? Diye 
de düşünmiyor değildi.Nihayet 
otomobille evine gitmeğe karar 
verdi, bir tak'!iye bindi : 

- Aksaraya ! diye emretti. 
Yine sarhoştu. Uykusu da var
dı. Gayrı ihtiyarı gözleri ka
panıyordu. 

Birden otomobilin durduğunu 
hissetti : 

- Celdik mi ? diye şoföre 
seslenirken otomobilin iki ka
pısı birdeo açılarak dört kişi
nin üzerine saldırdığını deh
şetle gördü. Tabancasına dav
ranmak istedi, geç kalmıştı. 

- lmdadl diye bağıracaktı. 
Fakat iki namlu şakaklarına 
dayanmıştı. 

- Kıpırdama ve ses çıkar
ma! diye tehdit olunuyordu. 

- Haydi, aşağı in! Diye 
kendisine emrediyorlardı, mü
taveattan başka çare yoktu .. 

Issız bir yangın yerİnt! idiler. 
Yegane evin kapısı önünde 
duruyorlardı. 

- Gir içeriye! Diye kendi
sini sürükliyerek kapıdan sok
tular, en üst kata çıkarıp bir 
kanapeye sıkı bağladılar. 

Sırrı pençeredcn denizi, 
uzaklarda ileriyen bir vapuru 
görünce titredi Kendisini çu
vala koyub kayıktan fırlatan
lar da bunlar olmalıydı ... 

- Ne istiyorsunuz benden? 
Bana neden kıyacaksınız? Diye 
inledi. 

Borsa satışlarını gösteren 
ilan tahtalarında her gün ilk 
olarak kurum mübayaatının ya-

zılması suretile kurumun üzüm 

bulunan kuru üzümü korumak 
için Türk hükumeti tarafından 

alınan tedbirler Almanya piya
sasında büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. ilgililer fi
atlerin bu sayede beklenmiyen 
sarsıntılardan uzak kalacağını 

fiatlerinıle nazım olduğu ve pi- ve böylece birçok zarar ve 
yasayc.. bilakaydüşart hakim tehlikelerin önüne geçileceğini 
bulunduğunu göstermek kuru- kuvvetle ümit etmektedirler. 
mun teşekkül maksadı ve ga- Hükumetimizin bu değerli ve 
yesi icabatındandır. pek yerinde tedbiri üzerine dış 

İnhisar idaresi öteden beri piyasalarda dahi bir canlılık ve 
tedrici suretlerle yaptığı alel'- tatlılık başlamıştır. Adı, sanı 
ade mubayaatı son hafta için- olmıyan bazı ihracatçıların ka-
de tamamt'e gevşemiş ve 24 çamak yapmalarına artık mey-
tarihinde 6· 7 kuruş ara sında dan verilmiyeceği kat'iyetle 
Hatlarla 319,28 de ise 5-75 - anlaşıldıktan sonra kuru üzüm 
6,875 kuruş arasında fiatlarla piyasasının bir kat daha iyi-
372 ki ceman 701 çuval gibi 
küçük bir ihracatcının mua- leşeceği şüphesiz sayılmakta-

dır. Bundan ötürü Türkiyece 
melrsi nisbetinde mübayaat alınan tedbirlerin tatbikinde 
yapmıştır. Yapılan bir hesaba çok büyük bir itina ile davra-
göre inhisar idaresinin son tari nılması genel surette dilen-
he kadar alelumum mübayaat mektedir. · 
yekunu 3500 çuvalı geçmemek- Piyasaya gelince; rapor haf-
tedir. Umumi satış yekununun tası için işlere devam edilmiş.-
227000 çuvala yakın bulundu- tir. Yapılan alivreler normal 
ğuna nazaran bu mıktar müba- coklukta gösterilmektedir. lz-
yaatın piyasa üzerindeki tesiri mirden istenilen fiatlerde bir 
kolayca hesap olunabilir. Bina- hafta öncesine karşı bir deği-
enaleyh üzüm müstahsılları in- şiklik olmamıştır. 1035 numa-
hisar idaresinden de biraz rah İzmir üzümleri üzerinden 
hareket ve hayli fedakarlık yüz kilo başına cif Hamburg 
heklemektcdiı . yapılan teklifleri aşağıya ya-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ebebini bir türlü anlayamı- du. Fakat buna ne lüzum var-
yordu. dı ? O güzel kadın gelip ken-

Birden, oda kapısının kilidi disine herşeyi anlatmıyacak 
içipde anahtarın döndüğünü ve mıydı ? Şimdi onu polise tut-
yavaş yavaş kapı kanadının turmakta, yaptığı iyiliği fena-
açılmakta olduğunu gördü. lıkla karşılamakta ne mana 

Sarsılıp titremeğe başladı: vardı ? 
- Geliyorlar, beni öldür- Ya kadın gelmezse ... Evi bi-

meğe geliyorlar! diye düşündü. liyordu ya, o zaman polise 
Fakat hayret! içeriye giren bir haber verirdi ve elbette bu sa-
kadındı ... Yüzünden terler akan yede herifler ele geçerdi... 
toz toprak içinde, fakat güzel Bu düşünce ile evine gitti, 
bir kadın... Elinde bir bıçak güzelce yıkandı, derhal yata-
tutuyor, güler yüzle kendisine ğına girdi. Uykuya dalip kal-
doğru ilerliyor: mıyayım diye çalar saatını kur-

- Korkmayınız, sizi kurtar- mayı da unutmedı. 
mağa geldim! Diyordu. Haki- Akşamüstü uyanmıştı, güzel 
katen sür'atla bağlarını kesti, bir sofra da hazırlamıştı. Meç-
Sırrının ilk işi ağzındaki tıkaçı bul, fakat şirin halaskarını dört 
çıkarmak oldu. gözle bekliyordu. 

Kendisini pek sıkı bağlamış- Böylece tam bir hafta bek-
lardı, ipler b"r çok yerinde di. Heyhat! ne gelen vardı, ne 
etine geçmişti. giden? 

Sırrı kadına: Bunun üzerine, başına gelen-
- Siz kimsiniz? Burası ne- leri polise haber verdi. Yangın 

resi? Benim başıma gelenler yerindeki o esrarengiz evde 
ne? Hiç biri ile alışverişim taharriyat icra ettiler. Ortada 
yok ki! Diyordu. Meçhul kadın tek bir sandaliye bile yoktu. 
tatlı bir yüzle gülüyor: Sahibini aradılar ev mahlülaü. 

- Hepsini size anlatırım, Ve altı aydanberi boş olduğu 
Fakat şimdi durmadan bura· söyleniyordu. 
dan uzaklaşınız, kaçınız.. Ne- Sırrı şoförü de, dört müteca-
re4eyse gelirler... Diyordu. vizi de, ev kadını da polise 

uzun uzadıya tarif etti. Kendi-
G eHrler mi? Sırrı bunu işi- sine binlerce sabıkalının res-

dince kapıya baktı. Kadın: mini gösterdiler. Hayır hiç 
- Evet, diye tekid ediyordu, birisi değildi,.. ' 

neredeyse gelirler, durmadan . Şimdi aradan yıllar geçmiş-
kaçınız ve sakın bir daha ge- hr, bu muammayı polis de, 
leyim, yahud polise haber ve· Sırrı da henüz halledememiş

Kaşki sussaydı, çünki he
men ağzını da tıkadılar. S .. nra 
kapıyı üzerine kilitleyip gitti-
ler·.. Merdivenlerden indikleri- reyim, demeyiniz. Ben sizin 

lerdir! 
M azlnm 

ni, sokak kapısının açılıp ka- yerinizi, yurdunuıu bulurum. 
pandığını duydu. Bekarsınız siz ... 

1935 Kandiye üzümleri: 
100 kilosu Filorin uzerinden 

• C f Hamburg 
1 30,50 
2 25,50 
4 22,00 
5 19,00 
7 17 00 

21 21,75 
24 24,00 
25 25,00 

İşittiğimize göre rapor haf
tası içinde Yunan Kandiye 
üzümleri üzerinden heman hiç 
iş olmamıştır. Çünki ithalat 
müsaadesi alınmamıştır. 
-Umumi piyasa vaziyeti-

Zahire, hububat piyasası ge
çen haftaki vaziyeti aynen mu
hafaza etmış yalnız susam üze
rine fazla talepler görüldüğün
den fiatlerde bir az yükseklik 
kaydedilmiştir. Pamuk çekir
deği fiatlerinde ise cüz'i bir 
düşkünlük görülmüştür. Başka
ca yazılmaga değer bir şey 
yoktur. 

Abdi : Sokullu 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt

mege muvaffak olduğum 
dünyanın en son sistem ve 
r.n mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bef" 
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi Ka,antina tramvay cad· 
desi No. 596 TeJ. 2545 

İzmir Belediyesinden: 
1

60 
Alsancakta 65 adanın r 

metre murabbaındaki ve belle 
1ıe

metre murabbaı 4 lira ve 6 
yeti umumiyesi 640 lira bede 
muhammenli 84 sayılı arsan;~ 
satışı belediye baş sek~etetS
ğindeki şartnamesi veçbıle d 
10-935 Sah günü saat 10 ·ıe~ 
açık arttırma ile ihale edı 
cektir. 

iştirak için 50 lira muvak~~ 
teminatla söylenen gün ve 
atte komisyona gelinir. st) 

27, 2, 8, 12 1157 (31 ... ,e-
Eşrefpaşa mal dairesı.., u d• 

rinde Şuayip kalfa sokağld ki 
yeniden döşeme ve ora • sı 
lağım ağzına havuz yapıllll• .. 
işi 441.20 lira bedeli ınub•~,.1 

likte• menJe ve baş sekreter 
. k 'f si p1U" şartnamesı ve eşı naıne .. n 

cibince 15-10-935 Salı gu~e 
saat 10 da açık eksiltıne 
ihala edilecektır. U" 

iştirak için 33 Jirahk 111
18 

vakkat temit makbuzu "ene 
banka teminat mektubu İl" 

yapar. mezkur gün ve saatte kolll 
• Geçeciler caddesi 4 katlı yona gelinir. (319t) 
yeni binasında. Telefon 3101 28-2-8-12 3172 d•" 

------(3•1•3•2•) -- § Kültür parkı sabası: t•" 
J!l#'/7.7/L////./77LL////7.7///~ açık olarak geçmekte ola oje" 
§ DOKTOR bakhane lağımının imar ~r tlt" 
·' siııdeki yol ve kanal vazıye b•" Nz t 1 T rine uymak suretile Bas~' d•' 

A t neden erkek lisesine .. ; 951 
~ e aı · ara çı._N, olan kısmının yapılmaı;ı ışı etıle 
,, ,, 35 lira bedeli muhaının esi 

baş sekreterlikteki ş~rtn11i5 .. 
N iÇ HASTALIKLARI~ ve keşifnamesi mucibınce O dl 
~ mütahassısı 10-935 Salı günü saat 

1 
dile" 

s: . ikinci Beyler sokağı Türk açık eksiltme ile ihale rrablı 
~ müzayede salonu bitişiğinde ~ cektir. iştirak için 597 ~bu'll 
N No. 45 muvakkat temi~at Plktubile 

Ögv leden sonra 15-18 kadar ~ veya banka temınat ıne '·oıı>İS" 
k A •• aatte ..,. '}, 

X hastalarını k2bul eder mez ur ~u.n ve 5 
2 8 1 

~ (1250) Telefon 3806 yona gelınır. 28 (3190} •• 
~rYJ.i'7///X////7///./7///7YL/7:J 3171 •••••" 
·•·······································•••·········•···········•··········•• ~-

lzmiı· linıan işleri ~enel dire 
törlügw iinden: ..i-• · taao 

ikinci altı aylık "2 N. lı" yükleme ve boşaltma ücretlerı ştıt· 
femiz birinci Teşrin ayının başından yeritilmeğe baştanlll;,rııı 
Gümrük harici verilen eşyadan 3 günden fazla şatta ka~.a~e 10 
tonundan on iki buçuk kuruş almakta idik. Bundan boY irdli 
günden fazla kalan eşyadan on günden ·sonra ton başına ~,rıfl 
kuruş ayrıca ve aktarma eşyasından on günden fazla kala~ecel' 
tonundan yirmi kuruş alınacaktır. Türk limanlarından ~: ı.rtlc 
kutuluk kerestenin boşaltma ücreti yüz kuruşa rarnpa daJll'" 
ve şatla altmış kuruşa indirilmiştir. Çelik mamulatı boŞ gırlılı 
cana iki}'ÜZ doksan olmuştur. Diğer eşya ile "2 N. Jı,, a 
cetvelindeki ücretler de ucuzlatılmıştır. 

3212 (3218) 

Bütün kuvvetini toplıyatak Ve manidar bir tavır alarak: 

~~~~:~~:~·':~; ~:;~.=~~:, ıeceği!~·~:.·~~:: :;;~;::.!:: ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktÖrİüğündeıı: 
kanape de ağırdı, yerinden bile Herşeyi, berşeyi size anlatırım, ıı:il1 klmıldanmıyordu... diyordu. Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekt : blrfl 

Artık ümidini kesmişti, bu Kadın önde, Sırrı arkada Ana ve ilk kısı nalarına talebe kaylt ve k&bulU eyUUUn ikisinde ba,ıar·• 
defa kurtulamıyacakb, ölüm merdivenleri indiler. Sokağa • muhakkaktı... çıkbgı zaman, etrafın alacaka- Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi _içJJ1 

Lakin bu herifler kendisin- ranhk içinde bulunduğunu, ne- r.Z7/L/7/7.:Z7XZ/ZX777J; en son usullere göre hazırlanmıştır. 
den ne istiyorlardı? Kendisini redeyse sabah olacağını gördü. • 3pıf1 
yok etmekle ne kazanacaklardı? Ihtiyatle ve sür'atle ilerli- Kayİt işi : için her. gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni bıll d~f1 

Bu sefer mütecavizlerin dör· yordu. Nihayet yangın yerleri ~ KESTELLi CADDESl üzerindeki kapısın 
~=f~~ünd:ı:~:bi=:~.:·::~ ~~~· kendini Kumkapıda bul- , ' girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunına'ıdır 
berlemişti. Hiç !>irini tanımı· Acaha 17 - 26 (2001) 
. ......ı.. D...... --ı.-J..J&Jı.... .... ..ı.. ................ .i...:IL.Jllist&..AD.aı.n.ıro1:=:Jlllllllllllllllllllllllllllllllll .. lllİllllllll .. llllllİIİlll 

1 



Daima Genç, Daima Güzel 

kANZUK Balsamin Kremi 
J• Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak
z~ .. ~zanmış güzellik kremidir. Cildinizin dahra güzellik ve ta

flni ınuhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
lll~afilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru
::;arı izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~hşeder: Ru~-

•z kokusiJe ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamın kremı katı
Y-.ı kurumaz. T cninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 1 

~le Balsamin ile meyda1;1a çıkarabllininiz. Bir defa Balsamin 
ltG nan başka krem kullanamaz. T anıDJlllf ıtnyat mağazalariyle ' 

16k eczanelerde bulunur, 

ln~aatını7. ı ~m atıdekıılıtlyaçıarıoızı pek uous f ıyatlarla 
ttm11n etmek ıetereeniz Halim a1ta 9arş1B1nda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbanettinfl möraoaat edinia 

çı•E•TO 
Çubuk demi• ve her nni 9l9eldl 

Çın, ve levazımı sıhhiyeden 14'halar. ve bunlafln 
teıeırüatı envaı banyolar ve termosi/onlar ve her cins 
trıusıuklar ve kanaUzasyon için demir d6kme borular 
ı.ıe lngiliz künkleri ve bunların te/e11uatı vesaire ••. 
y ftyatlar rekabet kabul etmez ••il Çi•antol••, Blltlla ••Pll•I•• 

En MU••ll Şe••ltle 
••l•z•m•zd• S•tılı• 

ilin 
Mitti Em'ik mü ürlüöünden: 

a,,... ~zdeıair •okağında 10 numaralı dükkiin 
t<," fer cadc.leJınde 21 " ., 
t.j 'l•Yaka donanmacı Yemişçi paşa caddesinde 30 eski 30 
Q~Ullıarah ev 103 
1) Cii Mortakya Ayatirifona kilisesi içinde bili numara 2 oda 36 
? : ."•iaç Margele Alhn sokağında 33127 numarali dükkan 48 

Pecili: Alm k . k ıs Slllıa •n ufcaı civannda yeni mahallede 461 No. bara a 
~ne Menemen caddesinde 27 numaralı ab1r 16 
Siaek ~ınar Çatalçqme mevkiinde 284 numaralı ev 53 

li caddesinde bili numaralı 18 dekar 595 metre bahçe 90 
" " .. . .. 4 dekar 380 metre tarla 1 O 
" " Kazanhkuyu mevkünde 6 dekar 433 metre tarla 47 
" " " " 4 dekar 595 " " 12 

78ş" " Profitilya kilisesi kale altı mevkiinde 13 dekar 
8iıi.ı llletre tarla 32 
Yu~ Kordon Bahkbane altwnda 4 numralı dükkan 192 

ltbın arıda yazıh emvalin bir senelik ican 14/101935 Pazartesi 
fateldu ~t 15 de ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. 

erın o aaatde Milli Emllk Müdüriyetine müraC4atları. 
3175 (3216) 

~\rlet Deniiryollarından: 
~ve Sah g6nleri lzmirden ve Pazar, Çarıamba a-linleri 
1207 1~an kalkan atlrat katar günleri bmir Bandırma arumda 
3) ok ki 1119htelit katarlarıncla 1 Birinci T qrin 1935 tarilliadea 
..... naa 1935 tarihine kadar api amada bmir - ....... -

.,._ ... itli1ecekleri •JUi llalka illa ........ 
~ 

~ 

DAIMON 
YILDIRIM 
Ma~ka pil ve elektrik 

Cep , lambaları 
lzmir ve havalisi umumi deposu : Suluhan civarında 

Anadolu hurdav :ıt mağazası Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü 
Ticarethanesi 

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Diılerin beyaz olması için 

rı·~ inci şart : 
: .... r 

RADYOLiN KULLANMAK 

r2~ i~ci şart ta : 
•••••• 

Ağzı yalnız sabahlan değil, her yemekten sonra, mlimktbı 
olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:· Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet : 
: ederek temidevinizl : 
~ ............................................•.........•....•.••......... , ............. , 

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

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ili.ç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Umum Hastalarıo Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

Deticeai lllzum ghterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 
kasık bağlan, dtiztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocuklarm vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hulan, kemik hastalık.lan neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
mlteharrik el ve ayaklar. talebelerin çahtma emasında fır
layan ldlrek kemiklerinin gayri tabiileşmeaine mani olmak 
içio konalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapıhr 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

1 LAN 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

lzmir Nafia Müdürlüğünden: 
1158 lira 91 kurut kefil bedelli laair - Torbah yoluaan 

3 + 900 kilemetroaanda yapbnlacak olan 75 metre uzunlujunda 
iatinad daYan 20 s8Ja mllddetle açık ebiJtmeye koauJd.uj'uad~ 
18tekM!ute 2490 uYlla JWY8 glN lauırba~klan te··-ı .. ._u. 
Wrlilde 14-10-955 Pmıteli - -.t 11 de ilba1llk •clmı une 
nJmeleri bildirili&: s100 f 52ts) 

Doktor 

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

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Farıka 

Her nevi i%ahat ve krokiler iç.in aşaiıdaki 

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

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

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo vlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Tnrklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LDl
ftdlr. Bay Ômer Liltfi lzmir Askeri otelinin mües
aiaidir. Kırk bir senelik tecrilbeli idaresini herkes 
bilir. lıtanbulda her iki otelde konakhyacaldar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır . 

Bllttln bu fevkalidelildere ilAYeten fiatlar 
mlltlıiş ucuzdur 

lzmir ithalat Gümrüğü 
dürliiğündeo: 
K. G. qyanın cİll8İ T eabit No. 

5024 626 Hurda mukavva kutu parçalan 184 
1767 ()() U M U U 131 
140 00 Ağaç kundura çivisi • 
49 00 Çinko zuruf • 
Yukanda yazalı eşya 4110/935 nci Cuma ,nn& saat 14 d 

açık artbnna auretile dahile satılacağından İfİD• ıeJenle · 
ıth.rllt glimrDil sabf komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 

21-2 3032 (3130) 

Balıl esir vilayetinden : 
1 - Ekailtmeye konulan it Belıkeair viliyet merkezind 

h6k6met kenağl binuJ, bina iqaah her türlü teıisatile ben 
dir. Bina ve taisatın ketif bedeli 94182 doksan d6rt bin ytl 
seksen iki lira 75 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu İfe ait prtnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia işleri ıeraiti umumiyeai 
E - Fenni ve hususi şartnametri 
F - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli 
G - Beş adet plin 
latiyenler bu ıartnameleri ve evrakı yedi y6z elli kU111f 

mukabi&nde enciimenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-10-1935 günlemecinde pazartesi giini 

on bette vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktı.. 
5 - Binanın idarei bususiyeye ait olan 94182 doban d 

bin yilz seksen iki lira 75 yetmit bet lnarufluk kımu yapılacakbr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için S9S9 lira OD ~&t .kunt m~ 

Yakkat teminat vermesi, bundan baıka qaiıclaki va.kalan 
olup aöatermeai lhımdır. Eksiltmeye ea az bir parçada 30000 
otu bin liralık birinci nevi reuai daire biauı yapanı olclujaaa 
dair Nafia mldOrlGjiaclen vesika a••••r sire~lder. 

1 - T ekJif mektuplan saat oa darde kadar Yiliyet enc9-
menine makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on clartten sonra 
teklif zuflan kabal eclilmiyecektir. 

24-28-2-6 3082 (3152) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

2 - ACHILLES vapuru 24 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

4 - HERMES vapuru 21 
bırinci teşrinden 26 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

5 - GANYMEDES vapuru 
5 ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
rine kadar yük alacakhr. 

Burgas - V arna ve Kösten
ce Jimanlan için yük alacaktır 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı . 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam • Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

2 - V ASLAND motörü 16 
birinci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 
SERVİCE MARITıM ROUMAİN 

Malta - Katanya - Cenova 
MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

1 - ALBA JUL YA vapuru 
iki birinci teşrinde gelip aynı 
günde hareket edecektir. 

2 - SUÇEAVA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 

• N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

iT AURI vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburı ve Bre
men için yük almaktadır. 

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

TRO JA vapuru 2 birinci teş· 
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

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

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Ham bur~ 

NORBURG vapuru 8 birinci 
fesrinde beklenivor. Anvers, 
Rotterdam ve HamburS?' için 
yük alacaktı r. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S ~Danskelin ren 

OSLO 
SARDINIA motörii halen 

limammızda olup Havre, Dippe 
"'ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr ' nde bekleniyor.Dippe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESP AGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
11irekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXMOUTH vapuru 22 birinci 

teşrinde bek!~niyor. vapur. 
t - LEW ANT motörü 10 EXCELSIOR vapuru 30 bi-

birinci teşrinde yük alacakbr. rinci teşrinde bekleniyor. 
ilandaki hareket tarihlerin· ı f EXl~ONA vapuru 30 eylülde 

deki dei'işikliklerden acenta beklenıyor. A 

mes'uliyet kabul etmez. ABOUKIR vapuru ha-
Fazla tafsilat için ikinci Kor• I len limanımızda olup Birleşik 

donda Tahmil ve TahJiye bi- Amerika için aldıR"ı malları Is-
nası arkasında FRATELLI kenderiyede EXETER transat· 
Sperco vapur acentalığına mü- }antik vapuruna aktarma etmek 
racaat edilmesi rica olunur. üzere lskenderiyeye gidecektir. 

Telefon: 2004-2005 A VUSTURAL YA Ve YENi 

aris fa ült~sinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

'Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Zelandaya seferler 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru halen limanı 
mızda olup Peninsular & Ori
~nt Line kumpanyasının BEN-
DICO Vi\pururuna Port·Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 
Johnston Warren Lines Ltd. 

Liverpul 
JESSMORE vapuru 30 ey-

1ülde bekleniyor. Liverpul . ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Doktor Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

Fahri• Işık BUOAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla-

İzmir Memleket Hastanesi va, Viyana ve Linz için yük 
Rontken mütehaassısı alacaktır. 

Her Nevi RONTKEN ALISA vapuru 8 birinçi teş-
Muayenelerl 

V EJ k ·k T d .1 . rinde bekleniyor. Belgrad, No-e e tn e eavıen 
Yürüyemiyen ve bilhassa visad, Komarno, Budapest,Bra-

RAŞİTİK çocuklara Ultra _ tislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

Viole tatbık ve Rontken Vurut tarihleri ve vapurların 
ile KEL tedavileri yapılar. isimleri üzerine mesuliyet ka-
lkinci Beyler sokak fınn bul edilmez. 

Telefon: 2542 Zee & Co. 

= 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea 'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük afacakhr. 

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

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

FGYPSJAN vapuru '17 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten S?"elip tahliyede bu'unacak 
ve avni zarranda 6 f Pc:rjniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alac-aktır. 

The Gerıeral Stf'am Vavi
cration co. Ltrl. 

STORK vapuru 27 eylil'e 
kadar Londra için yük . ala
ca khr. 
DEUTSCl-1F.. LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuc:tur. 

Not: Vaour tarihleri ve va
purların i~imleri üzerine de<!i
şiklik lerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

,~~ 

Göz Hetimi-
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(220\ 

Gt#Y i'FM lW i 1 &W•-• 
DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 ~ 

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

'/Z//X7.7/Z//XZ/J:J(/~YIL/Lj~ 

~ Mua.lim Doktorcs 

~ A~met Hulôsi 
~ ALATAŞ 
~ iç hastalıkları doktoru 
.~ Kemeralh Şamlı sokak No.20 ~ 
. ~r/Z7777XX77."/7.7.77.J'/.///./.Z7LT/..7J 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene ~ibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika
metile nam ka7.anan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müş"erimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her bakikatı öğrete
cektir. Akşam lara temiz hava almak için taraçalarımız müş

terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 
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ECZACIBASI 

Süleyman 
1 ___ ........ " 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve müstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilye lerilc siis]eyiniz ••• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 TeJ.1426 

karşısı No. 25 

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

H 3. 082 _______ ...._ __ B_in_·_nc_i __ K_o_r_d_on __ T_e_l_ef~o_n~N_o~· --................ -...~.===--==-=====-=-:.....:..:..:===-=::...====-r...;:===-==.:=..,~=-=::-:.e 

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

Kina Lütfi 
KUVVET ve iŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıdır. 

Niçin tercih ediJir, 

Niçin ıevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoıtur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve ıeridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 
içtibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş
larına tavsiye ederler. 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczaaesi X Kemal Aktaf 
lzuırr ~ 

-Gözlükcülüğün taıiıam çe,idi bütün cinsleri her yerden ço 
Ye pek UCUZ ••• 

·c .. · ·, , 1 , ~ . ·' . ' ~ , ' 
• .. 7,- ' o\ ._ . . - ... ,_, 

Toptan ve perakende 

lzmir defterdar ~ ığ.ndan: 
61

e 

lssisinin vergi borcundan ötürü tehsili emval yasasıDd {JiO 
haczedilmiş Reşadiye mahallesinde . Şaban ZB:,de sokağın uddetJe 
56-58 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün ın Iılc tılı 
sablığa çıkarıldığından pey sürm t k istiyenlerin defter 
silit kalemine gelmeleri. 

2973 17-22-27-2 (209~ 

-1---z----------M~·u··dii 1 • zmir iraat mektebi 
lüğünden: 
Takım ~evi Muhammen 

Bedeli 
Lr. K. 

45-50 takım Yerli lacivert harici elbise 22 00 
45-50 çift " Vidala siyah iskarpin 5 50 
45-50 adet Mektep kasketi 2 50 

.. 

23 Takım iş tulumu "Yerli keten,, 5 00 

7 buçplı 
Yüzde iOJtl 
•Vreti teoı 
ıg J(. 

Lr· 
82 50 
20 62 
9 '31 
8 62 

~121 11 
bı "" Okulamız talebeleri için yukarıda yazılı elbise, ~y~k~: 8çı~ 

kasket 18/9/935 gününden itibaren on beş gün ınud ~ iğretı 
eksiltmiye konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi buçu··oii olıı11 

teminatını lzmir malsandığına teslim ile eksitlıne g~ooıis)'o-
3/10/935 Perşembe günü saat on beşte mektep ahın 
nunda hazır bulunmaları. . ber$i)11 

Bu işlere ilgili şartnameleri görmek istiyenlerın 
öğled~ sonra okula Direktörlüğüne baş vurmaları. ('198'.n 

18-22- 27-2 2101 1"" 
• A 44 ew ••• 

ilan .. 
lzmir Nafia Müdürlüğünde~;~ 
936 lira 20 kuruş keşif bedelli Çatal· Bayındır yolunu:li1' ~ 

4+ 900 kilometreleri arasında yaptırılacak olan 2 ıne~~uıuocl r 
menfez işçiliği 20 güQ müddetle açık eksiltmeye kon~ıde ~l 
isteklilerin 21 Birinciteşrin 935 Peı:şembe ııünü &a_!l! 

1
, (jt1 


