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T ariş bu işe ciddiyetle sarıl
mııtır. Bu sene lngiltereye ve 
Sovyet Rusyaya üzüm ihracatı
mız ehemmiyetli mikyasta ar
tacağı gibi yeni mahreçler te-
mini için de durmadan çalışıl
maktadır. lskandinavya, Baltık 
devletleriyle Polonya, ctnubi 
Amerikaya fazla miktarda 
üzüm ihrsç etmemize imkan ol· 
duğu anlaşılmıştır. Hulasa 
üzümciilüğün, bütün . rekabet· 
lere rağmen korkulacak tarafı 
yoktur. Bilakis ihraca hmızm 
yıldan yıla inkişaf etmesi bek
lenebilir. Yalnız bu inkişafın 
dilımanı olan sebeplerden sıy-
rdmabyız. Teşkilatlanma yolu11u 
aımağa çalışan teşekküllere 
kanet vermeliyiz. 

&evke1: BIIgi.n. 

/11giliz kralı seı•alralı esnasmaa 
-Yazısı 3 ncU sayfada-
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Istanbul 19 (Ô.R) - Yaşıyan kimseleri ölü 
göstermek suretiyle Üniyon sigorta tirketinden 
para dolandırmakla maznun olan ıebeke etra
fında adliyenin tahkikatı ilerlemiıtir. 

Ölü raporu verdiği için tevkif edilen doktor 
Asaf bugün bir istida ile adliyeye müracaatla 
tahliyesini taleb etmiştir. Talebi yarın tetkik 
edilecektir. 

Şirketi dolandırmakla suçlu olanlardan on iki 
kişi hala mevkuf bulunuyor. Şebekenin evvelce 
zannedildiği gibi, 926 senesinden değil; büyük 
harbın başlangıcı olan 914 senesindenberi faa· 
liyette bulunduğu anlaşılmaktadır. Maznunlar 
arasında Is tan bul belediye doktoru Fevzi de 
vardır. Fevzi bu itle allkası olmadığmı, yalnız 
kendisine ibraz edilen bir rapordaki doktor 
Asafın imzaaını uaulen tasdik ettipi aiyle• 
mittir. 

Hadisenin patlak vermesine sebebiyet veren 
pul müdüriyetindeki muhasebeci Şemseddin'dir. 
Şebeke mumaileyhı öfü göstermek suretiyle 
Uniyon sigortasmdan, sigarta bedeli olan 2000 
lirayı almak istemiştir. · 

Şemseddinin .bugün adliyece ilk sorgusu ya· 
pılmıştır. Mumaıleyb bu işten kat'iyyen haber-
dar olmadığını iddia etmiştir. Maznunlarm sa
yısı daha kabarması muhtemeldir. iki maliye 
memurunun da bu hadisede zimethal bulun
dukları anlaşılmıştır. 

Tahkikat ehemmiyetle tamik · olunmaktadır. 
Hadise lstanbul muhitinde büyük merak ve 
alaka uyandırmıştır. 

lstanbul, 19 (Yeni Asır - Telefonla) - Burada 
tevkif edilen ıebekeden yalnız bir kiti mevkuf
tur. Diğerleri 1erbeat bıralulmııtır. Doktor Aıaf 
da talafire edilmittir • 

Sayın iktisat vekili 

lktiıad vekili Celil Bayar 
Tipar yatiyle Adalar denizinde 
uzun bir gezintide bulunduk
tan sonra dün saat 12 de Çeş
meye gelmiıtir. 

Vali Fazlı Giileç, belediye 
reisi doktor Behcet Uz, Çeıme 
kaymakamı ve ılıcalarda bulu
nan bir çok zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

iktisat Vekiline iş bankası 

umum müdürü Muammer Eriı, 
bankanın lstanbul şubeai mii· 
duril Fadıl, tahlisiye umum 
m~llrü refakat etmektedirler, 

Vıekil ılacalardaki kendi evine 

inmiştir. Vali ve belediye reısı 
akşam Çeımeden dönmüşlerdir. 

* •• 
lktisad vekili Celil Bayann 

Çeşmede bir iıafta kadar isti
rahatten sonra önümüzdeki 
pazartesi glinü lzmire gelecek
leri ve fuvar komitesinin ayni 
günde lktisad vekilinin başkan
lığı albnda toplanacağı haber 
alınmııtır. Vekil panayırm açıl
masında şehrimizde bulunaca k
tır. Bu müddet zarfında lzmi· 
rın ihracat işleri üzerinde 
ve bilba11a istandardizaıyon 

-Lüi/Ul{tviliniz -



Sanlte a 

Zabıta haberleri: 
Hırsızhk iddiası 

Dolaplıkuyuda Mumcu cad
desinde Salih oğlu 14 yaşında 
Mehmet komşusu Hidayet oğlu 
Mubsinin evine girerek 3 kilo 
Zeytin yağı bir tencere ile iki 
destereyi çaldığı iddia edil
miştir. 

Kaynanasını yaralamı' 

Halil Rifat paf& caddesinde 
oturan Süleyman oğlu Mehmed, 
kaynanası Vesileyi taıla ba
şından yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Sarho,ıuk 

Kestelli caddesinde lbrahim 
oğlu Kazım kendini idare ede
miyecek derecede sarhoı ola
rak dolaştığı görülmiif ve ka
rakola götürülünce üzerinde bir 
de bıçak bulunmuştur. 

Altınları çalm•f 
Kahramanlarda 88 inci ada· 

da beşinci sokakta oturan lb
rahim kızı Şükriye evinde bu
lunmadığı bir sırada giren be
lirsiz hırsız tarafından 134 lira 
evrakı nakdiyesi ile bir kum
bara içinde bulunan 80 lira 
gümüş parasile 2,5 liralık zinet 
altım ve diğer bazı zinet eş
yasının çalındığını id<lia ve şi
kayet etmiştir. Zabıtaca tahki
kata başlanmıştır. 

Tramvaycıyı döğdUler 

Dolmada tramvay durak ma
hallinde şehir otobüsleri idare 
memuru ismail Hakkı oğlu 
Hüsamettin şoför Nehmed oğlu 
Ragim, otobüs biletçisi Ömer 
oğlu Ekrem, geçen gün Güzel 
yalıda tramvay arabasiyle bir 
otobüsün çarpışmasından muğ
ber olarak tramvaycı Osman 
oğlu Mustafayı yumruk ve taş
la döğmüşler ve başından 

yaralamışlardır. Hepsi yakalan
mışlardır. 

Bir tavzih daha 
18 - 8 - 936 tarihinde intişar 

eden gazetenizin 9323 numaralı 
nüshasının üçüncü sahifesinin 
dört ve beşinci sütunundaki 
yazıda suiistimal suçundan mev· 
kuf Şükrünün güya kazanç 
vergisi için benden de iki yüz 
lira aldığını ifade eylediği ya
zılı ise de şimdiye kadar alemi 
ticarette dürüst hareketile ve 
namuskirlığıylt: tanınmıı olan 
müessesemin defterlerinde bir 
gfına yanlış ve noksan bir mu
amele mevcut olmadığı gibi 
esasen bütün istihsalit ve sa

bşlar inhisar idaresinin kon
trolü altında bulunması hase
bile birşey yapmak imkanı 

yoktur ld bundan dolayı bir 
memura para verilmesine ihti
yaç görülsün kaldı ki bundan 
kendimi neziye ettiğimi beyanla 
işbu tavzihnamemin neşrini 

sayg•larımla dilerim. 
Zeybek fabrikası sahibi 

M. SALİH 
••• 

Hava tehlihesinl bilen 
Uyeler 

Ankara 18 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üyeler listesi: 

13258 Hüseyin Bayındır At
tar 20, 13259 Tevfik Bakkal 
20 13260 Şükrü Ünalan Çilen
gir 20, 13261 İsmail Öz kun
duracı 20, 13262 lsmail Langa
zalı 20, 13263 Halil Giritli 30, 
13264 Şevket Yanyalı 40, 
13265 Şevket kerestec~ 40, 
13266 Mehmed Akalın Yusuf
oğlu 20, l 3267 lsmail Sarac
oğlu 25, 13268 Yako Kanyas 
Manifaturacı 20, 13269 Hasan 
Hüseyin YazıcıoğJu Şekerci 20, 
13270 lsır.ail Sarıçam 20. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meselesi üzerinde mühim tet-
kikler yapmaları, ihracat tacir
lerile temaslarda bulunmaları 
pek muhtemeldir. Bir habere 
göre de vekil Pazartesi günü 
lstanbula hareket edecek ve 
Fuvann aç J şmda bulunmak üze 
re tekrar şehrimize dönecektir. 

·-, --

ŞEHİR BABBRLERİ 
- -

Oda reisinin izahatı 

Piyasanın 9 kuruşa açıl
ması zaruri görülmüştür 
Mahn piyasaya az veya çok gelmesi 

fiatları tanzim edecektir 

Oda m si Balcı og/u floklu 
Ticaret odası reisi Hakkı 

Balcı oğlu, dün kendisini ziya-

Dolmada 
Beton iskelenin 
inşaatı ilerliyor 

Liman işletme idaresi müdür
lüğü tarafından Dolmada inşa
sına başlanan betonarme iske
lenin kazıklannın çakılmasına 
başlanmıştır. Burada vaktiyle 
Liman işletme müdürlüğünden 
belediyeye devredilmit ve oto• 
büsçülcrin merkez yazıhanesi 
ile kahvehane olarak kullanı
lan bir baraka vardı. Beton
arme inşaatı dolayısiyle bu kir· 
gir baraka yıktınlmışbr. 

inşaata bu haftadan itibaren 
hız verilecektir. o·-·····-· 
lnebolu facıası 
İnebolu vapuru facıasa maz

nunlarının muhakemelerine ö
nümüzdeki Pazartesi günü sa-

at onda şehrimiz ağırceza mah
kemesinde devam edilecektir. -

Pul bedeli 
Şirlletler tarafından 
tesviye edilmelidir 

Amme hizmeti ifa edan elek
trik, su, bavagazı şirketlerin
den bazılarının halktan yaptık
ları tahsilata mukabiJ verdikleri 
makbuz ve sair yapıştırılan pul 
bedellerini abonelerden aldık
ları görülmüştür. 

Damga kanununun 7 inci 
maddesinin 2 inci fıkrasına gö· 
re yol bedelinin makbuz veya 
faturayı imza eden şirket tara
fından tesviye edilmesi İcab et· 
nıektedir. 

Nafıa Vekaletinin keyfiyet 
nazan dikkatini celbetmiş ve vi
layete gönderdiği bir tamimde 
halkın zarardide edilmesine ma-
hal bırakılm1yarak amme hizme
ti gören müesseselerin bu yolda 
muamele yapmalarının temini 
istenmiştir. 

Arkadaşlarını yar• ladllar 
Birinci Beyler sokağmda 

Abdülün fmmnda Emin oğlu 
Ferid ve Tevfik oğlu lsmail 
sarhoş oldukları halde fırında 
çalışan Tahir oğlu Mehmed 
arasında şaka yüzünden kavga 
çıkmış lsmail, Mchmedin kol
Jannı tutmuş Ferid de bıçakla 
elinden ve sol kalçasından hafif 
surette yaralamış ve yakalan
mışlardır. 

ret eden bir muharririmize in
cir piyasası hakkında aşağı· 
daki izahatı vermiştir : 

- Yeni mahsul geldi ve pi
yasa dokuz kuruştan açıldı. 
Ahalar bu fiyab biraz yüksek 
buldularsa da bugün için tur
fanda olması itibarile piyasanın 
dokuz kuruştan açılması zaruri 
idi ve bu fiata satılmıştır. 

ileride malın piyasara az ve
ya çok gelmesi piyasada bir 
regolatör vazifesi ifa edecektir. 
9 kuruş fiyat tam ve kat'i bir 
fiyat değildir. Bu değişebilir de 
dün yeni mahsulden bir kısmı
nın ihracı için limandaki vapur
lara yüklemek imkanı hasıl ola
mamıştır. Bugün bir miktar 
yüklenerek ihracata başlanması 
muhtemeldir. 

12yaşında -.. 
Memleketi gezen 
seyyah çocuklar 
Şehrimize gelmiş olan ve en 

büyüğü 12 yaşında bulunan 
küçük seyyah çocuklar dün 
belediyeye giderek reis mua
vini Suad Yurdkoru'yu ziyaret 
etmişler ve Anadoluda yap
makta olduklan tetkik seya· 
hatlarının maksadını anlat• 
mışlardır. Her yerde tatlı 
bir muhit yaratan bu cesur üç 
yavru, kendilerine terfik edi· 

len belediye zabıta meur
larından Hakkı ile şehri gez-

miler ve halkevi, müze, milli 
kutnpbane, erkek ve kız liseleri 
ve diğer knltür müesseselerini 
ziyaret etmi~lerdir. Bundan baş
ka küçük seyyahlar lima
nımızda bulunmakta olan 
Yavuz zırhlımız ile deniz
altı gemilerini de ziyaret etmek 
arzusunda bulunmuşlardtr. Bu 
dilekleri yerine getirilmiştir. 

Ragıb paşa otelinde misafir 
bulunan bu üç müteşebbis ve 
cesur Türk yavrusu yarın Mani
saya gidecekler ve oradan 
Bandırma yoliy:e lstanbula ha· 
reket edeceklerdir. 

tlHIJ _. 

Hırsızın evinde 
araştırmalar 

yapıldı 
Hırsızlıkla maznun Celal 

adında birinin yakalanarak ha
pishaneye konduktan sonra 
evinde araştırma yapılmlş, bir 
singer dikiş makinesile, bir 
kilim ve bir rakı takımının ne
reden çalındığı tespit edilmiş 

ve takım sahibine verilmiştir. 
Tahkikata devam edilmektedir. ....... ,,, 

Yeni posta pulları 
Boğazlar mukavelesinin im

zası hatırası olmak üzere posta 
umum müdürlüğünce tabettiril
miş olan yeni posta pulları 

şehrimiz posta ve telgraf baş 
müdürlüğüne gelmiştir. 

Bu pullar Londrada tahılı 
pullar üzerine sürsaj yapılmış 
ve altı cinse ayrılmış olub seri 
kıymeti 95 kuruştur. Başmüdü
riyet bu putlardan bütün merkez
lere göndermi~tir. 

- -
Memur suç işlerse 

Devlet Şiirasının bir 
kararı tebliğ edildi 

Memurin kanununun 34 ün- ı 
cü maddesi haklGnda devlet 
şurası umumi heyetinde ittihaz 
edilen karar vilayete gelmiştir. 
Bu karara göre bir memur 
umumi ve hususi kanunlarda 
takibatı mfüıteJzim bir suç iş
fodiği takdirde takibata tabi 
tutulması tabH olmakia beraber 
memurun suçu memurin kanu-
nunun 28, 29, 30, 31, 32, ve 
33 cü maddelerinde gösterilen 
inzibati cezalara da temas ey
lediği halde haklarında umumi 
takibatla beraber inzibati ceza 

memurun fili kaouoen müstel
zim mücazat bir suç teşkil 
ettiği halde memurin kanu-
nunun inzibati cezalar için 
saydığı fiillerden birine temas 
etmiyorsa bu memur hakkında 
yalnız umumi bükümler daire
sinde tatbikat icra olunacaktır. 
Bunun aksi olarak memurun 
fiili kanunen cezayı istilzam 
eden bir suç teşki1 etmediği 
halde memurin kanununun say
dığı inzibati cezaları istilzam 
eylediği takdirde inzibati ceza 
tatbik edilerek cezai takibat 

tatbiki icabedecektir. Şayed yapılmıyacaktır. 
aıa • 

Pamu 
Yeni mahsul 
Üzerinden 
alivreler başladı 

Son hafta içinde yeni mahsul 
pamuk üzerine alivre satı~lara 
başlanmıştır. Alivre pamuk 
satışları kilo başına 42,25 - 43 
kuruş üzerinden yapılmakta
dır. Bu da göstriyor ki bu 
sene pamuk fiatlara düşmiyecek 
ve tutunacaktır. Yalnız kumdarı 
ve bakla satışları geçen seneye 
nazaran az ve fiat itibariyle de 
düşkün cereyan etmektedir. 
Geçen sene kumdarısı kilo 
başına 8 kuruşa satılırken bu 
sene 4 ili 5,75 kuruştan sahi· 
maktadır. 

Arpa sabşlarıoa gelince; bu 
sene ihracatçılar, iç Anadoluda 
vücude getirdikleri hususi teş
kilatla arpa sabo almakta ol
duklarcndan borsamızda arpa 
satışı pek az cereyan etmek
tedir. 

• • •••• 11 • 

Karataş 
Ortamektebl yeni bir 

binaya geçecektir 
Maarif V ekileti evvelce 

mekteb binası olarak kullaml
mıf olan biiyük bir binayi 
satın alarak orta mekteb itti
haz etmeği muvafık görmüş· 
tür. Karataş ortamektebi bu 
binaya nakledilecek ve Kara· 
taşdaki ortamekteb binası da 
kız orta mektebi olarak bura
da açılacaktır. ...... _,.. 

Kereste hırsız1 
itfaiye binası civarında Meh

medin kereste deposundan 
geceleyin kereste çalmağa te
şebbüs eden ve çok hırsızlık

lardan sabıkası bulunan Erzu
rumlu Sabri asliye ceza mah
kemesinde bir sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

- ay a ...... 
Boğulan hiı· seyyar 

, ~atıcının cesedi 
1 bulundu ••• 

Dün Sineklide Kervan çayı· 
mn derin bir yerinde hasır 

üzerinde bir cesedin yüzmekte 
olduğu görülmüştür. Cesed çıp
laktı. Cesedi evvela bir çocuk 
görmüş ve zabıtaya haber ver
miştir. Müddeiumumi muavini 
Ali Akkaya tahkikata başlamış 
ve cesedi sudan çıkartarak 
muayene ettirmiştir. 

Tahkikata göre ceset Buca
da yukarı mahallede Çiçek so• 
kağında oturan Selinik muha
cirlerinden Ömer oğlu 25 yaı
larında Aliye aittir. Ali seyyar 
uzum satıcılığı yapıyordu. 

Üzümlerini sattıktan sonra 
eşeği ile Bucaya dönerken 
üzüm küfelerini derede yı
kamış ve sonra kendisi de 
soyunarak yıkanmak üzere 
dereye girmiştir. Alinin girdiği 
yer fazla derin idi. Bir mild
det su üzerinde çırpınarak ken
disini kurtarmağa uğraşmıssa 

da yüzme bilmediği için dibe 
batmış ve fazla su yutmak su
retile boğulmuştur. Adliyece 
cesedin defnine ruhset veril
miştir. 

•••••••••• 
Bergama 

Yolunda bir otomobil 
bir kadını çiğnedi 

· Menemen kazasının Helvacı 

lföyü ile Aliağa nahiyesi ara
sında şose üzerinde yol alan 
Bozköyden Mehmed kızı Emine 
Bergamadan gelmekte olan 29 
numaralı otomobilin çarpması 

yüzünden ağır surette yara-
1 lanmıştır. 

Zavallı kadın tekerlekler ara
sından çıkarıldığı vakıt baygın 

bir halde idi. Pek az sonra 
bu kazanın kurbanı olarak 
hayata gözlerini kapamıştır. 

Şoför lbrahim yakalanmıştır. 

• 
28 ağustos cuma 

Günü T A Y Y A R E sineması senenin en güzel film
leriyle yeni mevsim için kapılarım açıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : 

·Tayyare Sinenıası 
Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcut en yüksek, en 

büyük, ve en 2'Üzel filmleri tamamen angaje etmiştir • . .. ~ •......•.•..•.......•....•..•..•.• ~ ........ . 

T aras Bulba - Mişel Strogof 
Bunların arasmdadır. Bilhassa müteaddit renkli filmler 

herkesi hayrete düşürecek ~üzelliktedirler. 

iLK PR.öGRAM·:··:··~· .. ? ? ? 
AHESER FiL~ 

20 Ağustos •'& 

1 • •• 
KOŞEMDEN 1 • • 

Dostlukla para 
Acemi mahpus jandarmaya 

meram anlatırmış... Bir haylı 
borçlu bir dostum da eski ah
bablarından bir bakkala dert 
yanıyordu. Defterinden bir türlü 
sildirtemediği birbiri üstüne 
harman olmuş borçlaıı için 
maı.erctler dilerken: 

- Dostla ye. iç de, abşve
riş etme derler, doğru imiş, 
eskiden ne iyi idik. Borcum 
yoktu, derdim yoktu, alış 

verişim yoktu, gelir, geçer, 
oturur harıl harıl konu
şur, tatlı tatlı sevişirdik. Ne 
sen şu kadar borcun var der
din, ne ben böyle el oğuştu
rurdum .. 

Derken bu eski arkadasa 
yani yeni hasma hayli açıldı, 
dertlendi. Altmış altıya bağla

dı mı, bağlamadı mı bilmiyorum 
amma, yüzünü ekşiterek: 

- Hayırlısı olsun bakalım! 
Dediğine bakılı rsa bağlaya

madı zannediyorum.. Her ne 
ise ... Yolda; bu duygu zihnimi 
kurcaladı. Düşündüm de dü
şündüm .. Hakikat en insan ba21 
yerlerde, bazı hususiyetlerde 
para ile dostluğu birbirine te
lif edemiyor. Can, ciyer ahbab 
olduğumuz arkadaşlarımızdan 

bir alış veriş ederek, bir 
ödünç ~teyerek yahud bu
na benzer, onun kesesine 
zarar, diğerinin menfaatma 
hadım bir muamele yapa
rak arkadaşlığın, dostluğun 

arasında böyle bir şey icad 
edince o, canciğer ahbab he
mencecik düşman oluyor .. 

Ben şöyle tasavvur ediyorum, 
hayalimde iki arkadaş canla-
nıyor: Birisi dükkan, mağaza, 

her ne nesne ise bir şey, bir 
ticaret sahibi, ötekisi, ya me
mur, ya ücretli, ya, havadan 
geçinen, yahutta böyle bir kişi .. 

Birisi dükkan sahibi olmadan, 
ötekisile yidikleri, içtikleri 
ayrı gitmez, içtikleri suyun 
kabı bir ... Fakat iş birbirleriyle 
alış verişe binince, evvelden: 

- Canım kardeşim, varımsın, 
yoğumsun? 

Diye sarmaş dolaş olanlar, 
birbirlerine somurtuyorlar, kü
süyorlar, ve araya giren para 
ve menfaat havası birbirlerinin 
aleyhlerinde söz söylemeğe, 

hareket etmeğe sevk ediyor. 

~ garib ve ne acı h·aı ... 

insanlar; medeniyete aşıktır
lar. Medeniyet cemiyetle ka
imdır. Cemiyet ise ibtiyacla 
alüde ... 

insanlar; gönüllerinde, aşk 
taşırlar, aşk da bir başka in· 
sanın huzuriyle kaim.. Gerek 
sevda, gere~ sevgi her birisi gö
rüşmeğe ve sevişmeğe muhtaç. .. 
Gönül bunu arıyor, istiyor ve 
buluyor. 

Fakat şad olanların sayısı az 
bir kudsiyet taşırken ekseriyeti 
bazen haklı, bazt!n haksız, ba
zen yersiz, bazen yerli, men
faat duygularile gönüllerindeki 
samimiyete bir balta vurub: 

- işte sevgim budur. 
- işte sevgin budur. 
Diye emekli bir sevgiyi ver 

ediyorlar cehennemin gayya-
sına ... 

Ah gidi insanlık... Ah gidi 
tek yüzlii, tek cepheli olama
yan beşeriyet .... 

TOKDIL 

Kadın döğUIUr mU ? 
Çukurçeşmede Mahmudağa 

sokağında Mehmed oğlu Ah
med, karısı Medihayı döğdü
ğünden ve bıçak çckti~inden 
yakalanmış ve üzerinde 10 san
tigram esrar bulunmuş hakkın
da takibata başlanmıştır. 
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Cava elindeki tabancayı canavar s"rath Molaylara 
çevirdi. " Bırakın onu ye..-e ,, diye haykırdı. 

Rohjorı Cavanın kulağına ÖLÜM YOLU 
~ği!di : AMOKI il 

- Bu taş şimdi... Bir saniye sonra Robjon aya· 
Birdenbire Cavacak eliyle ğa kalktı. Bulut j{İbi sarhoştu. 

Robjonun kolunu sıktı. Taraça- Zayif gözlerinde çılgın bir kor-
nın yanındaki odadan hafif bir kunun akisleri parlıyordu: 
gürültü duymuştu. Yıldırım gibi - Gidiyorum, dedi. Burası 
Yerınden fırladı . Kapıyı açarak t hl''k ı· e u e ı ... 

odaya daldı. Karanlık bir şekil Cava Cak kolundan yakaladı: 
öbür kapıdan kayboluverdi. _ Deli olma! Otur aşagv ı. 
Üstüne atıldı. Geç kalmıştı. 

eğer anlattıkların doğru ise so
Hayalet ellerinden cıva gibi 
kaydı gitti. Takib mJtnasızdı. kak senin için ölüm dolu de-
Geri döndü. Rolıjon'u ihtilaçlar mektir. Hem burada ben varım. 
içinde buldu. Likör şişesini Robjon sokağa baktı, sonra 
ağzına daya~ış durmadan içi- başını çevirerek arkadaşını 
yordu. Cavacak atıldı. Şişeyi süzdü. Kanlı dudakları keskin 
Robjon'nın elinden alarak so- bir bıçak yarası gibi açıldı, 
kaia fırlattı .. tıüldü: Kolunu Cava'mn kopa-

rıcı kavrayışından kurtararak 
tekrar koltuğa çöktü. Başını 

ellerinin arasına aldı. Kemikli 
parmaklarile şakaklarını ovdu. 

- Yok.. Hiç bir faidesi yok. 
Bu hayvanlar her yerde peşim
de... Bir gün gelecek beni 
haklıyacaklar ... 

- Saçmahyouun. Şimdiye 
kadar bu sersemleri oyalıya 

bildin ya. Bundan sonra da 
ellerinden kurtulabilirsin. Hem 
beni unutuyorsun ... Benim sana 
bir hayat borcum var. Elimden 
geldi~i kadar sana yardım 

ederim. 
- Yardım mı? Bana kimse 

yardım edemez ... Yalnız düşün· 
düğüm birşey var: Küçük 
kızım ... 

- Peki, kızın nere de? 
- Elmasın, Kruks Ansata 

Elmasının bulunduğu yerde .. 
Ezra Robjon'un gözleri yaşla 

doldu. Binbir yaranın maskele
diği yüzünü bir tatlılık kap
ladı. 

- Bilmeuin Cava, MiDah 

YENi MllR 

o kadar güzeldir ki.. Saz be
nizli sarı manolyalar yok mu, 
tıpkı onlara benzer .. 

Kızım.. Benim kızımdır o 
Cava .. Benim bütün hayatım
dır o ... 

- Uzun lafı bırak Robjoo. 
Sana yardım etmemi istiyorsan 
anlat bana kmn nerede? 

Ezra Robjon bir kelime söy
lemeden sol kolunu sıvadı. 

Tam bileğinin üzerinde bü
tün Jemicilerde olduğu gibi 
dövme vardı. Fakat Cava Cak 
dikkat edince bunun alelade 
dövmelerden farklı olduğunu 
gördü. Resim küçük bir adayı 
temsil ediyordu. Üstünde yap
raklarından belli olan beş tane 
hurma ağacı vardı. Adanın et
rafı noktalarla dolu idi. Bu 
noktalar da diğer adacıklar idi. 
Adaların altında bir pusla var
dı. ibrenin ucu cenubi şarkiyi 
gösteriyordu. 

- işte kızımın ve elmasın 
bulunduğu ada ... 

- Peki amma bu ada ne• 
rede? 

IYugoslavya 
••••• 

Robjon cevab vermedi. Göm
leğinin öbür kolunu da sıvadı. 
Bu kolunda bir gemi düğmesi 
bunun bir az üzerinde küçük 
bir harita vardır. Cava harita
ya bakınca tanıdı. 

Bu Banda denizi değil 
mi? 

Evet güzel buldun. Ser
semler iki defa beni yaka
ladıkları halde bir türlü ko
lumdaki şekilleri anlayama
dılar ... 

Robjon birdenbire dikkat ke
sildi. Hırsız gözlerile etrafı araş
tırdı. Bir kaç saniye etrafı sa
ran gayri tabii sessizliği din
ledi. 

Sonra yavaşça Cavanın ku
lağına eğildi. 

- Caddeye bak kimse var
ını? 

Cavacak yerinden kalktı. Ta
rasanın parmaklığına yaklaştı. 
Sokağa bir baştan bir başa 
baktı. Cadde oldukça kala
balıktı. Gemiciler, yerliler, 
Aaraplar, Hintliler açık dnk-

....... 
Ar ahların . ···-

kanlardan alış veriş ediyor
lardı. Cava her tarafı dikkatle 
sfizdü. Şüpheyi davet edecek 
hiç birşey göremedi. 

- Hiç birşey yok Robjon. 
Herkes kendi işiyle meşgul. 

Kimse bizimle alakadar olmı
yor. 

Erza acı acı güldü. Eski 
korkusu kalmamıştı. 

- Artık kimseden korkum 
kalmadı. Herşeyimi sana söy
ledim ya müsterihim. Şimdi 
sana caddede ne var ne yok 
göstereceğim. 

Cavanın mümanaat etmesine 
vakıt kalmadan Robjon yerin
den fırladı. Kendini trasanm 
parmaklıklarından aşağı bıraktı. 

Cava atıldı. Fakat geç kal
mıştı. Bin yerinden yaralı adam 
düştüğü yerden kalktı. Cadde 
boyunca yurumeğe başladı. 

Cavacak gülerek omuzlarını 

silkti. Robjon her halde bir 
deli idi. Demindenberi deli 
saçması dinlediği için kendi 

- Devam edealt. -
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Bir ankete cevaplarım : 

Çok meraklı r kaç 
vakadan al nan der r 

Böyle vaka!arın gittikçe fazla görülmesi 
apandisit hakkında düşünce 

ufuklarımw büsbütün genişletti 

Yazan: Dr. ualllm 
ABDI MUHTAR 

-2-
;te size bir çok1arı aÇt or, ben de birinci valcam

n ısından seçilmlf bir dairi fevkalAdeliği kendisine 
h ~ vak'a : anlatarak çocuğu bir defa be-

-nir Fransız Sen Jozef raberce muayene etmekliğimizi 
ı ı tebinden bir talebe : Bir söylüyorum. 
L üddetten beri sağ kulağında 

lı r gürültü basıl oluyor ayni 
: 1manda çocuk yan tarafına 
<loğru itilir gibi olarak muva
zenesini kaybediyor ve yan 
tarafına düşüyor. 

Çocuk ne önüne, ne arka
sına doğru düşmüyor daima 
yan tarafına ve sağ yan tara
fına düşüyor: 

Babası, çocuğun "izin dahili" 
veya "dimnğçe" hastalığına 
tutulduğunu duyunca dehşetin
den titriyor. 
Çocuğun başka hiç bir ye

rinden, hiç bir türlü şikayeti 
yoktur. Hasta kendisi bir şika
yette bulunmadığı gibi, müra
caat ettiği hekimler de bundan 
başka birşey görmüyorlar. 

Muhtehf memleketlerden muh& 
telif mütehassıslar biç bir teş
his koyamıy•>rlnr. 

Bana getirilen bu hastanın 

muayenesini yapan lımirli ve 
lstanbullu mütehassısların müta
lealan arasında iki tanesi na
zan dikkatimi celb etti. Bilgi· 
!erine ve ihtısaslarına çok hür
met ettiğim Ali Agah ve Faik 
Muhiddin birbirlerinden ha· 
berdar olmayarak bu arıza
nın bir refleksi neticesi olması 
ağJebi ihtimal olduğunu söy
lemişler. Ve bu refleğin men
şeini nereden aldığına bulmak 
için basta}"l müşahede altında 
bulundurmnk lüzumunu beyan 
etmişler. 

Doklnr Abdı Muhtar 
Yapbğımız muayenede"Kan

zai Harkafiye,, yi artık doğru 
takib ederek hafif bir gerginlik 
bulduk. Hastada apanisit var· 
dı; fakat babası inanmadı ve 
burada bir apandisit olsa da 
bu firizayı apandiı;itin yapmış 

olacağını kabul ettircek bir is· 
pat bulamıyordu. Çocuk Av
rupada tahsile gittiği halde 
bayılmalar yine devam ediyor
du. Berlinde yapılan seriri ve 
radyoğrafik muayenelerinde a

pandisit olmadığı ve bu basta
lağm sebebi de bülüğa eren de
likanlınım fiziyolojik ihtiyaç
larını tatmin edemeyişinden 
mütevellit olduğu fikri derme· 
yan edildi. 

Bu kılnik radyolojik mua-
yenelerden beş gün sonra bu 

Bu mutalea benim için Ç't>k 
kıvmetli bir ip ucu oldu. Mu· 
ayeneden sonra hastada bir 
apamlisit bulunduğunu gördüm. 
Fakat bir müzmin apandisitin 
böyle bir uz.ak anz.a ve refleks 
verebileceğini o zamana kadar 
ne görmüş, ne işitmiş ve ne de 
okumuştum. 

Bu teşhisi kimse kabul et
medi. Fakat hastayı ısrarla 
takib ederek nihayet ameliya
tını yaptırdım. Müşkül bir ame
liye ile berbad bir apandis bu· 
lundu. Ve ameliyattan sonra 
hasta tamamen ş fayab oldu. 
Bu delikanlı elyevm lzmir'de· 
dir ve hercihetten tamüssıh· 

hadır. 

1 
delikanlı bir sinemadan çıkar
ken müthiş bir karın ağrısı duy
da. derakap çagırılan ma· 
halle doktora b~r apandisit ol-

işte bir b~sta ki: Başındaki 

korkunç hastalığı karnında 

saklanan apandise merbut ol
duğu halde.karan cihetinde biç 
bir ağrı, hiçbir i.rıı:a ve karın 
cihetine nazarı dikkatı çeke

cek hiçbir işaret vermiyordu, / 
Bununla beraber hastalık ta
mamen apandistin eseri idi. 

2 - lstanbul FeyzUHI 
mektebinde bır talebe: 

Hergün öğleden sonra gelen 
ilk derste birdenbire benzi 
sapsarı oluyor, başı dönüyol", 
isabından bir şeyler boşanar 

gibi oluyor ve bir dakika için 
kendini tamamen kaybediyor. 
Tablo tamamen 11 sar'a .. ya 
benziyor. Bu çocuğun ailesinde 
"sar'a., hastalığmm bulunması, 
teyzesinin sar'ah bulunması, 
sar'a ihtimalini kuvvetlendiriyor 

duğunu iddia ederek hastayı 

cerrahi bir hastaneye se•ltetti. 
Ameliyat, çob eski bir apaa· 

disitin patladığını ve ceraiıatın 
pritonit yaptığını g&terdi. 

Her tarafta iııkir edilen bir 
apandisit nihayet patlamak 
snretile kendini görmiyen bü· 
tün ğözlere sokmuştu. 

Bu delikanlı lzmirdedir ve 
demir gibi bir sahbabn sahibi
dir. Eski anzalann hepsi apan· 
disit ameliyatından sonra geç-
miştir. 

işte ikinci bir vak'a ki: 
tamamen sar'a arazı verdiği, 
hiç bir zaman ateş ve sancı 
yapmadığı ve hele uzun sene-

ler batnı hiç bir aru verme
diği halde tamamen apandiste 
merbut idi. Ve apandis çıka
rılmakla her şey geçmiş bit
mişti. 

Bu hastalık uzun zaman de
vam ediyor. Memlektimizin ta
nınmış doktorlarından olan 
babası kimseye ifşa edemed ği 
bu öldürücü şüphenin altında 

kahroluyor. 
Bir iÜD bana bu şüphesini 

3 - Kıymetli meslektaşla
rımızdan bir mütah;tssıs bir 
gün hastanede hastalarını mu
ayene ederken kendisine bir 
fenahk geliyor. Kalbinde müt
hiş bir ağrı tutuyor nefesleri 
daralıyor ve sandalyedeo yu· 
varlanıyor. Tansiyon "18,. e 
fırlamış kalbin harekatı bütün 
intizammı kaybetmiştir. Tipik 
bir "anjin dö puatrin" lev-

1 
hası teressüm ediyor. Hasta

' hğmm 3 üncü günü ziyaret 
ettiğim bu arkadqa korkudan 

Ingiliz So yalist partisi Jid ·inin bir yazısı 

ansada Sosyalist tecrübenin 
erdiği dersler çok mükemmeldir 

.... 

Attlee diyor ki: " Sosyalizmi memleketi ekonomik 
uhrana sürükliyecek fena bir idare diye tevsif 

eden masala artık inanılamaz ,, 
lngiliz sosyalist partisi Uderi 

binbaşı Attlee'ni Le Moia 
mecmuasında çıkan yansından: 

Fransız milleti, tarihinde ilk 
defa 'Olarak iktidara bir sos
yalist hükümet getirdi. Bu yeni 
hüklimet dünyaya seri ve mü· 
tebassıs bu aksiyon~n misalini 
verdi ve bu başarıŞ"ı ona hü· 
tün dünya sosyalistlerinin kay
ranhğmı kazandırdı. Bir çok
ları yeni hükumetin süphe ve 
tereddüt içinde kalacağını sa
myorlard:, fak t yanıldılar. 
Fransız sosyalizmi muhalefette 
mücadele etmesini bildiği ka
dar devleti idare etmesini de 
bildiğini ispat etmek yolunda
dır. 

Fransa'da muvaffakıyetle ne
ticelenecek bir sosyalist tec· 
rübenin lngiltere' de derin 
a kisleri olabilir . Bir lngiliz 
ıçin, yE>nİ bir politik sistemin 
Mosko a yerine Pariste inkişaf 
ettiğini bilmek çok daha ente
resandır. 

fr nsada oiup bitenleri biraz 
gözden geçirelim. Şimdi Fran
sız hükumeti tarafından alınan 
tedbirler iki kategoriye ayrıla
bilir. Birincileri. bütün kapita
list devletler iç.inde en iyi ba
yat şartJarmı yaratmaya ma
tuftur; bunların arasında işsiz· 
liğe karşı, ibtıyarhk tekaüdiye
leri, tahsil müddetinin uzatıl
ması ve kollektif mukavelelerin 
taoılması için tedbirler vardır. 
Bunlar tesirler.ini gösterdikleri 
2aman. Fransız bayat standar-
dını lngiliz hayat standardı 
.seviyesine ve belki de daha 
yükseğe çıkaracaktır çünkü 
hatırlamak lazımdır ki Fransa, 
işçi halkının ekseriyetinin ha
yat şartları hususunda oldukça 
gecikmiş bir •aziyette bulunu
yordu. 

tkinci seri tedbirlerin ehem
miyeti belki daha büyüktür. 
Çünkü bunlar Fransız kapita~ 
lizminin iki kalesine açık bir 

taarruz mahiyetindedir. Fran
sız bankası ve maden endiis
trisi komitesi ( Comite des F or
ges). Bu kaleler zaptedildiği 

hükümetinin şimdi tatbik etti· 
ğine benzer bir program tatbik 
etmek için iktidar mevkiine 
gelmiş olduklarını farıedelim. 

Ftansız Başvekili Leon Blum 
vakıt, Fransız milleti, tarihinde Ve şimdi lngilterede vaziyetin 
ilk defa olarak, hususi menfa- nasıl olması lazımgeleceğini 
atlerin müdahalesine maruz araşbrahm. 
kalmadan harici ve mali poli- Ilk mühim fark şu ofurdu ki 
tikasmı kontrol edebilecektir. lngiltere "milli" bir hükümetle 

lngilterede, hususiyle Lord- harba doğru meyledeceğine 
lar kamarası gibi, Fransada dünyayı bir sulh ve silah-
bilinmiyen bazı güçlüklerle sızlanma politikasına doğru 
karşılaşıldığı doğrudur. Fransız sevkederdi. Bundan başka 
senat'ı seçilmiş bir meclistir, Fransız ve lngiliz hükiı-
ve mebuslar meclisi kadar ileri- metleri sosyalist bir fikir 
de olmamasına rağmen, Lord- iştirakiyle elbirliği yaparlardı. 
lar kamarasından çok farklı- Mali politikada da ehemmi-
dır: Bir lngiliz Sosyalist ka- yetli tadilat husule gelirdi. 
binesi için faaliyete geçme- Fransız hükumetinin derhal 
den önce Lordlar kamara- Fransız bankasına hücum et-
sını yenmek lazımdır. An- meleri gibi, işçiler logiltere 
cak bu netice7e varıldıktan bankasının kontrolünü ellerine 
sonradır ki Fransızlarm bugün alabilirler ve bu müessesenin 
tatbik ettiklerine benzer bir şimdiki direktörlerini, bir kaç 
reform programı ortaya konu- banker yerine bütün milletin 
labilir. Geçen son Teşrinde menfaatlerine hiımet edecek 
lugiltere' de işçilerin Fransız adamlarla değiştirirl~rdi. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Son birkaç ay zarfmda,harp 
endüstrisi sahasında elde edil· 
miş olan görülmemiş karlar 
lngilterede hiddet uyandırmış· 
br. Bu neviden ıirketlerin ak· 
siyonları bir iki sene ön· 
ceki Fiatlannın çok üstüne 
yükseldiler. Buna rağmen 

bitmiş bir halde buluyorum. 
Yaptığım muayenede barsak

lannda müthiş gaz bolluğu 
mevcud olduğuna gorunce 
hastalığının hakiki anjiu olma
dığını ve gazdan mütevellid 
bir refleks olduğunu müjdele
dim ve yataktan kaldırdım; 

fakat bu refleks kelimesi zih· 
nimi açta bir kaç gün sonra 
kendisini tekrar görmek ibti
yac11ıa kapıldım. 

Sonradan yapbğım maaye· 
nede kendisinde apandisit bul
duğumu söyledim ve müjdele
dlln. Uı:an tereddüd seae1erin
den sonra ameliyata razı oldu. 
Ve bir kaç hafta evvel hasta 
olan apandisi çıkarıldı. 

bk tamamen apandi!>ite merbut 
olduğu halde, apandisitin ken
dine mahsus telakki edilen 
arazdan biç birini gösterme
mektedir. 

Bunlara mümasil yalnız lz
mirde gördüğüm ve gördükleri 
ameliyatla tevsik ettiğim yüz
lerce müşahedeler vardır. 

Bu müşahedeler kat'i surette 
gösteriyor ki, bir hastada apan
disit şüphesini almak için ber 
zaman ate§, hararet, kano ağ· 
rısı, karın tişmesi vesaire gibi 
sırf batni olan arizuı zuhuruna 
bekllyecek olursak, burun bu
runa geldiğimiz birçok apan
disit vakaJarmı önümiizde dur· 
duğu halde görmemi§ kalaca· 
ğız. Hem böyle vakalar tahmin 
edilemiyecek kadar çoktur
lar da ..• 

" milJi " lngiliz hükumeti silah 
fabrikalannın fili kontrolüne 
imkan verecek hiçbir tedbir 
almıya yanaşmamaktadır.Bu ha· 
reketsizlikle bir tesanüd vü· 
cuda getirerek, Fransız Sosya
list hükümeti şimdiden Fransız 
harb endüstrisini devletleştir· 
me işine girişmiştir. 

Fransız hükü1Deti, Fransa'da 
halk terbiyesi sahasında yeni 
bir devir açacak olan bir tah· 
sil kanununun planlarını çiz· 
mektedir. Fransız çocukları 
daha iyi ve daha uzun bir tah-

2 7 

Hergün ,--
---Bir fıkra 

Yazan: Eczacı /(crızaJ Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alafranga 
akrabalık 

Akrabalığın alafrangasını da 
yeni duyuyorsunuz biliyorum. 
Çünkü ben de sizin gibi yeni 
duyuyorum. Genç kızların ek
seriya yanında bulunan toy 
delikanlılar vardır. Bunlar sa
mimi bir çift gibidirler. Arka
daşlık ile gönüldaşlık arasmda 
acemi bir arkadaştırlar.Nerede 
kendilerini birlikte görseniz, 
ekseriya genç kız, erkek ar
kadaşını takdim eder: Kuzenim 
efendim der. 

4te bu kuzenlik alafranga 
bir akrabahkbr. Halazade, am
cazade, teyzezade gibi bir şekil 
alan bu kuzenlik herşeyi ma..:
kelemektedir. Kuzen sözü için
de arkadaşlık, gönüldaşlık, 
dostluk, aşk hepsi vardır. 

Hem de alafranga bir addır. 
Dayımın oğlu, halamın oğlu, 
tizemin oğlu ile halazadem ara
sında bir ifade ve bir duyuş 
farkı nasıl oluyorsa kuıen ke
Jimesile de bir Moncher tipi 
belirmiyor değildir. Kuzen bir 
arkadaş, kozen bir akraba, ku
zen bir yoldaş elduğu kadar, 
kuzen bir aşk örtüsü de ola
biliyor. Dün böyle bir yerde 
tanıdıklarımdan genç bir kızı 
kuzeni ile birlikte gördüm. 
Genç bayan, mahcub bakışlı 
delikanlıyı kuzenim diye ta
nıtt. Az kaldı gülüyordum. 
Genç çocuk beni Yeni Asar
daki fıkralarımla tanırmış ... 
Ben de kendisini kuzen diye 
tamdım. Dünya tanımak, tamş
mak dünyasıdır ..• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
caktı. Kırk saatlik hafta, yeni-
den bir çok işçilere yer aça
cakh ve bu suretle işsizlerin 
sayısı aıalacaktı. Yeni Fransız 
hükümeti, kırk saatlik haftanın 
kabuliyle birlikte, büyük ba· 
yındırhk işleri için yeni bir 
pl!n da ortaya koymaktadır. 
Bu pllna göre gayri sihhi ev· 
ler yıkılacak, yeni binalar, has
tahaneler, mektepler kuru
lacak, oyun sahaları ve di
ğer medeni milletler gibi 
Fransanın da bugün ihtiyae1nı 
duyduğu daha birçok işler ba· 
şarılacaktır. Bilakis, lngiliz hü
kumeti, işsizlerin aylarca boş 
oturmalarma müsaade etmek
tedir, ve bunlardan bir çoğu 
asgari gıdayı bile alamamak
tadırlar. 

Şimdiye kadar birçok insan
lar, sosyalizmin, kan dökülme
den teeısüs edemiyeceğini id
dia etmişlerdir:Fransız hükumeti 

aksini ispat etmiştir. Fakat bu 
tecrübeden çıkacak en mühim 
ders, sosyalistlerin bir buhranı 
sür'atle ve ihtısasla halletme-

sini bildikleridir. lngiliz milleti 
bir kapitalizm bubraoının kuv· 
vetli bir sosyalist hükumeti 
tarafmdan ne kadar çabuk 

tasfive edilebileceğini gördük
ten sonra, sosyalizmin memle
keti ekonomik buhrana götü
recek fena bir idare diye tavsif 
eden masala artık inanamaz. 

4 - Bir arkadaşımmn karısı 
sağ omunından mütbiı kriz
lerJe sa•1et eden sanadan muz
tariptir. Bu ağrıyı hiç bir ilaç 
teskin edemiyor. Ve sancılar 
devam ettiği zaman sağ kolu 
adeta mefluçtur. 

Böyle vakalarm gittikçe fazla 
görülmesi apandisit hakkında 
düşünce ufuklanmw büsbütün 
yeni istikametlere te•cih et
mektedir. 

silden faydalanabHecektir. Hal- •••------
buki lngiliz çocuklarının ekse-

Vücudunua hi~ bir tarafın
dan hiç bir Teçhile başka bir 
şikayeti yoktur. lştibası tabii 

yerindedir. Ateşi yoktur. Sene· 
lerdenberi yalnız bu dertten 
muıtariptir. Dikkatli bir mua· 
yeneden sonra kendisinde 
apandisit bulunduğunu haber 
ver\yonım. Amel"yah kabul etti. 
Ameliyattan dört sene geçtiği 
halde hasta ağrı görmemiş bu
lunmaktadır. 

işte yine bir vak'a ki: Hasta-

Karınlarında uzun ve uzun 
seneler farkında olmıyarak bir 
apandisit taııyan inaanların 

adedi bu kadar çok ise, ve bu 
kadar çok insan1ar, bu kadar 
uzun seneler apandisitleriyle 
baş başa ve iç içe yaşıyorlarsa 
apandisit hastalığı insan haya· 
tanı iddia edildiği kadar tehdid 
ettiğine inanmak mı inanma
mak mı lazım geleceğini dü
şünmek icab ediyor. 

- Bitmedi-

risi daha on dört yaşından 

itibaren çahşmıya başlıyacak
lardır. 

F ransada en fazla alaka 
uyandırmış olan tedbir - kırk 
saatlik hafta prensibinin 
kabulü ol:nu~tur. Eğer lngiliz 
milleti işçilere rey vermiş ol
saydı, bütün lngiliz endüstri 
şubeleri şimdi kırk saatlik haf
ta esası üzerinde çalışacak
lardı. 

lngiltere'de böyle bir ted
birden istifade edecekler yal
mz işçilerden ibaret kalmaya-

Borsa IIaberleri 
DUn Boraada 

Yapllan Satıtlar 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1630 Bugday 5 6 
125 Arpa 3 50 3 50 

50 Bakla 4 50 4 50 
31 Nohut 5 30 5 50 
26 Mısır darı 4 50 4 50 

163 Kumdarı 3 25 5 62 
101 B. Pamuk 45 45 

61 Ke. Palamut 420 ~3n 



gusıos ıe3e YENi A81R aennaa 

t Bir lspanyol erkanıharb zabiti diyor ki: 
1 
Komünistler ihtililcıla
nn tuzağına düşmekten 

Avrupa, facialara müdahale etmeli 
Fransanın ispanyaya yeniden 30 tayyare ~öndere
ceği yalanlandı.Bu haberleri mürteciler çıkarıyor .. 

Viyana, 19 (Ô.R) - Winer l 
Tageblatt ispanyada dahili har• 
be nihayet vermek için yalnız 
bitaraflık kafi değildir. Avru· 
panın bu korkunc faciaya mü· 
dabalui icab eder demektdir. 
Nım resmi Reischpost gaze

teıi de ispanyada kardeş ka
nının dökülmesini mene ecek 
bir müdahalenin idi lüzumun
dan bah ediyor. 
lNG LTERENIN TEŞEBBÜSÜ 

Roma, 19 ( Ô.R ) - Havas 
ajan ı atideki haberi neşret
m" tir : 

- Bildirildi~ ıne göre lngıl
tere, Berlin ve Roma hük6-
metleri nezdinde tazyikte bu· 
luoar k bunların Framız tezine 
iltiha arını temine çalışmak
tadır. Şayed logilterenin bu 
teşebb sü de muvaffakıyetle 
netıcelenmezse bu memleketin 
kendı hesabına tam bir bita
raflık polıtik ına çekilmesi 
beklenebilir. 

D'ğer taraft n ıtalya ve Al-
manya yeni yapılacak anlaş· 

manan mil'etler cemiyeti çerçi
v ı;İ iç nde o masına da itiraz 
e or r. 

GAZETELERE GÖRE 
oma, 19 (Ö.R) - Jourr.e 

lndüstrielle gazetesi Humanite 
zetes n"n neıriyatını şiddetle 

L nkıd ederek eliyor ki: 
- "ltalya milletler cemiyeti 

ı' aıu... mupyir hareketle 
attıbam edild'ği zamtn Fransız 
komünistleri bu memleketin 
ma i ve iktsadi ablokasmı is· 
temişler •e ba neticeyi temin 
etmiflerdi. Buıüa iktisadi ab· 
lokalardan aarfmazar, lillh •• 
rnübimmat ihracı üzerine am· 
barsıo vazı tetebbiialerini bile 
reddediyorlar. 

GAYRI MEŞRULA 
MÜCADELE 

Paria 19 ( Ö.R ) - O.,,. ıa· 
ıeteai, buıİİllkü ikiaci tab'uada 
Journie lodmtrietle ıueteaini• 
ne,riyatına cevlıt veraek di
yor ki : 

- " f J'allU, aacak ıayri 
meşru bir harekete kalkışmıt 
o an lspanyol lailerine karı• 
nıah ve ikhaadt ablokayı tat
bika hazırdır. ,, 

TEKZIB 
Paris 19 (Ô.R) - Ekaelsior 

azetesi otuz Fran .. z tayyare· 

Yazan: Tok Dil 

Deli lbrabim bu emri verir· 
lcen apal, topal Yezir Abmed 
'>ata içeriye sokulmuştu. 

- Lala! diye haykırdı! Lala! 
kaltak gibi, karpuz Jibi 
,ın! Sana bu zamanadek 
'·ettik, bak içerimizde 

ai1trvorm119 da, sea butt· 
Ve2,lıaberdaretmez~ 
-. H. 

111•• de:: ~aftı. 
- Be,. e~ultaıuml Fer· 

çaöwr lı il "-r ... 
44~ ~r-.., ,,. kirala •.• 

1.1e, '•aıa.. _,...e 

&lltar adaıuım metltaüukn bu göıüniiş 

sinin lspanyol bükiimetine tea zıyor. " Hem bitaraflıktan bab· 
sctmek, heıo de lspanyol ıos-Jim edilmek üzere Tur tehrinde 

ispanyaya herekete ha11r ba
luaduldanm tekzib ediyor.Avnı 
gueteaia malaarriri çok salihi
yettar ukeri mahfillerinin de 
ba .. Jİ•JI yalanlachld•nm ,.. 

Bir Yugoslav 
dostu -····-Belgrad 19( 0.R) - Urau· 

mi laarp MDeleriade Yuıotlav 
orduauada yarahJarua iyileşme· 
si utrunda biiyllk hizmetler 
giren lnı liı sıhhiye heyeti 
reisi Çarles Belgrada gelmiş· 
tir. Bu zat umumt harli sene-
lerinde Bulgarlara esir dOş· 

m&ft&. 

Tefrika No: se 

Halelt •a tisinin kan•ını hemen 
aclalarclan MrieiM nefyettir. 
M.Uannı alaıl k•bz ettir, efi&dG 
ayallerillİ de slr lıuclad haricine. . . . . . . . . 

Saray bir kanfb; berclmerc 
olmut gibi kanıta, dedikodular, 
tebcvvlirler, galeyanlar, köpür· 
meler, kis kis gllmeler arasın
da Şekerpare kendini toparlı
y.amadan gece yan91 palas pan
dıras bir yelkenliye attldı, de
nize açıldı ... 
. . . . . . . . ' 

ŞekerpareDİ• ıiz bebeji 
Himide laatu ela aefiı emrilli 

1 

MÜBAYENET VAR 
Roma, ( 0.R ) - Kraliyetçi 

Akaiyon Frauaez, Leon Blum 
blkiimetiae oklanm yajdar• 
makta devam edU'or. 

Bu gazete eliyor ki: 

yaliatlerine manevi muzabe
retlerde bulunmak saçma bir 
şeydir. f ,.ansada bu vaziyet· 
ten çok vahim hidiıeler çıka· 
bilecektll'. " 

Sağlık bakanı 
göçmenlerle 

Konya köylerinde 
temaslar yapıyor 

Konya 19 (A.A)- Sathk bakanı ilin Cumra ilçesinde oraya 

yeni gelen g6çmenlerle görüşüp onlara hllkumetin prenaiplerini 
aynen anlattılar. Okçu k6y6ne giderek erada gDemenlerin e•le• 

rini gördOler. Hemen ııraata başlanması l~in Cumradakl trakt&r· 

Jerin kiralanarak iÖçmen tarlalannda çahştırılmalarını emrettiler. 
Cumradan otomobillerle Konyaya geldiler. Ve parti kurajıpda 
biraz dinlendikten sonra Atlııporda omurlarına verilen ziyafette 
bulundular. Vekil ö menlerin vazi etlerinden memnundur. 

a1ınca deliye d6nmlşt8. Çwpı
nıyor, ağhyor. BiTdenbire kee
di9ia~en Ny>rdtldan Şekerpa• 
reyi lrartısında bulub derd aça .. 
mamak kahrı•• botalayorda. 

Fakat IUmidenia çok akdla 
Ye kndiıiae çok beD%İJen Zül· 
ftiyar cariyesi ona teskin etti: 

- SaltaDllD dedi! gam yeme, 
ben ıenia yerine giderim. 

- Olmaz? 
- Ôyle okır ki, kiınle de 

farlı.ıaa varam41Z. Bea aana u 
çok bcmiyoruoı. 

Elbiselerini çıkar bana ver, 

beaci~k••••Pl,I• 

gelenler olur. 
Ne yapbğmı bilmiyeo Hi

m:cle carİy#.ainin emriail tuttu, 
elhise cleğiıtirdiler. Himideyi 
almata gelealer, Zilf01arı HA• 
mide diye ahb g6tilrm1i9l11r, 
HAmide de Valide Sultanın 

odasına ve kucağına kendl.iai 
atruı,tı, Himide; Valkle Selta
mn eli •• emri1le saraydan 
gizke kaçınlclı, kurtuddı .. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 

Deli lltralafm baylunyordu: 
- "S..kerpeıe,. Dİlt .. Harını 

müudere eclin, huzanıua• ıe· 
tirin! 

F ermaa? yerine ıetiıiWi •• 
Valide Sultan da yarclam etti. 
Şekerparenin iki aimları teb
ıeci Sllleyman •i-. dede deni· 
len iki izbanducl yakalaodı: 

- BUDlarla çok sık ıörlifii· 
yor, bunlarla alide oluyordu 
cleDilcli. Sebzeci Süleyman a;a 
bir bpaaakçıcla• bqbsı dı· 
iildi. 

Fakat ta laHNkçı olan 

kurtulamıyacaklardır 
Lonclra, 19 (A.A) - Gaze· 

telerin almış olduldan haber· 
göre, lapanya lıükümetinia 
elinde bulunan harp gemilerin
den bir çoğu Majrok adan 
yakınında bulumaktadır. Bu 
adaya yeniden hOkümet kav· 
vetleri çıkanlmak ftıeredir. 

lhtill!cilerin Pazar gunu 
Majrok adasına çıkmış olan bü
lcfımet kuvvetlerini çarçabucak 
he7.İmete uğratmış o'dukları 
haber verilmekterdir. 

Barse'on 19 (A.A) - Kahı· 
lon ·a hUkiimetinin skeri mü· 

y Sandino h_k.. et 
n ·•eri · tün Ara

. bo u 

t 
dır-

1 uvv t 
termekt d v::ım cd'~orlar. Za
y' tfarı haf'ft'r. 

Bayonne, 19 ( A.A) - Ma-
varre 'mal cephes'nrle a 'Jer'n 
gi:-işt'kleri barekefn hedefi 
hlilcümet kuvvetleri iç'n b'r 
iaşe mf'fkezi olan Pasa· ts li· 
manının ıapb o'dugu teeyyüd 
etmekt dir. Bu Jima ın ele e
ç · rilmeıi hükumet kuvvetleri
n' n bu m takadaki mukave
fne nihayet ert"cekfr. 

Tanca, 19 (A.A) - Gene al 
Fr n onun u mi l r crah na 
mensub b'r erkanı harb zabiti 
Havas A 'ansı mubııb'i e a • 
ğıdaki bey natta bu u muştur: 

ispanyadan alınan haberler 
son derecede asi erin lch'ndc-
dir. Malaga şehrin"n bir hafta 
geçmeden ibti1Alcdaı'111 eJüae 
düşeceğini ılin edebilirs'n"z. 
Komünistler ihtilalcılann tuza-
ğına düşmegten kurtu'amıya· 
caklardır. Bütün diğer cephe
lerde ihtilalcıların elde etmif 
oldukları muvaffakıyet er fev· 
kalldedir. 

Faahlarm ibtililcilerin kuv· 
vetlerine iJtilıak etmeleri mea· 
eleai hakkında ıorulan auale 
erkinıharb zabifi şu ceYaln 
vermittir: 

Bütiln Faslılar ordumuza kay 
dedilmek istiyorlar. Fakat ib· 
tfllldlerin bqkuıunclapı .ı.
panyaya aevkedUmlı olan Fas 
kuvvetlerini kifi addetmekte-
dir. 

Parla 19 ( A.A ) - Dtın Si
vllle radyosunun neıretmiş ol· 
dutu W. teblltde takriben 
3500 Almanın ikamet ebaekte 
buluaclujıı EUl'Cie ıpmtakaaıa~ 
da 111illi hareketin 1ıit gide t, .. 
vouli etmekt• old11iu beyaı:ı 
olupmaktacbr. 

Cartba ene ehri Madricl JıD· 

bu mllrtekib işkence altma 
alıaaaa: 

- Amanı• .larua aize aiyli· 
yeyim, mallarının yerleriail 

Diye al'amaa çektiktea sonra 
Sarayın adualarını, Valide Sul
tanm yapbrdıiı hir Hanın loş 
ve rütubetli mahzenlerine in· 
dirdi. Mahzenin klteleriae SO• 

kelmut tam on altı ıandağı 
götterib; 

- Buıılarl dedi b•P Şek•r· 
parenin! 

- Anablannı veri dediler .. 
- v.:.ı • 
- Nerede? 
- Kendiıinde! 

lulmetine kartı iayan elmit 
olub mnrteciler Loı Alcaaeres 
•e Saaja•iere h•kim bul••· 
maktadır. 

Viyana, 19 (A.A) - Neuea 
" Viner Tageblat " gdzetelİ 
diror ki: 

ispanyada dahili bari:. niha· 
yete ermek için yalnız bitaraf• 
lık kafi değildir. Avrupanın 

bü ün devlet erinin bitarafane 

bir tavassutta bu unmalar1 ica· 
be der. 

Yarı resmi " Reicah Post ,. 
ga tesi yazıyor: 

Bit r flık hakkmda yapılan 
m-zakereleri mnvaffakiyetle 

neticelcnd rmek için devletle• 
r"u daha ş mdiden katliimla· 
r n ve anar inin tcves!\ÜÜ tak
dirinde b'r müdahalede bulun· 
mat üzere tedb"r almaları ica· 
heder. 

Paris, 19 (A.A) - SeYille 
radyosu General Gueipo De 

L anonun Ispanyol bükümet 
kuvvelerinin mühimmab ara· 

sında lngiliz mamulihndan 
bombalar bulunmasını protesto 

eden bir beyannamesini neşret· 
m' tir. 

General De Llano hükumet 

kuvvet erinin Londradoki lspan• 
yol se 'ri vıssıtasiyle lngiJtere· 
den 4 bin bomba almış olduk-

larını beyan etmektedir. Bu 
bombalara bilhassa geçenlerde 
hükümet kuvvetleri tarafındaa 
bombardıman edilmiş olan Pon· 
toda tesadüf edilmiştir. 

General mlltecileria eCIMW 
memleketlerde asi olarak te-

lakki edilmekte olmalarından 

şikayet etmekte ve miltecilerie 
memleketin onda dokuzuna 
müzaheretine nail bulundakla· 
ranı ilave eylemektedir. 

General Kınarya ıdalariyle 
mulaaberatı Latetmit olaa in• 
gilis te'wr•f ittilaacbndan ek 
şiklyet eylemektedir. General 

mülteci kuvvetleri!\ Cordeha 
mıntakanada hlklmet kuvwet· 
leriae lra,.. Mr muvaffakıyet 
kannmıf, Aram ıehrini zaptet· 
miş olduklarım ltaber vermiftir. 

General De Llano Bilbaoda· 
ki halkçılar cephesi valisinin 
kaçmağa hazırlanmakta oldu· 
ğu11u, Malaga valisinin ise çok· 
tan kaçmıt huhındağunu ıöyle
miştir. 

General Madridde mevkuf 
bulunaa ihtilllciler kurpn• 
dizildikleri takdirde elinde re
hl•e olarak hulunan ltntün esir· 
leri• idam .edileceklerini Mad· 
rid hikümetine ihtar etmiftir. 

Mumaileyh Rio Pinto maden 
ameleainla rehi11ler ara11nda 
bula.dutunu l,eyan etmiftlr. 

Madrıd, t9 (A.A, - Hlk6· 
met lendi kuvvetlerinin Gaa· 
darrama cephesinde ilerlemek· 
te oldaklarmı ve San Sebuti
ee, lrun Pasajesi bombardıma• 
etmiş efaa ihtilllcilerin elinda· 
ld Alminate Ce"era kruwazl
rlalll MikU..et topçulan tara
fınd•n JM....-ı uğratılmıt oW.
ğuna bifdir m~ktedir. 

Emri yerine getirenler laa
nW&aran aırbaa verdikleri b\I 
aiJr •andıkları, arabalarla sa
raya sıetirjb, deli Jbrabimio laa· 
zır buluoduiP Saray babçeıin• 
yerlıflirdil~r. Sancbklar kıraJdı 
ve aaadıklardan ajııaa bera• 
ber dopdolu inciler, albnlar, 
elıDaılar, ıo.üıler ve tiirlii tijrlü 
luyaıeti zjaetler i_•kb. 

~·· Var""'"" 

Olmiranto Cerbera "tlaldi 
gtin San Sebutlen açılclltrında 
geçirmit ve sonra lıuarlaranı 
tamir etmek Dzere F enole tft
miftir. Mamafih geminin bu 
llmana varabilmesi metk6kt6r. 

Hllk6met Majork adasıada 
bükfpnet kuvvetleriQiu nauv.ı
fa kiyet kazanmıı o1dutunu bll· 
dirıoel<te ve lbzadaki ıhtjlilci· 
lerin lideri binbaşı Mestreıia 

telef olmuf o1\lujuııu illw• 
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• • 
ncır a açılış Ziraat enstitüsü talebeleri 

Zonguldak'ta hararetle karşılandılar 

•• 
~ınuna 

a siller, ve i acat lar arasın a i 
aşa piyasanın sabah a ılmas na mani oldu 

•• 
OğJeden sonra piyasa Turfanda mal kaydiyle 9 kuruş üzerinden açıldı 
Tescil edilmemiş satışlar var.Cumadan itibaren kuvvetli satışlar bekleniyor 

- /1nş tarn/ı 1 ıncı sahı/ede -
Söylenilenler doğru mu ?Yok· 

sa bir latife mi ? Onu anhya
madık. Ancak o gelir gelmez, 
yani saat on ikiye beş dakika 
kala salonda bir kımıldama 
oldu. Ve derhal konuşmalara 
geçildi. ilk söz Borsa reisi 
Mazhar Nurullah lzmirlinindir. 
Borsa komiserliği odasından 
meclis salonuna geçti. Kapının 
yanıbaşıoda ve ayakta konuş
mağa başladı : 

- Burada incir piyasasını 

gerek köylünün ve gerek tüc
carın tatmin edileceği bir şe
kilde açmak üzere toplandık. 
Hepinize ayrı ayrı hayırlı işler 
temenni ederim. 

Borsa reisi kısa cümlelerle 
maksadını anlattıktan sonra 

malları iskele iskele ayırarak 
fiyat koymalıyız. 

Burada Germencikten bir 
incir müstahsili atılarak: 

- Ben Germencikliyim ve 
müstahsilim: Mesela Nazilliden 
gelen incirle Germencikten ge
len mallar arasında yüzde kırk 
fark vardır. Geçen senederı bu 
seneye muhtelif mahsullerin 
kıymetlerinde büyük farklar 
vardır. incir mahsulünün kıy
metlendiğini görmiyecek miyiz? 

BiR CEVAB 
Müstahsilin bu sualine şu 

harşıhk verilmiştir; 

- Biz burada incir piyasa
sının açılması için konuşuyo- ı 
ruz. Eğer münasib görülürse 
icabını yaparız. incir meselesi 
bir kişinin mahsulünü satmak 

/ncu piyasası b01sanm 
salona bir sessizlildir çöktü. 
Herkes bir konuşanın ve anla· 
tanın meydana çıkmasını bek· 
Jiyordu. Salonda oturuş karı· 
11kh. Satıcılar ve ahcıler yan 
yana oturmuşlardı.Hariçten ge · 
len biri için alıcı ve satıcıyı 

tefrik etmenin imkanı yok .. 
Ancak konuşulanlardan vaziyet 
anlaşılacak .. 

medis salonunda açılukm 
ile tamam olmaz. 

SÖZ BALCIOGLU 
HAKKININDIR 

Borsa reisi salondaki durgun 
havayı güzel bir jestle bozdu: 

- Söz, dedi. Balcıoğlu Hak
kı'mndır. Bir çok müstahsili 
temsilen burada bulundukları 

için piyasa hakkında mütalea· 
Jarını dinlemek isteriz. 

Balcıoğlu sözü başkalarının 

açmasını istiyordu. Bir kaç ne
zaket cümlesı sarfedildi. Ve incir 
müstahsillerinden mühim bir 
kısmını temsilen, bütün incir 
satıcılarının da fikirlerine ter
cüman o!arak Balcıoğlu Hakkı 
konuştu: 

- Bu yıl lzmire gelen ilk 
incirler seçmedir. MaJlarımız 
cidden nefistir. Köylü bu yıl 
daha fazla uğraşarak malı iyi 
hazırladı. Ve piyasaya zama· 
mnda indirdi. Bence mala bir 
fiyat tespit etmek faydalı olur. 

Bu fikre önce alçaktan iti
raz edenler oldu. Sonra sesler 
biraz daha yükseldi. Ve açığa 
vuruldu: 

iTiRAZLAR 
lzmire gelen ilk incir meh

-;ulü 5000 çuvala yakındır. Ga· 
liba 4800 çuvaldır. Bu maJların 
içinde iyisi, ortası, çok iyisi 
vardır. Üç fiyat tesbiti suretile 
malı değerlendirmek ve müs
tahsilin hakkını korumak la· 
zımdır. 

Bu fıkri ileri sürenler ihra
cat tüccarları idi. 

Başka bir ihracat taciri de 
şu müUlaayı ileri sürdü: 

- Malları hepsi aym dere-

Ve Balcıoğlu bu mevzu üze
rinde konuşmak lüzumunu his
setli: 

- Nazilli'den gelen mahsu• 
lün yekünu 330 çuvaldır. Hal
buki piyasaya 4400 çuval mal 
inmişt:r. Nazilliden gelen mal 
büyük bir yekun teşkil ede
mez. Üç besab açarak malın 
sahşım teblükeye düşürmek 

doğru olmaz. Ben kırk senelik 
incirciyim. Burada geçenlerin 
hepsini bilirim. 

Burada yeni bir teklif ya· 
pıldı ve malın yedi, sekiz bu
çuk ve on kuruştan satılması 

istendi. Bu teklifi ortaya atan
lar iyi malın on kuruştan 

satılmasını ; ancak rnevcud 
malların seçilmesini istiyor· 

)ardı. Bu mevzu üzerinde mü
nakaşa uzadı. Bir çok tüccar· 
lar fikirlerini söylediler. Alıcı 
ve satıcılar arasında göze ba
tan bir fikir ayrılığı olmamakla 
beraber münakaşa uzayacak 
bir şekil alıyordu. Balcıoğlu 
bu işi kestirip atmak istedi: 

- Siz dedi, 10 kuruştan 
500 çuval bile mal almazsın17. 

Biz piyasayı temizlemek isteriz. 
Korekt iş isteriz. 

8ir Tüccar - Seçerek ver
mek istemiyenler satmasınlar. 

Bir satıcı - Şüphesiz sat
mayız. 

Koopcratifçı T:lat - iki 
kısma ayırmak muvafık olur. 

B. O. Hakkı - Bu haksız
lıktır ve müstahsilin aleyhi· 
nedir. 

BORSA REiSiNiN TEKLiFi 
- Faraza iki fiyat tesbit 

edilirse bu fiyatlar ne olabilir? 
Bunu öğrenmek isteriz. 

Nazillili A. Haydar - Söyle
sinler.. Yalnız biz mi söyliye~ 

ceğiz? 

cede nefia y~i11iJ· J3a it~4; r-.ı-

Şerif Remzi - Malın kıymet
leri birbirine uymalıdır. lskele-
1 r i a ırmak mü kiildiir. Bir 

incir pfrasası borsamll meclis salonu!lda açıluken 
fiyat tespiti de iyi değildir. J yapıyorlardı. Bu haberler sa-
Vasati fiyatı tayin etmek iyi londa yayılınca adeta bir panik 
olacak. oldu. Tüccarlar birer birer sa-

B.0. Hakkı - Biz satıcılar lonu terkettiler. Ancak şu şartla 
piyasaya gelen mala satarız ve ki öğleden sonra toplanılarak 
seçtirmeyiz. Esasen aramızda piyasa açılacaktı. 
fazla bir fark yok.. Malımız ÖGLEDEN SONRA 
iyidir. Almak isteyenlere derhal Saat 00 dört buçuğa gelmiş 
verırız. ve borsa salonları gelecek incir 

Aydınlı izzet - Malı ayır· müstahsil ve tacirlerine açık 
mak adalet değildir. Bu müs- bulundurulmuş olmasına rağ-
tahsil için felaket olur. Yağma men tek bir tüccar ile gaz.ete-
yok .. Bir mal bir defa heyenil- cilerden maada gelen olmamış 
medi mi kat'iyen satılmaz. Biz ve yapılan tahkikat yemiş çar-
istediğimiz fiyattan (dokuz ku· şısında işlere başlandığını gös-
ruş) kat'i}'en inmeyiz. istemi- termiştir. 
yenler almasın.. Yarın on ku- Filhakika sabahki içtimada 
ruştan aşağı satmayız. dokuz kuruş fiatın bile pe'k az 

Salonda soğuk bir hava es• olduğunu kemali asabiyetle söy-
miye başlamıştı. Borsa reisi, 
Türkofis memuru ve ticaret }iyen ve nihayet bundan aşağı 

fiatın kabulüne .taraftar olma
odası reisi arayı bulmak için dığını beyan ederek meclisi 
uğraşıyorlardı. Bir ihracatçı 
atıldı: terketmiş olan bir firmamn ih-

- Müstahsil gibi biz de racatçı bir firmaya bu fiatla 
memleketin istif ad esi için çalı- mal sattığı anlaşılmış ve bu 

1 k suretle incir piyasası nevi 
şıyoruz. Seçilmeden a ınaca 
mallar arasında ekşi ve kötü farkı gözetilmeksizin ve ikinci 
mal bulunabilir. Biz aldığımız mallara teşkil eden Selçuk in-
malı olduğu gibi kutulara yer- cirlerinin iyi kısımları dahil 
leştirerek ihraç edersek malı· olmak üzere· ve umumu tur-
mızı alan Avrupali bizi ayip- fanda mal kaydile 9 kuruş 
lamaz mı? üzerinden bilfiil açılmıştır. 

Bir başka tüccar: iLK MAHSULÜ SAT ANLAR 
- Malı her halde ayırmak VE ALANLAR 

lazımdır. Ayrı!mazsa almayız. Söylendiğine göre pi:·asada 
Ali Haydar(Albayrak) _ AJ- ilk inciri satmak şerefini tüc-

mayız ne demek.. Vapurlar cardan izzet Aydınlı ve almak 

bekliyor. Biz bugün işe başla- şerefini de Aydın satış koo-
malıyız. Arayı bulmak lazımdır. peratiflcri ittihadı kazanmış 

Nazilli A. Haydar - Burası bulunmaktadır. 
borsadır. Ben mal alacağım. Bunu müteakip Ahmed Muh-
lstcdiğim şekilde mal alırım. tar, Alazraki ve daha bazı 
Sekiz, dokuz, on beş kuruşta ticarethane!er mal mübayaa 
olsa, istediğim gibi eyi mal etmişlerdir. Fiatlar daima 9 
alırım. kuruş olarak takdir edilmiş ise 

B. O. Hakkı - Müstahsıhn de parti içinde çıkacak aşağı 
hakkı muhafaza edilsin. Or- malların refüze edileceği mu-

taya menfaatlar girmesin, biraz hakkakbr. Yüksek ihracat ev 
teenni iJe hareltet lazımdır. )erinin piyasada görünmemesi 

Nazillili Ali Haydar - Mal bugün için piyasada pek fazla 
alalım diyoruz, olmaz. Malınıza mal olmadığmdan fazla telaşı 
bakalım diyoruz, olmaz. Peki mucip olmamıştır. 
ne yapalım? CUMADAN EVVEL KUV • 

B. O. Halikt - Böyle bir VETLI MÜBA YEA T 
şey söyliyen olmadı. Buraya BEKLENMiYOR 
malımızı satmak için geldik. Anlaşıldığına göre, kuvvetli 

Bir tüccar - . Serbest kal- firmaların lzmirden yarın hare-
mak istiyoruz. Bizde de vicdan ket edecek olan vapura tesli-
vardır. Malı değer fiatiyle alırız. mat angajmanları yoktur. ikinci 

A. H. (Albayrak) - Serbest vapur ancak ağustos nihayet-
kalmanın imkanı yoktur. O )erine doğru hareket edece-
zaman müstahsil çok ezilir. ğine göre, bu ihracat evlerinin 
Borsadan bir bey' et seçilsin. de yarın olmasa bile cumadan 
Malları tasnif etsin. Ve tüccar itibaren kuvvetli mübayea ta 
bu tasnifi kabul etsin. girişecekleri muhakkaktır. Bu 

Bir ses - Olur mu hiç? ticarethaneler piyasaya çıkma-
Bütiin bu konuşmalar esna- makla beeaber bugün piyasaya 

sında tüccarlardan bazılarının gelmiş olan incirlerden pekaz 
salonu terk ederek gittikleri bir miktarının yarına devir edi-
gözleri çelmişti. Bazı tüccarlar leceği ve yarın da mal gelmi-
da kendi aralarında kulis arası yeceğine göre, i;alerin ancak 
konu maları ~arak ...-ıatJıtar -·-~-p-azarteai tr&nli kat'iyetle baş· 

Zonguldak, 19 (A.A) - Ankara ziraat enstitüsünden 66 
kişilik bir talebe grubu öğretmenleriyle birlikte Edun, Safranbolu 
ve Filyos üzerinden Zonguldağa geldiler. Maden mektebinde 
misafir edildiler. Talebeler havzadaki maden böigelerini 
gezdiler. Dün halkevi tarafından konuklarımız onuruna 100 
kişilik bir çay verildi. Halkevleriyle samimi hasbıhaJler yapıldı • 
Gece de hükumet bahçesinde Halkevi mnzik kolu misafirlerin 
iştirakiyle millı oyun ve eğlentiler tertib edilmiştir. Misafirler 
Zonguldağm sanayileşme yolundaki ilerleyişinden ve gördükleri 
içten alakadan çok memnun kalmışlardır. 

Misafirler bugün Samsuna hareket etmişlerdir. 

f>ir havacımız on saat havada 
kalarak bir rekor yaptı 

lnönü, 19 (A.A) - Türk kuşunun geçenlerdt" Rusyadan ge
len muallim muavinlerinden Ferid Ziya Orbey 16-8-1936 günü 
S. 5 tipinde iki kişilik bir yelken planörüyle 9 saat 46 dakika 
havada kalarak 7-8-1956 Pazar günü G. 9 planörüyle 7 saat 35 
dakikada Tevfik Aytan tarafından yapılmış olan rekoru kırmışbr. ......... 4• 

ltalyan amirah Zehirli gazlardan 
Kielde korunma 

Kiel, 19 (A.A) - ltulyan 
Amiralı Paladini Gorizia kru
vazoru ile buraya gelmiştir. 

Amital büyük harb maktülleri 
abidesine bir çelenk koymuş

tur. 

General Gamelin 
dönüyor 

Viyana 19 ( A.A) - Var
şovadan gelen ve Parise git
mekte olan General Gamelin 
Viyanadan gemiştir. 

Belçikanın bir 
kararı 

Brüksel, 19 (A.A) - Kabi· 
ne toplanarak beynelmilel va
ziyeti tetkik etmiş ve silah ve 
mühimmat ve harb levazımı 
ihracatı hakkındaki emırna

meyi tevsi etmeyi kararlaştır
mıştır. 

Hükumtt Fransa ve lngilte· 
renin bath hareketlerinden 
mülhem olarak tayyare, gemi 
ihracatiyle ve harb levazımı 
transitini de hususi bir müsaa· 
deye tabi tutmağa karar 
vermiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıyacağı ümid edilmektedir. 

iHRACATÇILAR iN 
GÖSTERıŞI 

ihracatçıların gösterdikleri 
istiğnanın muvakkat bir göste
riş olduğu, satıcıların da fiat
ları tutmak hususunda çok 
dikkatlı davranacaklara anla· 
şılıyor. 

TESCiL EDiLMEMiŞ 
Şurası da şayana kayıttır ki 

tahkikatımız neticesinde piya
sada satıldığını anladığımız 
incirlerden pek az kısmı ve 
borsanın çarşıya gönderdiği bir 
memurunun teşebbüsü üzerine 
borsaya tescil ettirilmiştir. 

Müstahsılin endişe ve telaş 
içinde bulunduğu şu sıralarda 
olsun incir alım ve satımların
da kuvvetli roileri olduğunu 
anladığımız simsarların niza· 
mi vazifelerini ifaya mecbur 
tutulmaları her halde ve kati
yen lazımdır. 

IZMIR iHRACAT T ARl
HINDE BIRIGIK HADiSE 
Hulasa incir piyasası hiç bir 

sene Jllİsline tesadüf edilmemiş 
olan bir tarihte pek erken açıl· 
mış bulunmaktadır. lzmirin ti
caret tarihinde incir piyasası 

açılışının üzüm piyasasına te· 
kaddüm ettiği mukayyet de~il
dir. Buna rağmen tabiatın bir 
cilvesi olan bu halin rençber, 
müstahsil, satıcı ve ihracatçı 
tüccarımız için hayırlı ve çok 
karlı olmasını temenni . ederiz. 

.A..d.:n.a:ıı :Si1ge~ .. 
• • 

Satıcı tüccarlardan izzet Ay-
dınlı sekiz yüz çuval mevcu
dunu Fesci zade lzzi, Ahmed 
Muhtar ve şürekası iJe Aydın 
zirai satış kooperatifi ittihadma 
dokuz kuruttan satmııtır. 

Belgrad 19 (Ö.R) - Halkın 
zehirli gazlardan korunması 

için Zagrebde bir mekteb açı
lacaktır. Bu mektepte orta tah
sili bitirenler zehirli gazdan 
korunma dersi alacaklardır. 

Eski ispanya kralı 
Belgrad, 19 (A.A) - Avus

turyada ikamet etmekte olan 
eski ispanya kralı Alfons dün 
Naib prens Polu ziyaret etmış 
ve öğle yemeğinden sonra 
derhal yine Avusturyaya dön
müştür 

Eden vazifeye başlad; 
Londra 19 (A.A)- B. Eden 

dün öğleden sonra hariciye 
nezaretinde vazifesine başla· 
mıştır. 

lngiliz bahriye 
hakanı 

Londra 19 ( A.A ) - Bah
riye bakana Samuel Hoare bu 
ayın sonlarına doğru Cebelüt· 
tarak ve Malta deniz üslerini 
ziyaret edecektir. 

Amerikada 
Amerlkada iki milyon 
~iftçlye yardım edilecek 

Vaşington, 18 (A.A) - Çift
liklerle ziraatla meşgul cemaat
lar tarafından iaşeleri temin 
edilmekte olan iki milyondan 
fazla adama mahsulatın bu 
sene uğramış olduğu basar do· 
layısıle hazine tarafından yar
dım yapılması mecburiyeti ha· 
sıl olacakhr. 

•••••••••••• 

Havacıl!k ve spor 
Havacılık ve spor mecmua

sının 173 üncü sayısı havacılık 
ve spora ait kıymetli yazılar 
ve tetkiklerle çıkmıştır. Okur
larımıza tavsiye ederiz. 

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

Tashih 
Ölü Hatice Dilruba verese· 

sine aid olub Sulh Hukuk Malı· 
kemesinden satılığa çıkarılan 
emvali gayri menkule hakkın· 
da gazetenizin 14 ağustos 936 
tarih ve 9320 numaralı nüsha· 
sının 7 inci sayfasının 4 üncü 
sütünuoda 1659 numara ile 
intişar eden ilanda satılığa çı'" 
karılan gayri menkuller ara· 
smda Toraman mahallesinde 
ikinci Yüksek sokağında kair 
tapunun 22 parsel numarasıor 

kayıdh 9 kapı numaralı ' 
200 lira bedelle talibi ' 
sinde bulunduğu nasılsı> 

ven yazılmamış oldJ 
mezkur evin dahi ayfc\a 
saalta en çok artı\\\O.e 
olunacağı ve ayı na\oe 
açık artırma 31-8 > 

1 
eO.eO 

yapılacağı yazıl·"'~:a\.\Ş 'l,\ı· 
mezkur gazet• en ·a'l.'\\'\l\~ 
nushada yino\at3~a!~unc\ı\'\ 
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Roma imparatorluğun 
tasdikini bekliyor ... 

AŞKM CERALARI 
PARDAYANLARIN ALTI 

YAZAN: MIŞEL ZEVAKO 

-28-
- Hayır, madam 1 Şimdi 

onu görürsem, ilk sözünden ci
nayetini keşf edeceğim gibi 
geliyor .. Bununla beraber A\is
siz yaşayamıyacağım. Ondan 
uzak geçirdiğim hayatımın her 
saniyesinde ıshrab çekiyorum. 

- Demin bir cinayetten 
bahsettiniz. Böyle esassız söz
lere kapılmayınız. Alis Dölüks 
hakkında sizden bir ay müsa
ade istemiştim. Bu zaman zar
fında tetkikatımı bitirdim. Alis 
DöJüks saf, masum seviJmeğe 
layık ve sizin gibi bir adamın 
sevgisine şayan bir kızdır. 

Kont de Mariyak bu söz 
karşısında heyecanını tutama
dı. Bu sevinç tesirile bınçkı
nklarla diz çökerek ağladı. 
Hemen kraliçenin ellerini tut
tu ve dudakları arasmdan: 

- Anneciğim! Anneciğim! 
Feryadı fırladı. 
Katcrin önünde diz çöken 

konta öfkeyle asık bir suratla 
bakh. Ayağa kalkarak elini 
kurtardı. Geriye çekilip boğuk 
bir sesle : 

- Çıldardınız mı ? Mösyö! 
Diye homurdandı. Ayni sa

niyede Mariyak ta ayağa kalktı. 
Fakat kraliçenin çehresi yerine 
gelmişti: 

- Ah kont! Ne kadar se
Yinç içinde olursanız olunuz 
yalnız beni pek elim bir mev• 
kie düşürmeyiniz. Şayed sözü· 
nüzü işitmiş olaydalar halim ne 
olarda?. Fransa kralının valde· 
sinin namusu ayaklar altına 

aJınmış olacaktı. 

Dedi. Kont doğrularak: 
- Oh! Ne kadar fena yap

bm. Hezeyammdan dolayı beni 
affediniz. Aşk hastuı hir biça
reyi mazur görünü. 

Kont çocuk gibi sevindi ve 
gülmeğe başladı. Ömründe ilk 
defa olarak saadetin ne oldu
ğunu anlıyordu. Kraliçe: 

- Haydi dostum gidiniz ve 
mes'ud olunuz! 

Diye sözüne son verdi. 
Kont, kraliçenin uzattığı eli 

öperken: 
- Çok mes•odumt 
Dedi. 
- Bir söz daha söyliyeyimf 

Afise evleneceğiniz günü saah, 
kiliseyi ben söyliyeceğim. Bunu 
bana bırakımz: Evvelce kendi
sine fena muamelede bulun
muştum. Bu vesile ife zavalh 
kızın gönlünü alayım. 

- Emrinize itaat ederim 
madam! 

- Artık bu konııştuklarımızı 
kimseye .söylemiyeceksin de· 
ğil mi? 

- Evvelce b:ınun için yemin 
etmiştim madam! 
dedikten sonra aynJdı. Sevinç 
iç~de odadan çıktı. 

- Mariyakın avdetini müte
akip kraliçe t•pınma odasın· 
dan çıkarak çahşma odasma 
geçti. Bir mum •Şlğı albnda 
yan odanın birinde genç bir 
kadm bekleyordu ki bu da 
Alis Dö Lüks idi. 

Kraliçe Afise doğru yfirüdü 
elinden tutarken: 

- lşittinmi? 
Diye sordu. 
- Hayır Haşmetpenıh! 
- Hiç dinlemedin mi? 
Genç kız titreyerek: 
-.ı:.. Hayırl 

Cevabını verdi. 
- Beni hayrette bırakıyor

sun. Artık eski Alis değilsin! 
Öyle ise dinle! Kont ~imdi be
nim odamdan çıktı. Seni son 
derece seviyor. Kendisi!e ya
kında evleneceksiniz gününü, 
saat.na sorma zamanında bun
Jan ben söyliycceğim. Y alııız 
pma bil ki; sen arbk Kont Dö 

Lüksün kızı değal, onun tarafın· 
dan evlatlığa kabul edilen anasız, 
babasız bir çocuksun... Jao 
Dalbreye ifşa ettiğin sır bu 
oJacakhr... Sözlerimi anlıyor 
musun? 

- Evet! 
- Arhk bugünden itibaren 

mes'udsun. Bu işi yalnız ben 
bildiğim için üzüntü edilecek 
hiç bir tarafı kalmamıştır. 

- Ya Navar kraliçesi! 
- Onun için üzülme! Onunla 

evlenip uzak yerlere, istediği-
' niz yere gidecek siniz. Yalnız 

sonuna kadar bana itaat etmek 
şratiyle .. . Eğer cüz'i bir tered
düt gösterirsen seni mahYede
rım. 

- Emrinize itaat bana borç
tur. 

Kraliçe memnun bir tavırla 
başını saJJadı: 

- Haydi git, kızım gerek 
senin ve gerekse Kontun saa· 
detini arzu etmekte olduğumu 
unutma... Bilhassa tavsiyelerimi 
aklından çıkarma. .. 

Alis dimdik durdu: Halinden 
hissiyatiyle mücadele ettiği anla· 
şıhyordu. Gözlerini yere eğe· 
rek görülüşte yüzüğiyJe oynıyor 
gibi görünüyorsada rengi pek 
sararmış ve asabileşmişti. Ka
terin: 

- Ey, Alisi ne düfünüyor
sun? 

Afis titreyerek cevab •erdi: 
- Af edersiniz madaml ben .•• 

Ha yar •.. 
Sözlerini kekeledi. 
Katerin genç kızm elinden 

tekrar tuttu, gözlerini gözlerine 
dikti. Ve: 

- Ne imiş bakalım? Söyli· 
yecek bir wôzün mü var? 

- Hayır!.. ~ünüyordum. 
lledi. 
Alis, heyecan içinde kendin

den geçmişti. Yavaş yavaş 
kendine gelince bir reverans 
yaparak odadan çıktı. Gizli 
dehliz ve merdivenlerden ge· 

çerek eğlence salonlarına uğ· 
ramaksıun saraydan uzaklaştL 

Laha$ sokağındaki küçük evi
n:n yolunu tuttu. 

Evine girince diNeklcrini bir 
masaya dayadı. Başını etleri 
içine alarak düşünmeğe baıladı. 

- Kont, Katerinin oğludur! 
Acaba kraliçe bunu biliyor mu? 

Buna konte söylemeliyim? Be
reket versin tam vaktinde 

kendimi zaptedebildim. Az 
kaldı bu kelime ağzımdan ka

çacak idi. Acaba ne konuştu· 
lar? Katt!rin, Deoda'nın kendi 

oğlu olduğunu biliyor mu? Şa
yed Lunu konta söylersem 
belki göDlü lanlır. Evet, biç 
bir şey söylemiyeceğim. Eğer 

Katerine, "Kont senin oğlun
dur,, dersem belki onu öldür
meğe kalkar. 

Diye üzülüyordu. 

* • • 
Kont dö Mariyak, kraliçe 

Katerin dö Medici'nin yanandan 
pek şen ayrıldı. Nipn cemiyeti 
ziyafetinin verildiği salonlardan 
geçti. 

Artık mes'addu. Kalbini ezen 
bütün acılar, ısbrablar unutul· 
muştu. Düşman zannettiği Kra
liçeye müteellim bir valide gö
ziJe bakmağa başladı. 

Mes'uddu. Hatta Alis'den 
ilk itiraf aşkını işittiği zaman 
bile kalbi bu derece çarpma· 
mıştı. Sevincini anlatmak için 
jan Dalbere'yi arıyordu. Fakat 
hiç kimseye bir kelioıe bile 
söylcmemeğe yemin etmiş ol
duğunu hatırladı. Şayed pek 
geç kalmazsa Alis'in evine 
gitmeği tasarladı: 

- Bil,,,_ -

Na- 1 lsviçre'de Bile'de çıkan 
tional Zeitung' dan: 

Polonyalılardan sonra Al
manlar da, gerçi bilvasıta ola
rak, yeni Roma imparatorlu· 
ğunu tanıdılar. Başka türlü de 
olamazdı; ltalyanlar memnun
durlar, gazeteler Almau fazi
leti, bu milletin realistleri &'l

layış kabiliyeti hakkında met
hiyelerle doludur. Bu suretle, 
şimal denizinden Akdeniz:e ka
dar yayılan yeni ittifak gitgide 
kuvvetleniyor. Ve bu, garb 
devletlerinin, blokların teşek· 

külünü Avrupa sulhuna zararlı 
addederek, eşit bir vaziyette 
bir Avrupa elbirliğine her kesi 
davet ettikleri bir sırada vu
kua gelmektedir. Fakat Ro
ma da Berlin gibi, başka türlü 
düşünüyor ve bu blokun teşek
külü, paktlarla kapısı açılmış 
olan bir müdafaa tedbirinden 
ibaret olduğunu ileri sürüyor. 

Yeni üçüz ittifak mevcuddur 
ve kuvvetlenmektedir. Esasen 
buna daha ziyade bir beşiz 
ittifak demek daha doğru 
olur. Çünkü buraya Alman· 
ya, ltaJya ve Avusturyadan 
başka Macaristan ve Po· 
lonya da dahil bulunmakta
dırlar. Şimdilik politika saha
sında hesaba katılmayan Ama• 
vudluğun stratejik bakımdan 
bu koalisyon i~inde ehemmi· 
yeti olduğunu da unutmamak 
lazımdır. 

ikinci planda da 5,5 milyon 
nufusiyle Bulgaristan bulun
maktadır. Bugün, Avrupada 
teşekkül etm;ş olan bu antide
mokratik blok dişine kadar 

silahlı, daha çocuk yaştan üni
forma giyen ve milliyetçilik 

~fikriyle yetiştirilmiı 160 milyon 

nufusu ihtiva etmektedir. Fa
kat bütün bmılar da birşey 
değildir. 

Küçük anlaımanm durumu 
şüphelidir. ve bu tarafta da 
sürprizlerle karıılaşmak müm
kündür. Romanyada vaziyet 
karaşmışhr, bu memlekette nas· 
yoı~aı sosyalizm randımanlı bir 
tekilde çalışmaktadır. Yugos· 
lavyarun dostluğu, Fransanın 
vermeye amade olduğu maddi 
ve askeri dostluğa bağlıdır. 

Almanya, Avusturya, Macaris
tan ve Polonya ile çevrili olan 
Çekoslovakya ilk kurban va
ziyette bulunmaktadır. 

Şüphesiz ki, ne Almanya, ne 
de ltalya bir harb ister gô· 
rünmiyorlar. Bir harb, ister 
zaferle. ister mağ1iıbiyet1e bit
sin, her diktatörlük için enin· 
de sonunda bir intihar demek
tir. Faşizm ve Hitlerizm ise 
~bediyen yaşıyarak insanhğa 
hizmet arzusundadırlar. Harb 
istenmiyor, fakat depolardaki 
sayısız toplar ve hangarlarda
ki tayyareler, sadece mevcu
diyetleriyle de harekete geçe
bilirlel'. Almanya ve Italya beş· 
ler konferansına iştirak için, 
hakkında aydınlatılmalarını is· 
tiyorlar. Sanki her şey önce
den açıklanmış değilmiı gibi. 
Maksad Roma ile Berlin ara
smda görüş birliğini tesis et
mek, daha doğrusa, önceden 
bir blokun mevcud olduğunu 
hissettirmektir. 
Ro:na, imparatorluğun tudikını 
ve normal vaziyetin iadesini sa-
bırsızlıkla bekliyor ltalyan yemiş 
leri Londrada ödenecek yerde, 
bedelleri lngilterenin alacaklı 
hesabına mahsub edilmekte 
devam ediyor. 

Bu yüzden ltalyanın ticaret 
bilançosu bir türlü düzelmiyor. 
Çünkü zaferle neticelenen bir 
barptan sonra da paraya ve 
yabancı para111ına ihtiyaç var• 
dır. ltalya, bu neviden mesele• 
ler halledilmedikçe Londraya 
veya Cenevreye gitmiyecektir. 
Ve hal böyle oldukça da ltal
ya - Avusturya - Almanya blo· 
kunun yerini, Loodrada düşü· 
nüldüğü gibi bir Avrupa el bı
rakması beklenemez. 
~.z?..27.7".7.JJ...Z~V~ 

o Mazarakis 
Gazele, mecmua ve 

kitap evi 
Yunan, Fransız, lngiliz, Al

man, Italyan, Yugoslav, Ro
men, Macar ve Arap dille· 
rinde çıkan bütün gazete ve 
mecmualan size temin eder. 
Her türlü mecmua kitap si
pariıi kabul eder. Fiyatlar 
ehvendir. 

Kordon Ctnddi hanı Nu: 3 
C22Zi0"~../..7'.J.Z7-Z'Z:ZZ'-/~ 

Arsıulusal lzmir Fuarı 
riyasetinden: 

komitesi 

1 - Pavyon sahıına 25 Ağustos 936 akpmına .kadar devam 
edileceğinden bu tarihten sonra vukubaJacak müracaatlar kabul 
edilmiyecektir. 

2 - Tutulmuş olan pavyonlar inşa ve dekorasyon işleriniu 29 
Ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olması lizımdır. Ba tarihten 
sonra hiç bir suretle inşa işine müsaade edilmez. 

3 ~ 30 ve 31 Ağustos günleri pavyonların tall&İm Ye eıya 
serimi ifierine tahsis edilmiş olmakla fuara iştirik etmİf olan 
ekspozaalarm hazırlıklarım bu tarihlere göre ikmil etmeleri rica 
olunur. 

4 - Evlerinde müsaid yerleri olab fuarın deYamı miiddetince 
pansiyon balüıde kiraya •ermek istiyenleria ey adresleriyle oda 
Ye yatak adedi Ye :ratak fiatlerini Fuar büroSUDa müracaat ede· 
rek kaydetmeleri ilb olunur. 20-22-25 59 (1710) 

RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atctmal ve Şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

INŞAA1'. DEKORASYON. 8 YA VE 
TESISATI KABUL ED:::R. 
T 

il m mz 

ŞERİTCİLER - 5. 7 - TELEFON a•e2 

aahı•• ·- RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka ltiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, gür.el ıve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de ,-a1mz ve daima RADYOLIN 
kuHammz, fakat sabah akşam günde iki defa di lerinizi faça· 
lamak lizımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADVOLIN 

Salihli Kurşunlu 
Şifa hassaJan muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Hıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino huJasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak ü~ere insan başına otc1de 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına) atak
aız 1 ind 50, ikinci 40, üçüacü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahll Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

lzmir ikinci 
ğundan: 

Gayri Menkul Açak Arttırma 
ilanı. 

Aneye 500 lira vermeğe 
borçlu Süleyman borcuna mu-
kabil ipotek eylediği tapu kü
tüğünün 1356 sahifesinde ka
yıtb 280 ada 24 parseli ve 
mut.aflar .sokağıncb 100 eski 
104 yeni emlak sayılı dükkan 
300 lira kıymeti olup tarihi 
ilandan itibaren otuz gün müd
detle açık arttırmaya çıkarıl
mışbr. Talip olanJann kıymeti 
muhammeneniıı yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası ve 
ya Milli bankanın teminat mek
tubu vermeleri ve arttırma 22 -
9 - 936 tarihine tt!sadüf eden 
sah günü saat 14 de dairede 
icra elunacaktır. Müşterilere 
ait talipler bu hususun daireye 
talik olunan açık arthrma şart
namesini 30 - 8 - 936 tarihin-
den itibaren okuyabilir haklau 
tapu siciJli ile sabit olm1yan 
ipotekli, a'acaklt1ar ile diğer 
alacaklıların ve irtifak hak sa-
hiplerinin oo haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarım evrakı nıüsbi
telerile 20 gün içinde icra dai

tesine bildirmeleri aksi halde hak· 
ları tapu .lcil1'1t sabit olmadıkça 

sahş bedelinin paylaşmasından 
hariç katacaklar ve tayin edi
len zamandan arttırma bedeli, 
gayri menkulün yüzde yatmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 
soa arthranın teabbüdü baki 
kalmak üzere artbrmanıa 15 
gün daha temdid edilmek su· 
retile 7 - 1 O - 936 tarihine te
sadtif eden çarşamba günü ay
ni saatta gayri menkul en çok 
arttırana ihale edilecektir. Sa
tış peşin para iledİT, mal be
deli ahnmadan teslim alınm:ı
dan teslim edilmer:. Mal bedeli 
verilmez ise ihale karan feshe
dilir, ve kendinden enci en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzebniş olduğu bedel ife al
mağa razı olursa ona ihale edi
lir o da razı olmaz veya bu· 
lunmazsa icra dairesim e he-
men 15 gün müddetle arthr
may'a çıkarılır. Bu arttırmaya 
alakadarlara tebliğe hacet Gl-
mayıb yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok arthrana ihale 
ediJerek her iki ha!de birinci 
ihale edilen kunse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer za
rarlardan mes'ul olduğu ve ta
pu harcının belediye ve vakıf 
icannın ve yüzde iki buçuk 
deUa,iyenin müşteriye ait oldu
ia ilin olunur. 58 ( 1709) 



YENi A&IR 

Sinekleri öldürmek için 

yalnız. FLiT alinız. 
Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etme
yiniz ve FLIT'in ~ahtelerlnden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kuşaktı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde 8ahldığını hatırınızda tutunuz.' 
Bu tenekeler mühürlü olduA'undan her türlü iii;;~~~ 
hiyleden arldirlor. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bGtün haşaratı oldüreblllrsinlz. -

Delikln-ı ve yank/ara FLiT tezu 
koyunuz. Haşarat, toza temas 
eder ıtmez cltrhal ölürln-. 

ıs ........,.ır.l'Bll~ .. ~ti"~111i+ıı::'aJ~~mra1a~maı: .......... mııııım: ....... ı:ıım ..... ~,~·~·mr:u•nmıms:ıs;a1111111111Em:ıımıs~~ı::::::~~t:m~7:i:~ lzmlr sicilli ticaret 
memurluğundan : 

İzmirdc Gözlenıecilerde 8 
numarada ticaret yapan müsec
cel [ lzmir incir ve üzüm ke
reste ve kutu sanayii Türk Ji
mitet şirketi ] nin 30/4/936 ta
rihinden itibaren fesh ve tas
fiyesine ve avukat Behaettin 
Nasuh Yörük, şeriklerden Şük
rü Cevahirci ve muhasebeci 
Ali'nin tasfiye memuru tayinle
rine mütedair şerikler karar
namesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1822 numa· 
rasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 Kararname 
lzmir sicilli ticaret memurlu

ğu mühürü resmisi ve F. Tenik 
imzası. 
lzmir incir ve üzüm kereste 

ve kutu sanayii Türk 
limited şirketi 

Sermayesi : Türk lirası 
Karar numarası 39 
Karar defteri sahife numa

sı 124 
Ş"rketi teşkil eden şerikler 

Manisalı Mehmet Fevzi, Sirozlu 
Recep ve Şükrü Cevahirci 23-
5-936 tarihine müsadif cumar-
tesi günü Gözlemecilerde 8 
numaralı Müsevvit hanındaki 
şirket yazıhanesinde heyeti 
umumiye halinde toplandık. 

1 - 14 - 4 - 936 tarihli ka
rarda; 936 senesi için f zmir ve 
üzüm kerestesi işinin üzüm ku
rumuna tahsis edilmesi hasebile 
§İrketin devamında bir faide 
mütasavver olmadığından şir
ketin 30 nisan 936 tarihinden 
itibaren fesb ve tasfiyesine ka
rar verilmiş ve fakat şürekadan 
Mehmet Fevzi ve Recep na· 
mma tasfiye memuru seçilen 
avukat Baha bu şekilde tasfiye 
memurluğunu kabul edemiye
cegmı bildirmiş olduğundan 
bu güne kadar tayin edilecek 
tasfiye memurlarında ittifak 
hasıl olamaması hasebile mu
amelat resmen tekemmül etti
rebilecek bir hal alamamıştı. 

2 - Bugün limited şirketini 
teşkil eden biz her üç şerik, 
şirketin fesh ve tasfiyesi hak
kında 14 - 4 - 936 tarihli ka
rarı teyit ve avukat Bay Be· 
haettin Nasuh Yörük. ve şü
rekadan Bay Şükrü Cevahirci 
ve keresteci Bay Mehmet Öz
saruhan ticarethanesi muhase
becisi Bay Alinin limited şir
ketin tasfiye memurluğuna ta
yinine ve merasiminin if asile 
muamelenin ıntacına. 

3 - Görülmekte olan şirket 
muhasebesinin devamına. 

4 - Hususi şeriklerJe olan 
muamelatın da şimdiden fesh 
ve tasfiyesine ittifakla karar 

W1 1 

lzmlr belediyesinden : 
1 - Belediye emlak ve aka

rından müftü solrnğında çak· 
mak furununda 28/30 sayılı 
kireç hanının st-nelik kirası 
altı yüz lira badeli muhammen
le ve başkatiplikteki şartname 
veçhile bir senelik kirası 4/9/ 
936 cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için kık beş liralık 

muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Eski debağhane çayı· 
nın mecrasını teşkil eden bü
yük ana Jağımın bir kısmının 
tamiri işi 390, 18 lira bedeli 
keşifle 4/9/936 cuma günü sa
at on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini görmek üzer~ bele
diye baş mühendisliğine, işti
rak için de yirmi dôkuz buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Yetmiş milimetre kut
runda yirmi dört telli keten 
iplikli ve otuz atmesfer tazyike 
mütehammil beşyüz metre hor-
tum alınacaktır. Bedeli muham· 
meni beher metrosu yüz kırk 

beş kuruştan yedi yüz yirmi 
beş liradır. Açık eksiltme· ile . 

ihalesi baş katiplikteki şartna
me veçbile 4/9/936 cuma günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
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Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto. çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

verildi. h } ki 
Recep imzası. M. Fevzi İm· tarafından imzah nushasına Böbrek, karaciğer r a atsız 1 arı-

··~·mu:i c~:~h~~~o imzası. ;~;;0.:~::F~::i:::d!~.=~ner~:: na, ha Z! msı zlı ğa karşı en iyi ve 
Hususi No. 41150 kuzuncu sah günü. şifalı maden suyudur 
işbu karar suretinin daire- lzmir üçüncü noteri Tahsin 

mizce tasdikli lzmir incir ve Amur resmi mühürü ve namı- Her yemekte bı·r ı·kı· 
üzüm kereste ve kutu sanayii na A. Raif Günyer imzası. 

fürk limited şirketine ait da- 19 - 8 - 936 B d k • • • 
iremizce tasdikli 30 kanunusani Ash gibidir. ar a ıçın iZ 
1934 tarih ve 1585 N.h 124 lzmir sicilli ticaret mühürü 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Neşesiz ve kırgın •••••••••••• :::::::::::f 
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Başı, dişleri 
v 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

.G R i Pi N 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip ·················· G R it • ••••••••••••••••• .................. • 1 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• i .................. 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
····~············· 

Karşısında derhal rice;.te mecbur olur 

Sınai kimya mühen
disliği tahsili için Al
m3nya ya talebe gön
derilecektir. 

Türkiye 
Ş. inden: 

Şeker fabrikaları A. 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müddet 
zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu olan hazırlıklann 
ikmalinden sonra sıhhatları fabrika işlerinde çalışmaya 
müsaid 2 - 3 )ise mezunu her sene kimya mühendisliği 
tahsili için Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Almanyaya 
gönderilmede fabrikada bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihab edilecektir. 

isteklilerin 1 - Eylfıl - 936 ya kadar aşağıdaki vesikaları 
Eskişehirde Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. Genel Direk
törlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Sihhat raporu 
3 - Mekteb · şehadetnamesi musaddak sureti 
4 - Olgunluk notları 

5 - 9X12 eb'adında üç boy fotografı. 
11~12-13-14-15-16-17~18-19 284/2546 ·-
lzmirde istirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her türlü konforu haiz bir otelde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

E 1 • J l J • g;diniz Odalannın denize 
V I ya za e 0 e 1 O e tam nezareti vardır. Otelin 

bütün eşyast tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 

ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym müşte-
rilerin emirleri altındadır. 1-15 (1668) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması . 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluban civarında No. 28-9 Ödemiıli 
sahifesinde yazıh olan aslına resmisi ve F. Tenik imzası. TELE~; : 2067 

fe doslamızda saklı mü~.b~r:ez:i~!!!!!!ll!Iİll ........ ~6~7•(~1~7~08~)~~~~~:;:.::::;;;;;;;;;~~==~--................................................................ liıilllıli 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
l<OY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapura 17 agaı

todan 22 agutosa kadar lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hambarg 
limanları için yük alacakhr. 

GANYMEDES vapuru 22 
aguıtosda beklenmekte olup 
ylikünll talıliyeden ıonra Bur• 
gaz, Vaına ve Költence liman
lan için ylk alacaktır. 

ORESTES vapuru 31 agus
tosta gelip 4 eylülde Anvers, 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham· 
burg limanlan için yük alacakbr 

SVENSKA ORIENT Lımen 
VIKINGLAND motörü 17 

agustosta gelip y&k6n6 tahli
yeden sonra Rotterdam, Ham
burg, Bremen, Copenbage, 

Dantzig, Gdynıa, Goteburg, 
Oslo ve lskandinav limanlanna 

hareket edecektir. 
NORDLAND motörü 28 

agustosta beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdyma, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacakbr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
SEÇEA VA vapuru 26 agus

tosta gelip 27 aguıtosta Pire, 
Malta, Marsilya ve Arsilya ve 
Barselone hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla taflilit için ikinci 
kordonda T abmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmet\i rica olunur. 
Nav 1unlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta ll'esuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
aw 

ikmale kalaa ilk ve orta 
mektep talebeleri ıüratle im
tihana hazırlanır. Tele fon 
sirketinde Zekiye müracaat. 

........ il 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bii
yük kutularda, ıişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satıhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve bepini&e lizam naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullamşlı ve dayanıkh Flit 
tulumbalan, sivriaiDek miica
deJesi için her evde bulan
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vupuru 24 

aguıtosta bekleniyor, 29 ağus· 
toaa kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liınanlan 
için yük alacakbr. 

ARTA vapuru 5 eylülde bek
leniyor. 9 eyltUe kadar AaYers 
Rotterdam, Hamburg Ye Bre
mea limanlan için yük ala· 
caktır. 
~ 

Den Norıke MiddelhaYılinje 

BO&PHORUS motörü 21 
ağustosta bekleniyor. lskende-
riye, Rouen, Havre ve Nor• 
veç limanlan için yük alacaktır. 

SARDINIA motörli 20 ey· 
lülde bekleniyor, 25 eylüle ka
dar Le Havre, Dieppe, Dün
kerk ve Noneç limanlan için 
yük alaeakbr. 

• ••••• 
Jobnston Varren Lineı Ltd. 
JESSMORE vapuru L"verpol 

ve Anversten yük getirerek 
tahliye etmiş ve gitmiştir. 

-· C!O ... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motörü ağustos 

nihayetine doğru beklenmek-
tedir, Belgrad, Novisat, Buda
pest, Bratialava Viyena ve Lim 
için ylik kabul edecektir. 
~ 

Senice Maritime Roamain 

DUROSTOR vapuru 2 ey· 
lülde bekleniyor. Kastence, Su· 
lina, Galatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. ...... 

Vapurlann ilimleri, gelme 
tarihleri vo navhm tarifeleri 
baklanda hiç bir taahhlcle ai· 
rişilmez. 

N. V. "fi. F. Hami Vu Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No • 
2007 • 2008 

alkol, her nevi aıid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

~ 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,. kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diı macunlan, krem, kokulu llabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Te'efon: 3882 

'tliNI A81R 

Buca · yatı orta okulu direktörlü
ğünden: 

1 - Eaki yatılı talebemizin Eylilhln birinci glntıne kadar 
kayıtlannı yenileterek - ilk taksitlerini yabrmadıklan takdirde 
yerlerine yenileri alınacak kendileri açıkta kalacaklardır. 

2 - Son sınıfların bitirme aınavlan Eylüllin ikisinde, birinci 
ve ikinci sınıflann geçme sınavları yirmisinde, dersler ilkteırinin 
birinde baılıyacakhr. 

3 - Yeai adaylann yazılma zamanlan: 
Ağustosun yirmisinden Eylülnn birine kadar bergün sabahtan 

akpma kadar, Eylllllin birinden 15 ne kadar hergün saat 15 ten 
17 ye kadar. 

4 - Ahnma prt)an Ye belgeleri : 
Yap 12 ile 16 aruında olan her aday camarluk kafa klğıclı 

(Soy adı ile), ilkokal diplomuı, yeni almmq qa Ye ıağhk rapora, 
baıı açık yeni çıkartılmıı 6 fotoğraf (kartonsuz) ve beyanname 
için 20 kuruıtuk pul ile ege veya ecesile birlikte gelecektir. 

Yatılı keseneği ilç blhide 200 liradır. ilk bölü yanbrken ya
bnlrr. 2005 numarah kanma gereğince getireceii belge ile iıyar 
çoculclanndan ythde 10, kardeflerden yüzdt: 15 mdirme yapılır. 

Yatılı gereçler listesi okulda asılıdır, yönetkeye başvurulması. 
15-16-18-19-20 2598 (1678) 

Bağcılara 
müjde il 

Ozlmleriniı: için TURAN Y AC F ABRIKALARI 
ıize sureti mabsusada baıulanmıı bir kili arz etmek
tedir. Killin muhtevi bulunduğu potaıa miktan 
" 35136 garantidir. Yllz kiJoJuk çuvah yalnız dart 
liraya sablmaktaclır. 

Bir tecrObede bulunmanızı bilhassa tavsiye ederiz. 
Kliltın eyi dereceaile beraber diğer potasalara na
zaran çok eJyeritli olduğunu derhal anlayacak11nız. 

Daha fazla maliimat almak için lzmir umum acente
liği Nef'i Naci ye J. C. Hemlİye mliracaat ediniz. 

Salih Ağa hanı No. 1, 2, 3 
Posta kutusu 224 

Telefon •••• lzmlr 

Daima sabit daima tabii 

inhisarlar Çamaltı Tuz- l 
lası müdürlüğünden: 4 A 

25 ağustos 936 tarihinde baş
lıyacak tuz yığınlama işlerinde ça
lışmak üzere 1000- 1200 ameleye 
ihtiyaç vardır. lstiy~nlerin şimdiden 
nüfus kağıtlarile birlikte Tuzla mü
dürlüğüne müracaatları lüzumu 
ilan ulunur. 

14-IS-16-17--18-19-2@.-21 (1664) 2628 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini babıeder. 

Juvantin saç boyalannı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat maiaJalanacla aray•s. 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORTO vapuru 15 agustos 

1936 Londra ve Anversten ge
lip yük bopltacaktır. 

FLAMINIAN vapuru agustos 
sooaada Liverpool ve Swan1e
adan gelip yiik botaltacaktır. 

Deabche Le•ante - Linie 
SAMOS vapuru 23 agustos 

1936 bekleniyor. Hamburg, 
Bremen ve Anversten yük bo-

Çarpıntı 
titreme 
baygınlığa 
birebirdir 

' Ec~anesi 

Hükumet 
sırası 

aentfe • 

Pariı f akliltesinden diplomah 
oı, teblplerl 

Mu7affer Eroğul 
Kemal f;etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan bqbyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadarmemlekethutanelinde 

pltacakbr. 
NOT : Vlrut tarihleri, va· 

purların isimleri ve navlun iic
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . . 
• • • • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
86y0k Salebçi oğlu hanı karpaında 

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

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk ilemini pfll'bnlf herkesi hayret içinde bll'kkmatbr 
Feminen Dip Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil ecZahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbabra ) ( Menekte ) 
( Akpm güneşi ) ( Leylak ) ( Limoa çiçeji ) (Yuemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka ıeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kimil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is-
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandas ! 

lzmir Bölge Sanat Okulundan: 
Bu yıl sanat okullarına ve Ankara lnpat Usta okuluna 

alınacak paraıız yahlı talebe aşağıda yazılı şartları taşımak 
üzere 25 Ağustos 1936 sabah saat 9 da okulumuzda açaJacak 
müsabaka sınavına uamzet olabilirler. 
Kayıd muamelesi 22-8-1936 cumartesi günü akşamına kadardır. 
1 - Türk olmak. 
2 - 13 yaıından küçük ve 17 yaıından büyiik olmamalan, 
3 - En az beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış bulan· 

malan şarttır. 
istekliler bir dilekçe ile aşı raporu, nüfuı cüzdanı ve ilk 

okuldan aldıkları diploma veya buglin bulundukları okuldan 
alacakları belge ve üç tane belge fotografisiyle birlikte vilayet 
orununuoa bqvmmaları ilin olunur. 

13-17-20 2599 (1647) 
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1 
Kartajenin hükU.met aleyhine • 

ıs yan ettiği söyleniyor 

Topçular bi isi kruvazörü batırdı 
Asilerin Sanla Amelia üzerine yaptıkları taarruzll 

hükômet kuvvetleri püskürttü. Esirler alındı 

. '@ 

R ";,8(-~'!'":: 
vka:.,. ·, 
~-1&<~ . 

Madrıtte i spanya harbiye nazırı f!Cıteral K.asteilo K.oadarama cephesine kamanda eden general Rikelr11i ile göıiişiiyor İspanyada miit!ıiş bir facia lıalini alan dahili harp salmelerindrrı 

Madrid 19 (Ö.R) - Bir bü- kuvvetler tarafından işgal edil- Gastejon kolu şimdi Madride metinelinde bulunan şehirler: asilerin elinde bulunan müstah- ateşile batırılmıştır. Bu kruva-
kômet tebliği, Sen Sebastien, mesinden evvel yağma edilmiş yürü~.ekt!~dir. Madrid, Barselona, Valansiya, kem yerler hükumet tayyare- zör asilere iltihak ettikten son-
lrun ve Kratacayı bombardıman eşyanın derhal geriye iade olun- HUKUMETlN ELiNDEKi Alikanda, Albaçeta, Bilbo, San leri tarafından şiddetle bom- ra korsan ilan edilmişti. 
eden Almiranda Sezare kruva- ması lazım geldiğini halka ilan .. ŞEHiRLER Sebastiye, Malaga, Milindo bardıman edilmiştir. KARTACA ASILERDE 
zörünün hükümet kuvvetleri etmıştir. Madrid, 19 (O.R) - Hükii- ve Balear adalandır. Endülüsde Paris, 19 (Ö.R) - Fransız Paris 19 (Ö.R)- Dün Sevil 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarafından hasara uğratıJdığını JSPANYOL FACJASJ GENJŞLIYQR komünist partisi lspanyol ko- radyosunun bildirdiğine göre 
ve gemide açılan rahnelerin münistlerine maddi yardımlar- takriben 2500 Almanın sakin 
büyüklüğü hasebiyle A 'miran· ı... da bulunmak için Fransanın huluudukları Kartaca şehri 

danın yoluna devam edemiyerek Hu·· ku"' metcı·ler Maı·ork adasının başka her tarafında iane toplayan mıntakası asilere iltihak etmiş-
kaybolduğu tahmin olanmakta- bürolar acmışlardır. Ierdir. 

dır. ı d k k d 1 BiR KROV AZÖR BATTI Barselonda lngiliz tebaa sın· 
SANTAMARYANIN bir imanına a as er Çl ar J ar Paris 19 ( Ö.R) - Madrid- dan üç kişi kalmıştır. Malaga-

BOMBARDIMANI den gelen haberlere göre Sen- da hükfımetçilerin bir tayyaresi 

Barselon, 19 (A.A) - Ma- Şimdi asiler hUkOmetçllerin zehirli gazlar kullandıklarını iddia ediyorlar sebastien şehrinin Banliyösün- alevler içinde düşmüştür. Se-
yorka adasına çıkarılan kuvvet- Beş lnglllz tayyaresi meçhul bir istikamete uçmuş de asi kuvvetlere yardım için vilde birçok papazlar general 
ler şefinin bir tebliğine göre, barba iştirak eden Almirando Dölamo kuvvetlerine iltihak 
Sanlamaria bombardıman edil- kruvazörü hükfımet topçlarıoın etmişlerdır. 
miştir. Hükiimetçi kuvvetlerin 
ihracına devam olunmaktadır. 

Burgos, 19 (A.A) - Gene
ral Mo a Va1ladolide gelerek 
Fasdan dün gelen Lejyon Et
ranjer kıtalarım teştiş etmiş 

ve bilahare Burgosa dönmüş

tür. 

ihtilal komitesiyle karargahı 
umuminin yakında Burgosdan 
Valladolide nakli düşünülmek
tedir. 

Madrid, 19 (A.A) - Hasta· 
hanede yatmakta olan general 
Loper Ochca ölmüştür. 

ASILERlN HÜCU~1U 
Madri<l, 19 (A.A) - Harbi

ye \ıakanlının bir tebliğine 

göre, HükümetçiJer Estrama
dure cephesinde asiJerin Puen
ta Malledin ve Santa Amelia 
üzerine müteveccih bir hücu
munu püskürtmüşler' 30 asiyi 
esir almış!ar ve 30 kamyon ele 
geçirmişl~rdir. 

Endülüs cephesinde ise hü
kiimetçiler mevzilerini takviye
ye devam etmektedirler. 

Meksiko, 19 ( A.A) - San 
Luis'de La Pazda federal kıt'· 
alarla asiler arasında vukua 
gelen bir çarpışmada on asi 
ölmüştür. 

KARTAJENIN ISY ANI 
Sevil 19 (A.A) - Sevil rad

yosu Kartajenin Madrid aler 
hine isyan etmiş olduğunu ve 
milli kuvvetlerin Losal Gasares 
San Banito ve Anestoria mev
kilerini işgal eylem=ş bulundu
ğunu bildirmbktedir. 

Huolbada vali şehrin mit!i 

Aljcztrastn lıiiktimet Ji/osu lata 'uzdan bombmdwıaw 

Cebelüttarık, 18 ( A.A ) - Brilliant \orpido 
muhribi bu akşam Hue!vaya hareket etmiştir. 

Barselon, 18 ( A.A) - Hükamet kuvvetleri 
Majork adasmdaki Palma şehl'i ile adanın iki 
aksamı arasındaki münaka!eleri kesmkek üzere 
dün Sante Mariayı bombard1man etmişlerdir. 

Hükümetin diğer bir takım kuvvetleri de 
L.ün adanın şarkında kain Porto Oristo yakı
ı:ı~da karaya çıkmışlard:r. 

Hükümet kuvvetleri cok yakında Palamaya 
taaruz edeceklerdir. 

I-lendaye, 18 (A.A) - Sarı Sebastien memur
ları tarafından yapılan tahkikata göre, Biriateu
yu bombardıman etmiş olan tayyarenin mar~a.sı 
Fo'~ke.dir. Ha~buki hükumet kuvvet!erının 
elinde bu markayı taşıyan hiçbir tayyare yoktur: 

Lizbon, 18 (A.A) - lhtilatcilerin Burgosdakı 
umumi karargahmdan bildirildiğine göre, Hü
kumet kuvvetleri son günlerde gazlı bombalar 
l:ul!anmağa başlamışlardır. 

Seville, 18 (A.A) - Seville radyosu, Majork 
nd~smda ihtila!cilerin dün karaya çıkmış olan 

hükümet kuvvetlerini bozmuş olduklarını biJdir· 
rniştir. 

Barselon, 18 (A.A)- B. Pierre Bosch Gum· 
pera ispanyanın Beriin sefirliğine tayin edil
miştir. Berlin hükumetinin agremanı geldikten 
sonra bu tayin keyfiyeti resmileşecektir. 

Londra, 18 (A.A)-lyi malumat almakta olan 
mehafile göre, geçenlerde hususi ajanlar tara
fından satın alınmış olan beş lngiliz tayyaresi 
meçhul bir semte doğru hareket etmek üzere 
Portsmouthta harekete amade bulunmaktadır. 

Muhtelif nezaretlerin alakadar servisleri her 
türlü silah ihracatına mani olmak çarelerini 
araştırmakta ve umumi bir itilaf yapılır yapıl
m~z ispanyaya tayyare sev~iyatını menetmek 
yollannı taharri eylemektedırler. 

Elli bin kişi öldü 
Hiikfımtt kuvvetleri Madrid civarın· 

daki nihai harba hazırlık yaptı 
HUkOmet kuvvetleri de zehirli gaz kullanıyormu,. 

Asiler bazı şayialar çıkardllar -·-·-·-Paris 19 (Ö.R)- Havas mu
habiri milislerle asi kuvvetler 
arasında nihai çarpışmanın çok 
şiddetli o!acağmı, Madrid civa
rında hükumetin müdafaa ter
tibatı aldığını, Madritin kolay 
kolay düşmiyeceğini bildirmek
tedir. 

Asi kuvvetler, San Rafailin 
etrafındaki muharebede zehir
li gaz kullanmışlardır. 

Sevil radyosu ise asilerin de· 
ğil; hükümet kuvvetlerinin ze
hirJ.i gaz kullandıklarını haber 
verıyor. 

Bir istatistiğe göre ispanya
da son hadiselerde her iki ta
raftan 50,000 kişi ölmüş ve 
130,000 kişi yaralanmıştır. 

Maddi zarar beş milyar pese
tadır. 

Paris, 19 (Ö.R) - Asiler ta-

rafından işaa edilen bir habere 
nazaran Madridin etrafındaki 

dağlar tame:ıruen asilerin eline 
geçmiştir. Madrid düşmek üze-

redir. Madridde günde yalnız 
bir tren yeyecek gelmektedir. 
Diğer münakale vasıtalara dur
muştur. 

Madrid, 19 (Ö.R) - lspaıı
yol hükumeti hudutta kain bir 

Fransız kasabasının yanlışlıkla 
bombardıman edilmiş olması 
huebile Fransa hükümetine 
teessürlerini bildirmiş ve tarziye 
vermiştir. 

Hava kurumu başkanı Fuat Bulca 
Moskovada hararetJe karşılandı 

MOSKOVA 19 ( A.A ) - Türk hava kurumu başkam Fuad 
Buka dün Moskovaya gelmiş istasyonda Assoviacbin merkez 
komitesi reis muavini Tregukenkof tarafından selam!anmıştır. 
Paraşütçü genç kızlardan mürekkep bir grub kendisine çiçekler 
vermiştir. 

Öğleden sonra markez Aero kulübünü ziyaret etmiştir. Saat 
21 de Lagustosta Leningrada hareket edecektir. 


