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meşhur vahşi hayvanlar mena
jerleri arasında bir mukayese .. 
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Avrup da büyük kaynaşmalar var 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lskenderiye ___ ._._ 
Seferleri bir an 
evvel iade 
edilmelidir 

Türk limanları arasında deniz 
nakliyatı işinin Türk vapur
larına inhisar ettiği günden 
beri, bu işin ne kadar büyük 
bir inkişafa mazhar olduğunu 
Övünçle görmekteyiz. Mevcud 
Vapurlar ihtiyaca yetmiyor. Zira 
ihtiyaç tahminin fevkinde bir 
sür'atle !?enişliyor. Devlet deniz 
yolları idaresi, bu ihtiyacı kar
şılayacak bir faaliyet programı 
hazırlamış, bir çok yeni vapur
lar sipariş etmiştir. 

Bugüne kadar, sadece Türk 
limanları arasında, deniz nak· 
liyatı işini düşünüyorduk. Bun
dan sonra denizciliğimizin ikinci 
safhası başlıyar.ak, yeni zaru
retleri göz önünde tutmağa 
mecbur olacağız. 

ihracatımızın dış piyasalarda 
navlunların ağırlığı yüzünden 
torlu rekabetlerle karşılaşmıya
rak mevkiini sağlamlaştırması 
için, bir gün, Türk vapurları
~ın bu ağır işi de yüklenmesi 
1Ycab edecektir. Ve şuna ka
ııiiz ki, bu tecrübenin gerçek
leşeceği gün, vapurculuğumuz 
ilk imtihanı nasıl muvaffakı
yetle geçirmişse bu ikinci im
tihanda da ayni suretle muvaf
fak olacaktır. Şimdilik pek müs
tacel olan ihtiyacımız P ire - İs
kenderiye seferlerinin iade edil
hesinden ibarettir. Bu hattın 

ayvan ve yaş meyve ihraca
tında ne kadar ehemmiyetli bir 
rolü olduğunu bilmiyen yoktur. 
Yeni Asır bu mevzu üzerinde 
ayla rca mücadele etti. 

lskenderiye seferlerinin en 
IDü brem görünen zaruretler 
karşısında bile kaldırılması 
ab'oğru olamıyacağım yazdı.Şimdi 

u kanaatımız bir kat daha 
~~vvet bulmuştur. istikbal için 

Uyük şeyler vaad eden bu 
;attın muhafazası uğrunda bazı 
l~Lakirlıklara bile katlanmak 
azıındı. 

Pire-Iskenderiye hattı, Türk 
~~Purculuırunun dışarı seferleri 
ıçın bir ümid noktası idi. Bu 
hatta tecrübemizin artması, 
1'ürk sancağını taşıyan vapur
ların diğerlerinden daha fazla 
rağbet görmesi, nihayet milli 
ekonomimizde mühim yer tu
tan hayvan ihracatımızın bu 
seferlerden faydalanmış olması 
hattın muhafazası için kafi 
deı ecede kuvvetli sebepler
d' 1

• Bunlar yanında daha az 
~1iihim olmıyan bir sebep 

e lskenderiye seferlerinin 
tuı İstik bakımdan çekici ma
~Y~ti idi. Mısırdan gelen 

tıstlerin sayısı artıyordu . 
~eferlerin intizamı, servisler
i e_ki mükemmeliyet, vaourcu· 
~ıruınuzun şerefini arttıracak 

_v~ s ilelerdi. işte, bu iş böyle bir 
hık ışaf yolunda bulunduğu bir 

fsıral da herkes Iskenderiye se
er e . . k k rının şı laştmlacağını umar-

laen,. günün birinde, deniz yol
b·'.1 ıdaresinin bu seferleri büs-
Ut,in kaldırdıgım gördük, 

d ~Undan idarenin ne kazan-
ıgını bilmiyoruz. 

ID lktısadi sahadaki zararları· 
c ı~ın bu kazançla ölçülemiye
k e .. kadar büyük olduğuna 
anuz. 

Sonu 2 uuı sn/ıı/Wt' -
Şevke1. .IE3i.J.ll!;in. 
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~ 
LONDRADA YAPILACAK MÜZAKERELER-------~ ...... 

· Morning P~sta göre siyasi ve belki de askeri 
ve bahri anlaşmalarla neticelenecekmiş 

-~---~~-~----~~~~-~~~~~~-~ .. ~~-~~-------~~-~-~~~~-----
lnglllz krah TUrk zabıtasının faaliyet ve 
Ankara mühim siyasi müzakerelere sah·ne 

uyanıklıöına takdlrlerlnl ve teşekkUrlerlni bildirdi 
olacaktır. Leon Blum Ankaraya gelirse neler görüşülecekmhf ••• 

ANKARA 16 (Yeni Asır Muhabirinden) -
Başvekil ismet lnönünün Londra seyahatlerinde 
kendisine kimlerin refakat edeceği henüz kat'i 
surette belli değildir. Muhtelif vekaletleri tem· 
silen bazı zevatın Londra seyahatine iştirak 
edecekleri tahmin edilmektedir. 

Lon '1 rada intişar eden Mornlng 
Post g a zetesi bir yazısında ismet 
lnönü'nün Londra seyahatinden bah
s e d e rken; yapılacak müzakeratın 
siyasi v a bel ki de askeri ve bahri 
m a h iyette anlaşmalarla netlcelene· 
ceğl tahmin ediliyor, diyor. 

INGILTERE KRALI ZABITAMIZ! 
T AKDIR ETTiLER 

Majeste tarafından takdir edildiğini Dahiliye 
ı . vekaleti birer tezkere ile lstanbul ve Çımakkale 

emniyet direktörlüklerine bildirmiştir. Kral za
bıtamıza teşekkür ve takdirlerini bildirmiştir. 

Roma, 16 (Ö.R) - Yugoslav başvekilinin 
teşrinievvel içinde Ankaraya vukubulacak 
ziyaretinde Balkan Antantını alakadar eden 
işler hakkında Türk devlet adamlariyle görüşe
ceği haber alınmıştır. Italyan gazetelerine göre 
Fransız Başvekili Leon Blumla Hariciye nazırı 
Ivon Delbosun ve Meb'usan meclisi reisi M. 
Herriot'nun Normandi transatlantiğiyle Türki
yeyi ziyaret edecekleri hakkındaki haber etra
fında resmi Türk mahafilinde hiç malümat yoktur. 

Maamalih bu seyahat tahakkuk 
1 tanbul, 16 ( Yeni Asır muhabirinden ) -

lngiltere kralı Sa Majeste Sekizinci Edvard'ın 
Çanakkaleyi ve lstanbulu ziyaretlerinde Türk 

~ zabıtasının !!'Österdiği faaliyet ve uyanıklığın Sa . Ankaıadan bir manzam Çankava caddesi 
lhMC4TJ"r.t:. Z ... /. 7/77/!7.J.:Td"L7J~./7.JLL; . V7Z/J'7.:T.LZLZ/ LY../..7. ir.JJ&ZLE//Y /7.///Z//Z//LZLMr/X/.15177 //%77,./; 

ederse Fransız devlet adamlarını~ 
Ankarada Türk - Sovyet paktı ile 
Fransız - Sovyet paktı üzerinde görü
şeceklerl tahmin ediliyor. 

TL?'//. Z<..QllCTJ,70: T.2J'2ZZ/.//T// 77 TL///// 7././/// L/ 7L. 

MACARIST AN ENDiŞE iÇiNDEDiR 1 Alacahöyük hafriyatı 

Küçük antantın müşterek cephesi, Bir hükumdar mezarında 
yanız Macaristan içindir, deniliyor kıymetli eserler bulundu 

Romanya silah alıyor 

Buda peşte, 16 ( A.A ) -
Macar matbuatının Küçük An
laşma Konferansı hakkındaki 

tafsilatı açıktan açığa aleyh
tardır. (Peşti Hirlap) gazetesi 
diyor ki: 

Pcşfedeıı ıki /lİİZe/ go1111111ş 

" Küçük Anlaşmanın müşte
rek cephesi artık ancak Ma
caristan karşısında mevcuddur. 
Prağın Sovyetler Birliği ile bir 
ittifak akdı için Bükreş nez
dindeki devamlı gayretleri he-

nüz neticelenmedi. Keza Prağ 
üç devlet teslihatının yalnız 
Skoda harb malzemesi fabri
kalarının mamülatı kullanılmak 
suretile tevhidine çalışmakta-

- Sonu dördüncü. sahi/ede -

Edi111edı• Mimar Si11a11 cııdciesi 

lstanbul, 16 (A.A) - Türk gin eserler meydana çıkarıl-
Tarih Kurumunun Alacahö- mıştır. Sekiz metrede bu yılın 
yükte devam etmekte olan en mühim bir kır devri me-
bafriyatında yeniden çok zen- -Lütfen çeviriniz-

················::············································································································································································································ 

Uziim standardizasyonu Lil' de yeni hadiseler oldu 

BuyıJAnkaradahirüzüm Komünistler Ateş Saliplerin içtima 
kongresi toplanacak ettikleri salona ateş verdiler __ _..,,.. .... 

Bu rıl tiziinı piyasasımn borsada açılma~111a ait bir i11ti{Ja 

Busene Ankara'da lzmir kongresi toplanması kararlaş-
üzümcülerinin ve ihracatçıları- tırılmiştır. B:ı kongrede üzüm-
nın da iştirakiyle bir üıiim -So11u ikinri sahıfede -

Paris, 16 ( Ö.R ) - içtima salonlarına ateş 
Fransız sosyalist parti- verdiler. itfaiye der-
şinin bir toplantısı mü· hal müdahale etti. Polis-
nasebetiyle Lilde dün ler, halkı dağıtmağa ça-
vahim hadiseler oldu. lışmışlarsa da muvaffak 
Filhakika bu p:;rti lağ- olamadılar. Birçok yaralı 
vedilmiş olan Ateş sa- vardır. Zabıtanın takviye 
!iplerle birlikte şehirde kuvvetleri aldıktan sonra 
üç celse akdetmeğe ka- halkı dağıtmak için me-
rar vermişti. saisi saatlarca sürdü.Ni-

Komünistler içtima sa· hayet halk vuruşma ye-
lonunun kapılarını tuta- J rinde birçok ölü ve ya· 
rak bu toplantılara mani ralı bırakarak dağıldı.Bir 
olacaklarını bildirmişler- çok kimseler tevkif 
di. Zabıta daha önceden edildi. 
tedbirler almıştı. Buna Paris, 16 ( A.A ) -
rağmen toplantı salonla- Dün akşamdanberi Re-
rmdan birinde polis kor· miremont mensu~at fab-
donunu yaran komünist· rikaiarının üç bin yedi 
ler salonlara hücum et- f-ransada Jabnka/afl işgal edm işçıkr yüz işçisi de grev ha-
tiler.Toplanh derhal tatil edildi. ı çıkarmak istediklerinden vu- J !indedir... Grevciler birçok 
Ateş salipler komünistleri dııarı ruşmalar oldu. Komünistler -Sonu 1 ünrü .<alıitedl'- -



___ _...,...._. ___ _ 
Seferler· bir an 
evvel iade 
edilmelidir 

- 8aşta1a/ı 1 ına sahi/ede -
l - Denizyollarının isken· 

deriye seferleri kalkar kalk
maz yabancı vapur şiıketleri 
hayvan ve yaş meyve ihraca
tında navlunları yükseltmiş
lerdir. 

2 - Nakliye masraflarının 
artması, ihracatımızı, Yunan 
ve Mısır pazarlarında daha 
kuvvetli rekabetlere maruz 
bırakmışhr. 

3 - Güzel bir propaganda 
vesilesi kaybedilmiştir. 

4 - Turizmin inkişafı sek· 
leye uğramıştır. 

Devlet denizyoUarı idaresi 
vaziyetin içyüzünü bilir. lbra
:atınıızın baltalanmasına göz 
yumamaz. idare önümüzdeki 
ilkbaharda Iskenderiye sefer
lerini iadeye karar vermiştir. 

Bu karar ihracatçıları sevin· 
dirmişse de bunun asıl ihra
cat me\'simi olan bu aylar 
içinde gerçekleşmesi temenni 
ediliyor. Salahiyettarlaran bu 
temenniyi nazarı dikkate ala
caklarını umarız. 

Şe'Vke1; ıı .. ' 
Üzüm 
Standardizasyo u 

- Baştaıaıı buma sav/ada -
lerin ihracı ve standardize 
edilmesi, ihracahnın kontrölü 
meseleleri konuşulacak ve mü· 
him kararlar alınacakbr. 

~ 

• • EveJce lzmir ve Manisa ha-
valisinde yaş üzüm ve kavun
larımızın Avrupaya ihraca için 
tedkikler yapan ve buradan 
Bandırma ve Trakyaya giderek 
tedkikata devam eden Türkofis 
merkezi yaş meyve seksiyonu 
şefi Zeki Doğanoğluoun riya
setindeki mütabassıs heyet ya
rın şehrimize gelecektir. Heyet 
Trakyadaki tetkiklerini bitirmiş
tir. Burada kavunların ihraca için 
yapılan ambalajları tetkik ede
cek ve bu ambalajlarla logil
tcreye gönderilmiş olan bir 
mikdar kavunun satışlarından 

elde edilen netice üzerinde 
meşgul olacaktır. Bu tetkikat
tan sonra heyet Ankaraya dö
necektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zau bulunmuştur. Bir hüküm-
dara aid olması muhtemel 
olan bu mezarda altın diya· 
dem bakırdan geyik heykeli 
insan dolu dört güneş kursu, 
gümüş kaplar ve çok zengin 
tezyinat eşyası çıkmıştır. Mev· 
sımın müsaadesi nisbetinde 
hafriyata devam edilecektir. 

Kurumun Trakyada başla
dığı hafriyatta ilerlemektedir. 
Alpullu şeker fabrikası civa
rıııda açılan höyüğün üst ta
bakalarında şayanı dikkat ser
mik parçaları bulunmuştur. 

EL HAM 

Bir ay_A .. _ -. -
Limana girip 
çıkan vapurlar 
Ağustos 936 ayı içinde lzmir 

limanına girip çıkan vapurlar 
hakkında bir istatistik hazır

lanmıştır. 

Ticaret odasınca hazırlanmış 
olan bu istatistiğe göre a~us
tosta 32 Türk vapuru, 2 Fran· 
sız, yedi ltalyan, oniki Ingiliz, 
dört Alman, on Yunan, üç 
Romanya, bir Amerikan, iki 
Isveç, bir Rus, dört Felemenk, 
bir Norveç, iki Macar vapuru 
olmak üzere 80 vapur ve ayra• 
ca elli sekiz motör ve doksan 
bir yelkenli limanımıza gırıp 

çıkmıştır. 

ihracatçıları ız 
Menşe şehadetnamele
rlnde kotayhk 1 tlyorlar 

Şehrimizdeki ihracat tacirleri 
dün öğleden sonra Türkofisde 
bir toplantı yapmışlardır. Tür
kofis müdür vekili Mehmed Ali 
Ete'oio riyasetinde yapılan bu 
toplantıda ihracatçılar evvelce 
Avrupanın mubtelif yerlerine 
göndermiş oldukları muhtelif 
malların A ve B menşe şeha
detnamelerinin tanziminde bazı 
zorluklara maruz kaldıklarını 

bildirerek işlerinin kolaylaştı

rılmasını istemişlerdir. 
lbracatçılann bu dilekleri 

Tü.rkofis tarafmdan telgrafla 
lktısad Vekaletine bildirilmiştir. 

Fuarı 
Ziyaret edenler 

1 Eylülden 16 Eylül sabahı
na kadar lzmir Fuarını 274120 
kişi ziyaret etmiştir. 

Orta nıektepler için 
Şehrimiz orta mektepleri ile 

liselerine yapılan müracaatlar 
sona ermiş ve son vaziyet tes· 
bit edilerek ihtiyaca göre ye-
n den açılacak orta mektepler 
için tedbir ahnınağa başlan

mıştır. Bu maksatla dün şeh
rimizdeki orta mekteplerle lise
ler direktörleri kültür direk
törlüğünde bir toplantı yapmış
lnrdır. Bu top'anbda yeniden 
açılması laztmgelen orta mek
tepler miktarı ve ihtiyaç üze
rinde görüşülmüştür. 

Cevdet Saracoğl 
Şehrimiz Sıhhat Müdürü Dr. 

Cevdet Saracoğlu'na Sıhhat 
Vekaletince Lir ay izin veril· 
miştir. Sıhhat Müdürü mezu· 
niyetini 20 eylulda kullnnmağa 
başlıyacak ve Denizli ile ls
tanbulda geçirecektir. 

A TELEFON 
2573 

BUGU N 
Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, berkesin beğenece

ği Fransızça sözlü fevkalade bir fdm. 

Baş rollerde : 
Robert ontgomery - l\1auren O'Sullivan 
Aşk bir scrgüzeştçiyi doğru yola getirebilir mi? 1001 

· macera peşinde k<işan bir çetenin sevimli ve şen elebaşısı-
nın bütün maceraları ve heyecanlı hayatı.. Aym zamanda : 

lngiliz kralı Sa Maj~ste Sek;zinci Edvard Ulu önderimiz 
Atatürkle beraber şereflerine tertib olunan Moda deniz 
yarışlarında ve : 

Berlin olimpiyatları filminin ikinci k•smı geldi 
200, 400 ve 1500 metroluk koşuları, smkla yüksek atla

ma, maratton ve bütün yüzme yarışları tekmil teferruatile 
gösterilecektir. 

FiATLAR: 30 - 40 - so - &O 

Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9,15 
Cumartesi tenz latlı talebe matinesile Pazar 1 de başlar. 

a kararını ver • 
1 

amuk 
af aza 

mahsulünün nefaseti • 
ı mu 

• • 
ıçın ciddi tedb · r er alın 

eyfiyet bütün 
edenler derhal 

odalara bildiri!di. Aykırı hareket 
ver ·ıeceklerdir adliyeye 

Pamuk mahsulümüzün nefa- 1 - Pamuk balyaları kara- ı taka altına da preselendiği 
setini muhafaza ve ambalaj la· şık ve ıslak olaretk preselen· fabrikanın ismi veya markası 
rmı temiz ve yeni kanaviçeler- miyccektir. ile prese numarası yazılacaktır. 
den yapılması hakkında Ticaret 2 - Balyalara islim, çekir- 1 Bu yazı balyanın bir köşesine 
ve sanayi odası tarafından dek kırığı ve su atmak katiyen mümkün olduğu lrndar küçük 
alınılmış olan umumi karar ev- memnudur. bir şekilde yazılacaktır. 
velce pamuk mıntakalarmdaki 3 - Balyalarda eski çuval 8 - Yedinci maddede izah 
ticaret odalarına teblig edilmişti. katiyen kulianılmıyacaktır. Ba!- edildiği şekilde marka ve nu-
Haber aldığımıza göre bazı yalar temiz ve sağlam kanaviçe maralanmamış balyalaların ih-
tl"caret odalan bu kararı mın- ve yeni çemberle bağlanacaktır. t• . • . ki b ıva ettıgı pamu ar orsa 
t k l d k. k f k 4 - Balyaların ag· ırlğt alivre a a arın a ı pamu abri a- satışma müsaade olunmıyacak-
törlerine henüz teblig etmemiş- satışlara esas teşkil etmek için t 

lerdı· r. 200 kilodur. Bu sıklet azami ır. 
d b b d 9 - Marl<asız balyalarm sa-

y yüz e eş nis etin e aşağı ve 
eni pamuk mahsulünün prese yukarı olabilir. tışı vukuunda alıcı keyfiyeti 

işleri başlamak üzere olduğun- 5 _ Prese parası kaldırıl- borsaya ve borsn olmıyan yer-
dan karar hükümlerinin tam mış olduğundan preseli balya- !erde ticaret odasına derhal 
o:arak tatbik edilib edilmedi- lardan dara tenzil olunmıya- malumat vermek mecburiyetin-
jini kontrol edecek olan şeh- caktır. Balya darası pamuk ye· dedir. 
rimiz Ticaret odası lzmirde rine verilecektir. 10 - Pamuk balyaları prese 
yapılacak pamuk satışları için 6 - Bir balya pamuğun ka- olunduğu fabrikalarda yahut 
ciddi kontrol tertibatı almak- naviçe ve çenberli için esas alıcı ve satıcının mağazasmda 
tadır. Ayni zamanda mıntaka- olarak 4,5 kilo dara kabul oda ve borsa ~arafından me-
daki pamuk fabrikatörlerine edilecektir. Dört buçuk kilodan murları vasıtasiyle kontrol etti-
bu hususta kat'i tebligat yapıl- fazla gelen daralar nihayet 250 riJebilir. 
ması için de oda tarafından grama kadar toz, toprak, rütubet 11 - Yukarıda yazılı mad-
lktısat Vekaleti nezdinde te- gıbi haller dolayısile şayanı delere muhalif hareket edenler 
şebbüste bulunulmuştur. kabul olup bundan faı.la zuhur odalar kanununun beşinci mad-

Parnuk mahsulümüzün nefa- eden dara farkı misli tenzil desine j,tinaden cezalandırıla-
setini muhafaza, ambalajlarm10 edilecektir. caktır. Türk ceza kanununun 
temiz ve muntazam yapılması 7 - Her pamuk balyasmın maddei mahsusasına tevfikan 
hakkında Odanın mukarrerah üzerine ufki bir çizgi çizilerek oda tarafından da ayrıca taki· 
şunlardır: üzerine pamuğun çıktığı mm- bat yapılacaktır. 
················································································~··················································· 

Bir kilo incir yüzünden Vali 
Ödemişe gidecektir 

döv m Vali Fazlı Güleç bugün 
Ödemişe giderek küçük Men· 

deres kazalarında muhtelif ted-a em f' kiklerdt: bulunacaktır. Vali 

çlular inkara saptılar, biz öv
medik .diyo lar. ad·se yalan mı? -·-· -·-Tepecikte bir incir bahçe· 
sinde çıkan kavgada bahçe 
müsteciri Rnsimi döverek ölü
müne sebebiyet vermekle maz· 
nun Emin oğlu lsmail ve arka· 
daşları Cavit ve Ramazanı'l 

muhakemelerine dün ağırceza· 
da başlanmışbr. 

Maznunlar evvelce emvali met· 
rukeden olan bu incir bahçesine 
berkesin girip incir yediği

ni ve kendılerinin de incir ye· 
meğe gidince Rasim ve iki ar· 

kadaşı tarafından tecavüze uğra· 
dıklarmı ve dövüldüklerini, bu
nun üzerine aralarm"a kavga 
çıktığım iddia ederek şunları 

söylemişlerdir. 

- Rasimi biz ya:-alamadık. 

- Jnclr yemeğe geldik, mu· 
kabelesinde bulunmuşlardır. 

Kiracılar: 
- Çıkın bahçeden, diye ba

ğırmışlarsa da üç şahıs: 
- Çıkmıyacağız, demişler 

ve taş atmağa başlamışlardır. 
Başına isabet eden bir taşla 

Rasim yaralanarak yere düşmüş, 
bayılmıştır. Bunun üzerine üç 
meçhul şahıs Ra imle ortakla
rının Üzerlerine hücum ederek 
kendilerini dövmüşlerdir. Rasim 
yaralı olduğu için kaçamamwş, 
fakat ortakları kaçerak polis 
karakoluna müracaat etmiş
lerdir. 

Üç meçhul tahıs Rasimi 
epiyce döğdükten sonra alıp 

götürmüşler ve bir ıssız yere 

yarın şehrimize dönecektir. 

Muhacirlere arazi 
Bulgaristan ve Romanyadan 

gelecek olan muhacirlerden bir 
kısmı Seferihisar kazasıoda 

iskan edileceklerdir. Bu muha
cirlere Galinos çiftliği denilen 
çiftlik arazisi tevzi olunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bırakmışlardır. Fena halde dö-
ğülmüş olan Rasim hastahane• 
ye kaldıralmış, fakat ertesi 
günü ölmüştür. 

Bu zabıt varakası bekçi ve 
Kızılçullu jandarma karakol 
kumandanı ile iki şahidin im
zasını taşlyordu. 

Maznunlar ilk ifodelerindt! 
ısrar etmişlerdir. Dinlenen iki 
şahit maznunlarla müvacehe 
edildikten sonra gelmemiş olan 
bazı şahitlerin din!enmesi için 
muhakeme başka bir güne bmı
kılmıştır. 

•• 
\.OŞE1\1DEN 

.H.ocanın dersi 
Bazı kötü tenkitçiler vardır ki 

gözlerindeki merteği görmezler· 
de alemin ~özünde çöp ararlar. 

Ah bunlar ne garip tipler
dir ki kadını da, erkeği de ay
ni berbat huyu taşır:ar. 

- Vay efendim! falanın 
karısı çok açık saçık geziyor· 
muş ... Şununla konuşuyor. bu
nunla gülüşüyormuş. 

- Vay efendim! faJancı, 

daha dün birşey değilken, 
şimdi kaf dağlarını ben yarat
tım diyormuş. Falan· izzeti ne
fis tanımayan adammış. 

- Aman! amanl Senin Huri· 
yeye bak! ne o öyle, karnavala 
dönmüş, giydiği elbise bari 

yaluşsa kendine... Neresine 
yakışacak muşmula gibi bir şey. 

- Kardeşim bu derecesi de 
fena, ellerine; ben biliyorum 
ayda üç yüz lira gibi bir para 
giriyor da hala sosyete nedir, 
öğrenecekler ... Hala o kara ca· 
billikte inad ederler. 

Daha da neler... Bu tenkit
ler aile hayatı üzerinde, pis 
kokulu bir hava gibi eser ... 

Çömlek tencereye: 
- Kara olmuşsun! demiş, 

her tarafı is pas içindeki çöm
leğe de te::cere : 

- Sen benden de karasın 
ya ! Djye cevab verruiş .. 

Çattık!arı, çekiştirdikleri kiıt 

sefer, kendilerine zerre kada · 
ehemmiyet vermezlerken ' e 
çeki tirilenler böylelerini pc k 
iyi anlamışlar, kendi halleri ae 
bırakmışlarken onlar; huy icabı, 
ne yapsınl~r gene dit uzatmı .k
lan vaz geçemezler, 

Hani insan bazan : 
Dinime dahleden bari müslü

man cılsa 
Diyeceği geliyor. 

Nasraddin hocaya sormuşlar: 
- Hoca sen alimsin ! Dün

yanın ilmini, dünyanın fayda
sını bilen, ::nlıyan kimdir, bu 
dünyaya nasıl yaranmalı, nasıl 

dünyayı öğrenmeli! demişler .. 
Hoca, tesadüfen oradan ge

çen bir ölünün tabutunu gös
termiş : 

- Bana değil, ona sorun 1 
Hepsini hatmetmiş, ölçmüş, 

ö~renmiş te gidiyor, demiş .. 

Hocanın bu veciz ve şümullü 
cevabı bilmiyenleri, hodbinleri, 
düşündürür ve ikaz eder mi 
acaba ? 

TOK DiL 

Mücadele komisyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komİs)onu dün sıhhat müdür
lüğünde toplanmış ve bau ka
rıırlar almıştır. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi buı{Ün -şehrimiz sıhhat 

müdürlüğünde toplanacak, vi
Hiyet ve ehrin umumi sıhhat 
işleri üzerinde görtişerek ka
rarlar alacaktır. 

Kavga sırasında kendi arka· 
daşları tarafından yanlışlıkla 
yaralanmış olacak. 

Dava dosyasmda bulunan 
ve Rasimi dövdiiklerine dair 
ıtirazlarım ihtiva eden ifadeleri 

FIR SA Ti KAÇIRMAYINIZ 

okununca maznunlar, bu ifadeyi 
tazyık altında vermiş oldukları

m bildirmişlerdir. 

Okunan bir zabıt varakasan
da ise vak'a şöyle anlatılıyordu: 

- Bahçe kiracısı Rasim ile 
iki ortağı bahçeden incir ça· 
lınmasıoa mani olmak için son 
zam:ında bahçede yatmakta 
idiler. Bir akşam bahçeye üç 
şahıs gelmiş ve incir kopar
mağa başlamışlardır. Bunun 
üzerine kiracllar: 

- Kimsiniz? Bahçeden çı

kımz, diye bağırmışlar, üç şa

hıs da: 

• • 

USK Si 
Yalnız fuarın devamı müddetince lzmirde kalacaktır. 

Bu müthiş vahşi hayvanları her zaman görmek imkam yoktur. Nitekim 
kadar memleketimize getirilmemiş ve bu ilk defasıdır. 

+g 1 
• • 

I 

şimdiye 

hayvanlar değil kadın ve erkek harıkulade hünerler sahibi 
müteaddit artistlerin numaraları da \•ardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Her gün ARSIULUSAL IZMIR FUARl'nda öğleden sonra ve gece olmak illere iki seans 

yapılmaktadır. 
Seanslar : Hergün 18.30 - 21 ,30 da. Cumartesi ve pazar giin!eri 14,30 da ilave seans. 

Yarınki Perşembe ve Cuma günleri sa t 14 de talebe matinesi 
- Fiyatlar Yirmibeş kuruştur -
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,, Eyldl 1936 fENl-ASIR 

Lil'de yeni 
hadiseler oldu Son Telgraf Haberleri 

• . · - .. , •-.:4:- • • A> ~ • . ~ I ' , ~ . 

Bir casus yakalanmış 

•• 
ATATURK'ün iltifatları Londra'da 

- Baştarafı J incı sayfada -
imalathaneyi İşgal etmişlerdir. 
Maamafib Lil mıntakasındaki 
grev umumi endişenin merkez 
sikletini taşımaktadır.Vaziyette 
gerginliğin bafifliyeceğine dair 
hiçbir alamet yoktur. 

Paris, 16 (A.A) - Lil va lisi 
asayişi muhafaza için mühim 
eınn i vet tedbirleri almıştır.Polis 

ınikdarı arttırı lmış tır . Lil mez· 
bahasının yüz elli amelesi de 
greve iştirak etmiştir. Cherolle 
ipek amelesi 24 saatlık tesa· 
ııüt grevi ilan etmiştir.Ronbaix 

de keza grevler başgöster· 
ıniştir. 

1 Londra, 16 (Ö.R) - Bugün 

F t• ı b ı d At t•• k'I d Londrada bir Alman kadın es IVa a 0SUll a a ur e anse- casusu tevkif edildi. Bu hadi· 

Paris, 16 (A.A) - Jour ga
ıetesinin yazdığına göre, Ram
benilletde tatil devresini geçir· 
ınekte olan Cumur reisi Lebrun 
Parise mensucat ı:-revi hakkında 
bakanlarla görüşmek üzere 
gelmiştir. Bakanlar ayni mese· 
leyi tetkik etmek üzere cumur 
reisinin başkanlığı albnda bir 

toplantı yapacaktır. 
Paris, 16 (A.A) - Marsilya 

demir endüstrisi grevi bir an• 
laşına neticesinde nihayet bul· 
ınuştur.Buna mukabil Ronende 
taksi şoförleri grev ilan etmiş· 
lerdir. 

ispanyada 
Madrid 16 (Ö.R)- Nazırlar 

ıneclisinde istihsal ve istihlak 
İşlerini düzene koymak üzere 
lllaliye, ziraat ve sanayi nazır· 
!arından bir kabine komisyonu 
teşkiline karar verilmiştir. 

liyej 16 (Ô.R)- ispanyada 
hükümetçilere benzin naklet· 
lllekte olan bir vapur adliyenin 
karariyle kaçakçı olarak mü· 
sadere edilmiştir. 

Paris'te 
T~yyare tehlUkesi 

düdükleri 
Paris, 16 ( Ö.R ) - Şehrin 

ınuhtelif mahallerine yerleşti

tilen imdad düdükleri tayyare 
taarruzları halinde halkı teh· 
lükeden haberdar edecekler· 
dir. Bu imdad aletlerinin ilk 
tecrübeleri dün yapılmıştır. 

Florida 
Sahlllerlnde müthiş 

fırtınalar 

Nevyork, 16 ( Ö.R ) - Pa
sifik oseanında Florida sahille· 
rinde fırtınalar çok müthiştir. 
Birçok vapurlar telsizle imdat 
istedikleri gibi diğ'er birçokları 
da sisten mütemadiyen düdük 
Çalıyorlar. 

Arjantin 
hariciye nazırı 
Cenevre. 16 ( A.A ) - Mil· 

letıer cemiyetinin gelecek 
'lsaınblesine baş~<an seçilmesi 
llıuhtemel bulunan Arjantin dış 
bakanı Savaders Lamas Ce
llevreye gelmiştir. 

Kraliçe "ilhelmlna 

Felemenk 
Parlamentosunu açtı 
lahey, 15 (A.A) - Kraliçe 

Vi!belmina yanında prenses 
Julian'a olduğu halde bugün 
Parlamentoyu açmıştır. 

Kralıçe hükümetin genel du
tuın istilzam ettiği müddetçe 
tı:ıeınleketin ekonomik işlerine 
tı:ıüdabaleye devam edeceğin;, 
eııdüstri faaliy et ini kolaylaştır· 
~ağ~ ~alışacağını söylemiş ve 
eınıştır ki: 

den Yu2"oslavyalı bayanın ihtisasları 
•· Atatürk'e Almanca hitab ettim, bana 

lisanımla konuşmamı emrettiler,, 
kendi 

Belgrad 16 (Radyo)- lstanbul festival balosu 
esnasında baloyu teşrif buyuran Türkiye Cum· 
hur başkanı Son Ekselans Kama! ATA TÜRK, 
Yugoslav festival heyetinden Zagrepli matmazel 
.Ştebvayı dansa kaldırmak suretiyle kendisine 
yüksek iltifatlarını göstermişlerdir. Bu yüksek 
iltifat ' an çok mütehassis olan matmazel Ştehva, 
Belgradda çıkan Vreme gazetesi muhabirine 
intibalarını şöyle anlatmıştır : 

ayrıca iltifat ederek kendileriyle dans etmemi 
istediler. 

Bu esnada heyecan duyduğumu itiraf ederim. 
Arzularını emir telakki ederek derbal icabet 
ettim. Türkiyenin mümtaz Cumhur başknı 

ATATÜRK gayet zarif giyinmişlerdi ve azami 
kolaylıkla dansediyorlardı. 

AT ATÜRK'ün Almanca konuştuklarını bildi
ğim için kendilerine dans esnasında Almanca 
hitabettim. Bana kendi lisanımla: - " F eslival heyeti tarafından verilen balo 

esnasında Türkiye Cumhur başkanı Kamal 
ATA Tu RK baloyu teşrif buyurarak hepimizle 
gayet samimi görüştüler. Ve Yugoslavya milli 
rakslarının oynanmasını emrettiler. Sonra bana 

- "Lütfen Yugoslav lisaniyle konuşunuz ., 
dediler. 

Büyük Türk şefinin bu iltifatlarından ne ka· 
dar sevinç duyduğumu anlatamam. 

Roma Bitlere hayran 
ordusu Bolşevik tehlikesine Alman 

karşı ilk seddj kurmuş ..• 
Roma, 16 (A.A) - Nasyonal 

Sosyalist kongresi Roma mat· 
buatında mühim bir akis bul
maktadır. Führerin kapanış 
nutkunun siyasal mahiyeti bil· 
hassa kaydediliyor. Tribüna 
gazetesi bu nutku Avrupa me
deniyetini Bolşevik teblükesine 
karşı müdafaa için birleşmek 
üzere uluslara yapılmış açık 

bir müracaat olarak tefsir et· 
mektedir. Gazete diyor ki: 

Üçüncü imparatorluk teshha· 
tını !acil etmişse bunu Asya 
amaçlarını unutarak silahları
nın bütün ağırlığı ifo kanaatın· 
ca bolşevizm . için olmuş hale 
gelen Avrupa bölgelerine doğ
ru propagandasını yaymakta 
olan Sovyetler birliğinin muaz· 
zam teslihatı üzerine yapmağa 
mecbur olmuştur. 

Alman ordusu batı Avrupa 
için bir tehlüke değil, bo 1 şe
vizm tehlükesine karşı ilk sed· 
di teşkil etmektedir. 

Journale D'ltalia gazetesi de 

MakMahon 
Mahkum oldu 
Londra,16 ( Ö.R ) - lngiliz 

kralına suikast teşe!:>büsünde 

bulunmaktan suçlu Mak Ma
hon mahkemece 12 ay hapis 
cezasına mabküm edilmiştir. 

Fransız 
Muharipleri döndü 

Paris, 16 (Ö.R) - Altı haf
tadan beri Sovyet Rusyada 
bulunan eski Fransız muharip
lerinden bir delegasyon dün 
Paris'e dönmüştür. , ' ·.. . ' . t, '\_~ : -r ~ 

•••••••••••••••••••••••••• 
: Telefon a1s1 : . . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Hıt!C1 ve aıkadaşları Nüıenbenr'te 

şu satırları yazıror: 

1 

şevik tehlükesine karşı teyak· 
Hitler kapanış nutkunda kuza davet eden diğer hatip· 

kongrede bütiin dünyayı bol- !erin fikirlerini hulasa etmiştir. 

Lehistanın 
dış siyaseti 

Varşova, 16 (A.A) - Cum· 
bur başkanının başkanlığında 
genel enspektör Rydz Smiıı-Ji, 
başbakan, dış bakanı ve baş
bakan muavini arasında bir 
konferans aktedilmiştir. Dört 
saat süren toplantıda dış siya· 
sa meseleleri ve ezcümle ge· 
neralin Fransa seyahati görü· 
şülmüştür. 

Kont Ciyano 
Roma 15 ( A.A ) - Ciano 

ve Guidos Mussolini ile görüş· 
mek üzere bu sabah Forliye 
hareket etmişlerdir. .,, 

; 

TAYYt~RE 

Italya 
Velngiliz menfeat1eri 

Londra, 16 (Ö.R) - Şarki 
Afrika işleri hakkında lngiltere 
hükümeti ltalya hükümetinin 
fikrini sormağa karar vermiş· 
tir. lngiltere hükümeti ltalyanıo 
Tsana gölü ve lngiliz menfe·' 
atleri hakkında neler düşün· 
düğünü iskandil etmek fikrin· 
dedir. 

insan mezbahası 
Paris 16 (A.A) - Havasın 

Madridden öğrendiğine göre, 
Alicantede 53 kişi kurşuna 
dizilmiştir. 

Sineması 
Bu h afta büyük ve zengin bir program 

Aylardanberi lzmir halkının beklemiş old ukları ve " Altın arayan kıılar ,, " Giize!ler resmi 
geçidi ,, film lerinden daha güzel ve daha cazib olan hakiki bir sanat abidesi. 

BA LAR ' 

Bütçe vaziyeti henüz mem
~~ııiyeti mucib bı r halde de· 
gıldir. lş •izliğe karşı mücadele 
ll':lecekte başlıca gayretleri· 
~ızden birini teşkil edecektir. 

ııı~-leınengin diğer uluslarla Oynayanlar : Dlck Povvel, 
r uııasebatı d<ıstanedir. Ku Ayrıca Avrupa ve Amerika arasında 

Ruby Kelhr ile Jo• n Blondell 
tayyare ile seyahat ( Kültür filmi ) 

t asao hariç olmak üzere müs- Mi ki Mavz Canlı karikatürler. 
eııılekelerin durumu daima e d Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve pazar günleri 
t~-işe mevzuu teşkil etmek· FIATLAR ao - 40 - so KURUŞTUR 

_._~~~~~-1.!--------------l!!!E· 

13 de başlar. 

seye ga1P•eler büyük ehemmi
yet verıı. dir. Casusun han
gi devıet hesabına hareket 
ettiği ifşa edilmemiştir. 

Kont Ciano 
Roma'da 

Roma, 16 (A.A) - Italyan 
ve Avustura Dışbakanları Ci

ano ve Smit Mussolini ile yap· 
tıklan mülakattan sonra tay· 
yare ile Romay.ı dönmüşlerdir. 

Deniz 
konuşmaiarı 
Londra, 16 (A.A) - iskan· 

dinavya memleketleri ve Fen· 

landiyalı mümessiller "le bu 

sabah lngiliz, Fransız, Ameri· 
kan deniz paktı hükümlerini 
ihtiva edecek alan iki taraflı 
anlaşmalar akdi ıçın müza· 
kereler başlamıştır. 

Dolma bahçe 
Resim müzesi oluyor 

Roma, 16 (Radyo ) - İta!· 
yan gazetelerine lstanbuldan 
haber verildiğine ıı-öre Ata· 

türk'ün arzuları üzerine Dol· 
mabahçe sarayının bir kısmı 

resim müzesi haline ifrağ olu· 
naca! . ı. Bu maksatla pek ya
kında bazı inşaat yapılacaktır. 

Türk gazetecileri 
Belgrad, 16 ( Yeni \sır) -

Dün Döbrovniği ziyaret eden 
Türk gazetecileri bu sabah 
Çetineye vasıl olmuşlardır. 

Türk gazetecileri, Yugoslavya 
seyahatinden zeııgin intiba!ar 
elde etmişlerdir. 

isyan 
telakki ediliyor 

Viyana 16 ( A.A ) - Heim· 
vebrenler reis muavini binbaşı 

F eyın tekrar eski mevkiine 
getirilmesi hakkındaki karar· 
ları teşkilat reisliğince bir is
yan teşebbüsü olarak tavsif 
edilmektedir. Mesullerin teşki· 
!attan çıkarılmaları beklen· 
mektedir. 

Sovyetlerin 
muvatfakJ yeti 
Moskova,16(A.A)- Piiot bin-

başı Yumasef Ant 6 uça§'ı üze· 
rinde 8102 metreye yükselmek 
sure~iyle Sovyetler birliği re
koru tesis etmiştir. Bu rekor 
daha sonra beynelmilel rekor 
olarak tevsik edilecektir. 

Devlet reislerine 
dil uzatmışlar 

Bal, 16 ( A.A ) - Federal 
konsey devlet başkanlarına 

karşı dil uzattıklarından dolayı 
Sichel Und Hammer Frayhayt 
ve Arbayt Caytung gazetele· 
rine tekerrüründe kapatılmak 

üzere şiddetli ihtarda bulunul· 
masına karar vermiştir. 

Avusturyanın 

mali vaziyeti 
Cenevre, 16 ( A.A) - Mil

letler cemiyeti finans komitesi 
Avusturya finans durumunu 
tetkike başlamıştı r . Avusturya 
finans bakanı ile Milletler ce
miyet inin Avusturya nezdin
deki istifa eden komiseri top· 
lantıda hazır bulunmuşlardır. 

Cemiyet aynı zamanda Macar 
ve Estonya finansal durumla· 
larivle de iştigal etmistir. 

S8hlle 3 
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Okurlarımızın • • ~ 
•••.• Dilekleri : 
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lzmir maarif 
Direktörlüğüne 

Bir zamanlar ilim Ariııtokrat 
olduğu iddia edilerek maarifin 
nimeti ancak yüksek tabaka
lara tahsis ve ibzal edilirdi. 
Bugün demokı-a,i presiple· 
rın ı ş :ar edinen Cumhuriyet 
bükümetimiz bu kötü z;hniyeti 
kafalardan tamamiyle söküp 
atarak memleket çoçuklarının 

hepsini asrın ihtiyacına göre 
yetiştirip memleketi yükselt· 
meğe çalışırken bu yüksek 
görüşe karşı gözlerini ve hatta 
mektebin kapılarını kapayan· 
!ara tesadüf etmek çocuk ba
balarında acı hisler uyandır· 
maktadır. 

15-9-936 sabahı bir ayağı sa· 
kat arkadaşım Mebmedin kız 
çocuğunu Eşrefpaşa mevkiin· 
deki Tınaztepe mektebine 
kayde götürürken sevinçli idim. 
Orada hayal sukutuna uğradım. 

"Zira çocuğun kaydını yaptıra· 
madım. Başmuallim sebep ola
rak kadrosunun dolduğunu söy· 
!emiştir. 

Halbuki hükümet fazla talebe 
için her mektepte müteaddit 
şubeler açmakta ve bu husus 

için de azami gayret ve faali
yet sarfetmektedir. Böyle ol· 

duğu halde alil Mehmedin kız 

çocuğunun da mektebe niçin 
kabul edilmediğini anlıyama

dım. Alakadarların yardımını 

reca ederim. 
lzmir Gümrük komüsyoncusu 

HASAN YAMUT 

Zabıta haberleri: 
Hırsızlığa teşebbüs 

Alsancakta Burnava cadde

sinde lsmailoğlu Hasan ayni 
caddede Nuır.anoğlu Hüseynin 
dükkanında bulunmadığı bir 
sırada kapalı bulunan dükkan 

kapısını açıb içeri girerek çek
mecenin kilidini kırmak sure· 

tile 20 lira kadar parasını 

alırken dükkan sahihi tarafın
dan yakalanmıştır. Zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır. 

Sovyet atletlerinin 
yeni rekorları 

Moskova 'da ağustos sonları
na doğru nihayetlenen hafif 
atletizm müsabakalarına Sov
yetler birliğinin her tarafından 
gelen 556 en eyi atlet iştirak 
elmiş ve bu müsabakalarda 16 
yı-ni rekor tesis olunmuştur. 

Yeni rekorlar arasında bil
».assa 19 yaşında genç sporcu 
bayan Vasiliyeva'nın rek.oru 
şayanı dikkattir. Filhakika be
den terbiyesi Teknikum'u tale· 
besinden olan Vasiliyeva 1000 
metreyi 2 dakika 58.4 saniyede 
katederek, 2,2 sanıye farkla, 
yeni bir diinya rekoru bulun· 
muş olacaktır. 

Tanınmış Sovyet rekordmen· 
!erinden Znaminski, 10.000 
metreyi 31 dakika 45.6 saoi· 
yede koşmuş ve Leningrad'lı 

Liulko da 200 metreyi 21.6 
saniyede katetmiştir. Mosko· 
vah bayan Rogojina ise 200 
metrede kadınlar için 25.8 sa· 
niyelik bir rekor tesis ·etmiştir, 

Leningrad bayrak yarışı ta 
kımı 4X400 metrede 3 dakika 
23,9 saniye ile yeni bir rekor 
kurmuştur. 

Sporcu loseliani ise yeniden 
hız almadan uzun atlamada ıki 

yeni rekor kurmuştur. 

Bir adım: 3 metre 36, ç 
adım: 14 metre 12. 

Moskovalı sporcu Kalenİll de 
yürüyüş için yeni bir SoYyet 
rekoru tesis etmiştir. Kaimin 
5 kilometreyi 25 dakika !8,1 
sanivede katetmiştir. 



aahne.-

Dallardan sesler 

"'""KADiNIN y AŞI 
Araştırılması, sorulması, karıştırılması teh!ü'rn doğuran şeyler

den biri de - belki en mühimmi - kadının yaşıdır. 
Bir kadına, kendi iddiasının üstünde bir yaş tahmini o kadına 

yapılacak kötü!üklerin en büyüğü; edilecek hakaretlerin en 

acısıdır. 
Ben eminim. Kadın asabı yaş sualinin karşısında gerildiği 

kadar hiçbir şeyin karşısında gerilmemişt ir. 
Hayatının işe yarar, rağbet görür devresinin - erkeğe nazaran

çok kısa olduğunu bilen zavalb kadın bu mevzu üzerinde tıe 
kadar hassas o lsa haklı değil mi ? 

Erkek ellisinden sonra yeniden evlenıneğe kalkarken kadıoın 
otuzundan sonra soğuk bir ( Geçkın ) damgasile kadro harici 
bırakılması tabiatın dişi mah!ük için haksız bir davranışı 

değil midir ? 
* •• 

Çabuk hesab· edilmesi korkusundan mıdır? Nedir? bi 'miyo-
rum. Dikkat edin. Hiçbir kadın yaşıoı söylerken dojum tari
hini rakamla ifade etmez. Muhakkak mühim bir hadiseyi ortaya 
atar. Mesela: Umumi harbın ilanı, lzmirin işgali, istirdad, Cumu
riyetin ilanı, daha bu gibi birçok tarihi hadiseler piyasada ka
dınların tevellüd tarihleri oldu. 
Kadına yaşmı sorubda tarihi vak'a lard'an birini alınca bu vak-

anın üzerinden kaç sene geçtiğini hesab edinciye kadar esasen 
" gaf " yaptığmızı, muhatabınızı fona halde sıkmağa başladı
ğınızı anlar, hesabdan, vazgeçerek laf karıştırmağa başlarsınız. 

Ben kendi hesabıma kadının da, erke~in de bu mevzuda1<i 
telaşlarını boş ve manasız buluyorum. Kadın göründüğü, erkek 
de duyduğu yaşda olduktan sonra rakam 1arın ne kıymeti var? 

1'1.1. "C.T.R. A. o ç:ı:1'T ~ 

Macaristan e11dişe içindedir 
- Baş taralı 1 ıncı salıı/ette -

dır. Fakat ne Bükreş ne de 
Belgrad bu teklifi kabul et
mediler. Ve bu alanda serbest
liklerini muhafaza eltiler • ., 

Hükumet gazeteleri Pres
burgda gösterilen endişenin 
tersine olarak Macaristanın bir 
taraflı olarak silahlanmayı ka
rarlaştırmak küçük antant hü
kümetlerine ekalliyetlerin hi
mayesi meseles·nde vesile ver
miyeceğini bildirmektedirler. 

Roma, 16 ( Ö.R) - Siyasi 
mabafilde tahmin edildiğine 
göre pek yakın bir zamanda 
küçük antant ile Roma proto
koluna iştirak eden devletler 
arasında bir yakınlık husulü 
pek muhtemeldir. Bu suretle 
Çekoslovakya ile Avusturyanın 
münasebetleri düzeleceği gibi 
ltalya ile Yugoslavya arasında 
da ticari münasebatlar geniş
liyecektir. 

Prağ 16 (Ô.R)- Çekoslovak 
gazeteleri Bratislava konferan
sının neticesinden pek mem

nundurlar. 
Budapeşte 16 (Ô.R)- Bra

tislava konferansının neticeleri 
burada çok fena karşılandı. 
Gazeteler tefsirlerinde Brat s
lava konferansında yer alan 
cümlelere nazarı dikkati celbet
mekte ve bulunan formüle 
karşı bükümetin tetik olmasını 
istemektedirler. 

Belgrad, 10 (A.A) - Ro
manya münakalfıt bakanıoın 
Tuna üzerinde kurulacak köprü 
ve Romanya ile Yugoslavya 
arasında demiryolları münaka
latı mesele'.erini görüşmeye 

devam için hafta sonunda bu
raya gelmesi beklenmektedir. 

Fransa ticaret bakanı Bas, ~, 

DARÜLBEDA Yİ M 

ŞEHiR TiYATROSU 

1
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BU AKŞAM: 

Elhamra tiyatrosunda 

LÜKS H .. t\ YAT 

tıJ de yeni bır Fransız - Yugos
lav ticaret anlaşması akdini 
tetkik etmek üzere buraya ge
lecektir. 

Presburg, 15 ( A.A ) - Üç 
küçük antant devleti dış ba
kanlarının ve doktor Hodzanın 
müzakereleri neticesinde bir 
ekonomi merkezi tesis edilmiş
tir. Bu merkez meı:aisine 1 
ilkteşrinde başlıyacaktır. 

Komitenin mesaisi hakkında 
henüz müsbet planlar tesbit 
edilmemiş ise de komiteye en
düstri ve ekonomi kurumları 
delegelerinin işt rak edeceği 

zannedilmektedir. Komitenın 
başkanı Bata fabrikaları dırek
törü o~acaktır. 

Paris 15 ( A.A) - Figaro 
gazetesi Romanya hükumetinin 
Fransadan tayyare ve tayyare 
seyriseferine ait malzeme satın 

alınması için 150 Milyon frank
lık kredi açtığını ve 76 Milyon 

Frangın derhal tesviye edilece
ğini yazıyor. 

Prag, 16 ( A.A) - Yugos
lavya başbakanı Stoyadinoviç 

bayaniyle buraya gelmiş ve is
tasyonda Hodza ve Çekoslovak 
dış bakanı Krofta tarafından 
selamlanmıştır. Hodza Yugoslav 
misafir şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 
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Öğretmenlerin 
nazarı dikkat.ne 

Ahmet Etimao Kitap Evi: 
Müşterilerinin değerli ilgi

lerine dayanarak lzmire ya
raş2cak şekilde genişletil
miştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi: 
Kültür Bakanlığının okul 

kitapları ile ctiğer bütün ki
tapların bmir deposudur. 

Ahmet Etiman Kitap Evin
de: 

Zengin kırtasiye çeşitleri 

.. de okul kitapları gibi iskon
tolu fiatlarla satılmaktadır. 

N Kitap!ar tamamen gelmiştir. 
t'I Siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hühümet Caddesi 
No. 58 - 60 Telefon: 2535 

1 - 15 (1920) 

YErfl ASIR t7 EylOI ısa& 

Bir Sirk gezi tisi 
, , 

Hergün ----
mB.'!lil!!nllmsa B İ r fıkra 

Sir gördüğün·· z illerin şaşılacak 
marifetleri pe çoktur 

•r-m:nmslli ... ma ... maD 

Avrupaya ilk fil 
kullanmak usulü 

ne vakıt girdi? Harplarda fil 
Adriyen zamanında kaldırıldı 

------------------------------------------
-2-

imparator menajerileri oldu
ğu gibi ha k menajerileri de 
vardı. 

Halk, bunlara gider, vahşi 
hayvanların nasıl talım ve ter
biye ed ldiğini görüp istifade 
eder, sonra anftteatrlarda bun
ların oyunlarmı seyrile eyle
nirlerdi. 

Şimdi sirkten içeri girelim. 
Ve vahşi hayvanları, silsiJei 
meratıbe riayetle, temaşa ede
lım. Bu itibarla en evvel fiJler 
gelir. Çünkü biz insanların da 
aralarında bulunduğumuz kara 
hayvanlarınm en biiyüğü, akıl
lısı ve glize:l huylusu bu müba
rek hayvandır. 

F lLLER 
Anado!uda .. Küçük Asya " 

filin ilk görünüşü Arbel mu
harebesi ile başlar. "Milattan 
e.vvel 331 yılında,, 

Bu muharebede Iran şahı 
Dara, lskenderi kebire karşı 
onbeş fil tabiye etmişti. isken
derin askerleri bunların hepsini 
dı ri diri tuttu!ar. 

Ondan sonra lskender, As
yadnki fütuhatı esnasında. da
ha birçok fıller topladı. Fakat 
lskender şarklılar gibi bunları 
harpte ku !anmamış, geri hiz
metlerinde ağırlık taşıtmıştır. 

lskenderin ölümünden dört 
yıl sonrn kumandanlardan Anti 
pater, Yunanistana bir kafile 
fil götürmüştü. "Mılattan evvel 
325,, yani bugünden 2261 yıl 
önce. işte Avrupaya ilk defa 
o:arak fil bu suretle girdi. 

Sonra Elenlerin şarktaki bü
tün harplerinde kullanılmağa 

başlandı. 
Milattan evvel 217 yılında 

Antiyohus ile Ptoleme arasm
da olan ve Rafya günü de
mekle maruf bulunan muha
rebede asıl harbı yapanlar As
ya ve Afrika filleri idi. Bunlar 
birbirleriyle, silahları ve müda
faa aletleri olan, dişlerini kul
lanarak çarpışıyorlardı. Bu iki 
cins fil birbirine düşmandır. 

Partlarm Dicle ve Firat il
lerine yerleşmeleri Hindistan
dan fil tedarikini güçle~tirdi
ğinden Ptoleme ondan sonra 
filleri sade Afrikadan getirt
mişti. Garp alemine fil ilk defa 
Pırus tarafından getirilmişti. 

Pirus Romalılara karşı ilk 
muvaffakıyetlerini bu filler sa· 
yesinde kazanmıştı. 

Ömürlerinde fil nedir bil-
miyen Romalılar önce bunlar
dan ürkmüşler, sonra fillere 
karşt müdafaa ve hücum aleti 
olarak demir dikenli cenk ara· 

baları "Şar., yapmışlar, fillerin 
üzerine bu şarlardan ateşli ok
lar yağdırmışlardı. 

Renevan muharebesinde Ro
malıların dört diri dört 
ölü fil yakalamaları on!arı 

da barplarda fil kullanmağa 

alıştırmıştı. 

Y zan : Salahattln Kantar 

Dıinyanın en çok tanınmış palvoçıısıl olan Oronck, ita/yan Rivieıasırıda 
inşa ettirdılfi kuk odalı şatonun her köşesini kendi tasvifiyle doldmmuşıur. 
Bahçedeki lır.~·keller, demblPtin patmaklıkla11, oda/afi s!İs/eı·en tablolar hep 
Patvaço Oroocku lıa!ır/atırlar. Bütün orma/aıda onun başı götülür. Acaba 
Oroock, çok sevilen ve alkışlanan Pa/varo ile lıakıkl Oroork • aıasındaki 
tezadı kansına ve dost/aıına göstennek için mi bu1111 1•apmışt11? Yahut ta 
i/uıyaılamağa J'ÜZ tuttuğunu düşüneıek şöluelıni yapan bir vaılığın llat/a
nm taşlar üzerinde ebedileştirmek lıevesine mi kapılmıştır? 

Fakat fil ordu dışında, başka Avrupada hayvanat bahçele· 
hizmetlere memur edildi! Me- rinde ve bir de böyle çadırlı 
najerilerde ve anfiteatrlarda sirklerde seyrettirilir. 
gösterilmeye ve oynatılmağa Kuş cinsinin en uzun boy• 
başlandı. lusu devekuşu, deniz mahluk· 

Fılin sirk ve anfilerde ilk !arının en büyüğü balina ol-
görünüsü milattan evvel 167nci duğu gibi dört ayaklı kara 
yılda olmuştur. ikinci konsül- bayvanlarımn da - iki ayaklın 
lüğü esnasmda Pompei bir çok bizim cinsimizdirl - en uslusu 
fil dövüşleri yaptırmıştı. fildir. Yalmı uslusu değil, en 

Fakat biçare masum hayvan- zekisi, akıllısı, munısı, tatlı 
Iarın birbirlerini paralayışları huylusu, insaniyetlisi de fildir. 
halkla beraber onun da merha- Koca cüssesinin ak•ine olarak 

metini celbetmiş, fil dövüşün
den vazgeçilmişti. 

Romalılar devrinde fil oyun

ları inanılmıyacak derecede 
ileri gitmişti. O vakıt fillere 

ne marifetler yaptmldığmı Lo
isel şöyle anlabr. ''Filler glad
)atörler gibi dövüşürler, çalpa-

ne nezaketli, ne kibar, ne ra
him ve şefik mahlüktur, tarif 
edilemez. Fil, yalmz Asya ve 
Afrikaya mahsustur. 

Şekilleri ve cüsseleri itiba
rile Asya ve Afrika fili olarak 
iki nev' e ayrılır: 

" Hind fili ,, denilen Asya 
nevi, Afrika filinden daha bü
yüktür. Başı mustatil, alnı çu
kur, vücuduna nisbetle kulak
ları gayet ufaktır. 

Afrika fili ise, vücutça Asya 
filinden daha küçüktür. Fakat 
kulakbrı gayet büyük, başı 
yuvarlak, alnı kubbeli, dişleri 
de Asya fillerinin dişlerinden 
daha uzun ve kuvvetlidir. 

Fil hayvanların en zekisi ola
rak denenmiştir. 

Aferin 
hamamcılara .. 

'Yaza11: Etzf1cı k.emat Akta'/ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuar münasebetile lzmire 

gelen misafirlerin seksen bini 
geçmes ni gören hamamcılar 
bir aralık belediyeye müracaat 
etmişler, şayet otellerde, pan
siyonlarda yer kalmamış ise 
"biz hamamlarımızı misafirleri• 
mize açalım, izin verin" demiş
ler, bunu bir gazetede oku
muştum. Hamamcıların bu işe 
karışmasına dogru mu, eğri mi 
diyemiyorum şayed do~ru ise 
aferin hamamcılara... Sabahçı 

kahvelerine rakib olmağa niyet 
etmişler demektir. 

Hamam denilince çocuklu
ğumdan kalma bir soğukluk 
duyarım. Hamam sıcak yer ol
duğu halde bende buz gibi bir 
tesir yapar. Henüz pek kü
çüktüm annem elimden tutar 
hamama götürürdü, hiç sevme
diğim o şamatalı kadınlar ha-
mamı hala aklıma geldikçe 
tüylerimi ürpertiyor, bir 2ama.n
lar kadınlar hamamı gürültünün 
timsali olmuştu. 11 Kadınlar ha· 
mamı mı burası .. , Bu ne gürültü 
yahu,, derlerdi. 

Eski muaşeretimizde hamam 
iffetle alakadar bir kelime idi. 
Hamama gittim demektense sı· 
cağa gittim denilirdi. Böyle 
etrafında çok durulmuş olan 
hamama dikkat ederim. Bina 
itibariyle de bir acibedir. Hiç 
bir binaya benzemez; gözleri 
tepesinde, kambur, korkunç 
bir mahluk gibidir. 

Hiç yüksek yerden hamam 
binalarına baktınız mı? Evlere, 
dükkanlara, camilere, mektep
lere velhasıl hiç bir binaya 
benzemez. Tortop olmuş vahşi 
bir hayvan gibi kanbur kunbur 
kubbelerinin üzerindeki cam 
peoçereleriyle gözleri tepesin .. 
dedir. içerisi de öyle müstesna 
dıvarları terlemiştir. Mobilesi 
taş, nalın, peştemal, tas ve sa
bundan ibarettir. Havası ber-
battır. içine girenleri muaşeret 
telakkilerinden büsbütün so· 
yar, çırıl çıplak yapar. O
rada ne asker, ne memur 
ne tüccar, ne alim, ne cahil, 
kimse belli olmaz. En sesi do-
nuk olanın şarkı söyliyeceği 
tutar. Dışanda her zaman ta
nıdığınız ve her gün görüştü
ğünüz dostunuzu hamamda bam 
başka görürsünüz ... 

Velhasıl nasıl diyeyim ha
mam netameli mi desem, acaip 
mi desem ne desem bilmiyo
rum; bir tuhaf yerdir. Hamam-
cıların sabahçı kahvelerine re
kabete kalkmalarını garib bul· 
dum. 

Gariplik hamamcılardan de
ğil, hamamdan geliyor, biliyo-
rum ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bürü ,, hortumu ile yakalayınca 
yukarı kaldırıyor, sırtındaki 
m&hfel " mayfa ., içinde otu
ran avcılar da müthiş canavarı 
tüfekliyorlar. 

Filin eli, pek uzun olan ve 
"hortum" denilen burnudur. 
Silahı, yani müdafaa aleti de 
iki azı dişi yerinden aşağı sar-
kan gayet uzun, kalın ve uç
ları kıvrık iki dişidir. 

Hortumu insan parmağı ka
dar hassashr. En ufak parça
ları bununla alır. Bu hortumla 
toprakları kazar, ağaçları sö-
ker ve onlardan meyve dev
şirir. Et yemezler. Nebatat ile 
geçinirler. · 
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Bununla beraber Romalılar 
harplarda Asyalı düşmanları 
kndnr fil istimalinde ileri git
memişlerdir. Zirn fi'.ler bir kere 
ürktü yahut yaralandı mı yüz 
geri ediyorlar, mensup olduk
ları orduya zarar veriyorlardı. 

ralarla dansederler, bir tahta 
üıerine latince kelimeler ya

zarlar, bir tahtıravan içinde 
sırtücıtü yatmış bir fili diğer 
dört fil tutarak taşırlar, miKa
firlerle dolu bir salona girip 
hiçbir kimseye dokunmadan 
ve hiçbir şey kırmadan sof
raya otururlar, her birinin omu· 
zuuda bir insan olduğu halde 
seyircilerin başları üzerinde 
gerili halatın üstünde oynar· 
lardı.,, 

Ahlakını yukarıda yazdık. 
Fil, büyük ve kuvvetli ol

duğu kadar da cesurdur. Ars· 
landan sonra dünyanın en yır· 

Sürü ile cemaat halinde ya
şarlar. içlerinden en ihtiyar 
olanın kumandası altında nehir 
kıyılarında, sulu ve yaylak yer
lerde ömür geçirirler. 

y 
19 eylül Cumartesi günü saat 16,30 da FUAR gazino

sunda lstanbul konservatuvarı mu31Iimlt-ri tarafından 

Fiatlar 100 ve 75 kuruştur 
17-18-19 

Adriyen zamanında artık 
muharebelerde fil kullanmak 
usulü bütün bütün bırakıldı. 

Aşağ• imparatorluk ve Bizans 
devletlerinde ise hiç kullanıl
madı. 

Romalılar filleri son derece 
sev~rler, akallılıkları ve güzel 
huyları için onlara adeta hür
met ederlerdi. 

Şimdi fillerin çift sürmek, 
yük taşımak, alay göstermek 
ıçın en çok kullanıldığı yer 
Hindistandır. 

tıcı hayvanı olan böbürler 
11 Tigris ,, bile Hindistanda fil 
ile avlanır. 

Filin nekadar yiğit ve aklı 
başında olduğuna bir misal: 
Üzerine hücum eden bir " Bö-

Filin dişi pek makbuldur. 
Baston, tarak, bilardo yuvar· 
lağı, mühür, tavla zarı ilah 
yapılır .• 

Nihayet duru beyaz güzel 
kimselere de "fil dişi gibi bir 
teni var,, deriz. 

- Sonu ı•ar -



• • talya cevabını orayno ıs 1 

al ya konferansın toplanmasından ön cemüzakera t 
~rr1ininin diplomasi yoluyle hazırlanması fikrinde 
~ransız başvekili, bugün radyoda harici siyaset hakkında mühim bir 

nutuk söyliyecektir. Bu nutka büyük ehemmiytt veriliyor 
.ondra, 16 (Ö.R) - ltalya Paris, 16 (Ö.R) - Kab'ne 
•İınıı:ti Beşler konferansı konseyi dün Pariste top!andı. 
!kında beklenen cevabını Beynelmilel vaziyet'e dip'oma-

YnOfise göndermiştir. Ital- ı tik hareket er ve dahili vaz· yet 
d' konferansın tarihi tesbit görüşülmüştiir. Başvel<il Leon 
. ılıııeden, müzakerat zemininin B'um per embe günü (bug;jn) 
1Plonıasi yoluyla hazırlanru:ısı radyoda harici vaziyet hakkın-
tap ettiği fikrindedir. Italya- da mühim bir nutuk söyliye· 
~t göre ancak bu hazırlıklar cektir, 
1fk B ta 1 ten sonra konferansın aşvekilin Fransanın harici 

Ilı Plannıa tarihini tesbit etmek sivıısetini izah etmek niye-
l Uvafık olabilir. Konsulta ma- tm.le buiunması Fransız sağ ce-
;ıafili (ltalya hariciye nezareti) nah mehafilind ~ hayretle kar-
~Ohf şılanmıştır. Jour gazetesine 
t0 1 eransın ilk te rin içinde f!Öre, başvekil, Dahiliye nazırı 
Ilı p anınas balınde faydalı ola- Salangnonun geçen pazar gün· 

1;acağına kanidir. kü nutkundan memnun olmıış-
te, ~!?İliz mahafılinde ise bu . tur. Diğer taraftan ispanya iş-
' ,rınievvel tarihinin daha ı. · • lerine müdahalenin şiddetle 
,~v:ı Almanya tarafından ileri _ _ . . . aleyhtarı olan M. Ivon Delbos 
Utulnıü ld - h t 1 t 1 rransız Cumhur başkanı Lebron, /·ransız zabıtleııyle bır aıada t . . f h ·ı . , ş o ugu a ıra ı ıyor. a ışçı sını ının oşuna gı mış 

, ~News Chronicle., dıyor ki: ilk teşrin~e toplanırsa hiç de 1 önce hazırlıklar . ~a~ılmasın~, değildir. M. Blum, şimdi bu iki 
ib lnıanya ve Jtalyanın bu faydalı o.mıyacaktır. " sonra toplantı tarıhının tesbı· cereyanın ortasını bulınağa çalı· 
.. ~~tına rağmen konferans 29 Daily T elgraph gazetesi ilk tini tavsiye ediyor. şacaktır, 

•••• 
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nada vefat etti tehlükesini anlatıyor 
V·lstanbul, 16 (Yeni Asır) - Eski Yunan Cumhur rei~i Zaimis'in Belgrad 16 ( Yeni Asır) - Yunan Başvekili General Metak-
ı~a?a~a tedavi edilirken öldüğü Atinadan bildirilmiştir. sas bugün Vradini gazetesi direktörünü kabul ederek aşağıdaki 

dı aınııs 81 yaşında idi. Bu ö:üm Yunanislanda teessür uyan· ı beyanatta bulunmuştur: 
tını tır. f ·ı• .. • - Siyasi fırka mensuplan hükumeti ele almak için komünist 
llgı ız mudafaa bakanlığı otuz mıl- elemanlarile b;rıe?ere~ ~ir t~klibi hükümeti bile düşünmüşlerdi. 

k Orılar memle cetın buyuk bır fellikete doğru koştu~unu nazarı 
yon mas e yaptırıyor itibara almıyorlardı. Muvaffak olamadılar. Eğer muvaffak olsa-

ııı·londra, 16 (A.A) - iç bakanlık hava müdafaa şubesi 30 lardı, Yunanistaıı ağlıyacaktı. 
b~1Yon .g.az maskesi sipariş etm:ştir. Bu siparişl~ri.n yapılmasına Fransa ile Almanya arasında iktısad" 
~SO ay ıçınde hemen başlanacaktır. Mukavele mucıbınce her hafta 1 
fıbdooo maske teslim edilecek ve bunlar lngilterenin her tara- bir yalcınlaşma yapılacak 
~e~·a kurulacak depolara stok edilecektir. Yalnız Londrada bu Ö _ . . . 

1den yüzden fazla depo hazırlanmıştır. Berlin 16 ( .R) Bır Berlın gazetesı Fransa ve Almanya 

'( J •ı J 'lt d arasında iktısadi bir yaklaşmanın çok arzu edildiğini yazıyor. Ugos avya ı e ngı ere arasın a Po!onya dönüşü Berline uğrıyan Fransız Ticaret Nazırı Bastid 

ticaret anlaşması yapılacak dün ~k!am ~erlin~en ayrılmıştır. Bastid doktor Şat'Ja görüş-
B melerının netıcelerınden memnundur. 

t elgrad 16 (Yeni Asır)- Yugoslavya ile lngiltere arasındaki 
~r«!t münasebetlerine yeni bir veçhe verilmesi mevzuubahistir. 
10ci teşrin ayı içinde bir Yugoslav ticaret heyeti Londraya 
'tek temaslar yapacaktır. 

Bulgar ziraat mensupları 

llelgradı ziyaret edeceklerdir 
~i ~l~fya, 16 (Yeni Asır) - Bulgar ziraat mensup!arından kırk 
ı~!ı :~ b"r heyet ayın yirmi üçünde Belgrada gelecek ve Yugos· 

S lıraat nümunc çiftliklerinde tetkiklerde bulunacaktır. 

!aı 0~ günlerde Yugoslav - Bulgar münasebetlerinde bir yakın· 
~ başlamıştır. 

't 
..:~an : Tok Dil 

Şata 
~e I> destilerini ortaya koyar· 
na~' güya elindeki şarap ça-

:rıııı · K ı.,~ verıyormuşcasına ara 
tada sokuldu, göz kırph: v,;;. Al ağam bu sizindir, için 

e~/1k11 oğlu şerefine! Dedi ve 
it en: 

•tk; Sakın ha ! Ne sen, ne 
llıa daşlar bir yudum bile al
~ın zehirli! Dedi. 

n,> ~a Murad sanki bu iltifatı 
~ e~en reddediyormuş gibi: 

~İt Bızden selam söyle Ve
ıle~:İ içki kullanmak adetimiz 

gı dir. z eri 

Tefrika No: ?5 

kadaşlarına bakıb, göz kırpa

rak bu teklife cevab verdi. 
Receb ağa, ısrarladı, Kara 
Murad ısrarladı, nihayet şarab 
destileri palas pandıras geri 
çevrildi .. 

Vezirden tenbihli ağalar bir
birlerine bakıştılar kaldılar. 

Aradan yarım saat geçmedi, 
hademeler, tabaklar, kaseler, 
sabanlar içinde ye!llekler taşı
mağa başladılar, yine bu ara 
Receb ağa sokuldu: 

u orba ı dedi, kendi 

Bir tüccarı öldürdükleri iç1n Japon 
gemileri Ç:n sularına girdi 

Şanghay, 16 (A.A) - Pahkcideki tek Japon tüccarı Dopi
atsin katli hadisesi Çin memurları tarafından Japon konsolos

luğu memurlarının karaya çıkmasına mani olduktan sonra ciddi 
bir şekil almıştır. Çinliler Şanghay'da Japonlara karşı mücadel~ 
etmiş oları 19 ncu ordu askerlerinin Japon memurlarına taarruz 
edeceklerinden korkuluyor. Japonlar şimdi memurlarının karaya 
çıkmasını temin için Pakhoi önüne barb gemileri tahşid etmek
tedirler. 

daha bunun gibisini arar, hele 
şu kızartma vallahi parmakları 
ısırtır, o kadar lezzetlidir. Ba· 
haratı içinde şu kuzu dolması 
vücutlara şifadır. 

Dinliyor musun ağam, kara 
Murad ağa her halde iştihanız 
açılmıştır: Şarab içmediğinize 
1 levletlü müteessir oldu. Bari 
güzel, çeşnili yemelderden has
saten kendilerine ayırıb götü
rün dedi. Onun selamı var, afi
yetle yiyin .. 

Kara Murad bu telmihli da
vetten işi anlamıştı. Sofralar 

- Size rica ederiz, bizim 
karnımız tok, bele ben midem
den muzdaribim, yemek yiye
miyorum. Muslihiddin ishal ol
muş, perhizde; Bektaş ağa 
dersen kasığı sancıyor, arka
daşların hepsi de hasta, bazı
sının karnı da tok.. Kusura 
bakmasınlar. 

Aralarındaki yabancı ağaları 
gösterib: 

- Arzu buyururlarsa, ağa
lar sofraya otursun, dedi. 

Tenbihli ağaların yüzlerinde 
renk kalmamıstı. Birisi keke-
ledi: · 

- Şey, işte öyle birşey .. 
Şol şey ki .. 

- Ne dersın, senın iştiban 
var mı? 

Suale muhatap kalan, mide
sine iki elini götürüp bastıra
rak: 

- Bırak Allah aJkına ben 
sancıdan gidiyorum, bir lokma 
yemek değil bir yudum su bile 
içemem. 

Dr. Stoyadinoviç'in beyanat~ 

/" Oct ç le n a t a 
~ 

ir ask ri ittif a ya 
Prag, 16 ( Ö.R) - Yugos

lavya başvekili Dr. Milan Sto
_vadinoviç, beraberinde eşi ma
dam Stoyadinoviç bulunduğu 
halde Pr&g-a gelmiş ve hara
retle istil:bal edilmiştir. 

istasyon ela Yugoslııvyanın 

mümt:ız başvekiıini Çek baş 

ve dış bakanlariyle küçük an
tant ve balkan antantı sefir1eri 

lıarşı'amışlardır. istasyon Yu
Nos!av ve Çel· bayraklariyle 
clonanmıştı. Askeri muzika Yu-
1!0S1av milli D'arşını ça!ıyorJu. 

Alışam i'zeri Paris • Soir ga• 
zetesi muhabirini kabul eclen 
Yu os1av başvekili a ıığıdııki 
beyan ita bu1unmuştur: 

- B"z"m kadar ııçılc lıo u· 
şan \ e • cı aatını dün} a efkarı 
urnumiyesine arzeden bir teşek· 
I· 1 daha yoktur.Gizliden ho 'an 
mıyoruz. l'üçük antantın neler 

yap ığını tamamen ortaya ko· 
yuyor ve herkese bizimle birlikte 
muhakeme etmek imkanını 
veriyoruz. 

Biz kendi hudutlarımızın 
muhafaza•ı için nasıl ciddi ted
birler alıyorıoak Avrupanın sulh 
ve müsalemeti bakımından da 
aynı tedbirl~rin ittihazını te· 
menni ediyoruz. Ayrıca şarki 

Avrupa sulhu için de elimizden 
gelen mesaiyi sarfediyoruz. 
Yaşamak için milli müddfaa

mızı takviye amalimizdir. Siya
setimi.: Fransız ve Ingiliz siya-

setlerıle muvazi )Ürüyor. Bumınla 
beraber diğer devlet'erle de her 
sahada ·yı geçinmeği siya~e

tim:ze e as yapmışızdır . 
B lgrad, 16 (Ô.R) - Paris 

!':oir gazetesi kü · k antant 
dev et eri arasında Bratis!a
va'cla a keri bir ittıfakın te 
melleri ~tıldı~ını }azıyor. 

lngiliz dış balcanı 

• C~ iyetiı. 

hakkında söy ev 
slahı 

erecek 
Londra, 15 (A.A) - Bu haftanın sonuna doğru kahine mü· 

zakerel~ri cereyan edeceği bildiriliyor. Daily Telegraph gazete
sine göre, bu müzakereler Filistinde örfi idare ilanına taallük 
edecektir • 

Morning Post gazetesi bakanların Avrupa durumu ile ve müte
akıben beşler konferansı hakkında Almanya ve ltalya ile yapı· 
lacak müzakerelerle iştigal ve Edenin Milletler Cemiyeti ıslahatı 
hakkında gelecek hafta vereceği nutku hazırlıyacaklarını bildir
mektedir. 

Royter ajansı Lokaroo konferansının en çabuk sonteşrinde 
toplanmasının şimdi tahakkuk etmiş olduğunu bildiriyor. 

Belçikada Reks partisi şefine 
bir suikasd teşebbüsü yapıldı 

Brüksel, 16 (Ö.R) - Devlet islahatı için Van Zelandın baş
kanlığında toplanacak komisyonda komünist er, Markisist partiler 
müstesna olmak üzere bütün partiler temsil edileceklerdir. 

Reksist partisinin başkanı ile partinin bazı ileri gelenlerini 
havi bir otomobil payıtahtın bir sokağında silah ateşine maruz 
kalmıştır. Parti reisi Dargel hafifçe yaralanmıştır. 

~ 

KOZ iN 
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Diş macunu ile sabah ve akşam dişlerini teıniz!eyen!er 
sözlerimizin reklam değil hakikat olduğunu anlarlar : 

NEVROZiN 
Baş, diş, ve bilhassa, siyatik ağrılarında göstereceği 

ani tesir hakikatı isbat eder. 

~~~~---~~~~-
Fuar münasebetile fiyatlarda müthiş tenzil:it 

Fuarda pavyQna Uracaat 
Toptan satış merkezi : lzm:r e Şevki Tömek 

yalancıktan ~irer maıeret bu
lup sofradan imtina ettiler. 

Yemekler toparlandı geldiği 
gibi geriye gitti. Kara Murad 
ağa da bıyıklarını burarak ar· 
kadaşlarına göz kırpıp kurnaz 
tebessi:mlerle işaretler ve:di .. 

Ağalar biraz daha eğlendiler, 
oturdular, konuştular, yanlarına 
gelen !l'iden yoklu, yanların
daki yabancı ağalar yavaş yavaş 
aralarından çıkıp ayrılmışlar 
sarayın odasmda onları yalnız 
bırakmışlardı. 

Etrafta çenk, çigane, gürültü, 
ahenk vur patlasın çal oyna· 
sın gidiyor, Saray şalaret ve 
şenlik gürültüsüne garkol
muştu. 

Bu hengamenin arasında bir 
aralık ağaların kapısında Re
ceb ağa belirdi, arkasına bakı· 
narak içeri daldı ve kapıyı 

kapadı, orta yere gelip fısıltı 

gibi bir sesle: 
- Kaçın! Akalar! Diye he-

yecanlı heyecanlı söylendi. 
i mediniz, ye· 

s 5 (2l 1852 

mek yemı•diniz, sızın canınızı 
zehirleyip alamadılar, fakat 
Kara Aliyi bütiin ~'amaklariyle 
hazırladılar, kırk elli kişi sizı 

öldürnıeğe geliyor, sureta gü
zeilı k gösterip vezir yanınıza 
gelecek hatırınızı a!mağa çalı

şacak, arkasından ... 
Kara Murad aı{a ayağa 

kalktı. 

- Arkasından cauımıza mey
dan okuvacaklar .. Fakat evvel 
allah, hiç birisine fırsat ver
mem amma, iş başka.. Hadin 
ai{alar, derhal saraydan savu
şalım .. 

Ağalar, sarayın hercümeu i 
arasında ıı-izlice saraydan çık
mışlardı. Vezir, :ırka~ını takib 
eden celladları kapı dışına bı

rakıb, kapıdan odaya girince 
kimseleri göremedı. Pür telis 
aradılar, !aradılar, sarayda aji'a· 
lar yoktu. Vezir Padi~ahın ya
nına ko~tu. 

- EJilm~<U -

-
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BQlrsa "Jıların oı bir lavyonundan her birinde ursa'nın 

başka bir köşesini görnıeniz miimkündii · 
Sedef gibi karıyle, kar ~ibi maş istihsal edilmektedir. lkti- noktaya işaret etmek isteriz: 

kozasiyle meşhur olan yeşil sat vekaletinin himayesi ve ye- Öğrendiğimize göre, empri-
Bursanın memleketimizin umu- rinde tedbirleri sa ,;esinde çok me ku:naşlarm emprimasyonu 
mi gidişinde haiz olduğu hu- iyı bir şekilde organize edilen Fransada ve bilhassa Liyon-
susiyetler ne kadar da çoktur. Bursa ipekçiliği randman bakı- daki fabrikalarda yapılıyormuş. 
Bursayı yalmz Çekirgedeki mmdan her gün biraz inkişaf Düz boyaları mevcud tesisat 
kaplıcaları, Alem dağındaki etmektedir. ile başaran Bursadaki fabri-
karı için değil; hamarat bir 
bayan gibi elinden iğnesini dü-
şürmiyen ipek böceği için de 
sevıyoruz. 

Ankara ne kadar kalbimizse, 
Edirne ciğerlerimiz, Bursa nefes 
cıhazımızdır. lzmir fuarında 
birleşen memleket parçala
rından birine iyi, diğerine 
kötü diyemeden hepsini de 
başka başka tarafları için tercih 
ediyoruz. 

Beynelmilel lzmir fuarı a 
iştirak eden memleket parçaları 
arasında Bursanın yeri cidden 
büyüktür. 

Fuarımızın muhtelif köşele

rine küçüklü ve büyüklü olarak 
sıralanan onbir parça geniş 

pavyon içinde Bursanın tama
mını görmemiz mümkündür. 
Diyebilirim ki Bursa Ticaret 

Bursa'daıı 

odası lzmir fuarı içinde Trakya 
ile müvazi olarak başlıca bir 
yer işgal etmektedir. Hatta 
bazı noktalardan diğer pav
yonlar tercih sebebi bile teşkil 
etmektedir. 

Bugün Türkiye ipekçiJik sa
nayiinin merkezliği vazifesini 
gören Bursanın pek kısa sene· 
Jere sığdırdığı sevindirici inki
!}afı. bütün açıkhğıyle Bursa 
pavyonlarında görmek müm-
kündür. Bursada 26 ipek ve 54 
dokuma fabrikası faaliyet ha
Jindedir. Bu fabrikalarda sene-
nin dokuz ayında 5400 amele 
çalıştırılmakta; 200,000 kilo 
ipekle 30000 metre ipekli ku
FE 

hıatda pav;•o11/aım göıiiniişii 

Bir müddet için ipekçilik kalar ikinci boyayı sırf tesisat 
sanayiimizin geçirdiği tecrübe- noksanı yüzünden başarama-
Jere bakarak bugün elde edi- maktadırlar. Şimdiye kadar 
len müsbet neticeleri takdir yapılan bütün teşebbüslerden 
etmemek mümkün değildir. Bu alınan netice pek de hoşa gi-
gün Bursada her nevi kadın decek şekilde değildir. Bize 

bir ma11zaıa 

kumaşı imal edilmektedir. Krep 
Saten, Krep Maroken, Krep 
Mongol, Krep Jorjet, Krep Da-

anlatılanlardan öğreniyoruz ki, 
ancak hükümetimizin başarıcı 
eli ile ilave edilecek bu 
tesisat sayesinde biiyük bir 
noksanımız tamamlanmış ola
caktır. Bizim kendi içimiz
den yetişen değerli mühen-
dislerin, teknisyenlerin, usta 
başıların, işçilerin hazırladık
ları kumaşların boyanmak için 
Fransayı boylamaları herşeyden 
önce kumaşların maliyet fiat
ları üıerinde tesir yapmaktadır. 

Yine bize verilen izahattan 
öğreniyoruz ld çok çalışan 

Bursa sanayiciler~ (Çul ipek) 
adiyle tayyörlük kumaşlar 
meydana getirmişlerdir. Henüz 
piyasaya çıkmıyan bu kumaş· 
ların büyük bir rağbet göre-
ceği, alakadarlar tarafından 
ümit ediliyor, 

Bursalıların bir temennilerini 
mur, Birman, Prenses, Jorjet şurada yazmadan kendimizi 
Pilise, Mongol Fason. Maroken alamıyoruz. Bursalılar, Bursanın 

pike. Desenli maroken, desenli gittikçe inkişaf eden sanayi 
hamlelerini bir an önce etrafa Mongol ve Çul ipek Avrupa-
duyurmak ve tanıtmak için 

mn çok ileride olan kadın ku- Karaköy-Bursa-Bahkesir demir 
maşı sanayiiyle boy ölçüşecek yiJlunun yapılmasını temenni 
kadar mükemmel bir hale gel
miştir. 

Fuarda Bursa ipeklilerini 
uzun uzadıya tetkik eden bi.r 
Fransız mühendisi, Türkiyede
ki ipekçilik sanayiinin bir gün 
Avrupayı geride bırakacağını 
ileri sürmüştür. 

Biz bu vesile ile mühim bir 

ediyorlar. Eğer bu hat tamam
lanırsa, Bursanın yüzde yüz bir 
terakki est!ri gösterectği ileri 
sürülüyor. Her sahada muvaf • 
fak olmak azminde olan Bur
sahların fuarımızda uyandırdık
ları yüksek alaka, onların çok 
çalışmalarının bir neticesi ol-
duğu için biz de kendilerini 
tebrik ederiz. 
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' GİZL. İŞANLI ~ 
mem. Ben buraya besab ver
oıiye değil; eğlenmiye geldim. 
Ben bu gece müthiş sarhoş 
oldum ince kız. 

YAZAN : ADN/lN BiLGET ~ 
VC/J////./.7.7//7./.L;'l.r;r:/./L7.///./7J':.7.L/.///////////Z///7///.//Z//7/J 

-2-
Ay .• Ben insan değil miyim? Elbette •d sarhoşum 
Hem de bahh kara bir sarhoş.. Hayatta hiç bir 

dUşUnenim, arkamdan içenlm yok •• 

Ben dedim, sizi so}mıya 
gelmedim. T eessürünüz mera
lcımı çekti. 

Başını kaldırdı. Uzun uzun 
gözlerimi tetkik etti ve ko
nuştu: 

- Siz. dedi, çok benziyor· 
!IUDUZ ona .. 

- Kime benziyorum, o kim·· 
dir? 

- Hele bakışlarınız, saçla
rınız, duruşunuz.. Çok, çok 
benziyor. 

- Ne oldu o? 
- Bilmem... Kim bilir. 
- Çok tuhaf .. Kime benze-

diiiJ!i söylesenize? 

- Sen lakırdıdan anlamı· 

yorsun ki ... Onun kim o!duğı.t

nu bilmiyor musun.. Semiha .• 
Tıpkı ~ana benziyor. Senin 
gibi bakışları çocuk.. Senin 
gibi tuhaf konuşuyor. 

- Kendisi nerede? 
- Nerede olacak, Şey .. Bil-

mem ki .. 
- Ne tuhafsınız siz.. Bana 

her şeyi olduğu gibi anlatsa
nız a.. Onu çok mu seviyorsu
nuz.. O size ehemmiyet ver-
miyor mu? Gece yarılarından 
sonra sokaklarda ne arıyor
sunuz? 

- Y 0000... iste buna ~el-

- İnce kız mı, benim adımı 
nereden biliyorsunuz? 

- Seni tanımıyan var mı ki? 
- Beni benzettiğiniz insa-

nı tanımak isterdim. 
- Ne dedin .. Tanımak mı 

isterdin? Delimisin sen? 
- Neden deli olacakmışım •• 

Ben erkeğin bu ~adar tuhafı
m görmedim ki.. Hangi erkek 
sevdiği insana bu kadar bağ· 
lılık göstermiş.. isterseniz, bir 
az içelim. 

- Ne içersiniz siz. 
- Sarhoşa ne içtiği soru-

lur mu, hepsi bir .. 
-Sakın sizde mi,sarhoşsunuz? 
- Ay .. Ben insan değil mi· 

yim? Elbette ki sarhoşum. Hem 
de bahtı kara bir sarhoş .. Ha
yatta hiçbir düşünenim, ar~ 

kamdan içenim yok.. Masa 
başında sızanlara sev~i uzatan 
kiralık bir sarhos .. 

Borsa Haberleri 
orsada 
Yapılan Satışlar ~ 
~N 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
1615 Alyoti bi. 8 75 17 50 
842 Vitel 8 75 16 
599 M J Taranto 8 50 12 50 
400 H Alyoti 8 16 
360 Ü Kurumu 11 25 14 75 
215 AR Üzüm 10 11 
200 D Arditi 10 13 
191 S Gomel 7 12 25 
174 S Celardin 12 13 75 
168 Beşikçi O 9 25 14 75 . 
156 S Remzi 9 50 10 875 
130 P Paci 7 50 8 25 
124 Ş Riza Ha 9 15 
109 P Klark 8 75 12 
103 H Alanyalı 9 375 10 375 
102 B Alazraki 11 50 13 

99 K Kazım 10 12 50 
70 S Süleyman 11 75 11 75 
85 M Arditi 10 19 
67 S Emin 12 13 25 
53 T Debas 9 13 
52 J Taranto M 7 50 7 50 
46 J Kohen 10 14 
36 Koo ittihadı 12 12 
36 Ç O Nuri 12 12 

9 G Abdullah 6 25 6 25 
6041 Yekun 

103434 Eski yekun 
109475 Umumi yekun 

Çu. 
incir 

Alıcı Fi at 
aşağı yukarı 

814 Tile T 1 Şir. 6 75 12 50 
221 Ş Z Galip 10 75 11 
120 M J Taranto 8 50 8 50 
66 F Pakers 8 50 8 50 
43 B Franko 7 50 12 50 

1264 Yekfın 
69392 Eski yekün 
70656 Umumi yekun 

Zahire 
Çu Cinsi 

1470 Buğday 
40 Araka 
33 Nohut 

122 Burçak 
702 Bakla 
24 Akdarı 
10 Fasulya 
91 Kendir tob 
10 Mısır darı 

633 Kumdan 

Fiat 
aşağı yukarı 

5 7 125 
8 8 
5 50 5 50 
4 4375 4 50 
4 8125 4 8215 
4 4 
7 75 7 75 
4 50 4 50 
4 25 4 25 
4 25 5 75 

Kızılay dispanserlerinde 
Kızılay cemiyetinjn İkiçeşme

lik, Kahramanlar ve Karşıya
kadaki dispanserinde Ağustos 
ayı içinde müracaat eden 2052 
hastanın muayene ve tedavile
ri ücretsiz yapıldığı gibi ilaç
Jarı da ücretsiz verilmiştir. 

ı•u•ı ~ 

Otomobil kazası 
Karataşta tramvay caddesin

de Nuri oğlu Zeki, idare et
mekte olduğu 332 sayılı oto· 
büsü, yolun sağından soluna 
geçme1de iken Morino oğlu 7 
yaşlarında lsraile, dikkatsizlik 
neticesi olarak, çarptırmiş ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
hafif surette yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. Suçlu şoför 

_yakalanmıştır. 

Hoş .. Benim böyle konuşmıya 
hakkım var mı •• Evine küsen, 
sevgilisine gücenen, eğlenme· 

sını istiyen erkeklere aşk 

pazarcılığı yapmak mevkiinde 
olan bir kızın böyle şeyler ko
nuşmı}' a hakkı v.ar mı ki? 

- Saçmalıyorsun sen.. El
bette soracaksın .. Barda çalışan 
kız insandan mahdut değil mi? 

- Öyle ama .. Hah unutmuş· 
tum.. Yalnız bir nokta var? 
Mesela ben bara gelen bir in
sanın evli olduğunu farkeder
sem kat'iyen masasına oturmam. 

- Neden? 
- Çok ayıp bu .. Evli insan 

bardan ne bekliyebilir. Evinde 
kendisini düşünen insanı olan 
erkeğin bardan beklediği şey 

pek te iyi değildir. Ben şu 
kısa aklımla böyle düşünüyo· 
rum. 

- Ay, pek tuhaf kızmışsın 
sen İnce Kız.. Sen arzu etseya 
din iyi bir aile kadını olurdun. 

- Güleyim bu sözlere .. Biz 
eve yakışır mıyız hiç •. Bize ya-
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Mahalle papaslarile muavin

leri yarın Sen Jermen Lükse
serova' da sizi dinlemek için 
oraya gelsinler. Ayni zamanda 
vaktm yaklaştığını Romaya 
yazayım... Yalnız size bir tav
siyede bulunmakhğıma müsa
ade ediniz biraderim. 

- Tavsiyenizi kemali şük
ranla kabul ederim monsen· 
sıyor. 

- Yarınki viızınız, vazıh 
olsun! 

Her zamanki dinleyicilerinizi 
bulamıyacaksınız. Kilise rahib
lerle dolacaktır. Tabii bizim 
papasların okadar zeki olma
dıklarını bilirsiniz. Binaenaleyh 
onlara vazifelerini açıkça gös
termek lazımdır. 

Hulasa, aziz oğlum, size 
böyle hitab etmekliğime mü
saade etmenizle beraber pa
paslara parola vermiş olaca
ğınızı da unutmamanızı hassa· 
ten tavsiye ederim. 

- Bundan emin olabilirsi
niz; ben arzunuzu~ fevkinde 
olarak çalışacağım. Baş rahib 
ayağa kalkarak : 

- Eğer bu doğru ise bü
yük işler hakikatpezir olacak
lardır. Zira, meşru bir muha
rebe arzusu dostlarımızın ve 
papaslarımızın sabırlarını tüke
tiyor. Fakat, herkesin ağzı 

bağlandı. Kimse düşündüğünü 
söylemeğe cesaret edemiyor. 

Herkesin silah başına koş· 
ması için bir boru sesi kifayet 
eder. işte bu işareti verecek te 
sizsiniz. Oğlum allah seni tak
dis etsin... Sözlerini söyledi. 

Pani Garola Kemali ihtiram
la eğildi. Doğrulduğu zaman 
baş rahibin gitmekle olduğunu 
gördü. 

O vakit, manastırdan yalnız 

bir kapıyı havi bir dıvarla ay
rılmış ve rahib sınıfından ol
mıyan bazı memurinin ikamet· 
gahı olan daireye doğru gide-
rek bu kapıdan geçip bir av
luyu da geçtikten sonra mün
ferid bir binaya ve nihayet bir 
çocuğun uyumakta olduğu kü
çük bir odaya girdi. 

Pani Garola ışığı yakmadı. 
Küçük yatağın üzerine eğile

rek bir hayli müddet, sanki 
karanlıkta goruyormuş gibi 
kemali sükunetle uyuyan ço
cuğu seyre daldı. Bir aralık 
yatağın başında diz çökerek 
başını ellerinin içine ahp göz
lerinden yaşlar dökülmeğe baş
ladı. 

Eğer yanında. biri bulunmuş 
olsaydı hınçkırıklar arasında: 

- Ey oğlum! aceba validen 
seni sevecek mi? Ah onu bana 

kışarı bar kızı olmaktır. Kaldı

rım halayıklığı yapmaktır. Za
ten b~n evde rahat edemem 
ki.. Kahpelik ciğerlerime sin
miş.. Aldatmak için en iyi his
lerimle bile alay ettiğim olur. 
Tuhaf bir his bu .. Şu menhus 
batakhaneye düşelidenberi bü
tün huylarım değişti. Birine şu 
saatte buluşmak için söz veri
yorum. Sonra, onun beklediğini 
bildiğim halde, bililtizam ran
c!evu yerine gitmiyor veya ya
rım saat, bir saat geç gidiyo
rum. 

- Biliriuı ince kız, bunu 
yalnız senin gibi orta malları 
değil; sözüm ona aile kızları 
bile yapıyor. Ne o .. Ayağında 
çorap yok senin galiba .• 

- Çorap mı.. Şüphesiz yok. 
Moda olduğunu bilmiyor muy
dunuz? 

- Ne biçim moda bu böy
le .. insana tiksinme veriyor. Bu 
hata yalnız senin değil.. Bütün 
kızların.. Zavallılar güya erke· 
ğe daha cazip görünmüş ol-

tekrar nasib etsen! sözlerini 
mırıldandığını işidirdi. 

Küçük jak Klcman masu· 
mane bir uykuya dalmıştı. 

* ... 
Ertesi akşam rahip Pani Ga

rola Sen Jermen Lukser Ru
vada vazetti. 

Paris baş piskoposu da bu 
vazda mevcut idi. 

Viktor ve kralın hatibi olaD 
Lorben Duş Fuda nammdaki 
piskoposlarla, maiyetile bera
ber Vilor baş rahibi, mahalle 
papaslan ve diğer rühbandan 
mürekkep üç bin kişi kadar 
bir cemmigafir rühban kiliseyi 
doldurmuştu. Kapılar kapalı idi. 
Yalnız rühban sınıfına mensup 
olmıyan yirmi kadar adam da 
kiliseye kabul edilmişti. 

Dük dö Giz, mareşal dil 
Tavan, Şakulye Birag, Dük dö 
Nevr, Mareşal Duda Moyl. polis 
müdürü Şarron, kuyumcu Kraze 
kitapçı Kerdiyer, kasap Pejo, 
şair Derra dahi bunlar meya
nında idi. 

Bunlardan başka birkaç milis 
kumandanları, yüzbaşılar, hatta 
bazı onbaşılar içeride kapının 
yanında durarak vazı dinlediler'· 

Rahibin vazı son derece sü
kunetle dinlendi. Yalnız vaı 

hitam bulunca, bu cemmigafiri 
ve bilhassa rahibleri müthiş bir 
ra'~e istila etti. Badehu herkes 
dağıldı. 

O vakıt localardan birinde 
gizlenen herşeyi gören, işiden 
bir kadın da kalkarak dışarı 

çıktı. Kapıda bekliyen birkaç 
jantiyum bunun tahterevanına, 

kraliçenin yeni kon&ğına kadar 
refakat ettiler. Filvaki, hu ka
dın, Kat~rin idi. 

Katerin vazın hitamında 
eğilmiş ve dehşetli bir kin ve 
garaz asarı meşhud olan göz'" 
ferini Dük dö Giz'e atfederek: 

- Lorenli efendiler! Hük
noları öldürünüz. Şayed arbede 
esnasında, bazı Hükno Ergüj
leri veyahut diğerininki aynı 

zamanda beni sizden kurtar" 
mazsa pek ziyade hayretimi 
mucip olacak! 

Hayatımın en zevkli zamanı: 
Kraliyetin, gizler vasıtasiyle 
Hüknolardan, ve Hüknolar va• 
sıtasiyle ~izlerden tahlis edil
diğini gördüğüm an olacaktır! 
[Bir tebessümle] krala gelince 
onu öldürmeğe hacet yok; za
ten o ölüyor. Ey benim Han .. 
rim! Seni seven validenin hi• 
maye ve sahabeti sayesinde 
bila itiraz icrayı saltanat ede• 
ceksin! Sözlerini mırıldanmıştı. 

- S01w Var -

mak için çorapsız geziyorlar. 
Ne fahiş hatadır bu.. Erkek 
için bu büyük bir sukutu ha
yal oluyor. Bir genç kızın aya· 
ğı ne kadar güzel ve mütena
sip olursa olsun; o kızı beyen· 
mek mevkiinde olan bir erkek 
için karşılaşacağı bacak, ta· 
hayyül ettiği bacaktan bir az 
daha çirkindir. Genç erkek 
sevgilisini bir az daha güzel, 
bir az daha cazip zanneder
ken lekeli, yaralı ve bereli bir 
bacakla \..arşılaşınca hayal su
kutuna uğnyor. 

Zateu evlenmenin manası da 
gittikçe azahyor. Ben evlene• 
ceğim insanda evlendikten son· 
ra arayacağım gizlilikleri sokak 
ortasında, on binlerce erkeğin 
gözleri önüne vitrinlik bir mal 
gibi serildiğini görünce ciddi 
bir teessüre kapılıyorum. Bil
mem yanlış mı düşünüyorum? 

- Siz cidden sarhoşsunuz •• 
Bunu bir aile kızına söyleseniı 
belki de tesiri olurdu. Biz be" 
yendirmek mecburiyetindeyiz. 

- Bitmrdi -



Haftalık piyasa durumu 
Üzüm kurumu ve inhisarlar piya
sadan mübayeatta bulunuyorlar 
Havaların gayri ınüsait 

Üzerinde mühim 
gitmesi 

tesirler 
lzmir ticaret ve Zah re bor

sası tarafından neşredilmekte 

olan gündelik satış listelerine 
göre son haftayı teşkil eden 
9115-9-936 tarih!eri içinde bor· 
sada satılmış olan ticaret eşya
sının cinsi, mikdar ve haftalık 

asgari ve azami fiatları aşağı· 
daki şekilde top!anmıştır: 
Cinsi Mikdarı fiatı 

çuval asgari azami 
Buğday 7951 5. 7. 
Arpa 1160 3.50 4. 
Bakla 310 4.8125 4.8125 
Nohut 26 7.50 7.50 
Burçak 150 4.50 4.50 
Mısırdan 9 4.50 4.50 
Kumdan 378 4 50 5.25 
Yapa~ı (kilo 2060 47. 47. 
Paınuk (balye 508 43.50 44. 
Palaınut lkental 113 390. 490. 
incir (çuval 19647 6. 14. 
Çe. üzüm 31328 5.25 21. 

Arpa 
Son hafta içinde borsa satış 

listelerine göre haftalık arpa 
işleri şu surette cereyan etmiştir: 

Nevi Mikdarı Fiatı 

Arpa Diyarı-
asgari azami 

bekir malı 140 3 75 3 75 
" Uşak malı 542 3 50 4 
n ., "çakır218 3 50 3 50 
"hususi şartlı 260 3 50 3 50 

Yekün 1160 
Son hafta içinde arpa piya

sasında oldukça hareket görül
müştür. Bir çok haftalardan 
beri rastlanmıyan mikdarda 

mal satılmıştır. Yalnız fiatlarda 
geçen ve daha evvelki hafta 
fiaUarına nisbetle tebeddül ol· 
mamıştır. Arpa piyasası vazi
yetinin bnümüzdeki hafta içinde 
daha ziyade vuzuh kesbedeceği 
söyleniyor. 

Bakla 
Hafta satışı olarak yukarıya 

dercettiğimiz 310 çuval bakla 
4,8125 kuruştan hazır olarak 
satılmış, vadeli satışlar olma
ınıştır. 

Geçen hafta sonlarında ala· 
kadarları tarafından yapılan 
tabınine rağmen son hafta 
İçinde de bakla piyasası dur

!l'Un geçmiş ve pek az miktar• 
da mal satılmıştır. 

Alıcıların teklif ettiği 4,75 
kuruş fiata bu hafta da satıcı 
~•kınamış ve bu münasebetle 
ış er genişliyememiştir. 

Satıcılaıın fiatları tutmak 
hususunda gösterdikleri gayret 
sebebiyle p yasaya fazla mik
tarda mal çıkmamaktadır. Bu 

IDünasebetle fiatların bugünkü 
Vaziyetini bir müddet daha 
ınnhafaza edeceği kanaati kuv· 
"ellidir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

~~tıldığını yukarıya işaretledi
gırn iz 508 ba :ye pamuktan 23 
b~lyesi hazır, mütebakisi vadeli 
0 •arak sa ı:mıştır. Hazırlar 43 -
43.s, vadeliler ise 43,5-44 ku
ruştan muamc'.e görmüştür. 
.. P~mck fiat'.erinde son hafta 
~.ınde geçen haftaya nisbetle 
~raz ~ükse'rec hasıl o!muştur. 

ncak vadeli mallar fiatlerine 
: ~ünhasıt kalmış o!an bu tereffü 
İ Şıındilik sağlam olarak görül
ıneınektedir. 

l 1 Y c.ni reko~teden bazı parti
er P•Yasava in:neğe ve satıl-

mağa başlanmış ıse de n:;ıkdarın 
azlığı dolayısiyle piyasa henüz 
eski ma lar üzer;ndeki duru
munu muhafaza etmektedir. 

Palamut: 
Yeni mahsul palamutların az 

miktarda piyasaya arzına baş
lanmıştır. Son hafta içınde bor· 
sada kentalı 490 kuruştan 29 
kental tırnak, 400 kuruştan 20 
kental tırnaklı, 390 dan 64 
kental kaba palamut satıldığı 

borsa bültenlerinden anlaşıl· 

mıştır! 
işler günden gürıe hararet 

kesbetmekte ise de piyasaya 
gelen mikdarların henüz kafi 
derecede olmaması fiatlerin 
vuzuh kesbetmemesine saik 
olmaktadır. 

Bu halin önümüzdeki hafta 
içinde de devam edeceği ve 
ondan sonra malların bolara
cağına mebni fiatların vuzuh 
ve istikrar kesbeyliyeceği ümi
di vardır. 

incir 
Gündelik satış listelerine 

göre son hafta içinde borsada 
gündelik itibarile yapılan incir 
işleri aşağıda göterilmektedir. 

Satış Fi 
Tarihi mikdarı Az Çok 

9 - 9 - 936 0000 00 00 
10 .. .. 4809 6,00 13,00 
11 .. .. 2883 6,25 13,00 
12 " " 1382 6,50 14,00 
14 .. " 3452 6,50 14,00 
15 .. .. 7121 6,50 14,00 
Yekün 19647 

Bu suretle mevsim başından 
şimdiye kadar borsada hurda 
da dahil olmak üzere 69392 
çuval incir satışı olmuştur. 

Borsa bültenlerine nazaran 
son hafta içinde borsada sa
tılmış olan incirlerin nevi üze
rinde fiatlan şöyledir: 

Fi 
asgari azami 

Süzme 9 14 
Elleme 7 11 
Paçal 6 8 375 

Son hafta içinde incir satış
larında geçen haftaya nisbetle 
biraz noksanlık varsa da bu hal 
9 Eylül tarihinde borsada iş ol
mamış' bti4uıı'mdından ileri gel
diği söylenmektedir. Fiatlarda 
mevsim başından son tarihe 
kadar esas'ı bir değişiklik ol
mamış, piyasa aynı seyri takib 
etmekte bulunmuştur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Gündelık satış listelerine 

göre borsada son hafta içiode 
satı!mış olan çekirdeksiz üzüm 
mikdarı 31328 çuval ve 370 
torbadır. Gündelik itibariyle 
satış mikdar ve fialları beıveçlıi 
atidir: 
Tarihi 

çuval 
9-9-936 00 
10 " .. 7806 
11 .. .. 2943 
12 .. .. 4442 
14 .. .. 7762 
15 " .. 8375 
Yekün 31328 

torba 
00 

185 
151 

Fiatı 
az çok 
00 00 
5 75 20 
6 2150 
6 50 19 

34 6 21 
6 1925 

370 
Bu suretle mevsim b:ışından 

15 - 9 • 936 akşamına kadar 
borsada 103392 çuval ve 616 
torba çekirdeks'z üzüm satılmış 
olduğu hesaplanmıştır. 

Geçen hafta borsada 26539 
çuval ve 146 torba çekirdek- , 
siz üzüm satılmıstır. 1 

•• •• • uzum pıyasa:ı 

yapm1şt!r 

Son batta içinde çekirdeksiz 
üzüm piyasası oldukça dalgalı 
geçmişt:r. 8 • 9 • 936 ya nis
betle 10 - 9 • 936 da fiatlar 
yirmi para yükselmiş erle~i gün 
on para kaybeylemiş ve 14 - 9-
936 da yine on para yükseklik 
arzeyliyerek 15 • 9 da yirmi 
para tenezzül etmiştir. 

Haftalık fiat temevvüçleri
nin iptida ve intibasını aşağıda 
gösteriyoruz: 

10 • 9 • 936 fiatları 
Numara Az Çok 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

10 50 10 75 
11 50 12 
13 50 14 
16 50 17 
19 20 50 
20 75 22 

15 - 9 - 936 Fiatları 
Numara Az Çok 
7 10 10 25 
8 11 11 50 
9 12 13 

10 14 50 15 50 
11 1650 1750 
12 18 50 20 50 
Şu hesaba göre hafta bida

yetine nisbetle hafta nihaye
tinde üzüm fiatlarında aşağı

da gösterilen tenezzül hasıl 
o'muştur. 

No. Tenzzül mikdarı 
asgari azami 

7 50 l• 50 
8 50 ı. 50 
9 1 00 1. 50 

10 1 50 2. 00 
11 2 50 3. 00 
12 1 50 2. 25 

Çekirdeksiz üzüm piyasası
nın açılmış olduğu tarih ile 
15-9-936 tarihine kadar fiat 
tamevvüç!erini aşağıda numa· 
ralarile karşılık!; olarak göste-
rivoruz: 

No. 20-8-936 15-9-936 
fiatları fi atları 

as aza as aza 
7 7.00 7.75 10.00 10.25 
8 8.00 8.50 11.00 11.50 
9 9.00 9.50 12.00 13.00 

10 10.50 11.00 14.50 15.50 
11 12.50 13.00 16.50 17.50 
12 16.00 18.00 18.50 20.50 

1935 yılı çekirdeksiz uzum 
piyasası aşağıdaki Hatlarla açıl
mıştı: 

No. Fiat 
asgari azami 

6 6 6 50 
7 7 50 8 
8 8 50 9 
9 9 50 10 

10 12 13 
Yukarıda İşaretlediğimiz ra

kamların tedkik ve mütaleasın· 
dan da anlaşılacağı üzere ge
çen sene piyasası açılışına nis
betle 936 piyasa açılışı ve 
15-9-936 fiatlarında ehemmi
yetli ve göze çarpan bir te
reffü mevcuttur. 

Geçen sene piyasa açılışını 
müteakip fiatlar mütemadi bir 
sukut gösterdiği halde bu sene 
fiatlar mütemevviç olmz.kla be· 
raber daima tereffüe meyyal 
bulunmaktadır. 

Son yağmur:arla beraber bu 
hafta içinde havaların gayri 
müsait gitmesi üzüm piyasası 

üzerinde mühim tesirler icra 
etmiştir. 

Ancak satışa fazla miktarda 
mal arzedilmekle olması fiat· 
ların istikrar göstermeyip hayli 
temevvüçler göstermes·n: intaç 
etmekte bulunmuştur. 

15-9-936 da borsada teshir 

• 

'77/ L7/L.ccz;rLTQ?.U/fJ<L/.Q.c/J 
' .. 
Oğretmen lerimizin 
nazarı dikkatine •• 
Kemeraltı No. 50 Mektepli 

Kütüphanesinden: 
Bu seneki ilk ve orta ge· 

rekse lısede okunan ve Dev-
. let matbaası neşriyatından 

olan umum kitapların satıl
masını kütüphanemiz deruh
te etmiş ve bu kitaplar kü
tüphanemize gelerek pey· 
derpey satılmakta olduğunu 

' ve siparişlerin müsait şart· 

larla ve sür'atle gönderilece-
ğini saygılı müşterilerime 

bildiririm. ABDULLAH 
1 - 15 (1921) 
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Daktilografi bir 
memur aranıyor 

Türkçe ve Fransııca lisan· 
lariyle daktilografiye aşina bir 
genç aranmaktadır. Müracaat
ların referansları ile birlikte 
224 numaralı posta kutusuna 
yapılması r:ca olunur. 

s. 7 ( 103 ) 1890 Jl!-------,111 •• 
Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Yavuz kitap evi sahibi 

Fahri Kitapcı bu sene Dev-
let matbaası kitaplarının da 
salış hakkını almıştır. 

Vukubulacak siparişleri 
en müsaid şartlarla ve son 
süratle göndermeğe amade
dir.ilk, orta ve Lise kitap
larının yegane deposudur. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 Kemeraltı 

S7 2-15 (1889) 

edilmiş olan nümunelere aid 
mallarm on beş bin çuval rad
desinde olduğu tahmin edil
mektedir. 

ihtiyacın oldukça fevkinde 
bu'unan bu mikdar dolayısiyle 
fiatlarda istikrar hasıl olama
mış •e haftanın her günkü 
fiatı <ia değişiklikler görülmüş
tür. 

Üzüm kurumu ve inhisar 
idareleri son hafta içinde piya
sadan üzüm mübayea etmişler• 
dir. Kurum orta ve iyi mallar· 
dan, inhisar ise adi üzümlerden 
mübayea yapmaktadır. 

Şimdilik piyasada hararet 
mevcud olup bilhassa yağmur 
yemi, temiz mallar iyi fiatlarla 
satılmaktadır. 

Sair e'ya, zehalr ve 
hububat 

Muamelat hararetli olmamakla 
beraber mevsimin icap ettirdiği 
şekildedir. Fiatlarda kayda ya· 
rar fevkaladelik olmadığı gibi 
piyasa durumlarında da deği
şiklık yoktur. 

Abdi Sokullu 

En fayda:ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa 

" Radyolin ., müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir terlible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgınlığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirır, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

Teorik ve Pratik 
SABUNCULUK 

-V-.E 
Yağ ve tasfiye usulleri 

····ı:.···. 

r/L//71 
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~uran Yağ ve Sabun fabrikaları baş kimyakeri, mem-
leketimizin tanınmış yağ ve sabun mütehassısı Mitat Onatın 
yeni çıkan bu eserini sabunculara, eczacılara, kimyakerlere, 
ve sabunculuk öğrenmek istiyenlere tavsiye ederiz. 

lzmir fuarında Turan yağ ve sabun fabrikaları pavyo
nunda satılmaktadır. Fiatı yalnız 350 kuruştur. =· 

DAIMON Kalem feneri ve dört 
köşe küçük cep fener> 

l>AIMON markalı bu fenerler yirminci 

asrın en çok beğenilmiş ve en çok takdir 

edilmişt r. Kalem feneri raptiyeli adeta 
bir kalem gibi cepte taşınılır ve kalem 

kadar küçüklür, bayanların el çantala
rında taşınır, dört köşe ampullu fenerlerde küçük 
cep fenerlerinin en iyisidir. Tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28·9 
Hüsnü Öz Ödewişli .. lstanbulda : Tahtakalede Jak 

Dekalo ve Şsı. 

ödemiş belediyesinden: 
4320 lira muhammen k,ymetli. ekin loncası " Demir örtünün .. 

açık eksiltmesine verıleu bedel layık badde gôrülmediğinden 
eksiltmenin 24-9-936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14de 
kadar uzatıldı~ı ilan olunur. 16-17-18 394 (1903) 

... ,; '·" ·. -~- ..... ·ı ·---· Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından LİKÖR, 
ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

ikramiyeli 

YENiCE 
AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çekilecek 
BÜYÜK YENCE PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVPUNKT Radyoları, REVUE SAATLERi, iÇKİ SERViSLERi, SOFRA 

TAKIMLARI V. S. V. S. V. S. 
,_ 1 , ' • )' - • • - ~ , ttJ 
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lzmlr Belediyesinden : 
1 - Senelik kirası kırk lira 

bedeli mubammenle Balcılarda 
Pi yal oğlu hanı ittisalinde 172-1 
sayılı dükkanın bir senelik ki
rası başl<atiplikteki şartuame 

veçhile 29-9-936 salı günü saat 
on alt:da açık arttırma ile iha
le edilecektir. iştirak için üç 
lira muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

2 - Senelik ki rası yüz on 
lira bedeli muhammenle mem
leket hastanesi karşı•ındaki 4 
numaralı dükkanın bir senelik 
l<irası başkatiplikteki şartname 

veçhile 29-9-936 salı günü saat 
on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. işt i rak ı çın 

sekiz yüz yirmi beş kuruşluk 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saalta encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası 30 lira 
bedeli muhammenle Paralıköp
rüdehi 2-1 sayılı barakanın bir 
senelik kirası başkatiplikteki 

şartname veçhile 29-9-936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için iki buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 
13-17-20-25 368 (1885) 

36/1981 
lzmir Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 
Davacı lzmir metrük mallar 

müdürlüğü vekili avukat Agah 
Sabri tarafından lzmirde 5 inci 
Sultaniye mahallesinin Kapani 
zade sokağında 45 Nu. lı evde 
oturan Arap Yunus; karaçocu 
Rıza; Mehmet Hilmi; Yusuf 
aleyhlerine açılan ecri misil 
davası yapılan duruşması sıra
sında müddealeyhlere tebliğ 

edilmek üzere gönderilen da
vetiyeler bila tebliğ iade edil
miş ve mübaşir meşruhatına 
nazaran mezkür mahalde bu 
namlarda kimse olmadığı an
laşılmış bulunmakla ikametRahı 
meçhul kalan müddealeyhlere 
ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiş oldu~undan duruşma 
günü olan 12-10-936 pazartesi 
RÜnü saat 10 da mahkemede 
hazır bulunmaları veya bir ve
kil göndermeleri aksi takdirde 
mahkemenin gıyap 1arında cere
yan edeceği davetiye makamı
na kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 426 (1917) 

• Tire Asliye mahkemesinden: 
Tirenin Kahrat köyünden 

Hasan oğlu Ömer tarafından 
Balya kazasının Mıstık İslam 
mahallesinden Servet beslemesi 
Zehra aleyhine Tire Asliye 
hukuk mabkemesioe açtığı 
Zehra ile evlenmediği halde 
evli gibi nüfus siciline kayde
dilmiş olduğundan bu kaydın 
iptaline dair açtığı davanın du
ruşma sonunda kanunu mede
ninin 49, 38 inci maddeleri 
mucibince tarafların evli olduk
larına dair nüfus sicilindeki 
kaydın iptaline 8 Şubat 936 
tarihinde karar verilmiş müd
dei aleyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen teblig maka
mına kaim olmak üzere tarihi 
ilandan itibaren müddeti kanu
niyesi zarfında temyiz dava 
etmediği takdirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği ilan 
olunur. 422 (1916) 

lzmir Ahkamı şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

lzmirin Tepecikte Sür-
meli sokağında 25 - 26 sayı'ı 
dükkanlarda 16-8-936 da öl
dürülen bakkal ihsanın varisleri 
varsa ilandan itıbaren üç ay 
içinde mahkemeye sıfatlarını 

beyı.n etmeleri ve bu müddet 
içmde müracaat edilerek varis 
o ldukla rını ısp a t edemedikleri 
takdirde metrükatının hazineye 
devr ve intika l ede1.:eği . 

2 - Yine ilandan it baren 
bir ay içinde alacaklı ve borç
lular lbsandan ve alacak ve 
borçlarını mahkemeye kayt ve 
beyan etmeleri bu müddetten 
sonra nazarı itibare alınmıya
eağı ilan olunur. 409 (1909) 

Gayri menkul açık artırma ilanı 
İzmir ikinci icra Memurlu

ğundan: 
Nuriye borcundan dolayı tahtı 

hacze alınan borçlu Süleyman 
F aike ait lzmir Burnova nahi
yesinin aşağı Maşat mevkiinde 
kain şarkan girit ı i Mustafa Sa
ludaki bağı garben kısmen 
tarik ve kısmen Harilaodan 
metrük bağ şimalen Harilao
dan metrük bağ ve tarla cenu
ben tarikiam ile mahdut tapuya 
göre 18 dönüm bağ ve tarla 
ve vaziyet zapt ına göre bu 
mahal 8 dönüm tarla ve on 
dönümü bağ olup bağ kısmı 
tahminen dört dönümü şaraolık 
misket altı dönümü ise çekir
deksizdir.On sek;z dönüm oıan 
hu maha llin tamamın a ehlivu
kuf tarafından 610 li rı. kıvme t 
konulmustur. Satılma•ına karar 
verilen işbu mah("uz gayri men
kulün birinci arttırması 19-10-
936 tarihine mÜ•adif pazartesi 
günü saat on İ>irde lzmir ildnci 
icrada yapılacaktır. Bu arttır

mada kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmiş beşini bulduii'u 
takdirde en çok arttırana ihale 
olunacaktır. Aksi takdirde en 
çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile müzayede on 
beş gün daha uzatılarak 5-11-
936' perşembe !?Ünü saat on 
birlfe yine ikinci icrada ve ayni 
saatta ikinci arttırma yapıla

caktır. Bu arttırmada da takdir 
olunacak kıymetin yüzde vetmiş 
beşi bulunmazsa borç 2280 nu
maralı kanuna göre tecil olu
narak satış geri bırakılacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
herhanj?İ bir iddiası olanlar 
tarihi ilandan itibaren 20 gün 
içinde vesaikile birlikte icraya 
müracaat etmeleri lazımdır.Ak
si takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmıyanlar paranın pa v
laşmasından hariç kalırlar. Bu 
baptaki arttırma şartnamesi 8-
10-936 tarihinden itibaren her 
kese açık bulunacaktır. Art
tırmaya iştirak etmek istiyen
ler kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi ve 35-1254 numa
rayı hamilen lzmı r ikinci icra 
memurlu~una veya münadisine 
müracaat etmeleri yüzde iki 
buçuk dellaliye ile ferağ harç
ları müşteriye ait bulunacağı 
ilan olunur. 410 (1914) 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Müddeiler hacı Mustafa ve
resesi Hüseyin Fafulaki ve sa
ire tarafından açılan izaleyi 
şüyu davası üzerine yapılan 
duruşma sonunda lzmirde bi
rinci Sultaniye mahallesinde 
Yenişehirli sokavında 37 ve 
Kardiçalı sokaii'ında 1 O ve Kar
diçalı çıkmazında 18 ile 20 No. 
lu 4 evin kabili taksim olma
dıkları anlaşıldıklarından satıl
mak suretiyle şüyuun izalesine 
ve bedelinin hisseleri nisbetin
de hissedarlara taksim ve tev
ziine mahkemece 19-5-935 ta
rihinde karar verilmis ve bi
rinci satış için 9-10-936 cuma 
günli saat 15 ve ikinci satış 
içilı de 26-10-936 pazartesi 
glinü saat 15 tayin ve gazete 
ile ilan olu'nmuş ve hissedar
lardan ve müddeaalevhlerden 
Iranı Hüseynin ikametgahı meç 
bul kalmış olduğundan teblig 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

423 (1913) 
c;:p s • 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden : 

Cumaovasının Kısık mevkiin
de öldürülen Değirmenci Ab
dullahın varisleri ilan tarihin
den itibaren üç ay içinde mah
kemeye müracaat etmeleri aksi 
takdirde metrükatı hazineye 
devrolunacağı ve bir ay içinde 
alacaklı ve borçlu:arın da mah
kemeye gelip alacak ve borç
larını kaydetmeleri ilan olunnr. 

407 (1907) 
C::!'"-":r"'~~==: ~-"'"'--

Emlaki milliye müdüriyetin-
den; . 

Satı~ numara 483 ismet paşa 
mahallesinin Bardakçı çıkmazı 
sokağında 8/23 ye 8124 taj nu
maralı18 lira 75 kuruş maham
ır.en kıymetli arsanın mülkiye
t ine baddi liıyıkile talip zuhur 
etmediğinden 10/9/936 dan iti
baren on gün müddetle uza
tılmıştır. 

ihalesi 2119/936 Pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların 
milli emlak idaresine müraca-
atları. 419 (1918) 

TEnı A81R" 
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BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki oteJ:n müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OM E"R LUTFIDIR 
•••••• •••••• ••• 

Kırk iki senelik tec rübeli ida
resile bütün Ep-e halkına ken
disini s evdirmi ştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Erzurum 
Kapalı 

• Valili~inden: 
zarf usulile eksiltme 

31 Aii'ustos 936 pazarteri günü ihalesi yapılacak olan Erzu· 
rum mnRllim mektebi ikmali insaatı kanuni bazı eksiklikler ha
sebile 21 gün müddetle temdid ve yeniden ilanına lüzum gö
rülmüştür. 

1 - Ek~iltmeye konulan iş Erzurum erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli: ( 242671 ) lira ( 48 ) kuru~•ıır. 
2 - Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proje~i, 
C - Bayındırlık ı;renel şartnamesi, 
D - inşaata aid fenni şartname, 
F: - Keşif cedveli, 
F - Proje ( talibler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurum 

Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. ) 
istekliler şart name ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş muka

bilinde ilan mahalleri Bayındırlık Müdürlüğünden alabilirler. 
3 -- Eksiltme 21 eylfıl 936 pazartesi !!'Ünü saat 15 de Erzu

rum Kültür Direktörlü~ü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olub göstermeleri lazımdır: 

A - 1936 yılına aid Ticaret ı:ıdası vesikası, 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık 

bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
b - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saattan bir 

saat evveJ;ne kadar Erzurum Kültür Direktörlüğü dariresine ge
tirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta i'e gönderi'ecek mektubların nihayet üçncü 
maddede yazılı saata kadar gelmie olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 15-17 359 [1897] 

KIZ ENSTiTÜSÜ 
Sipariş atelyesi Şefi Biçki Dikiş Mütahassısı Mile. Reymond 

Paris'ten dönmüş ve atelyemizde sipariş almağa başlamıştır. 
Direktörlük 

17-18-25 425 (1912) 
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FUARDA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yarattığı en son modern 
mobllyelerl görUp hayran kalacaksınız 

PiRiMUS ŞARL 
ıiiiiııı .. llllC'llSl: .... llSI ........... ,,.. ......... 

Elbise boya ve temizleme evi .. 
Panayır münasebelile fiyatlarda müthiş tenzilat yapmıştır. 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 

Saman iskelesi : lş Bankaııı karşısında Kardiçalı hanı altında 

5-10 (1851) 
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RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutnıayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

aç •• , l-

lH l \ 

Ft..A. ı >~C>:ı:....I~ 
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Fevkalade kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , -
HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
...... ll!:ııl ........................................ .,, 

Gayri Menkul Malların Açık Artırma ilan 
Karaburun icra memurluğundan : 

Köyü Mevkii Cinsi Miktarı Muh. 
Kıymeti 

Lira 

ismi 

Kös edere .. .. .. 
" 

Alan bağı 
Çarık yeri .. .. 
Üst yaka 
İçme kıyısı 

ba~ .. .. 
" 

4595 
3676 

664 
2757 
2757 

200 Hacı Ahmedin Ali 
700 Hacı lbrahim ha

fidesi Hatice 

250 Halil oğlu Abdur
rahman 

Mordoğan köy dvarı Tiitün tar- 11028 1040 Murat oğlu Şerif 
lası 11 zeytin 
a. 1 dam 

Çullu Çeşme altı Eşcarı müs- 9190 
mireli bahçe 

300 Musa o~lu Hüse
yin mahdumu Ha
san ve kızı Fatma 
ve varisi Haydar 

Çatalkaya Sarı ma-

.. 
Salman 

nastır 

Aktepe ve 
Suluca dere 
Sugucaksu 

13 zeytin 

Tarla 

u VP. 

34 zeytin 
Bağ 

18380 

11947 

25 Baka! Sabri 

60 Hacı Mehmedin 
Halim 

3676 150 Ahmed oğlu Meb-
med 

Tarihi ilandan itibaren otuz gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. Talip olanların kıymeti muhamminenin yüzde yedi 
buçu~u nisbetinde pey akçası veya milli bankanın teminat mek
tubunu vermeleri ve arttırma 9 - 10 - 936 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü saat 15 de dairede icra olunacaktır. Müşterilere ait 
numaralı dosya irae olunabileceği gibi izahatı lazıme dahi ve
rilir. Talipler bu hususunı daireye talik olunan açık arttırma şart
namesini 9 - 9 - 936 tarihinden itibaren okuyabilir. Hakları tapu 
sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alakadarların 
ve irtifak hak sahiplerinin bu haklarını ve bu hususta faiz ve 
masrafa dahil olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde icra dairesine hildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakla
rı ve tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayri menkulün yüz
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arltıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırmanın on beş gün daha temdit edilmek 
suretile 24 - 10 - 936 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
15 de gayri menkul en çok arttırana ihale edilecektir. Satış 
peşin para iledir. Mal bedeli alınmadan teslim edilmeı. Mal be
deli verilmez ise ihale kararı feshedilir ve kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldıığ'u bedel ile al
mağa razı olursa ona ihale edilir o da razı olmaz veya bulun
mazsa icra dairesince hemen on gün müddetle arttırmaya çıka
rılır. Bu arttırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilanla iktifa olunarak yüzde yetmiş beşini bulursa ihale yapılır 
tapu ve belediye ve yüzde iki buçuk dellaliye müşteriye ait olur. 
Yüzde 75 ini bulmadıij-ı takdirde borcun icra ve iffa< ve 2280 
numaralı kanunlara göre beş sene müddetle tescil olun acağı ilin 
olunur. 418 ( 1915 ) 

~~=:;ll~a=n~~~~.;;;;iiii • 
Kiralık mağaza Bir borcun temini ıçın mah

cuz olup satılması mukarrer ve 
1 inci satış günü Yeni Asır 
gazetesinin 6-9-36 tarihli 9340 
sayılı nüshasının 7 İnci sayfa
sında 1 inci sütunun sonunda 
ilan edilmiş olan Örende zı-ytin 
yağı fabrikasının alatının ikinci 
satışı 18-9-936 cuma günü saat 
14 e bırakılmış olduğu ilan 
oluour. Almak istiyenlerin o 

Yol bedesteninde 4 sayılt 
iki katlı mağaza, taf ve 
tezgahları ile kiralıktır; kar
şısında bay Etem Ruhi'ye 
müracaat. 5-6 (1880) 

saatte Örende bulunacak aıi
zayede memuruna müracaatları. 

(1919) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru el

yevm limanımızda olup 14 ey
lülde Anvers• Rotterdam·Ams· 
terdam ve Hamburg içili! yük 
ıtlarak hareket edecektir. 

TRiTON vapuru 16 eylüle 
doğru gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra Burgas· Varna 
Ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekt.: olup 24 ey
lüle kadar Anveu· Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg li
manları için yi:.k alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülde 
beklenmekte olup 5 1 ci teşrine 
kadar Anvers • Rotterdam -
Amsterdam • Bremen ve Ham
burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
BIRKALAND motörü 14 ey· 

lülde gelip 18 eylüle kadar 
Anvers • Rotterdam • Bremen 
Haınburg - Dantzig - Gdynia • 
Kopenhahen ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEMLEND motörü 29 ey
lüle doğru beklenmekte olup 3 
birinci teşrine kadar Anvers 
Rotterdam - Bremen -Hamburg 
Dantzig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Oslo ve lskandi
navya limanları için yükliye
cektir. 
Finska An!!'farstygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 12 ey
lülde gelip doğru Anverıı ve 
Finlandiya için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 23 

eylülde gelip 25 eylüle kadar 
~~re, Malta, Marsilya ve Alger 
ıçın mal yükliyecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

SARMACJA motörü 28 ey
lülde gelip doğru Anvers, dant
ıiğ ve Gdynia liman!arı için 
Yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzınir Ahkamı Şahsiye Sulh 
liukuk mahkemesinden : 

Aslen Prevezeli olub Kemal
raşa kazasında müseccel as
~erj subay mütekaidlerinden 
83 doğumlu Ahmed Behçet'in 

terekesine mahkememiz elkoy· 
~uştur. Ölüden alacakb ve 
. orçlular varsa tarihi ilandan 
ıtibaren bir ay içinde mahke
~eye kayıd ve beyanda bu· 
unıxıaları ve bu müddet içinde 
llıüracaat edilmediği takdirde 
sonradan vuku bulacak müra
caat nazara alınmıyacağı ve 
~arisleri varsa tarihi ilandan 
lt"b 
1 

1 aren üç ay zarfında sıfat-
d~ruıı beyan etmedikleri tak· 
d ıtde metrfıkatının hazineye 
evrolonacağı ilan olunur. 

408 (1908) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ARTA vapuru Halen limanımız
da olup 9 eylüle kadar Anvers 
Direkt Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

SOFIA motörü 15 eylülde 
bekleniyor. 18 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır, 

ANGORA vapuru 16 eylül
de bekleniyor. Hamburg, Bre· 
Q1en ve Anversten yük çıka
racaktır. 

TINOS vapuru 24 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

SOFIA vapuru 6 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 10 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
liman'arı için yük alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
Armement H.Schuldt Hambcrg 

TROYBURG vapuru 10 ey
lülde gelip hamulesini çıkar
dıktan sanra Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 

DUBURG vapuru 20 eylıilde 
bekleniyor. Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlarına yük
liyecektir. ----American Export Lines 

Nevyork 
EXPRESS vapuru 10 eylülde 

bekleniyor. Nevyork Direkt 
yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 26 ey· 
lıilde Nevyork Direkt hareket 
edecektir. 
~ 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru 21 ey· 

lıilde bekleniyor. Doğru Le 
Havre, Dünkerk, Dieppe, An
vers ve Noryeç limanlarına yük 
al~caktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

--· .. •-CiiiO •• 
Atid Navigation Companie Hayfa 

ALISA motörü 14 ey'.fıle doğ
ru bekleniyor. Belgrad, Novi
sad, Budapeşte, Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük alacaktır 

--•+•~@ t • 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DaouLienne· Maritime 

Buda pesi 
DVNA vapuru 28 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienııe, Linz liman· 
ları için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey· 
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Komarno, Budapest, Viyena 
ve Linz için yük kabul ede
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Menemen Urbaylığından: 
1. l - 1762 lira 29 keşifli Belediye dairesinin tevsii ve 1675 
~~a 25 kuruş keşifli Pazar yeri inşası pliin ve keşfi mucibince 
k ·9-936 Tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
onulduğıından taliplerin mezkür günde Belediye encümenine 

ıııuracaatları. 13-17 358 (1881) 

Jzmir defterdarlığından : 
B Sah"plerinin vergi borçlarının temini tahsili için Mersinlide 
k orııova caddesinde kain 11 sayılı fabrika binası tahsili emval 
g~un~na tevfikan haciz edilmiş ve tarih ilandan itibaren 21 
ı ı:ııüddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve mü
ı:Y~de şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat ka-
, lllıne müracaatları i • 13- 7-

'Y'ENI ASIR 

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
YUR1'0AŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN 

Telefon 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemiı.i, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON : 3&&2 ·Muğla sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 
Muğla Memleket hastanesinin 1936 yılı ihtiyacı için satın alın· 

ması lüzum görülen 1104 lira 20 kuruş muhammen bedeli ve 
153 kalem ecza ve alalı tıbbiye açık eksiltmeye konulmuştur. 
21-9-936 pazartesi günü saat 15 de şartnamesine tevfikan vila· 
yet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin şeraitini 
anla.nak ve pey sürmek üzere vilayet daimi encümenine müra-
caat eylemeleri ilan olunur. 9-13-17-2() 306 (1860) 

Daima sabit daima tabii 

""?· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 
v:ıntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını 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 ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmlr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Babar. Altındamlası. Dalya. Yasemin 
Ful. Muhabbet çiçeği. Unutma beni. 
Senin için. Manulya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 
Yakında çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi· 

çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA Eczanesi 

Hükümet sırası 

Çamaltı Tuzla~MÜdürlüğünden: 
1 - 20 Fişli bir telefon santralı 
2 - 10 aded telefon makinesi 
3 - 10,000 metre 2,5 milimetrelik te!efon teli 
4 - 500 adet izolatör 
5 - 400 metre süplon teli, pil kavanozu pil kömürü, 

Çinko, levha ve sair telefon malzemesi. 
Yukarıda yazılı malzeme münakasa kanununun şeraitine göre 

2 - 10 - 936 Cuma günü saat on beşte pazarlıkla satın alına
caktır. 

isteklilerin o gün ve saatta Alsancak tütün fabrikasında 
toplanacak Çamaltı Alım komisyonuna ıııüracaatları ilan olunur. 

17-18 411 11910) 

Olivier Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylfı!e 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHlLOMEL vapuru 19 ey
lıile kadar Londra, Leith ve 
Nevj?astele yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 eylıilde 
beklenmt-kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eylfıle ka
dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş· 
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 

FLAMINIAN vapuru 10 ey
lüle kadar Liverpool ve Glas· 
gov için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 17 ey-

1 

lülde L·verpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylfıle kadar Bel-,, 

Sahife 9 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\'fuzalter Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• ZLT/7/.LZ72 • 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 

N Mehmed Ali tuvalet salonuna 
ı:ı (Z.M) rumuzile müracaatları. 
l"rz z ////I ////// TT/XZ77.r/.21 .. !;j 
fast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eylfıle ka

dar Bristol için üük alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Fuvar için gelen 
lzmirin sayın misafirleri 

Güzel lzmiri gördünüz, gezdiniz belki 
de sevdiniz .. 

lzmirhı bir şeyi meşhurdur 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

E.üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ale
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler Üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

lzmir emrazı sariye hastanesi satın 
alma komisyoııu başkanlığından: 

Yeni Asır gazetesinin 8 Eylül 936 tarih ve 93~1 ve Birlik ga
zetesinin 8 Eylül 936 tarih ve 795 sayılarında miktarlariyle mu· 
vakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme ile alınacakları ilan 
edilen 94 kalem ilaç ile 9000 kilo birinci ekmek açık eksiltmt-· 
!erinin bitim tarihi o!an 14 Eylül 936 dan itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin her Cumartesi günü lzmir em· 
razı sariye hastanesinde saat 11 de toplanan komisyona muvak-
kat teminatlariyle birlikte müracaatları. 424 (1911) ,--.. 
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 çaydanl~k ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

No. 156 Balcılar 

NECiB SADIK 
DAMLA PINAR 

1-26 (1521) 
.- ' -- ı . . :!• "'f:-- -.·· 
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Kızılordunun manevraları etrafında • , 

an Gen ra 1 nevr ar a bulu 
matbuata ihtisaslarını anlattılar 

Çe heyeti reisi general Luza diyor ki : "Bence 
Kızılordu dünyanın en ileri gitmiş ordusudur.,, 

Moskova, 16 ( A. A ) - Beyaz Rusya askeri mıntakasındaki 
manevralara iştirak eden ecnebi askeri heyetleri reisleri gazete
cilere ihtisaslarını anlatmışlardır. Çek heyeti re;si general Luza 
demiştir ki : 

- Manevralara iştirak eden kıtaatın hazırlanı~ı mükemmel 
tabiriyle tavsif edilebilir. Bütün sınıfı askeriye büyük bir 
hareket ve manevra kabiliyeti göstermiştir. Bilhassa piyadenin 
tabiye terbiyesini ve büyük tank kıtalarını burada ehemmiyetle 
kaydetmek isterim. Tankların fevkalade mühim miktarda 

Kızıloıdıula kadın askrılffi11 11ü111arişi 

kullanmak hususunda yenı bir usul tatbik ettiğiniz 

görülüyor. Kızıl ordu bu usul ile bu çok çetin mese
leyi halletmiş bulunmaktadır. Tank ve zırhlı otomobil 
kıtaatının tabiyesine gelince yeni bir yol açtınız.Kumandanlarınız 
yüksek bir tabiye ve teknik ve çok büyük manevi ve maddi 
tahammül göstermişlerdir. Modern harbın bütün muadda! mese
lelerini sür'atle halletmektedirler. Kızılordu modern teknik 
vasıtalara mebzul mikdarda malik bulunuyor. Bu hususta bence 
Kızıl ordu dünyanın en ileri gitmiş ordusudur. 

Paraşütle inişler askerin menevi seviyesini ve cesaretini ispat 
eder. Şurası katiyetle iddia olunabilir ki bugün tayyarelerden 
geniş mikyasta inişlere müracaat ederek askeri harekat yapmaya 
muktedir yegane kızıl ordudur. 

Çok enteresan şeyler gördük. Bunları bizim ordumuzda da 
tatbik etmeye çalışacağız. 

Moskova 16 (A.A )- B. Stalin 11 eylülde beş ton yükle 8102 
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spanyol 
Nasyonalistler Alnıanyaya· 

ebedi minnettarlıklarını 

Almanya 
bağlantılarını 

bildiriyorlar 

isileri ve 
ve 

Paris, 16 (Ö.R) - ispanya
nın sabık başvekili ve Radikal 

partisi reisi M. Leroux lspan
yapın Nasyonalist asileriyle 
beraberliğini resmen ilan et
miştir. 

• Leroux bu münasebetle şun
ları söylemiştir: "ispanya ko

münizmanın barbarlı~ına karşı 

elinden ne gelirse yapmalıdır,. 

SALl6IAHMERIN RAPORU 

Beynelmilel Salibiahmer ko · 
misyonunun reisi Dr. Memin 
ispanya ahvali hakkında Mil
letler cemiyeti sekreterliğine 
ilk raporunu göndermiştir. M. 
Lema!n diyor ki : 

"Burgosta ve Madridde olup 
bitenleri gördüm. Facianın deh
şeti önünde titredim. Bizim va

zifemiz her iki tarafa Salibiah
merin işarethrine hürmeti ka
bul ettirmektir. Bunda muvaf
fak olduğumuzu sanıyorum . ., 

ALMANYA YA MINNETDAR-

LIK BEY AN EDiYORLAR 

Burgos, 16 ( A.A ) - Nas
yonalist hükumetin milli mü· 
dafaa komitesi reisi general 
Cabanellas Alman D. N. B. 
Ajansının muhabirini kabul 
ederek kendisine Alman mil· 
Jetine hitaben bir b~yanname 
tevdi etmiştir. General yanında 

komite arkadaşları olduğu halde 
bu münasebetle şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Alman milletine deyiniz ki 
Burgosta bulunan ispanya milli 
müdafaa komitesi reisi general 
Cabanellas ileride her ne olursa 
olsun komünistliğin ve anarşist
liğin mütefessih zihniyetine 
karşı yaptığımız mücadeleıie 

Almanyanın gösterdıği dostluğu 

ve manevi müzahereti ispanyanın 
asla unutmıyacağına söz veriyor. 

Almanya biztat kendi tarihi 
vazifesini müdrik olarak daha 
bidayette komünist ve marki
sist tecavüzüne karşı sarfetti
ğim;z gayretlerin manasını an-

lamıştır. Mukadderat tarihin 
dönüm noktalarında ispanyaya 
daimi birinci derecede mü
him vazifeler tevdi etmiştir. 
Ve bu bilhassa Avrupayı her 
nevi istilalara karşı himaye 
etmek lazım geldiği vakıt te
celli etmiştir. Bu vazife bu
gün de komünistliğin dünyayı 

esarete sürüklemek teşebbüsü 
karşısında tezahür etmiştir. 
Milletiniz ve şefiniz şarkta nö
bet bekliyorlar. Biz de bunu 
garbda yapmak istiyoruz. Bi
zim vazifemiz Avrupanın atisi 
bakımından sizin şarktaki va
zifenizden daha az mühim de
ğildir. 

r metre rekor yüksekliğine çıkan pilot Yumasefe samimi bir teb· 
rik telgrafı çekmiştir. 

Moskova, 15 (A.A) - Dün Moskova ve Leningradda binlerce 
kadın toplanmış ve Sovyet kadınlarının faşizme karşı mücadele 
eden kahraman lspanyol kadınlarile tesanüdünü gösterir nutuklar 
söylenmiştir. Moskova amelesi Sovyetler birliği kadınlarına hita• 
ben bir beyanname neşrederek bunları lspanyol ulusunun çocuk 
ve kadınları için yeyecek yardımında bulunmaya davet etmiştir. 

" 
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ALMANLAR SOVYETLER HARBA HAZIRLANIYORLAR 
Roma, 15 (A.A) - Bugünkü gazetelerin dikkatini tamamen 

Nasyonal Sosyalist kongresinin kapanışı çekmektedir. Mesajero 
ve Popolo di Roma gazeteleri Bolşevizmin Alman kapılarında 
yeni Alman ordusuyle karşılaşacağını gözönünde tutması hak
kındaki fıkrayı büyük harflerle kaydediyorlar. 

Popolo Di Roma Nasyonal Sosyalizmin orta Avru-
pada Bolşevizme karşı bir Bastion teı;kil edecek derecede maddi 
ve manevi silahlı olduğunu yazıyor. 

Mesajero gazetesi Führ~rin Faşist heyet;ni selamlamaktan 
mütevellit sevincini ve heyetin birçok sevgi tezahüratına vesile 
olduğunu kaydetmektedir. 

Sovyet Rusyada işçi adedi yirmi 
dört milyona çıkmıştır 

MOSKOV A 15 ( A . A ) - Bir istatistiğe göre, Sovyetler 
birliğinde işçi ve memur adedi bu yıl Nisan başında 24 milyona 
varmıştır. Bir yıl zarfında bir milyon 37 bin çoğalma vardır. 
Vasati ücret miktarı da bu yıl içinde yüzde 17/6 artmıştır. 1936 
Martı içinde işçi ve memurlar beş milyar ruble yani 1935 
Martından bir milyar fazla ücret almışlardır. 

Arsıulusal 

lznıir Panayırında 
Turan yağ ve sabun fabriltaları pavyonunu her 

halde ziyaret ediniz. 
Bütün mamulatı teşhir olunmaktadır : 

Rafine ( musaffa ) zeytinyağı 
Rafine pamuk ve çitlenbek yağları 
Nefis Turyağ ( nebati tere yağı ) 
Kokozin 
Tuvalet sabunları, Perlodent diş macunu, kremler 

ve saire ve saire. 

Reklamlı Perlodent diş macunu satılmaktadır. (25) 
kuruşluk büyük bir tüp diş macunu alana (10) ku
ruşluk bir tüp ücretsiz olarak verilmektedir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 


