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Panayır için 
RekUimlarınızı Egenin en 

çok okunan gazetesi 

Yeni sır'a 

C1mı1mrinetin Ve Omnhttriııet Eserinin Be1~t;isi, Saba1ıları Qı1mr Siyası Gazetedir 

veriniz. Çok lstltade edersin~ 1 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Kime acıyalım? 
.. ·-Yurdun temeli Türk 

Çiftçisine mi, bir iki 
T ecimere mi ? 

Kulağımıza kadar geliyor; ih
rac.'lt tecimerleri son günlerde 
Üretmenlerimizi korkutan bü
yük tehlike karşısında yazdı
ğımız yazılardan ateş püsk:ürü
yor1ar ve bize kızıyorlarmış. 
Hatta bunların arasından birisi 
demiş ki: "Eğer inhisarlar piya
sanın açılmasile beraber hu
dutsuz bir mübayaa girişirse 
biz mahvoluruz. Gelecek yıl için 
memleket ürünlerini dışa 
satacak ihracat tecimeri nere-
' uen bulunacaktır?,, 

Bu tecimerin endişe ve kor
kusu pekte boş değildir. Çün
ki Türk köylüsünü ayakta tu
tabilmek, ona yaşama ve ça • 
lışma hakkı verebilmek için 
devlet eski borçları taksitlen
dirir ve faizlerini ind rirken 
Ziraat B ının görebileceği 
zar ra karşılık olmak üzere 
bir milyon lira vermeği onay
lamıştır. 

Türk öylüsünün varlığına ve· 
rilen bu haklı önemden dolayı 
Üretmenlerimiz sevinç yaşları 
dökmüşlerdir. Devlet bir mil
Yon lirayı herhangi basit hir 
Politika manevrası iç.in sokağa 
tmış değildir. Çok yerinde 

olarak bunalmış bulunan köy
lüye biraz nefes aldırmak, bir 
aı kımıldama ve çalışma hak
kı vermek için bu özverenliğe 
(fedaknrlığa) katlanmıştır. Şim
di üç, beı ihracat tecimeri köylü· 
nün arkasına konulan bu desteği 
başka bir cepheden bir tekme 
"Urarak yıkmak, yine onu yere 
vuracak bir vaziyet yaratmak 
hevesine kapılmış bulunuyorlar. 
Bunu yaparlarken şüphesiz dü
şünceleri köylüyü boğazlamak 
değildir. Onların da ulusal 
Yurd sevgilerden uzak bulun
duklarını ileri sürmek insafsız 
lık olur. Yalnız muhakkak olan 
ciheti şudur ki tecimer herşey
den fazla kendi kazancını se
ver ve onu düşünG~ 

lşte bundan dolayıdır ki ih
racat tecimerleri rekolte fazla
lığını fırsat bilerek kendisini 
k~ıanç hırsına kaptırmış ve bu 
duşünce Türk köylüsünün ar· 
kasına Devlet elile konulan 
desteği tekmelemek amacına 
Vartnıştı. 

Şimdi biz Türk köylüsünü 
~urtaracak' biricik tctbirin, in
lsarların derhal işe başlaması 

~lduğunu ve hududsuz bir mu· 
.~Yan yapması Jüzumunu ileri 

su .. 
runce korku ve endişe bu 

~ef a Türk köyliisünün üstün
ı e~ .sıyrılarak, ihracat tecimer· 
~tının önüne dikilmektedir. 

1 
akikat şudur ki alivre satış

ar i . "d vı ı are edilmemiş, ansı-

ıın verilen kararlarla fazla ka-
ıanrnak h . b . . ~ n dan k evesı u ışı çıgırı -

1 
~ı arınıştır. 

b· nhısarlar piyasada şuurlu 
~r davranışla 11azımlık öde~ 

Yınj V kt' d ' • . b' a ın e yerine getırırse 
ırkaç 'h . . b .. d 1 racat tecımerı u yuz-
ekn btiyükçe zararlara uğrıya-

ca f k k .. ı·· • a at onbinlerce oy u 
~ocukiariJe bi~likte düşmek 
ç ı~re bulundukları felaket 
1.ı ~ Urundan kurtanlacaktır. Bu 
Rurda yuı bin liralık bir öı-

r 
:ltalyanlar a ze ciler arasında kanlı vuruşma 

ı Habeş imparatoru 
Italyanlara b · r 

·İtalyanlar Aduva ~ağlubiyetini 

o mik, finansal yardım karşılığı olarak 
to ra~!arını vermeğe razı olu}ror 

acısını çı <armak istiyorlarmış-lngiliz gazetelerinin yazıları 

Jlaoes wıvaralonoıuıı yelli resmi 
Jersey City, 12 ( A.A) -

Yüz kadar ltalyan ve zenci 
ellerinde bıçaklar ve sopalar 
olduğu halde şehrin sokakla
rında vuruşmağa başlamışlardır. 
Etrafta toplanan 500 seyirci 
bunları yaygaralarla teşvik et-

1 fo{Je.~ll't' cevlu:ıuc tcı11ırlm·ltcıı 
yaşı döktüren gazlar kullanmış- Habeğ meselesini konuşacak 
)ardır. döğüşmelerden befİ ya- üçler konferansı hazırlıklarına 
ralanmıştır. Onbir kişi tevkif devam olunmaktadır. Üç ta. 
edilmiştir. Döğüşün sebf i raflı konferansın toplanma gü-
ltalyan - Habeş meselesi ve nü çok yaklaşmış bulunmasına 
zenci boksör Joe Louis'in ltal- rağmen ltalya doğu Afrikaya 
yan boksörü Karnerayı döğ- asker götürmekte devam eyle-
müş olmasıdır. mektedir. 

Somaltde yerli askerlerden lıfri 

imparatoru Havas Ajansı ay
tarına yeni diyevde buluna
rak demiştir ki Habeşistan 
erginliğine vurulmak istenen her 
hangi bir darbeye karşı gelmek 
için hazırlanmaktadır. Bununla 
beraber ekonomik ve finansal 
yardımlar kar§ısında ltalyanlara 
topraklarımızın bir kısmını da 

vermek fedakarlığına katlana
. cağız bununla· da barışseverli· 
ğimizi göstereceğimiz gibi ltal
yanın prestişini kırmak ve ona 
hakaret etmek istemediğimizi 
de ispat etmiş olacağız. 

Londra, 12 (Ö.R) - Gaze
teler Habeş imparatorunun fi
nansal yardımlar mukabili bir 
kısım topraklarının ltalyaya 
verilmesi hakkındaki teklifinin 
de ltalyanlar tarafından kabul 
edilmiyeceğini yazmaktadırlar. 

Londra, 12 (Ö.R) - Habeş 
imparatoru bir lngiHz gazete
sine de son diyevinde Habe
şistanın daima bütün ümitlerini 
uluslar sosyetesine bağladığını 
söylem!ştir. lngiliz gazeteleri 
ltalya - Habeş meselesi üze
rinde sütunlarla yazı yazmağa 

.devam etmektedirler. 
Deyli Mirol gazetesi son 

hafta içinde anlaşma ümitleri
nin kuvvet bulduğunu yazdık
tan onra diyor ki: 

lngilterenir. ödevi barbın önü· 
ne geçmek ve bunun için elden 
gelen özverenliği yapmaktır. 

- Somı H ihıcü su1ıı'{ede -
mekte idiler. Polis kuvvetleri 
dolaşanları dağıtmak üzere göz- Paris, 12 (Ö.R) - ltnlya- Paris, 12 (Ô.R) - Habeş 
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izin i akanlar n ps · 
Ankaraya çağır ldılar 
Tüze Bakanı Bay Saracoğlu da 
Şehrimizden geç.~~~~ An karaya gitti 
l'üze Bakanlığında 

Gölcükte istirahat etmekte 
bulunan Tüze Bakanı bay 
Şükrü Saracoğlu pazar günü 
akşamı ansızın ş~hrimize gel
miş ve dün sabah Ankara eks
presiyle vazifesi başına hare
ket eylemiştir. Mezuniyeti bit
meden ansızın Ankaraya çaiı
rılan Bay Sarncoğlu kimseye 
haber vermediği için şehrimiz
den gelip geçmiş, Basmahane
de yalnız General Kazım Dirik 
tarafından oğurlanmıştır. Tüze 
Bakanımızla birlikte bütün me
zun bakanlarınAnkaraya çağrıl-
asıReisicumur KamalAtatürkle 

~a bakan General ismet lnönü 
~ ş dün akşaın Ankaraya dön-

nun k 'd 
l . bugünlerde An ara a 

meerı _ 
.. h. toplantılar yapılacagını mu ım v 

.. mlı' kararlar ahnacagım ve one 
anlatmaktadır. . . . 

Dün bir muharrırımızle gö-
.. T .. ze Bakanımız sayın B. 
ruşen u .................. . ············· .. .. ..... . • • ••• • • ••• d 1 f guttugu verenlik tc ev e ın . . 
siyasaya göre biiyük ~ır ış sa· 

l 
Zarar görmesı muhte-

yı amaz. . d 
1 "hracat tecimerlerıne e 

me 1 b" k""tl acırı7. Lakin büyük ırd u e 
teşkil eden ve Türk yur unun 
temeli olan varlığımızın esası 

ı · daha çok acırız. üretmen erı 
Nerede kaldı ki bu üretmenler 
yaratılan durumdan kabahatsız, 
digv erleri ise mesuldur. 

,_...... e>cakOSlU 
.ı:-:ıa~ 

hazırlanan urojeler 

n. Şiilrru ~arncol '" 
Şükrü Saracoğlu sorgularımıza 
cevaben demiştir ki: 

- B şbakandan aldığım bir 
telgraf üzerine Ankaraya iİdi
yorum. lzmirde bir kaç gün 
kalamadığıma çok müteessifim. 
Bu yıl Tüze bakanlığı önemli 
bazı yasa projelerini Kamutaya 
verecektir. Bunlar arasında 
Tüze işlerinin daha çabuk gö
rülmesi, yeni ceza evleri inşası 
gibi önemli mevzular vardır. 
Çalışma arkadaşlar)ma verdi
ğim notlar dahilinde bu proje
ler hazırlanmıştır. Ankal'.aya 
dönünce yapılmış olan hazır
lıkları bir kerre daha gözden 

- Souu 4 füıcii Sayfa4(a -

Tayyare 
• 
ıyangosu 

B i r a fabrikasındaki 
Cinayet tahkikatı bitti 

Kazanan ve amorti Dinlenen şahitlerden sonra cinayetin 
alan numaralar Nasıl işlendiği tamaı ıen anlaşıldı 

Geçenlerde Aydın bira fab- böyle devam cdemiyeceğini -
lstanbul, 12 (Özel)-Tayyare 

piyangosunun Pazar ve Pazar
ertesi günleri yapılan keşide
lerinde kazanan numaraları 
bildiriyorum. 

35 bin lira kazanan 

4 6 
1 S bin lira kazanan 

1736 
12 bin lira kazanan 

13686 
10 bin lira kazanan 

17383 
3 bin lira kazanan 
24601 40114 

1000 lira kazananlar 
3698 14095 18983 
2221 26861 

500 lira kazananlar 
273 884 3328 8368 11445 

14086 14544 15754 25200 25920 
28581 29549 29641 26884 18007 
16532 6808 13425 7838 25585 
7315 5143 27665 28743 26236 

18084 25801 11702 28625 
uso llra kazananlar 

186 677 1109 1180 2858 
4153 4347 5763 5765 6382 

- Baştarafı 6 nci sahifede -

rikasında makinistin ölümü •e söylemi~tir. 
direktörün ağır surette yara- Buudan müteessir olan kavas 
Janmaıı ile neticelenen bir ci- lbrahim Lütfi: 
nayet olmuş ve bu işin tahki
katına genel savman Bay Ali 
el koymuştu. Bay Ali tahki 
katını ikmal etmiş ve bu hu
susta bir çok şahitler dinle
miştir. 

Tahkikatın son şekline göre 
cinayetin nasıl işlendiği daha 
fazla nydmlatılmıştır. Elde etti
j"imiz malumatı yazıyoruz: 

Katil lbrahim Lütfi, sekiz 
yıldanberi Aydın Niktar bira 
fabrikasında kavas olarak bu
lunmaktadır. 

Geçenlerde direktör kavas 
lbrahim Lütfiyı yanına çağıra
rak bundan sonra onbeş daki
kada bir bütün fabrikayı do
laşmasını bildirmi~ ve bunu is
pat edecek olan saatin de on 
beş dakikadn bir kurulmasını 
emretmi tir. 

İbrahim Lütfi bunun fabrika
nın genişliği hasebiyle müm
kün olmadığını söyleyince di
rektör: 

- Bu böyle olacaktır. Ben 
böyle emrediyorum. Aksi tak
dirde sen bilirsin, demiştir. 

Bir iki akşam geçince saatin 
muntazaman on beş dakikada 
bir kurulmadığı görülmüş ve 
lbrahim Uitfi tekrar direktörü~ 
yanına çağırılmııhr. Direktör 
lbrahlme ç.ıkıımı ve bunun 

Jı:atil Jbmlıoıı lıul/ ı 

- Anlayorum. Beni çıkar
mak isteyorsunuz bunlar birer 
vesiledir. Boşuna yorulmayın 
ben kendim bıral<ır giderim, 
cevabını vermiştir. 
· - Direktör; şimdiden tezi 
yok fobriKayı terkct. 
Demiş ve lbrahim de ·bu söz 

.üzerine fa~rik_adan çıkıp git
miştir. Ertesi günü muhasebeci 
bay Samiye müracaatla sekiz 

- ıSouu 4 üne ~alufeik -



~er •ii:n. ..... lllr·a\alar sözU 
rzlt7Y--..&L~L7!'/.%7.. 

Eğer bir adam seci-
yeye malik ise hayatın- .. 
da tekerrür eden enmu
zeci = tipik bır vakıa 

bulunur. 
Seciyeyi; tahsiyetin muayven 

eluşu, tedrici istihale ve kemal 
hariç. olarak, bUkalemun sibi 
renkten renge pmemek, ku
tuptan kutuba atlamamak tek· 
tinde tarif edebiliriz. 

Bazıları, körllk~rllne inadın 
tam zıddı olarak, her şeye in
tibak ve inkıyaclı bir hayat za· 
rureti addederler. 

Körükörline inat keçilerin 
. klrıdır. Her ıeye intibak ve 
bakıyat ta bpkı bunun gibi 
hayvanidir. ikisi de hayati ol
ınaktan çok uzaktır. Çünk& 
bayatı temdit etmez, hayata 
aüsmir bir ilivede bulunmaz. 

insanı hayvandan ayıran va· 
•ıflardan biride, batta natıka 

.kadar, seciyedir. lııaan, seciye
sinin kuvvet ve mükemmeliyeti 
derecesinde hayvanlıktan uzak
laşmış olur. 

Böyleleri, hayatlarında bir
·birine ..benzeyen bidiıelerle 
-karplaşbklan zaman, dalına 
aynı şekilde hareket ettiklerin
den, basıl elan neticeler de 
birbirlerinin aynı olur. Bu ne
ticeler hazan f eliket şeklinde 
de tecelli edebilir. O r.am.n biz 
"hlli uslanmamıı, akıllanma• 
mıt!" deriz. Hakikatta ise bu 
follketlerde ıeciye sahibinin 
sun'u taksiri yoktur. Ekseriya 
buna sebep olan seciyeaizlerin 
hareklb, onların şuuri veya 
ıayri şuuri, fakat her halde 
muvakkat zaferleridir. 

Er Jeç seciye galebe eder. 
Çftnlrtl insani olan odur. Hay
vanların iaıanlara galebesi ise 
hentiz ı&rt\lmftt şey değildir. 

Mazlum ., •............•...•............•....•..... 
Küçük Haberler: 

Geçmlf olsun 
Birkaç gttndenberi rahatsız 

bulunan yar ilbay vekili mek· 
tupçu bay Baha Koldq iyile· 
şerek diln vazife1i batına gel· 
mittir. 

AyaAı kaydı 
Bahribaba parkmda havuz 

kenarında oynamakta olan 
saraç Faik otlu yedi yatında 
Süleyman ayağı kayarak dUş-
milş ve yaralanmıştır. 

Elektrik yapttracak 
Belediyeler 

lmtıya11 temdid edilen vaya 
imtiyaz verilecek olan elektrik 
tesisatı için belediyeler banka
sından iıtikraz teıebbll.sünde 
bulunmadan evvel 2819 numa· 
rab kanuna göre Bayındırlık 
bakanhiındaki etüt daire.ine 
müracaat edilmesi iç bakaohk
tan lıbayhia bildirilmiştir. 

izin alanlar 
Ağırceza katiplerinden hay 

Rauf a ve genel ıavumanlık ki
tiplerinden bay Hüsnüye on 
beter pn izin verilmiştir. 

Köylerde deAl•lkllk 
Değirmendere nabiyeıin · n 

Çileme köyilnün kaldınlarak 
Sancaklar köyüne bir mahalle 
halinde bağlanması, Tirenin 
Boğaziçi nahiyesiode Eski Oba 
köyünün Tire merkez kazasına 
Berıamanın Kınık nahiyesine 
bağlı Kaflkçı ve Dağıstan köy
lerinin bu nahiyeden alınarak 
kaza merkezine bailanması 
tekarrür ettiği içbakanlıktan 

ilbaylığa bildirilmiıtir. 
Orman mektebi 

Bu yıl Istanbul Büyükdere 
Orta Orman mektebine 25 
genç alma.;akbr. Taliplerin Or
ta mektebi bitirmiş olmaları 

şarttır. 

Becaylf lerl onandı 
Foça nüfus kitibi bay Zeki 

ile lzmir nüfus katibi bayan 
F arideoin IDecayiıleri ilbaylıkça 
onanmıştır. 

ŞEHİR DABBRLBRİ 

T urgtlu bağcıları Baş
bakana başvurdular 

Kardeş Iran konsolos
hanesi törenle açıldı 

Törende iki memleket arasındaki 
Kuvvetli bağlar tebarüz ettirildi 

Diyorlar ki: ''Durum bizleri yok· 
sul bağlarımızı ha~ap bırakacak,, 

Kardeş Iran Devletinin ıeh- j lerini göstermiı olan lr.mirli-
İzmir ihracatçılarının alivre catçılannın diğer ülkeler pi- rimizde bir kon5olosluk tesisine terin bu rlln bu binanın fev-

satışları düşilrmesinden do- yasalanndan çok aşağı bir karar verdiğini yazmışbk. Yirmi k inde kardeş memleketin bay-
ğan heyecan ve korku bağ fiatla satmakta olduklarını vilayete bakmak üzere tesi5 rağını yükselmiş görünce baı· 
bölgelerinde eksilmeyerek duyup görmekteyiz. edilen konsolosluğa Bay İsmail ka bir sevinç duyacaklarından 
artmaktadır. Piyasanın açıl- Üznmlerimiz.in bize mal han atanmış ve şehrimize gel- çok eminim. Iran Konsolosluk 
masile beraber bu heyecanın olan fiatından daha aşağı miştir. merkezinin lzmirc nakli neti-
feryat halini alacağmdan satılması yükselmes:ni iste- Konsolato Pazar ıünü Birinci cesinde iki memleket arasın-
korkuluyor. Turgutlu Bağcı- diğiniz biz bağcıların kötü- Kordondaki binada törenle daki ticart ve iktisadi müna-
ları bir toplantı yaparak yak- lüğünedir. Bu ıidiş biz bağ- açılmış ve konsoloshane bina- sebetlerin çok iyileşeceğini 
laşan tehlikeyi gözden 2eçir· cıların kötülüğünedir. Bu gi- sına Iran bayrağı çekilmiştir. umud ediyorum. 
mifler. Bqbakana, Partiye diş bizi borçlarımızı ödeye- Törende llbaylık adına em- Kadehimi, milletlerine tize 
başvurmak karan almışlardır. miyecek bir hale düşürecek niyet direktörü bay Feyzi Ak- bir hayat nefhetmiı olan ve 

Turgutlu 12 (Özel) - iz- ve en sonunda da bizleri kor" şarbay doktor Bebcet Uz, onlara doğruluk ve güzellik ve 
mir ihracatçılarının üzümleri- yoksul bağlarımızı harap bı- parti adına doktor bay Kamran iyilik yolunda daiına rehberlik 
mizi maliyet fiatından çok rakacaktır. Şu halin önüne konsoloslar ve gazeteciler ha- eden iki büyük Milncinio ıere-
qağı bir fiatla sabş yap- geçilmesini bizi her müşkül- zır bulunmuşlardır. fine içmek üzere, kaldırıyorum. 
makta olduklannı duyan ve den kurtaran siz büyükleri- Merasime konsolos bay lsmail Bu sayleve ıarbay doktor 
gören Turgutlu bağcılan Ti- mizden yalvarırız. Hanm aşaiıdaki söylevile baı- bay Behçet Uz karııhk vere-
caret ve Sanayi odasında bir Rapor gönderildi lanmıştır. rek demiıtir ki: 

la k d rtl . Bu söylev Iran dilile s8ylen- Sayan konsolos bay lsmail 
top nb yapara e · eımış- inhisarlar idaresinin üzüm mit ve Türkçesi Lölilvan bat Han 
ler ve neticesinin çok acı 

B 1 piyasası açılınca kuru üzüm muharriri bay Miıel Kamber Dost, kom•u •e kardecı Iran olacagıv nı b.isseden ağcı ar f d k t .,. • .,. 
mübayeasıoa başlayacağı söy- tara ın an ° unmuş ur: ulusunun lzmirde sizin sayın 

Başbakan general ismet 1 kt d' B l ü - Her şeyden evvel, uhdeme -hsiyetinizle temıil ediJmi• ol-
IDCSniioe a•agıv da yazılı teli enme e ır. u yı zum t ttü d t ho bı·r Y- ,. 

:ır ere P e en gaye ş masından doaan sevinçlerimi rekmegv e karar vermiılerdir. rekoltesi, ihracatçılann fiat 'f · d 1 k .. re hıı. • 
.,. vazı eyı e a ey eme uze ıs- gerek ~hsım ve aerek Ir.mir-T 1 ft ı ıd v indirme kararı ve inhisarlar kk b r- • e gra an an aşı ıgı veç- lisane teşe ürle::-imi ugüo Jiler namına ifade etmek fır· 
hile bağcılar bu işten çok idaresinin buna karşı alması · Konsola tonun açılma merası- ıahnı kazanmıı olmakla bah-
hcyecan ve teessür duymak· lizımgelen tedbirler hakkın- mine iştirak etmek üzere bu- tiyanm. 
tadırlar. da hazırlanan uzun bir rapor rayı teşrif etmiş olan muhte- Iranın biiyUk ve kudretli 

Telgraf şöyledir: inhisarlar genel direktörlü- rem zevata takdim ederim. Şehinşahı Rıza Pehlevi hazret-
ÜzUmlerimizi Izmir ihra- ğüne gönderilmiştir. Konsolatomuz merkezinin }erini lımirlilcr yakından gör-1•1.------------------..----... ·•1• mamuriyetçe Türkiyenin üçün· müş, tanımış ve sevmiş olma· 

Panayır Iznlı•r cü beldesi sayılan ve evvelce nan tatla hatırasını hiç bir za-
dahi bir İran konsolosluğuna man unutmıyacaklardır. 
makar olmuş olan lzmire nak- Tarihan birbirine bağlı olan 

ı• • l B F ) lindeo dolayı hissettiğim sevin- bu iki kardeş ulusun yüksek Çalışmaları gece l ilbay 1ğ1na .. az l ci ketmedemem. İki memleketi ıeflerin irşadlarile inkişaf 
d 1 d •• A birbirine bağlıyan samimane ve eden ekonomsal ve tecimsel 

ve gün Üz Ü ur tanıyor biraderane rabitalan gittikçe münuebetlerin tunir gibi önemli 
Panayır günleri yakınlaştığı Trakya Genel Enspektörlü- sıklaştırmağa çalışan İran dev- bir terim bölgesinde çok ça-

fçin panayır alanındaki çalış- ğüne atandığı tahakkuk eden leti Şahinşabisi coğrafi mevkii buk ve feyizli sonuçlar verece-
malara ~nemle devam edilmek- General Kazım Dirik'den bo- Vl! ticaretinin ehemmiyeti ile iine hiç şüphe yoktur. 
tedir. Komite, 935 Arsıulusal şalan ilbaylığ1mıza Bursa ilbayı meşhur olan lzmir gibi güzel Şarkın bu iki kudretli kardet 
İzmir Panayırında geçen yıla bay Fazlı'nın tayini takarrür bir şehirde bir Iran mümessili ulusu elele verdikçe sizin de 

A k bulunmamasına kail olmadı. pek güzel söylediğiniz gibi aazaran bazı hususiyetler te- eylemiştir. lstanbul ve o a- Bu mesut vak'a benim memu- b 
barllz ettirmek için gereken , radan gelen haberlere göre hayrın, iyliğin, gftzelliiin ve a-

riyetim zamanına tesadüf ettig~ i · · ı'yı' bı"rer bekçisi ola· 
kestirimleri vermiştir. Yalova kaymakamı bay Şefik'in ıçin çok mesrurum. Bizleri bu ~:~~a:~. Bu sevinç ve saa-

Panayırda dekorasyon işi, Bursa ilbay lığına ve bay Fazlı· dilber şehre bag~ Jıyan alaka-
lı l det duyguları içinde büyük Iran panayır işinde çalışan mü en- om da lzmir ilbay ığına atan- lardau biri Şahinşah haıretle-

disler tarafından önemle arka- maları hakkındaki kararname riyle birader milletin büyük ulusunun enerjik şefinin ve ulu 

!anmaktadır. Hazırlamakta ol- içbakanlığınca hazırlanmıştır. şefi Atatürk hazretlerinin ge- önderimiz Atatürkün sıhhat ve 

d · b k ı h ' · · ıerefine kadehimi kaldırıyorum. duğu " Tecim ve En üstrı Bugün a an ar ey etinın ya- çen sene burayı teşrif etmiş 
Odası ,, pavyonu, grafikli ve pacağı toplantıda onanması olmaları hatırasıdır. lzmirin Bay Dr. Kamaran da parti 

M f namına bay konsolos lsmail kabartma şekilerile batı Ana- muhtemel görülüyor. Mtbuu u ahbamım Şahin-
dolu böljesinin çık.at ürünle- Yine habt>r verildiğine göre şah haıretlerine yaptıj'ı parlak Hana tebrik ve sevinçlerini 

rini anlatması bakımından çok bay Fazlı lzmire gelip ilbaylık ve muhteşem resmi kabul unu- sunmuştur. 
J k ı d d 'ld" Müteakıben kardeş İran bay-değerlidir. Bu pavyon birkaç işlerini üzerine aldıktan sonra tu aca şey er en eğı ır. 

gün içinde tamamlanmış ola- General Kazım Dirik yeni va- O sarada Irana ve ziıan hü- rağı Törenle çekilmiş ve me-
ktı zifesi başına hareket edecek- kümdarına kartı hilisaoe his- rasime son verilmiştir. 

ca r. •• •• • 41 •• 
Geçen yıl panayırının en tir. General Kazım Dirik'in LJ J d 1 110 Y d 

iÜzel köşelerinden biri sayılan panayıra açmak üzere şehri- r a avası aşın a 
" Sovyet Pavyonu ,, intaatı mize gelecek olan başbakanı Yeni suçlular bu gu·· n Zavallı bir ihtiyarın 

burada beklemesi de kuvvetle 
tamamlanmflk üzeredir. Sovyet mahkemeye çıkarılacak başına gelen 
Pavyonunda tethir edilecek söyleniyor. 

Urla sabık hikimi bav İluan Dün saat 13 te Kahraman· 
Sovyet çıkatı maddelerinin bir B. Jlakkı Balcıoğlu Ziyayı dövdürerek öUim&ne se- larda evine gitmekte olan 110 
kısmı ielmiftir. Kalan kısmı Avrupadan döndU bebiyet vermekle maznun Urla yaşında Bayram oğlu Davut 
da bugünlerde gelecektir. Res- Aydına gidiyor dava vekili bay y asin ile altı adındaki asırlık bir ihtiyar, 
migw olarak panayırımıza iştirak gözleri görmediği için yolunu 

Bir aydanberi Nis'te ve Av- arkadaşinm muhakemelerine · d k' t bt kararını veren ltalya, Yunan ve şaşırmıt ve o cıvar a ı a a 
rupamn muhtelif şehirlerinde bugün Ağırceza hakyerinde ka ··d e rken dü,erek Y uaoılavya pavyonları da in- pru en g çe 

• istirahat eden ve bu vesile ile başlanacaktır. Bu davanan şiın- yaralanmıttır. ihtiyar hastaha-
şaat bakımından ilerlemiştir. ' de bazı tetkikler yapan Tecim dilik 15 şahidi vardır. neye kaldırılmıştır. 

Panayırın aoayoUan asfalt 
odası baıkanı bay Hakin Balo1arak yapılmağa ve asfaltı 
cıoğlu evelki gün Bandırma 

döknlmeğe başlanmıştır:. Yollar ekıpreaile lstanbuldan şebri-
tamamlandıktan sonra hakika-

t mize ıelmiştir. 
ten güzel bir şekil almış o a- Bay Hakkı çarşamba günü 
caktır. 

Aydına giderek incirin ielme Atinadaki Elçiliğimizden Ar-
ı gününü teabit edecektir. 

sıulusal zmir Panayırı faal ko- ••• ••• ... ••••• .................... , ...... . 
mitesi başkanı Şarbay Doktör yollarında yllzde elli tenzillt 
Behçet Uz'a gelen bir bitikte, yapılacaktır. Bu tenzilat 7 ağuı· 
dost Elen hükumetinin lzmir toıtan 26 eylül tarihine kadar 

devam edecektir. 
Panayırına iştirak edecek eks-
pozan, ziyaretçi ve berabeber· 
!erinde getirecekleri emteaya 
büyük kolaylıklar i?Österdiii 
bildirilmiştir. 

Yunaniltanclan lzmir pana· 
yırına iştirak edeceklere deniz 

•*• 
Arsıulusal panayır faal ko-

mitesi dün öğledeu sonra Şar
bay Dr. Behçet Uz'un başkan
Jıpda toplanarak panayıra 
aid ifler etrafında görüşül
müıtUr. 

ı r• 
Panayıra yalnız iştirak yetmez 

• 
Pavyonunuzu tanıyınız 

Propaganda ve reklarrı en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için' 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a • • 
verınız .. 

• 

KÖŞEMDEN 

Geri düşünceler 
Napolyon Bonapart baıaJI 

birer vecize olan sözlerioilt 
arasında. 

Hesaplı hareket etmek ~e 
hiç bir şeyden yılmamak, aı

kada kalmış yapılamamış jşlert 
baş çevirmeden hadiselerio 
önüne geçmek lizımdır. ~ 
çok büyllk bir dütiuceyi, Wt 
kimyaker kaclar ku<lretle halle
derek bütün vu:rnhile orta1' 
atmıştır. 

Pek çoğumuz bunun aksioC 
ıı görmeği itiyat idinirken o°' 
birde mazeret kulpu takati~ 
Hesapla hareket etmediğiJDd 
ayrı bir dert ve ulun yazılar• 
genit bir mevzudur. 

Lakin arkada kalmıı yap~" 
mamıı işlere bat çevirip te bif 
münasebeti yokken bayfl~ 
ah, vah çekmemiz, ğeçirdii'" 
miz hayatı bu hüsran ve bictl' 
içinde ağalara çevirmemiz b
gülünç, hem acıdır. 

Yaıayııını düzelten, yaşa'!'# 
seven adamlar çokluk Booa" 
partın öğüdünü tutmuf adallll"' 
lardır. 

Bonapartm bu sözü yaı.tS 
siyasi idareler zamanında ıt' 
zönüne alınacak darlıkta de" 
ğildir, O söz çok geniştir. r.f~ 
nası her tarafa Yaygın oldu~ 
ıçin her zaman ve halde bi' 
kulak kilpesidir. . 

Kişi arkada kalmıf şeyle: 
acısı, hllsraoı ile kafaıı d 
olarak İf görür, gün geçi~ 
muvaffakiyetin önUne ke bil 
eliyle kocaman bir dıvar 
sed çekmiş olur. 

Böyle düşünerek ömilr ı&r 
mek önUnc bakmadan kafa_. 
arkaya çevirip yürümek dl' 
mektir ki Her tehlükenin Ç'l' 
ması daima muhtemeldir. ,_! 
lunda sendelemek de mutla•

1 
.... ' 

Tokdl 

Şişe ve Caın 
Fabrikası çah,maO• 

sa,ıadı b-
Paşabahçe Şişe ve Cnın f'j.. 

rikası yeni kurulmuş ve ~ 
başlamıştır. Bir haftahk teC ~ 
bede Avrupa fabrikaları •~, 
rında şise imaline mvaffak ob" 
duğu görülmüştür. iç bak•~ 
ğından llbayhia gelen b~r bY 
dmmda yerli sanayiiıniıın.~ .. 
mayesi için şişe ve Caın 51 J" 
rişlerinin bu fabrikaya y•P 
ması bildirilmiıtir. 

Fabrika 
Hazırlanıyor 
ı\lisket üzümleri bir~ 
Gün içinde alına~~ 
Bornova havalisinde yet• e'* 

.. .. l d • ..f tlfll uzum er en şarap ım1. fıO" 

için inhisarlar idaresi tar;il" 
dan Alsancakta teıis . e otO' 
şarap imalathanesindekı b ta" 
hazırlıklar iki gün sont• 
mamlanmıı olacaktır. . rW 

Birkaç ğün içinde iobı5•,; 
idaresı misket üzüm ınüb•Y 
ıma başlayacaktır. 

İşde • d' 
Bir kadın parmağı 

Var mı ? 1"'ı 
Dün saat 21 de Hacı_ ~ 1.J 

fendi caddesinde, ~~ 
velveley~ veren bir had; , 
muştur. lbrshim oilu 1 _,,..,;J 
karısı Muhliıenin önüne k ~ 
Ahmed, Abdullah .,e bİ(İ 
mi anlaşılamıyan daha " 

· ıer geçerek bıçak çekauf 
tehdit etmişlerdir. ıı/I 

Gürültü uzamıı v• 1~ 
kaçmışlardır. Zabıtaca ta ~ 
ta başlanmJfbr. İddiay• 
bu işde Müberra adıocı
kadınan da parmai1 

• ileri sürülmektedir. 
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BAYAN TALYEN 

Bobesptyerı 
Yere Seren Kadın 
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"'••iıun•••••••••••••••"""'""ı.'h'"t'a"r'.'a •• r.ı du. Serbestçe ilk sokağa çıkı
Talyen, İzabonun 

hatırlıyarak, snratı asıyordu. şanda, daha Talyenin metresi 
Bu kadın için yaptığı yetme- olduğunu kimse bilmezken, 
miş miydi? O şimdi hürriye- Terezya bu dağınık saçlı genç 
tine kavuşmuş, kendi serveti- generali yolu üzerinde bu.-

ne sahip kalmıştı. Hiç bir muştu. 
vergiye çarpılmıyordu. Ulus, - Günaydın, güzel vatan-
süpürge tohumundan yapılmıı daş. Ne oluyor, bugün? Yüzü-
peksemedleri kapışırken, o nü pek tasalı görüyorum. 

mümessillerinin yediği beyaz 
ekmeği yıyordu. Kürkleri, ara
bası, cumhuriyet tiyatrosunda 
hususi yeri vardı. 

B<'.şkalariylc artık uğraş-
ınanıaJıydı. Samimiyetlerinin 
başladığı günün ertesi günü 
daha T erezya ilk tavassut te· 
şebbüsünü yaptığı zaman, Pro
konsul ulus mümessilleri için 
Yapılmış nizamnamenin 6 ıncı 
maddesini ona gfüıtermişti: 
"Mevkuflar için veya herhangi 
bir lütüf elde etmek için ara
va girecek kadın vatandaşlar 
veya diğer şahıslar şüpheli gö
rülecek ve ona göre muamele· 
ye çaptmlacaktır.,, 
Kadın bir daba birşey söy· 

lcmedi. Fakat kendini btisbü· 
tün çekmeksizin, aşıkına tes· 
lim de etmemeğe başladı. 
Aşık bunu duyuyor, kızıyor, 
onu kovalamak için gayretini 
iki kat ediyordu. Hergün 
Franklen oteline geliyor, ilk 
ıeceki tam birleşişi yeniden 
elde etmcğe uğraşıyordu. Bu 
DıUcadele ile iki hafta geçti. 

Gitmek için, Talyen saatini 
tıekti. T erczya: 

- Çok ~zel saatiniz var, 
dedi. 

- Evet, yedi sekiz bin 
frankhk yeni Brege saatlerin
dendir. Bunları kurmağa lüzum 
Yok, 24 saatte bir sallamak 
Yeter. lster misiniz, alınız 

- Fiatini öğrendikten sonra 
artık istemiyorum. 

- Onun ne ehemmiyeti var. 
Bana bedavadan geldi, alımz. 

Talyen gidince, T erezya 
saati elinde cvirib çevirdi ev 
•üslü kapaklarını açtığı gibi 
içinde yabancı A. S. harfleri
nin birbirine dolandığını iÖrdü. 

Bir saat sonra, Talyenin ki
libi bir mektub getirinc'e onu 
bir dakika yanında tuttu ve 
bu saatin evvelce kimin oldu
iunu sordu. Delikanlı kızarıb 
bozardı. Nihayet bayanın ısrarı 
karıısmda, ilk teşrinde başı 
kesilen Bordo be~ediye baş
kanı Armand Sejin saati ol
duğunu itiraf etti. Adamcağız 
'' Celladın eline düşmesin " 
diye saatini r-?ahkemeye bı
~akrnış ve Talyen de cebine 
ındirmişti. 

Destan 
Eylül adamı gerıç kadının 

gözlerinde yeniden beliriyordu. 
la Fren eli çağırarak mücevher 
saati ona verdi ve gizlice eski 
farbayın dul karısına bırakma
sını söyledi: 

- O, müsadere edilen ko
nağı karşısında bir kulübede 
oturuyor şimdi: 
F - Hema n gidiyorum, Bayan 

akat general Brun ara odada 
bekfiiyor. Ne cevap vereyim? 

.. Brunun Terezyayı sık sık f ornıeğe gittiğini öğrenen ve 
ıskançlıkla kendi kendini yi· 

Yen Talyen generali kabul et
ınenıcsini metresine bilhassa 
tcnbib etmişti. 

O ise askeri içeri aldı 
ol Henüz ancak otuz yaşında 
k an Brun, Pirene fırkalarına 
\IQıanda ediyordu. F ranklin 

' or-

- Tasalı olmaktan ziyade 

iğrenmiştim. 
- Neden acaba? 
- Erkeklerden. 
General işi şakaya vurdu, 

kadının güzelliğine aid bir 
kaç kelimeye cesaret ettik
ten sonra tekrar kendini top
ladı. Ter~zya ağlamak iste· 
yordu. Brun Talyeni iyi tanırdı. 
Bordoyu yakmak jstemesine 
mani olan kendi değil miydi? 
Genç kadının istikrahının ne· 
den ileri geldiğini anladı. 

- Vatandaş, inanını elden 
bırakmamalı. Yeni fikirler bü· 
yük ve güzeldir. . 

Ne yazık ki fena ınsanlar 
tarafından temsil ediliyorlar. 

_ Biz genciz, henüz onlar 
için uygun değiliz. Onları tat
bik ede ede adil olacağız. 

T erezya başını sallamaktan 
kendini alıkoyamadı. Bu deh
ıet devrinde öyle haksızlıklar 
ve cinayetler görmüştü ki bu
nun yanında eski rejimin bü
tün aşırılıkları dayanılır suiisti
mallere benziyordu. Brun de
vam etti: 

- Şüphesiz, prensiplerin tat
biki henüz mükemmeJ olmak
tan uzakbr. Fakat siz de olup 
bitenin yalnız bir tarafını, en 
ziyade münakaşa k~ldırır yü
zünü görüyorsunuz. Altm olan 
liir madalyanın kurşundan ya• 
pılmış tersi gibi. Biz daba ile
risini iÖrüyoruz. 

T erezya önünde bir mistik, 
bir terakki peygamberi bulun
duğunu sanarak : 

- istikbale bel bağlıyor· 
sunuz .. , Dedi. 

- Hayir ben ihtilalin haki
ki yüzünü ~e şanh bütünlü
ğünü daha şimdiden görüyo-
rum. Onun faziletini goruyo
rum. O Meclis kürsüsünde, 
mahkemede değildir. iç kavga
lara karışnıaş: Başka yerdedir. 

- Nerede öyleyse? 
- Ordulardadrr. Çad1rlar 

arasında çiçeklenir. Brun co• 
şu yordu: 

Cumhuriyetin fazileti 
bayraklarımızın arkasında koş
muştur. Bütün çarpıştığımız 

yerlerdedir: Valmi, Jemap, 
Handşot, Vatinyi onu görmüş
lerdir. O, bütün Avrupaya kar· 
şı koymuştur. Çocuklan silah 
altına almış ve vatan için çar
pışarak ve ölmek şerefine na· 
il olmak için her türlü yoksul
,ukları göze almak gerektiği
ni onlara öğretmiştir. 

Zafer adları sayılırken kadın 
askerden gözlerini ay1rmıyordu. 

_ Açhktan, susuzluktan, 
soğuktan, sıcaktan ıstırap çe
ken, clbiscsisi, ay1k kabı_ ~a-
maşırı olmıyan ve sılah-
Jarmın kayışlarından başka 
bişey taşımıyan Cumuriyet ~s 
ker1eri vntanı kurtarmakla ıh
t iliilin şerefini ve namusunu da 
kurtarmışlardır. 

Terezya ilk defa olarak bu 
sözleri duyuyordu: 

_ Vatan tehlikede; çığlığı· 
om koparıldığı anı hatırla, va· 
tandaş. İlk çan sesi üzerine 
her kaldırım taşı altından bir 
gönüllü çıktı. Genel .rneyda?
larda acele kurula!1 askerl~k 
masalan gönüJJülerı yazmaga 

' 1 .ı ·ı eticm·yordu. Biz c.eeaı er: y y • • • 

- Siz hürnyet ıçın çarpap-
cakPDIS. ku ..... 
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.... s ·.O . N- H A B E R: 
Küçük itilaf devletleri29 Japon Sü Bakanlığında 
Ağustos at planacaklar Bir General öldürüldü · ._._.,. 
Küçük •tilaf, Balkan misakı Fransa, 
: ovyet anlaşması barışın kaleleridir 

Paris, 12 ( Ö.R) - Y ugos
lavya baıbalrnnı St.:ıdiyanov'ç 

başkan sıfotile küçük itilaf 
d evletlerine konferansın top-
lanması için davetiyeler gön
dermiştir. Küçük itilaf konfe-
ransı 29 ağustosta toplanacak 
iki gün sürecektir. 

PnTis, 12 (Ö.R) - M. Benes 
Çekos!ovakyada yapılan büyük 
bir nümayişte çok hararetli ve 
önemli siyasal bi r söyle,· aöy 
liyerek d ünya durumuna tem:ıs 
etmiş ve ezcümle demiş .. ir ki: 

- Küçük itilaf Balkan mi
sakı, Fransa ve Sovyet anlaş
ması barışın birer kaleleridir. 

-71a.ş tarafı J foci saM{cdc
ltalya bir taraftan süel sevki
yata devam etmekte diğer ta· 
raftan da sıtmaya tutulan as
kerlerini geri çekmektedir. 

lngiliz dışbakanı Sir Samoil 
Hor söz verdiği şekilde ltal
yaoın istediklerini hüsnü telakki 
edecek ve sempati ile tedkik 
eyliyecektir ltalya bütün dü
şüncelerini açıkça ortaya at
tıktan sonra Sir Samoil Hor da 
verdiği sözü yerine getirecek
tir. Durumun en güç noktası 

ltalyanın Aduva'daki eski mağ
lubiyetidir. ltalyanlar her ne 
olursa olsun bu mağlubiyetinin 
intikamını almak istiyorlar ve 
bu ruhi nokta aşılması isteni
len :zorlukların başında geiiyor. 

Londra 12 ( Ö. R ) - Ital
yan tarafdarı Deyli Meyi ga
zetesi de ltalya matbuatının 

Uçaklar 
Bataklığın fotoğ
raflarını alacaklar 

Konya, 11 (A.A) - Ereğli· 
deki bataklık alanının kurutul
ması için lsviçreli uzman Dr. 
Gruner tarafından araştırma
lar yapılmıştır. Buna göre, ku
rutma projeleri bataklığın 
uçak tarafından fotoğraflan 
alındıktan sonra yapılacaktır. 

Gelen bede 
Telefon ve mekteb 

13. BC1WS 

hücumlarından dolayı İngiliz 
lngiliz hükumetinin Italyayı 
protesto etmesini şiddetle ten
kid ederek diyor ki : 

- Gönderilen protesto hiç 

te doğru bir hareket değildir. 
Çünkü yarın Hitler de lngiliz 
hükumetini protesto edebile

cektir. Zira Ingiliz gazeteleri 
arasında da Almanyaya şiddet· 
le saldıranlar vardır. 

Ayni gazete hükumete şunu 
tavsive ediyor: 

- Akıllı ve ihtiyatlı bir po· 

litika ile ltalyaom dostluğunu 

tekrar kazanmalıyız. 
Paıis, 12 (A.A) - Echo Dö 

Paris'in Londra ayları Britan-

ya hükumetinin ltalyan-Habeş 
anlaşmazlığında aldığı duru
mun kesin olduğunu bildir· 
mektedir. 

Bolu da 
··-Anafarta zaferi he

yecanla kntlulandı 
Bolu, 11 (A.A) - Dün 10 

Ağustos Anafartalarda Conk 

bayırından düşmanın atılışı ve 

Çanakkalenin kurtuluşu utku· 

sunun yıldönümü şehrimizde 

törenle kutlulandı. Bu münase· 

betle şehir bayraklarla süslendi, 
ve elektrikle aydınlatıldı. 

Törende yirmi yıl önce yur
du istiladan kurtaran ulu ön-

faaliyeti Önemlidir derin dehası ve askerlerimizin 
kahramanlığı anıldı. 

Gelenbe : ( Özel ) - Dört Bolu, tarihin yürüyüşünü de-
hat üzerinden çekilmek üzere 
nahiyenin onbeş köyüne tele- ğiştiren bu zafer yıldönümünü 
fon verilecektir. Şimdiki halde her yıl kullulayacaktır. Dün 
4 köye uzatılan hat diğer köy- ı bu mutlu gün vesilesiyle Ge· 
lere de ay sonuna kadar her 
halde çekilmiş olacaktır. rede sporcularile Yeşilova ku-

Nahiye merkezine uzak olan lübü arasında bir maç yapıldı. 
dört köyde şimdiye kadar mu- Maç üçer sayı yapan her iki 
allim var, fakat iyi bir okula 
yoktu. Şimdi bu köylere de takım arasında beraberlikle 
birer yeni mekteb ~ apılması bitti, 
için haurlıklara başlanmıştır. Conk bayırında 
Nahiye müdiirü bay Suphi 
Oras ile muhtar bay Ahmed Çanakkale, 11 (A.A) - Ça· 
llbami bu işler üzerinde dur- naklrnle, dün Conk bayırından 
madan ve yorulmadan çalış- düsmamn atıhşını ve Ulu önder 
maktadırla r. '" 

•••••• .................................... Atatürk'ün yirmi yıl önce Ça-
dirme de lazımdır. nakkale boğazını Türk'e yeni-

" Biz de aşkla çarpıştık. 
Dinle beni vatandaş, ne za- den kazandıran dünya harbinin 
man ki, yorulmuş kalır ve buna gidişini ve tarihin yürüyüıünü 
rağmen ilerlemek istedik, Mar- değiştiren eşsiz dehasını kutlu-
silyalıların şarkısını duyardık. 
Ve bu " Mukaddes vatan lamışhr. Şehir ve denizde elek-
aıkı ,, kelimelerini duyduğu- trik nurları içinde sevinçli fe· 
muz ıamanJ diz üstü düıcrdik. ner alaylarile coıkun gösteri-

-~Vcu..- ... J!r 1ae_.ılm11b!: ,,., 

- . ...... . .,. • q 

Hadisen:n sebebi ordudakı i ·i.iktir 
Paris 12 ( Ö. R) - Tok

yodan bildiriliyor : 
Süel işler genel direktörü 

General Nağata sü bakanlığın
daki bürosunda muavini bir 
Binbaşı tarafından öldürülmüş· 
tür. Bu cinayet Japonyaoın her . 
tarafında büyük bir teessür 
uyandırmıştır. 

General Nagata sü bakanı 
General Hayasinin en hararet
li tarafdarlarından biri idi. Çok 
yüksek bir asker, çok büyük 
bir şahsiyet idi. Genel düşün
ce General Nnğatiyi geleceğin 
Başbakanı olarak sayıyordu. 
Bu cinayet Japon ordusundaki 
ikiliğin canlı bir örneği olarak 
kabul ediliyor. Sü bakanı bu 
cinayetten kendisini mes'ul tut
tuğundan istifa edeceği söy· 
leniyor. 

1 

S1i /Jal.:aw Jlayalji 

Tokyo 12 (A.A) - Süel iş

ler genel direktörü general Na
gata sü bakanlığındaki büro
sunda muavini tarafından bı
çakla yaralanmıştır. ........... 

Ankarada toplantılar . ··-·-·· . 
Başbakan bakanlar heyetinin top
lantısından sonra şehrimize gelecek .. 

lstanbul, 12 (Özel) - Başbakau General ismet lnönü bugün 
veya yann Ankara Bakanlar heyetinin yapacağı önemli toplan
tılarda bulunduktan sonra İzmir arsıulusal panayırını açmak için 
'ehrinize hareket edecektir. Başbakanın panayırda önemli bir 
söylev vermesi de bekleniyor. 

Yurttaşların hürriyeti 
İstanbulda yapılan genel teftiş 
Isttanbu~ 12 (Özel) - Şehrimiz müddeiumumi muavinleri 

buıün (dün) bütün lolis nezarethanelerini g-~nel bir teftişe tabi 
tutarak gezmişlerdir. Y aptıklan yoklamalarda usulsüz olarak tu
tulan on kişi bulmuşlar ve bunların hürriyetine mani olan ityar
lar hakkında kanuni takibata başlamışlardır. 

Kayseri fabrikası 
Açılma töre·ni ne zaman yapılacak 
Istanbul, 12 (Özel) - Kayseri mensucat fabrikasının açılma 

töreni Sovyet Rusyada bulunmakta olan Ekonomi bakanı bay 
Celal Bayarın dönüşünden sonra yapılacakbr. 

Yüksek tahsil görenler 
Doğu illerinde mecburi vazHe görecekler 

lstanbul, 12 (Özel) - Yüksek okullardan çıkanlarm doğu 
illerinde mecburi hizmete tabi tutulmaları için bir kanun brojesi 
hazırlanması hakkında kuvvetli bir ceryan vardır. Mecburi 
hizmetlerini do~u illerinde yapmıyanlar devlet memuru olamıya
cakları iibi serbest mesleklerde de çalışamıyacalardır. 

Kendir Fabrikası 
Kastamonudaki etüdler de sona erd, 

lstanbul, 12 ( Özel ) - Kastamonu'da kurulacak olan ken 'ir 
fabrikasının etüdleri bitmiştir. Yakında fabrikanın kurulma"' .na 
başlanacaktır. Fabrika ip, urgandan başka çamaşırlık ti s:ı •, 
poplin de yapabilecektir. 

Maden ihracatı 
Küllük ve F ethiyeden 
Ne kadar yükletildi 
Muğla, 11 (A.A) - Tem

muz ayı içinde yabancı ülke-
lere ilimizin Küllük ve Fethiye 
alanlarında bulunan madenle-
rinden 1930 ton Zımpra, 3100 
ton Manganez 6137 tan krom 
madeni gönderilmiştir. 

• 

Müzakerele· 
Başlamak üzeret r 

Paris, 12 (Ö.R) - Lehistan 

delegesi B. Ruman ile Danzin 
hükumeti arasında yen ı müza

kereler başlamak üzere dir. r:o
nuşmaların amacı iki n' enı!eket 

arasındaki eski ekono.nsal du· 
rumu canlandı rmaktır. 

1 MAVi GEC 
-. 

Sürprizlerle Dolu Eğlen 

AH O GECE 



Aydan ollu Bay Mehmed ile Prenses Sotlya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 
Ll fi 

ölümle biten sevginin kuvveti. 
~ak:lk.i 'l;a,ribi ro m.a:n. -4- Yazan; ı=>e::rv-i:n. ~em.a1 
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Ceneral Dimitri Prenses Sofiyeye karşı kalbinde 
Beslediği sevginin ıst!rapları altında inliyordu 

cektir. Başka bir maksatla 
söylemediğime inan. Üç sene
dir devam eden bağlılığımızın 

kesildiğine ben de kaniim .• 

Hissi şeyler akli tabirle&Ie 
ifade edilemediği için aşk hak
kında muhakemede bulunmak 
istemek ıayri makul söz söy
lemektir. 

Zaten saadet; bir ümittir. 
Atk ta onun tacıdır. Aşkın 
sultanı taçsız olamaz. Tıpkı 
krallar ve imparatorlar gibi.. 
Taç; düşünce, felaket ve ıstı

rap muhakkakbr. 

1 
Hissine mağlup olma.. Kendini 
ıstıraba, uçuruma sürüklüyor
sun!.. Tekrar edeyim; hırs göz
lerini bürümüş, mevkiini hiç 

Prens Raymoo çok doğru; 
aziz prens, qkın semasını şen
lendirmek için bir yıldı:ı.a, di
ğer bir kalbe temas etmek la
zımdır. insan saadeti yalnız 
kendi nefsinde bulamaz. Gö
nüller tek değildir. Eşsiz bir 
gönül betbahttır, muztaribtir. 1 
Bu fani alemde en tatlı meyva l 
aşkbr. Dudaklarımızdaki susuz- ı 
luğu giderecek biricik pınar 

odur. 1 
(Mecliste bulunanlar birer 

birer aşk ve mehtap b:ıkkında 
fikirlerini söyliyorlardı. Yalnız 

bir tarafta gizlice general Di
mitri, yanındaki bir zamanlar 
sevdiği kadınlardan Jozefine 
yavaş bir sesle hayretini 
anlatıyordu. 

- Hayret ediyorum, prensesi 
bu kadar heyecanlı ve mahzun 
görmemiştim. Bir ruya; annesi
nin hayali;.. insanı bu derece 
muztarip edemez, işin içinde 
anlıyamadığım bir sır var. 

Jozefin. - General çok fena 
kalplisiniz. Prenses çok hassas
tır. Annesini kaybedeli bir yıl 
oluyor Siz ana sevgisi bilmez 
misiniz?. 

General Dimitri - Madam, 
ana muhabbeti insaoı bu de
rece müteessir ve mütehassis 
edemez. Prensesin dalgın ha
line bakınız, bir kalb ıztırabı
nın bütün teessürleri yüzünde; 
ben premsese taparcasına bağ
lıynn. Seninle üç senedir ya
şıyorum. Kalbimdeki derin hissi 
biliyorsun. Sofiyanın başkasını 
sevmesine tahammül edemem. 
Ancak ölüm onu benden ayı
rabilir ... 

jozefin - Yalnız senin aş
kın yetişmez. General onun da 
kalbini kazanmağa çalışmalısın; 
yüzün güzel; fakat kalbin ha
sedle, kinle dolu;... Prenses, 
Edmonla konuşurken ve ona 
iltifat eylerken, dişlerinin gı-

1 cırtısını işidiyorum. Bu fena 
bir harekettir.Şunuda söyliyeyim • 
ki prenses, Edmonla kalben 
meşgul değildir. Edmon terbi
yeli nazik bir erkektir. İyi 
kalblidir. Bu münasebetle So
fiyanın sevgisini kazanmıştır. 

General Dimitri - Aşk ha
seddir. Prensesin, her kim 
ile oluJ'sa olsun en küçük 
alakası beni çıldırtıyor. Prens; 
Sofiyaya bayılıyor. iyi his
setmişc.;in, prensesin Edmon
la halbi münasebeti yoktur. 
Prenses kontrolüm altındadır. 
En ufak bir hareketi bile gö
zümden kaçamaz. 

düşünmiyorsun!.. Sen bu hane
danan ekmeğile, lütfile bu mev
kie yükseldin. Bir dakika'da bu 
şerefli yerinden olursun •. Had
dini bil.. Sana dostça öğüdüm 
budur. 

Cen!ral Dimitri müthiş bir 
kinin ve kıskançlığın ıstırap

ları albnda bu öğütlere kulak 
asmadı ve dediki : 

- Ben mevkiimi fedakar
lığımla, kuvvetimle kazandım. 
Jozefin şuna emin ol ki, Sofi
ye ya benim olacak, yahut öle
cektir. Bu hususta hiç bir kuv
vet bana mani olamıyacaktır. 

Dehşetle sarsılan jozefin se
sini daha fazla kıstı : 

- Yavaş söyle, felaket bay
kuşu başının üstünde dolaşı· 

yor. Prensesin, en ufak işare
tile kurşuna dizilirsin. Sen çıl· 
dırmışsm dostum ... 

Bu şiddetli konuşmayı uzak
tan gören kadınlar, jozefine 
hitap ettiler. 

- Madam; ceneral ile böy· 
le sinirli, sinirli konuşmanızın 

sebebi nedir ? Kavgamı edi
yorsunuz. Bu güzel geceyi ze
hirliyorsunuz. Kıskançlık mı ? 
Biz hakem olalım; davanızı hal 
edelim. Haksız olan yarın ak
şam bize bir davet hazırlasın. 

jozefin şaşırmış bir halde 
kekeliyerek dediki : 

·- Bir şey yok; ceneral... 
Ha; ~unu söylemişti. Faz· 
la asabileşti. Kendisini tes
kine çalışıyorum. General Di
mitri hemen söze karıştı : 

- Muhterem Madamlar; Jo
zefin fazla içmekliğime müda
hale etti. Sarhoş oldunuz. İç
meyiniz diye ısrar ediyor. Hal
buki halimde öyle bir şey var
mıdır? Birkaç bardak şarab; 
daha hiç içmemiş. bir halde
yim. Kavgamızın sebebi bu; .. 
Adaletle hükmünü veriniz. Da
vayı Madam kaybetmiştir : Mü
kemmel bir ziyafet vermek 
mecburiyetindedir. Madamlar 
hep birden kararlarını verdiler 

- Haklısınız General; Jozc
fin ziyafetinize geliyoruz. itiraz 
dinlemeyiz. Biz hakimler kara
rı verdik. Yaşasın ziyafet !. 

Kahkaha ile gülüştüler. Bi
çare kadın şaşkın bir halde : 

- Evet aziz Madamlar, emir 
edersiniz. Diyebildi. Ve hemeıa 
bahçenin bir kenarına çekildi. 
Yalnız başına bir kameriye
nin altına sokularak mırıldan
mıya başladı: 

- Aman tanrım nasıl olduda 
bu hainin eline düştüm. Kalpsiz, 
merhametsiz bir yılan; üç se
nedir bu zalimin elinden neler 
çekmiyorum .. 

Prensese göz koymuş: bu
dala! Düşünmiyor ki haıı~dana 
mensup bir prenses yine hane
dandan birisile evlenmeğe mec-

Jozefin - Aşk iyiliktir. Fe
dakarlıktır. Haset fena kalp
lilerin karıdır. Prens erkektir, 
tabii prensese bayılabilir. Biz 
kadınlar bile Sofiyanm güzel
Jiği karşısında hayranız. Ge
neral bana hayalata kapılıyor

sun gibi ~eliyor. Sofiya impa
rator ailesindendir, eşini her 
halde prensler arasandao ıeçe-

ı burdur. Bu herif benim de ba
' şıma bela çıkaracak, ah bu 
1 kerre şu alçak heriften kurtu· 
\ labilsem.. Bizansa kaçmaktan 
başka çare yok. Prensesin 
himaye.ıilne aaiınarak ve baki-

katı kendisine anlatarak Birsri
den uzaklaşabilirim. 

Bu sıra general Dimitri ar · 
kadan gelerek Jozefin vaziye
tini tetkik ediyordu. Birdenbire 
yanına sokuldu ve sordu: 

- Madam neden böyle bir 
köşeye çekilmiş düşünüyorsu
nuz; bayanların sorguları kar
ş ısında şaşırıp kaldın, imdadına 

yine ben yetiştim. 

Jozefin; arkadan gelen bu 
sesle irğ ildi: 

- Evet Dimitri! cidden çok 
zor bir mevkide kalmıştım. 
Ne söyliyeceğimi bir türlü kes
tiremiyorum. İmdadıma yetiş
din. Az kaldı bir put kıra
caktım. 

General Dimitri haydi kal
kınız. Himayemde olduktan 
sonra hiçbir kimseden kork
mayınız. Meclis coşkun bir 
neşe icinde yüzüyor. Bu ge
cenin zevkinden bizde payı

mızı alalım. Prenses sarhoş 

oldu. Güzel gözleri süzülmüş 
daha çok cazibeli bir vaziyet 
almış; neşesi yerine geldi. Da
ha gece yarısı.. Sabaha bir 
çok saatlerimiz var. Durmıya
lım. Hemen neşelilerin ıçıne 
katılalım. Bakalım güzel Pren
simiz daha ne konferanslar ve
recekler. Şarap kalpteki haki
katleri ifşa ettirir. 

Bu teessürünün sebebi ne
dir? Kalbin sırları çok sr;zle
nemez. O benim gözlerimdeki 
ateşi hi,sediyor; fakat aldır

mıyor. Vakti gelecek jojefin 
o bana ister istemez boyun 
eğecektir. 

Biçare kadın, Dimitrinin çıl
gınlıklarından kurtulmak için 
hemen kalktı. Birlikte ilerle
diler ve meclise geldile. Pren
ses Sofiya meclisin yalvarma
sına dayanamamış. Kitarasını 
çalmağa başlamıştı. 

Sababtanberi ruhunda yaşı
yan ve yakan muhayyel aşkının 
ateşiyle çarpan kalbinin inilti
leri niterennüm ediyordu. Nağ
meler hasret çeken bir kalbin 
feryadları idi. Derin b'r sessiz
lik içinde herkes kitaranın hic
ran ve tahassür nağmeleri ara
sında o kendinden geçmişti. 
Birdenbire kitara nağmeleriyle 
hazin bir ses birleşti. Sofiya, 
nağmelerin ahengine içinin ağ
lıyan hıçkırıkların! verdi. Her
kes nefes almaktan korkuyor
du. Bu sesde ümitsiz bir aşkın 
hicranın, hasretin ateşi vardı. 
Bu ses arasıra feryat halini 
alıyor, dalga, dalga taşıyor, 
köpürüyor . Sonra : mukavemet 
edilmiyen bir ızbrap altında 

eriyor, sönüyor. Bütün kalpleri 
iyiıiğin ve güzelliğin alevi ay-

• dınlatmış, hayatm kirlerinden 
temizlemişti. 

Yalnız general Dimitri ; bir 
kaya gibi ; bu manzaraya dal
mış ~ülüyordu. Duygusuz ve 
acımak nedir bilmiyen bu kalp 
hayret içinde aceba bunlara 
ne oluyor diye meclisi siizüyor-
du. Birdenbire ; kalın bir 
ses, gencralın sesi, dalan 
ve kendinden geçmiş dostları 
uyandırdı: 

- Ne oldunuz baylar J Aş
kın serabına mı daldınız! Pren
ses hazretleri sizi f üsununa 
ram etmiş, daldığınız rüyadan 
uyanınız. Sarab içelim. Havali 

Bira ...... 
Fabrikasındaki 
Cinayet takikatı 
- Baştarutı birinci safli/ede -

senelik hizmetine mukabil 
hiç olmazsa birkaç aylık 
ikramiye verilmesi için di
rektör nezdinde tavassutu
nu rica etmiştir. Bay Sami 
direktöre keyfiyeti anlatmış ve 
birkaç aylık ikramiye olsun 
verilmesini söylemiştir. Direk
tör buna şu cevabı vermiştir: 

- Geçenlerde evlenmek üze
re yüz elli lira avans almıştı. 

Onu ödemeden beş para ve
remem. 

Bay Samiden bu cevabı alan 
Ibrabim Lütfü tekrar direktö
rün yanma çıkmış ricasıni tek
rarlamış fakat direktör bu de
fa fazla asabileşerek ağır kü
fürler savurmuş ve Ibrahimin 
iddiasına göre karısına ve ka
nunlara da sövmüştür. 

lbrahim Lütfi bu muamele
den sonra aşağı inerek iki sa
at kadar fabrikanın önün
de durmuş ve ondan son
ra cinayet kararlarını vere
rek üçüncü defa direk'örün 
odasına çıkmış ve belindeki 
tabancasmı çekerek dirktöre 
beş el ateş etmiş kendisini 
ağır surette yaralamıştır, Silah 
sesleri üzerine makinist Zelni
ka yukarıya koşmuş ve direk
tör kendisinden bir araba ça
ğırmasını istemiştir. 

Bu vaziyeti gören makinist 
lbrahime: 

- Sen ne yaptın. Yürü aşa-
ğıya, şimdi seni polise teslim 
edeceğim, demiş ve beraber 
merdivenden inmeğe başlamış
lardır. Tam l.u sırada lbrahim 
elinde bulundu:-duğu tabanca
sını makiniste tevcih ederek: 

izinli Bakanların hepsı 
Ankaraya çağırıldılar 
- Baştmatı Blıinci sahifede - oraya .. k~~ar gitmişken B~zd•~ 

geçirecek, tetkik edecek Ve- ve Golcuge de uğramayı ıbJO• 
killer heyetine vereceğiz. etmemelerini tavs ye eyliyerel 

Ödemiş, 11 (Özel) - Baş- iltifatta bulunmuştur, 
bakan General ismet lnönün- Adliye bakanı, bir ara, ~ 
den aldığı bir telgraf üzerine zünü Ödemişe ve Ödemiş dal' 
özel bir motokarla Ödemişten Jarına doğru çevirerek ğö~ 
ayrılarak lzmire giden Adliye rini "Bozdağ,, tepe!crinde ger 
bakanı bay Şükrü Saracoğlu, dirdikten sonra: 
istasyonda hemşehrileri tara- - Oraya .. Oraya, Boıd•i' 
fından canlı tezahüratla uğur- herhalde gidiniz, doyu111•0S 
lanmııtır. yere!. Demiştir. 

Sayın bakanın rakip bulun- Sayın Bakanın Ödemişte' 
dukları motokar, saat 18,6 de ayrılışları pek ani olmuştur. 
Dereköy istasyonuna muvasalat fzmirde ne kadar kaJacaklr 
ederek, lzmirden Ödemişe rını sorduğum Bay şükrü sı· 
gelmekte olan, posta trenile racoğlu bana: 
karşılaşmıştır. - Bugün lzmire varac~ 

Bay Şükrü Saracoğlu burada, yarın hemen Ankaraya dliif' 
kendisini görmek istiyen halkı veccihen hareket edece~ 
samimi bir tebessümle selim- cevabını vermişlerdir. iki daki' 
lamış ve tren yolcuları arasın- kalık bir tevakkftan sonra ~ 
da bulunan Bayındır urnycıla- reköy istasyonundan barek 
rını motokarına kabul ederek ederek teren yolculan taraf! 
kendilerile Bayındırın asayişi dan sevgi ile uğurlanan sar 
ve adliye işleri hakkında gö- bakan motokarda yalnız b~ 
rüşmüş, onların Ödemişe gide- nuyordu. 
ceklerini öğrenmesi üzerine· HulOsl GUn•f,,, , .~ .................. ···~························~~~~~i~~;··~~~~;~;~;;...t-ç 1 n Tepecikte kitane cadd~ 
S 

.. b k . . . de Ahmed oilu Hilmi, tedlf"" 
u a anı ıstif a ettı ettiği katlarla küçük çocuk~ 
Paris, 12 (Ô.R) _ Nankin- kandınp tombula çektirmek 

denn bildirildiğine göre, Çin retile dolandırıcılık yaptığıll~ 
b yakalanmıştır. 

sü akanı istif etmiştir. istifa· iki esnaf arasınd• _ 
nın sebebi Japonlarla yapılan .J' 

Mezarlık başında Ömer JI 
son anlaşmanın genel kamu ~ .. 
(umumi efkar) da uyandırdığı hanında işliyen konduracı 8" 
fena tesirlerdir. tafa oğlu Ali su dökmek dl 

.................................... ...... re dükkanını kapayıp ayrtl ,r' 
- Bu işe zaten sen sebep sırada ayni handa kondd o)• 

değil misin al sana da bir tane Halil oğlu Mehmcdalinin dti' 
diyerek ateş etmiş, yaralamış kin pençeresine astığı cek~, 
ve neticede ölümüne sebebiyet den 550 kuruş paranın çal 

ğı iddia edilmiştir. 

• wy ~ 
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TAYYARE SİNEMASININ -EDA Müsameresi 
Zengin ve orjlnal bir tllm programı 

İstanbul radyosunun kıymetli sanatkart Bayan BELMA CEV .. 
DEl ve arkadaşlarının büyük ve zarif musiki müsamereleri. 

Di!<kat: Mevkiler numarahdır. Biletler şimdiden 
kişede satılmaktadır. 

Fiatlar: 
'41., 

Hususi mevki ve birinci balkon 100, salon 50, ikinci balkon 30 
kuruştur. Localar 600, 500 kuruştur. 

şairlere bırakalım. Hayat mad
dedir. Zevktir ve vuslattır. 

Prens Raymon - General; 
bizi cennet hayatımızdan ayır· 
dınız? Güzelliğe, ve iyiliğe 
tapmak zevkile kendimizden 
geçmistik. Aşkın semavi kana
dı gönüllerimizi sarmıştı. Musi
kinın sesi tanrının sesidir. 

Prens Edmon, Raymonun sö
zünü kesti. 

- İbadette sükut ve huşu 
esastır. Aşkın dilini kestiniz. 
ı;:rişilme~ . yüksek ahengimizi 
harabettınız. Olimp alihesinin 
hışmından korkunuz. Ona ta
panları kırdınız. Musiki mabud
ların biz fani insanlara verdi
ği en büyük ruhani bir nimet-
tir. Musiki sözle yerine getiri
lemiyen şiirin ruhudur. Mu
sikiden ve ahenkli seslerden 
duygulannuyan bir insan her 
türlü hile ve desiseleri icraya 
kabiliyetli bir kalbe maliktir. 
Hiç dikkat etmediniz mi? · 

Sc.madan gelen bu ses, bu 
şiir neicr ilham ediyor? .• En 
büyük hakikatı kalplerimize 
veriyor. Prensesin güzel ağzın
dan dökülen şiri bir daha size 
tekrar edeyim: 

[Ey uzaktan parlayan yıldız; 
benim husranla dolu gönlüm 
seni kucaklamak istiyor. Fakat 
sen ne kadar uzaklardasın: 
maddiyetim sana erisemez. 

Sabret, zira yarın yakındır. 

Ben geçici bir seyyahım. Bu 
halim de fanidir, geçicidir. Ben 
seninle ey uzak nur, bir ruh 

olarak hicransız, elemsiz bir 
daha ayrılmamak üzere koş-

mağa hazırım. Karanlık gece
lerde sen ruhumun eşisin; garip 

gönlüme hasretinin ateşini akı
tırım. Bu benim için tek bir 

reselli yaşıdır, İşte şu parhyan 

abide; gülen hayalinden bana 
nurlu bir hicran tahassüsü 

damlıyor. Issız gecelerde yıldız
lara akseden hayalinle derdleşi

rim. Tatlı, tatlı ağlayışımın sebe
bi budur. Fakat hala hulya, hala 

gaflet sürüp gidiyor. Gözyaş

larıma tanrı ncısın da ben sa
na kavuşayım. 

Nasıl general; benim kalın 

sesimle tekrar ettiğim bu şiir 

sizi mütehassis edemiyor mu? 

Bir de bu şiire, prensesimizin 
bu sesindeki kuvveti ahengi 

ilave P.diniz. Güzelliğin ken
disi, l _zahetin bP.nliği, haya
tın anlamı, hakkın kendisi 
olur. 

General Dimitri Yerlere 
k!ldar ei\lerek: 

ıer~ 
- Aman kudsal preP5 ı tt" 

musikiye ben de b<ıY1• 1 'il 
Maksadım muhabbetinİıl ,Jıl" 
kat daha şarapla artı~f11 ,. 
Af buyurunuz. Hata ettıf11· , . ., 
husus muazzez prenses• """ 
buti ses· nden kendiıni k•Y ttf 
miş bir haldeyim. Ne yaP 
mm farkında bile değilirO· ; 

Gelle 
Prenses Sofiya -

1
,,; 

ruuztarip olan bir kalp gil r4' 
S l b. . ... 1 gözle 
ız ayan ır gonu 

akar. İ. 
. . "e 

Yüzlerde, ya sanıunı ; 

katli bir halbin nurlu . / 
·1ıtır 

yahut karanlık kin ve 1 ,,1 
dolu o et parçasının 

saklıdır. . / 
Derin ruhi bir ihtilaç >f 

general Dimitri 
zre~J 

- Evet prenses ha ~iP' 
yüz kalbin aynasıdır. ve 
sonra sözü değiştirdi: 0ı1 

- Madamlar hakctıl 0~ 
lar. Jozefin haksız ~ 
kulunuza hücum etrO 
Mahkum edildiler. Ceza 
yarın akşam ziyafetini 
caklardır. 
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as uslar 
BUYUK 

VE 
HARPTA iNGILIZ - ALMAH 
FRANSIZ CASUSLARI 
:Birl:oCl ~ısı.ru. 

-29-

harha girselerdi ger 
İngilizl_e_r_C-eb-~İütarıkı ispanyaya 

Vermeği vaad etmişlerdi 
Bu k ti 1 kr..-alı -Al';anyanın bütün şartlarını 

ma sa a spanya 1 b•td' · 
on ·· ·· ·· Alf ı ı ·ı· ve kabule zorlanacak armı ı m-uçuncu ons a ngı ız dd .. dü d 
Fransız elçileri arasında resmiğ yordu. işte tere u uyan ı-

.. .. B d bu şüphe Almanyamn 
goruşmeler bile olmuştur. u ran 8 v' . • • • 
go .. r" ı · h d fi ı a 'ıle muzaffer olacagı endıteıı ıdı. Ufme erın e e spany dd 
'ıttif k kd · · 'd' B'" .a. 1--nlar ispanyanın tere n-a a mm temını ı ı. oy· ftlllUI • 

lece F Af 'k d k' mu .. s dünii artbrmak ve barba gır· ransa rı a a ı - . . 
te-lek ı · d d - d dog· meıine imkan bırakmamak ıçın - • erın en ogru an - d 
ruya ve kara yolu ile de muazzam bir propaıan aya 
asker taşımak imkanını bu- başvurmuşlardı. Banko Tr~ns-
lacaktı B" 1 b'h t pil- atlantiko bir çok gazetelerı ve • oy ece sa ı or 1 b 
lerle karşılaşmak tehlikesi kal- hatta deYlet adam an~ı . sa n 
aııyacaktı. almıfb. A.B.C. ıazetesı ıle ~L 

Iberya yan adası, coğrafi Dia gi~i lspanyanı.n en büyuk 
durumu bakımmdan imtiyazlı gündelik gazetelerı, muhafaza· 
bir mevkide idi lsviçre Dani- karların El Debate, La Nacyon, 

k · ' N K espondans Militer giinde-mar a, Hollanda, lsveç ve or- or . . • • _ 
veç müttefikler yanında barba liklerı, ıkıncı derecede yuzlerce 
girselerdi Alman kara ve de- gazete ve mecmua Alman teş· 
niz kuvvetlerinin saldırışların- kilatı tarafından satın alınmışb. 
dan kendilerini koruyamıya- Bütün bu gazeteler Almanya• 
caklardı. Hnlbuki ispanya için nın zaferi muhakak olduğunu 
vaziyet bambaşka idi. Bu mem- yazmakta idiler. lspanyamn 
leket orta Avrupa devletlerinin barba girmesi halinde muzaffer 
taarruzundan uzak bulunuyor Almanyanın öcüne maruz ka-
idi. Jacağını ileri sürerek bita?"af h-

İngiliz ve Fransız ajanları ğm en doğru yol olduğunu, 
ispanyayı Almanya aleyhinde müttefiklerin kat'i hizmetleri 
olarak barba mecbur etmek halinde lngilterenin Cebelütta-
için harp sebeplerini tahrike nkta zaten tutunamayacağını 
çalışıyorlardı. filhakika Alman iddia ediyolardı: Bars~londa 
d • 

1 
il · h ·· ı Von Rollan Amıstad Hıspano 

enıza tı gem erı er gun s- d b. 
p b' fi - 'hr l et Cermana a mı taşıyan ır AI-
anyanın ıtara ıgmı. 1 .a - man propaganda kitabı çıka-

nıekte idiler. Habersız bır çok k b k k k 
1 

. J k rara unun o uma yazma 
. s~anyol gemi1erı b~brı ma ta bilmiyenlere bile dağıtmışlardı. 
ıd~. Bundan başka bır ~o~ ge- Kitabın kabında ispanya kralı 
mıler de denizaltı gemılen ta- Alfons ile Vilhelmin resimleri 
rafından top ateşile karşılaşı- vardı. Bu fotografların altına 
Yorlardı.İspanyol kara sularında "Dünkü, bugünkü ve yarınki 
bile Alman denizaltı gemileri dostlar,, ibaresi yazılmıştı. 
dolaşmakta idiler. ispanya, Por· Altın hamuleli vapurlar, f s .. 
tekiz gibi harba girebilirdi. panyanın refahını arttıran ti-
Madrid hükümetinin tereddü- caret gemileri İspanyol sahil· 
dünü dağıtmak için Paris ve lerini dolduruyorlardı. Alman 
Londrada herşey yapıhyordu. gizli teşkilatı da ispanyada 
İngiltere ispanyanın barba gir- bol bol altın serpmekte idi. 
mesine mukabil Cebelüttarıkı Müttefikler Almanların bu fa-
ispanyaya terketmeyi bu muaz- aliyet tarzına ellerinden gel-
ıanı ve sarsılmaz üssülhareke diği kadar engel olmağa 
üzerinden elini çekmeyi vaad çaltşıyorlardı. Kalede babrı-
ediyordu. Böylece Akdenizin lan bir Holanda vapurunda 
anahtarı ispanyanın eline ge- Holanda peynirleri dolu idi. 
Çecekti. Bütün şark ve Hindis- Bunlar içinde Almanya satılmış 
tan yolları ispanyanın kontrolu olan lspanyol gazetelerine gön-
a tına geçecekti. derileu paralar sakla idi. Bu 

Bir çok lspanyol devlet adam- vapurun batırılması çok ga-
Jatı ve bunların başında Date rip bir şekilde olmuştu. 
ispanyanın lngiliz teklifini ka- Fransız casus teşkilatı bu 
bul etmesi lehinde bulundular. peynir kalıpları arasına ce-
Tanca ve C '>..! Jttarık lspan- hennem makinalarını yerleş-
Yanın iki t. ı havali haki- tirmeğe muvuffak olmuşlardı. 
kat olacaktı . ._una ra 1,nen Kral Böylece vapur kale sularında 
Alfons teredd.Hten k .. urtulmadı. dinamıtlerin infilakı ile batmış, 
ispanyanın BerJin büyük elçisi Alman propagan.~a teşkiJatı-
Polo B b Al a ve müt- nın altınları da guzel Aollanda 

erna e many .1 b' J"k d . . d" 
tefikl · · f · k y"kın sefinesi ı e ır ı te enızın ı 

erımn za erı pe .. 
olduğunu, müttefiklerin kor- bini boylamıştı. 
kunç bir bozguna uğratılarak 

IZMIR 0[ OH 
PANAYIRD 
Jl lOJE. l)EKORASYON. l'EZ)'i TAT 

~I~ "i. . YAZI. GRAJ?iK. 1,EŞlliR 
EI~EKTlliK I'ESiS l'I . 

EN EHVEN Ş AiT 
EN CUZ GÜZE Ş 

iskelesi iş bankası karşısında 
2 • 10 (S.S-6)(1591) 

Zabıta Haberleri: 

Med·hayı 
Sevgilisi kaçırmış 

Servilimescit Karakapı cad
desinde Hasan karısı Zeliha 
zabıtaya muracaatla 17 yaşında 
kızı Medihanın öteden beri 
seviştiği Memleket hastanesi 
hademelerinden IV'ahmut tara
fından kaçırıld,ğının şikayet 
etmiştir. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

O; suçu birden lşledl 
Dün gece saat 22 buçukta 

Kemerde lale sokağında, ken
dini bilmiyecek derecede sar
hoş olarak dolaşan Behçet oğlu 
Nazım, zabıta memurları tara
fından yakalanmış ve üzeri 
aranılacağı sırada belinde bu
lundurduğu kılıfsız 15 santim 
uzunluğundaki biçağı çekerek 
arkasına saklamış ve vermek 
istememiştir. 

Zabıta memurları güçlükle 
bu adamın elinden biçağı al
mışlar ve tahkika için karakola 
kötürülürken ansızın polis me· 
murunun boğazına da sarıldığı 
için, sarhoşluktan, biçak taşı
maktan ve hem de polisin bo
ğazına sarılm'ak suçundan do
layı hakkında gereği tahkikata 
başlanmıştır. 

Kapma, ve kaçmı, 
Kağıthane cadde.ııinde Bek

teş oğlu 65 yaşında hamal lb· 
rahim bir karmanyolacının du
zağına düşmüştür. ZavalJı ham
mal bir bez içine sardığı 125 
kuruş parasını düşürmemek 
için elinde tutarak giderken 
geçmişi bozuklardan M ustaf~ 
oğlu Mehmet, bu ihtiyann ya· 
nına yaklaşmış, ve hemen elin· 
de tuttuğu parayı kapmasile 
beraber kaçması bir olmuştur. 

Şikayet üzerine Mehmet ya· 
kalanmış ve takibata başlan
mışhr. 

Yankeslclllk 
Karşıyakada Turan cadde

sinde Harun oğlu Davut, za
bıtaya müracaatla Abidin oğlu 
Seyfi tarafından 6 lirasının 
yankesicilik suretile çalındığını 
söylemiştir. 

Dört 11,.asını aşırinışlar 
Kemer caddesinde ikbal ote· 

linde yatan Mustafa oğlu Ali 
Riza ayni otelde yatan Hürşit 
çavuşun dört Jirasmı çaldığı 

iddia edilmiş ve tahkikata baı· 
lanmıştır. 

Ate, hemen bastırddı 
Alsancakta Turna sokağında 

oturan Hakkı karısı elli yaş .. 
Innnda bayan Makbule Kor
dona gezmeğc gittiği sırada 
kiracı sıfatife oturduğu ve 2000 
liraya sigortalı bulunan evin 
alt katında bir pasbas tutuş
muş ve derhal söndürülmüştür. 
Hallerinden belll oluyor 

D ·n saat 18 buçukta Kemer 
cadde~inde geçmişibozuklardan 
Mehmed Osmanın vaziyeti şüp· 
heli görülmüş ve üzeri arana
rak iki gram doksan santim 
esrar bulunarak hakkında ta· 
kibata başlanmıştır. 

KUIAhh ve bereliler 
Keçecilerde Muharrem oğlu 

lsmail şapka kanununa aykırı 
o 'arak başına külah ve Bay
raklıda Halebli sokağında otu
ran Yahya oğlu Ismail bere 
giydH lerinden haklarında ka
nuni muamele yapılmıştır. ı 
iki sar-hoş neler yapb 
Karantina tramvay cadde· 

sinden sarhoş olarak geçen 
Hasan oğlu Süleyman rastla· 
dığı Mustafa oğlu Musaya söv-

müş ve kendisini dövmüştür. 
Bu iddia üzeri11e zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 

- Karantinada Sakarya so
kağında Hüseynin kahvesine 
sarhoş olarak giden Ahmet 1 

oğlu Reşat kahveci Hüseynin 1 
üzerine atılarak tokatla dövmüş ı' 
ve elinden de yaraladığından 

vakalannııstır. 

Mıntaka birinciliklerini kazananlar 
Yüzme birincilikleri Pazar 

günü lnciraltında saat 14 de 
su sporlan yurdunun terüb et· 
tiği deniz eğlenceleri arasında 
yapılmış ve bllyük bir seyirci 
kitlesi tarafından büyük bir 
alaka ile takib edilmiştir. İşti
rak eden kulübler arasında 
K.S.K yüzücüleri ekseri yanş
ları kazanarak kulüblerini bi· 
rinci çıkarmışlardır. 

F erd itibarile K. S. K. dan 
Rasim 76,32 puanla birinci, 
Altaydan İbrahim 58,23 puanla 
ikinci, K.S.K. dan Nusret de 
36,49 puanla üçüncii olmuş· 

lardır. 
Dün akşam yapılan atlama 

müsabakalarında K. S. K. ldar 
birinci olmuşlardır. 

Hakem heyetini: K. S. K. 
ve denizcilik heyetinden Esat 
Mester, Sadi ve deniz sporlan 
yurdundan Cemal Giimllşayak 
teıkil ediyordu. 

Teknik sonuçlar ıöyledir: 
100 metre ıerbest: Yedi yll· 

zilcü iştirak etmiştir. Rasim 
(K.S.K), 1,29 ile birinci, Göz
tepeden M ehme 1,45 ile ikinci, 
Türkspordan Hasan 1,49 ile 
Uçüncü. 

200 metre kurbalama: yedi 
genç iıtirak etti. Altaydan Sü· 
ha 4,8 ile birinci, K.S.K. Hal· 
dun 4,16 ile ikinci ·ve Cevad 
4,35 ile üçüncü. 

1500 Metre: dört kişi iştirak 
etmiştir. Göztepeden Orhan 36, 
25-1-5 ile birinci, K. S. K.tan 
Fethi 38,45 ile ikinci, Türkı

pordan Faruk üçüncü. 
400 Metre serbest : Uç kiti 

arasında yapılmıştır. K.S.Kdan 
Rasim 8-18 ile birinci, Gözte-

peden Mehmed 9-41 ile ikinci 
ve K. S. K dan Hüsnü üçüncü. 

100 metre sırt üstü: Sekiz 
yüzücü girdi. K. S. K. dan 
Haldun 2,20 ile birinci, Hüsa
meddin ikinci, Türkspordan 
Hasan üçüncü. 

200 metre serbest: Dört yü
zücü girdi. K. S. K. dan Ra
sim 3,48 ile birinci, Ekrem 
4,10 ile ikinci ve idris üçüncü. 

Türk bayrak yarışı: K. S. K. 
dan iki takım girdi. Azmi, 
Cevat ve Azizden teşkil edil· 
miş olan takım kazanmışhr. 
4X100 bayrak; K. S. K, ın 
Muhiddin, Tarık, Fethi, Ekrem
den teşkil edilmiş olan takım 
rakipsiz olarak iştirak etti. 
Derece 9,43,2/5 dir. 

Birinciliklerden hariç olarak 
yapılan 100 metre serbest ya
nşma sekiz yüzücü girmiş Hay· 
yreddin 9/10. 1143 ile birinci, 
Kerekoz 1,45 1/10 ile ikioci, 
Agop üçüncü olmuılardır. 

Yağlı direk: Bu meraklı ve 
eğlenceli müsabakada dört kiıi 
çatışmıştır. Muvaffak ve Adil 
kazanmışlardır. 

Blslklet blrlnclllklerl 
Mıntakanm senelik bisiklet 

mukavemet yarışı Pazar günü 
Torbalı şosasında 54 kilometre 
üzerinden yapılmıştır. Bu yarışa 
lzmirspordan 4, Altaydnn üç 
bisikletçi iıtirak etmiştir. Neti .. 
cede bir saat 55 dakika ile 
lzmispordan Kazım birinei, b
mirspordan Süleyman ikinci 
ve Cevdet ilçüncü olmuşlardır. 
Ônümilzdeki Pazar gilnli dok· 
tor Mustafa bey caddesinde 
saat 8 de sur'at yarışı yapı

lacaktır. 
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Denizlide okuma hevesi 
gittikçe kuvvet bulmakta 

llalkevınde önemli çalışmalar 
i(ültür hareketleri 

Denizli, ( Özel ) - Denizli 
halk okuma odasındn cidden 
göğüsleri şişiı·ecek ve ulusal 
bir kıvançla söylenebilecek 
olan bir okuma akm ve hevesi 
vardır. Oda durmadan işliyor. 
Diyebilirim yurdun bu köşe
sinde biricik kültür ocağıdır. 
Günde sayısız kafalar buradan 
ilham, ruhlar bu kaynaktan 
varlık ve bilgi tophyor. Bu bi
çim kurumlar memlekette ulu
sal kültürii gün geçtikçe olgun
laştıracak olan birer varlık 
kaynağıdır. Yalnız bu kaynak
ların beslenmesi çok önemli ve 
değerlidir. 

Denizli halk okuma odasının 
bu alandaki faaliyetini tanzim 
eden bu koruma heyeti ve 
mana veren "enerjinin ve de
mokrat,, Kültür Direktörü Bay 
Ziya Boyacıoğlunun özverenli· 
gını söylemeden geçemem. 
Sonra odanın emektar ve şu
urla çalışan kitap muhafızı 
Bayan Nahideyi de ödevindeki 
hassasiyet ve ülkücü faaliye
tinded dolayı saygı ile anarım. 

Odada rnevcud kitapların 

bir listesini sunuyorum: 
Muhtelif şubeler üzerine 

yazılan kitaplrrın sayısı: 709 
Türk harfleriyle, 2108 Ara2_ 

harfleriyle yazılmış; 181 Fran
sızca, 4 İngilizce, 3 Almanca 
ki ceman (3004) eser mev
cuddur. Bu mevcuda ilaveten 
mecmualar, yevmi gazeteler 
de katılırsa hemen hemen De
nizlinin okuma ihtiyacını gi-
derebilecek birçok eserler 
vardır denebilir! 

Mevcud eserlere göre, ga
zete ve mecmualar hariç, oku· 
nan eserlerin sayısı ve okur
ların durumu: 

Haziran ayında: 183 edebi
yat, 512 roman, 76 terücme, 
82 içtimai eserler, 65 fen, 48 
lisan, 124 tarih, 18 riyazi ol· 
mak üzere 1110. 

Temmuz ayında ise: 133 ede
bi, 446 roman, 88 tercüme, 
91 içtimai eserler, 78 fen, 55 
lisan, 116 tarih, 28 riyazi ol-
mak üzere 1035 eser okun
muştur. Bu iki aylık vaziyet 
gösteriyor ki, okuma nispeti 
iyi bir yoldadır. Kış istatistik
leri bunun iki mislidir. 

Okurların ictimai durumları: 
1719 talebe, 441 halk kısmı; 
209 muallim ve memur olmak 
lizere 3038 kişi iki ny içinde 
kütüphaneye uğrıyarak kitap 
okumuş oluyor. Gazete ve mec-
mualar bunun çok fevkindedir. 
Hava tehlike ini bilenler 

Diin halkevi salonunıla köy-

Yanan 
l lün gece bir sarhoşun ba

şından çok tuhaf bir hadise 
geçmiştir. Gece yirmi üç buçu
ğa kadar kafayı tütsüliyen la
tanköy hamamı sokağında ken-
di dükkanında oturan Abdul
lah oğlu Abdi, yatacağı sırada 
ıçmek için başının ucuna bir 
bardak su koymuş ve uykuya 
dalmıştır. 

Abdi uyuya dursun, ayni 
dükkanda rafta bir kağıt için
de sarılı göztaşı nasılsa düı
müş, fakat göz.taşı doğruca 
bardağın içine girmiştir. Tabii 
Ahdinin bundan haberi olma
mıştır. 

Neden sonra; rakının verdi
ği hararetle uyanan Abdi he
men başı ucunda bulunan 111 

bardağına sarılmış ve suyu ol· 
duğu gibi yuvarlamıştır. 

Abdi biraz sonra, büyük bir 
mide saacısı ile uyanmıf, bağı
rarak komşulan başına topla
mıştır. Zehirlendiği anlaşılan 
Abdi hastaneye kaldınlarak 
tedavi altına alınmıştır. 

- • -IUt 

Şahidin ifadesi gelmedi 
Bumoanın Kaya dibi köyUn· 

de şoför Ismailin yirmi lirasını 

zorla Almak v otomobil sahibi 

Memduhu göünden uaralamakla 

suçlu Koca Mustafanın muha

kemesine dün ağırçezada de
vam edimiştir. Bir şahidin ifa
desin alınması için yazılan ta
limata henüz cevap gklmdigin· 
den duruşmanın d~vamı beşka 
güne bırakılmışhr. 

Silah araştırması 
Tepecikte zabıtaca yapılan 

genel araştırmada Dursun oğlu 
Ahmet ile Mustafa oğlu Ah
mette birer pıçak ve lsmail 
Hakkı oğlu Ibrahimde bir kun· 
duracı pıçağı, Ahmet oğlu Ştik
rüde bir deatere ve Hüseyin 
oğlu Ahmette bir ustalı çakı 
bulunarak alınmış ve hakianodn 
kanuni muameleye başlanmıttır. 

- Silah araştırmasına dün 
de devam edilmiıtir. Dün gece 

yapılan araştırmada Keç ci
lerde Cemal oğlu Salih, Safer 
oğlu Yahya ve Çorakkapıda 

Kadir oğlu Mehmet Razide bi
rer pıçak, Mehmet oğlu Meh· 
met Zekide bir sustalı çakı, 
Kemerde Ali oğlu Yunusta bir 

tabanca, lkiçeşmelikte Hüseyin 
oğlu Mustafada bir sustalı çakı 
bülunarak alınmış ve hakların
da takibata başlanmıştır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lüler saylav bay Hamdinin halk
evi başkanı bay Esat Kaymak

cmın riyasetinde bir toplantı 

yaparak; ve köylüler ocağı aç
mak için, hava tehlikesini bi
lenler arasmaköylülerimiz.in de 
girmesinin önemi üzerinde ko
nuşulmuş; bu dilek özveren 

köylülerimiz tarafından alkışlar

la ve kıvançla ka bul edilmiştir. 
Halkevl köycüler kolu 

Halkevi köycüf er komitesi; 

görülen lüzum üzerine dün 

Halkevi salonunda başkan bay 
Esat Kaymakçı ve saylav bay 
Hamdinin riyasetinde b;r top-
lantı yapark idare heyetinden 
boşalan üyeliklere birer aza 
seçmişler ve kurumu güdeceği 
amacı bir kez. daha tebarüz 
ettirmişlerdir. 

Bol yaf)murlar 
İki giindenbcri bol ve gü

rültülü yağmurlar yağmaktadır. 
Ucuzluk 

Denizli yurdun sebze ve 
meyvaca belki en ucuz köşe
sidir denebilir. Onun içindir ki 
bir çok rnütekaid memurlar 
burada verloşmektedirler. 
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Papas Garkonyo geceyi 
açıkta pek rahat geçirmedi. 
Sabahm ayazı onu uyandırdı. 

Gerilip gerilip esnedikten son
ra bir kahkaha attı, kendi ken
dine de yüksek sesle konuşu

yordu: 
- Sezarm yanında 20 bin 

asker var: Birleşik ordular 
nasıl olsa bozguna uğrıyacak
Jar. Ahi Mösyö Ragastan 
işte bugün kıyamet kopacak. 

Papas düşmanın kaçışını 

rörmek ve Ragastanın yaşa
yanlar arasında olub olmadı

ğını anlamak için kendisine 
yüksek bir yer bulmaya çıktı. 
Kafa Kayas lokautasına kadar 
gitti. Fakat orada durmadı. 
Daha uzağa koşarak boğazı 

görebilecek bir tepenin üstüne 
çıktı. Uzakta kanlı vuruşmalar 
başlamıştı. Hrbın bütün 
dehşetini Garfonyo bulunduğu 
yerden görüyor ve işidiyordu. 
Rahat rahat yemeğini yiyip 
keyfine bakarken ordolarm 
Birleşik Monteforteye doğru 
kaçtıklarını görerek içi sevinç 
doldu. Boğza hakikaten ka
çaklarla dolmuştu. Bunlar ara
sında ağırağır çekilen bir 
kıt'a da göze çarpyordu. 

Garkonyo büyük bir gürül
tüden sonra Sezar ordularının 
kobaşısmı görünce sevinçten , 
aanki çıldirmıştı. Bağırdı: 

- Bir az sonra Monteforte I 
elimize düşecek; lakin kaçanlar 
arasında Ra1ı?'astan yok. Her 1 
halde ğebermiş olacaktır. J 

Garkunyonun sevmcı çok 1 
sürmedi. Bir az sonra Monte
forte istikametinden dehşetli 
bir patlama gürültüsü işid!ldi 

taş ve kayalarla birlikte kesif 
bir duman semalara yükseliyor
du. Bu arada kulakları yırtan 

acı acı bağırışmalar ınsanın 
içine korku veriyordu. 

Muzaffer ilerileyen Sez ar 
ordusunda bir telaş, bir heye
can görüldü. Taş yağmuru Se
zarın ordusunu berbat etmişti. 
Papas titriye titriye mırıldandı: 

- Bu nedir acaba? 
Bu iki kelime ağzından dö

külürken ikinci bir patlayış 

gürültüsü ovayı sarsttı. Aynı 

duman bulutu ortalığı kap
ladı. Taş yağmuru altında 
iniltiler yükseliyordu. Sezar or
dusunun önündekiler kaçıyor 
arkadakiler ilerlemek istiyor-
lardı, Karışıklıktan içine dehşet 
çöken papas sövüp sayarak 
lokantaya doğru koştu. Beş 

yüz metre kadar önde bir ada
mın eğildiğini ve bir fitili ateş
lediğini gördü. Üçüncü bir gü
rültü ile kayalar .!!arsıldı, inil
tiler yürekler parçalayıcı bir 
durum aldı. Bir adam yalnız 

başına bir orduyu yok ediyor
du. Garkonyo yumruğunu ha
vaya sallayarak: 

- Allah sem kahretsin! 
Dedi. 

Papas Ragastanı çok iyi ta
nımıştı. Şövalye lokantaya yak
Jaşbkça sıçrıyordu. Bir defa 
daha eğılip fitilleri tutuşturdu. 
Daha müthiş bir gürültü kop
tu. Bilinmiyen devirlerin dev
leri gibi Ragastan bir orduyu 
mahvetmek için kayalab par
çalıyordu. beşinci infi
lakten sonra Ragastan lokan
taya girdi papas da arkasın

dan lokantaya koştu. Kapıdan 
içeri gırınce yer altına 

inen bir merdiven ile 
karşılaştı. Kızgınlığından mos
mor kesilen, saçları dimdik 
olan papas içinden sövüb sa
yıyor ve bu merdivenle inilen 
mahzende uzun kir fitilin Ra
gastan tarafından ateşlenmek 

üzere bulunduğun görüyordu. 

Fitil yavaş yavaş çıtırdamaya 
başlayınca Ragastan kalkarak 
mahzendan 'çıktı ve demir 
parmaklığı papadı. Telaş et· 
meksizin ikinci parmaklığa yü
rüdü. Birdenbire keskin bir 
kahkaha kulaklarında çınladı. 

Demir parmaklık şiddetle 

lrnpatılmış ve Ragastan ikinci 
mahzende iki demir parmaklık 
arasında kalmıştı. Son mah
zende müthiş bir barut güme 
sini ateşliyccek olan fitil yanı
yor. Fakat söndürmeğe muvaf
fak olamıyordu. Önünde ka· 
panan demir parmaklığın öte 
tarafında karanlık bir gölge 
gözüne çarptı. işte bu lrnhka· 
halarla gülen papas Garkonyo 
idi. Yüzünü demir parmaklığa 
dayayarak: 

- Şeytan! kazdığın kuyuya 
kendin düştün. Geber, kahrol! 
Böyle göre göre öl. Dedikten 
sonra dışarı fırladı. 

Ragastan demir parmaklığı 
açmak için uğraşıyordu. Fakat 
·emekler boşa gidiyordu. Çünki 
bu demir parmaklık, kayaya 
büyük bir çivi ile mihlanmıştı. 
Fitil yavaş yavaş bitiyordu. 
Şövalyenin artık bir iki daki
kalık Ömrü kalmıçtı. Kollarını 
kavuşturarak bir köşeye oturdu. 
Gözlerini yumarak ta hayalin
de Primeveri yaşattı: 

Kendi kendine mmldanı· 
yordu: 

- Elveda Primever. Elveda!. 
Bu sırada merdivenlerden gü

rültii iJe bir adamın yuvarlan
dığı işidildi. Elinde büyük bir 
çekiç taşıyan bir adam par
maklığın kilidini kırmağa uğ
raşıyordu. Bu kahraman lspada 
Kappa idi. Üç vuruşta kilidi 
parçalamış. Bayını kurtarmıştı. 

Ragastan merdivenlere doğru 
koşarken lspadakappada yerde 
yatan bir cesedi kucaklıyordu. 
Bu di ayağı bağlı olan Gar
gonyo idi. Bağırıyor, yalvarı

yordu: 
- Merhamet!. Merhamet!.. 
lspadakappa ses vermeksizin 

papası fitilin yanına sürükledi 
ve orada bıraktıktan sonra 
merdivenleri üçer beşer atlıya
rak Ragastanın yanına koştu. 

Aradan bir kaç saniye 2eç
meden müthiş bir kıyamet kop
tu. Kaya parçaları arasında 

bir insan cesedinin de havala
narak boğaza düştüğü görüldü. 

Toz duman çekildikten sonra 
lokanta binasının da yok oldu
ğu meydana çıktı. 

Kafa kayas da darmadağnık 
olmuş parçalanmıştı. 

* .. . 
Sczar orduları korku ve deh-

şet içinide şuraya buraya kaçı
şırlarken Ragastan bir kayanın 
üstunden boğazı srözd~n geçir
di. Uzaktan siyah bir at üze
rinde Sezarm da kaçtığını elbi
selerinden tanıyınca Şövalye se
vincinden bir kahkaka attı. 

Sanki bu hahkahayı işitmiş 
gibi bu sıra Sezar arkasına 

bakmıştı. O da uzaktan Ragas
tanı tamdı. Şövalye sesinin bü
tün kuvvetile bir nara attı: 

- Yine görüşürüz monsen
yor!. 

Sezar orduları tamamen bo
zulmuş kaçışıyorlardı. Artık 

Monteforte tekrar kurtarılmıştı. 
Ragastan Spadakappaya ikinci 
defa canını kurtarmasından do
layı teşekkürlerini bildirdi. Spa
dakappa da nasıl bir tesadüfün 
eseri olarak karşıdan papası 

tanıdığını ve koşarak bağladı

ğını ve eline geçirdjği çekiçle 
kilidi parçaladığını anlattı. iki 
kafadar srülüştüler sevinçlerine 
ölçu yoktu. Spadakappa kap
tanı alarak Monteforteve yol-

Plajlarda ahlak .. 
n yıl oluyor ki genç kızlar 

Dünyanın her 
köşesinde, birı:ne 

bin plajiarda oka-
dar g.üzel yüzen 
sayıını kadınlar 

ve genç kızları 

gördük' en sonra, 
Nuh gemisinin 
ararat dağlarında 
karayo. oturduğu 

çok hurafeleri yıktılar "" .. l olmuştur. Bundan daha tabiiğ 
birşey olamaz. Gerçi daha bu 
tabiiğ akıştan hoşlanmıyan, 

ı yahut ta şişman göbeklerini 

1 
plajlarda göstermekten sıkıl-

dıkları için kendilerinin ya· 
hancı kaldıkları bir hayat kay
nayışına yumruklarını sıkanlar 

elbette vardır. Bunların sayı
ları, çok şükür, günden güne 
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günlerde, kadın

ların çığlıklarla 

suya girdikleri 
gunu hatırlamıya 

hiç te lüzum kal
mamıştır. Bugün 
spor mayoları ile 
ilahileşen güzel
likler içinde yal
nız denize giren 
kadınlara değil dünya rekorla
rını kıranlara rastgeliyoruz. 
sanki deniz balıkları gibi, pi
yanoyu terkederek, suyun se
rin ahengine, şiirine dalmış
lardır. 

Hurafeleri yıktllar 
On yıl oluyor ki genç kızlar 

sayısız hu raf el eri yıkmış, mini 
mini ayakları altında çiknemiş 
bulunuyorlar. Bu kadınlığın 
kendi şahsiyetine kavuşma"HDI 
sailıyan hürriyet havasıdır. 
Gerçi bazı aşırı taşkınlıklara 
acınabilir. Fakat gülü seven 
dikenlerine katlanmalı. Ne 
olursa olsun şu deniz sevgisi 
cidden alkışlanacak şeydir. 
Günden güne sportmenieşen 
. genç kızların mayoları ile plaj
larda yürüyüşlerine artık kimse 
aldırmıyor bile .. Kumlar üzerin-
de nefis vücutlarını esmerleş
tiren bayanlara kızgınlık veya 
şaşkınlıkla bakanlar kalmadı. 

Bir zamanlar baletlerde, revü
lerde çalışan kızların Üzerlerinde 
~ördüğümüz bu mayoları şimdi 

bütün plajlarda görmeğe alış

tık. Demek ki ruhlar temiz
lendi. Ahlak telakkileri ne ka
dar çok değişti. Artık sudan 
mayosu ile çıkan kadınların giz
liden gizliye fotağrafilerini al
mağa çalışan baylara tesadüf 
edilmiyor. Kadın kendini sak
lamadığına, hatta erkeklerin 
gözleri önünde büyük bir la
kaydi içinde kumlarda uzan
dığına göre işin merakla, giz
Jilikle karşılanacak tarafı kal
mamışbr. Hele ahlak bu du· 
rumdan bir zerre kaybetmemiş, 
kazanmıştır. Gizlinin düşkün 
ibtırasları erimiş, sulann akset
tirdiii şen kahkahalar sekter 
bir ahlak zihniyetinden sıyrıl
mıya imkan vermiştir . 

GUzelllklar me,herl 
Küçük büyük bütün plajlar

da zevklerin de ne kadar in-
cddiğine şahid oluyoruz. Bu
Sı!Ün deniz kıyılan, yüzme ha
vuzları. temiz kumlar günden 
güne iÜzelleşen, ahenktar ka
dın vücutlarının blrer meşheri 

••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
landı. Ragastan da bogazı tet
kik ederek MonteF orteye dön
mek yolunu tuttu. 

* • • 
Birleşik orduları birbiri ar-

kasına patlıyo gürültülerden 
hiç birşey anlıyamamışlardı. 

Yalnız gördükleri bir şey 
vardı ki O da büyük ka-
ya parçalarının Sezarm orduları 
üzerine düştüğü idi. Bu kaya
lar sayesinde Monteforteyi tek
rar kurtaran bilmedikleri kah
ramanı alkışlıyorlar. Sevinç 
içinde çığlıklar koparıyorlardı. 

işte tam bu sarada onlar bu 
kahramanın kim olduğunu bir-
birlerine sorarlarken Jolyo Or
sini yaylanın üstünden gelen 
bir adamı tanıdı ve bağırdı : 

- işte Ragastan geliyor. 
Ragastan adı ağızdan ağı:ta 

dolaştı. Bir kaç dakika sonra
da binlerce kol Ranastanı sa· 
nyor koklıyordu. Korku ve he-

yecan tamamen daiılmıştı. 

Birleşik ordul.:tr ltaşta muzaf
fer bir baş kumandan gfüi Ra
gastan olduğu halde Monte-

forteye döndüler. Şövalye bü
yük bir yürek çarpıntısı içinde 
Kont Almanın sarayına doğru 

ilerledi. Kafasında canlanan dü
şünceler onurı içine başka se-
vinçler de akıtıyordu. Artık 
Prenses ile evlenmesine engel 
olacak ne bir Alma ne de 
Prens Manfredi yoklardı. Prim
veri görmek heyecanile sara-
yın merdivenlerini atlıyarak 

çıktı Fakat ne yazık ki Batris 
orada yoktu.yanındakijolyo Or
sini Kontluğun biricik mirascısı 
Beatrise muharebe tafsilatını 
anlatmak şerefini Şövalyeye 
vermek için çalışıyordu. Bu sı
rada yaşlı bir kadın kara ha
beri verdi : 

-=Sonu var -

azalmaktadır. Ya ahlak deni
len şeyin bilhassa tiksinti ve
ren çirkinliklere meydan bı
rakmamak olduğunu yavaş ya
vaş anladıklarından yahut ta 
biraz dikkat ve kültürle en 
çirkin vücvtların bile nahoş 

görülmiyecek hatlara sahip 
olabileceğini öğrendiklerinden 
böyle oluyor. 

izzeti nefis mes'elesl 
Doğruya, eyiye ve güzele 

olan inhimak umumileştil<çe 

izzeti nefislerinin kırılmasından 
korkarak umumi yerlerde ban
yo almaktan çekinenler vardır. 
Bunlar vücudlarına asla itina 
etmemek yüzünden şekilsizle

şen zavallılardır. Bu mecburi
yete insan teessüf edebiJir. 
Her yerde kadın erkek deni
zin hayata hayat katan dalga
cıkları ile vücudlarını kamçıla
tırken bunlar tabiatm en çok 
enerji kaynağı olan bir mevhi
besinden mahrum kalmışlardır. 
Böyle iken şurası muhakkaktır 
ki plajlara gidenlerin çoiu ho
şa gitmek fikrini habrlarına 
bile getirmezler. 

Ahlak her alışkanlık gibi 
bir itiyattan, alışkanlıktan iba-
rettir, Yerleri süpüren uzun 
etekler devrinde bir ka-
dmın biraz eteğini çekerek 
baldırmdan küçük bir kısmı 
göstermesini hasetle bekliyen 
erkekler az değildi. Uzun etek 
modası geçmişe karışarak etek 
lerfo diz kapaklarına dayandı
ğı gün gelince kadınlar yıllar
ca sakladıklarını, bacaklarını 

meydana çıkardılar. O kadar 
güzel ve çirkin bacak gördük
ki bir daha onlara bakmaz ol-
duk. 

Balo elblselerlnde 
Koket bazı bayanlar, çok 

haklı olarak erkeklerin gizliyi 
öireomek hırsına takılırlar.Balo 
elbieelerine bakınız: Tuvalet
ler öndüsn göstere kada de
kolte ise herkes sırbn açık 
olmadığına teessüf eder. Sırt 

açıksa buğazın kapalı olmasına 
teessüf edilir. Öyleki açık olan 
yere artık kimse bakmaz olur. 

Plajlar bunların hepsini kal
dırdı. Şimdi mayolarla görül
mesine hasret çekilecek yer 
kalmadı. Onun içındir ki plaj
larda yüzlerce bayanı herkes 
lakaydane seyreder. 

Şu halde geçmiş yılların mü
rai ahlakından uzaklaştıiımıza 
teessüf mü edelim 1 Evet veva 

Kazananlar '""'~ 
15671 15271 14871 9811 1"8'! 
6798 17489 12734 18003 ~196! 

24656 1911 1s937 22068 1591' 
5225 18254 8438 821 o 8''' 

22827 24538 20060 21306 1~ 
28229 28722 22528 27016 ~l 
15os2 24100 t8145 2001 5~ 21781 19431 29715 21491 i1~ 
13136 16488 8802 29812 ~ 
19780 26425 2168 18182 i~ 

~~~~i 2~i~~ ~~~~11~~~~ 1~ 
13773 15293 5723 

Amortiler f:J6 
12 bin lira kazanan 13 38' 

ve 10 bin lira kazanan 17 ,fı 
numaraların 75 aşağı 75 Y11~ 
numaraları yirmişer lira anı 
alacaklardır. 

Talili yurttaşl~~ 
Bu keşidede on beş ,,, 

lira kazanan 11736 nurP' f'.. 
biletin hamili Basmshane ı" 
kuşunda 10 numarada yaP J 
Hüseyin usta ile şeriki AbıO 
ustadır. (;01 

3000 lira kazanan ?~ d' 
numaralı biletin haau!1 e( 
Emrazı sariye hastanesı }'le' 
zacısı bay Hikmettir. 

1
df 

iki bilet te Çorak k•~ı· 
Saadet kişeıi sahibi bay ·,# 
san Tahsinin uğurlu kişe5• 

satılmıştır. ·····~" •••••••••••••••••••••••• ••••••••• bİii 
hayır... Bu tamamen t•"" 
olan bir iştir. Herkes bot~ 
giden hükmü versin. Bu0 ~ 
beraber şurası muhakkaktı;,. 
bugün eskisi kadar kötü ~ ~ 
nülmez. Ahlak telekkıl ce"_ 
tasfiyeye uğratan bu spor ,,İ 

y:!m, sinirleri çelikleştir~, 
bu yağılıktan bizi uzalı d0 • 
tı . i!n sportmen ruhu pl6f 
n~i aratmamağa yeter. ,/ 
dn mayoıu ile kumlara uı• bİ' 
ra!~ her yanını gösteren tJ" 
kadın işıkına, nişaob il 
vücudunu göstermek 1 
haftalarca nazlanmaktaoı f 
kingenlikten kendini ~o~ 
maz. Şu halde plajdakı ~ 'I 
şı hiç bir gizli fikre, bi~ f 
maksada dayanmıyan geli:,. 
zel, lakaydane bir uz• ~ 
Kadın orada şunun bun~O ~ 
şuna gitmek için kendı .,'-.. 
zevkini tatmin etmek, tabı ';il, 
istifade hakkını kullanın•" ~ 
uzanır. Bundan ötüriidil~~ 
karısını seven biç bir e iılf 
veya kocasına sadık olaP ~ 
bir kadın plajda bir ınuk• ~ 
yapmayı düşünmez; Orad~ 'I 
bir edilen vücutlara bôY e 
gözle bakmaz. eJlfl 

· Plaja gld ~ 
Haydi birlikte plajl~ 

birine gidelim. Salonla t f 
kendi çevrelerinde o kacl• ,,, 
k. . . d ,, z b•ı . " mgen, tıtız tanı ıgını t'' 
ları burada ne kadar pe~ 
fütursuz görüyorsunuz. pe</~ 
boğuşarak adelelerini kıJ hl( 
lendi ren bu nefis varh~)ar 1';~ 
kalarını teshir etmeyı, 0~ 
şahsiyetlerine hakiın .. , 0,. 
düşünüyorlar. Lapa . "u 1' 
zamana çoktan ıeçb· 
her hususta bizimle yal' 
deo2imiz olarak yüriiY 



,. __ .... 
Kuduz köpek 

Üç işçiyi ısırdı 

Nereden Geliyorsun? 

Dün sabah saat altıda Tepe· 
cik'te işine giden lştiplı Meh
med kızı Hatice, Ali oğlu Yu
suf, Cemal oğlu Mustafa adın
daki üç işçiyi bir l:uduz köpek 
ısırmıştır. Köpek takip edil· 
miş isede tutulamamış ve öl
dürülememiştir. Bucn nahiye mü
dürlüğü ile yapılan görüşmede, 
kuduz köpegin bucada bir bah
çevana aid olduğu anlaşılmış 

ve öldürülmesi için jandarma
ya emir verilmiştir. 

Yolcu! 
Pek yorgun görünüyorsun ... 

Yüzün, gözün toprak içinde, 

elbiselerin yırblmış, ayak ka
bından parmakların görünüyor. 

Bu yolculuk nereden? Ve ne
reye gidiyorsun? 

Ak sakalın 11e kadar uzamış. 
Bunları hiç mi traş ettirmedin? 

Ya saçlarının o hali ne? Kaç 
asırdanberi yıkanmamış, ta-
ranmamış! 

Biraz otur, dinlen... Sonra 
yıkan, bir berbere uğra! 

Durmadan nereye gidiyorsun? 
Bana baksana, işitmiyor mu

sun? 
Hey ihtiyar yolcu! hey ihtiyar! 
Yoksa sen de benim gibi

misin? Küskün müsün? Ocağı-

na incir mi dikildi? Evin, 
barkın mı yıkıldı? Sever-

liğin seni unuttu, karın senden 
kaçtı, evlatların sana karşı mı 
geldi? 

Dostların yüz çevirip kuyu
nu mu kazdılar? DüşmanJann 
"Arslan ihtiyarladı!,: diye bay
ram mı ediyor? 

Y ofcu, yolcu! Allabaşkına 
dur, Allahaşkına bana cevap 

ver ... Nereden geliyorsun, git
tiğin yer neresi? Kimsin, ba
şına gelen ned r? 

Hey ihtiyar yolcu, hey 
ti yari 

Ben kendim için dua ettim-

di, istediklerimi Allah sana mı 
verdi? 

kulakların duymı-
gözlerin de görmı-

Galiba 
yor; belki 
yordur! 
Keşki ben de senin gibi 

olaydım, başka şey istemez
dim, Heğbemi sırtlıyaydım, 
asama dayanaydım, çarıkları 
takaydım, bu diyar senin o 

diyar benim dolaşaydım .•. 
saçlarım ağaraydı, sakalım 
uzayaydı, yüzüm gözüm topra
ğa bulanaydı ... 

Hey ihtiyar yolcu! Hey 
ihtiyar; 

yorsun? 
Ak sakalın ne kadar uzamış. 

Bunları hiç mi traş ettirmedin? 

Ya saçlarının o hali ne? Kaç 
asırdan beri yıkanmamış, ta
ranmamış! 

Biraz otur, dinlen... Sonra 

yıkan, bir berbere uğra! 
Durmadan nereye gidiyor

sun? 
Bana baksana, işttmiyor 

musun? 
Hey ihtiyar yolcu! Hey ih-

ti yari 
MAZLUM 

Ceza evinde 
925 Kişi var 

hmir ceza evindeki mevkuf 
ve mahkümlann yekunu son 
günlerde 925 i bulmuştur. Mah
kümlardan bir kısmının başka 
yerlerdeki ceza evlerine gön
der lmesi için alakadarlarca te
şebbüse geçilmiştir. 

Tirede 
Bir cinayet oldu 

Tirenin istiklal maballesi~de 
Ismail oğlu Ibrahim kırdan ge
lirken, yolunu bekliyen Kadir 
oğlu Ahmet tarafından tabanca 
ile sol bacağmdan ağır surette 
yaralanmıştır. Suçlu tabancasile 
birlikte tutulmuştur. 
Vakanın sebebi aralarındaki 

eski bir alacak meselesidir. 

Rapor gelmedi 
Hacıbüseyinler köyünde Şa

banı bıçakla keserek öldürmeğe 
feşobbüs eden suçlu bakkal 
Alinin ağırceza hakyerinde 
muhakemesine dün devanı edi
lecekti. Yaralının vücudundaki 
felc vaziyeti h7ıkkmdş muaye
neyi yapan doktor tarafından 
son rapor henüz verilmemiş 
olduğu için duruşmanın de
vamı başka bir güne bırakı!
mıştır. 

Çocuğa çarpıı 
Dün saat on beşte Kemerde 

Mevlüd oğlu lbrahim, idaresin
deki arabayi sokakta oyna
makta olan Fazıl oğlu 6 ya
şındaki bir çocuğ çarptırarak 
yaralanmasına seb-biyet ver
miştir. Ibrahim yakalanmış ve 

·tahkikata başlanmıştır. 

lzmir Emrazı Sarive 
nesi başhekim i~indeo ; Bir dakika dur, bir saniye 

hekle 1 Eve gideyim, haber 
vereyim, elbisemi atayım, tez 
geleyim.... beraber gidelim . 

Hastanenin 105. kal~~ il.aç il.e 9 aylık günlük ihtiyacından 
günlük 1 ila ıW lcılo bırm~ı nc~ı ekmek ve 1 ila 25 kilo taz~ 
sebze ihtiyaçları açık eksıltmege konmuştur. istekliler ser~ ti 

• •,,. anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günü olan 3 eylül 935 
İhtiyar yolcum, neredesin ? sah günü saat 10 ela emrazı sariye lıastan~sinde toplanan ko-

.:..~:;e~ça~b;u;k~d;a~g~ö~z;ün==k=a=y=b=ol=-==m=i=sy=o=n=a=müra=c=aa=tl=arı. 13-20 - 2 7-2 (1170) 2538 

.. s· ee • d azilli istasyon ca 
,e=: 

Her türlü konforu şamil ve uzun zamandanberi mşa edilmekte bulunan 

Nazilli Palas otelinin 18 Ağustos 
. . . 1 ade bulunduğunu arzeder 

Muhterem mü~terılerını kabu e am 1 · 
• '!ıO w • • b müsaraat ey erım. 
tatiuhatlerinin temin edilece2'ını evana 

tarihinden itibaren 
ve gelecek müşterilerin hertürlü 

1 - 5 (1178) 

So~ guncular 
Çadırlan basan 

Arnavud mu Kürd mü? 
Seferihisar Dikmen dağında 

Yürük çadırlarını bosarak Os
manın bir mikdar parasını gas
betmek ve kansı Güllüyü ya
ralamakla suçlu Yusuf, lsmail 
ve deli Eyubun muhakemeleri
ne dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Müdafaa şahidi sı

fatiyle dinlenen Muhtar Sü
leyman ifadesinde: Vakadan 
iki gün sonra telefonla haber
dar edildiğini ve derhal çadır· 
lann bulunduğu yere gittiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Güllü bir keçi derisine 
sarılı olarak yatıyordu. Çadır-
ları kim bastı diye sordum. 
Arnavud şivesiyle goruşen 

bazı yabancı kimseler, cevabını 
verdi. 

Sonra jandarma tahkikata 
başladı. Bu defa bunlar ilk 
sözlerini değiştirerek baskın 
yapan'arın Kürd dili ile görüş
tüklerini söylediler. 

Aradan yirmi dört saat bir 
zaman geçtikten sonra suçlu-
Yusuf, lsmail ve deli Eyup 
olduğunu ilave ettiler. 

Ben bu vaziyet üzerine te
reddü de düştüm. 

Diğer bir şahidi dinlenruesi 
için mahkeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 
CZ7i1Ir.~..Mr77.7,7.7..7..ZZ7.77.7.z7..7.7.J 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model 

TİLKİLİKTE 
Yeni 11 lzmir., eczanesi 

rzz7JZ7Z7J7.7J.271X7/L7//7'/.777..1. 
Foça icra dairesinden: 
Menmende tüccardan uncu 

zade Mehmede üç yüz lira ma 
Masarif borçlu Foçamn bağarası 
köyünde oturan Gönetli Öme .. 
rin Menemen icra dairesinin 
934-179 dosya numarasile hac
zedilip satılması bildirilen Ba
garasmın hacı Veli magrasında 
kain gün doğusu yol, gün ba
tısı ceran oğlu Mehmet, Küze-
yi ceran oğlu Mehmet kızı 
Emine, güneyi yol ile çevrili 
ve içinde iiç 7.eytin bulunan 
2068 metre murabbaı bağ ve 
aynı mevkide mezkur bağa bi
tişik olan ve gün doğusu ce
ran oğlu (V' ehmet, gün batısı 
dere, kuzeyi Hatice, Güneyi 
semerci Osman veresesile çev
rili ve içinde iki zeytin ağacı 

ve bir incir ve bir badem ağacı 
bulunan 2757 metre murabbaı 
bağın tamamı 14-9-935 Cumar
tesi günü saat 13 te f oça icra 
dairesinde ihale edilmek üzere 
14-8-635 Çarşamba gününden 
itibaren açık arttırma suretilc 
satılığa çıkarılmıştır. Şartname 
ve sair evrakı o tarihten itiba
ren hcrke&in görebileceği şe
kilde açı ' bulundurulmaktadır. 
ihale günü mezkür bağlar cu
hammen kıymetleri olan yedi 
yüz seksen yedi buçuk (787 ,5) 
liranın yüzde yetmiş beşini bul
duiu takdirde ihalesi yapıla
caktır. Aksi takdirde son pey 
sahibini taahhüdü baki kalmak 
üzere ikinci arttırması 28-9-935 
Cumartesi ~ünü saat 13 te tek
rar yapılncaldır. Alacaklıların 
veya ilişiği olanların faiz ve 
marsafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelcrile yirmi gün 
içinde icraya bildirmeleri lazım
dır. Bildirmiyenlerin hakları 

tapu sicilife sabit olınad•kça 

satış bedelinin paylaştırımasın
dan hariç kalacakları ve irtifak 
hakkı sahiplerinin de aynı su
rct'e hareketleri icabedeceği 
ve talip'erin muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey alcçası veya milli ban
kanın teminat mektubunu ic
raya tevdi etmeleri ve 935-1134 
dosya numnrasilc müracatları 
ilin olunun. 

2535 (1175) 

• 
Y"EN9I 

Hurufat Dökümha rıesi 

Abdülaziz Heybeli 
---11·~--1'1 urabıt Çarşıs No. 25 iZ 1111 

Sağlanılık 

- Ôoğruluk 
Çabukluk 

Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllr 

'{'" ,,. . : • • ••• .. • 1 '· .,,z • 1 • 

NEDKALMiNA 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljhlinin 
MEŞHUR 

urşunlu Ilıcaları 
Faaliyettedir 

He! türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mü..,ta-
kil oda verilir. 

•, 

Fi tlar· lsaııy.J dahil olmak lizcre ınsan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına l inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirlcri: 
Kcmahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

1 - 26 (1180) 
~!9111 

zm · r ; eme .. alt~ 
a desi kara,<ol 

teli 
Hükumet 
karşısında 

30 sene rribi uzun bir zamandnnbcri temizlik V"' istika-,. 
. met ile nam kazanan otelim.zclc bu dl fa esas'ı t miı nt ya
pılnw· ve yen;den otelciliğe a.t levazımatı tc<laril< edilerek 
teşr f cdcçeL o!an sayın rnJc; erimizin her türlü istirahatleri 
tem:n .. e tam mannsiJc uir 2ılc ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardnn ge'ccclc konu!<lanınıza ümidin 
lıar:c'nde kolaylıklar g ·stcrilmektcdir. 

Otc!imizde b:r rrece konuklnnrnk her hakikntı öğrete-o 

cckt;r. Akşaın'nrı temiz hava almak için tar:ıçularımız müş-

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

1 - 26 (1179) 



lzmlr Beledlyeslnden : 1 
Kaçak olduğu anlatılan eş

yanın nerelere teslim edileceği 
ıye ne yolda muamele yapıla
cağı hakkında inhisarlar ba
kanlıiından alınan 9-7-935 gtin· 
lü 21852-60 sayıla izahnamenin 
örneği belediye ilin tahtasına 
asılmışbr. 2540 (1173) 

1 - 744 lira bedeli keşifli 
değirmen dağının selimiye ci
hetine kadar uzanan şosesi sö
külüp yerine 110 metre uzun
luiundaki kesme ve adi dö
şeme tefrişi işi başsekreterlik· 
teki keşif ve şartnamesi veçhile 
20-8-935 sah günü saat 10 da 
ihale e lı mek üzere temdit 
edilmiştır. 

iştirak için 56 liralık muvak
kat veya banka teminat mek
tubuyla söylenen gün ve saatta 
lcomısyona gelinir 

1 

Sizde bu cazibeye malik oimak isterseniz 
( KREM PERTEV ) kullanınız 1 

' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 
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Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbüzler Yurdu 

tösü direktörlüğünde~ ; 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahmz 

• ideal ıotuk hava dolabı 
• OilrllltGllla ve lhtluuıa 
• Biti• aıata 011 ııcak ••aılokotf-

••hı111 olarak yapıJmıt4w 
• Aııarl Eloktrilt Saıflyatı 
• fiyatı llO llradaa llibıırea 
o Tediyal il ay vade 

Nurecldı" " Şkl. Ankara 
Sa\o' rorl.,.t A Yeller lımifo 

&Mlblııla $a1 lltrbzl ..... la .... il!" 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

2 - 300 lira bedeli muham
meneli Başdurak caddesinde 
110 numaralı dükkan başsek
reterli _teki şartnamesi veçhi le 
20·8-935 salı günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene ki
raya verilmek üzere temdit 
edilmiştir. iştirak için 23 lira 
muvakkat teminatla söylenen ~ 
gün ve saata kadar komisyona 

bandosuna bir muallim ara
\~ nıyor. isteklilerin yurd baş-

gelinir. 
3 - 50 Jira bedeli muham

meneli Kemer cadde"inde eski 
duhuliye barakası Başsekreter
likteki şartnamesi veçhile 

Ekmek fiatlarınm yükselmesi sebebile muhammenah da tadil 
edilmiş ve enstitünün 935 mali yılı gereklerinden olup isteklisi 
çıkmıyan ve aşağıda adları yazılı olan diğer nesneler ile birlikte 
yeniden eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartlarını görmek üze
re hergün enstitü idare heyetine ve 27 Ağustos 935 Salı günü 
saat 15 te muvakkat teminat makbuzlannı alarak sihhiye direk
törlüğünde toplanacak komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

l J Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] SamaniskelilC 

ı 
kanhğına müracaatları. 

~ 2 - 10 (1168) 
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20-8-935 sah günü saat 10 da ••---------•• 
açık artırma ile bir sene kiraya DOKTOR ~ 
verilmek üzere temdit edilmiş-

tir. iştirak için 4 Jira muvakkat zı·ya 60 .. ~şı·n ,~, 
teminatla söylenen gün ve saata ,, 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 45 lira bedeli muham
meneli Halimağa çarşısında 4 
sayılı dükkan başsekreterJik

teki şartnamesi veçhile 20-8-35 
salı günü saat 10 da açık ar
brma ile bir sene kiraya veril· 
mek üzere temdit edilmiştir. 
lttirik için 4 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

5 - 20 lira bedeli muham• 
meneli lkiçeşmelik caddesi Tire 
kapısı eski duhuliye barakası 
Başsekreterlikteki şartnamesi 
veçlaile 20-8-935 salı günü saat 
10 da açık artırma ile bir sene 
kiraya verilmek &zere temdit 
edilmiştir. iştirak için iki lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gtin ve saata kadar komisyona 
relinir. 2543 (1172) 

1 - 572,50 lira bedeli mu
hammenli çocuk yuvasına 4750 
kilo birinci ve 3650 kilo ikinci 
nevi olmak üzere ceman 8400 kilo 
ekmek başsekreterlikteki şart
namesi veçhile 20/8/935 salı 

günü saat 10 da açık eksiltme 
ile alınmak üzere temdit edil
miştir. İştirak için 43 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektu-
buyla söylenen gün ve saala 
kadar komisyvna gelinir, 

2 - 625 lira bedeli muham
menli Darülaczeye 10 bin kilo 
ikinci nevi ~kmek başsekreter
liktekı şartnamesi veçhile 20 
/8/935 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınmak üze
re temdi.J edilmiştir. iştirak 
için 47 Jira muvakkat teminat 
ile söylenen gün ve saate ka
dar komisyona gelinir. 

3 - 653 lira 40 kuruş be
deli mnhammenli çocuk yuva
sına 1825 kilo koyun eti ve 
730 adet dalak başsekreterlik
teki şartnamesi veçhile 20/8/ 
935 salı günü saat 10 da açık 
eksiltme ile alınmak üzere 
temdit edilmiştir. 

iştirak için 50 liralık muvak-
kat teminat makbuzu veya 

1 banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

4 - 200 lira bedeli 

ı 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
3-26 (924) ~ 

~/.ZBZ/ZY/~ 

alınmak üzere temdit ediJmiı

tir. iştirak için 15 lira mu-

vakkat teminatla söylenen gün 

ve saate kadar komisyona 
ielinir. 

5 - 511 lira bedeli muham• 

menli çocuk yuvasına 7300 ki
lo inek südü haısekreterlikteki 

şartnamesi veçhile 20/8/935 
salı günü saat 1 O da açık ek-

siltme ile alınmak üzere temdit 

edilmiştir. iştirak için 39 lira 

muvakkat teminatla söylenen 

iÜn ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

6 - 371 lira bedeli mu-

hammenli temizlik arabalarının 
boyanması için boya, çinko, 
bezir ve araba yağı başsekre-

terlikteki liste ve şartnamesi 

veçhile 20-8-935 salı gunu 

saat 10 da açık eksiltme ile 

alınmak üzere teındit edilmiş

tir. İştirak için 28 lira muvak

kat teminatla söylenen gün ve 

saate kadar komisyona gelinir. 

7 - 447,50 lira bedelı muham-

menli nal, mıh ve sair nalbant 

malzemesi başsekreterlikteki 

nümune liste ve şartnamesi 

veçhile 20·8-935 salı günü sa

at 10 da açık eksiltme ile 
alınmak üzere temdit edilmiş
tir. iştirak için 34 lira muvak-

kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 

8 - 244,30 lira btdeli mu
hammenli beygir yuları, çilbırı 

vesair malzeme bafsekreterlik
teki nümune, liste ve şarna

mesi veçhiJe 20-8-935 salı gü
nü saat 10 da açık eksiltme 
ile alınmak üzere temdid edil
miştir. 

İştirak için 19 lira muvak
kat teminatla söylenen iÜn ve 
saate kadar komisy~na gelinir. 

2542 (1171\ 

Cinsi En az En çok En az En çok kile ve ade-
adet adet kilo kilo din muham-

menatı 

Kuruş San. 
1 inci nevi ekmek 
Koyun ve kuzu eti 
Dana eti 

o o 9000 
2000 
1500 

12000 9 75 
o o 2500 35 00 
o o 1700 20 (o 

Süt o o 1000 10 00 
Yoğurt o o 1000 15 00 

o o 4000 3 00 Odun kömürü 
Kok kömürü 
Yumurta 

o o 

800 
800 

3000 
10000 14000 Devlet rayci 

Patates 
Kuru sovan 
Tomates 
Taze fasulye 
Patlıcan 

8000 10000 
o o 
o o 
o o 
o o 

4500 5500 

1500 
iooo 
i~5o 
600 

2000 
1500 
1500 
700 

1 00 
6 00 
6 00 
5 00 
8 00 
1 50 

Limon 3500 4000 
13-16 - 20 - 23 

2 00 
2529 ( 1174) 

Gümrük Muhafaza alayı satın 
ma Komisyonu Riyasetinden: 

al-

1 - Gümrük muhafaza alayı ikinci taburu ihtiyacı için (18) 
kalem erzak pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 14-8-935 çarşam
ba günü saat 14 de Pasaportta gümrük muhafaza alayı bina
sında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Erzakın tahmin edilen mecmu tutarı (3637) lira (75) 

kuruştur. 

4 - Erzakın hizalarında yazılı fiat tahmin edilmiştir. 
S - Teminat muvakkata paraları da her eşya hizasında gös

terilmiştir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve eksilt

me kanunun 46 ncı maddesinde ve şartnamede yazılı vesikala
riyle teminatı muvakkata makbuzlarını ihale saatından en az bk 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Cinsi Miktarı Muhammen fiatı Tutarı % de 7,5 Temi 
kilo Ku. Li. K. lira K. 

Çay 10 250 25 1 87 
Zeytin danesi 150 20 30 2 25 
Sadeyağı 400 74 296 22 20 
Soğan (kuru) 500 5 25 1 87 
Bulgur 1000 10 100 7 50 
Üzüm(çekirdeksiz) 400 14 56 4 20 
Kurufasulya 1000 16 160 12 
Kırmızı biber 3 25 75 
Makarna 1100 20 220 
Pirinç 1100 22 242 
Mercimek 35 10 3 50 
Zeytinyağı 150 29 43 50 
Patates 1100 8 88 
Reçel (vişne) 90 40 36 
Sabun 300 24 72 
Arpa 11000 4 440 
Ot (kuru) 7500 4 · 300 
Un 15000 10 1500 

2510 (1177) 3637 75 
c 

5 
16 50 
18 

26 
3 28 
6 60 
2 70 
5 40 

33 
22 50 

122 50 

lzmir Def terdaTlığından: 
lssisinin vergi borcundan dolayı tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Aptullah efendi maballeeinde menzil sokağında kiin 
9 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle ıa
blığa çıkarıldığından pey sürmek iatiyenlerin defterdarlık tah
ailit kalemine aelmeleri. 8-13-18-23 ··(1147) •. 

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
in her gün binlerce 
mustarib İnsan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak bir 

örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınkhi• 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz 1 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının oıU
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her e~anede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlu oda Bristol ~-te.ıi.nd•e 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües· 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Muallim 
ı >C>~TC>R. 

'7/.7..//LL7:71ELL/~,J,/L/..Z-XZ/.LZZ/.ZL:Z;'Z~~)'1Q!J 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

iÇ HASTALIKLA 
:LVı:"CJT .A.::EI.A.S'SISJ 

k .. o4' 
Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı so •11 

( 20) aumaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 



Daima Genç, Daima Güzel 

• 
KANZUK Balsamin Kremıtak-

Eın ıenelik bir maziye malik ve cllbıyanm. lıer tarafmdali!L ta• 
"dir Cildin" • clamaa gize ı5 ve 

dir kazanmış güzellik krema · ızın • • • kibar 
zeli" · • uh-L--- eder. Balıa•b kremi ..-leketie•aa 

- m aı..- k dır Çili • ve bura• 
mahafiliade rajbet bulmuş ciddi bir mar " • en d Ruh 
taldan izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~lıt~ kati: 
nlvu kokutile aynca ş&laret kau.-•fbr· Bals.- &!-1 

. li .. · · cild" • · cuip tuavewu 
yen kurumaz. Teninizin latif taze 11~ . . ...-;. d f Balumin 
ançak Balumin ile meydana çıkarabilirımız. ır e P:, • 
kullanan bqka kre• k._..amaz. Tanıllllllf ıtnyat magazalariyle 
bliyllk eaa..ısde b.....,. · 6 

ı bul 223 umarah poata kutuaaa Y. A. nımuzile ve 
atan • "k" lı .ı •• 

lnmıfhak .,.ta pulu ile ba klifeJI uıp ?1uvazza ~·resw ~-
llp g6aderenJere bedava bir Krem Balsamın nBmmaesı srönderilir. 

lzmir evkaf müdürliiiünden: 
Vakfı Nev'i N. mevkii muhammen B. 
Maz. Hayrettin pap dnkkin 9-~ ~':.hoca : 

Y~u " 29 23 Sadullah ev 50 
Nalçacı ômer dede ev •39 Yolbecleltllnı 80 
KlprGlll F acld Ahmed P. ~ıkkla 

34 
400 

maıaza " d 120 
H-=., camii " dnkkln 84-88 Hiaar •J am 125 

13 Yorgancılar 
240 " " " 12 14 Kolncalar 

" " .. • ' p ... ...,1ar 72 
• .. .. 92 Bilar ··~ 145 ,, " " ıs 8irillci belecli,e 300 
" " " 246-254 ... ı:ı 
: : : 

24 == 170 
" " " ı~ s.-a sokak 48 
" " " ıs Birinci belediye 300 
" " " 9 " " 200 
" " " 30 Bat pazarı 72 

Eaai~ zade " S6 Şekerciler 80 
d.; 54-2 kestane pazara camii alb 25 

NUcİ.ola" dilkkln 61 Cami alb 35 
ODlaıtl ıül .. - ' üst kat yazıhane 56 Halimağa çarşısı 72 

dikkla 54-2 .. .. 96 
" 46-5 Günhanı 74 

Salepçioğlu " 60 Hlldimet caddesi 441 
" " 44-1 Osman zade '° 

~ercliyeaJi .medrese .. .. sıı Salhane 240 
mer Llitfi 4 uraç Ali '8 

Yapıcaotlu eY ._.-. ve tahmin edilen be-
Valda ait yokancla prleri. llldetJe açık arttırmaya p-

~eri glıterilea. ak::-,,S-l::eli sbft saat on dlrttec:lir. 
llDlfbr. lbal• l ek ~J sllrmek &zere her glll 

lateldi olular ~~.:......,.na •e ihale 8'aO uat 
e.bf üektarlitl-h •ri bildirilir. 
0 • dlrtte komilyoaa ...,...t etm 8-13 18 (1148) 

~~-~ ......................... . ............ gc ::-t:K: 
VAPURDUMANI ..... ~ .. ~ 

rece e zarif 
ilteneniz BAŞTURAK 

... ,-N 8 z H E T 
:.fı'ı&Qa • ..__ 

1iczanes1 
• : • • • • 

lzmlr BJcDI 
Memurl .......... •ı 

lımirde Arastada 285, 289 
numaralarcla ticaret yapan mü
ıeece' (R, Suluai. Ye Birader· 
leri) firkeüe ait mabveleaa
me ticaret kanununun bükllm
lerine pe mic:ilin 1464 numa
rasına kayt -.e tescil edildiği 

ilin ohmur. 
1 Mukavelename 

lzmir Sicili Ticaret 
Memmluju resmi 

mlhrft Ye Na. 
L Aadq imzam. 

Bug&n bin dokuz yllz otuz 
.... ,... AiutM .,_ biriaci 
pel1elllhe ...... 

Tnrki,e amariyeti yaaalan
na claywa ve iraeii ta'Clikli 
aşa~u!aki mühür ve i~nı 
k•na• lmair ild.ci llOleri 
llelmecl Emia Ereaer, l>&ylllr 
kardiçala lıaamdaki dai~e 
ft İfİmİa bqmda ikea aaat 
oa daıtta 1amma gelen, .da ve 
ıanlan lzmirde Kar-tina tram
vay cadde.iade 577 numarah 
.. de otura Sapetay Silurme.
M f.tref,..ada V..U aokeim· 
da S numarada otman Melı· 
met Kemal oğlu Necmi. 

Adla talaitlerle belli ola lz
mil'de arutada 285,289 nama• 
ralanla mukimler Refael Suha· 
mi, HaJi• SaMmi Ye Salaanoa 
Snaai battan •talı tarafım· 
d• yazılmak kere anlatacak
lan gibi hir ıirket anıkneiesi 
ppmaklıiam İlltediler. v-nı• 
....mğı gibi kendilerini ..... 
bitlerini ~rgin •e olgua glr
dnm. 

istediklerinin ne olduğuna 
wdum. Müttefikan henim -.e 
phitlerin pnmda llz aldılar 
ve dediler ki : 

lzmir OçüncU Noterliğinden 
muaddak 1 Ağutoa 935 ta
n1ıinde mlddeti hitam baJ.an 
17 Ağuıtoı 932 tarih ve 18620 
numarala ve sicilli tİcaftt me
murlujnun 1-9-932 tahAt •• 
·m numaruiyle tescil n illa 
edilen kolJektif şirket mukave• 
imamesi apğıda ıt-teriıe. 
naat ve terait cllıiresiade 
temdit edilmiftir tGyle iri: 

M. 1 - Bu mukavelenin ta
rihi tanzimi bir Ağustos dokuz 
Jllz otuz bet perf91Bbe si· 
nlklGr. 

M. 2 - Şllrekl Refael Su
lıami, HaJim s-ı.mi ve Sala
.,. Snhemi dea ibaret olup 
kanaat ~ Refael 

Suhaaııi'Dia •-•va. ıc.rataıta 
Şevki,. ........ 17 •-ll•h 
hue, Hayim Sulıaml ve Sala
mon Se+zaff.a. lıa;de ı..et 
paıa mahalleaiade A.lmallmes
cit soka;mda 16 • ....,ah hane 
olup b11 tirkete dahil bqka 
bir firket yoktv. 

M. 3 - bmircle Arutada 
28S. 289 aumarak .. ;aalar 
fİı ketin ..kal ticareti olup 
tirket kolektif 8"ind..lir. 
Ve firketia mYW .. R. S....._i 
ve Biraderleri., olup meılıezi 
lzmirtlir. 

M. 4 - Şirketi allkadar 
eden bil6mum muamellt, üu
dat ve tu1J61at Ye alre4le 
..... bir ferik ..... pır.ti ie
timal etmek here mGaferiden 
imzaya salAhiyettanln-. 

M. S - Şirketia meYDa: 
g.vafiye ticar~\iyle iftigal et
mekten ibarettir. 

M. 6 - Şirketin .ennayelh 
Ceman dokuz bia yedi yiz kark 
yedi lira 1mk kW'11flu i._et 
olup bamua alb bin bet yllz 
yirmi aJb lira otuz tekiz b
l'llfU Refaei Snhami ve bin 
diri 11& •ekiz lir 011 yedi ka-
1'Uf8 Hayim Sabaai we bia 
sekiz yiiz on iki lira seksen 
.... km.la s-ı. .. Sult••ipe 

ait~~·,... --
·-~ fiye emteumdaa ibarettir • 

M. 7 - Ml&letl ınbYele 
urfmtla 1a..ıe ıelecek kar 
yeya urar her iç .-ık ara• 

GüZEL KUMAŞ 

KlJLA. Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaılannı 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Ha4is yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkan cağı flk ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylı.it 
Satıt yeri ı 

halı 

Birinci Kordon ÇolakzaCle 
limited firketi 

TELEFON: 2380 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Ufak 
hahlannı da burada bulacaksmaz. 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 

sında mlisavi tekilde taktim 
olunacaklar. 

M. 8 - Şirketin mOddeti 
alb ay olub bir ağalto. dokuz 
,Oz otuz bet tarihinde bqlar 
ve otuz bir kinunuaani dokuz 
ylz otuz altı tan"binde hitam 
bulur. Şayed ortaklar lııitlaida· 
rine klnunusani dokuz yOa 
otu altı ayı zarfında henba• 
bn tufiyeai hakkmda re.al 
tekilde mal at 'VetwcliWeri 
takdirde bu makat'ele ahklmı 
kndllii8den daha bir 1ene 
mOddetJe devam edecek Ye 
bu suretle fİl'ketia mllddeti 
otu bir klnunusani dokuz yllz 
otuz yedi tarilünde ailaayet 
bulmul olacaktır. 

Taraflar bqka bir diyecek
leri olmamakla bu mukavele
name tanum ve lauurlanaU 
okunarak tefbim, kabul ve 
ikUI' edildiktea -r• Iİrİ İlll&a 
edildi. 

U-a N. 7378 
...._. N. 

jpu fİrkd m•Jam.leaİ _... 
tinin dairede ..ı.ı.. -ı 
numarala Mlıına ..... btl 
leetliklch ......... ,.. 
otm~--i ..... .,_ 
INtlllal,.... .. _.. 

1 ajaatoa 19S5 
1m1r Udnc:l llOteıl Melmed 

bin re...t mllml ve 
E. Erener imzası 

Muğla 
.Kapalı 
ilin•" 

... ,.,...,. befenilmete defer 

tarafında 

afi direktörliiğünclea~ 
zarf usulile ekslltaıe 

1 - Elqjlbzıe,. b-+• if: Mujla vilayetinde Mujla-IC6ycelb ,.._da Betı ııee Nıas- k6prtı.6 iapabdar. lnpaba IEetif 
..... ıs.• ... 

2 - a. ... ait ,.-ts der ve evrak palardlr. 
A- Elr.a e prts ni, 
._ ............ ı-ı. 
C - Ne. itleri ....-.ı -umiyuL 
D - Teni,_ı .. ,v, .. ..-klrgiriaıaatadairfenat ..... e. 
F - Keıif hulha cetvelL 
G - Proje. 
lıtirenler bu prtnameleri ve evrakı 117,5 Unat bedel muka-

bilinde f6rtla •fıa m6ılli11i9n •• ........... 
3 - Eblltme 21 Apato• 9'5 Çarpmba ,ana .. t ıs de 

Mutia vilayeti nafıa daireüde yapalaeöbr. 
4- ...... k .... .., .... , ....... ,. 
5 - Ekailtmeye ,U.ebilmek için iatekUain 1762 liıa 50 karat 

muvakkat tı • ... we....t 
Bu.dan INifka apjıclüi veaik•len laaia ~ alıntemlll 

lbundar. 
1 - Ticaret odlııına kartli 1'ul•c1vim dair •ulka 
2 - lateklinin en az ya oa metre apklajmc1a betonarme 

kGprll veya elli bin &ra c1efer1ncle uu1a abama het..,.• m• 
.. at teü1aat ve ey{ ıurette ikmal eftipe a.Jr rumJ nAaler. 

6 - TeW mektaplan,.......lslacll•MIW•,Junll • ..... 
bir uat enelae liiaclar Majla Nw ........ ~ ekı
ılltme komlaJOBa reialijine illak1ııas mabWHacle Yeıleeeltlr. 

Poa ile .... clerllecek melıhqtlana nftaayet 8çlncl madtlecle 
yazda uata bdar ıebait olmuı ve cbı zaıfm ml1alr mama ile 
eyice kapahlm•t olması lbımc!ır. Po.taaa elacak ıecikmeter kabul 
edilmez. 23-30-6-13 (1035) 2265 · 



Fratelli Sperco ı 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

GANYMEDES vapuru 12 
aiustostan 16 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. . 

CERES vapuru 26 ağustos-
tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 

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

Zee & Co. 
DERINDJE vapuru halen li· 

manımızda olup Anvers, Ham
burg ve Bremen için yük al
maktadır. 

ANGORA vapuru 19 ağus
tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar Anver, Rotterdam,Ham· 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

ALIMNIA vspuru 9 ağustos-

ta bekleniyor. Hamburg, An-
burg liman arı için yük alacaktır vers ve Bremen limanlanndan 

SVENSKA ORıENT LıNtEN vük çıkaracakbr. 
NORDLAND motörü 20 ağus SERViCE DIRECT DANUBIEN 

Tuna hattı tosta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERv:cE MAR1TıM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için 
bir muntaz am sefer. 

ayda 

ALBA JUL YA vapuru 11 
ağustosta gelip aynı güııde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlanna hareket 

edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ·ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 

arkasında F ratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 

T clefon: 2004-2005 

. 
:ZZ7J.77.//7-/.7.7/Z777 //7LJ-

H usu si muallim~ 
ikmale kalan iJk ve orta :ı 

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

TISZA motörü 11 ağu3tos
da bekleniyor. Budapeşte,Bra· 

tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

ATID motörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapcşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

TISZA motörü 4 eylülde bek 
]eniyor. Budapeşte, Bratislava 
v.e Viyana için yük alacakhr. 

JOHNKTON V ARREN LINES 
L TD. Liverpul 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anvers ve 
Uverpuldan yük çıkarıp Kös
tence, Galaç ve Braila için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
Corporation 

EXCELECIOR vapuru 10 
ağustosta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 12 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük afncaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

5-10 Birinci Kordon Telefon No. 
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S. Ferit Şifa • 
eczanesı 

Memleketin en tanınmış lüks 
müessesesidir. 

Sıhhi korsa 
Kasık bağı 
Lastik çocuk don ve mu-

pmbası. 

Termos 
Fenni gözlük 

Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 

S. Ferit 

Şif 1 .. 
Eczanesi 

Htikümet sırası 

iş Bankasına • 
yenı 

Memur 
,, . 

aı ına caKtır 
Türkiye iş baııkasJndan 

Bankamız servislerinde çalışmak üzere Lise ve Ticaret Lise
leri mezunlarından imtihan ile on beş memur alınacaktır. 

Müsabakada kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş 
ve yabancı lisanları bilenler tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre yüz lira ve yetmiş lira arasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 31 ağustos 1935 le lstanbul, Ankara ve 

İzmir şubelerimizde yapılacaktır. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ALGERİAN vapuru Livcr
pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ağus
tostan 24 ağustosa kadar Li
verpool ve Glasgow için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru eylül baş
langıcında Liverpol ve Swan
seadan gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 ağustosta 

Hull, Londra ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve ay
ni zamanda yalnız Hull için 
yük alacaktır. 
ALGERİAN vapuru 29 ağus-

tosta beklenmekte olup 6 ey

lüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

F ABİAN vapuru 7 eylülde 

beklenmekte olup 16 eylüle 

kadar Londra ve Hull için yük ~ 
" alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağus
tosta beklenmekte olup 27 .. 
ağustosa kadar Loodra ve Le-
ith için yük alacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyf"t kabul 
edilmez. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\"ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Eczacı 

Kolonya 
emal Aktaş 

ve· esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya meraklm bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
koku1arımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkamna vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

1 

Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habrn, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nol<ta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Akta 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler ası:
larının kıymeti~i göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

, " o 

........ - ~-~~Ms•a ............ :mı ........... 1m ... ~,~·~1 .-ıL& .. 

Devle { Demir,,.ollarından: 
15 Ağustos 1935 tarihinden itibaren eski Aydın Demiryolları 

yolcu ve bagaj tarifeleri lağv ve yerine Devlet Demiryolları 
umumi yolcu ve bagaj tarifesi ikame edilecektir. 

Yolcu tarifelerinde aşağıdaki esas dahilinde tenzilat yapıla
caktır: 

1 - Alsancak Denizli kısmında (Buca, Seydiköy, Tire, Öde
miş ve Söke şubeleri dahil) gidiş bileti için yüzde 50 ve gidiş 
dönüş biletleri için yüzde altmış. 

2 - Goncalı - Eğirdir kısmında ( Çivril şubesi dahil ) gidiş 
bileti için yüzde 40, gidiş - dönüş bileti için yüzde 50. 

3 - Torbalı (dahil) Tire, Ödemiş şubelerindeki istasyonlardan 
İzmire veya mütekabilen gidiş - dönüş biletlerinde yüzde 65. 

4 - Şubeler dahil Alsancak - Denizli kısmındaki istasyonlar
dan Goncalı - Eğirdir k smı istasyonlarına veya mütekabilen bilet 
alacak yolcuların verecekleri ücret her iki kısım ücretlerinin ilavesi 
suretile hesap edilecektir. 

5 - Gidiş - dönüş biletlerinin dönüş kısımlarile, biletin satıl

dığı gün dahil olmak üzere bir ay içinde seyahata başlanabilir. 
Bu mer'iyet müddeti içinde başlanan seyahatlar ayni biletle ikmal 
edilir. En son yazılma tarihi on beş ağustos 1935 tir. 

istekli olanlar girme ve imtihan şartJanna ait izahnameyi • 
bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden alabilirler. j 

31-2-4-6-8-1~13-14 (2372\ 1099 

6 - Bagajlardan alınacak ücret kilometre başına beher 10 
kilogram ve küsuru için 0.15 kuruştur. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 10-13-15 2495 (1162) 

• 
NA KIL 

S K F Bileli Rulmanları T. L. Ş. 
MAZASINI MİMAR KEMALETTİN 

CADDESİ 35 NUMARAYA 

( Akseki Bankası 
Taşıdığını Sayın 

Karşısında Köşe Maza ) 
Müşterilerine han Eder. 

1-3 (1!52) . 

Anneler, 

Artık müsteriladirler. 

Yavruları sancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ırıda bulmuşlardır. 

LAKTIN. 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raibet ırörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fada sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşcrsiniı. 

Bunu karşılamak bu zayıatı .Je)afi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, ııhhat ve 
aeş'e Yermiş olan 

Klna Lfttfl 
· yi a1ıp kuJlanmalı 

Kullanıpta faideıini ırörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı HaraçÇ' 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz • • • 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

şub•1 

Ankat11" 
Anafart•. 

Cadde"_, 
Kınacı t141 

Nu.5 Tel.1 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı .~ 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe ~;.;, 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Farılı 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 
IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniı· 

G. D. G i R AS N 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı p."' 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 ızMI 


