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İmtiyaz sahibi : ŞEVKE! Bİ~~!N .. 
Başmuharrir ve umumi neşrıyat muduru: 

HAKKI OCAKOGLU 

1 A.EIC>::LVE:_ Ş~~T~ •• 
Devamı müddet Türkiye ıçın arıç ıçın , 

, Senelik . . . . . . . - 1300 2500 ı 

j 
~~ıılık-.-.-.-.-.-. 700 1300 

TEl.EF N : 2&97 

Panayır ıçın 
Rekllmlarınızı Egenin en 

çok okunan gazetesi 

YeniAsır'a 
Cumhuriyetin Ve Cumhw·i!Jet Eserüıin. Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.ftf. Gaaetedir 

veriniz. Çok istifade edersin_!!_ 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Türkiye 
Hergünden daha 

kuvvetlidir 
Acun işleri kelimenin bütün 

kuvvetile arap saçma dönmüş 
bulunuyor. Pariste toplanan üçler 
konferansı barışı korumak, sa 
Yaşı önlemek için çalışıyor. 

Batı ölkelerindeki siyasal gö
riişıneler, dış görünüşü bakı
-.ndan barişseverliği anlatmak
la beraber, bir sömürge (müs
teınleke) pazarlığı çerçevesin
den de uzak kalamamakta ol
duğu alandadır. Italyanlar söz
lerini dinletebilmek yolunda 
kuvvetli davranmak iatedikle
rinden ordularının yekunlarını 
bir milyona çıkardılar. 

Bay Mussolininin söylevleri 
sert konuşmaları bir itiyad 
halini aldığından bu kez (defa) 
ltalyan diktatörü dileklerine 
~~r milyon süngünün kuvvetini 
ıhıtirmek istedi. 

Diplomatlarını Parise gön
derirken yeniden bazı sınıfları 
silah altına çoğırdı. Doğu Af
rika ya harıl harıl sevkıyata 
devam eyliyor. 

Bu hazırlıkların ger.çek bir 
savaşa varıp varamıyacağını 

bugünden hiç bir 'kimse kesti
remez. Hazırlıklar siyasal bir 
ınanevra olabileceği gibi kanla 
bir sonuç da doğurabilir. Gi
rişilecek herhangi 15ir savaş
tan elde edilebilecek sonuç· 
ları önceden bilmeye im-
kan yoktur. Fakat bugün 
açıkça bilinen bir hakikat var
dır kı, o da ulusların savaş 
Yapmak kuvvetlerinin çok zayaf 
bulunduğudur. Ortadaki karı· 
f~k işler gözönüne getirilir ve 
~'Yasal anlaşmazlıklar 1914 den 
0 nceki kafa ile etüd edilirse t mdiye kadar acunun, ne için 

ana boyanmadığına şaşmamak 
elden gelmez. Lakin genel sa· 
vaşan doğurduğu sarsıntı ve 
kalplerde yarattığı ürküntü, 
hele yeni bir harbın doğura
cağı felaketlerin azazameti, her 
ne pahasına olursa olsun, barış 
bağlarını kuvvetlendirmektedir. 

Bugün acunda savaşa atıl
llıa k kuvvetini nefsinde bula
cak hiçbir ulus yoktur denirse, 
Y<ınhş bir düşünce Heri sürül· 
tnüş olmaz. Netekim aylardan 
beri gürültü ve patırtıları ku
laklarımızı dolduran Habeş gibi 
~ayıf bir uluc;un üstüne saldır
mak bile kolay birşey sayıla· 
ınaınıştır. I 

Bu böyle iken bazı yabancı 
?<t:ıeteJerde, Italyanların on 
•ki, ~dada yapbkları süel ha
~•.rııgın Türkiyeye karşı ola-
bıieceği ihtimallerine de rast-
ı 

•Onınaktadır. Biz böyle gülünç 
\ ' Yersiz bir iddi:lnın küçük 
v Ya büyük herhan i bir gazc· l . 

e yer a masına şa n ız. 
T· rkiy , topraklarının bir 

I urışına bile · yan gözle bak
ırrnaz .. 

Bugün tam b"r sükun içinde 
ınleketi yükseltmek için 

ugraşıyorsak, topraklarımızın 
her türlü tehlikelerden uzak 
~ulunduğuna inanımızm kuvve-
ındendir. 

Türkiye, en bitkin güderin
rle maddi ve manevi kuvvet
• ri zaferle yükselmiş ulusların 

- .So11 .'I ıiııcii sahifedı• 
~ak.k.ı C>cakos1-u 

Bir milyon Italyan askeri silih başında 
Üçler konferansı dün toplandı. Gazetecilere hiçbir şey 
Söylenilmiyor. Çalışma sabahtan akşama kadar sürdü 

Arsıulusal barışseverler konseyi Uluslar Sosyetesine · başvurdu 
PARİS, 16 (Ö.R) - Bu s 1 -

bah saat 10 dean itibaren Ke
dorsey sarayının önü büyük 
ve heyecanlı günlerin manza· 
rasmt andırıyordu. Fransız ve 
ecnebi gazeteciler sarayın önün 
de toplanmışlar, havadis avla
maya çalışıyorlardı. Fotoğraf 
makinelerinin objektifleri dur
madan işliyordu. Birinci ola
rak 10'15 geçe yanında lngiJiz 
delegeleri olduğu halde Bay 
Eden geldi . Biraz sonra 
da yanında yalnız iki delege 

konferansı açılmış ve konuş
malara başlanmıştı. 13,15 ka
dar İtalya-Habeş anlaşmazlığı 
üzerinde müzakereler devam 
etmiştir. 

Kapıda bekJiyen gazeteciler 
celse kapatıhnca bay Ltıvalın 
önüne çıkarak sualler sormıya 
başlamış .. rsa da Fransız baş
bakanı sıkı bir ketumiyet mu
hafaza ederek yalnız şunları 
söylemiştir: 

- işte görüyorsunuz ki şim
diye kadar çalıştık. Şimdi ye-

!Tolır.~ A.<;]' ri 7.r11·m·gôldan11r7ri11 Biri 

bulunduran Bay Aliozi Kedur
sey merdiv~nlerini çıktı. 

Fransız başbakanı bay La
val Italyan ve lııgiltere dele-
2elerini bizzat kar~ılıyarak 
yazıhanesinin yamndakı salona 
aldı. Tam saat 10,30 da üçler 

mek y ınıye gıdiyoruz. Yemek
ten sonra da tekrar toplana
cağız. 

Bay Laval delegeler şerefine 
bugün bir öğle ziyafeti vermiş 
bu ziyafette üç devietin yük
sek şahsiyetleri hazır bulun
muştur. 

Öğleden sonra da konferans 
çalışmasına devam etmiştir. 

Üç devletin delegasyon baş
kanlan bir tarafta çalışırken 

o bir yanda da yine üç devle
tin uzmanları toplanarak Af
rika işleri üzf!rinde müzake
relerde bulunmaktadırlar. Ital
ya Habeşistan arasında Wal 
W al bölgesinde vukua gelen 
hadiseyi beşinci hakem bay 
Politisin iştiraki ile tetkik ede
cek olan hakem heyeti de bu
gün tooladaoıl<tır. 

Paris, 16 (Ö.R) - liaşbakan 
B. Lavalın dün lngiliz ve ltal
yan delegelerile yaptığı temas
lar hakkında Fransız gazete
leri uzun boylu malumat veri
yorlar. Bu konuşmalarda bay 
Laval şu üç noktayi öğrenmeğe 

çalışmıştır: 

1 ) ltalyanan 
isteklerinin ta
mamen ortaya 
konulması 

2 ) Habeşis
tanın yapabile
ceği fedakarh- ' 
ğın son haddi 

3 ) Konfe· 
ranların müza
kerelerinde gü
dülecek usul 

Paris16(Ö.R) 
B. Laval Ali-
ozi ile görüş
tükten sonra 
ltalya - Habe~ 
davasında be
şinci hakem B. 
Politisi ve onun 
arkasmdan a..ı 
Habeş sefirı
ni kabul etmı~ 
akşama doğru 

da B. Eden ile 
telirar görüş· 
müştür. 

Roma 16 (A. 
A.) - ltalya- Jlaue:: ı•clialdl ı·e JJuk clcj Gloce~tcı· 

da şimdi bir milyon kişinin si- silah albna alınmamış olan 
lah altında bulunduğu resmen · 1911 - 1913 ve 1914 doğumhi 
bildirilmektedir. ltalyanları silah altına çağır• 

Roma 15 ( A.A )- B. Mus· mıştır. Bunların sayısı elli bin 
solini dışarıda oldukları için yükselmektedir. • 
veya diğer sebeblerle henüz - .Souu fi iıu .~alıi/i·ctı• -

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

ilk üzüm 
Törenle 

ürünü dün 
yüklendi 

Vapurların çaldıkları düdükler iş 
mevsiminin başlangıcını şehire yaydı 

Ulkemizin mübarek ürünle
rinden çekirdeksiz üzüm dün 
ilk defa olarak ihraç edilmek 
üzere törenle vapura yükletil
miştiz. 

Şehrimızin tanınmış vapur 
acentelerinden M. lsperkonun 
temsil ettiği Felemenk bandı-
ralı Gan:medis vapuruna te
cimerlerimizden Bay Kaz~m 
Kırkağaçlı oğlu tarafından ılk 
olarak elli kutu üzüm yüklen-
miştir. Bu münasebetle liman 
işçileri tarafından içte~ gelen 
bir tören yapılmıştır. Üzümün 

bütün vapurlar düdük çalmak 
suretile törene iştirak etmişler 
ve yeni mahsulün ihracını se
lamlamışlardır. 

ilk sapan vapura çekilince 
geminin süvarisi tarafından bir 
şişe şampanya pat atılmış ve 
bu güzel gün şerefine içilmiş

tir, i~çilerede bahşişler dağı
tılmıştır. 

Tam bu sırada bütün 
vapurların çaldıkları düdükler 
şehrin iş mevsimine girdiğini 
yayıyor ve herkesde genel bir 
sevinç uyandırıyordu. 

Kırkağaçlı oğlu bugün yük-

.. Jlk 1i:iiı·ı uiikleufrl:mı .. 

yükletildiği şat bayrakl~rla lemesine devam edeceği gibi 
süslenmiş bulunuyordu. lşçıler bütün ihracat tecimerleri de 
çalınan çalgı ile miJli . oyu~.lar muhtelif memleketler için yeni 
oynamışlar ve üzümlerın y~~- mahsul üzüm yükJiyeceklerdir. 
letildiği şat limanda gezdml- Vapur bugün saat 11 de ev-

vela Hamburga uğramak üzere 
miştir. (imanımızdan ayrılacaktır. Şat dolaşırken limandaki 

il bayımız 
K. Dirik'in emri 

Dün geldi 

K. ])iri!.· 
llbayımız general Kazım Di

rik'in Trakya gene) enspek
törlüğünc ve Bursa llbayı bay 
Fnzlı Gülcç'in de lzmir llbay
hğına atandıkları hakkındaki 
buyuruğ dün akşam Ilbayhğa 
telgrafla bildirilmiş ve bu ka
ra namelerin 9-8-935 te yütsek 
tasdika iktiran eylediği ilave 
edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre bay 
Fazıl Güleç lzınire gelip yeni 
vazifesine başladıldan sonra 
general Kazım Dirik Trakyaya 
hareket edecektir. Bir çok ku
rumlar sayın generalın on yıl 
içinde lzmirde yarattığı büyük 
sezgi ile mütenasip bir uiur
lama töreni hazırlamaktadır. 

Dün akşam hoparlörlerin 
Tecrübeleri yapıldı 

Asfalt yolların inşaatı iki güne 
sona erecektir Kadar 

22 Ağustosta açılacak olan 
arsıulusal panayırımlZln hazır
lıklarına geceli gündüzlü devam 
edilmektedir. Dün de bir çok 
ekspozanlar pavyonlarını tan · 
zim ile uğraşmışlardır. Bu yıl 
evvelcede haber vt:rdiğimiz 
gibi panayır sahasının tozdan 
kurtarılması için bütün iç yol
ların asfalt yapılmasına çahşı
lıyor. Asfalt yolJar inşaatı iki 

"' 

levi herkesin duyabilmesi ıçın 
hoparlörler konulmuştur. Ho
parlör tesisatı verilecek kon
feranslar ve yapılacak bildirim
ler için panayırın içine de teş
mil olunmuştur. Dün akşam 
başkan doktor bay Behcet 
Uz'un huzurile hoparlörlerin 
tecrübeleri yapılmış, çok mu
vaffakıyetli netice alınmıştır. 
Belediyenin kendisi için hazır-

['a11uyH" alaumda as/alt yollonıı i11~a.o;rnda11 fJ11• ıutı/J,, 

gün sonra tamamlanmış olacak- Jamakta bulunduğu pavyon da 
tır. çok önemlidir. Bir kaç gün 

Panayır yerinde başbakan sonra lzmirin yarattığı bu canh 
General ismet lnönünün açıl- eser hepimizin yüksek takdir· 
ma töreninde söyliyeceği söy- Jerini toplıyacaktır. 
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Can ve mal emniye
tinin hükumete karşı 
temin edilmİ§ olmasa: 
işte hürriyeti medeniye 
budur. 

Firenklerden gelme olan bu 
atalar aöztl doğru, fakat ek
siktir. 

Caa Ye mal emniyetillİll ka
yıtsa şuba .............. kaqı 
temin edildiği yerlerdedir ki 
bilrriyeti medeniye vardır. 

Bir yerde ki btıyükler knçük
leri ezer, yatar. Bir yerde ki 
zaife hakkı hayat verilmez, on
lar kuvvetlinin zebunu olur. 
Orada hürriyeti medeniye şiyle 
dursun, ormanlardaki, deniz
lerdeki vab,i kanunlar büküm 
sürüyor demektir. 

Geri kalmı, memleketlerde 
vaziyet hep bi5yledir. Afrika
nın ortasında can ve mal em· 
niyeti aramak, beyhudedir. 

Meseli "Şikağo" da da adam 
kaçınyorlar, zenginleri, banka· 
lan soyarlar. Fakat orada der
hal hükumet kunetleri faali
yete geçer, kaçmlam kurtanr, 
gaspolunanı ıeri ahr, zarara 
uğriyanlara tazminat verir. Bu 
suretle hürriyeti medeniye ma
faza ve temin edilmit olur. 
Halbuki Afrikamn ortasında 
elden giden can ve malın ye· 
rine hiç bir şey gelmez, batta 
arayan soran bile bulan•aL 
Çlnldl orada hürriyeti mede
niye yoktur. 

Mazi Om 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sağlık kurumu 
llbaylığın başkanlığında 

Toplandı 
Ubaylık sıbbab koruma ko· 

miayonu din ilbay General 
Klzım Dirik'in bafkanhğmda 
toplanmıı ve ,ebrin muhtelif 
sağlık itleri hakkında kararlar 
almııtır. 

Sivrisinek mücadelesine Ö· 

nemle devam edilmesi, ıu Wri
kintilerinin kurutulması karar
lqtmlmııbr. ---

İki kadın 
Ortahlı ayaklandırdılar 

Pettama)cılar bqmcla urlıot 
elarak glrlltl yapan ve balla 
baıına tophjan Emin kw Ze
liha ve Hasan km Hatice za• 
bıtaca tutulmaflardır. 

Helkevl Uhçelnde 
Karntina kurultay spor kultl

bll tarafınclu ba alqam Halke
vi bahçeainde verilecek olan 
ıardenpartl için bir çok eylen· 

· celer tertip edilmiştir. 

A9"erllk fUbeelndenı 
ihtiyat zabiti yetişti

rilecek lısa 
Hizmetlilere ait 

1 - ihtiyat zabiti yetif· 
tirilecek kıaa hizmetlilerden 
330 dojımılu ve bunlarla 
muamele 16renler ve daha 
e•elki dotumlulardan olup ta 
muhtelif •ebeplerle ıeri kal
mq deniz mufmdan gayri 
muflara aynlmıf olanlardan 
yalnız ukerl tam ebliyetna
meai olanlar 1 Ey161 935 ta
rihinde ihtiyat dbay mek
mektebi komutanlığında bu
lunmllk tlzere Hvkedilecek
lerinden 20 Ağıutos 935 ta
rihinden itibaren yerli Ye 
yabancı bil6mum kısa hiz
metliler Aa. ehliyetname bll
viyet cüzdanı ve mektep f&• 
hadetnameleri beraberlerin
de olduğu halda şubeye mü· 
racaatlan: 

2 - Tam vaktinde mek
tepte bulunmıyacaklar hak· 
kında kanuni muamelenin 
tatbik olunacajı ilin olunur. 

ŞEHİR BA.BBRLBRİ 

Kavalalı bay Seyidin 
Yüksek özverenliği 

lzmirde Türk kuşu için 
Alanlar bulundu 

Değerli yurddaş1mız Hava kurumunalUzman Anohin dünAnkaraya döndü 
Dün 5125 lira verdi Türk hava kurumunun lzmir- brmalarda yüksek platör mek· 

Şehrimizin tanınmış tütün te
cimerlerinden Kavalalı bay Se
yid ülkenin hava tehlikesine 
maruz bulunduğu hakkındaki 
bqbakanın söylevinden ulusal 
bir heyecan duymuş ve ourd 
borcunu yerine getirmek üzere 
Hava kurumuna bat vurmuştur. 

Bay Seyid epey zamandan· 
beri lstanbulda bulunduğundan 
ödevini yerine getirmekte geç 
kaldığını bildirmiş ve Hava 
kurumuna beş bin yüz yirmi 
bet lira vermiştir. Bu paran1n 

beş bin lirası teberru ve yüz 
)İrmi beş lirası da yıllık üye 
taahhüdüdür. 

Şimdiye kadar lzmir zengin· 
leri arasında beş bin lira ve
renler vardır. Fakat bunlarla 
bay Seyidin varhğı mukayese 
edilirse her halde bay Seyidin 
gcbterdiği özverenlik hepsinin 
üstünde sayılabilir. Bu değerli 
yurddaşımızın varlığile ö!çüle
miyen özverenlik ve yurdse-
verlik alanlannda üstünlük gös
termesini sevinçle karşılar ve 
kendilerini candan kutlularız. 

Süt satışları hakkında 
yapılan talimatname 
Hangi sütler nasıl satılabilir? 

------------~·4---•·-••H•----------Stttlerin nevileri ile vasıfla-
nm, ıllt ve mamulabnm istih
saline ve sabşına mahsus yer
lerin, levazımın sıhhi şartlarına 
dair umumi sıhhat kanununun 
171 inci maddesine göre tan· 
zim edilmiş olan talimatname 
ilbaylığa gelmiştir. 

Uray ve sosyal yardım di
rekt6rlllğtı talimatnameyi he· 
men tatbika başlıyacakbr. 

Talimatnameye göre başka 
bir vasıf ilave etmeksizin 
yalnız ( Snt ) tabiri inek 
alld&ne delilet eder. inekten 
batka hayvan siHleri hangi 
hayvandan almmıt1a o bayva· 
nın adile zikrolunmalıdır. (Ko
yun slltii, manda ve keçi slltü 
gibi) insan gıdaR olarak kul
lanılacak ıDtler sıhhati ye
rinde hayvanlardan sağılan ta· 
z• slltlerdir. Süt vaııtaaayle 
laayvaalarc:lu imanlara balal&D 
butalıklara tutulmDt hayvanla· 
nn sittlerini satmak yaaakbr. 

HayYanlar doğarmazdan 15 
p evvelinden doğurduktan 
yedi sıla sonraya kadar ver· 
dikleri aitlerle ağzı havi sütle
rin ıatılmaaa yasakbr. 

Slltle •eçme8İ kabil arsinik, 
antimUYan, civa, terebantin ru· 
hu, san sabır, iyod, istiriknin 
ve diğer şibih kaleviler veya 
bunlara benzer iliçlarla son tıç 
srln zarfında tedavi edilen bay· 
vanlann ıdltleri de sathnlmaz. 

Şltlerin rengi, kokusu ve 
lezzeti ile diğer hassalan tabii 
olmabdır. G6zle 16riilecek de
recede pislikleri havi olan ve· 
ya bir yere brakıldığı halde 
yanm saat zarfında dibinde 
g6zle 16rillecek miktarda 
tortu yapan aitlerin satılmam 
yuakbr. 
Şu yaaaflardaki s&tler insan 

11duı olarak kullanılamaz. 

POUSTE 
T88YDn .. ndtll d .... 
Fazla genı,ıelllecek 
PoU. teavln sandıjuwı daha 

genif bir tekilde it g&rebilme8İ 
için btıtün poliı memurlarmm 
sandığa llye yazılmalan karar· 
lqbnlmıfbr. Bunun için dtln 
Dbaybk kabil salonünda kom· 
ser ve polialerin ittirakile Em
niyet yar direktörü bay Stıley· 
man Sırrını jaşkanlığında bir 

toplantı yapılmııbr. 

Polialer bu faydalı kuruma 
pmeji kabul etmiflvdir. 

Fena kokan ve rengi deiiş
miş veya boyanmış olan sütler, 
içeriainde kan veya hayvamn di
ğer ifraz ve ifrağları bulunan süt 
ler, tadı acı veya ekşi olaa sütler, 
iyi beslenmemek yüzünden ka· 
ıektik halinde olan veya çü
rük gıdalarla beslenmiş, çok 
yorgun veya ateşli bir basta
laia, her hangi bir meme has
talığına tutulmuş hayvanlardan 
sağılan sütler. 

Sütlere her hangi ,ekil ve 
mlkdarda olursa olsun su 
veya muhafaza için kim-
ya maddeleri, buz kar 
veva herhangi diğer bir 
madde (Kola ve saire gibi) ka
blmaıı yasaktır. 

Süt taşıyanlarla seyyar satı· 
cıların yanında suyu havi kap 
bulunamaz. 

Süt nakli ve muhafazasına 
mahsus kaplann üzerine südün 
nev'ini gösteren bir etiket ya
pııbnlmaaı mecburidir, Bu eti
ketler(halis süt)için zemini kır
mızı ve (yarı kaymağı alan
mıı atlt ) için y e ı il ve 
( kaymağa ahnmıt süt ) için 
mavi renkte olub ya sabit ve
ya iyice yapıştınlmıı ,ekilde 
olar. 

Sütler hayvanın memesi ki-
milen sağıhb bopltılarak bir 
kab içinde kan,tınldıktan 
sonra sabhğa çıkanlabilir. 

Memeden kamıen sağıl belde 
edilen bir miktar ıtlt sablıia 
çıkartılamaz. 
Kaymağı yan a 'IDIDlf veya 

tam almmıs dtlerin b&Iİ8 .atle 
kantbnlmam yasaktır. 

Her ne miktarda olarsa ol
san kaymağı tam ve yan ahn· 
IDlf •itlerin halis alt adı al
bnda ve tam kaymağı ahnmq 
olanlann yan kaymağı abnllllf 
.at adı albnc:la sablmuı ya· 
saktır. 

Öğretmenler 
Bugün geliyorlar 

lstanbal muallimlerinden 60 
kiti bugOnkü trenle saat on 
aekiz ellide Bandırmadan teb· 
rimize geleceklerdir. Ôğret· 
menler Basmahane istaıyonun
da lzmir öğretmenleri tarafın· 
dan karıılanacaklardır. 

lstanbul i5ğretmenleri lzmir
de üç gün kalarak tetkikler 
yapacaklardır. 
Uray dllmt encUmenl 
Uray diimi encümeni dün öğ

leden sonra Şarbay doktor 
Behçet Uzun baıkanlıjında .... _...,... 

de açacağı Türk kuşu şuğbesi tebi için ideal bir mahal bulu· 
için şehrimizde alan arayan namamıftır. Bir çok yerler bu-
öğretmen Anohin ve arkadq· lunmut ise de ormanlık ve ka-
lan dün Ankaraya dönmüşler· yalıkhr. Yalnız lzmir - Tire 
dir. şosesi üzerinde ve Tirenin 15 

lzmirde açı· kilometre garbında Alacalı köy 
lacak A. B. alao civanndaki gün dağı kısmen 
Jarı için iki yer olsun bu mektep için müsait 
tesbit edilmiş· ise de ideal degı" "ldir. TOrki· 
tir. Bunlardan 
birisi lzmir _ yede başka bir ideal alan 
Menemen şose· bulunmazsa bu mahallin ıslah 
si üzerinde ve edilmek suretile yapılabilmesi 
diğeri de Ka- kanaab vardır. Öğretmen Ano· 
rabağlar cıva- hin yüksek platör mektebin· 
rındadır. den çıkan talebelerin Tire 

Türk kuşu dağlarının rekor uçuşlarına 
açılacağı za· müsaid olduğunu söylemiştir. 
man bu alanlar· Ô 
da g .. retmen Anohin ve arkadaş· 

motörsüz 
tayyare ve pa- ları hinterlandda araştırmalar 
raşüt talimleri yapacakbr. Fakat Ankaradan 
yapı 1 a cak tir. Türk hava kurumu genel mer· 
Türk kuşu şu- kezinden aldıkları bir telefonda 
besi açıldığı za· Rusyadan paraılltle atılma ta· 
manda lzmirde Bay Atıakin timlerine mahsus tayyare ile 
Kültür parkta veya Türk kuıu paraıüt kulelerinin planlan gel-
alanlannda parşüt kuleleri ya· diği bildirildiğinden Ankaraya 
palacakbr. dönmüşlerdir. Hinterland tet• 

lzmir dolayında yapıJan araş· kik;ni sonraya bırakmışlardır. 

Hayvan ihracatını kor
kutan bir kırtasiyecilik 
Tecim odasına yapılan şikayetler 
lzmirden Yunanistana hay· 

van iaracatı yapan tecimerJe
rimiz dün şehrimiz tecim oda-
sına yeni bir şikayette bulun· 
muşlardır. 

ihracatçı tecimerlerin söyle· 
diklerine göre lstanbuldan Iz-
mire gelen ve lzmirden Atina· 
ya gidecek olan vapurlar li
manımızda ancak altı y~di saat 
kalmaktadırlar. Bu müddet zar· 
fında tecimerler hayvanlarını 
vapura yiikliyecek ve teslim et· 
tiklerine dair bir kiğıt alarak 
Baytar dairesine rötürecek, im
zalatacak, aynca bir istida ya-

İcra katibi 
Dolandırıcılıkla tevkif 

Edildi 
ft aramak için Gaziemirden 

lzmire gelen Tavaslı Hamzanın 
16 liraamı dolandıran eski icra 
kltiplerinden Bay Mehmed Ni
bad tevkif edilerek Adliyeye 
verilmiftir. --

Basbnlan ateş 
Kemerde köpril üıttindeki 

kahvede Mebmed oğlu Cemil 
ocaktan tenekeye ateş botal·. 
tırken taban tabtalan araaına 
bir ateı dllfmtlf ve yangın 
çılimıpa da a6ndiiriilmll.tffb'. 

parak llbaylağa verece'1tir. Bu 
istida Hukuk itleri direktörlü
iüne gönderilerek orada deftere 
kaydedilecek ve muamele bu 
kadarla da bitmiyerek Yunan 
konaolosluğuna da tasdik etti
rilecektir. 

Halbuki bukadar uzun mua· 
mele ikmal edilinciye kadar 
vapur çoktanJklrfezi çıkmıt bu· 
lunuyor. Bu zorluk yüzünden 
hayvan ihracah durmak tehli
kesiyle karplaflllltbr. 

Tecim odası bu şikiyetleri 
ilgili ytlbek makamlara bildi-
rerek kolayhk gösterilmeıini 
istiyecektir. 

İlk mektepler 
Bir EylGlde l•lebe 
kaydına bafLyacak 

Şebrimizd~ki ilk mekteplerde 
bir Eylilden itibaren kayt ve 
kabul muamelesine batlana
cakbr. 

Köylüler 
İki autte .... dUrdDler 
Dün Torbalıda bay Aziz 

Çiftliği yakmmcla çalahklar 
ateı alarak yangın cıkmq ve 
iki buçuk saat "8Ürm8ttür. Ye
tifen kiylilerle jandarmalar 
yanpıı çiftlik arazisine ıeç· 
meden a6adürm&şlerdir. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 

• 
a vyonunuzu tanıtını 
Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlannızı en çok okunan 

Yeni Asır' a veriniz .. 

Zabıta Haberler 
Piyango yasak 

Balcılar caddesinde 
hanında Mehmed oğlu 

bir torba içine koyduğu 
maralı fislerden piyango 
tirirken yakalanmıı ve 
kında tahkikata batla 

Esrar toccarı 
Tepecikte Çeıme soka 

seyis Seyfeddin oğlu 
esrar satarken tutu~U.. 

llçD de ı•e'••• 
Tepecikte Al.- kul 

ohlna Mehmet lım Aclifır 
kuruı mukabiJinde y ....... ..-::: 
Sabriye ad ı hadım amele 
mal oğlu Alieddinle kendi 
rakasında birleştirdiğindell 
üçil de tutulmuşlardır. 
hakkında da takibata 
mıştır. 

K1skançlık yüzün 
Adam öldüren Me 

Çayırlıbahçede metresi 
nebi kıskanarak Pın 
Hayreddini kama ile y 
rak öldüren garson M • 
oğlu Mehmed, hakkındaki 
kikat durutması yapılıoak 
re ağırceza bakyerine • 
miştir. 

Keserken yakalan 
Mehmet oğlu celep 

din Halkapmarda bay 
çayırında otlıyan hayv 
dan bir dana Hasan oğla 
met Alinin evinde bulıunı111111r'! 
Mehmet Ali bu danayı k 
üzere iken yakalanmıfbl'· 
kında tahkikata bqlan 
Garsonluktan hır• 

Keçecilerde lstanbul otel 
Kamil oğlu Kadrinin 
cebinden 22 lirasını çald 
kanta garsonu Ali Osmd 
tulmuş ve suçunu itiraf 
miştir. 

Bıçağı ahndı 
KestelJi caddesinde Salih 

nınde Hüseyin oğlu Ra 
üzerinde bir bıçak bul 
alınmıştır. 

(lü.1 borsada üzüm Ol 
muauu:le birinci gtıne D 

olmuştur. Akşama kadar 
lan üzllm miktarlan 
dır. Fiatlar birinci giilllll 
gibidir. Piyasada mev~u 
mahs61 nznm miktan ... 
beı yilz çuval oranlanıyet~ 

azam 
Çu. Ahcı rıal 
183 K A Klzım 7 S0 
125 H Z Akmet 5 37S 
1l2 Alyoti bira. 7 S0 
67 Ş Riza Halef 6 75 
61 ,S j Kohen 6 
S9 M J Taranto S 7S 
47 H ve Cevdet 7 
41 Y ı Talat 6 25 
37 J Taranto M 6 25 
28 Manisa B Koo. 6 50 
28 T Debas 6 62 
26 Vitel S 5°' 
12 D Arditi 9 
12 H Alyoti 8 5t 
11 F Z Abduullala 9 
3 Şmlak z bira. 8 so 
2 1:.en Reciyo 13 

854,S YekGn 
Zahire ao...-. 

Çu. Alıcı r ... 
827 Buğday 4 12 

241 ton " 
100 ton Bakla 

81 Nohut 
322 Kumdan 

s 
S 7S 
7 

Para Piy 
16 8 1935 

Aht 
Mark SO 22 
laterlin 619 SO 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 60 
Belga 21 12 
ltalyan lireti 10 27 
İsviçre F ran. 40 80 
Florin 84 SS 
Kr. Çekoalo. 5 24 
A-ı • 
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Türkiye -. -
Dikilide 

.. -. 
. . 

~'~f~· ;Ş.~~;,Q.. N_ H A B E R . ·~ Mahkenıe kapıları Hergünden daha 
ku vvetlidiı· 

- Baştarnu Biıinci sahifede -
kar,1S1nda varlığını korumuş, 
istikbalini acuna tanıtmış bir 
ulustur. 

Trabzonda 
Nasıl kapalı kalabilir 

liy~ik~~.~,ıö~·:!:i!t~ni~.:~; Atatu·· rk Floryada 
büyüktür. Burada adliyeyi bir 
tek hakim idare eder. Bundan ·-
birbuçuk ay kadar önce has-

1 
Fındık Jahrikaları Bu denemeden sonra geçen 

yıllar ona her gün biraz daha 
kuvvet vermiştir. Karada ve de
nizde ulusal sınırlarını korumak 
için yeter kuvvetimiz vardır. Bu
nu acunda anJamıyan kalmamış- · 
tır. Bu böyle iken Habeşlilerle 
uğraşan bir devletin, hazırlıkları· 
nı ayni zamanda Türkiyeye kar· 
ıı yaphğını söyliyebilmek için, 
insanın ancak çılgın olması ge
rektir. Nerede kaldı ki Türkiye 
ile İtalya arasındaki münasebet· 
ler, normal siyasa hudutlarının 
çok üstünde bir dostluk •le 
ifade edilecek durumdadır. 
Yalan yanlış duyumlar yapan 

bu yabancı gazetelerin çılgın 
olmadıklarını kabul edersek 
özel bir maksad güttüklerini 

~~~a;nar:~ki~~:an~::~n~ıe;;;~~ azartesi günü Bakan ar heyeti çahşmaktadı.-ıar 
madan b!r vekil göndt!rılmış, ...,. T 1 t 1 b 1 Trabzon 16 ( A.A) - Yeni 
Yirmi CTÜn kadar boşa!an ha- s a op an l arına aş ıyor T . 0 ı d .- fındık ürünü törenle arı va-kim!ilc yine yirmi gün rn .ar 1 d 1 Puruna yüklenmiştir. Hava ar 
bu vekil tarafından idare e ı - p T f J d d k l 
dikten sonra vekilin tekrar osta g~·a ınemu arına yar ım san ığı uru uyor güneşli gittiğinden ürün iyi 

Beriamaya gitmesi üzerine Istanbul, 16 (Ôıel) - Reisi- 1 Istanbul, 16 (Özel) - Reisi- ı Ankara, 16 (Telefon ) - kurutulmaktadı · . On günden-
mabkerne kapanmıştır. cumur Komal Atatürkün baş- cumur Kamal Atatürk dün Posta telgraf ve telefon me- beri fındık fabrikalarında bü-

Halk muhakeme için ta Ber- kanhğında lstanbulda yapıla- Floryada banyo almış ve san- murlarmm yardım sandığı hak- yük bir çalışma vardır. Fabri-
gamaya kadar gidip gelme.k cak alan bakanlar kurulu top- dal ile bir gezinti yapmı~tır: kındaki nizamname Bakanlar kalar dış piyasalara gidecek iç 
külfetine katlanmak mecburı- lantılnrına Pazartesi gü.ıü baş- Kolnbalık bir çocuk kafilesı heyetince on&nmıştır. Yardım fındıkları hazırlamaktadır. Bu 

d k 1 k çekmek- )anacaktır. bHvük önderin etrafını sarmış 
yeti için e ço zor u d sandıgv ının sermayesı pos yıl yabancı memleketlere Trab-

Kültür bakanı bay Safvet ve Atatürk bunlar arasın a - k 
tedir. J Arıkan ile sağlık ve ~osyal yar· fotograflar çı kartarak çocuk- ta telgraf ve telefon me- zon iskelesinden dört buçu 
İzmir say a Vl dım bakanı bav Refik Saydan larln uzun müddet meşgul ol- murlarınm aylıklarından ke- milyon lira değerinde 150,000 

Elli lira verdi akşam Ankaradan harel..et muştur. Sevinç içinde çırpınan silecek yüzde ikilerle ku- çuval fındık gönderileceği tah-

k etmişlerdir. Yarın (burrüh) Is- yavru:ara deniz sporlarına fazla rulacaktır. Bu memurlardan min edilmektedir. Borsada ka-
Dikili, (Öz.el) - Eski e o- ~ k 23 · f dk 46 

1 1 B tanbula muvasalat eyliyece:c- önem vermelerini tavsiye eyle- açıkta kalacaklara sandık yar- buklu fındı ıç ın 1
• 

nomi bakanı zmir say avı ay ferdir. miştir. dım edecektır. kuruştan sabş görınekted!~; .... 
ıöyliyeb:liriz. Şu kadar var ki, 
Türkiye bu kabil tuzaklara 
ve dedikodulara - kuvvetinden 

emin olarak - kulaklarını çok
tan tıkamış bulunuyor. 

r22:~dy:=~~:,ş~~~i:D~:;;~~;:: j)~~i~"~iiO~ohoo~;;~·~~-t~hdidi"""""s•ıoooooooo"'onooo .. ooooon•moaoko '"'"'ı;ıkuoooooa•;OUOOOUOUOOOUU 
işJeriyle de alakadar ol~ıı. ~~y-

H. Ocakojjlu 

lav, Dikili gençler bırlıgme t f d k ld ı 
elli lira teberru etmiş ve genç- ra ın a ımı ama ar H M ı· · ·

0 leri çok çalışmcğa teşvik et- • - • - • arp usso ınını 
B. -·····e··~i miştir. • .. ...... Tokyo ve Vaşingtondan gelen haber 8- f IAk t t• cek 

ır g ölümle korkutmuş Amerikada onaylanan yeni vergiler aşına e a e ge ıre · 
Gruenland deni- Sonra da harmanı yakmış P . 16 (Ö R) v . • • - • - • -

d ahiyesinin arıs, . - aşıngton j K d k. b b k nel 
Zl
"nde battı .. D~ği~m~. ~.red ~ ran Mus- ve Tokyodan haber verildiğine ana a es 1 aş a 3lll ge 

gumuldur oyun e 
0 

u_ n göre İngiltere hükümeti beş k k 
Paris, 16 ( ô.R) - Gruen- tafa o~lu Muharr_em hır ~:~:l- devlet arasında bahri konfe- Sa Vaştan Ol U yor•• 

land sularında bir Fransız ge• mavzerıle :ıynı .koyd~~l ransın toplanması için İngiltere lıtanbu), 16(Telefon) - Lon- Yüz binden fazla Habeş as-
ınisi batmıştır. Mürettebabndan Jah oafo Ah v~ u eymanı tarafından Amerika ve Japonya dradan geç vakıt gelen haber- keri Somalı hudutlarında har· 

-ı·· le korkuttuıundan ve . . b b b ı 32 tayfa o civardan geçen va- 0 um . · nezdınde yem yoklamalar ya- lere göre lngiliz gazeteleri Pa· e a~ır u unuyor. 
1 AJiye aıd olan harmanı fılen 1 t B 1 h kk d Parıs konuşmalarında ltal-

purlar tarafından kurtarı mış- lm d pı mış ır. u mese e a ın a ris konferansından bahseder- 1 • • it 1 
tır B 1 henüz yaktığından tutu uş ve a - L d 1 . d d ·ı· lerken "Ok şı' ·'lıdetlı" bı'r lı'san yan delegesi bay A oızı a -. oğulan arın sayısı . . ·ım· t" on ra çevren erın e enı ı- ,.. o H b . tanı kendi siyasi 
b byeye ven ış ır. k' yanın a eşıs 

eUi değildir. Gll • ... yor •: . . kullanmaktadırlar. Bu meyanda nüfuzu altına almak istediğini • h ı •• Yem beıbrı bır konferansın ltaljanın Haieşistana karşı aça- a ıkça bildirmiştir. 

ilk ı• ncır ma SÜ U toplanması için <laha ~at'i b~r cağı bir harbın bay Mussolini- ç ltalya _ Habeş arasındaki 
davet yapılmamıştır, Boyle bır nin başına ~ok acıkb bir fell· bı•hranın bllyük bir dünya har-

y k t • •ı• konferans 1936 yılından önce ket getireceğini acıkça yaz- hını doğurabileceğini eski Ka-arJD a şam ge ırı ıyor toplanamaz, buna iştirak ede- Bay Ro~t·elt maktadırlar. nada Başbakanı Londra gaze-
cek devletler İngiltere, Ameri- teklif edilen vergi yasasını ni- Royter Ajansının aytanna telerine söylemiştir. 

• ' • :- ' 

1 

•• •• p J C k ka, Japonya, Fransa ve İtal- ha yet kabul etmiştir. Bu yasa göre Habeş ordusu günler lngilterede bu mesele üze-
Pıyasa pazarsesı gunu ya 1 a a yadır.. ile büyük kazanç s.ahiblerine geçtikçe kuvvet bulmaktadır. rinde geneı bir heyecan vardır. 

d açı)acakfır Paris, 16 (Ö. R.) -Amerika ve bankalara yeni kazanç ver-

T op)antı an sonra ayan meclisi Rozvelttarafından gileri konulmaktadır. Büyük demir sanayii 
lngiliz gazeteleri üçler 
Konf eansı ile meşgul .. 

'[' ., ba~luıacak olan incir 1wulanndan bfri 
a:arlcsi [lit>ıfc çalışmaua .. . ~ · Juanacaktır. Hersene olduğu 

y . .1 • • ıvahsulunun 
ena yı ı rcır . . "bi pazartesi günü saat 11 de 

Ya . k d Nazıllı ve gı ' .. 
h 

rı 1 a r 1 I j ın, . ·ı w. Türkofis direk~orü, borsa reısı 
av ı· . d 1 . e "etırı cegı . k' . h a ısnı en zmır u borsa komıser ve ılı azır 

ve · •· ·· pıyasanın ve 
pazartesı guııu oldukları halde alıcı ve satıcı-

a~ılaca.:,1 an' aıılmıştır. J kar"ılaştırılacak tesbit edi-l .. .. ına- ar 'l 
ncirin geleceği gun~ . . lecek fiat üzerinden piyasa açı-

haJlinde tetkik ve tespıt ıçın 
1 

kt 
. k B aca ır. 

gıdcn tecim odası baş an~ .. · Alıcı ve satıcı arasında fiat 
H~l<kı Balcıoğlunda_~ ~·n tesbitinden sonra yapılacak 
Turköf~rı direktörlügune .. 1r 1 m satım muameleleri bir ta-
lel f · incırın a ı . 

gra gelmış ve k raftan borsaya kayt ve tesçıl 
~azar günü akşamı Alsa.ne~! dilirkcn diğer taraftan da 
~.t~~yonuna getirebileceğı bı • ~anlarda malların işlenmesine 
ırılmiştir. b başlanacaktır. 
B · d"n or-u telgraf üzerı_ne .u .. .. incir işlenecek hanlarda ha-

sa heyeti Türkofıs dı~ekt~.u ırlıklar sonsuz titizlikle bitiril-
bay Ziyanın da ~şti~akıl~ ı~ ~iş ve işçiler beyaz takye, 
toplantı yaparak mcır pıyasa "mleklerini daha dünden ha-

.. ·· saat go 
sının pazartesi gunu rlamışlar ve sıhhat direktör-
11 d k ver- zı e açılmasına arar ı··g-ü son muayenesini yapmıştır. 
nı· . u 

ıştır. d k' Bazı yıllar incirin ilk gelişi 
.. ~eyetin bu kararı ~~rsa e~il~ dolayisile Alsancakta tören ya-

butun alakadarlara ılan ül 1 yordu. Haber aldığımıza na-
m· · · .... taam P11 

•ıtır. Pazartesı gunu k ran geçen sene olduğu gibi 
\'eçhile borsa binası bayra. • bza ne de bu tören yapılmı-
la la . enın use 

r süslenecek, yenı aen cakbr: 
"'8barek llrllnllnlla sreliti kut· ya • 

Londra, 16 (Ö.R) - Bütün 
lngiliz gazeteleri istisnasız bu
gün baş makalelerini Pariste 
toplanan üçler konferansına 
1'yırmışlardır. Bunlar arasında 
Star gu:.etOJsi diyor ki: 

~Eğer ltalya Hebeşistana 
karşı borçlu bulunduğu teah
hütlerine sadık kalmazsa lngil
terc hava lokarnosunu imzala
maktan elini çekecektir. Bil· 
bassa M. Mussolininin çok is
tediği bava lokarnosundan ln-
gilterenin vazgeçmesi herhalde 
duçeyi şimdiden düşündürme
lidir. Bu düşünce belki de onu 
noktai nezarlarını değiştirmeye 
mecbur kılabilir. 

Taymis gazetesi de diyor ki: 
0 Pariste başlıyan konuşma

lar çok güç ilerileyebilecek ve 
bundan dolayı da çok uzun 

sürecektir her halde Ingiliz de

legasyonu Italya-Habeş anlaş
mazlığına harpsız bır çare bul
malıdır. lngilterede İtalyanın 
isteklerini yerine getirmek is
temiyen hiçbir kimse yoktur. 
Fakat Aynı zamanda Habeı
istana zorla kabul ettirilecek 
bir itilafın da tarafdan bulu
namaz. Elde edilecek hal ça
resi behemehal Habeşistamn 

serbestçe kabul edebileceği 

şartları ihtiva eylemelidir. 

Almanyada yahudi mü
cadelesi çok şiddetlendi · 
Ştrayher yirmi bin kişi önünde sert 

Bir söylevde bulundu 
Pnris, 16 (Ö.R) - Berlinden ve demiştir ki: 

bildirildiğine göre, bir ay önce - Yahudiler nerede iktidar 
B. Göbels'in bir söyylevi ile 
başlıyan musevi aleyhtarlığı 
mücadelesi Almanyanın her 
tarafında bugün son haddini 
bulmuştur.Musevi düşmanlığının 
şefi savılan Ştrayher kış spor
ları sarayında yirmi bin kişinin 
önünbe çok şiddetJi bir söylev 
vererek muaevi ulusunu ve 
onun karakterlerini inh. at.miş 

mevkiine gaçcbilmişlcrse orada 
onlara misafirperverlik gösteren ' 
halkı mahvetmiştir. 

Berlin, 16 (A.A) - Tanın

mış yahudi düşmanlığı tahrik
çisi Jules Dreicher bu akşam 1 
spor sarayında bir konferans 
verecektir. Saray şimdiden 
konferan! ı dinleme&"e gelen 
büyük bir kalabalıkla doludur. 

Sümerbank projeleri hazı"'ladı 
Ankara, 16 (Telefon) - Sümerbank tarafından demir sanayii 

projeleri etrafında devam eden etütler sona erdirilmiştir. Çok 

yakında projelerin tatbikine başlanacaktır. Demir izabe 
ocaklarının Zafranboluda kurulması kararlaştırılmıştır. 

Zafer Şenlikleri 
Ankarada büyük hazırlıklar var 
Ankara 16 (Telefon) - 30 Ağustos zafer şenliklerinin hazır

lıklarına burada başlanmıştır. Ulusal bir heyecanla bu bayramın 

kutlulanması için çalışmalar çok büyüktür. 

Kömür ihracatımız 
Istanbul, 16 (Özel) - Brezilyaya kömür ihracatımız başlamıştır. 

Bu yeni pazarla Zonguldak kömür ocakları istihsalah artacaktır. 

Yapılan tabın nlere göre gelecek sene kömür ihracatımızın yekunu 
200 bin tonu bulacaktır. ,_ 

ORTAKÇI Ilıcaları 
Nazilli - Denizli arasında Bürhaniye istasyonundan gidilen 

romatizma ve taallukatı ve emrazı nisaiyede böbrek, mide, 
kum, safra taşları ve bağırsak iltihabatı gibi mÜJ~min ve 
müz'iç hastalıklarda pek mühlm ve kat'i tesir ve devası 
bulunduğu pek çok doktorların mahfuz. tahlil raporlarile 
sabit ve ünlü Ege mmtakasının bu itibarla en kıymetli 

ılıcası kabul edilen (Ortakçı ıhcası) tarafımızdan icar 
ye ihya edilerek işletmiye açılmış ve müşterilerinin yatak, 
yemek içmek ve esbabı istirahatJarı temin ve fiatlnrda sabık 
senelere nazaran tenzilen tesbil olunarak muhterem müşte
riJerinin rağbetine nrzetmiş olduğunu, istasyondan ılıcaya 
gidip ırelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruş ve dört 
günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
olan 50 kuru11•ın, dört günden sonraki hes plarından yüzde 
yirmi tenzilAt yapılacağı muhterem halkın muz.tariplerine ve 
tebdilbava ihtiyaçlılarına ilin olunur. 
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inan Roberciğim şkın hakikati e arşı kayşiyasın 
• • Ve ben ebediyen senınım 

Fakat şimdi o da dayana
madı. Ve size benimle haber 
gönderdi. Demek onu seviyor
sunuz? Her ne bahasına olursa 
olsun onu sevmekte devam 
edeceksiniz. Bunu kendisine 
<Söyliyeyim mi? 

Rober ayağa kalkmak istiye
rek sesini yükseltti: 

- Taun aşkına benimle alay 
etmeyiniz. Viyolet benim kal
bim hayatımdır. Ebedi bir aşkla 
ona bağlıyım. Bu bağı ancak 

I 

ölümün eJi çözebilir. Şu daki· 
kada ne kadar mes'udum. La
kin madam, çok heyecan iç.inde
siniz, titriyorsunuz ve sesiniz
de ağlıyan bir insanın bal e 
tavrı var. Lütfen yüzünüzü 
açar mısınız? - Anne iz ütfen 
bizi yalnız bırakır mısınız? -
Borada yabana biç kimse yok
tur, kimseden çekinmeyiniz. 

Rober hafif bir hıçkırık du
yarak bağırdı: 

- Aman yarabbi, siz haki
katen ağlıyorsunuz, ne ola uz. 
- !ICTliyerek - yalvarmm size 
açınız yürlinüzü ... 

- Hayır, bayır Mösyö Rober 
hen vazifemi yaphm. Bu acıklı 
vaziyet en müteessir ıotdum. 
O 'kadar. Viyolete biitün bu 
şeyleri anlatacağım. 

Diyerek kapıya doğru iler • 
terk.en ayağı h lıya takılarak 
yere yuvarlandı. Rober koşarak: 

- Aman aziz Madam. Bir 
tarafınız incindi mi? Anamı 
ıçağuayun mı? Lütfen biraz 
dab -oturunuz. Size heyecanı
nızı teskin için :bir .. rap ~ 
tir.eyim dedi. 

Viyo!eti ucaklıyarak kal-
dırdı. Viyolet düşünce peçesi 
ae düşmü~ olduğundan ellerile 
yüzünü kapatarak "' müsaade 
ediniz Mösyö Rober bir şeyim 
yok" .diyerek kapıya doğru 
ilerlemek istemİ§se de Rober, 
sevgilisinin yüzünü görünce; 
sevinçten çıldırmış bir halde; 
sen miydin muazzez .sevgilim; 
diyerek İr koltuğa yığıldı e 
bayıldı. 

Viyolet gayri ihtiyari Rober~ 
koşarak yü:ıüne su döküyor, 
ellerini, alnmı oğuşturuyordu. 

Benim sevgili Roberim; sana 
geldim ve senin olacağım, ken
dine gel. Bundan son mesut 
olaeağız diye söy)eniyordu. Ro
ber bir müddet sonra gözlerini 
.açtı. Şaşkın gözlerJe Viyolete 
ıbaktı, mırıldandı: 

- Aman yarabbım rüya mı 
.e örüyorum. Sen misin VjyoJet, 
yoksa hala hu1ya, hala raya mı 
devam ed:yor? 

Viyo!et - Hayır sevgilim 
Rober; ben•im, Viyoletin'im, ınc 
rüya ne de hulya, işte sana 
getdim ve yamnday:1m. 

Rober, ellerini uzatarak Vi
yo)eti kendine çekti: 

- Ben hergün bu rüya ve 
hayali görüyorum, ellerim uza
nır h yalini takdis ederken 
kaçardm. Ha buki şimdi elle
f'İm sana temas ediyor. 

- inanayım mı Viyolct, se
nin mevcudiyetini tutuyorum 
değil mi? 

- inan Roberciğim. Aşkın 
hakikatife karşı karşıyasın, ve 
ben ebediyen seninim. 

Rober sevgilisini göğ .. e 
bastudı : 

saadeti de gösterdin sana yüz 
hin şükür.. Hayatımın ıstırabı 
bitti ve ben saadet cennet!ne 
kavuşuyor 

Diyerek Viyolelin yüzünü el
lerini öpüyordu. 

Bütün bu hadiseleri seyre· 
den Roberin anası ise; Merye
min heykeli önünde diz çök
müş, onn takdis ediyordu. 

- Bir tanecik oğlumu bana 
bağışladın ve onu bahtiyar et
tin. Sen hasret çeken iyi kaJp
lerin daima yardımcısısın. Dua
sile gözlerinden sevinç yaşlan 
a hyordu. 

Rober, Viyolet dakikalarca 1 
ellerini birbirinden yırmadılar. 
Ge~miş günlerin ıstırapluını 

anıp anlattıktan sonra Viyolet 
sözü ciddi mevzua sürükledi ve 
dedi ld; 

- Arlık müsterih ~ı R~ber, 
kalbim senindir. Ve unutmıya
hm i; bu birleşmemize en 
büyük yardımcı tanrı ve aşkı
mız olm lda beraber; prenses 
Sofiyanın Lütfünü de daima 
takdis ile ana'ım. lzbrabımı 

gören ve hisseden büyiik kalp, 
aşkımızı anladı ve beni sana 
yolladı. Bu hadise şimdilik 

mukaddes bir SU' halinde .ara
mızda kalsın. A acığım siz de 
bu buluşmamızı kimseye açma
yın. Bundan sonra; burada Ye 
.prensesin villasında birleşir ve 
temiz aşkımızın §arabını içer ve 
bahtiyar oluruz. Yarın akşam, 
.seni villada saat sekizde bek
liy.eceğim Hiç çekinme. 'Bütün 
tartibab laea w ı ve seni 
prensese dim edeceğim. 

Viyolet vden çı arak doğ
ruca prensl!s Sofyaya koş!:u. 

Akşam o uştu. Sofya teha
lükle kendisini 1 dı, Viyo
Jet büyük bir sevinç ·çinde ha
diseyi anlatlL 

lkinci akşam, Prenses ve Vi
yolet gizlice vıtlaya gittiler. 

Prenses latife ederek, Viyo
lete takıldı: 

Yüzünde büyük bir sevinç 
ve heyecan var. Roberi çok 
mu seviyorsun? Bu a'kşam be-
nim varlığım size .bir engel 
teşkil edecek keşki gelme-
.seydim; baş başa daha 
mesua da1<ika1ar geçirecektmir; 
istersen hen hemen araya dö
neyim 1 

Viyo!et Prcn esin ellerine 
ısarılarak cevap verdi : 

- Saadetimi daima size 
borçluyum. - Kızararak - bilse
niz ne .iyi alp!! ıve er.kek lbir 
genç, siz bizim için engel de
ğil mukaddes ve :koruyucu ibir 
varhksınız. -Boy unu bükerek
mukaddes Meryem anamızdan 
ya varıyorum. Yakında sizi de 
borada Aydmoğluy1e ba başa 
bahl]yar gö.reyim. 

Ah o gün1er ~ana ı.ç-ok uzak, 
imkansız -geliyor. Viyolet bir 
1 hk sesi işitiyorum. Rober ol
sa gerek. 

Viyolet aşarak fırladı. Vil-
10 arka pısmda Ro'beri 

hir :ağaca dayanmış göJ"dü. 
Hem içeriye alar.ak: 

- Gcl aziz Reberciğim; pren
ses ~ u'kanda; ıevvela seni ona 
t ıkdim edeyim. 

ıPt"enses Sofiy - Geliniz; 
Roher; saadetinize bn ıufak 

hizmetimden dolayı size 

nekadar lıozulmuşsunuz . Bu 
bale düşmenizin sebebi Viyo
letmi? öyJe ise ona şiddetle bir 
ceza verelim ve hemen kendisini 
Bizansa sürelim. Nasıl bu ceza 
münasip mi? 

Rober - Mağrur prenses! 
T ann takdis etsin. Ben ve Vi
yolet zahbaşmetanelerin n ebe
di minnettarıyız. Evet, iki se
nedir ç.ok azap çektim. Fakat 
Viyoletin bunda hiç kabahatı 

yoktur. Ona ven:cegmız en 
ufak ceza yCl'.ine kulunuza ölüm 
cezası veriniz. Ben hayatımı 

feda edeyim .. 
Prenses Sofiya - Öyle ise 

baika bir ceza düşüneyim. Bu 
cezam dm. Kat'iyen itiraza 
tahammül edemem. Her ikinizi 
kar~ i odada sabaha kadar 
hapse mahkum ediyorum. Em
rim budur, hemen 1t at ediniz. 
Sizi bahtiyar etmek beni de 
sevindirecektir. 

Viyo1et ve Rober min et \'e 
ükranla yerlere dar eğile-

rek ayıılchlar. 
V:iyolet - Aziz.im Rober; 

prensese karşı ~albimde hisset
tiğim minneti ı:ıasıl mı edece
ğimi bilmiyonı.ra. Bilı;en bu sız
lıyan kalp; ne adar eyi ve 
güzelciir. 

Senin hana karşı olan mu-

habbetiDi seı;er sezmez, gös

terdiği alika nlatamam. 

Tann bu elek kızı ıztıraptan 
~ tarsın. 

ober - Se gili Viyoletim~ 

Prenses iyilik \ 'e güzellik ali

hesidir. Fakal anlıyamadığım 

biT !lok vnf'. Sıiltyan :kalp 
dedin; nlıyamadım. Bu iyilik 
tim !i olan nsii bfp 11eden 
ıztırab çekiyor? Benim ve se
!tİn .ona bir hizmetimiz doku
namaz mı? 

Viyolet - Prenses çok muz
'tarıbdır. Derdini 'Söflemekten 
korkuyorum. Beni "Sffet.. 

Rober - 'Şimcli o derin bir 
ıstırab içinde gimbilir ne kaaar 
acı gözyaşları dökme'ktedir. 

Dedikten onT"a .sevgilisini 
kocakhyarnk il~ ve etti: 

- Bize yat Ye saaaet 
veren, fakat sızlıyan bir kalbe 
karşı a1akasız bU1unamayız. 
ıhana emniyetin mi yOk? !Bu 
talnımmül edilemiyen acı ne
dir? Söylemediğin takairde 
hala sevgime ina madığana 
hükmedeceğim. İki l<a b ara
mnda en ufak bir şüphe ~la 

öldürür sevgifim. Biz ebedi 'bir 
2.Şk ile bhibirimize bağlandık 

nansır:!ığınız: heni ıÖldüriir 
sevgilim. 

Viyolet - Sevgine inamm 
::ıonsuzd r. Tanri şahidim o -

sun kalbimi ebediyen sana 
:veriyorum. Bu .dünyada .çOkmes· 
uClum '.kahraman Roberim. Bana 
aid olmıyan bir . ırrı nasıl 

sana açabilirim. Prensesin aşkı 
hayalinin ha vrayamadığı bir 
bağ1anı~r. Erişilmesi mümkün 
<0lmıyan mu1ıayyel ümitsir: bir 
aşkbr. Prenses senden ve ben
den bir !fedakarlık istemeği 

aklındı:m bile geçirmez. O kara 
taliinin zulmüne boyan -eğmiş 

cehennemi bir hayat geçirme
Ye ma1ıkfım -0idıığunu biliyor, 
ben de bu Bırrı tesadüfen öğ-

Fransızg 
• ç 

ze e 
nel r • e 

Bir hafta önce Fransamn Brest ve Tulon şehirlerinde işçi grupları tarafından çık rılan "e 
kanlı çarpışmalara sebeb olan hadjseleri ajans telgraflarından öğrenmiştini:ı. Fransız gazetelerinin 
bu mesele üzerindeki düşünceleri, tabiiğ, sol veya sağ gruptan oldukfonna göre çok değit• 
mektedir. işte birkaç örnek : 

Lö Jurnal 
Buyrultu kanunlara karşı tep- ı 

ki ve hunların iş ücretlerinden 
kestiği vergiler bu karışıklığın 
asıl sebebidir. Fakat, şiddeti ! 
hem tarafsız ferdlere, hem de 
resmiğ otoritenin oruntaklarına 
karşı saygıdan uzak olan bu 
metodlar bugün esef etmemiz 
gereken kanlı kanşıklıkların 
a'lıl sebebi komünist elebaşı
ları olduğunu açıkça gösteri
yor. Bu hadiselerde, halkçı 
cephe ileri gelenlerinin, birleı
me paktaJarının yıldöoümünü 

kutlularken yakında kurulaca
ğını haber verdikleri o uyeni 
.düıen,,in ilk alametlerini gör
meliyiz. 

Eko dö Parl 
Tulon ve Brest... Buna dik

kat ettiniz mi? Bizim iki bü
yük süel limanımız deiil mi? 
Hadiseleri çıkaran tersanelerin 
işçilcrjdir. Bu iki büyük ayak
lanmanın aynı zamanda yapıl-
masında bir parola görmek 
yanlı~ mıdır? Bu bir idman 
mıydı yoksa bir deneç mi? 
Bolşevik devriminin ilk işareti 
limanlarda verilmemiş miydi? 

Lö aten 
Moskovanın imtiyaz1ı tahr k

çilerinin istedikleri gibi çahş
malasına daha uzun zaman ses 
çıkarılmıyacak mıdır? 

Dün, bir kerre daha meyda
na çıktı ki, trajik günü baur
Jıyan komünist partisinin bir 
deleg·sidir. 

Lö Jur 
Brest ve Tulon sahneleri, 

ulusal 1rnlkınmaya kaı:şı sava-
şan bütün 'kötü kuvve'tlerin 
memlekette tetbişin bakim ol-
masına çalıışhklan bir su·ada 
ıbm ba31rete düşürmedL Biz 6 
Şubattan beri bir devr· ~ev
resi içindeyiz. Komünist an r
şisi kendi saatinin yakında ça
lacağuu umuyor. Ve, geniş 

ıpropagandatünı aramızda ra
hatça yürütebilmek için ;kendini 
yurtsever ilan etmekten çekin
miyor. 

Oyunu Moskova idar~ ~di
yor Onun emirleri biit.ün ~kın 
so1lar tarafından şa'Şlrtıc;. bir 
uysa11ı'k1a abul ediliyor. 

Onların aydınları .arasında 
yaJnıı: b1r !:eki,, Berjöri, bu ba
ki.kati .ilan etti. Ge_çen giin yaz
dıi'ı1 bir yazıda diyordu i, Rus 
komüaizmL her oe kadar ken
dini .. çüncii enternasyonalin 
oruntağt saysa ıda f nnsada 
ne k f bancı bir ulus adına 

.kwruınd..a etmektedir. Ve bu ~ 

eseridir. Bunlar sebep olarak 
buyrultu kanunları ileri sürü
yorlar. Fakat bu kanunların 
zararlı oluşu vitrinlerin kırıl

ması, kanlı çarpışmalar hazır · 
lanması ve genç ihtilalcilerin 
seferber edilmesiyle ispat edi
lemez. 

Moskovanın, dıı hedeflerine 
bizim yeter derecede hizmet 
etmediğimizi dcişünerek ona 
göre emirler vcrmi, olması ih
timali vardır. Bu hadiselere 
neyin sebep olduğu önemli de 
ğildir : A~nl mesele bu gibi 
karışıklıklara müsaade -edile
miyeceğidir. Ve herşey buua 
müsaade edilmiyeceğini göste-
riyor. 

L'Övr 
ltalya, Almanya ... Buhrandan 

ne kadar müteessir olmuş olur
sa olsunlar, bütün muhaliflik 
gösterileri, bütün menfiğ ihtilil 
hareketleri, ancak küçük ye 
orta, burjuvayı kendileri "dü
zen., in onıntaklan ve koruyu
culan diye ıösterenlerin tara
fını tutmaya sevketmiıtir. 

MübaJağa etmiyoruz. Y.alnız. 
şunu söylemeyi borç biliyoruz 
ki, halkçı birlik, kıtafannı 
ayaklanma yoluna götürür veya 
gitmelerine izin verirse bede· 
fine :varamıyacaktır. 

Çünkü faşist birliklerin, bü· 
irumeti ele geçirmek fu-sabm 
be'klerken, hükiımet tarafım 
tutacak jandarma rolünü gör
melerine 1mkan hazniıyacakbr. 

Bu fırsatı onlara vermek en 
büyük hata olacaktır. 

L P~ar: 
Japonlar, seyyar muhafızlar, 

atlı muhafızlar, deniz askerleri 
ikinci ömürge yaya alyı asker
leri hadisenin olduğu yere sev
k.edildiler. 

Hiç "Sebep yokken kar ılan· 
na dizilmiş bu silahlı adamları 
görünce i~çilerin ne kadar 1<ız

ış ıve kıntm11 olduldar.ım 1a
ısarlaymtL 

Diş fır~ı ile korunur. 
Dünya doktonan .r.alnız en 
sert we sıhhi fup .olan 
BRONZ'u tavsiye etmekte
drn er .. 

Taklitlerden sakmınız. 

Derhal bunun tep i i ı8 
rüldü. 

u Hükumet kuvvetleri çektl 
sın . ., 

Bu haykırış ilkönce "DiiP 
ker~k.. zırhlı kruvaz;örünii '' 
pılmakta olduğu teıgAbta 
yükseldi. işçiler, askerler { d 
kilmedikçe işe başlamayi '' 
dettiler. , 

Fakat tersaneyi a kerlo JŞ 
g l etmek kıyasıya karafl 
vermi, olan deniz koroutJl 
işçilerin bu kadar met ru j,te 
ler:ini yerine getirmeyi red~ 

Bütün tersane bu yii e 
karı h. Ozamao komutan, 6 

keriere isçileri çıkarmaları e 
rini vererek tersaneyj ka' 
maktan başka yapacak şey ulı 
lamadı. Jandarmalarla ın 

fızlar~ kara .,e deniz askeri.~ 
ig.ileri tek kapıya doğ'~U -d 
rek onların üzerlcrine yuru 
ler. . 

Sonra çıkan vahim bldıS 
lerio asıl .sebebi bu oldu. 

11 L' Humarı 
d' el Tulon ve Brest hi ıs d 

eyi ifade eder? Her şeY d 
.. L ı· k iste once, ava ın oynama 
ği ırol ne olur.sa olsun, bOf;~ 
tu kanunların ıiti'ide ~a il 
göziinden ~tüiü e "e ışÇ. 
riu de bunları kaldırınalc )J:~ 
kahramanca .savaşnıaya 

olduklarmı ifade eder-

Halkçı cebhe ve anut' ~ 
şında olan komünistler ııe . ,,, 
rinleri kırar ne kah"eletı. lı' 
ma eder., ne ~e "ç ~enıdi e 

. şıı 
rağı yırtarlar. Onlar ın rl 

ek, gerçekleştirmek isttY0 

Onların savaşı bir kütle 
58 

~&~ ~ 
• teı .. 

Onlar kan dô · ek ,ş ıtı 
kr ve kurbanlar her zil 
kendi taraflarındadır. 

Bu, güzel ..av.aşlar:a ~e dt 
rekete ge~miye haı:ırla01.ş ·ı 

· ~ · ·ı tahnk~. Tesınoc ışçı er, o· 
nndaıı aı:akl y• 

t cts•nler. 

GÜZEL IK 
o ınor ,, 

Diş macuntarJtJ
1 
t 

. . ld ... nLJ tıe en 1 yısı o ugu IJO~-
kes anlamışbr. ııı 
todarımızdan sor00 

:ve deneyiniz . 
hak!L-L- .._ '---.lı" ..;,.&!-. 
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" s~vgili kız kardeşim, 
Size bu mektubu verecek 

olan rahip Anjelo inandığım 
adamlardandır. Kaprera adası
na niçin gelemediğimi de o 
anlatacaktır. Bununla beraber 
birkaç gün sonra gelebilece
ğimi umuyorum. Babamın sağ
lık içinde bulunduğunu düşü
nüyorsam da pekte emin ola
mıyorum. Kendisini son defa 
gördüğüm vakit halinde kor
kulu bir rahatsızlık hisset
DIİştim. Bu rahatsızhğm bir 
fena sonunç doğurmasmdan 
ürküyorum. Eğer böyle kara 
bir haber olursa onu bana 
Anjelo yetiştirecektir. Tanrıya 
emanet olunuz sevgili kızkar-
d . 
eşım . ., . 

Rahip Anjelo babamı iyi et
nıek hususunda size yardım 
edecektir. Yanında getirdiği 
ilaçlarından faide vermemesin
den korkuyorum. Romaya dö· 
nüyorum. Sabırsızlıkla haber
lerinizi bekli yorum ... 

Mektup okununca 
sordu: 

Scza.r 

- Söyleyiniz bakalım! Ra
hip. Babamın sağlığı hakkında 
düşünceleriniz benimle bir mi? 

A.çık konuşunz. Hakikat ne
ka lar acı olursa olsun gizleme
yiniz. 

- Son zamanlarda bapamn 
durumunu bende beyenmedi
iinıden düşüncelerinize ortak 
bulunuyorum. 

- Acaba daha kaç gün ya
şar dersiniz? 

- En geç sekiz günlük öm
rü kalmıştır. 

Son konuşmalar ç~k yavaş 
•esle cereyan etmişti. iki adam 
göılerinin içlerine bakıştılar: 
Herşey kararlaşmıştı. Pcnçereyı 
açarak geniş bir nefes alan 
Sezar rahibe son sözünü söy
ledi: 

- Ben şimdi ordulanmın 
başına dönüyorum. Roma üze
rine yürüyeceğim. Siı ne zaman 
gidiyorsunuz ? 

- Yarın sabah! 
.- Niçin hemen hareket et

nuyorsunuz? 
- Vazifemi iyi yerine getir

mek için lazımgelen iliçlan te· 
darik edeneğim. 

Gece bulu,maları 
Hadiselerin birbiri arkası· 

~~ surup giden heyecanı 
ıçınde bir de Roza Vanozo 
adında bir kadın vardı. Bu ih
tiyar kadın Floransa yolu üze
rinde Rafael ile Pozitaoın ya
nından ansızın ayrılmıştı. Roza 
buradan Tivoli'deki Anyo uçu-

•• t"" 
l'Umu ma~arasına dönmuş 0

: 

~radan bir çok günler geçh 
Sezarla Lükresin anası olan bu 
kadın vakbnı köıkteıı haber 
•lnıağa tahsis etmekle geçiriyor· 
du. Esrarengiz hazırlıkları da 
Yardı.Maga Romadan kaça~ke~ 
beraberinde bir çok degerlı 
taçlar ve altın paralar da ya
llına almıştı. Bu zengin var
lığını köşk hizmetcilerini elde 
ctnıek için birer birer sarfe
diyordu. 

• • • 
Sezar cehennem boğazını 

ele geçirmek için hazırlıklar 
Yaparken Papa bir akşam ge
:ıintiye çıkmıştı. Gezinti uınul
duğundan çok uzun sürdü. Papa 
köşküne dönerken ortabğa 
gece karanlığı sarmıştı. Ra
hip Anjclo da yanında 
btılunuyordu. Rahip bir ara· 
hk papanın adamlan ya
nından uzaklaştı, geri kaldı. 
Guya otlar arasında parlayan 
ateş böceklerini yakalamak 
istiyordu. İşini bitirerek doğ
rulduğu zaman bir kayanın ge-

Olduğu yerde kımıldan~ma~ı. 
Kölge bir kadındı. Rahıp b~r 
elini alnına götürerek derm 
derin içini çekerek ~öylenen 
bu kadının ağzından şu sözleri 

duymuştu: 
_ Rodrik ... git .. Ben ıstırab 

içinde inim, inim inlerken sen 
müsterih dolaş. Yapmış oldu
ğun cinayetlerin cezası?ı çek
mek günleri ve saatlerı yak-

laşıyor. 
Anıelo kadm gözden kay-

boluncıya kadar nefes almak
dan bile çekinmişti, Sonra bu 
kadının arkasını bırakmadı. 
Kayalar arasma girdiğini gördü. 

Rahib bu durumdan huy
lanmış, Maga'yı herg~. gözet
lemeğe devam eylemışti ..• 

• •• 
Sükut ile geçen hayal gü?

lerinden sonra bir gece rabıp 
Anjelo henüz uyuma~ış ol~u
ğu halde kendi kendıne soy-

leniyordu. 
- Muhakkak bu iece ge-

lecektir. ihtiyar Maganın .. dü
şüneelerini tamamiyle bıliyo· 
rum. b' .. 
Olduğu yerde ıçıne ır ur-

.. d na bir titreme perme, vucu u 
geldi. Gözleriyle etrafı ara!· 
hrdı. Sofanın o bir ucunda bır. 
gölgenin yine dıvara s~~nerek 
ilerilediğini görür gıbı ol
du. yarı açık kapısının ara: 
lığından bu durumu gözetledı. 
Gölge tam kapının yanına yak
laşınca Anjelo şiddetle kolunu 
uzatarak tuttuğu bir kolu var 
kuvvetile içeriye çekti ve ka
pıyı kapattı· Bu hareketler bir 
yıldırım gibi saniye içinde olup 
geçmişti. Mumu yakarken ya· 
kaladığı ıölgeye susmasını, 
aksi takdirde bağıraraka ken
disini yakalatacağını da ihtar 
etmeği unutmadı. kadını karşı
sına oturtarak onun ne yap
mak istediğini öğrenmeğe ça-

lıştı. 
Maga ile rahip Anjelo sert 

başlayan ve yumuşak biten bir 

konuşmadan sonra memleketin 
durumunu, Papamn vaziyetini 
birbirlerine yana yakıla anlat
mışlar ve bu ııörüımeden sonra 

da rahip ile Maga bir çok 

defalar mağarada buluşmuş-

lardı. T' 1. İhtiyar Borjiya ansızın ıvo .ı· 
den kaçtığı akşam da rahıp 
bu haberi Magaya yetiştirdi. 
Fakat sihirbaz kadın soğuk 
kanlılık içinde şu cevabı ver
mişti: 

- Evet ! Biliyorum. 
- Daha bilmedikleriniz de 

var : Papa Kaprera adasında 
kızının yanına kaçtı. Sezarın 
ordusu müthiş bir bozguna uğ
radı. Romada ve Italyanın bir 
çok yerlerinde halk ayaklanıyor. 

- Borjiyalar için azab ve 
ıstırab günlerı başlıyor. Geçen 
gün ihtiyarı öldürmediğime ne 
kadar iyi yapmışım. Tahtın 
azamet ve ihtişamın yıkıldığım 
göre göre Rodrikin yüreğine 
inecektir. Fakat delikanlı şim
di acele ediniz. 

Maga kendi kendine de 
şöyle mırıldandı: 

- Kaperera adasına kaçtı 
hal.. Pekala!... 

Baba ile kız 
Sezar Borjiya rahip Anjelo 

ile görüşerek ordusunun yanına 
dönerken genç papaz da 
Anya uçurumundaki mağa
rasına gitti. Roza rahibin 
göderindc parıldıyan hakikat
ları anlamış, onun kızğınlığım 
sezmişti. Hiç bir şey işttmeden 
ağzından şu kelimeler döküldü: 

- Beklenen gün gelip çattı 

galiba! ... 
- , oııu l 1ar -

da yaşatılan Türkiye yok 
Basın Genel Direktörünün Romada 

Verdiği Önemli bir diyevi 
18 temmuz 935 tarihli il Gi- dinledikten sonra doktor Törün 

ornali d 'ltaJia "Milano,,dan : Türkiyede basın örgütü hak· 
Atinada başladığı ve Paris kında izahat vermesini istedik. 

ve Berlinde devam ettireceği Doktor Vedat Nedim Tör 
bir etüd gezisine çıkmış olan dedi ki : 
Türkiye basın genel direktörü 11 Bu alanda da gayretle çah-
bugünlerde Romada bulunmak- şılmaktadır. Birçok senedenberi 
tadır. Gezisine Prağ, Türkiyede bir basın 
Viyanaya ve Balkan genel direktörlüğü 
memleketlerine ka- örgütü çalışıyor. Gc-
dar devam edecek nel direktörlüğün biri 
olan genel ~irektör 
kendisi ile olan bir iç basma ikincisi 
görüşme sırasında de dış basına, üçüncüsü 
miştir ki: propagandaya bak-

"Türkiye pek çok mak üzere üç şu-
kimseler tarafından besi vardır. Propa-
az tanılan ve Piyer ganda şubesi filim, 
Lotinin romanların- radyo, ve tiyatro 
daki tasvirler çerçe- Basın G. dircktfü·ii, araciyle propaganda 
vesi içinde görülen bir \'edad Nedim 'J fü• yapmaktadır. 
memlekettir. Yeni rejim hak- Dar bir çerçeve içinde ol-
kında müspet belgelere daya- makla beraber Türk basın ge-
narak müşahedelerde bulun· nel direktörlüğü sizin propa-
mak, ve hele dinsel taassupla ganda bakanlığımzı andırır. 
yüz yıllardan kalma ananalan Ben, bakan Conte Ciauı'un 
oruntamış olan eski Türkiyenin nezaketi sayesinde bu bakan-
tam hızı yeni bir alemin de- hğm t"rlü servislerini gez-
vamlı dinamik karakterini in· dim. Kendisiyle, gezime 11ebeb 
celemek arzusunda bulunan olmuş ola• basın meseleleri 
bütün yabancı gazetecilerin hakkında görüştüm. Kont Çi-
~nkaraya gelmesini çok iste- yano basın işlerinde üstün de-
rım. recede bilgili bir zattır. 
Düşünüş adetleri, yaşayış bi- Son zamanlarda Ankarada 

çimi günden güne modern kon- bir basın kongresi toplandı. 
sepsiyonlara uygun bir şekilde Bu kongrenin girgisiyle (Türk 
kalıplaştırmaktadır. Yapılmış basın odası) kuruldu. Bundan 
olan reformların en önemlilerini sonra basın endüstrisine bağla 
saymağa lüzum görmüyor. Bu olan yazar, aytar, dizmen gibi 
yönde memleketimizde dolgun bütiin işçiler basın odasına 
bir basın vardır. Yalmz bun- girmek zorağındadırlar. Bun-
ların arasında, kadın emansi- dan başka kongre Ankara ve 
pasyonu, yeni alfabeyi, ulusal lstanbulda gazetecilik kursları 
paranın korunmasını, din ve kurulmasını kararlaştırdı. Bu 
devletin ayrı1masmı ve buna kurslardan erge gazeteci ye-
benzer reformları göz önüne tiştirmek değildir. Gazetecilik 
getirmek Kamal Atatürk'ün için lazım olan kültürün ve 
yönetim sistemi ile müsJüman- teknik vasıflara esasında sahip 
lığın ananadan kalma sangıları olanların kalitelerinin yüksel· 
arasandaki farkı anlamak için mesini sağlamaktır . ., 
yeter. 

Bunlardan mesela kadın 
emansipasyonu bakunından şu
nu gözönünde tutmalıdır ki, 
bizim memleketimiz gibi daha 

pek yakin zamanda (kadın er
keğin dörtte biridir) diye dü

tünülmüş olan bir memlekette 
kamutayda 17 saylav kadın 
vardır. Dinamizm, düıtınce bir
liği, hareket birliği birçok iler
leyişleri mümkün kılmıştır. Za· 
ten dinamizm ve düşünce bir
liği anlamına, Musso!ini devri 
ltalyasından daha iyi kimse 
anlayamaz. Doktor Vedat Ne
dim Tör devam ile demiştir ki: 

"Siyasal ve sosyal alanlarda 
olduğu gibi ekonomi ve endüs-
tri alanlarda da bugünkü 
Türkiye modern memleket· 
lerle eşit sayılabilir. Kendisin
deki otoriteden kuvvet alan 
devlet; finansal kurumlara da
yanarak 1933 de Türkiyenin 
endüstrileşmesi hedefine doğ

rudan doğruya girişti. Bu su
retle şu sırada tam olarak ye
ritilmekte olan endüstrileşme 
planı doğdu. Devlet bu planın 
yeritilmesine Sümer Bankı me
mur etmiş ve bu kurum da 
pamuk ve kağıd endüstrisini 
organize etmekle işe başlamış
tır. Öte taraftan 1935 yılında 
memleketin ekonomik tamlığı
nın temelini teşkil edecek olan 
metalo ji endüstrisi kurulacak
Endüstrileştirme planlflın yeri
tilmesi için teori yönünden beş 
yıl hesab edilmişse de plan en 
çok üç yıl içinde başarılacak
tır. 

Bu verdiğim izahat bir ulu
sun kaybetmit olduğu zamanı 

kazanmak için nasıl bir gayret 
harcadığını gösterir.,, 

Bu dikkate de2er izahları 

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

Bergama da 
Şehir bir yangın 
tehlikesi altındadır 

Bergama (Özel) - Sehri
mizde bugünlerde inşaat faa
liyeti göze çarpıyor. Fakat bu 
inşaatın urayhk yapı ve yollar 
yasasına uygun olmadığı söy
leniyor. inşaat arasında bazı 
yollar üzerinde lijım işleri de 
fennin icaplarına uygun görül-
mi yor. 

Sokak ve caddelerindeki bo
zuk kaJdmmların da yeni in
şaat arasına girmesi arzu edi
liyor. Bir memleketin dış gö
rünüşünü aydınlatacak bu işler 
üzerinde daha esaslı çalışmak 
ve ikinci ·defa tekrar tamir 
kaygusile karşılaşmamak için 
ŞarbayhK'ın ali.kası beklen
mektedir. Şarbaylığın yangın 
söndürme makinası olmadığı gi
bi iyi bir itfaiye teşkilatı da 
yoktur. Kasabanın birçok yer
lerinde kuru otlar yığın halin-
de depo edilmiştir. Büyük bir 
kısmı ahşap olan Bergama her 
an yangın tehlikelerile karşı 

karşıya bulunmaktadır. 
Onlversltelller 

Üniversite talebeleri köy tet
kiklerine devam etmektedirler. 
Burada incelemeler yapan 
gençler dün sabahleyin Berga
dan ayrılarak Dikili yolile Ko-
zak köyleri tarafına doğru git
mişlerdir. 

Halkevl 
Yeni yapılan Halk evinin nok

sanları kamilen tamamlanmıştır. 
Yeni bina çok güzeldir. Halk
evinin gençlik kolunda önemli 
çalışma ve hareketler görül
mektedir. Spor kolu ile Dikili 
Gençlcrbirliği arasında bu hafta 
Pazar 1rilnil bir maç yapıla-
caktır. 

H. G. 

Spor tenkitleri 
•••••••••••••••••••••••• 

Ne bekleniyor? 
Spor kongresi neden toplanmıyor? 

Kongre toplanmahdır yazı- verememektedir. Misal mi is· 
mız çıkah hayli oldu. Kongre tersiniz, işte Altınordulu Cemi-
hala toplanacak. Heyetler bi- Jin diskalifye cezası. Hepimiz 
rinciliklerini yapsınlar, bitirsin- aldanarak Cemilin futbol heyeti 

ler diye nizami zamanı olan tarafından 2 sene diskalifye ceza 
Temmuz ayını da ~eçirdik. sile tecziye edildiğini yazdık. 

Biz bunu biliyorduk. Fakat Halbuki ortada ne ceza verecek 
heyetler vazifelerini yapmakta futbol heyeti var ve ne de 
geciktiler diye kongrenin za- verildi diye ilan edilen cezayı 

manmı geçirmeği doğru bul- tasdik ve imza edecek üç aza .• 

mıyorduk. Bu heyetler şım- İş böyle olunca bu ceza me-

diye kadar vazifelerini yap- selesi gülünç bir mahiyet al-

mamışlarsa gelecek yeni heyet- mıyor mu? Eğer Albnorda 

ler bu işi başarırlar. Diğer kulübü Cemili bir daha oynat-
mıntakalar böyle yabhlar ve mamağa karar vermemış olsay-

böyle yapıyorlar. dı hakemin raporuna rağmen 
Aksi halde nizamnamede Cemil pekala sahaya çıkar vo 

"senelik kongre her yılın tem- takımındaki yerini alabilirdi. 

muzunda toplanır,, maddesini Demek oluyor ki kongrenin 

koymağa ne lüzum vardı. toplanarak yeni heyetleri seç-
Bütün bunlar bertaraf lzmir mesi artık bir zaruret halini 

spor kongresinin toplanmasına almıştlr. Esasen bütün .spor 
şu yüzden lüzum vardır ki en şubelerinin birincilikleri yann 

faal ve mühim olan Futbol tamamlanmış olacakbr. Bunu 
heyeti azasızbk yüzünden İnhi- bilen merkez heyetinin OD bet 
lal etmiştir. Ve futbol işleri ırün evvelinden ilan edilmeai 
yüzüstü kalmaktadır. lazımgelen kongrenin gününil 

iki aza ile kalan heyet top- hala tesbit edememesine şaş-
lanamamakta ve hiçbir karar mamak elden gelmez. ····-Bir milyon ltayan askeri 

Silih başında .. 
Baştaratı 1 ncı ~alıiıcde -

Londra, 16 (A.A) - Daili 
Telgrafın özel aytarı B. Pen
cival Philiplş gazetesine yaz
dığı bir mektupta diyor ki: 

Somalilerin Habeşlere karşı 
besledikleri büyük sempati 
Cibnti deki Fransız makamla
rını ltalya-Habeş harbı başla

dığı takdirde düzeni korumak 
için ciddi ve öıel tedbi ler 
almaia sevketmektedir. Aytar 
pazar a-ünü Cibutiye bir kru
vazör ile 10 uçağın gelmesi 
beklendiğini ilive etmektedir. 
Limana ve sahile hakim olan 
Haron adasındaki bataryalara 
alb pusluk 4 top konulacağı 
gibi çöl tarafından şehrin ar
kasında bulunan garnizondaki 
yerli kuvvetler de bin sene
galli ilivesiyle takviye edile
cektir. 

Fransızlar limandan geçen 
bütün yabancıları sıkı Bir ıö
zet altında bulundurmakta-
dırlar. 

Paris, 16 ( A.A) ·- Üçler 
konferansı için yapılan ilk gö
rüşmelerde 8. Aloizi'nin Bay 
Lav al' a Italyan tezini bildirdiği 
teyid edilmektedir. Italya ken
disini tatmin edecek banşçıl 
bir çözge bulunmadığı takdir
de kuvvete baıvurmağa karar 
vermiıtir. 

Genel olarak sanıldığına gö
re ltalya Habeıistanda Fransız 
ve lngiliz ekonomik aıığlanna 
riayet etmek şartiyle genel bir 
siyasal nüfuz kurmak niyetin
dedir( 

Diğer taraftan Habeş impa
ratorunun Italyaya vermek ni
yetinde olduğu imtiyazları ge
nişletmeğe eğgin olduiu sanıl-
maktadır. 

Paris 15 ( A.A ) - Laval-
Aloisi arasındaki ilk konuşma
lar bir saat bir çeyrek sürmüş· 
tür. iki hükOmet adamının bu 
görüşmesi hakkında şimdiye 
kadar hiç bir malumat alana-
mamıştır. 

Paris 15 ( A .A) - Royter 
ajansının öj'rendiğine göre f n
~ilterenin İtalyadan yana Ha
beş tavizleri planı dün Fransız 
hükümetine verilmiştir. B.Mus-

solini bunları kabul ettiği tak
dirde Fransa ve İngiltere hü
kumetleri Habeş imparatorunu• 
muvafakatım elde etmek için 
Adis-Ababa nezdinde nüfuz
larını kullanacaklar~ır. 

B.Laval bugün B.Aloisiyi ka· 
bul edecektir. LavaJ'ın öğleden 
sonra da Edeni kabul etmesi 
muhtemeldir. 

Paris, 15 (A.A) - B. Laval 
ile B. Aloizi yalnız olarak haş
haşa görüşmüşlerdir. B. Laval 
öğleden sonra B. Eden'le gö· 
rüşerek B. Aloisi ile yapmıı 
oldağu görüşme hakkında ken
disine malumat verecektir. 

Sanıldığına göre, B. Aloisi 
bilinen tezini izah ederken 
gayet genel bir alan üzerinde 
yürümüştür. Üçler konferan
sının arifesinde İngilterenin 
uluslar sosyetesi paktına riayet 
sağlamak kaygusunda olduğu 
ve Italyanm Habeşistana eko
nomik bakımdan hulul etmesini 
derpiş etmekte bulunduğu tah
min olunmaktadır. 

lnS?iltere gibi Fransa da ba· 
rışı sağlamak arzusundadır. 
Laval her iki tarafça kabul 
edilebilecek, Italyayı geniş öl
çüde tatmin edecek ve barba 
engel olacak bir çözge bulmıya 
çalışacakbr. 

Paris, 16 (A.A) - B. Aloisi 
saat 19/30 da lngiltere elçili
ğine ıriderek B. Eden ile gö
rütmüştiir. 
Barı,severlerln dlleöl 
Cenevre, 16 (A.A) - Barıf 

dostlarının arsıulusal konseyi 
uluslar sosyetesi genel sekre
terliğine gönderdiği bir muh
tırada Afrika zenci devletleri 
arasında istiklalini muhafaza 
etmiş son memleket olan Ha
beşistanın ortadan kaldırılma
sının Afrika ve iki Amerika 
zencileri üzerinde yapacağı 
fena tesirler üıerine konseyin 
dikkat nazarını çekmektedir. 

Muhtırada Habeşistana bita
raf bir komisyon gönderilerek 
durumu tetkik ve sınırlar an
Jaşmazhğı hakkında 4 Eylülden 
evvel bir rapor hazırlanması 
istenmektedir. 



Agusıos 

n harp başlayınca 
• u 

ko 
na 1 vazı ye 

Harp başlayınca, Ras Bage
medörün kumanda ettiği Gen
dar ordusu, Volkayt müstah
kem sırtlarının cenubunda, sa· 
bık Habeş payıtahtını hedef 
ittihaz ederek ileri hareketinde 
bulunmağa teşebbfüı edecek 
olan İtalyan ordusunu karşıla
yacaktır. ltalyanlar kuraklıktan 
yarıklarla dolu olan bu bölgede 
tllm~m iki hafta yürümeğe 

llaiıcs bu.~papa z 

mecbur kalalacaklardır. Gerçi 
Gondar mmtakası sudan büs
bütün yoksun sayılamaz. İtal
yanların amuden geçmeğe ça
lışacakları büyük ırmaklar se
nenin her ayında doludur. Vol
kayt gayri meskün olduğuna 
göre, ita 'yan ordusunun iaşesi 

ancak Ereytred~n yapılacak
br. 

1 inci Habeş ordusl! 
Bir ikinci Habeş ordusu Dan

kali çö~ünden gelecek olan İtal
yan kollarını manzarası enfes 
olan Vollo ve Y ecu tepelerin
de bckliyecektir. Bu orduya 
Habeş veliahtı kumanda ede
cektir. İ'lte en çetin harp böl
gelerinden bir parçası da bu
rası olacakhr. Zira İtalyanlar 
burada ne su ne de yiyecek 
bulamıyacaklardır. Her adımda 
bütün ihtiyaçlarını birlikte gö
türmeğe katlanacaklardır. Bun
dan başka cehennemi bir sıcak 
ltalyan askerlerinin elbiselerini 
vücutlarına yapıştıracak, müt
hiş kum fırtınaları gözlerini 
korkutacaktır. Bu tabiiğ zor
luklan yenmek muazzam bir 
gayrete, çelikten bir dölene 
ihtiyaç gösterecektir. 
Yerli kuvvetlere gelince 

Genubi garbi Habeşın gö· 

rekatını sarsmaga kifayet ede
ceklerdir. İtalyan kuvvetleri bu 
mıntakaya sokulmağa ve üre
tim sezonuna 'kadar orada tu
tunmağa muvaffak olurlarsa 
vadilerı inek siirüleri tiitün, 
Kahve ve gomarabikle dolu 
bulacaklardır. 

Asıl büyük Habeş ordu~u 
Fakat asıl büyük Habeş or-' 

dusu şimali Habeşistandan Tig
re eteklerine bütü.ı süratile 
inecektir. İtalyanların büyük 
Menelik tarafından korI<unç 
bir bozguna uğratıldıkları Adu
va mevkii işte buradadır. Mu
azzam bir yanık kabarcığını 
andıran bu tepe İtalyanların 
eski bozgun acılarını çıkarmak 
istedikleri, Habeş!erin de b:iyük 
gurur ve güvençle baktıkları tc 
pedir. Vasati olarak denizden 
2500 metre yül:s kte olan bu 
thbe'l yayla arı Ereytreden ha
rekete geçecek olan ltalyan kuv 
vetlerinin harekat ~ahnesinc ha
kim bulunmaktadır. ltalyan!ar. 
burada ilcrlemeğe muvaffak ol
salar bile derhal ne ekini, ne 
de hayvan sürüleri olmıyan 
steplere gireceklerdir. ltalyan 
askerleri sollarında uzanan 
kızıl denize bakınca ot bile 
bitmiyen hudutsuz çöllerden 
başka bir şey görmiyecekler
dir. S<!ğa dogru, çok ilerilere 
kadar, hiç bir ümit vermiyen 
tripikal bir bölge vardır. Ti ... -
renin cenubunda, Takaze neh
ri, Habeşin koyun, öküz 
sürüleri, erzak nmbarları, 
patatesi, hah ile meşhur, 
ve zengin bir bö)gesine 
dayanan Amhara ordusu 
ayıracaktır. 

Burado Müstevii bir orclunun 
ihtirasla karşıhyacağı bir baş
ka mata da Habeş kadınları
dır Erkeklerinden daha az ci
ıdalcu ve haşin olmıyan kadın
la:- ltalyan askerlerini kinle 
dolu kalp!erile karşılıyacak-

J labe:;le1· kurball kese1'keu 
çebe aşiretlerden ve köylüler
den gelişi güzel toplanmış olan 
yerli kuvvetleri muntazam bir 
ordu haline inkılap etmeden de 
İtalyanların bu mıntakadaki ha· 

!ardır. 

ltalyanlar ilk hareketlerinde 
bu mıntakaya sokulabilmek 
için kilometrelerce çetin ve 
amarsız bir sabayı, cehennemi 

andıran çöl'.eri geçmeğe mec
burdurlar. Habeş ordusu bu
rada mukavcınet edemiyerek 
da!r!arına çek:!se!er bile ltal
yan:ar Ambaranın zenginliğin

den hiç bir .... ey bulamıyacak
lardır. Zira istila bırşısında ne 
Habeşin l<adın!arı, ne ele sü
rüleri orada kalrrıyacak, içer;-
lere çekileceklerd:r. Erzak aıı
bar n•ır-;1 <"'e'ince düc::rr:nı O"-

)arla 
Göklerin ilahları, su cin

leri, yılanlar bize yardım edin 
diyor göller halkı ... 

Hulasa bütün Habeşliler, 

hangi dinde olurlarsa olsunlar 
ltalyanları can düşmanları sa
yıyorlar. 

Bundan başka bütün Habeş 
mezhepleri arasında müşterek 
bir mezhep daha vardır : Bu
na Zarc:; diyorlar. Zars yalnız 

}fobrş 1»'l'Jl,' l l'i !JC.:mtH c.. 

· dusu onları e.e 
ümit edemez. 

geçireceğini Habeşistana münhasır değ;fdir. 
Sudandan Arabistana, Cezayi-

a o~rıcre göıre 
Ha ~eşli er diyorlar ki, harp 

olursa bizim için yalnız ilk 
altı ay müşkül o 1 acal:tır. On
dan sonra bizim tabiğ müt
tefikimiz olan yağmur mev
sımı gelecel tir. Nehirler 
taşacak, yollar batakiıga 
çevrilecek, geçidler kapa
nacaktır. İtalyan or
dusu alh ay hareketsiz 
kalmağa mecbur bulu-

nacaktır. Bu 
altı aylı 1:e isti
rahat bizim 
için znfer bek
lentisi, düş· 

J/abc8 ask~tleri 

de bozgunun müjdecisi ola
caktır. 

Filh:.tkika şurası muhakkak
br ki, İtalyanlar ilk harekete 
başladıklarında kesin bir netice 
almağa, çabuk daranmağa mec
burdular. Habeşte harb altı 

aydan fazla sürerse ltalya için 
parti kaybedilmiş, hezimet ta
hakkuş etmiş ofacaktır. 

ltalyanlara güre 
Habeşliler yağmura ve Allah

larına dayanıyorlar. Fakat Ha
be~.istanın bir Allahı yok ki ... 

Habeşlilerin tapındıkları bir 
çok ilahlar onları tefrilcaya dü
şürmeğe yetmiyecek mi ? Bir 
harp olunca müslümanlar eski 

saltanatlarını kurtarmak ıçın 

ayaklanmıyacaklar mı? 

Habeşliler buna derhal ce
vap veriyorlar: 

- Hıristiyan Habeş halkı 
Allahtan ve İsadan istiane ede
rek bizi ltalyanlardan koru Ya
rabbi diyor. 

Wollo, Harar müslümanları 
ile Somalis ve Sudan sınırla

rına yakınyerlercle yaşıyan 
müslümanlar: 

- Ulu tanrı bizi ltalyanlar
dan koru diye yalvarıyorlar. 

Yahudiler: 
- Musanın allahı bizi Ital

yanlardan koru diye dua edi
yorlar. 

re Fasa kadar genişliyen bir 
inandır. Goudnrda hırıstiyan, 

müslüman ve yahudi Habeşle
rin birlikte Zars ayini yaptık

ları görülür. Zars 
cinleri, perileri ser
vet dağıtırlar. Sı
kıntıyı da, saadeti 
de, sağlığı da, has-

talığı da,buh-
rnnı da sa· 
ri, hasta
lıkları da 
hep onlar 
verirler. Bu 
inan bütün 
Habeş hal· 
kında kök
lcşmistir. 

Bir hayal kurahm 
Habeşistanı çok iyi tanıyan 

Fransız yazıcılarından Marcel 
Griaule diyor ki: "Haydi bir 
hayal kuralım. Italyanların Ha
beşteki harbı kazandıklarını 
farzedelim. iki milyon insan 
ölmüştür. Açlıktan, susuzluk
tan, koleradan, cebir ve taz-
yikten iki m iyon çocuk kadın 
ve erkek hayata gözJerini ka
padılar. Habeşistan muazzam 
b r kabristana dönmüştür. Trak

törler mezarlıkları işlemeğe, 
sürnıeğe başladılar bile... Ha-

beş toprakları Italyadan gelen 
Sicilya ve Kalabriya muhacir
lerine dağıtıldı. Yollar yapılı
yor. Habeşin fethine kadar 
muhafaza edilen kamplar ya
vaş yavş boşaldılıyor. Bu bir 
Roma sulhudur. Habeş toprak
larında yalnız beyazlar görülü
yor. Habeşliler yok edildiler. 
Beyaz çocuklar ovalarda kele
bekler avlıyorlar. 

Bir gece ansızın kara adam
lar başlarını kaldırıyorlar. Bun
lar ne peridir, ne cadı ... Etten 
kemikten adamdırlar. Nereden 
çıktılar? Belki de cenup çölle
rinden, Kuarada iyi müda
faa edilmiyen dağlardan, 
buzlu tepelerden, ırmakların 

dibiııden çıktılar. Birer paçav-

e 
karşılaşacak ar .. 

lfolıes 

ra halindedirler. Fakat yepyeni 
silahl&rla vuruşuyorlar. Önleri
ne çıkanları kılıçtan geçiriyor
lar. Harba yeniden başlamak 
lazımgeliyor. 

Bu bir tahmindir. Mussolini 
Habeşistanın yüksek yaylaları
na göz koymamışsa, 300 kilo
metrelik bir saha ile iktifa 
edecekse belki bu kadar 
korkunç bir netice ile karşılaş
maz. Fakat o zaman da ltalyan 
efkarı umumiyesi ne der? Adu
vanın intikamını almak istiyen 
ltalyanlar bu harbı sonuna ka
dar götürmek isterler. işte 
o zaman en korkunç bir sergü
zeşte atılmış ve en vahim ıhti
mallerle karşılaşmış olacak
lardır. 

• v 

11.'lh°f 1 lcl'i 
k·kat Hakikat şudur: Ha ı 

y t'arın kuyusu, enfes kuY\I 
m~k olan Ual-Uval'deP 
n ıştır. 1,, Burası diplomatik kuyu 

Ekselans kuyularıdır. ~
Rejimler yutacak, bOeı 

olan kuyulardır. r Miirebhiye 
Aran1yor 
Bir aile yanında çaM~. 

üzere Fransızca veya Jpg'bb 
··re ce bilen yaşlı bir ınu 

yeye ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin Göztepede e 

numaralı eve müracaaıtzıO 
meleri ilan olunur. G 
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GECE 
Büyük Sürprizlerle Dolu 
Bir Eğlence Gecesidir.-· 

:1.. 7 Ağ:~tos •Cumartesi Aakşa1111 

· Şehir Gazinosund~ 
Bu Fevkalade geceyi kaçırınayıoıı 



Oğlum cevap versene? 
••- • • • Yazan: Fethi Eralp 

_ o.::.a.·- Ahaeni aen mi o ıenç aylardanberi burada 
g•- idi. Rengi sararm11 solmuş. .. 

lldilrdln?. Saçlan sakabna girmiş.. Hep . . . . . 
Bqkanm b6tiin sorgulan 

hep blyle kanfıksıı kahyordu. 
- Ofhm cevap venene? 
--- ..... 
Genç lüç apm açma•ıfh .. 
Onu Ah•eni a.ldlrdl diye 

buraya ~etirmiılerdi .. Bap ~·: 
ae barutmut bir yaprak gabi 
IUbaat hep auuyordu. On~n 
..ııkemeaini dinlemete ıelmif 
olular pek hem pek çoktu. 

Çok pnç •e pel bir deli
bnla idi .... 
Lık•n yine: 
- Haydi aastaPn yeter 

artık. Siyle... 
Bak Alaseai -- lldilrdl

ilnl llylilyorlarf .• e.- H der
ıin? 

Herk~sin. 
0

cam sıluhyordu .. 
Baıkan yine soruyor: 

- Onu gece yolda evine 
tiderken tam kalbi liatünden 
Iİvri bir kama ile &ldlrmlt· 
•? ... 

Delikanlı yine ka,..ıak ver-
.. di .. Y alnı• gkleru.de bir 
damla yaş belirdi ... işte bu 
kadar. Başkan l.iraz kızmııtı ... 
iri l'&deriDİ kalcbrarak: 

_ Her iı bitti. Apstosun 
)'İrmi dördilncn salı gthıil ka· 
rar okunacak. Sonra jandar• 
malara i,aret etti: 

- Götürün, dedi. 
Seyirciler arasmda bir mınl· 

ta baflamıttı: 
- Bu glln ayın onbeıi; tam 

.&Ma ıiia yar. 
- BakaLm ne cezaya çar· 

Pllacakl. 

d610nüyor .... 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Gecenin derin ve korkunç 

.....ı.;. içinde bir anahtar ti· 
kırma. •• Kapa gmrdayarak açıl
dı... içeri giren yapı bir ka-

dındı: 
_ Qilum... daha susacak 

..... ? Bu• aa : benim bu 
halime aa.. Seai ba flnleri 
,armek içia mi yarathm ? .. 

- .... 
Yine susuyordu •• 

Hiç s6ylemedi... Apnın aç· 

macb. . 
Arme atlıya atkra ıen 

dindi .. 
Gene aynı gıcırb.. Gene o 

aaalltar bkarbs•- Sonra uzak· 
laşan ayak sesleri... Bu ka-

dar .. 
• • • • • 

Ayın yirmi diSrdtl ıelmışti.,. 
Mahkeme Alon• çok e..keaclen 
doldu ... 

Vabıt yanafb .• 
O genç ge1te eUeriade kelep-

çeleri gözüktü... . 
Arbk bugün karar venle-

cekti .•• 

Bqku: 
_ Oğlum una ıon bir kez 

daha aoru1.,.ı : 
Yine ıus•cak m11m ? 
--- ..... 
Yine Çit yok. •• 
Soma karar okunma&"a baş

ladı. Herkes kulağını oraya 
ftrmitti: 

AL • il- lhin 
- • • •. ·••- ~-~e 

aplachiı ince Wr kama ile 11-
tllrcllilallı•-· • • • b" On bet yıl •.• 

Toprak kokulu, rutubetti 1~ Daha sonra tamamlanmasına 
oda idi burası. Yapılalulanberı meydan bırakmadan seyirciler 
gGneı yüd g6rmemifti- arasmdan ince bir icadın aeai: 

Çatlak bir kandille •iraı - Onu bırakın, zavallıdır .. 
aydınlatılmıştı.. Ahseni ben vurdum.. Çilnki 

Bir k3fecle lnnk bir taf, beni sevmiyordu .. 
6bür yanda birkaç çüriik tah· Diyerek jandarmalar inüne 

ta nstnne koamut ot bir yatak.. koşbl. F. Y. E. 
Çok hem pek çok piı ••••••••••••••••••••••• ....... Tii;ki~~······· .. s;bt~kirlar 

F tb 1 •b.• ;sa ·ıikleri Nihayet yakalandılar 
U o ırıncı . nfaa direkt6rlilt6 ile 
18 L--1- ak..... )19ar n 

Ajıııtoata ._....,.e . k lik ıubesi baıkanhğmın 
Türkiye futbol birinciliklerı, ba· u e~ mülsOrlerini ve imzaları-
zı hazırlıkla~ benOz tamam!an: ~~':klid ederek Mecid oğlu 
lbaniıt oldugundan 25 aps Ahmedi askerlikten kvtanoak 
tosa kalmııtır. Gruplar f6yle . . ihraç tezkeresi tanzim 
t b"t dil . ..:. ıçın 1 R • eı ı e ml.JU&"• den ve Mehmed oğ u emn 

Balıkesir grubuna: ı.tanbul, ~ Kadri otlu Melamede de 
Bandırma, Balıkesir B~ Ça· 

1 
ebt nüfus cüzdanı veren ve 

~ak~ale şampiyon!a ı ı gifecek- ~:n:ndıran Ayvalık ceza evin-
rdir >boa de meYhf HOseyin Rahmi oi-
'Wdtebir grub.-: ' lu lsmail ve suç ortakları Ah-

Ankara, Eskişeh:r, Isparta oam- d R--.. : we Melned tutul-
. Llerclir me ' ....- k pıyonları girecca •. . _ muşlardır. Bunlara ait evra 
. Aydın grubuna; Denı~h, Ma _ chrimiz MOddeiumumiliğine 

Avrupa bir Asya 
Tehlikesi karşısındadır· 

O. B. Firlh, 7 Ağustos 935 tarihli. ~yli Telgraf gazdesinde "Asya'dan. 
geltn yeni tehdid,, başlıl!I aliında yaz/1UI oldugu belkede Bay Sigfrid'in 
bir hitabını inc.elmıelcle ve AvrupatUll 011 dokazullca aurdalti iislün/iiğüml 
ka) bl'litJ!İni ortaya almakladu. 811 önemli yazıyı ailyoruz; 
Avrupada yeni bir buhran Büyük harbın ilk iki yıh, 

kendisini göstermek üzeredir. Avrupayı borçlu bir devlet 
Bu Avrupada da ne zaman sil- olmaktan çıkarıp alacakla bir 
kiin ve durluk yuleıecektir, devlet haline koydu. Bu kadar-
bilmeyiz. la da kalmadı. Kütle halinde 

Avrupasal ıiyanl değil de, üretim yapan Amerika, Avru-
ekonomik d··rumanu inceliyen payı gölgede bırakmıfb. Bu 
•Avrupa buhram .. adlı eserinde hal, ta buhran yıllarına kadar 
Bay Andre Sigfirid, olup biten sürdü ve o zaman Amerikan 
bidiselerin Avrupa 6atünlüğünü ulusu işio farkına vardı. 
ve medeniyet" ni tehdit ettiğini Herhalde Amerikada bir 
açıktan açığa ıöy!emektedir. kalkınma olacak, . ve 120 mil-

Her halde bu seçkin Fransız yon kişilik yoğaltmanlar için 
yazarı bir takım esash buhran- yeniden kütle eretimi başlıya-
ıeran kokusunu almıı bulun- calrtır. 
maktadır. Amerikanın gene Avrupayı 

Bundan önce "logiltercde geride t:ırakarak makineleş-
bubran" adile yazıa,!I olduğu mesi, ortaya baıka bir sonuç 
bir kitapta da bu y zar, eski da çıkaı mıştır. 
lngilterenin arhk ortadan kalk- Bunun üzerine Asya. Japon-
IDlf olduju u aöylem;fti. ya iki katlı olarak önürdeşme 

Yeni kita~ nda ise, Bay Sig· aJanına çıktı. 
frid, yeni durumda Avrupamn Bay Ford, arhk kendi ifçi-
kıta1ar arasındaki üıtin yerini lerinden ppkalarım bir çiviye 
kaybeder eği ve yepyeni hadi- a1maktan daha fazla biner iı· 
diselerin büyük değişme1er ya· temcdiğioi, buna ilıtiyaa olmı-
pacagı tezini madafaa etmek- dığanı ı&yllyor. 
tedir. Bay Sigfrid de diyor ki. 

Bu büyük değişmeyi, yazara "Otomatik makina, zamanı, 
göre, llarb baıırlaQUf. bulsran mesafeyi hattl insanı bile bük-
da kuvvetlendirmittir. Fakat mft altına almıthr. Ç6nkG in-

san eskiden zekiaa ve bineri 
gelecekteki yeni şek 1 ne ola• ile birçok işler bqanrken bil-
ca ktır; buna natıl bir ad veri· tün bunlar olmadıiı halde ba· 
lecektir? Burasını henüz biç prı elde edilmesi makine sa-
kimse kestiremez. yesinde, imkan albna girmiş 

On dokuıancu asırda Av- bundan ıztırap duymuştur.,, 
rupa medeniyeti en yüksek Burada " ubrap ,. pek ha-
doruğuna va· m•stı. fif bir kelime sayılmak ll

zımgelir. Bugllnkn medeniyet 
Avrupa o zaman bütün lota- böyle ıartlar karşısında tedbir 

farın kra ' ı idi. Beyaz adama, almak imkanını elde bulundur-
bütün dünya üzerinde bir ko- muyor. 
los gibi bakılıyordu. O kendi Bundan başka Lafkadya 

dileklerini ve buyr41&rım Höm'ün dediği ıibi " Asya, 
hem Afrikada, hem de Aı· daima Avrupayı kendi blikmü 
yada yapbnyordu. O, clDayanın altında yaşata bilir.,. Avrupa 

ile Aılya aruındaki bu ekoao-
ea sengin topr•kl•rma göç- mik &ıürdqme yeniden bir 
menler yolluyor, orayı bir sö- Cenıiz istilasına yol açabilir. 
mürge haline getiriyordu. Ken- Bay Sigfrid diyor ki: "Mao-
di oturamayacağı yerlerin de ceaterdeki endüstri adamı, uzun 
madealerini ve bütün zeniİn- sosyal devrimin kurbanı olnıuş-
liklerini, bam maddeleriai, i1- tur. O, Avrupa medeniyetinin 
tediği gibi, aömürüyorda. meydana getirmiş olduğu bir 

çok kayıdların, şartların içinde 
Bu arada en çok asığlanan umutsuzca bocalamaktan başka 

lagiltere olmuştur. bir şey yapmıyor. " Burada 
Bay Sigfride göre oa doku- &nOrdeşmenin gerçek tarah 

zuncu asır dünyasında dünya aydınlatılıyor. Bu, kıta Ye ark 
dengeıi ve bütün dünyaam alnı önlnMtmesidir. 
yazısı Avrupanın elinıie idi. A•ya, Japonya ile kendisini 
Aaerika. Moaro cloktrilliai ko- Anapamn ekonomik boyanda-

rujuadan ka,tanyor. Japonya, 
yuak kendisini Avrupa itleri- çıkat işlerini ~k eyi beceren 
ne kanpıaktan uzak tutmak- kuvvetli ve ıilihlı bir devlettir. 
ta idi. J.B. Firth, bu yazaaında B. 

Avrupa ve bele Büylk &i- Siırfridin kitabını incelemekte 
tanya bUtlln ham maddelerini te,rar Amerikanın durumundan 
dışardan getirir>rdu. bab,etmekte ve nihavet Asya-

Ôteki katalann bütün rolleri, nın Avrupa için tehlike oldu-
Kobd.mt teoriline göre A•ru· tunu söylemekte •e betkesini 

flylece hitinnektedir: 
paya um madde gönclennek· "Eğer Avrupa ulusları kendi 
ti. Avrupa bunları yapılmış bir aralahacla IMt ekodomill çekiı-
bale ıetirip ıene oolaR •atı- me6ere devam edecek olurlarsa 
,.,..da. S. donundan AYrupe bGtiin bunlar yakın zamaod• 
çoğay olarak asığlanıyonlu. gerçekleşecektir.,. • 

IR18~~/.m•l:m'cı a t "'UZ!Jll/l'J 
811 kitabta deniliyor ki : K • lık 
"Kaç neaildenberidir arııulu- ıra ev 

sal durumun özeUiklerindea bi-
nııa, U c:ak Mug·ra, lzm1r, Ay 1 ·ı · t" 

-1 ' • ki dir verı mıf ır. rİIİ onun durlutu idi. Tarifeler dın bu · ncileri gırece er · .......................... .. 

Kar,ıyakada Sehit Faclıl 
beJ .olcağıada 28 nmnaracla 
bet odalı ıayet havadar balt
yc,lu ve bütün asri konforu 
haiz ev kirahkbr. Talip olan
lar Haraççı kardeflere mn
racaat edebilirler. 

Di 111••••••••••• -~ği k hema bemea biç deiifmiyor, Adana ırabuaa : Koa7a, : k.. komitesioia n:naı a· 
} srbekir, Adaııa .. biriacilerı rarla maçı baıtan oyoamağı tecim anlaşmalan, aşağl JUka-
iştirak edeceklerdir. kazaollllfbr. rı, olduğu gibi, duruyor, bu 

Trabzon gNi>uoa; Samsun, Diler taraftan FeDe!~~çt- 761den clarlak devam ediyor• 
Gireton, Trabzon Zcmguldak nin GaJatasaraya yapbgı ı~~z du. 
b. · 1 ki d" - L.-..- reddedümit Kredi durJuguw vardı ; para ıunci eri girece er ır. mnumı mera~ b 

1 Grup maçları 30 Apstosta olduğundan. maçın ~I an durluğu vardı. Bu yüzden if-
b • "yeti" katıy•tle ı- J 1 b h itecek ve sonra grup şampa· oynanması vazı ... as ar o muyor, para u ranı 
Yonları final için 6 Eylüldea hasıl olmuştu~. bir de- başgöslermiyordu. 9992 numara ve 15-10-929 
itibaren lstanbulda karşıl~şa- Yalnızf İ~zfe~.so(arsıulusal Sonra herkes imzasını tanı- tarihli beyanname mabteviyab 
c:ıldar bu maçlar da eylulun fa kda k. "tesi) ne soru'muş yor, verdiği sözü tutuyordu.,, için lzmir Gümrük veznesi11e 
15 k d b' -Lti. ha cm omı ı Bugün ise, Avrupanm bu yatırdıg~ım 228 lira 73 kuruıa ne a ar ıtecca. r.. f kat buna daha cevap re· 

Tnrkiye birinciliklerıne. I~- ;emiştir. egemenliği ortada yoktur. mukabil verilen 14:t524 numa-

Telefon 3778 
t - 5 (1220) 

.. i8:2Z111 .. ..a.......n'"'111Mlll:I 

Zayi 

-YEN9İ 
Hurufat Dökümha ıesi 

Abdüliziz Heybeli 
• Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Besımevl hurufatı, galenlUr, enterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çah,.n 

mUesse~emden tedarik Mllnlz 
Talep vukuunda katalog ve tlhrlel gönderlllr 

IZMIR DEKOR 
PANAYIRDA 
PROJE. DEKORASYON. TEZYiNAT 

RESiM. YAZI. GRAFiK. TEŞHiR 
ELEKTRiK TESiSATI 

EN EHVEN ŞERAiT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

Adres: Saman iskelesi iş bankası karŞJsında 
8 - 10 (S.5~)(1591) 

Kooperatif ödemiş incir 
müstahsilleri ortaklığJ 
idare meclisinden: 

Kooperatifimiain ı•etik alelade UIDUDIİ beycıt toplantua Aiu• 
tosun 31 inci cumarteıi gllnü uat dokuıda kooperatif bioa11Pd 
aktedilece;iadea tetriflcıi rica oluaur. 

Ruznaaıe: 
1 - idare meclisi raporunun okunması. 
2 Mürakabe heyeti raporunun okunaaaaı. 
3 - BilAnçonun tetkik ve tasvibi. 
4 - Tasfiye edileeek olan Ôdemiş müstıblilleri itibar koo 

peratif bankasının kooperatifimize devri hakkında aıbaker' 
icrası • 

S l.tifa r.den au yerİDe ahau uanaa memuriyetbıla ta .. ik 
6 - Kura ile çıkacak iki idare meclisi Uyeıi yerine yenile 

rinin seçilmeai. 
7 - MOrakabe heyeti aeçilmui. 
8 - Blltçe. (1218 

............................................ lrr·-5 

N a ki 1 
Y azıbane ve depolarımızı 

Birinci Kordon Dolmada Eski 
HiliJiabmer Hanı No. 8 - 10 
Naklettijimizi muhterem müt· 
terilerimiıin bizi oraJan ara· 
maJarını sayıılanmızla beyan 
ederiz. 

Nazillili Ali Bey zade 
Ali Haydar 
2-3 (1201) 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanem 
Dahiliye Mtiteha .. .1ıaı 

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

Evi Ka. antina tnnn' cad
d eıi No. 596 Tel. 25-4) 

~..w, ~/,/./.. 

Az ışitenlere mahsus 

Kulak aletleri 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade aokağı Ahenk mat-
bauı yanında. 

Numar•: 23 
Telefon: 3434 

f229) 

1
1 -ı't. . ıs fakOJte.inden diplomab 

oı, lablplerl 

Mu7..aller Eroğul 
Kemal Çetindağ 
HutaJarını her gün ıabah 

•aat dokuıdan bathyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayepebaneleriade 
kabuJ ederlet. 

Te'efon: 3921 
Cuma ve sah 8 dea 10 a 

kadar mem!eket hastanesinde 

:a~bul şampiyonu olarak kuÜın TOrkiye birincilikleri batla· Amerika Birleşik devletleri, ralı ve 24-11-934 tarihli mak· 
ıştırik edeceii, henüz ba e- d vvel cevabın gelmesi 1890 yılında Makkitıley'in yap- buz kaybolmUftur. YenisiDi Veni çetit Muallimi aranı,or 
c!i miı değildir. Evvelce uz~·~ ?1~z :7. :ımaktadır. Eğer maçın tığı tarife ile ekonomik erkin· alacaiımdan eakiaiaia b&kma Kulaktan ge~me ·~le a.ftWI O.lthler Yurdu 

Yeni model 

Uzadıya yazılmış olduğu gıbı ıçm ç ş oması icap ederse, fiğini ilin etmiıti. Bugo.kl ta• olmaclaja illa ••r. dGfmeB model .. ..-..... Wr muaUlm ara· 
Fenerbahçe son maçı ka- baştan oyna orta Avrupa ae- rifelerin yamada pek hafif ARTHUR VETTER TİLKiLİKTE nıyor. lstelclilerin yurd bat-
ı.aarak pınpiyon olmuş fakat Gala~saray•:buk diSnerek ma· ola" bu tarife o zaman Ana· lzmir • Saman iekefell • 12 lcanlağtna mftracaat'an. 
bu maçın bir kısmı yan ha- yahatıti~d:~ de aöylemnek· pa çıka~lınnı bir hayli ili'- (Kardiç:tlı Han) Yeni " ·ımir" ==~I~ 6 - 10 (1168) 
-eı.eia ovnanc:hiı içAa G~a~lat~a~·J_~ça~~y~e~te:::-.~-~~----'~~~_J_klibııllil~lu.L.._~~~~~~~_l~~~~~~~2~6~1~4_J(~1~21~4~)'..__j~~~~~~'~l~l!l!al~•~-~tf~ı1R!!~~1~~~~~~iı~ı~ı~a'~lı8~l~t~l~\6':~~~~~~~!!!!!~-



I 

akı Fabrikası 
Şarımız 935 ulusal panayırı münasebetile ZEYBEK rakı 

fabrikasının sureti mahsusadn hazırladığı nefis KAPT Aı'i, 
SARIYER, ZEYBEK ı akılan dünden itibaren piyasaya çıka
rılmıştır. 

• 
zmı 

d .. rl ... ğün 
Kilo Gr. 

320 Tebeşir tozu 

• r:ı 

1 040 Kesilmiş kağ.t kopya için 
1 820 Kesilmiş mukavva 
2 020 Yazılı resimli reklam 
4 930 Boyalı vernik alkollü 
1 790 Blok Not 

440 Süzgeç . kağıdı 
1 040 Alkollü vernik 
3 300 Resimli yazılı reklam 
2 000 Kağıt reklam 
o 700 ,, ,, 
2 440 Mukavva reklam 
1 600 Kesimli yazılı mukavva reklam 

300 Bileği taşı 
2 180 Mukava reklam 
1 780 Bir renkli porsilen kfısc 
1 720 Cam kavanoz 

130 Kağıt etiket 
30 Balık ağı pamuktan müstamel 
64 Balık ağı ipi müstamel 

2 100 Kağıt reklam 
2 950 Mukavva reklam 

150 Galalitten mamul elektrik aksamı 
2 330 Demir musluk aksan: ı 
1 Kağıt resimli resimli reklam 
4 Boş teneke 
1 520 Köhne el kantarı 

17 " demir halka 

-

Yukarıda cins ve mıktarı yazılı 28 kalem eşya ecnebi memle-
kete götürülmek şartile 23-8-935 Cuma günü saat 13 te açık 
arttırma suretile satılacağından isteklilerin İthalat gümrüğü 
müdürlüğü satış komısyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7-17 2466 (1142) 

•• 
Ode iş müstahsi!leri 

litibar· ooperatif ban
kası Mürakabe Heye ... 
;tinden: 

Ödemiş müstahsilleri itibar kooperai.if Bankasının İdare 
meclisi üyeleri istifa etmiş olduklarından yeniden inti~ap 
yapılması için 31 Ağustos 935 Cumartesi günü saat 11 de 
Kooperatif Ödemi, incir müstahsilleri ortaklığı binasında 
umumi Heyet toplanbsı yapılacağından teşrifleri rica olunur. 

(1219) 

Müzayede ile 
Fevkalade satış 
Y okuluk dolayisile önümüz

deki pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepe vapur is
kelesi karşısında Halil Ziya bey 
sokağı Cumhuriyet kız sanat 
enstitüsü (sepet ve çiçek mek-
tebi) arkasında 383 ve 385 
N o. lu hanede maruf bir ec
nebiye ait birçok lüks ve na
dide mobilyalar bilmüzayede 
satılacaktır. 

DİKKAT: 
Yanlışlığa mahal kalmamak 

için mektep kapısı önünde mü
zayede yerini gösteren bir 
adamımız bulunacaktır. 

Satılacak mobılyalar meya
nında gayet lüks cevizden ma
mul şifinyaralı aynalı dolap, 
Lir adet iki kişilik iki direkli 
sarı kesme yarım karyola ve 
cibinliği. tek ve çift lrnnatlı 
aynalı dolapiar, nikelajlı kesme 
yarım karyola ma somya, kü
tüphane, birçok hezeran Av
rupa sandalye, yeni bir halde 
üç petallı hils markalı Alınaıı 
piyanosu ve taburası, gayet 
güzel oymalı büfe, açılır dört 
köşe masa ve sandalyeleri, ko
modinolar, kornezalar, gayet 
güzel yağlı boya tablolar, 
ayaklı dikiş makinesi·, etejer, 
çocuk arabası, iiç adet abajur, 
hasır kanape, kadife şezlong, 
peşkirlik, gayet güzel kuş tüy
lü kadifeli kanape, kadın tu
valeti, konsol ayna, )avuman, 
tuvalet, duvar saati, şemsiye
lik iki adet şamdan, kolona 
şemsiyelik, kesme sarı çocuk 
karyolası, vazolar, halı, kilim, 
ve seccadeler ve saire birçok 
mobilyalar bilmüzayede satıla-
caktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu Aziz 
, · Şınık. Telefon: 2056. 

2 - 3 

ikmale kalan ıtk ve orta 
mektep talebeleri süratıe ım- N 

:\ tihana hazırlanır. ( M. Z. ) N 

rumu .. ile Kemeraltın-.la An
kara Kraathanesi ittisalindeki 
tuva1et salonuna miıracaatları 

5-10 

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

Emlak ve Eytam Bankasın an; 
Esas No. Yeri eski yeni No. Cinsi Depozitosu 

55 417 Birinci Karantina Yıldıztepe ve gönül sokakları 26-2 26 
951-952 Akdeniz mahallesi Sahiliye caddesi 40 40-1 38 

779 ikinci Süleymaniye mahallesi yüzbaşı Hasan 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1049 
1057 

1058 
1059 
1060 
1063 
1064 
1065 
1066 
1069 
1070 
1072 
1073 

ve deşteban ve Hıfzı sokakları 
Dördüncü Sultaniye m. birinci Horasancı sokak 
Dördüncü Sultaniye m. birinci tenezzüh sokağı 
Birinci Karataş Teşvikiye sokağı 5 5-1 

32 Karşıyaka Osmanzade m. Nazlı sokak 
Karataş Türkiye sokağı 
Üçüncü Karataş Duygu sokak 
Kasap Hızır mahallesi bahadırlar çarşısı 
ikinci Gaziler mahallesi yeni açılan Kemer 
caddesinde 106 numaralı adada 4 parsel No 

,, ,, ,, parsel No. 5 
,, ,, ,, parsel No. 15 
,, ,, ,, parsel No. 16 

Hasan Hoca mahallesi Ali paşa caddesi 
Hasan Hoca Osmaniye caddesi 
Kasap Hızır mahallesi Hasan hoca sokak 
Hasap Hızır mahallesi Hayrettin paşa sokak 
Toraman mahallesi cedit sokak 
ikinci Karataş şehit N•ısret sokak 
Selimiye mabaJJesi Halil Rifat paşa caddesi 
İkinci Süleymaniye M. Kamil paşa caddesi 
219 adanın "4,, parselinde 

15 
6 

9 15 

15 
4 

14 
11 

3 
59 4 

44 

55-57 

9 
77 

9 
40 
19 
27 
13 

15 
4 

12 
9 
3 

71 
30 

132-134 

1074 İkinci Süleymaniyc M. Kamil 1:aşa caddesi 110 72 
219 adanın "l,, parseli 

arsa 
Hamam ve altındaki 
mazanın 24 te 6 S. 1000 
ev ve bahçe ve arsa- 240 
nın 3716ı.O da 46080 S. 
Ev 80 
Ev 30 
Evin 64-35 hissesi 350 
248.50 m.murabbaı arsa 100 
Ev 500 
Evin 1-3 hissesi 18 
Mağaza loO 
112 m. murabbaı arsa 80 

112 m. murabbaı arsa 80 
127.17 m.murabbaı arsa 65 
116.79 m.murabbaı arsa 60 
dükkan 220 
Mağaza 250 
dükkan 40 
dükkan 70 
Evin 40 da 28 sehmi 85 
211 m.murabbaı arsa 35 
Ev 20 
278 M. murabbaı 14 
arsa 

il il ,, 4 

1075 ,, ,, ,, 158 A. 3 P. 1-10 242 ti ti 12 
1076 ti ,, ,, 150 A. 1 P. 10 153 ,, ,, 8 
1077 ikinci Süleymaniye M. Birinci Kıremitçi so. 160 A. 9 P. 42-2 342 ti ti 14 
1078 ,, ,, ,, ,, ,, 167 A. 15 P. 73 1037 ,, ,, 42 
1079 ikinci Süleyaaniye M. ikinci ç ,, ,, 164 A. 11 P. 19-1 1078 ,, 11 45 
1080 ,, ,, ,, ,, 11 160 A. 2 P. 18-2 3466 11 ,, 140 
1081 ,, ,, M. üçün:ü 11 ,, 160 A. 10 P. 42-1 279 ti ,, 12 
1082 ,, ,, M. Çorak sokak 1~0 A. 14 P. 20-1 1688 ,, ,, 70 
1083 11 ,, r.1. Murat Reis sokağında 150 A 5 P. 1,22 774 11 ,, 40 
1084 ,, ,, Mısırlı caddesi 154 A. 9 P. 125 142 ,, t1 10 
1085 Bornuva istasyon mevkii Orta sokak 12 ev 460 

1 Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin peşin para ile satışları 31-8-935 Cumartesi günü 
~ saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. İstekli olanların hizalarmda yazılı pey 
· .. akçelerini veznemize yabrarak artırmasına girmeleri lazımdır. 17-25-30 2602 (1213) 

Nazilli istasyon cad esi üzerinde 
Her türlü konforu şamil ve uzun zamandanberi inşa edilmekte bulunan 

Nazilli Palas otelinin 18 Ağustos tarihinden itibare~ 
Muhterem müşterilerini kabule amade bulunduğunu arzeder ve gelecek müşterilerin bertür 

istirahatlerinin temin edileceğini beyana müsaraat eylerim. 
Sahibi Hacı Mehmed zade Alldlr 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A..N9~.A..IR..A. Birası içilir 

Çünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
~r~~~· • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

GüZEL _KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarıoı 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlaJJl 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

En nefis Isparta, ula, Demirci, Uşak 
halılarını da bur ada bulacaksınız. 
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TER.__ 

PUDRASI 

. k Kokuyu tamamen izale Katiyen zarar vermeden terı eser. klar 
n..ıd t eni olarak sa · eder. Elbise ve çonplannızı uzun muu • Y uzil 6 

y A rum e ve 
lstanbul 223 numaralı poıta kutusuna • d • • 

ki. . k . muyuzah a rMIDI 
kuruıluk poıta pulu ile bu ışeyı esıp NA ümun• 

· '- BOROSALI a yazıp gönderenlere Bedava bır 9'Utu 

loarak g6nderilir. 

ilin 
Manisa Belediyesinden: 
Asgaıi takriben 240 beygir k~v

vet· d kondenseli kampavend sıs-
ın e d. d . k . 

temi dakikadaki ade ı evn ta rı-
hen 200 olan lokomobil ~ey~h~d 
ka yrı bir buhar makınesı ıle 

zanı a ec1·ı . 
bu makine ile doğru rapt. 1 mış 
(k ) 200 kilovatlık (T nphase) 

ayışsız d 1 . 380,220 voltluk en son m~ ~ ıe: 
n t .. .. .1 beraber Manısa daki 

era oru ı e • h ld 
Y • k k ve işler hır a e enne onma . ..k 
teslim edilmek şartile (G~mru k;s-
ıni belediye}e aiddir) bır ma ne 

alınacakhr. birlikte Ma-
T aliplerin fiatlarla 

llİsa Şarbaylığına 20 gün zarfında 
lbiiracaatları ilin olunur· 

11--14--17 2526 (1165) 

• et Merkez Türkiye Cumlıurıy. d • 
k • S besın en. 

81) 8SI lzmlf U d w ından ( Geçmez ) 
Ş. haiı olma ıg ___ A.I 

lllldiye kadar kabul ev..,_ .ı:ı-· bulunan fenuu• 
...... · · d• euuua•f ı._.. laaı vurularak aabiblenn• ıa • 

8 
tatbik edilmekte olan 

ta1ı_lcıı0Uar himillerin.in yenidea tadil v kabulB ll)ilmkiba elub 

~t b&kilmlerine ıire, bu ~ri t llerk• Bank••na 
:·~~ tetkik eclilmek illere Cam p mu 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaJjhJinin 
MEf HUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallrettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mlikemmel otel, lokanta, 
gazino hiilAaa her türlü ihtiyaç ve konf&r vardır. Banyomda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin huauıi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye mlllta
kil oda verilir. 

Flallar: Banyo dahil olmak üzere inıan batına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene iDlall bafllla 1 inci 
SO, ikinci 40, Oç&ncü 30 kuruıtar. 

Mlstecirleri: 
Kemabll Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

5 - 26 (1180) 

{ ürük ve bakımsız 
Diıler insanı çok 

Çaf ak ihtiyarlatır 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
cliılerin ele RADYOLiN e o kadar ihtiyacı vardır 
·~'*i .. IA6V?lllW-.:li;illk .. i\:h:h;··1~; .. ~tthdiitT,Mi~ı 
laaıHlara maliktir. Diflerin çürilmeaini m•eder. Difleri be· 
yazlabr ve gOzelleftirir. Dit etlerini takviye eder, nefelİ 
tathlaflanr. Dit ve •ğız hastalıklannı tedavi eder. Aiuda 

mevcut batlln mikroolan % 100 61dlbilr. ..................................................................................... 

RADYOLiN 
KULLANIN iZ 

Muallim 
DC>KTC>R 

HULUSIALATAŞ 
Eaki Tıbbiye mektebi müd&ro, garp cepheai ıhhiye reİIİ 

iÇ HASTALIKLA 
ıv.l:UT .A.H.A.S'SISI 

Hastalarım Hacı Hasan oteli kUfuıncla Şamh 10ka~a 

( 20 ) aumarah eaki muayeaellaa..U.de kabul eder. 
901 

Borsa idaresinden: 
Yeni ...... iacir piplUllllD 19-8-19'5 pazartui ,anı mt 

l Devlet Dem·ryollarındanı 
J 9 eyl61 lzmir Panayın miinasebetile 16-8-935 tarihinden 6-9-

935 tarihine kadar " Söke, Denizli, Çivril Şubeleri dahil " Ger
mencik - Eğirdir arasındaki istasyonlardan % 50 tenzilAtJa oa
bet gUnlük Halk Ticaret 12 biletleri sablacakbr. 

! Bu ücretler birinci llDlfta 1750, ikinci sınıfta 1250, Oçlbldl 
1 sınıfta 875 kuruıtur. işba bilet hamilleri, ilk seyahatlan ıımir'e 

olmak tartile onbq pn zarfında Devlet Demiryollanmn blttbl 
aksamında aynı biletle yolculuk yepdabilecektir. 

bk seyahatı en kısa yoldan lzmire yapbklarım tenik içia ifba 
bilet hlmilleri lzmire muvasalatlanncla biletlerini Alaancak iatu-
yonuna vize ettireceklerdir. 15 -17 - 20 2557 (1193) 

1 S - 8 - 935 tarihinde ekliltmeıi yapılacağı ilin edilmif ola 
balast ip ıartname ve mukavelesinin yeni tartlarla değİfmelİ ft 

bir grup daha illveıi dolayalile tehir ve ihalesi 22 - 8 • 935 ta· 
rihine tah1t edilmip. 

Evvelce alman mukavele ve ıartnamelerin h8km8 yoktur. 
Muhammen be!delleri ile miktar ve vasıflan ve her grup içia 

icabeden muvakkat temiaat paralan apğıda yazth balast 22 - 8-
935 Perıembe rOnil saat 16 da kapalı zarf usulile ve dart grup 
olarak nyrı ayn lzmirde Bannanede Devlet Demiryollan 7 nci 
iıletme müfettifliği binasında satın ahnacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin aıağıda her grup yani rruba teı· 
kil eden k11ımlarm lıizalannda g6sterilen miktarlarda mankkat 
teminatlan vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ye ka· 
nunun 4 llncii maddesi mucibince. iıe girmej, manii kanuni ba
tunmadığına dair beyanname ile şartnameye uygun olarak her 
grup için ayn ayrı teklif mektupJanm ayni gibi, uat 15 e ka
kadar komisyon reiılijine vermeleri lifımdır. 

Gurupları teıkil eden kısımlann miktar ve nınflanna gire 
muhammen betlelleri değiıtiğinden her gruba ait teklif mebtup
lannda grubu teıkil eden kısımlar için ayn ayn flat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak iatiyenler 7 nci ifletme yol bar 
m6fetfftlijine mllracaat edebilirler. 

Jfe Jirecelder ıartname ve mukavelenameyi yol bqmlfettit
J!iinden paruız alabilirler. 
Grup Miktara Muhammen Teminat Evsafı 

No. M. 3 Bedeli Miktan 

1 

2 Afyon 
Hattı 

3 Bandırma 
Hattı 

4 " " 

8000 

4000 
10000 
1500 
3500 
1500 
3000 

10000 

Lira Lira 
10,400 780 Toplama kırma 

ocak 
3,400 

13,000 
1,425 
3,325 
2,100 
5,200 
4,000 

2SS Toplama kuma 
975 ocak 
107 Toplama kuma 
250 • • 
158 Ocak 
390 • 
300 Dere kam Ye 

baJubn npnlara ' 
tahmili 

( 2473) ( 1150) 8-11-14-17 
Arııuluıal lzmir panayın ve 9 EylQJ kurtuluı bayramı m8na· 

sebetile 8 inci iıletme mmtakaıından lzmire ıelit d6nllf bileti 
alacaklara umumi yolcu tarifesi Ozerinden % 75 tenzilAt yapda
caktır. Bu tenzilit:ı tarife 20 ve 21 Ağustos 7 ve 8 Eyl61 tarih
lerinde tatbik edilecektir. Bugünlerdeki yevmi yolcu katarlanndan 
maada 20 Ağustos gilnü yalnız bu yolculan almak iizere Eifr
dirden lzmire hususi bir katar tahrik eclilecektir. 

Şimencliferle 16ttlr6Jlp aergide tqhir edilen •• aatdma,an ..,a 
mahreçlerine meccanenen iade edilecektir. 

FazJa taflilAt istasyonlardan alınabilir. 17-20-22 2589 (1210) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeralb Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 ıene sibi uzun bir zamanclanberi l"emiılilc ve iltika· 
metile nam kazanan otelimizde bu defa elUh tamirat ya• 
PWnlf ve yeniden oteJcilife ait Jeyuamab tedarik edilerek 
teırif edeçek olan UJID mlfterimilin her t6rl8 iatirahatleri 
temin ve tam manuile bir aile ocajı olmuftur. 

CiYar ilçe ve ilbaylardan plecek koaaklanmıza Omidin 
haricinde kolayhldar .....-.kteclir. 

Otelimizde bir rece koaalcla•ak il• hakH,ab a;rete
cektir. Aktamlan temiı hava almak için taraçalanmu: mit· 
terilerimize açıkbr. 

Atl•m• ıulanmız meccanendir. 
Yatak fiatlanada eulh tealillt vardlr. 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
111besiaden: 

Baaka••u mllaabaka ile ltajıyer ahaacakbr. Mlubaka,. 
ıirmek için tercihan liae mezunu olmak ve ya erta ticaret mek· 
tebi veya orta mektep talıailini bitirmit bulunmak Ye yinnid.. 
az, yirmi betten fazla yqta olmamak ..,ttır. 

Maabab imtiham 2 Eylil 935 taıilaiacle tuMmbde yapılacak 
•• kaıaaanlmr otuz lira ayhkla lfajyer tayla edllecelderdlr. • 
atajyerler enaz aJtı ay ve • ~ok bir 1eae madcletfe tuhemis 
aenialerinde ltaj prdlktea ...,. malekl iatiM• tAbi bata• 
lacaldar ve baacla ela Nunffak olanlar aylaklan (60) Hradaa u 
olmamak &zere muhtelif yerlerdeki henblanmızcla mlnlaal olu 
memarlaldara tayin ohmacaldanbr. 

Nelerden imtihan edileceji, ne sibi Yelibı.r aruacajı ....._ 
kamııdaa almacak .. rtnamelenlm ltreniBr. 

Şubemize a ıon mllracaat mlddetl 29 AjwtcM'd1r. 

Zayi 
lzmir Eaaf AllaJi baalruln• 

dan alm11 oJdufum 117 defter 
mra namatumda lra11tll 8ç 
mleuellik hiueme ait 135-
136 • 137 numarab beıer yllz 

17-20 2610 (1215) 
J8 

t..ıi,.& llç ~ mnakbt hiueMDe • • a• 
yi ettim. Y eaWnl ............. 
olanar. 

• Wrde açdacaja illa ol••· 2609 (1216) . lin kıymetli 1228. 40 kJıll'UI 

Anlcaracla Anafartalar cad· 
deli yla ipek majuua No. 

118 ltmail Kemal 
2612 ( 1212 ) 17-18-20 



N. v. Fratelli Sperco 1 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

1 W. F. H. Van Der ~ 

KUMPANYASI 
Zee & Co. 

ALIMNIA vapuru 14 ağustos
ta bekleniyor. Hamburg, An-

CERES vapuru 26 ağustos
tan 30 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham vers ve Bremen limanlarından 
burg liman arı için yük alacaktır yük çıkaracakbr. 
UL YSSES vapuru 9 eylülden ANGORA vapuru 19 ağus-

13 eylüle kadar Anvers, Rot- tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
tt!rdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala- kadar Anver, Rotterdam,Ham-
caktır. burg ve Bremen için yük ala-

ORESTES vapuru 23 eylül- caktır. 

1 den 30 eylüle kadar Anvers, TINOS vapnru 2 Eylülde 
Rotterdam, Amsterdam ve bekleniyor. 6 eylüle kadar An-
Hamburg lımanları için yük 

1 
alacaktır. vers, Rotterdam, Hamburg ve 

UL YSSES vapuru 22 ağus- Bremen için yük alacaktır. 
tosta Burgas, Varna, ve '' ös- iT AURI vapuru 16 eylülde 
tence limanları için yük ala- bekleniyor. 20 eylüle kadar 
cakbr. H b 
SVENSKA ORıENT LıNtEN Anvers, Rotterdam, am urg 

NORDLAND motörü 21 ağus ve Bremen için yük alacaktır. 
tosta Rotterdam, Hamburg, RAMENT H. SCHULDT 
Copenhage, Dantzig, Gdynia Hamburg 
Göteburg, Osla ve İskandinav- HANSBURG vapuru 28 A-
ya limanları için yük alacaktJr. ğustosta bekl~niyor. 1 eylüle 

VIKINGLAND mqtörü 3 ey- kadar Anvers, Rotterdam ve 
lülde Rotterdam, Hamblirg,Co-
penhage, Dantzig, Gdynia,Go- Hamburg için yük alacaktır, 
teburg, Oslo ve Iskandinavya NORBURG vapuru 26 ey-
limaularına hareket edecektir. )ülde bekleniyor. 30 evlüle ka-

HEMLAND motörü 16 ey- dar Anvers, Rotterdam ve 
lülde Rotterdam, Hamburg,Co·· Hamburg için yük alacaktır. 
penhage, D~ntzig, Gdyn!a,Go- SERViCE DlRECT DANUBIEN j 
teburg, Os.o ve lskandmavya T h tt 
)imanlarına hareket edecektir. . una a 1 

VINGALAND motörü 3 bi- ATID motörü 26 ağustosta 
rinci teşrhıde Rotterdeam,Ham- bekleniyor. Budapcşte, Bratis-
burg, Copenhage, Dantzig, lava ve Viyana için yük ala· 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve caktır. 
lskandinavya limanlarına hare- THE EXPORT STEAMSHIP 
ket edecektir. 

Corporation SERVİCE MARITıM RulJMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eylülde Ma ta, 
Cenova, Marsilya ve BarseJone 
için yük alacaktır. 

EXCELECIOR vapuru ha
len limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 
SOCIETE commerciale BUL- ı 

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

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

GARE de navigation a vapeur 
BULGARIA vapuru 14 ağus 

tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

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

Vunıt tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

T eJefon: 2004-2005 
Birinci Kordon Telefon No. 

?007 - 2008 

n 
A 

1 
• • 
çın gözlü 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 
' • 0 •• k Hilal eczanesı X Kemal Aktaş 

Z U = lznıtr 
Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden 

Te pek UCUZ . .. 

~~ı.;::'-1 ... ) .' ~;:« 
,' •• • • _ acsaıaır 

T ootan ve pera e,ıde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
tidk. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklcre ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

çok 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ALGERİAN vapuru Liver
pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahli)·ede bulunacaktır. 

FLA \1INIAN vapuru 20 ağus
tostan 24 ağustosa kadar Li
v rpool ve G!asgow için yük 
alacaktır. 

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

LONDRA HATTi 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks •apuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cl~ma günü 
tam 3aat 16 da lzmıre varır. 

POLO vapuru 25 ağustosta 
Hull, Londra ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve ay
ni zamanda ya'nız Hull için 
yük alaca!ctır. 

Fazla Tafsilat için : Bi· ıı 
rinci Kordonc\a 92 numara· 
da f zmir acenteliğine müra· ı 
caat. T etefon 3658 

l mlllC::m:Jalm!Pt' "'Wl4A U 4 & El .. 1 
ALGER lAN vapuru 2~ n1'us

tosta beklenmekte o'.up 6 ey-
lüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

F ABIAN vapuru 7 eylülde 
beklenmekte olup 16 eyliile 
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 Londra ve Le
ith için yük alacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

• e 

; ~ DOKTOR 

1 ~ Ziya Gö~şin 
~ MERKEZ hastanesi 
~ KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
lkinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 

Her nevi izahat ve krokıler •çi:ı aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

;Q 
.J ...... 

935 Pazar ~üoü. 
er tarafında genel 
yapılaca tır 

1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturduğu bina numarasız olduiu halde haber 

1 vermiycnlerle bu numaraları bozan ve silenler için para ceı.ası 
vardır. Başvekalet 

ıstatistik Umum Müdürliiğü 
29-6-13-20-27 ve 3-10-17-24-31 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

.. 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sahn .. almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 

1 

Anneler, 

Artık müsteriadirler. 

Yavruları sancıdan, iıbalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir 21da bulmuşlardır. 

LAKT • 
Sütlü un 

Az zamanda çok raibet görmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Faz.la sıcaklarda iştihanız kesilir yemeL: yiyemezsiniz 
diier taraftan faz.la terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersinix. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazım.lır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, ııhhat -ye 
neş' e vermiş olan 

Kin Ltltfi . 
yı alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ~örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
1 Kardeşler mohilyeJeı·ile siisleyioiz 1 ~' 

. . 

.zmır 

İkincı Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3/78 

J(ıır' 
Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı . cU· 

deşle,· pa,.ıyoiiu olacaktır. Moderaı mobilyelerimizi görm~ğe şuıı 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

.o 

o Ferit Şifa eczanes~ 
Memleketin en tanınmış lüks 

mi!'!ssesesidir. 

Sıhhi korsa 
Ka~nk bağı 
Lastik çocuk don ve mu· 

şambası. 
Termos 
Fenni gözlük 
Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 

S. Ferit 

Si F /,. 
esı 

Hükumet sıra:ı 

1 • •t z ı. lr ı 

lii~··n .e 
Liste: 146 

• • 

•• ''(' 
11 

itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün Kilogram Eşyanın cinsi 3ıııt1 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Erosa- 3678 Köhne otomobil demir psrÇ ,etil• 
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu• Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı eşya açık artırına sJltJ (ıÇte 
Jab Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki t o ıı' 

d d l satılacağından isteklilerin 2.9.935 Pazartesi günü saaa 0tııt1 sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika crunun a yapı - ·r 0 
--m~a!!k.!!ta~d::!ı=-r ___________ S;;;..;.;:.8;..__.;..H;;.;..2;;;._~(._4 ...... 3)"----__.ılA.ı._I_z_m_i_r _i_th_a_ıa_- t_g_ü_m_r_ü_ğ_ü_satıı komisyonuna mür:~::tla~~ ~; 7) 


