
Panayır 
lzınırın g;'ıir-kaynakla
Pından biri olacaktır 
Yarından sonra Beşinci Ar

ııulusal lzmir Panayırını aça· 
t~ğ~z. Önceden bir hayal gibi 
l1cr~nen arsıulusal panayır 
111

• rı, yılmak ve yorulmak bil-
ra?en bir çalışmanın izeri ola
' 1 canlanmış ve hızlanma 

0 una girmiştir. 
la Geçen yıl resmiğ olarak 

111
'frlen yalnız Soryet dostları

n!~ Panayırda yer almışlardı. 
a:.gtr dey}etlerin pavyonları 
he.. sosyetelerin kurdukları 

tçuk .. gösterişlerden ibaret 
Yılabılırdi. Bu yıl i'ene başta 
vyet dostlarımız olmak üzere 

~ ~oslvya, İtalya. Yunanistan 
pr. aha bazı devletler resmen 

nayırda yer almışlardır. 
d Gelecek yıl diğer gelmemiş 

f 
~vletlerin de panaymmıza ilgi 
os.tereceklerini şimdiden şüp
esız B sanıyooruz. " 

lto urada açıkca söyleme~e 
d rçluyuz ki b:mirin ekonomık 
h~~ınuna kuvvet vermek için 
'le u funetimiz buradan yükse-

n çalışma hassasiyetine önem 
~e d ~ 
iç• eger vermektedir. Panayır 
ti ın de dileklerimizi yerine g e-
rınekte asla tereddüt gôster

'-eınişt' I . ır. 
ı.rı:n•r panayın yabanc~ ~lus
ti . aramızdaki alış vcrış ışle
h tıı genişletmeğe yaramakla 
g eraber İzmir şehrine de 
iti 1 • " 1-

111 k 'Ülr kazanç kaynagı 0 ., 
ita tadır. Biz bu kaynagı 
k Urutınak istemiyor, onun 
a Utvetlenmesindeki faydalarını 
o nd •Yorsak üzerimize düşen 

~vle · d · · kte canla rı e yerme l'etırm~ A 

lnet ~aşla çalışmalıyız. Huku-
c) .. 

1 
dıplomatik yollarla dost 

"'v eti • 1-... 1 . erın Panayırımıza ge .. ıc er . . d' 
li ını temin eylemış ır • 
la~İretçilerin ge lerini ko-
""' 1&tbracak önemli ka -
.. r ar 1 d 

ltıir a mıtbr. Devlet e-
de Yollan parasız sayılacak 
ha telcede ucuz biletlerle harıl 

tı iz . . p 
Y:ırı ınıre ınsan taşıyor. ana· 
cai n ulusal ekonomimize yapa
~iy~ genel faidelerden batka 
tak{etçilerin şehirde bıraka
ole) akı Paralar lzmir halkının 
Ri b· a~ancı olacaktır. Herhan· 
~ilan~r . •zerin çok kuvvetlene: 
İçin sı ve ayakta durabihnesı 
rnaı hükumet ve halk çalış
da :~•nın bir nokta elr~fı~
ltıet Planması lazımdır. Huk~
ıiy kolaylık gösterirken hız 
\le aretçileri soymağa kalkar 
illa 00 1arı knldıramıyacakları 
Rü~rhflarla karşılaştırırsak .bu· 
•aı •zlanan eserin yarın sıya
tcrj sınırları aşamıvan bir gös-
•on~ ~aline düştÜğünü d:3h.a 
iitıi a~ ~ıliarda da sönüp gıth
•ap gorurüz. Yanlış bir yola 
layJ~ıya~ak . ziyaretçilere ko
tafıa ~~sterır, onları a.z ınas
daı1 b' ıyı ve eğlencelı, fay
Pana ır geziye kavuşturu!sak 
ltıak Yır, hükumet himayası ol
~Uta~zın da · yaşıyan ve ayakt.a 
1~<!r canlı ve devamlı bır 
~il la olkr. lzmir panayırını ya
~ana~1 ~ zihniyet, bir gün ka
tag. agım fakat çok kazana
kıt 'ırn değil, A z fakat her va
nı.ı ;.hı~nacağım düşüncesidir. 
tııf nıyeti her yerde her sı
lllafı<;: naf arasında hakim kıl-

Q Y z. 
dan Unu_n için de halkımız
J~ltıe~rLırlu bir davranış bek· 
bit k e beraber ııkı ve devamlı 
t~rckd·tro]u .elden bırakmaı:nak ''lld, ı~. Şıkayetler dakıka
da }' ~11llenmeli ve dakikasın
)ıt 'l.:rıne getirilmelidir. Pana
Ot2 ~nlerinde bütün hükumet 
· ••ıııa tilillel'd• •Yonu bu amaca çev: 
,.: ır. Bir ziyaretçi şikiyetı 

bir durumla karıılaııoca 

..:::~::;.;:.;~~K~l~R~K~IN~C~•~•~E~Ne:!!!!!!!!!!m!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~.._!'""!"!!"!!!!!!!!'!!~·~A~L~l~ .. ~o~A~l~u~·~tos~~·~·~·~r ~~ 

Panayır için 

r 
---

rur. 
saır-· 

Rekl6mlarınızı Egenin en 
çok okunan gazetesi 

YeniAsır'a 
veriniz. Çok istifade edersin~! 

Ctım1ı1ıri!JeUU Ve OumJı.uriyet Eseı·i>ıin Bekçisi, Saba1ı1arı Qıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basdmııhr. 

• 
ır a 

General Kazım Dirik şerefine verilen 
ziyafette söylenen söylevler 

Trakya genel enspektörlü
ğüne atanan ilbayımız general 
Kizım Dirik"in yeni ödevi ba
şına gitmek üzere Cuma günü 
şehrimizden ayrılacağı haber 
alınmıştır. Generale muhtelif 
teşekküUer tarafından heye
canlı bir aynlış töreni ha
zırlanmaktadır. 

ilbay General K. Dirik şe
refine dün akşam uray tara
fından yüz kişilik mükellef bir 
şölen (ziyafet) verilmiştir. 

Şehrimizde bulunen saylav
larımız, parti başkanı bay Avni 
Doğan, İlbaylık, uray, parti, 
kumandanlık, adliye, ticaret 

odası, borsa, Tiirkofis erkanı 
ilbayhk daimi encümeni üyeleri 
gazeteciler ve daha birçok ze
vatın bulunduğu ziyaf e çok sa
mimi olmuş ve geç vakta ka
dar devam etmiştir. 

Ziyafetin başlangıcında Şar
bay Dr. Behçet Uz ayağa kal
karak kısa bir söylev verdi ve 
bulisatan dedi ki: 
)dkadafhınm size bir 16ylev 

Getıeral Ka:mn Dirik 
vermek için söz almıı bulun

- S0ttk 7 inci Sahi/ededtr -

Atatürkün heykeli 
Anadoluda bir 

tetkik gez.isine çı· 
kan lıtaobul öğret
menleri Pazar günü '"'~i~~"~'~'.. 
öğleden evvel ilbay
lıkta ilbay gene
ral K. Dirik'i ziya
ret etmişlerdir.ilbay 
kendilerini köy bü
rosuna götürerek 
köy işleri etrafın
da izahat vermiş 
ve konuklara limo
natalar ve ŞaşaJ a.;·•~:~"ıl. 
suyu ikram etmiştir. 
Öğleden sonra 

Bumava tarım oku· .,,ı.~··ıııt; .• ~'-·H~~-«:~ 
lunu ve tarım savaş E!!r~Mir~t'.~ 
istasyonunu ziyaret 

önünde tören 

eden öğretmenle- .,.. ............ 1: ........................................ .._'" ........ - · .... """'-'-....:...0.'---- ..._._==
re orada ayran ve 6. :re/111t11ll'r gazı lıeJ rre/111ur ışlıklôl 111ar~11u so./lırl.m 
üzüm ikram edilmiştir. Sonra söyliyerek saygı ile ayrılmışlar 
Kilizman ve Narlıdere örnek ve Karşıyakaya gitmişlerılir. 
köyleri gezilmiştir. Knrşıyakada Kız öğretmen~ 

Dün sabah müze ile eski saiır, körler ve dilsizler, Fevzı 
lı:mir hafriyatıuı :ziyaret eden pHşa ilk okullarını görmüşlerdir. 

• 
1 

t 
14 30 

d Bugün afyon treniyle Konya-
61'retmen er aaa , 8 d • =ı d' J 

k h k 1. . . t ya hareket e eceK er ır. stan-
Atatilr iln ey e ını zıyare butlu öğretmenlerin gezecek-
etmiıler Ye t6renle bir çe- feri yerler şunlardır : Adana, 
lcnk koymutlardır. Burada hep Mersin, Kayseri, Samsun ve 

bir aiızdaa iatiklil marıım Ankaradır. 

1 
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Hayatta büyük olmak 
için yegane çare, ölüm-
den kaçmayacağına, 

insanın inanmasıdır. 
Büyüklük kolay şey tkğüdir, bir 

çok }'iillsek meziyetlere muhttz{lır. 

Brmlar111 irinde en kıymetlisi, haltl
kalrn üısarwı ölümden 1taçmayacağı
na bizzat inanmış olmasıdır. 

T:anlıin kayddtiği büyük adam
lar araS111da, isiihkan hayat etme
miş olanlar pek azdır. 

Eğer Yavuz Sultan Selim, çadırı
na silah atan kendi askerüre karşı 

ö/ümdt•11 korkmadlğmı ispat etmesey
di, " Çaldıran ,, zaferini lcaza11a
mazdı. Egrr amiral " Ne/son ,, ölüm 
karşısmda gerileseydi " 7 raf atkar ,, 
darhesi11i ilulinmezdi. 

Eğer " Lind/Jug ,, . ölümden kar.
sayılı, Amerikadan Avrupaya tek ba
şma tayyare ile birirzci defa geçmek 
şerefi11i kazanamazdı. 

Büyük olmak istiyenler, lrerşeyden 
ewel ölümü çok küçük görmelidirler. 

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

inhisarlar 
Bugün mübaya
aya başlıyacaktır 

inhisarlar idaresi bugünden 
itibaren Bornova havalisinden 
praplık üzümlerin mübayaası· 
na başlıyacaktır. Fiatler evel· 
ce de ya7.dığımız gibi çekir
deksiz iyi mallar 2,75 kunlf, 
karışık ve küçük teneli mal
lar da 2,5 kurüştür. Üretmen
Jer Şehitlerde idarenin açmış 

olduğu şarap imalathane ve 
deposuna Uzümlerini getirip 
satacaklaı:dır. Bugün yirmi otuz 
bin kilo çekirdeksiz üzüm alı
nacaktır. 

Hergün bu miktar üzüm sa· 
tın alınmağa devam olunacak· 
br. Misket lzümlerin alınması· 
na da birkaç gfin sonra bat· 
lanacaktır. 

* •• 
Şehrimizdeki bazı alakadar-

lara gelen haberlere ı?Ör• sn 
Bakanlığı ile inhisarlar idare• 
sinin piyasadan kura tb:Om ve 
incir satın almağa ka~ar Yer
dikleri anlaşılmııbr. 

Türkofisle müttereken yapı
lacak olan bu mUbayaatın llzilm 
ve incir piyasasında çok fay• 
dalı aonuçlar Yereceği muhak· 
kak aavıhyor. 

inhisarlar 
Genel direktörü geldi 

inhisarlar ienel direktörü B. 
Ferruh ıehrimize gelmittir. 

Genel direktörünlln seyahah 
ildim ve incir etrafındaki ted
kikler ile alikadar i'&nilmek
tedir. ---Uzmanlar 
Şehrimizde tetkiklerine 

başladılar 
Ekonomi bakanlığı uımanla

nndan {mtıtebassıslarından) Al
man bay Emest ile bakanhk 
tarifeler direktarlüğn uımam 

bay Sıtkı lzmire gelmişlerdir. 
lzmir limanında ve bilhassa 

ihracat tırilnlerinde vapurlann 
tatbik ettikleri tarifeler ilıe
rinde tetkikler yapmaktadırlar. 

Uzmanlar lzmirdeki ihracat 
evlerinin üzllm ve incir imalit· 
hanelerini de gezeceklerdir. 

Diln Kizım Kırkağaçlı oğlu
nun üzüm imalithanesini göz· 
den geçirmişlerdir. Uımanlann 
ya4 üzüm ihracı noktasından 
da bazı tetkikler yapacakları 
haber alınmışhr. 

Pamuk 
46kurştan alivre satışlar 

Şehrimizdeki ihracatçılardan 
bir kısmı kilosu kırk altı kuruş· 
tan dört yijz balya alivre pamuk 
satışı yapmışlardır. 

Bu fiatlar gayet iyi teJakki 
olunmaktadır. 

ŞEDiR BABBRLBRİ 

Uzun münakaşalarla 
incir piyasası açıldı 

4823 çuval incir satıldı 
Evvelce haber ver

diğimiz gibi incir 
piyasası da dün tö
renle açılmıştır.Yeni 
ürün sabahleyin süs-

lü arabalarla yemiş 
çarpsıns indirilmiş, 

çoktanberi ıükfınet 
içinde bulunan so
kaklarda bir kaynaş 
ma başlamışbr.Bor· 
sa idare heyetinin 
kararına tevfikan 
önceden borsa sa
Jonunda bir top
lanb yapılmıştır. 

l'iuascı ı1çıl111admı eı; •et 

Saat ona doğru 
üretmenler, ıimsar
lar,alıcı ve satıcı teci 
merler borsa salonunu 
durmuşlardır. 

dol· tir. Münakaşalar çok çetin ol

Türkofis direktörü bay Ziya, 
komiser vekili bay Ihsan, pi
yasanın iyi bir şekilde açıl
maıını temin ıçın önceden 
bazı temaslar yapmışlardır. 

Borsa başkanı bay Mazhar 
Nurullah Iımiroğlu kısa bir 
söylev ile toplantının ama· 
cını anlatmış, yeni ürünün 
hayırlı kazançlar teminini dile
yerek sözü iş sahiplerine brak
mışbr. 

Piyasaya ilk günde on bin 
çuvvala yakın mal geldiği için 
alıcılar fiat hakkında sözü sa
bcılann açmasını istemişlerdir. 
Haylı uzun süren hasbUhallerde 
Ticaret odası başkanı bay 
Hakkı Balcıoğlu, Bay izzet 
Ayaydın ve diğer tecimerler 
söz almışlardır. Önceden gelen 
Urilnlin birinci ve 2 nci diye ikiye 
aynlması, birincilein9 ve 2ncile
rin 8kuruştan satın alınması ileri 
stırtUmUt ve buna muhalif bu
lunanlar da bir fiat ile ilk 
mahsulün toptan sablmasını 
mtidafaa eylemişlerdir. Fiatler
de fedakArlık yapılmasına ta
rafdar olmıyan Bay izzet si
nirlenerek toplanbyı terketmiş-

muş bir türlU müsbet bir ka
rar alınamamışhr. Görüşmeler 
devam ederken bay izzet Ay 
Aydmın incir kooperatifine bi
rinci nevi bir partiyi 9 ve ikin
ci nevi de 8 kuruştan sattığı 
haberi gelmiştir. Bunun üzeri
ne fiat açılmış ve filen işe baş
lanmış olduğundan daha fazla 
müzakereye lüzum kalmamıştır. 

Borsa dün akşam saat 7 ye 
kadar açık bulundurulmuş ve 
bir günde 4823 çuval incir sa· 
bşı kaydedilmiştir. 

Satışlar ürün vizite edildik
ten sonra borsaya kaydettiril
mekde bulunduğundan satılmış 
muamelesi tami:mlanmamış ı>ir 

çok ahş verişlerde olduğu tah
min edilmektedir. 

Alivre satışlar Eylül teslimi 
olduğundan ihracatçılar dün 
çok fazla telaş göstermiyerek 
sükunetle hareket eylemiş
lerdir. 
Üıümde olduğu gibi açılış 

fiatlan çok iyi olmamakla be
raber bu fiatların korunabil
mesi de vaziyete göre muvaf-
fakkıyet sayılmaktadır. 

Yeni Asır da yeni üzümün 
üretmenler ve tecimerler için 
hayırlı olmasını diler. 

Peştemalcılarda sabıka
lılar birbirine girdiler 
Yaralanan dört kişiden ikisinin 
Hayatları çok tehlikeli görülüyor ··-·-·-Gazi ve İsmetpaşa bulvar- Ahmed de bu kavgaya kanş· 

ları üzerinde dolasan bütün mıılar ve hepsi birden ellerin· 
ipsiz sapsızlar, geçmişi bozuk- de kocaman bıçaklar olduğu 
lar bergiln bir vak'a çıkar· halde adeta bir k6r oyunu oy· 
maktadırlar. işte dün de güpe namağa koyulmuılardır. 
ınndnz bu civarda, Peştemal- Alt alta, üst üste uzun miid-
cılarda kanlı bir hldise olmuş det boiUf&n sabıkalıları ayır-
beş sabıkalı fora ettikleri bi- mağa kimse yanatamamııtır. 
çaklarla sokak ortasında bo- Murad ad1Dda biri, bu sabı· 
iuflDutlar ve ortalığı allak bul- kalılan ayırmak için aralanna 
lak etmitlerdir. Hadise şudur: girmiı. fakat mükemmel bir 

Sabıkalılardan Akif, Mustafa, dayak yiyerek vücudunun muh· 
Ahmet ve Kemal Peştemalcı- telif yerlerinden yaralanmıttır. 
larda Zekeriyanın kahvehane· Zabıta meseleden haberdar 
sinde otururlarken, Mustafanın olunca derhal hadise mahal-
arkadaıı Iamail adında biri bu- line koşmuç Akif, Ahmed, Ke-
radan geçmiş ve bu dört sabı- mal ve Murad'm kanlar içinde 
kalının yanına sokularak, evelce yerde yattıklarını görmiiıtnr. 
dostu iken şimdi kemalle düşilp Yaralılar, bir arabaya ko-
kalkan Leman bakkmda bir nularak memleket hastane· 
şeyler söylemeğe koyulmuş ve · sine götürül•Uş ve tedavi altına 
Mustafayı kışkartmışbr. Bir alınmışlardır. Vak'adan sonra 
aralık lsmail, Kemale ağır laf- kaçarı Mustafa ile lsmail de 
lar söylemiş ve bir ağız kav· yakalanmışlardır. Ahmed ile 
gası başlamıştır. Bu sırada si- Akifin yaralan çok ağırdır ve 
nirlenen Mustafa bıçağını çek· hayatlari tehlikededir. Zabıta 
miş ve lsmail ile kavga eden tahkikata devam etmektedir. 
Kemalin üzerine atılmışbr. Bu· Bu münasebetle zabıtamız-
nun üzerine beraber oturan ve dan bir dileiimiz vardır. Velev 
Kemalin arkadaşı olan Akif ile sürtük de olsa her gün gece 

Her gün trenler tıka 
Basa dolu geliyor 

Otellerde yer kaimamış gibidir 
Yapılan hazırlıklar )arın sona erecek 

2 ı • ·-•mı•. 

Esnaflar bir!iğinde bir toplantı yapıldı 

Palla]fırda biten asfalt. yollar 
Arsiulusal lımir panayırı 22 danlığından getirtilen birçok 

Ağustos Perıembe gUnü saat ağaçlar ve çiçekler panayır 
18,~0 da bUyük törenle açıla- alanına yerle~tiriJmiştir. 
caktır. * . "' Şehrimizdeki otellerden ba- Dün panayır münasebetilc 
zılarıncla yer kalmamış gibidir. C.H.P. Esnaf ve işçiler bürosu 
LokantaJar da pek kalabalık salonunda bütün esnaf Şarbay 
olmaktadır. doktor Behcet Uz'nn başkan-
Aydın ve Afyon trenleri pa- lığında toplantı yapmışlardır. 

~:r~r ~~!n h!~:~~. ~~~e;~~ill~ Şarbay, panayır için lzmire 
gelecek olan ziyaretçilere karşı 

lerle gelenler de pek çoktur. 
esnafımızın almaları gereken 

Bütün Egeliler panayırl aça- durum hakkında bahat vermiş 
cak olan başbakan lzmet İnö-

bir şehri sevdiren şehrin tabii 
nünü sabırsızlıkla beklemekte· 
dirler. güzelliklerinden ziyade o şe-

hirde oturmakta olan halkın Panayır yerinde pavyon in-
şaatı bitmiştir. konuk severliği ve dışarıdan 

Herkes pavyonlarını süsle· gelenleri samimiyetle karşıla-
mekle meşgul bulunmaktadır. mak olduğunu anlatmış, ko: 
Panayır yerinde yapılmakta nuklara karşı meofaat hissile 
olan asfalt yoi!arl~ inşaatı da yapılacak eıi ufak hareketin 
dün akşam son:.ı ermiştir. ıehrin bütün sakinleri namına 

Panayır gazinosunun üst en kötü bir propa~anda ola· 
katında bir Amerikan barla ca&"ını söyliyerek: 
asma bahşe yapılmıştır. - İzmir; eski İzmir değil· 

Atatürkün heykeli panayır dir, demııtir. 
geceleri fevkalAde bir şekilde T oplaatıda bulunan esnaf 
aydınlatılacaktır. Bunun için lzmir esnafının zaten hiçbir 
büyük emekler sarfile heyke- vakıt menfaat hissile hareket 
lin üzerinde elektrik tesisatı etmediklerini söylemişlerdir. 
yapılmıştır. Toplantıya iyi duygularla son 

lstanbuldan ve belediye fi- verilmiştir. ... ·-
Yangın Elektrik 

• ••• • ....... 
Kurum}arın temiz- Birçok belediyeler 
lenmenıesinden çıktı Ve halk aldatılıyor 

Dün öğle üze.l GUzelyalıda 
da tramvay deposu arkasında 
Pene.tinik mağazasında katip 
bay ihsanın mutasarnf oldui"u 
evde çamaşir yıkamrken ba
cadaki kurumlann atef alması 
yüzünden yanrın çıkmıttır. Ev 
ahşap olduğu için yanrın he· 
men renişlemit ve evin her 
tarafına yayılauıtır. Atet it· 
faiyeye geç haber verilmesine 
rağmen alınan tedbirlerle evin 
bir kısmında oturan ma-
kinist bay Zekinin bir kısım 
eşyaları kurtanlmıı evin ki
milen yanmasının önüne ge· 
çilmiştir. Fv ve eşya sigor
tasızdı. 

Basbrllan ate, 
Bayraklıda Menemen cad

desinde Şevket oilu Vahded
dinin evinde mutbahta yakılan 
ateşin söndürülmemesi yüzün· 
den yangın çıkmış ise de ye
tişilerek söndürülmilştUr. 

············~······················ ..... . yarısı uazibulvarı üzerinde 
geçen kadınlara sarkıntılık 
eden ipsizler eksik olmıyor. 

Bu itibarla gece yarısından 
sonra bu iki bulvara devriyeler 
ikame edilmesini bilhassa zabı-
tamızdan dileriz. 

Kasabalarda yapılan elektrik 
tesisatının fenni kontrola tabi 
tutulmasına ve mahalli idare 
amirlerinin arzusiyle elektrik 
tarifelerinin tetkik ettirilmesine 
Bayındırlık Bakanlığınca karar 
verilmittir. 

Gelen bir emirde tetkik et· 
tirilen mukavelelerin birçoğu· 
nun belediyelerle halkın aley· 
hine birçok maddeleri ihtiva 
ettiii görüldüğü bildiril -
miştir. Misal olarak Ga-
ziantep, Tekirdağ, Bartın, 
ve Muğla belediyeJerile ma
halli elektrik milesseseleri 
aralarında aktedilen mukavele-

ler gösterilmektedir. Belediye
lerle elektrik müesseseleri ara· 
sında akiedilen mukavelelerin 
tetkik ettirilerek icabeden 
muamelenin yapılması ve bun
dan sonra elektrik mukavelele
rinin aktinden evvel bakanlığın 
mütalaasının herhalde sorul
ması bildirilmiştir. 

Ehliyetname verllmlyecek 
lmtiyaılar kanunu ile elek· 

trik tevziat nizamnamesi ve 
buna benzer mevzular üzerinde 
esaslı tetkikler yapılarak bun· 

KOŞEf\IDEN l 
.. 

r~ ........... 

Unutmak 
Unutmak ve unutulmak: Ma· 

naca birbirine benzemeı.F akat 
çıkarı, sonu ayna acı mefhulll 
olan iki kelime. Hangi felaket~ 
hangi matem ve derd, haog& 
sevgi, hangi insan hükümleri. 
yaıayııları geçtikten sonra ver· 
dikleri tesir ile mOtenasip 111• 
rette ağır ağar unutulmamııtır. 
En sona kalan bir hatı!'a, kii" 
çük bir acıdır. Halk şöyle der: 
Acılar insanın ciğerinde kı~~ 
bir mum yakır, her gün bi~ 
söner, en son !:alan kırk birine• 
ttönınez. çok doğru ve fakat 
çok acı bir sözdür. 

Unutmak olmasa, dünyad• 
ya~amak cehennem azabında& 
daha beter olacak., 

1 Ullul11lmak... O bir tahaccürdt1f k 
Beraber muhitimizde yari' 

Diye unutmak ve unutulm~" 
ğı Halukun defterinde çok ~u· 
zel anlatmıştı. 

Sevgileri, oyuncaklaıı eUe
rinden ahnmıf boynu bUk~kb: 
gözU yaşlı, içi yaralı b~P gı 1 

neler var ki günler acılarınıll 
üstüne birer toz, ',irer göl,C 
's~rperek kapatıyor, kararbyorı 
gömüyor, gidiyor. Fatmall
kaybettiği uman isyanla do1' 
bir deli gibi çırpınan Abdfi}bak 
Hamid: 

Ben zair, sen defini makber 
Pıirsiş kılalım hunu beraber 
Çıkluı mı lıuzuru kibriyaya. 
llüdin mi nedir o lt/lı ekber 

Masum ki azdır bükôsı 
Masum ki lıafldedir /ikası 

Kelıvarei Şadüma11i matenı 

Baziçrsi inkillibı lilem 
Diye elleri büyük bir çocd' 

ğa benzetip feryad ve isY•: 
ettıği günlerle şimdiki gDll 
arasında çok derin farklar ",r 
dır. N .. ,Jt 

Üstad Ekrem oğlu ıJ 
topraia gömdüğü günlercl' 
oğlunun, o ölünün ağzınd'; 
acısının bütün hızı, ruhuO 
bütün i~yanile: ;1' 
Yarap 11edir, nedir bana b ~ 

ka!Jo/T(IJ"" 
Cad,i illetim, sebep zillü hitkafiffl '(fİ>' 
8/r blgiinaha bunca azap ve tZY 
Elbe.te ecrini verecektir adatetilt P. 
Desi imle eyleyıip kefenim şöyle r~k~ 
Dergt?hma yetişmek için zani 1J!fJ kfl' 
Oiistermek için hen dahi btf tfi' 

1talfl 

Mevk!ıf intizar kıyamı kıyan:diJ!'lı" 
Dıye bağırmış, batta ıotı r'' 

fikrine bile saplaomıştı: ~ 
fayda ki Allahın çok ıar•P " 
vereneği olan unutmak 011•,ır 
İmdad etmiş, ağır ağır bu 
nm ilk ağılannı almıştı. ı,it 

Unutmak: En insafsıı e#' 
mefhum olmakla beraber, 
şifalı bir devadır. ~ 

Dostlar ben unutaın•d•s~, 
acıları bir giln gelecek t...,tl' 
mamen unutacağım, yahut~ 
mamcn azaltacağım. insan .. ·,o' 
bu ezeli hükme boyun el' t"' 
ve unuttuğu gibi o da 0°

0 

luyor. . 1~ Unutmak için bu teselli ;t 
ıarken, unutmak acıs~ı hl ,o' 
letmek için de şu te5ellı yat' 
rönlümde: ~ 
iki üç katrai şefkat ha /t.StU~~ 
Şu cidelgtihe mdside bü/Üll lıD 
Biiliin allim ı·e f«ayile E'f.'" ~ 

gıi~ 
iki tir katredir ancak si/erek "'t f· 

. 10"~~,,, 
···•":ıtf •···················•·······•·•• ,.,-~ ların hali hazır ihtiyaca ç1r' 

deiiştirilmesi ve ıslahı dı~ 
lerini aramak üzere BaY111 tlf 
Bakanlığında bir komisY~rdil 
kil edildiği llbayhğa b• 

miştir. d•~ 
Bu komisyon bir d~ t~ 

tesisat talimatnamesı 

edecektir. f)t ~ 
Elektrik tesisah için ~ıcıiJ· 

kimselere ehliyetnanı~ "'et,,",I 
görülmüştür. Yeni tahrn;...,,-1' 
çıkıncaya kadar h~ ~~ 
tesisat ehliyetnamesı "' 
mesi bildirimişltir. 



........................................ ....................................... 

Casuslar Avı 
BUYUK HARPTA INBILIZ • ALMAN ı' 

VE FRANSIZ CASU&LARI 

EH-:::34~··m ıBaşbakanpanayıraçılma Alman 
Ruminden mülakatı ı töreninde bulunarrııyor v ahudi_v_e -en-f~ıa~sy ..... on~d-av-aı-arına son 

Ekonomi Bakanı 

. . . . 1 1 Ba Celal Ba ar arın eli or verilmesini çok lüzumlu görmektedir 
imparator Rus zabıtını ne suret e ' lstanb!ı 19 ( Ö:ıel) - B y v?Nİ ASIRg - ı!.nbulda Paris, 19 ( Ö.R) - Berlin- tor Şaht Almanyaoın ekooOlbik 

d b•ı • t• ı · '· u den haber verildiğine göre durumu ve mevcud zorlaklann Elde e e 1 mış 1 gün şehrımızde toplanması mu· yapılacağı söylenen Bakanlar ekonomi bakanı Dr. Şaht Al- hafifletilmesi için mecburi 
"ht" vardır karrer Bakanlar heyeti içtimaı top!anbsının yapılmamasından manyadaki yahudi aleyhtarlı- saymaktadır: Fakat bu nutkun 

ikinci Giyom misafirine ilk 
ateıe baılamak şerefini verdi. 
R1111ıiııdenin avları çok meşhur· 
dar. iki saat sonra avcılar yıj'ın 
'1im vurulmut avlan ile ıatoya 
d6ndiUer. 

yardımına ı ıyacı . . d . G be'-
D.. 0 büyük mil- yapılmamıştır. Bakanlar toplan- dolayı başkanımızın panayınn ğına bir son verilmesi ve enflas- ra yo ıle yayılmasına 6 .. 

- un yanın e · d b ı - m · l t S.. J zete . bu ardımı görmek tısınan yarın (bugün) yapı!ttıası açılma USrenın e u unması şup- yon siyasasının artık durdurul- anı o m~ş ur. oy e~ ~a. -
Jetinden .Y k . k . . heli bir vaziyet almıştır. Biz.im )ere ıansorden geçınldikten 
ne biiyilk bahtiyarlık olaca tır. muhtemeldır. An aradan bildı- .. .. .. . ması hakkında çok 6nem.li bir sonra verilmiı ve kısaca ıa· 
F kat hayat OçüncO Aleksand- rildiğine göre Başbakan İsmet dun akşam geç vakıt ogrendı- söylev vermiştir. Bu iki da- zetelerin ikinci sahifelerinin bir 

Bundan sonradır ki impara· 
tor Miyuoidofu özel bürosuna 

8 
"tti'f k 1 gv imize göre General ismet d" ·ı · D k k d nn Fransa ile meşum ı a 1 nönü yanında Dış bakanı .. .. .. . d b 

1 
vanın sona er arı mesı o - enarana yaz mlmıfbr. 

. . kin kılıyor Allah T fk R ·· t"' A Ek Jnonu açılma torenın e u una-

alarak kelin bir muhavereye 
Iİrifti. 

her ıeyı ım sfıfz . . O ev .ı uş u b ras A o • mıyacak ve panayınmızı yarın 
taksiratını a etsın. nun nomı bakam ay Celal Ba- b . . J k 1 Eko 

. klesin kı- w şe rımıze ge ece o an -
meşum elile Damo I ya oldugu halde yarın (bugün) nomi bakanı Celil Bayar aça-

• -:- Azizim yOzbaşı, diyordu. 
Sizin inanlı bir kral taraftarı 

lıncı Rusyanın başına takı ~:- lzmire bereket edecek arsıulu- caktır. Basbakanın lstanbuldaki 
br. Fransaya gelince ~da 1:.

1
- sal lzmir panaymnı açtıkbın işleri bittikten sonra panayın 

~uzu bilirim. 
kam arzusuyla hipnotize e 1

: sonra Nazilli fabrikasınm temel görmek ve Nazilliye geçmek 
mit gibidir. Ergeç Alsas L_orenı atma törenini yapmak üzere üzere şehrimize onor vermeleri - Evet öyleyim Majeste. 

- Şu halde bir sualim var: istirdada kalkışacak ve bızde_n Naz.illiye gidecektir. umulmaktadır. 
yardım istiyecektir. BC>yle ?ı~ 
harbin neticeleri ~uc;~a gıbı 
Almanya için de mut~ış o~a
cakbr. Bunun içindir kı benı~ 

krallığı nasal telakki eder~ini~? 
- Krallık mı? Bir milletin 

hlyllldOğü ve kuvveti ona bağ· 
hdır. Memleketin menfaab ve 
~~eti için kral veya impar~
-Olll her ıeyin Ustiinde bır 
kta.vet olarak otoritesini ta· 
nıtınaaı gerektir. Demokrasi· 
lerde olduğu gibi bir karma· 
karıııldık değil... Ecdadın yer
diji 6mekler de b6yle değil 
llaidir? Kuvvetli bir millete kuv· 
•etli bir tef 1'zımdır. Kendi 
~e düten vazifenin ehem
lllİJetiııi anhyan bir şef··· 

- Benim de fikrim budur. 
~ce Rusya ve A~an!~ 
baya1c millet olarak mevkilennı 
licbı.ınak için ilihi bir balda 
~da bulunan prentlerİDİ 
...._,aza etmelidir. Bu iki 
•~etten birinde kralhp ·~
~ dijerinde de •JDI neti· 
te)'i verecektir. Bundan atlrll: 
-., . ki Ruayanın içsel yaziyet! 
~ eııditeye dn1nrmekten hali 
~ıyo:-, 

- Evet Majeste. Ba11 ıehir
~~de bir gayn memnunlar ~
~.•ardır. Ve bu çılgın N~
~er bir kaç aydanberi 1111· 
"tlannı artbrdıkça artbnyor

ı.r. Bitilo bu auikastçılara t::1 tiddetle, merhametsizce 
ket ederek baflannı ez· 

.. elidir. Fakat bu m&cadele 

"b" bazı Rus vatanpe"erlerı 
gıı . "fk R anın Almanya ile ıttı a ı~ı 
is~:~ekteyiz. Memleketimi? bır 
himiye ihtiyacı var~r. Maf:ast~ 
miisaadenizi dile~ı~,. ~u mı 
de ancak siz olabılır11nız. 

Baylece yol açılmıth· kA~k 
mabada doğru yOrOme ıçın 

engel kaJmamııtı. 
_ O halde aziıim yüzbaşı, 

. bizim mMtefimiz olacaksı· 
ıız k ... 

B6ylece memle etinızın 
=~faatine hizmet etmek su• 

tile takip ettiiiniz siyasanın re la w 

zaferine çahfmış o cagınıza 
emin olabilirsiniz. Her zaman 
yardlDlım lizinle beraber ola
caktır. Ben gidiyorum. Hohenau 
lldD 4~ bise nuıl yardmr ede
bDecefinizi anlatacakbr. 

Jmparator zile balb. Bir hiz· 
metçi g&rOnc:ID. Saray nazınnı 
çatardı. 

_ Serj Nikalviç Miyasoidofu 
elinize tevdi ediyoru~. O artık 
bizden olmuıtur, dedı ve uzak-

lat~~henay muha.tab1Da d6ndii 
unlan s6yledı: 

ve 1 H •metli imparatorun beııs· 
- ay- kh" 1 d"ji fikirleri size açma gıma 

e ı d tti'klerine gike biitiln 
mOsaa e e k . . . Fransızlara arşı 
mesaımızın bilirim" . im-
i .. beyan ede • 

o acarın• bn...nık planını tatbik 
Parator u1- R .. k madan önce uıya 
mevkııne oy . lmak ister. 
"h t" den emın o . 

cı e ın k d' menfaatlerıne ay-
Ruıya ek barba aürüklendiği 

Moskovada 200 Uçak 
Yıllık gösteriş üç saat sürdü 

MO::,KOVA 19 ( Ö. R ) - Yılhk hava geçit resmi bugün 
yapılmıştır. Muhtelif tipte iki yilz tayyare t6rene iştirik eyle· 
miştir. Üç saat silren bu gösterit uçuılarını hükümet erkim, 
sefirler ve binlerce halk takib etmiıtir. 

Ereğli Fabrikası 
. 
inşaat çok ilerlemiş bulunuyor 

Ankara 19 (Telefon) - F.reğlide kurulacak ince pamuk fab
rikasının 1936 senesi Mayıs ayı içinde iflemeğe bqhyacaktır. 
Fabrikanın inıaatı hayli ilerlemiftir. 

Kültür bakanlığı uzman getiriyor 
Ankara, 19 (Teleioa) - :lslim meskükiboın tasnifi için kültür 

bakanhtı tarafından Avrupadan bir uzman getirilmeıine karar 
verilmittir. 

DinarlıMehmed pehlivan 
Mülayim pehlivana hükmen yenildi 
lstanbul, 19 (Özel) - Dinarlı Mehmed ile Mlilayim pehlivan 

arasındaki güreş 4S dakika aürdiikten sonra hOkmen Dinarb 
Mehmedin mailubiyetile bitmiştir. Bu netice lstanbulda hayretle 
karşılanmışbr. 

Bel~diyeler bankası yıllık toplantısı 
Ankara, 19 (Özel) - Belediyeler bankası eylülün beşinde 

genel yıllık toplanbsını yapacaktır. Hazırlanan plinçoya göre 
bankanın aermayesi on beı milyon lirayı bulmuştur. 

Galatasaray takımı 

~~ bapna mtleuir oJamaz. 
.. ~. İmparatorluğu çok kuv· 
~ olabilmek için komşusu -....._il Almanyanın yardımına 
::taçbr. O Almanya ki bir 
lı.addllf eaeri olarak bapnc:la 

retli bir imparator bulu• 
'-Yor. 

kın :a• icap eden tedbirleri 
tak . ek için Ruı1yanın hudut- Maca•istanda 
alabnı:daki m&dafaa tetkilibnı 
Janml bilmemiz lazımdır. 
tahkimabnı taburunuz hudut 

gene berabere kaldı 

~soidofun sazleri impara· 
~ botuna gitti. Giyom ta· 
1...._~ hu kabil ıoedilderden 
~?': iki adam birbirlerine 
~. ---ttılar. 

...;:_Mahakem~lerimizia doi
,;ı-- bakıyorum da !•• 
~ 1İllD adam sizsiniz, dıyo· 
..... -~•et Rusyanın kendini kur-

bl1111esi için Almanyanın 

Jan~1 nezaret albnda 
mınta · in için mın-
ttu~ g&re sız • . 

ta d çarbk kuvvetlennın 
takanız a · - ..ı:ıdiöini bize 

uretle tevzı CUll a· • 
11e 1 daha kolay bır 
bildirmekten d • -

Aynı zaman a ıs 
•ey olamaz. li . 
.... ktalannı bilme yız. 
tınat DO -Sonıı Voı-

Panayıra yalnız işti~ak yetmez 

• t z a vyonunuzu tanı ını 
Propaganda ve reklim en 
B·· .. k ffakıyet yoludur U}'u muva _ ... 

"tınemesı ıçın 
Emeklerinizin boşa gı k kunan 

Reklamlannızı en ço 0 
• • 

~ .... 'i eni Asır' a ve~nız •• 

İstanbul, 19 (Özel) - Macaristanda bulunan Galatasaray fut. 
bol takımı Gıyat takımile ikinci maçını da yapmıf 1 - 1 bera· 
bere kalmlfbr. Yarın üçüncü maçını Pettede yaparak Romanyaya 
gidecek Ltlkreıte de iki maç yapacaktır. 

ORTAKÇI Ilıcalan 
Nazilli - Denizli aruuıda Bürhaniye istasyonundan gidilen 

romatizma ve taallukab ve emrazı niaaiyede böbrek, mide, 
kum, safra taıları ve f>ağınak iltihabatı gibi mtlzmin ve 
müz'iç hastabklarda pek mühim ve kat'i tesir ve devası 
bulunduğu pek çok doktorlann mahfuz tahlil raporlarile 
sabit ve Onlil Ege mıntakasının bu itibarla en kıymetli 
ıhcası kabul edilen (Ortakçı ıllcaaı) tarafımızdan icar 
ye ihya edilerek işletmiye açılmıı ve mOşterilerinin yatak, 
yemek içmek ve esbabı istirahatlan temin ve fiatlarda sabık 
senelere nazaran tenzilen tesbit olunarak muhterem müşte
rilerinin rağbetine arzetmiş olduğunu, istasyondan ıbcaya 
gidip gelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruı ve dört 
gOnü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
olan 50 kuruştan, dart günden sonraki hesaplarından yGzde 
yirmi tenzilit yapılacağı muhterem halkın m1fdariplerine ve 
tebdilhava ihtiyaçlılarına ilan olunur. 

(1060) 6-15 s. 3 -· 

Son Dakika: 
lngilterede heyeca_. var 
Lord Sesi) hükumetten ltalyanlara 
şiddet ve kuvvet gösterilmesini istedi 

lstanbul, 19 (Telefon) - Londradan ıon dakikada bildirildi· 
ğine göre Oçler konferansının ltalya - Habeş meselesine bir hal 
çaresi bulamadan dağılmasının uyandırdığı heyecan gittikçe 
bliyOmektedir. lngilterenin her yerinde endiıeler bllyllk olup 
harp muhakkak sayılmaktadır. Uluslar sosyetesine mtlzaberet 
kurumu baıkanı Lod Sesil htık6mete milracaatla harbm &allne 
geçilmesi için ltalyaya karşı ıiddet g6ıterilmesini ve icabanda 
uluslar sosyetesi kararının kuvvetle tatbik ettirilmesi lllıumanu 
talep eylemiştir. 

Pariste banı hakkında endiıler bOyilktOr. BBtiln limitler 4 
EylDlde toplanacak uluslar sosyetesine bağlı görlll&yor. 

Italyan gemileri 
İstanbula gelerek şehri selamladılar 

lıtanhal, 19 (A.A) - Kriatof Kolomb ve Ameriko Verapoci 
Wııdı ~i ltalyan okul gemisi bu sabah saat 8,30 da limanimıza 
gelmiftir. ltalyan gemileri tebri topla •l•ml.mıtlarcLr. Sut 10da 
amiral Pikard Daldlni ilbayı ziyaret etmiftir. ilbay bu a-lreti 
6fleden aora iade edecektir. 

Temyiz mahkemeleri 
6 Eylôlda Ankarada çalışmıya haşlıyacal 

Ankara, 19 (Telefon) - Eskişehirdeki Temyiz mahkemesinin 
Ankaraya nakli 26 Ağustos tarihine kadar nihayet bulacak ve 
6 Eyltllda mahkemeler Ankarada çalışmaya baıbyacaklardır. 

••••• 
Panayırda Denizlide 

••• 
Türk Pavyonu 
Çok beğenildi 

Koniksberg, 19 (A.A)-Ana
dolu ajansının özel aytan bil· 
diriyor : 

Arsıulusal Koniaberg pana-
yın din törenle açılmışbr. Al
man ekonomi ve finans bakan
larile Berlin bilyOk elçimiz bay 
Hamdi açılma töreninde hazır 
buluD1Dutlardır. Çıkat tltunle
rimizia örnekleri bulunan Tlrk 
pavyonu çok beienilmiı ve 
tlrtınlerimize karp bllytlk bir 
ilgi uyandırmııhr. 

Rize'liler 
Ordu takımını 0-3 

ile yendiler 
Rize, 19 (A.A) - Don Or

du Y ıldızspor takımile Halk evi 
sporculan arasında bir maç 
yapılmııbr. BOyOk bir ıeyirci 
yığını önOnde yapılan maç he
yecanlı olmuş, Halkevi takımı 
sıfıra karıı Oçle Ordululan 
yenmiştir. 

Bolu'da 
Gençlik temasları 

Bolu, 19 (A.A) - Diln Dilz
ce Halkevi takımiyle Y eşilo :ora 
ve Abad kanıık takımlan ara-

• •• 
Gençler bisiklet 

Turunu bitirdiler 
Denizli, 19 (A.A) - Hal

kevinin tertip ettiği 2168 ki
lometrelik bisıklet turnesini 
bisıkletçiler muvaffakıyetle bi-
bitirerek şehrimize dlSomiit
lerdir. Biııkletçilerin gezileri 
sırasında An"ara, Bursa ve 
Babkesirde koıular yapmıı
lardır. Bisıkletçilerd• Halit 
Aakara yarıf111aunda iç metre 
farkla ikinci, Bursa ve Balı· 
kesir yarıılannda birinci gel· 
miştir. 

Bisıkletçileri ıençlerimiz say· 
lavlvnmız, parti, halke'fi, uray 
baıkanlan, kurumlar oruntak· 
lan, Buldandan 161 biııkletçi 
de Sarayköyünden karşılamış
lardır. 

Bisıkletçiler, ıehirde de bal
kevi tarafından coıkun bir su• 
rette ka11ılanmıt ve alkıtlan· 
mışlardır. Halkevi adına veri· 
len söylevde gençlerin bqa• 
rıJarı avnlmüttOr. DBn ak,am 
halkevi tarbfından onurlanna 
bir şölen verilmiıtir. ............. , ......................... ,. 
sanda iki bin seyircinin önOnae 
bir maç yapıldı. Düzce spor• 
cuları bire karıı iki ile Osttın 
geldiler. Seyirciler maçı heye· 
canla takihettiler. Şehrimizde 
•pora kartı gilnden gOne artan 
bir bilsi vardır. 
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AJdın oilu BaJ Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvveti 
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Bu adamı bir isticvap edelim. Koğulan generalın • • 
ızı 

Hakkında ümit ederim ki bir malumat elde edebiliriz 
Prenses Sofiya'nın neş'esi 

'i erine gelmişti. Viyolet'le be
raber piyano ve kitara çaldı

lar, şarkı söylediler. Arbk Ro
beri bekliyorlardı. 

Bu sırada oturdukları oda· 
nm karşısındaki ağaçta siyah 
bir gölgenin kımıldadığını Vi
yolet görmüş, fakat Prensesi 
korkutmamak için sesini çıkar
mamıştı. Lakin o siyah gölge 
yavaş, yavaş odanın balkonuna 
doğru atlamağa çalışınca Vi
yolet yerinden fırladı, pence
reye koştu ve bağırdı: 

- Ağaçta kim var. Ateş 
edeceğim. Hemen cevap ve
nnız. 

Kımıldayan gölge dalların 

arasına gizlendi: 
Prenses Sofiya sordu: 
- Viyo[et ne var, ne gör

dün? Ağaçtaki kimdi? Sakın 

Rober olmasın?. Ateş edeyim 
deme; telafisi mümkün olmayan 

bir felakete uğrarız. Koş, sen 
muhafızlara haber ver. 

Viyolet yıldırım sür'atile dı, 
ıarı fırladı. Prenses Sofiya 
elinde bir sitih pencereye yak· 
!aşınca aşağıdan Rober'in sesi 
i.şidildi. Ağacın altında Rober 
ağacın üstündeki gölgeye so
ruyordu: 

- Arkadaş ağaçta işin ne, 
kimsin, ne münasebetle oraya 
tırmandın? İn aşağıya. Yoksa 
seni elma gibi a ağıye yuvar
lamağa mecbur olacağım. 

Bu sırada Rober'in arkasın
dan üç kişi hücum etmişti. Bu 
çok cesur ve kuvvetli genç 
elindeki pala ile gelenlere mu
kabeleye başladı Gürültü ço
ğaldı. Villadan muhafızlar ko
şuştular. Lakın bu sırada meç
hul adam ağaçtan atbyarak 
sık ağaçların arasında kay
boldu. 

Rober arslan gibi üç kişi ile 
uğraşırken kolundan yaralandı. 
Bu sinirli genç büsbütün kıza
rak "vay köpekler vay; sizlere 
kıyasıya vurmuyorum,, diyerek 
ilk atılışta birisini yere serdi. 
Bu sırada muhafızların yetişti
ğini gören diğer iki serseri de 
kaçıp kurtuldular. Rober mu
fızlara : 

- Şu herifi 
alııuz.. Ben asıl 
takip edeyim. 

hemen içeriye 
ağaç.ta olanı 

biyerek koşmağa ba'1ayınca, 
Viyo '.et bağırdı : 

- Rober, Rober nereye ko
şuyorsunuz. Geliniz, yalvarırım. 
Benim arkamdan geliniz. Pren
sesi yukarıda yalnız bıraktım. 
Viyolet muhafızlara dönerek : 

·- Gördünüz mü ? Siz uyu
yorsun.uz.. Hiç nöbet gezdiği

niz vok. Diğer arkadaşlarınızın 
feci akibetini unutmuşsunuz. 
Prenses böyle muhafaza edil
mez. 

Prenses de aşağıya gelmiş, 
Viyoletin bu ihtarlarını arka
sında dinliyordu. Ve hemen sö
ze karıştı: 

Beni muhafaza eden arka
daşlar; bu yaralıyı hemen içe
riye alınız. Mösyö Rober, siz de 
bizi takip ediniz. Bu adamca

Jar. Herif baygın bir halde so
luyordu. 

Prenses, Viyolet ve Rober 
salona geçmişlerdi. 

Rober - Aziz Prenses : Bir 
saattir köşkün bahçesinde bir 

1
1 

yere saklanmış bekliyordum. 
Önümden dört adam geçti. 

1 

Yavaş yavaş onlara hissettir
miyerek takib ettim. içlerinden 
birisi; iri yan bir adam; fısıl
dıyarak; korkmayınız arkadaş-

lar, size umduğunu1 parayı ve
receğim. Prenses hazretleri teh
likededir. Siz beni burada bek
leyiniz ilk ıslık çalışımda ye
tişirsiniz. Önünüze kim çıkarsa 
çıksan hançerleyiniz. Üç şahıs 
yine yavaş bir sele; peki ge
neral, her emriniz yerine geti
rilecektir. Dediler. 

General sözünü işitince tüy-
lerim ürperdi. Aman yarabbi 
prenses ne gibi bir tehlikede-
dir. Gelen eşkıyar kimdir? He
men koşup generala yardım 
teklifinde bulunacaktım. Fakat 
hemen düşündüm. Bu işte bir 
hile olma.sın. Zira General Di
mitriyi çok yakından tanırım. 
Affınızı yalvanrım prenses 
hazretleri; bu adam çok ·ahlak
sız, çok vicdansızdır. Hemen 
hahrıma şu geldi. Sakın bu 
işte generalın bir alçaklığı ol· 
masın. Yerimden kımıldama

dım. O üç kişiye hissettirmeden 
arkadan dolaşarak odanızın 
önündeki kameriyeye gizlen
dim. General ağaca tırman
mıştı. Bir sırtlan gibi dişlerini 
gıcırdatarak tepeye kadar çıkb. 
Büyük bir heyecan içinde ne· 
ticeyi bekliyordum. En nihayet 
Viyolctin sözlerini işittim ve 
yerimden fırladım. Fakat ge
neral ıslığını öttürmüştü. Bir 
taraftan bu mel'un adama 
- güya bilmiyorum gibi bağı
rıyor - diğer taraftan da ar
kamdan hücum edecek üç ki
şiyi kolhyordum. Bundan son
raki hadise malum. Çok şükür 
ki tam zamanında yetişmişim. 

Prenses Sofya ayağa kalka
rak: 

- Teşekkür ederim azizim 
dedi. 

Birdenbire : 
- A.. Siz yaralısııuz sö:ıünii 

ilave etti : 
Roberin kolundaki kam gös

terince : 
Viyolet, deli gibi ablarak 

Roberc sarıldı - Neden söy
lemiyorsunuz. Çabuk yaranızı 
göreyim. Ağır mı sevgilim. 

Rober - telaş etmeyin Vi
yolet; ufak bir yara. heriflere 
aclyordam. Fakat bu adam sol 
koluma bıçağını saplayınca; 

kızdım ve hemen bir vuruşta 

kendisini yere serdim. 
Prenses, Viyotet hemen Ro· 

berin kolunu açarak yarayı 

gördüler. Muhafızlardan birini 
çağırdılar, kan silindi ve yara 
sarıldı. 

Rober - Mütemadiyen aman 
Prenses hazretleri, ehemmiyet
siz bir yara; Viyo!et, aziz ni
şanlım; meseleyi büyütüyor ve 
prenses hazretlerini üzüyor
sunuz. 

Prenses Sofiye - Hayır B. 
Rober. Yara derince, neden 
fazla kan zayi edesiniz. Ben 
çekileyim siz de istirahat ediniz. 

Rober - Asla; efendim; biç 
bir ıstırabım yok. 

Bir ricam var, bana müsaade 
buyurunuz Villanın etrafını ve 
bahçeleri bir tarayayım. 
Başmuhafız - Hacet yok B. 

Rober; on kişi şimdi her tarafı 
aramaktadırlar. 

Bu sırada prens Edmon sa
lona girmişti. 

Prens Eclmon - Geçmiş ol
sun prenses hazretleri; bu he
rifin bu derece cesaret göste
roceğini ümit etmiyordum. 

Her halde bu melunu yaka
lamak ve cezasını vermek la
zımdır. 

PrensesSofiya-Safa geldiniz 
aziz dostum prens; alakanızı min
netle anıyorum. Ne yapalım 
fena kalpli insanlar hep böy
ledirler. Ha size Mö yö Ro· 
beri takdim ederim. Viyoletin 
nişanlısıdır. Yek diğerini seven 
bu iki genci birleştirmeyi va· 
zife bildim. 

Rober yerlere kadar eğildi. 
- Lütf ve merhametinizin 

minnet ve şükranını nasıl ödi
yeceğimizi bilmiyoruz prenses 
hazretleri, hayatımız sizindir. 
zati asilanelerine takdim ede
cek daha kıymetli bir şeyimiz 
yok .. Dedi. 

Prenses Sofiya - Mösyö 
Rober; yekdiğerini seven iki 
kalbin birleşmesi saadettir. 
Ben ancak bu saadetin büsu
lüne yardım ettim o kadar. 

Prens Edmon - Tebrik 
ederim aziz nişanlılar, prense
sımızın kalbi çok yüksektir> 
bir şefkat kaynağıdır. 

Bu esnada baş muhafız içe
riye girdi ve ilave etti: 

- Yaralı adam ayıldı. Yal
varıp duruyor. Emriniz pren
ses hazretleri. 

Prenses Sofiya - Prens; 
bu adamı bir isticvap edelim. 
Koğulan ceneralin izi hakkında 
ümicl ederim ki bir malômat 
elde ederiz. 
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Kohinor 
Diş fırçası ile korunur. Diş macunlarının 

Dünya doktorları yalnız en ~ en \yıst olduğunu her 
sert ve, sıhb~ fırça olan kes anlamıştır. Dok-
BRONZ u tavsıye etmekte- N I d 
dirler. • tor arımız an sorunuz 

w ız ölmemişse her hakikab , 
öğreneceğiz. 

Taklitlerden~ sakınınız. ~ ve deneyiniz. 
Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Baldanloğlu. lzmir Muhafızhr yaralryı içeriye 

alarak omuzundaki ağır yarayı 
hemen ilaçladılar ve sardılar. 
Kendisiai bir kanepeye uatb-
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Fransada neler oluyor 
Laval sınamalarının genel görünüşü 

B.Laııa!ill başkanltğmdaki Fraıısız kabinesi tarafindatı, parlanwıtonım verdiği geniş yetkilere 
dayamlarak, memleketin ekonomik ve fillansal kllilmunası için çıkanlnıış olaJJ kanunlar Jıfi/a Frallsada 
günün meselesi olmakla devam ediyor. lfilktJmetc karşıt olan ve sosyalistlerle lwmiillistlcri vr sol 
radikalleri koynunda loplıyan lıalk(ı birlik, b11 kanullları resile yaparak Laııal kabinesine karşı açlığı 
şiddetli savaştan geri döner.eğe benzemiyor. Memleketi iki kısma ayıran bu çetin anlaşmazlığuı nasıl 
bir sonuç verer.eği luıklunda Fratısız gazetelerinde lıer güıı türlü türlü /ıkilerin ileri siirlildiiğünü görü
yoruz. f/Wmet taraftarı radil(al · sosyalistler taraJiıulan (.l.k.art/an "L'Örop Nuvel., dergisilldr, 
bll!ılamı ileri gelen yazı!amulan Alfred Fabre-luce, aynı meseleyi incel(vor. Ru yazfJ'l kısaltarak dili-
mize çeviriyoruz. 

B. Laval tarafından girişil
miş olan eserin, sonu nasıl bi
terse bitsin, şimdiye kadar 
Fransada finansal ve ekonomik 
buhranla savaşmak için tek 
ciddiğ gayret olduğunda hiç 
şiiphe yoktur. 

Ondan önce BB. Dume g ve 
Flanden böyle geniş ölçüde 
tedbirler almıya cesaret ede
memişlerdir. 

Ona karşı hareketleri ne 
olursa olsun, devalüasyoncu 
sosyalist partisi önderlerinin 
bile, kalbeo, B. Lavali takdir 
ettiklerinden emin olabiliriz. 
Halk yığınlarının gözünden 
düşmek pahasına, ucu onlara 
da dokunan tedbirler almakla, 
başbakan. kendisinden sonra 
Fransız finansını ellerine ala
cak olanların işini çok kolay
laşbrmışhr. 

16 Temmuz kanunları elbet
te ki kolayca tenkide müsait• 
tirler. Çok zaman beklenmiş 

olmanın çezası olarak, durumu 
kurtarmak için, darbeyi şiddet
li ve herkese şamil olarak vur
mak gerekmiştir. 1928 denberi 
masraf kapılarını ardına ka
dar açmış olan kanunlar hali 
lüzumsuz yere bir sürü para 
harcanmasına sebep olurken 
devletin sadık işyarlarınm. o 
zaman aldıkları paradan özve
rilerde bulunmak zorunda kal
malarının manasını anlamıyan· 

lar var. Hükumet borçlarının 

yükünü azaltmak ıçm, hem 
mukavele mefhumunu sarsan, 
hem pek önemsiz bir tutum 
sağlıyan ve hem de üren ra
yicini azaltmıyan ödenen pa
ralardan yüzde l O kesilme yo
lunun tutulmasına esef edil· 
mektedir. Kesin bir eşitcilik, 
hükümeti, bazı zümrelerinden 
kamusığm gerektirmediği öz
veriler istemiye sevketmiştir. 
Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan böyle de, vergi ka .. 
çakçıhkları vergilerin nisbetini 
azaltmakta devam ederse, ah· 
nan tedbir namuslu yükümene 
karşı sahtekar yükümenin imti
yazını arttıracaktır. Tersine 
olarak, vergi kaçakçılığına 
karşı. uzun zamandanberi lü
zumu hissedilen tedbirler ah
nırso vergi nisbetlerinin artı• 

rılması lüzumsuz ve hatalı olur. 
Bütün bu itirazlar ileri sürül

dükten sonra, B. Lavalin, onun 
zamanına kadar bütün partile
rin elbirliğile kamoyda devam 
ettirilmiş olan bazı tezadlara 
bir son vermiş olduğunu kabul 
etmek lazımdır. 

Bununla beraber gene bir 
nisbet için de bu tezad devam 
etmektedir. Hükümetin karşıt
ları onun yeni kanunları genel 
bir deflasyona temel yapmak 
istediğini ileri sürüyorlar. Biz, 
P. Lavalin niyetlerinin bam
başka olduğuna kaniiz. O, ye
ni kanunlarla satm alma kuv
vetinin azalmasını değil, sade
ce yer <leğiştirmesini gözetti. 
Aylık ve gelirlerinin değişmez
liği sayesinde şimdiye kadar 
buhranın etkilerinden uzak 
kalmış olan yurddaşlar şimdi 
genel felaketten paylarına dü
şeni alıyorlar. Fakat öte yan
dan ayni kanunlarla haya
tın ucuzlatılmış olması bu öz
veriyi hafifletiyor ve bu kanun
larla yükümleri arbraJmış ofmı
yanlarm ( tarımcılar, özel işlet
meler İfçi ve İfyarlar, parala-

nnı saklayanlar ) satın alma 
kuvvetini üzerinde etkileri ne 
olacaktır? Bu sadece bir psi
koloji meselesidir. 

iki tehlike ver. iki. özel iş
letmelerin, yeni yükümleri ileri 
sürerek bütün işçi ücretlerini 
elbirliğiyle azaltmaya kalkma
ları. ikincisi de, yeni kanunlar
dan en fazla faydalanmış olan 
para buiktiricilerin, bu başarı
dan cesaretlenerek pa.~if spe· 
külasyonlarmı daha kuvvetlen· 
dirmeleri. Bu iki tehlikeye kar
şı koymak için, hükumet he
men, söz ve hareketle, buyrul
tu - kanunların deflasyonun 
başlangıcına değil, sonuna işa
ret olduğunu açıkça bildir
melidir. 

Bu bir enerji meselesidir. 
Aracıların, hayatın ucuzlama
sından doğan yükü, iyi örgüt· 
lenmiş olmıyan köylülerin üs· ı 
tüne yüklemelerinin önüne ge· 
çilmelidir. Y oğaltmaları, meşru 
olmıyan fiat yükselmelerine 
karşı kendilerini koruyabilme· 
leri için, örgütlemek lizımdır. 

Faiz rayicinin azalması ve 
kredinin genişlemesi, yanht 
yorulara uğrayan yeni kanun
lardan doğabilecek iş daral
masını önlemelidir. 

Bütün bunlar yapılırsa Fran· 
sız ekono'misini, omuzlarına 
yüklenmiş olan yeni yükümle
rin altından daha kuvvetlnnmit 
olarak çıkacakbr. 

Ayhklann ve sabit gelirlerin 
ancak izafi kıymetleri azaltıl
mış olacaktır. Yoksa hakiki 
kıymetleri değil. Bütçede denk
liğinin yeniden kurulması, fa
iz rayicini indirmekle, durmuş 

olan kredi işlerinin yeniden 
harekete geçmesine, tarım kre
disinin organize edilmesine ve 
bir kamu hizmetler programı
nın yeritilmeye başlanmasma 
imkan hazırhyacaktır. Böylece, 
büdce deflasyonu, ekonominin 
yeniden kalkınmasını sağlaya
caktır. Ve B. Laval da dalına 
birbirine karşıt sayılan bu iki 
anlayış tarzının ne kadar bir
birine bağlı olduğunu göste,. 
miş olacaktır. 

işte giri~ilmit olan ifin kı
saca şeması budur. Tabiiğ, bu 
bir çok güçlüklerle karşılaş
maktadır. Yalnız faıist usulü 
bir disiplin fiatların yeniden 
denkleşmesini sağlayabilir. Hal
buki Fransa fertci. hemen he
men anarşist bir memlekettir. 
Fransız yurddaşlarının, hatta 
kendi özel asığlarını müdafaa için 
bile hükümetle elbirliği yapacağı 
şüphelidir. Öte yandan meseli, 
altın blokunda meydana çıkan 
Bir sarsılma gibi, bir beklen· 
medik hadisenin tekrar para 
üzerinde kaygular uyandırması 
da imkanlıdır. 

Her halde B. Laval, memle
ketinin şerefini ortaye koyan 
çok meraklı bir oyuna giriş
miştir. Fransa yabancıların ve 
hatta bir çok Fransızların gö
zünde harcalarını azaltamıyaw 

cak ve günün birinde bir para 
değcrsizlenmesi paniğine uğrı
yacak bir memlekettir. B. La
val bugün en büyük maharetin 
enerjik davranmak olduğunu 

anlamıştır.Onun eserine hücum 
edilebilir, fakat şimdiden ke
sindir ki bu eserin en esaslı 
unsurları daima muhafaza edile-
bilecek tir. " 

Fakat ne kadar doiru ve ye-

rinde bir iş olursa olsun, eser 
baJk kendisinin son teşriod~ 
veya en geç Mayısta yeriOI 
halkçı birliğe brakmak zor~ 
kalacağına inanırsa, B. La~,li' 
deneçi nafile olacaktır. 

B ba 
. . IJ. 

u inti ı silmek ıçdl 

Lavalin önünde üç ay 911· 
Bunu eğer daha parlaıDellto
nun açılışı sırasında başart• 
maısa, sistemi itibardan da:; 
cektir. Çünkü ancak gO~e JJ. 
iş görülebilir. Komünistler • 
Lava( kabinesini eski ulusal bit' 
lik kabınelerinden farksız I~ 
melde yanılıyorlar. Birçok .o~k 
talar da B.La val devrimci ~ 
hareket etmiştir.B.Lavaliıı _ı:. 
bu yönete çalışarak, hatti .,dir 
zı sağ taraftarlarını güce _ı.a
mek bahasına da olsa, _C:.:, 
nomiyi canlandırma siy~e 
devam edeceğini ku\'f b' 
umuyoruz. B. Laval ancak • 
suretle hareket etmekle alcW' 
tedbirlerin şiddetini hak~ı ~ 
terebilir ve halkçı birliğıO 

cumlarına karşı koyabi~r: dl' 
Halkçı birliğin gösterı~, 

başka heybetli olan bir~· 
yoktur. Şimdi Paris so b•lı~ 
rmda gördüğümüz kala ~ 
uzun yılla:-danberi hep b ~1'İ' 
taraftaydı. Fakat bunlar 1 .~ 
zaman fiiliğ bir hareket ı b~ 
birleşememişlerdir. Böyle ,.ı 
şeye kalktıkları zaman Y~· 
veya sol kollarını kaybe 
tedirler. rti/tff., 

Hükumet sağladığı 10 , 
tasarrufla, karşı tarafın ~e 
}erinden meşru o1anlan ;;f' 
getirebilir : Kredinin ge,,; 
mesi, tasarrufun korot' tf. 
biiyük işler, arsıulusal b~ 
lık. Hem bu noktada kıt ı' 
birlik değildirler. BanŞÇ~I jf 
muriyetçiler Almanya 1 e, 
geçinilmesini isterlerken, 111 _,. 

sistler ulusal - sos ya 'izrnle f. 
vaşılması arzusundadırlıt~·· 1'_· 
Laval, Alman finansal krııt tıi' 
zünden ve daha uzlaŞff~ 
hale gelebilecek ol~~ JrP~ 
gelecek kış görüşebı~ı;e, JP' 
çı birliğini bölmek 17

10 ıı"! 
yeni bir fırsat geçnııŞ ~ rv 
tır. Böyle bir hareket ~ıli 1(. 
}erinden birçoklarının 11

80 
~ 

dımını kazanacaktır. . "'
dirde. sosyalistlerin ö~ 5" 
B. Blum'la, B. Eryo, 'rtJI 
tan hükumetin tarafıP• 
caklardır. ~ 

Bütün bunlar parla .. ~~ 
açılışında açıkça ıneY1 ,o•~~ 
kacakbr. Ya radik• (ifr., 
yalistler hükümeti. ~~)Pİ l 
kendilerini, halkçı bırl~ e if. 
den düşürecek bir kab;'° -..... , 

l ·~ı ı;, 
de, onlarla elbir ıg _,-~ 
mak zorunda bırak c~ 
ya da hükiimdi yaŞ::ı;ııt'~ 
ve böylece de halkçı d•"' 
bi liv. b f akfarP'~ 

r gı ozmuş o ac ~ 
F k t b .. t" bu tıı a a u un . 1' , 

ekonomik daruındakı 
11 
~. 

ğün devamı ve karn°Yu 
1 
f,' 

retini kaybetmesiyle baş p~ 
bilir. Bu takdirde. a~r~Şyi ~e 
!erinin önderleri, kab!;erelı ~ 
meye istemeye de\fl k .,e -· 
kfımeti ellerine aJııııı "'ti' 
nun bütün sonuçların" ,.d•"~ 

, akla 
mak zorunda ka a~ o1te; 

Bunun içindir kı, ~ 5İfJ 
kadar B. Laval ge~ ıı>İ~ 
sanın başarısnı parla 1'eıı~ 
Je isbnt etmiş "~ oıiŞ ır ~ 
çizdiği hedeflere crı~rf~;, 
lıdır. Bu başarılar, lı .feri 

d ··oıss~ prensiplerinden ~ ,e 
özür diye gösterebile 
delil verecektir. 
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End· tay toplanıyor. Şimdi kazan.•-. ışe ve korkulanmızın ye- d d 1 
tınd lan muzaf eriyetten el e e ı -
ı :ı! ~ olmadığım da söyliye- w. .. 
o ..... ı B mesı' mümkün neticeler guru.-. 

• 111. ozguna uğrıyan Sezar k b 
Ytnı b"ı d 1 b"li B" •ülecektir. Sezar bOyO ır! 
1t11.ı_ r. or u top ıya ı r. u- Y d d 
·"'• b d bozguna uj-radı.Or ?su. a~~-
Çlk ır saltanat bir gün e dagın oldu, kaçt!, şım~ı R~mı-

1.enıeı. Hele O ragaıtana p mbıno uze-
Re ın ni, Ba!onya ve ıyo I 

1 .ı ce ondan intikamınızı A k t 
-ı11tak benim için hiç bir rine yOrtiyeceğiı. rtı a ya 
ley d 1 esaret zincirlerinden ~rtublirlma-
bir İnti~ğildir. Ondan öyle bdır. Bu uldıntta aızm e-
h am alacaiım ki buda a 'ık ordulann başkumandanh-
erif 111üth' ı · · d 1 ladık B r b ış ızbrap ar ıçın e ğınızı hepimiz onay • u 
e erecektir. terefli vazifeyi siıe verecek 

ı. .. Ne diyorsun Lükreı! Bun- olan kurultay toplanıyor. 
r doiru mu? _ Ben kurultayda bulmıa-

bıb Hiç şüpheniz olmasın mıyacajma. 
a! Şimdi Sezara haber _ Ne diyorsunuz? 

1&.ıderece - · H b _ s:.: ... ve arkadatlannızın. lelı'ın. gım. emen oraya ...... fli 
bana verecekleri b'! ıe!~ • 

tel- Seıar mı kızım?! Düşün· vazifeyi kabul edeı~ııye.cegımı 
" erinıi ve haki katları anlamı- söyliyorum. Hemen şımdı Pt!on • 
ıor lb ? p ~ teforteden aynlacağım. Bırle· 
liz d'~sun apalık ta tına •ik ordulan zaferden za!er~ 
it., . 1 erek ölümümü bekliyen , koşturacak, aranızda degerli 
d~Dallar, sinyorlar arasında kumandanlar vardır. Bana 
ı.rd •n olanların biri de Se· gelince; hayatımın sonuna _ka~ar 
k ır. Kardaşındır. Ona bir devam edecek bir yol çızdım. 
ıı:n ~azma, Ben kendisinin her Genç kontes Monteforteden 
hab 111 tetkik ettim. Giizlerinde kayboldu. Ya onu bulacak ve 
lt •sını öldürmek istiyen bir ya bu uiurda hayabma kıya-
4il__ Parlıyordu. Neler diişün- cağım. 
1 

.. ıfunun hepsini biliyorum. Se· - Beni affediniz dostuml 
· ·~ benim yeıime papa olmak Ben ve arkadaılanm zafer.·~: 
lıtıy0 E . . . ,.inde sizin fellketinızı 
.. r. ğer Sezar buraya yal· vıncı ı..- k E ti Bu 
.. ıı g ı- . ve sevginizi unuttu • ve • 
Rtlcc:~;~e beni öldürmek ı çın hususta çok haklısınız. Hatta 

ır. sizi düşüncelerinizden ~az ~e-
y - Aldanıyorsun baba! Size çirmek için bir kelime b~I~ soy-
1 e~~n ederim ki Sezarın böy- Jemiyeceğim. Yalnn~ gırışece-
0' ır düşüncesi yoktur. Ben ğiniz bu arama yolunda biz de 
nn çok yokladım. aize yardıma ve her ıeyden 

b - Ltıkres! Lükres! Sezan vaz geçmeğe hazınz. 
Uraya _ _ d . _ Ben yalnız . bqıll!a ç~h~-

Yellliıı et! çaf{trmıyacaııına aır mayı tercih ederım. Eger ıh~
yaç duyarsam yardımınızı dı

a - Madem ki öyle istiyor· 
lllıuı y lerim. 

· emin ediyorum. _ Hepimizin bu uğurda ca· 
.... - PekiJi kızım! Babanı ko· .. · · • b' . .. 1, nımızı verecegımııe ınana ı-
~ cağını ötedenberi biliyo- lirsiniz. 
"1c · Gel öyle ise seni ku- _ Bu s6zünilzll unatmıya-

hyayun. caj'ım. Şu daki~d~ ı~vaşa 
Baba, kız kucaklaşarak Ra- girmek doğru degıldir. Bır az 

~~~andan alınacak intikam desiseli yollardan yürümeğe 
r :• konuımayı ertesi güne bı- ihtiyaç vardır. Ben savaşa de-
1:11 •rak aynldılar. Bir saat iil, arqtırmıya gideceğim. Yal
re !• Lükres Sezara ıu tezke- nız bqıma kalmakhğım daha 
~1 Yolladı: doğrudur. 

I<. Her İti yüzüstüne bırak, _ Şu halde unutmayınız ki 
ıı.!~:raya gel! Bana çok il- biz Montefortede üç bin mu-

0" hafız bırakıyoruz. Bu küçnk 
Z. "'ltalzllk içinde ordu daima sizin emriniz al-

dtka:~-Ragutan bunca fe- bndadır. Para itine ıelince de; 
dıtı zafrdan aonra kazan- kasalanmız emrinize amadedir. 
lla • erin ıe•incini doyama- Şimdi veznedan gandereceğim. 

ttı o 1-~- v . . l 
ıaaı,tı: ııum e ne ıçın ça ıı- Emrinizi alacakbr. Arkadaıla-

8 ra veda için gelmiyecek misiniz. 
iil e~~ae kaVUflDak için de· - Bu hususta sizi vekil 
buı1111 ıdı? Beatrisin öldürülmüt ediyorum. 
•k·~nma11 ihtimali içine zehir _ Öyle ise Tanrı yardım-
~ Y~rdu. Kafası iflemiyor, cınaz olsun. 
llekJ bır fey diifünemiyordu. iki arkadat birbirini candan 
&'elird~ekten başka elinden ne kucakladılar. Orsini boynu bn-
~ld kOk aynldı. Kendi kendine 

'İll . 1 baıına gelince kendi- Beatrisin, diğer arkadaşlannm 
~lk f~liket haberini veren dütilndüğü gibi cOr'etinin kur-
bit k'.esin yakını ihtayar kadını bana olduğunu dü.tllnerek llzll-
1( IL.erre daha sorguya çekti. · b dO 
.. •IQlle .Yanan kadın da önceki IOyordu. Ragaatan ıse u -
~ı clilrl bil 1nnceııin tamamen tersine ola
ıia·eriuden bqka bir . • rak Beatrisin 61mecliğine, Lllk-
0 ' Yoktu. Bütün ıeceyi Ra-.... __ res ile Bor jiyanın bir tuzafına 
lh~ aaray hizmetçilerini sor- ç kü 
•")& ... L_ dOıtüğtlne inanı vardı. ün . le. Ç'81U11ekle geçirdi. Kale Ltıkrea Monteforteye gelmlf, 
b· Pla11ıda Beatriai gören za- kendiaile görOtmilt, yaphj'ı 
~de dabil olduj'u halde teklifleri reddedince intikam 
dta e biç bir ıey alylemiyor- alacaj'ını söylemiıti. BOtiln dO· 
~ıı ~~tkin bir dbalde :~:aç tllnceleri Lükresin yaşadığı ve 
'&at so ırazjüluzan ol. • ar d kendisini beklediği etrafında 
1 

nra yo nmı o a- . . 
h~na girmiı ve kendisine 1ayle toplanıyordu. Bunun ıçın ara-
ıtap etmiıti. mağa çıkmak kararını aldı. 
- Sevgili dostumuz! Kurul- - Souu Var -

liamidiye J;.~ktep gemisi 
Limanımıza geldi .. 

liyaretler yapıldı. Talebeler şehri gezdi 
'Evvelki ün saat 14,30 da .~kt8!° llb~~ General. K~zım 

lia-·d· kg 1. Dirık zıyaretı ıade etmıtdır. 
.... ı ıye ruvazörtımüz ıma· d. -

111
111 

Donanmamızın ıger aksa-
d ıza gelmif ve Dolma öniln· mınm da bugünlerde gelmeıi 
e demirlemiıtir. Kruvazör beklenmektedir. 

koınutanı ilbayhj'ı •e Mtıstah- Dün Hamidiyeden. çıkan de: 
ile niz yOksek mektebı talebui 

Spor 
~ ·· ••••• 'f 

Grup birincilik ınü
sabakaları başlıyor 

Aydında yapılacak olan Tür
kiye fütbol birincilikleri grup 
müsabakaları hakkındaki fede
rasyon tebliği mmtakaya gel
miş ve şampiyon Altınordu ta
kımına ulaştarılmışdır 

Buna göre Aydın grubuna 
Uşak Manisa,lzmir,Aydm,Muğ
la ve Denizli mıntakalan 
şampiyonları gireceklerdir. 

Maçlar ayın yirmi d6rdüncll 
Camartui gllnll batbyacak Ye 
o gtın 1 - 2 numarayı çeken 
takımlar kar11laıacakbr. 

lrteai pazar gllnil 3-4 ve 5-6 
karplqacaktır. Ayın yirmi .ae· 
kizinde 2-1 galibi ile 3-4 ga
libi d6mi final maçını yapa
caklar ve ayın otuzunda final 
yapılarak garbi Anadolu grup 
ıampiyonu anlaşılacaktır. 

Tehir edildi 
Pazar günü yapılacağı bildi

rilen biaiklet sür'at müsabakası 
gelecek haftaya bırakılmıştır. 

K. S. K 
Manisa şampiyonunu 

4 - 3 yendi 
Pazar gllnll Manisaya fiden 

K.S.K takımı Sakarya takımı 
ile bir maç yaparak dönmllftllr. 
Bu maçı K.S.K takımı 4-3 ka
zaıımııtır. 

• 11 ..... ... 

Kaçak eşya 
Piyerloti vapurundan 

Çıkarlarken yakalananlar 
Piyerloti vapuriyle Kıbnstan 

ielen Ahmed isminde birinin 
sandığı aranırken dip tarafın
da tertibatlı bir höcre yaptı
nldığı g5rülmilf ve höcrenin 
içerisine saklanmış ipekli ku
maş ve ecnebi sigaraları mey· 
dana çıkarılmııtır. Kaçak e11a 
müsadere edilmiştir. 

Yine Piyerloti vaporiyle ge
len transit yolculardan Y orgi 
ismindeki şahsın vaziy~ti şüp
heli görtılmüı yapılan sıkı bir 
araştırmada beline 3 tane ke· 
ten iılemeli masa örtilaü aar
dıiı meydana çıkanlmıf, arttı
ler mllaadere edildi;i gibi her 
iki hidiıenin sahipleri hakkın· 
da kanuni takibata baflan· 
mııbr. 

Eyi söylemişler 
Fakat o dlnlememlf 
ı.met pap Bulvannda lsmail 

oilu Ihsan sarhoş olarak tiyat· 
roya girmek istemiş, vaktın 
geç ve kendiainin fazla sarhoş 
olmasından dolayı istirahat 
tavsiye olunmuş bundan kızan 
Ihsan üçllncü komser bay Halis 
Alp Arslanın göğsilıaden ite
rek hakarette bulunduaundan 
yakalanmııbr. -

Düıen çocuk 
Karantinada Bayram otlu 

ıokaiında Mebmed otlu yedi 
yaılarmda Şakir bir kaıa ıo
nucunda dllferek aizından ve 
burnundan yaralanmaftır. 

ltçllerl •J•klandırmek 
letemlfler 

Birincikordonda vapur itçile
rinden HOıeyin oğlu Nazmi ile 
Ali oğlu Bayram, itçi reisi 
Mehmcd Alinin ameleyi iıe 
davet etmesinden sonra iıçi
lere hitaben " ite gitmeyiniz 
paramızı yıyorlar " demek su
retiyle iş hürriyetine aykın ha· 
reket ettiklerinden yakalanmış
lardır. 

1. 1 ••• 1 

Heybell edaya 
gönderllecek 

Urla ilçebayı Kemalin haı 
tabj'ı dolayııile Heybeliacla sa
natoryumuna kabul edilmeai 
hakkındaki Sıhhat bakanlıj'ı 

Harp Tehlikesi 
Muhakkak Sayılıyor 

Bay Mussolini nutukların zamanı 
Çoktan geçmiştir diyor 

Baıtaıaf ı 1 ncı sahf/uit -
kat ltalyanın aldığı vaziyet 
doğrudan doğruya bu mesele
nin hallini mümkün kılmamıtbr" 

Moroinı Post gazetesi di
yor kı: 

"İngiltere blitün kuvve tile 
harbın önüne ıeçmek için ça• 
lıımışbr. Vaziyet o katlar açık 
ve ıüphuizdir ki ltalya ilk 
dakikada çizdiği yoldan aynl
mak istemiyor. Giirilltıyor ki 
bugiln de büyük bir devlet 
harbı politikanın vasıtası olarak 
kullanmak hissini taşıyor.Demek 
ki medeniyet daha harp mantali
tesinden vaz geçmemiftir.Bun
dan çıkarılacak netice ıudur: 

Memleketimiz istenmiyen bir 
barba sürüklenebilecektir .Bunu 
göz önünde tutmahyız." 

Deyli Herald gazetesi de; 
bu konferansın inkitaa uğra• 
masını gayet tabii bulmakta 
ye bay Muuolininin son bir 
nutkunu habrlatarak duçenin 
(CeneYreaİI Ye Cenevreye kal'fl 
Habeşiıtanla davamızı halle
deceğiz" dediğini öne sürmek· 
tedir. 

Rom. 19 ( Ô.R) - ltalyan 
diktatörü M. Mussolioi Bene
vente' de yirmi sekiz birinciteş
rin fırkasının geçit resminde 
hazır bulunmuştur. Kalabalık 
bir halk huzurunda arkerıere 
kısa birkaç söz söylemiş ve 
demiıtir ki: 

" Nutukların zamanı geçmiı
tir. Vatan için kat'i bir vazi
feye gidiyorsunuz. Rastgelece
iiniz enielleri athyacaksınız. 
Alacajuııı emirleri aon nok· 
taya kadar vardıracaksınız. 

Bunu iniyor musunuz? " 
Askerlerler ve kalabalık 

halk bilytık bir uğultu içinde 
" istiyoruz " diye baiırmıı
lardır. 

Napoli, 19 (Ô.R) - 48 aaat 
içinde aaker ve mtıhimmat 
ytlkltl llç vapur Afrikaya ha· 
reket etmiıtir. Bunlano birinde 
llç •ilbay bin uker diter iki· 
Iİnde sillb, top Ye mtıhimmat 
•ardı. 

Roma, 19 ( ô.R) - Popoli 
Stalya gazetesi yazıyor : 

- ltalya davasını çok iyi 
biliyor. Kuvvetinden emin ola
rak amacına doğru yDrüyor. 
Onu hiçbir kuvvet yolundan 
kımıldatamıyacakdır. 

Ayni gazete propaganda ve 
basın nazırı Kont Cibano'nun 
silah altına çağrılması keyfi
yetini ele alarak diyor ki: "Bir 
bakanın silah altına alınması 
bir tesadüf eseri deiildir. Va
zifelerinde bllytık meYki tutan
lar ayle bailariyle ytıkaek pb
siyet'ere yakin olanlar diier 
yurddatlar fibi ailel 6devlerini 
yerine getirmekden kaçınmı-

yorlar. Netekim Dllçenin genç 
çocuktan da vatan vazifesini 
yapmakla meıpldllrler. 

Londra, 19 (0.R.) - Kanada 
batbakanı Üçler konferanaının 
akamete uiramaaı dolayısile 
diyevinde demittir ki: 

Eğer vaziyet kanf1rsa arsı· 
ulusal meseleler ihtiyaç g6ı
terirse: Kanada parlamentosu 
on beı gilnde toplantıya çağı
nlabilir. 

Londra 19 ( Ô. R) - Por
tekiz. Dış bakanı savat baıla
yınca somurge zencilerinin 
ayaklanması teblikeıinden bah
sederken demittir ki : 

Bunda endit e edebilecek bir 
Taziyet dojamaz. Maamafib bir 
barbın 6aUne geçmek için el
den ıelen her ıeyi yapmalıyız. 

- Adis 

Ababadan bildirildiğine göre 
blltün glln Habeıistanan her 
yerinde dini lyinler yapılmış
br. Adiı Ababanın en büyük 
klisesi olan Sant Jorj klisesi 
içinde ve dıtındA elli bin Ha· 
beşli diz üstüne çökmüş oğul
tulu dualar okumuıtur. impa
rator Haile Selase klise içine 
kurulan iizel tabbnda diz 
çokerek iyine iftirik eylemiı· 
tir. Zabitlerin ellerinde tatıdık
lan lsanın resmi kartıaında pat
rik dua şeklinde bir nutuk s&y
lemiı, Habeıiıtana yardım için 
memleketler içeriıinne Allahtan 
iyilik dilemittir. Aaşağı yukan 
üç aydanberi bu Ayinler Habe
tistanın her.<einde devam edi
yordu. Fakat dllnkO hepsinden 
bnynk olmuı ve Afrikadaki Ha
beılilerin yaptıkları büyük dini 
meraıimin saab ile birleştiril
mittir. 

Viyana, 18 ( Ô .R ) - Üçler 
konferanaının inkitaından bah· 
seden Nuye Freye Prese ga
zetesi de diyor ki : 

Herhalde bu harbın önüne 
geçmek llzımdır. Çünkn dllnya 
vaziyetinin ne hale girebilece
ğini kimse kestiremez. 

Paris, 18 (A.A) - B. Laval 
saat 15,30 da başlamış olan 
Uç devlet konferansının inkı
taa uğradığım ve bu akşam 
saat 20 de bir resmiğ bildirik 
çıkarılacağını gazetecilere siiy
lemiştir. 

Bu inkıtaın şumulünü şimdi
den keıtirmeğe imkin yoktur . 
Ancak umumi intıba çok bed
bindir. Resmii bildiriide kon
ferans•n inkıtaa uiradıj1 ve B. 
Eden ile Aloisinin hllkOmet
lerile görtıımek üzere memle
ketlerine döneceklerinin bildı
rilmesi muhtemeldir. 

Paris, 18 (A.A) - Dıı ba
kanhj1ndan saat 17/30 da ay
nlan ltalyan delegesi B. Aloiıi 
saat 19 da tekrar ıelmit ve 
heman •. Laval'ın yanına fir
miftir. B. Aloiai bet dakika 
aonra dıı bakanbiından aynl
m1fbr. 

Paria, 18 (A.A) - B. LaYal 
saat 20 de konferana hakkın
daki bildiriği okumuıtur. Bu 
bildiriğd.s deniliyor ki: 

Üç devletin delegeleleri an
laımazlığın barıı yolile halline 
imkin verecek bir görüıme 

eıaaı bulamamışlart\ır. Konuı
malar sırasında ileri sürülen 
tekliflerin tedkiklerinde raatla
nılan zorluklar girifilen tetkik
lerin geriye bırakılmasını ge
rekleıtirmiftir. Bu tetkiklere 
diplomatik yollarla devam edi
lektir. 

Paris 19 ( A.A) - AkfUDa 
doiru yetkili çevenlerde aly-
lendiğine ıöre üç taraflı kon
feranıın sonraya bırakılması 
ytbiitillen g6riltmelerin kesin 
bir ıonucu olarak telakki edil-
memelidir. Filhakika bu konfe
rau Cenevre çalıpıalannı ta-
mamlayıcı görilfmeler mahiye
tinde ·idi. 

Bu çevenler F rauanın ulus
lar ıosyeteıine karıı olan du
rumunu dejiıtirmedijini söy
lemektedirler. Frauız siya
sasının ana prensipleri Fran· 
sayı Cenevre çerçevesi içinde 
lngiltere ile birleıtirmektedir. 
Fakat Franaanın ltaJyaya kartı 
duyduiu dostluk hisleri bir 
ç6zge bulunması yolu da Fran
sayı çok bDyilk gayretler sarf 
etmeie aevketmiıtir. Fransız 
delel'asyonu elindeki biltUn 
imkinlan tüketinceye kadar bu 
ıayretlerine devam edecektir. 

Paris, 19 (A.A\ - Üc ta-

Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 
~ Yapllan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
519 Alyoti bi. 6 ıs 
361 K A Kiıım 6 14 
284 Y 1 Talat 6 50 11 50 
209 Ş Riza Halef 8 12 50 
177 F Solari 6 11 50 
161 H Alyoti 9 25 11 25 
158 Jiro ve Şü. 6 25 12 
172 S Celardin 6 25 11 50 
129,S S Sllleyman 6 62 12 
128 Vitel 8 11 
125 M J Taranto 7 75 13 
95 Debbaa 5 50 7 25 
89 J Kohen S 62 7 25 
83 D Arditi 6 50 10 
67 S Gomel 6 S0 9 
61 S Emin 6 7S 1 t SO 

104 H Z Ahmet S 75 7 
45 Len Reciyo 6 11 S6 
40 F Z Abdullah 9 12 
17 Manisa B. koo 6 75 IS 
19 P Klark 6 8 25 

3043,S Yekin 
incir 

Çu. Abcı Fiat 
930 Ş Riıa Halef 6 11 
825 Tlltall ile T 1 Ş 8 9 
787 Ş Remzi 8 9 
734 N Ali Haydar 8 9 
462 A Muh.veB T 8 9 
325 Koo ittihat 8 9 
291 F Z İzzi ve Ali8 9 
218 H Şeşbeı 8 50 10 
156 B S Alazraki 5 SO 8 

54 B Franko 8 9 
40 Şermi 8 O 

4833 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
136 Buğday 4 75 
150 Nohut 5 50 
884 Bakla 5 
100 Susam 18 

s 37 
5 93 
5 

13 

Para Piyasası 
19--8-1935 

Ahı Sabf 
Mark 50 12 .50 62 
lsterlin 618 50 623 50 
Fr. Franiı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 80 
Belga 21 OS 21 SS 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
lıviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 84 80 8S 25 
Kr. Çekoalo. S 24 S 27 
Avıtr. ilini 23 50 24 

CIUmrUlden muaf 
'tululan .,,. 

Yerli mahnllerclen nebati 
yat çıkaran tuirtı.ulerle ih
raç edilecek çıkolatalar, ıite 

ve cam fabrikaları için kabul 
edilen iptidai maddelerin gllm
rUk resminden muaf tutulma
ları için bakanlar kuruluca 
verilen karar ve bunlara aid 
liste bir bildirimle Ekonomi 
bakanhj1ndan ilbayhğa gel
miftir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı aflı konferanıın muYaff ala
yetıizlikle sonuçlanmuı ıerçe 

bu kadar keıin ve ba kadar 
çabuk bir inkita beklemiyea 
pıeteler için hayrete deter 
bir hadise dej'ildir. Bu konfe
rans hakkında ileri aürillea 
bazı fikirlerden sonra birçok 
kimseler diplomatik yol ile 
yapılacak Kelecek çalıflllalana
da bop çıkacaj'uaı dilfinmek
tedirler. 

Londra 19 (A.A) - Bir çok 
gazeteler Pariı ıörü.tmelerinin 
akamete uiraması yllzünden 
lngiliz kabinesinin hemen top
lanacaiını tahmin etmekte
dirler. 

Londra, 16 (A.A) - Röyter 
Ajanıının bildirdiğine 16re 
Ogadan böl.esinde yanındaki 
5500 askerler ltalyanlara karşı 
ilk mukavemeti yapmua muh
olan batlıca Habeı tellerinden 
biri emrinde bllyUk mikdarda 
silah ve cephane olduiu hal
de Eiredaua bölgeıinin ku
mandasını almak üzere hare
ket etmiıtir. 
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Pasifik Oseanında Harp Vakıflar idaresi eski 
Hazırlıkları i·~ e ... ıLilı .. ·ştir Değersiz malları satıyot 

Bunların yerine büyük binalar yaY 

pada'da 
Ateşi 

End·şe 
Nerede 

eşmiş tir: ilk Top tırılacak-Hazırl~~~~.i.nşaat proğr~ 
Va~ıflar yönetgesi çizilmiş ri.sind~ es~i .~se~lerin ib~;;.t 

Patliyaca 1 ? 
Tf*Mi M& - ;s«ıa 

Üç Devzet: Japonya -
İngiltere Pasifik 

Birleşik Ameri <a ve Avusturya İle 
Hegemonya Dava- ındadır. 

Birlikte 
Oseanında 

}apo!l ontusu A1ıkaao rara~111ua11 tt ıış ""·' L 

Parls - Ağustos keşiflerini kendi isteklerile Ja- bet edebilir. Orada gündelik-
Avrupa ilk top ateşile bir- ponyaya devretmiş, onun da ler daha düşük olduğuna göre 

Jikte beşeriyetin bugüne kadar modern bir dev'ct haline gel~ Japonların ekonomik sahadaki 
tanımadığı en korkunç bir har mesine yardım etmişlerdir. Ja- rekabetlerini Asyadan Afrika, 
ba sürükleneceğinden endişe ponlar için bu keşfiyatı kabul Avusturalya ve hatta Avrupa-
içindedir. Herkesin ağzıl'da ederek ya modern bir devlet ya teşmil etmeleri mantıki de-
fU soru vardır: Ateş nereden olmağa çalışmak, yahut Afri- ğil midir? 
başgösterecek? Zaaf noktalan kadaki zenci krallıkları gibi Japonyanın hırsı 
günden güne çoğalmakta, yer- müstemleke?eşmek şıklarından Fakat Japonyanın asıl göz-
yüzünün dört yanını tutmakta- b;r:ni kabul etmek mecburiyeti diktiği toprak Avusturalyadır. 
dır. Bir infilakı bekliyenler vardı. J ıpon lar böyle h: - .-' ~··~ U•• ' ' ~ ô~::ı yurdu iJr" ":""_ 

gözlerini daha iyi açabilmek 
için kulaklarını tıkayorlar. An
laşılıyor ki Avrupa hastadır. 

Dünya siyasası 
Dünya siyasası tabiiğ akışını 

takip ediyor. Tıpkı Avrupada 
ve Avrupa dışında baş gös
teren bazı hastalıldar gibi... 
Bu siyasal hastahkların en kor
kunçlarından birisi de Pasifik 
Oseanına ruusallat olmuştur. 

Pa~ıtr · ,~ meı-·ahası 

Malumdur ! .. J Pasifik oseanı, 
üç oseandan en büyük olanı-

dır. Mesahası bir milyar 797 
milyon kilometreyi geçmekte-

dir. Arzın takriben yarı denizi 
sayılabilir. Amerikayı Avustu-

ralya ve Asyaya bağlıyan bu 
denizdir. Üç büyük devlet, Ja
ponya, Birleşik Amerika ve 
Avusturafya ile birlikte İngil
tere Parifik Oseanında heke-

monya davası peşindedirler.Bu 
savaşta japonyanın üstün gel
mesi ihtimali çok kuvvetlidir. 
Amerika ve Büyük Britanya 
birlcşmeğe muvaffak olmazlarsa 
bu netice muhakkak sayılabilir. 

Beyaz ırkın bugünkü üstün
lüğünü ve hakimiyetini medeni
yetinin üstün tekniğine borçlu 
olduğundan şüphe edilemez.Be
yaz ırlf a mensup olan uluslar 
kendi aralannclaki rekabetler 
yüzünden teknik buluşlannı, 

Japon f ilosu manavrada 
önünde hiç tereddüt etmeden 
birinci şıkka sarıldı !ar. Şuras ı 

besbellidir ki Japonlar moral 
bakımmdan beyaz ırkın aşağı

sında değildirler. Fazla o 1arak 
kanaatkarlıkları ve çalışma 

kudretlerile onu geçmektedir
ler bile .. Bu keyfiyetin bugüne 
kadar pek az göz önünde tu-

. 
tulduğunu biliyoruz. 

Maklna Kuvveti 
Japonya en mükemmel ma

kinaları kendi hizmetine ama-

de bulunca onları Avrupalılar
dan daha iyi kullanmayı ve iş
lemeyi bildiler. Bugünkü Japon 
endüstr:sinin verimleri herhangi 
bir Avrupa devletinkile reka-

lerinc mahr~çler ararken bü
yük Avrupa dev!e feri arasın
daki uyuşmazlıktan istifade yo• 

lunu tuttu. Hele Çinde Man
çukoda 30 milyonluk nüfusu, 
geniş sınırları ile Vas~l bir 
devlet kurmak suretile de ih
racat pazarlarını genişlettikçe 

genişletti. 

Amerika filosu 11taıtaı·rada 

Japonya kora dahil olmak 
üzere 5000 den faz la ada üze-

rinde yaşayan 90 milyonluk nü
fusa maliktir. Bununla beraber 
Japonyanın nüfus kesafeti Av
rupanın en kesif nüfuslu ül
kesi sayılan Almanyanın iki 
katıdır. Şu halde japonyanın 
yeni topraklar elde etmek 

Efendilerini değiştimıeleri cok mulz-
lemel olan bir l1tfela11rzyalı 

hususundaki hırsı anlaşıla· 
bilir. Japonlar yalnız Osea· 
nik bir iklimde yaşıyabilirler. 
Ne Kore, ne de Mançukunun 
ser iklimi onlar için çekici de
ğildir. Cenupta, japonyanın 
tam karşısında bütün imkanları 
taşıyan koskoca Avusturalya 
lcıtası vardır. Burası bir iklimler 
Gamı sayılabilir. Hath üstuva 
il:liminclen kutuplar iklimine 
!radar sıcak, mutedil ve souk 
bütün iklimleri camidir. Bun
drın başka Avusturalyada iş
lenmeğe elverişli toprak, hem 
cl.! pek geniş toprak vardır. 

Tasmanya ile birlikte 7 mi!

yo;ı kilomet re mürabbaı mesı:ı
hası olan bu katanın altı mil
yon nüfusu vardır. Geniş çö!
leri ve verimsiz toprakları hc
sab edıfmek şartiyle dehi 
Avusturalya daha 35 milyon 
nüiusu geçindi!ebi!ir. 

~ ·· yüt-t harpden ~on~~ 
1914-1918 büyük harbinden 

sonra Avusturalya uluslar ku
rumundan vaktile Alman müs
temlekesi oJan Yeni Gine ile 
Sa!amon adalarının şimal kısmı 
üzerinde manda deruhde et
miştir. Görülüyor ki Avustu
ralya nüfus kesafetile hiç kar
şı aşmadan bugünkü nüfusunun 
altı kat fazlasını barındıra bi
lir. Şimalde toprak hırsı ile 
çırpınan Japonya cenupda 

bomboş toprakları gördükçe 
gözh~rini Avusturalya'ya çevir
mekden hali kalamaz. 

Japonyanın bukfıtlevi inkışa
fma muahedeler yolu kapa-
makta devam edebilecek mi
dir,, Mançuku devleti kurul
duktan sonra Japonya birçok 
yeni mahreçler elde etmiştir. 
Öte yandan bu mahreçlerde 

olan ış programı üzerinde hızla gıren ışlerı uzerınde ça 
çalışmaktadır. tadır. . ~ 

Evkafın elinde bulunan da· VakifJar yönetgesı k bl 
ğınık ve küçük akaratın paraya uzmanlarla işe başlaını~ bif 

nuyor. Y aptırlacak ye?1• ~ 
çevrilip yerlerine modern ve Jarın ve onarma işlerıniJI ,,ı 

.büyük binalar yaptırılması yani şiflerini ilimizin en ~,ııı ~ 
akarcılıkta sayının azaltılıp de- mimarlanndan NecmetbO 
ğerin yükeltilmesi prensip ola- yapmaktadır. ~ 
rak onaylanmış ve paraya çev- Panayır münasebetile ~ fi' 
rilecek yerlerin satışına baş- bulunmakta olon ğüıe . 
lanmıştır. at akademisi profesörle~ 

Bunlar içinde ev, dükkan, Hakkı Oygarın da eski.etifJ 
arsa, depo vesaire gibi birçok üzerinde bilgisinden 

111 

edilmektedir. 
binalar vardır. Dağınık ve M 1 k t' . . 1'11ff1~ 
k .. ''k k t t d eme e ımızm en d .. 

uçu a ara ın sa ışı evam fotoğraf san'atkarların '': ~ 
ederken şehrin ihtiyaçlarım tanbul Arkeoloji müzeled ~ 
karşılıyacak ve bayındırılma- toğraf atelyesi şefi Esa 1 
sına yarıyacak büyük binaların dim T engizmanın bir .~ ~ 
yaptırılması için de hazırlıklar mirde çalışması da tenı• 
yaptırılmaktadır. miştir. ıe 

Evvelce de yazdığımız gibi Esad Nedim eski e.5~ • 
yaptırılmakda olan fi~~e e f 

Mezarlıkbaşında hal binası lazımgelen resimleri fılırJJ 
52,000 liraya mütaahhide ihale kecekdir. 
edilmiştir. 1 11 1er Bütün bu çalışma arı 1 

A foancak semtinde halkın arsıulusal beşinci Izınir ı:ıı 
ihtiyacını karşılamak üzere gü- yarında hazırlanmakta 0 gnf 
zel bir cami yaptırılması için numaralı pavyonda çok 
lazımgelen tahsisat genel di- bir surette anlablacaktırj,.ff 
rektörlükten gönderiJmi• Panayırdaki vakıf~ar rJJ'o 

Y ve nu için en saJahiyeth u:ı ~ 
işe başlanılması ilbaylıia bil- özenle çalışmaktadırlar·. ~ 
dirilmiştir. nın panayırın küçük bs~ 

Bergamada bakır çayı üze- olacağı kuşkusuzdur. . eifı 
rindeki vakıf eski lzmir ve başka ilimiz vakıflar dır~ 
şeytan köprülerinin bu aene Jüğü vakfın, her zaınan .ıo ~ 
içinde onarılma~ı kestirilmiştir. ih~yaçları karşılayan bıt ~ 

kültür ve yardıın r~ 
Bunların keşifleri bayındırlık mu olduğunu gösteren P 
direktörlüiünce hazırlanmak· bir broşur hazırlanuııştı~ j 
tadır. broşur Türkçe, fransı:ı 'IF.ı 
Ödemişin birgi kamunundaki lngilizce basılacak P'l~ 

tarihsel !zerlerden Aydın oğlu gezeceklere ve o sıra~İere 4> 
Mehmed bey camiinin geçen gelecek yabancı gezgın ,.ıf 

ğıtılacaktır.Evkafın, sosY,,ôJt' 
sene başlanılmış olan onarılma r. J1ı 
işi ne busene de devam edile- dım ve gözetme, ar v . JııJI . 

turizm ve urbanizuıle ?~ıoe:aı' 
cektir. 639 yıl önce yapılmış leri ve alanlardaki bı:ı~ 
bu izer, her biri ayrı ayrı oy- burada çok güzel göster 
malarda olan ağaç pençere ka- • ·-· .... - • • 
natları, gene ağaçtan eşsiz Sayım vergısı 00 
minberi ve güzel çinileri ile Hayvanlar vergisi le•~.~ 
sanat bakımından da çok de- da ba:.n Jeğişiklikler fiı'' 
ğerHdir. cağı haber alınmıştır; t_ 

lzmir v3kıflar yönetgesi de- bakanlığından ilbayhg~~ll lı' 
. ğerli izerlerin onarılmasında ça- bir bildirimde bunun 

1

930 
hşmak üzere mimar Kemaletti- malumat istenmiş ve ı011~te 

. . . . . lmdan şimdiye kadar ~ 
nın yetıştirdığı eski Türk be- 11 d T • d t sbit e if 

· zeksel sanatları uzmanlarından yhı ar a 1 1?1kıdz ~ 1 e bunl•' f 
. ayv'2ıı mı arıy e j _ti 

· Yusufu lzmıre getirmiştir. Ken- tahakk\!k ettirilen verg df/ 
· disi hazırlanan bir progv ram içe- k hsil edilen mikdar sorll1~,,,. ... . ·" ................•..•............................ ............ ·············•• . ~~ 
An>:e~ika, İngiliz mamulatının Şurası muhak~ak ıı;~ 
yerını Japon mallarının almış l :-ı ~larsa en büyuk 111 _.I. 
olması alakadar devletleri en- s 1:1ası Pasafik os~anı ri~ 
dişeye düşürmüştür. tı r. Ve burada uluslar t•..,'Jr. 
Japonyanın Sovyetlerle mü· şi:ndiye kadar kayd~t~~ 

nasebah şimdilik normal bir deniz çarpışmaları y•P1 
•."' 

şekilde ise de Japon ihtirası İngiltere Birleşik Alllerı ~V 
yarın . bir Rus-Japon harbine diğer d~vletler arasıod• ~ 
sebebıyet verecek olursa bu laflı meseleler 0 kad•' ' 1. 
harp tamamen bir kara ve ki böyle bir harptao .r~ 
hava harbi olacaktır. Bilikia ff kıD•'' ıP~J 
A 

"k 
1
. . yanın muza er çı ~ 

merı a- ngıltere ve Japonya . k d v 'ld' zateO "'-· 
d b

. b uza egı ır. ,. 11 
arasın a ır arp· cenup de- Ş kt h asıo• . 'İ,. 
nizlerinde vuku bulacaktır. Şu ar a e2emon: d• Çil~ 
takdirde vaziyeti iyice anla- Japonya,, pek ~~-:tine '!''; 
mak için bu devletlerin deniz Mançuko n?.n a 1 e ,:ı 'oi~J 
kuvvetlerini göz önünde tut- tacaktır. Boylece b~Y .. 11pW' 

·· d ·· - t·· d k · usti.1 mak gerektir. Uç devletin de- unya us un e ı ~ 
niz bütçelerioe bir göz atınca · kaybedecektir. • .• ,o 

ınef .. 
deniz inşııatının çoğalma nıs- Cenub denizi ( 
betini anlamış oluruz. deniz ıni olacak? eır''~ 

INGIL TERE Bu deniz sularının d• bıl ~ 
1932 de 1934 te giz derinlikleri arasın .... be J 

b"tiJ" p 
Sterlin Sterlin Avtupanın, hatta u 1<lıclı' 

50,164,452 56,550,000 ırkın mukadderatı sa 
BIRLEŞıK AMERiKA yenler çoktur. 
Dola r Dolar JP·m::i-mRliill ___ ..... 

357,830,860 500,000.000 1 
JAPONYA 

931 - 932 935 • 936 
Yens 

227128000000 
Yens 

600000000000 
Bu rakamlardan anlaşılıyor 

ki Japonya dört yıl içinde de
niz inşaatına tahsis ettiği pa
rayı üç misline çıkarmıştır. Mü-
tehassıslara göre rakip devlet
lerin teslihah yeni bir barba 
baılamak imkimnı verecek su
rette bazırlan1D1fbr. 

Mürebbiye 
Aranıyor .~~ 

,Jı~li$' 
Bir aile yanında ç JııJ"~, 

üzere Fransızca veY' .. ..t~ 
b

' Jllpr 
ce bilen yaşlı ır f 
yeye ihtiyaç vardır· ~e I 

· G"' tePe 
isteklilerin oı •''~ "'r•' numaralı eve ınu 1 

meleri ilin oluııur. ' 
( S. 6) D· 



Tarihten 1epraldar 

x;~~t~;f a kraliçesi 
lizabetinsönmiyen aşkı 

~ d d·kodu' 'j~;ı~a rağmen fettan 
~aı-ay e ı d 
Kadın buluşma. ?.:::,~tları yaratıyor u 

fazla ilerlemiş olduklarından 
Son zamanlarda Londrada bittabi hadiseyi görmediler ve 

ortalığı altüst eden bir kita~ dört nala gözden kayboldular. 
intişar etmiştir. Secrsof Roya Kopan semer kayışı mua-
Hause " Kral hanedanının e~- yene edildiğı zam:ın yarı ya-
rarı ,, isimli olan bu kitab ~ır ya bir bıçakla kesilmiş, bu 
çok Kral, K raliçe ve ~renı e- :~retle mukavemetinin aı:altıl-
rin şimdiye kadar gizlı kalmış mıt olduğunu gördüler. Fak~t 
olan gönül maceralarını ortaya bunun ne gibi bir hata netı-
koymuştur. .. cesinde yapıldığı anlaşılamad.ı. 

Biz buraya kitabın en goze Bereket versin ki düşen mı-
batan kısmı olan, Habsburg safire bir şey olmamıştı. •v 

hanedanından Avusturya lmpa. Bu hadise esnasında dıger 
ratoriçesi Elizabetin meraklı atlılar 15 dakika vakit kay-
bir aşk macerasını naklede- betmişlerdi. Bundan sonra tek-
ceğiz. . rar yola düzüldüler. Fakat ak-

1870 yılında Kraliçe Elizabe! k dar bertarafı aradıklan 
b·ttabı şama a El" b ti 

Londraya gelmiş ve 1 
• halde imparatoriçe, ıza e e 

doğruca saraya misafir edil· yüzbaşı Middelton nu b~a· 
rnişti. dılar. Ve yalnızca saraya don-

Fransua Jojef'İD kansı at.• ınek mecburiyetinde ~a~ılar. 
binmeğe çok meraklı idi. lngı- İmparatoriçe ile süvarı y~zba-
liıler aı"bi atçı bir memleke. te k geç vakıt sa· 

• k tısı o gece pe 
misafir olunca sık tertip ettı • raya d6ndüler. .. . 
leri atlı gezintilere iştirak et- Bu hadise sarayda buyU~ 
mekten geri kalmıyordu. Ingil- bir dedikodu doğurdu. Dwedı-
giltere teırifat nazın impara: kodular imparatorun kulagına 
toriçe Elizabete biniş yaverı d "tt" f mparator kızdı, . · ka ar gı ı. . 
olrnak üzere Middelton ısmın- köpürdü. Ve karısının pesıne ye-
de bir süvari yüzbaşısını tayin niden hafiyeler koydurdu. Her 
etrnişti. _ k tazaman bunlardan 

işte güzel, süz.gün g~zltı a şam mun . . 
. El rapor alıyor, Impara. tor•.ç.~nın Avusturya imparatoriçesı ıza- -

1 w uk yaptıklarını saati saatıne. ogr~-
betle bu uzun boy u, sog • f ı 
kanlı gayri asil lngiliz süvan niyordu. Maamafi misa ır ngı-

d 1• heyeti Viyanada daha fazla 
yüzbaşısı Middelton arasın a ız k ı · d-
büytık b.ir atk macerası ~eç· kalmıyarak memle et erme on-

k ı g uzel dügw ünde dedikodu da yavaş 
rnişti. At, yeşil ır ar, 

an başba- yavaş duruldu. manzaralar uzun zam . . . k 
J ıkısı Aradan gene bir aç sene şa ve yalnız dolaşma ar 

araauıda derin bir qk yarat- ıeçti. imparatoriçe Eliıahet 
tekrar bir Ingiltere seyahatı 

llllfh. ·b· bu b k" Fakat ekseri aşklar gı 1 yapb. lngiltere sarayı u es ı 
qk da az zamanda sezildi. im- dedikoduyu tazelemek isteme-

El. bet yüzbaşı digw ı" için süvari yüzbaşısını Paratoriçe aza 
Middeltonla gezemez oldu. Bu- saraydan uzakta bulunduru-
nun üzerine Viyanaya döndü. yordu. Buna rağmen ElizabetJe 

Tali ancak bir sene sonra ba Middelton gene buluımağa 
iki aevdalıya gene glildtl.~~·· muvaffak oldular. 
barya imparatoriçeıi kendısıne Kristal Pole denilen yerde 
lcarıı gösterilen misafirperver- bü ük bir sergi açılmışb. Avus· 
Jiie bir mukabele olmak iizer~ tu~a imparatoriçesi. . bir ~n 
londradaa bir çok asılzadelen d oda hiımetçısı oldugu 
V. . Bunlann yanın a • . . 
ıy-ya davet etti. halde idi •ehirli el_buelerı ~ı-

•--cla mı·ddelton da bulunu· 7 t t --. • erek bu sergiyi zıyare e gı: 
Yordu. Y akqakh lngiliz zabiti Y • t• Orada Middelton kendı-
bu claYeti reddetmek kabalığı· mıt 1• • 

ln-:ı;. . . bekliyordu. lmparatorıçe 
ili olat;ermedi. Diğer g:....... lennı b" t 1 .• 

• da hizmetçisini ır o e e gon-
aaılzadeleriyle birlikte Viyana- o b k 

d k orada kendisini e -
ıın yolunu tuttu. 

1 
erer~ ı" Söyledi. Ve kolkola 

Bundan sonra Viyana sara- emesm 
Y•nda a•k oyunları yeniden al· mrmit oldukları halde uzaklaş-

7 h ta-1 Ancak ertesi günü saat ınış yürümüştür. Fakat da a ı ar. · h l 
b .k. mk ona dogw ru çok neşeli hır a -evvelden kulaklar u ı 1 a,.-

arasında lngilterede geçen ma- de ve yalnız olarak otele av-

ceralarla dolu olduğundan her det etti. 
k d kk t diyor· İmparatoriçe ile . Middelto-es kendilerine i a e 886 
du. Bir türlü kendilerini yalnız nun son görüşmelen 1 se-
bırakmıyorlar, bunun için yap .. • nesinde olmuttur. O sene B_av-

- kralı hususi doktorıyle bldan bütün manevralann onu- yera • d 
b·ırlikte Strazenberg gölün e 

ne geçiyorlardı. . . b ti 
Fakat Elizabet çok zekı bır boğulmuştu. Bu m~n~se e e 

kadındı. Gü:z:el süvari yüzbaşısı Viyana sarayında buyuk ma-
ile uzun mnddet yalnız kaJma· tem yapılıyordu. . . 
.. . ·n Habsburg prenslerınden bır ga karar vermişti. Bunun ıçı k b la 

1 h w ve doktorun a ra a rı gayet kurnazca bir p an a- çogu, . .. 
ıtrladı. Ve neticede muvaffak Viyanaya gelmişlerdı. Tesadu-
oldu. fen doktor Middeltonun akra-

. imparatoriçe mitafirl~r _şere- b !arından olduğundan Middel-
fıne büyük bir ath gezınh ter· t:n da koluna siyah bir. bant 
tip etmişti. Adamları vasıtasile takmış olduiu halde Vıyana 
kendisine ve Middeltona en geldi· Saray matem . • rt sar ayma · 
ıyi ve en kuvvetli atları ayı - "d" 

d içinde ı ı. . . 
nııştı. Hep birlikte saray an Bu vaziyet artık ıh:ı~arla-
uıaklaştıktan sonra Elizabe_t w üz tutmuş olan ıkı sev-
h · t kl"f ettı maga y "k" · k tr 1 ır yarış yapılmasını e ı · dalıya yaradı. Her ı ısı on. o 
Teklif kabul edildiğinden yarış d bulunduğu halde Elıza-
b 1 d 

altın a .. 
aş a ı : oda hizmetçısı vası-
M k bet gene V 

iddelton ve Eliıabet uv- .1 bir fırsat hazırladı: e 
Yelli atları sayesinde hemen ~~~;eltonla birlikte sarayın 
öne geçtiler ve diğerlerinden kilisesinde bir saat kadar yal-
Ôirkaç yüz metre açıldılar. Bu b"ld" 

f . 1 nız kala ı ı. . 
esnada bir kaza oldu.Misa ır er· Ve çarmıha gerilmiş hazreti 
den birinin semer kayışı koptu- İsa heykeli karşı~ında son bu· 
iundan attan dfiştn.Bunu gören selerini teati ettiler. 

.................... .,.:.: .......... ııı .... ..;Q --------------- -- - - ------

Türkiyede güzellik 
Hiç bir zaman mahkum olmamıştır 

"journal de la Femm,, in yersiz kaygılan 
Pariste çıkan 11 journal de la 

F emme " ( Kadın gazetesi ) 
yanlış bir duyuğa dayanan şu 
yersiz fıkrayı yazıyor: 

Bir fikir kadınının, veya da
ha doğru olarak, kültürle \'eya 
fikrinin kuvvetile yaşayan bir 
kadının dış görünüşüne itina 
etmek, şık ve hatta - münek
kidler biraz insaflı olsalar - gü
zel görünmek kaygısından fe
ragat etmesini emreden eski
den kalnıa bah1 düşünceyi unut-
turmak, gerçt:kten - pek güç 
bir şey midir? 

İşte üç ay oluyor, bütün dünya 
kadınlannın Türk kadınmm 
kati kurtuluşnnu ne kadar se-
vinçle karşıladıkları hatırrnız
dadır. Fransız kadınına rey 
hakkı hala reddedilirken, Türk 
kadım hem s eçiyor, hem de 
seçiliyordu. Son seç"mde he-
men Türk ltadın mebuslar ol
du. Uray kurulları, mahkeme
ler ve büyük idareler ise öte
den beri diplomalı kadınlara 
açıktı. 

Yalnız, dostumuz Türkler 
iki ay tecrübeden sonra apan-
sız üzüntüye düşmüş olacaklar 
ki, şu kararı neşretmişlerdir. 

Vazife ve bilhassa tüzel yü
küm-görürken kadmlar siyah ve 
sade elbiselerden başkasını taşı
maktan, yiiz!erini kapayıp saç-
larını ondüle etmekten sakın
malıdır. Ha kim, avukat veya 
Uray kuru!u üyesi sıralarında 
kndın güzelliği ni "Standard iş-
yar" kılığı altında gizlemelidir . ., 

Bu kanunu yapanlar, bil
mem Fransaya g elip güzel ve 
sevimli avukatların düşünceJi 
kadınlara hns olan ölçü -
lü süslülüklc derin ve 
mantıki bir belagat sarfettikle
rini görmediler mi? Bilmem ka
dın iş başlarımızın itina ile gcyi
nip saçlaı ım sanatkarane sar
dıkları halde otoritelerinden 
bir zerre bile l.aybetmedikle-

rini biliyorlar mı? Erkek kadı
nın kıymetli iı, ortaklığını ka· 
bul ederken kadın kadınlık ıe
viminden vazgeçmeli midir? 
Düz saçlı bir alın, bukleli bir 
alından daha doğru dütllnce
leri mi ihtiva eder mutlak? 

Kadınları güzel ve zeki diye 
iki kısma mı ayıralım? Bu köh
ne telakki babalarımızı belki 
ko'ayca eğlendirmiş ise de za
nımız onun hakkından gelmit· 
tir. 

Türk dostlarımız, yanmn ka
dınları olacak kızlann timdi 
erkekler kadar kalabalık ol
dukları eski Kartiye Latene 
gelsinler sadece. Ve g5rslin
ler bakalım, en sevimlileri, ha
kiki gene kız olanlar diğerlerin
den daha yanlış mı muhake
m~ ediyor'ar? 

Fransız gazetelerinin yaıı11· 
m olduuğu gibi buraya geçir
dikten sonra telaşının ve 6glld
lerinin beyhude olduğunu s~y
lemcğe lüzum kalayor mu? Ka
danın güzelleımekle, daha doğ
rusu güzelliğini gizlememekle 
dürüst düşüncesinden veya iş 

kabiliyetinden birşey kaybet
mediğini g6rmek için bizim ne 
Fransız mabkemelt:rine, ne 
Kartiye Latene gitmege ne ih
tiyacımız var? Kendi liscle
lcrimizde, kendi üniversite
mizde, kendi mahkeme ve 
dairelerimizde bunun daha bol 
ve daha inan verici örnek
leri her vakıt gözlimüı.ün 

öniindedir. Fransız arkadaşımız 
boş yere üzUlmilştiır. Köhne ve 
geri hiç bir düşüncenin yeri 
olmıvan Türkiyede kadım kü-
çük düşürecek veya kadmlı
ğmdan zerre kadar uzaklaştı
racak biç bir telakkinin de yeri 
yoktur. G üze1likte sadelik ve 
süslenmekte ölçü sahibi olmak 
içinse Türk kadınının öğüde 

ihtiyacı yoktur bile .. 

Dün akşam çok heye
canlı dakikalar yaşandı 
-na~ tarafı J inri ,<tal ifede 

mıyorum. Hepimizin sevdiğimiz 
ve fakat kcndi!erini bizden 
etaba çok seven büyüklerimiz 
sayın general İlbayımızı yanı
mızdan ayırdılar. 

Hiç füphe yok ki değerli 
Generahn, lzmir vilayetinde 
bariz birçok hususiyetleri vardır. 

Onun en büyük hususiy.et
lerinden biri de daima neş'eli 
bulunması ve hepimizi her va-
kıt neı' eye boğmasıdır. 

O büyük yeni vazifesinde de 
kendilerine sonsuz muvaffakı
yetler diler ve derim ki : 

Biraz evvel hüzün veren 
parçalar çalan muzika artık 
bize neş'e veren parçalar çal
sın kederimizi baylece neş'eye 
çevirmeğe alqahm. 

Kadehimi generalin ıerefine 
kaldırıyorum. 

Az sonra ayağa kalkan Ge- . 
neral Kazım Dirik veciz söy-
levle şaıbaya karşılık verdi 
General bu söylevi verirken 
baştan başa heyecan içinde 
bulunuyordu ez cümle dedi ki: 
Kardeşlerim; 

Şarbay değerli doktorun 
hakkımda sarfettiği cemi-
lekir cümleler beni çok 
müteheyyiç etti. Ona ay-
ni sözlerle karşılak vereceğim. 
Az sözlerle konuş<ıcağım. Ar
kadaşlarım: 

Üç beş ay müstesna hemen 
hemen on yıllık hayatını siz"n 
aranızda, bu güzel ufukların, bu 
sevdalı havanın içinde geçirdim. 
Bu yolunacı tatlı devrelerini ya-
şadım. Acalarmda bütün halkın 
duygulanna ortak oldum.Sevinç 
!erinde dalgalar gibi kabar
dım.. Baylece kendime hız 

aldım. 
13ütün bunlar Bilyük Önderin 

heyecan kaynaklarından aldı

ğım hız satmak olmuştur. 
Ben eğer burada bir şeyler 

başarmışsom bu hepiniıin elefe 
başbaşa vermegi ile ve karşı
lıklı, candan bağışlamalarla 
olmuştur. 

insanlar. bizim gibi devri
min beşiğinde sallanmış insan-
lar, kendilerine kıymet vermek 
aptallığından uzaktırlar. Büyük 
kaynak orasıdır, biz musluk
larıyız, tıpkı Şaşal gibi .. 
Apaydındr ki ben bu geniş 

ülkede bana okul olan, beni 
ihtiyarlatan bu gilzel ülkede 
çok hız aldım, neşe aldım, fa
kat o neşeyi bana siz verdiniz. 
Ben sarfediyorum. İz.inini:ı.le 
sizden aldıjun o neş'eyi ora
ya da götüreceğim! 

Atatürklln davası: Imren:lir, 
kıakanılır bir hal mutlaka be-
hemehal yapcağız.Bunuıı!:!n bn
yük belgesi onuncu yıl dönüm:i 
Bayramında blltün acuna yap
tığımız belgelerdir. 

ikinci on yıl dönümftnde köy
lümUzün batanfı bat döndn
recektir. 

9 Mayıs büyük partimizin 
büyük kurultayında çizilen hat-
ları birkaç defa okudum. Bun
lar akıl durduracak kadardır. 

Tekrar ediyorum, Traky<>.daki 
ödevi yapmağa giderken sizden 
aldığım neşe, letafet ve heye
canı da götüreceğim. Kadehimi 
coşkun neşeneleriniz ve s2 ğh
ğınıza kaldmyorunı. 

Generalın burada biten söy
levi dakikaJarca alkışlandı ve 
ziyafet samimi b r bava içinde 
sona erdi. 

Bu akpm General şerefine 
Imir memurları bir ziyafet ve
ceklerdir. Perşembe gftnü te
cim ve endüstri odası tarafın
dan ıivaff!tj verilecektir. 

Bir 
250 

yurddaşımız 
... çocugu parasız 

yıkamağı taahhüt etti 
Değerli eller tarafından idare 

edilen Öksüzler Yurdunun 
250 yavruyu hergün besleyib 
baktığı malumdur. Halkımınn 
özverenliği ile yaşıyan bu mü• 
csseseye Çivici hamamı sahibi 
bay lbrahimin çok kıymetli 
bir yardımını habt:r almakla 
sevindik. Bay lbrahim Ôkıilz
ler Yurdunun himaye ettiği 
250 çocuğun hamammda her
zaman parasız yıkamb temiz-
lenmelerini taahbüd etmiş ve 
çocuklar yıkanmıştır. 

Yüksek kalpli yuddaşımızı 
lrntlularız · 

Uykuda iken 
Gezen çocuk düştü 

ve yaralandı 
Evvelki gece Kestelli ~•dde· 

sinde l 02 sayıla evde garip bir 
hadise olmuştur. 

Doktor bay Ismail Hakkı
nın muayenesinde yatıp kalkan 
veBasmahanede kebapcıhk eden 
Hasanuı yanında çırak Ibrahim 
otlu Şuayip, küçüktenberi uy
ku ha1talığına müptela bulun
mal:stadır. 

Ş&ıayip arasıra geceleri uy
kuda olduğu halde kalkıp gez
mekte ve yine yatağına gelip 
yatmakta idi.Evvelki gece yine 
böyle bir halde iken pencereyi 
açmış ve düşmüştür. Sağ kolu 
ile sağ bacağı berelenmiştir. 
Yarah hastaneye kaldınlmışbr. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta 1-laberleri: 

Esrar deposu mu 
Silrmeli sokağında Saadetir 

genel evinde lsmail otlu Yu 
sufuo üzerinde alb parça esra 
bulunmuttur. 

Satarken yakalandı 
Sabıkalılardan Çandarlıl 

Nuri kuyumcular çarşısındr 
sekiz miskal inci satarken tu 
tutmuştur. Sıkışhrıhnca bunlar 
Edremitte Havran nahiyesinde 
Raşidin evinden çaldığını sDy· 
Jemittir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lımir Birinci icra memurlu 

ğundan: 

Hasının Rahimeye borcun 
dan dolayı ipotekli Karantina 
da Karantina vapur iskeles 
karşısmdaki iskele sokainıd; 
kiin iki katlı ve her kat: 
müstekilen girilir ayrı ayrı ka 
pıları mevcud 29-1 No.lu bi 
rinci kattaki kapudan içeri fi 
rilince Avrupa tuilası ile nıef· 
ruı bir ıofı aol tarafta ik 
karşıda bir oda ve bu odanıı 
solunda bir mutbab arka ka 
pusundan çıkıldıkta genış bi 
avluda bir hela ve bir çama 
tırhk birinci katta merdiveni 
ikinci kata çıkıldıkta bir aof: 
son iki oda karııda bir oda vı 
bu odanın •olunda bir mutbaI 
ve mutbahda bela ikinci kat 
tan taraçaya çıkılır bit merdi 
ven ve taraçanın albnda bi 
hizmetçi odasından ibaret 500 
lira kıymetli hanenin mOlkiyet 
açık artırma suretile ve birine 
artırması 20-9· 935 Cuma gün 
saat 11 de yapılmak lizere sa 
tdığa konuldu. Bu artırmad 
sataş bedeli tahmin oluna 

Oyruyacak yer kıymetin ,. 75 ini bulursa e 
Bulamamışlar çok artırana ihalesi 7apılaca' 

Fevzi Paşa Bulvarında Meh- aksi takdirde en çok artıra 
f\led oğlu lbrahim, Ahmet oğlu nın taahhüdü baki kal 
Süleyman ve Mehmed oğlu mak ıartiyle ıabş on be 
Mehmed kumar oynarken tu- gün daha uzatılarak ikinci art 
tulmuşlardır. tırması 5-10-935 Cumartesi gü 

Ayrp f-J nü saat 11 de yapılacakta 
Kestelli caddesinde Salih Müstenidi icra ipotek senedin 

kızı Huriye fmndan ekmek nazaran borcun ödenmesi tar 
alıp evine giderken Ahmed bi 2280 No. h kanun meriyet 
oğlu Etem kıza arkantıhk el· 1ıirdiği tarihten sonraya tesi 
tiğinden yakalanmıfb". düf ettiğinden ikinci arttırmad 
ihtiyacı kadar ahyormu, sataş bedeli ne olursa olsu 

Bozyakada Kayalak mevki- kıymetine bakdmıyarak en. ço 
inde Abbas oğlu Musa bir tn- artırana ihale edilecektir. it b 
tün tarlasından bir miktar Ui- gayri menkul üzerinde berhaı 
tünü tabakasına doldururken gi bir şekilde hak talebind 
tutulmuştur. 

bulunanlar ellerindeki resn 
Uç el ateş etmiş vesaiki ile birlikte yirmi gü 

Gaziler mahallesinde kapı- zarfında birinci icraya mOra 
larda KayseriJi Osman oğlu caatlan llzımdır. Aksi takdird 
Vahit sarhoş olarak karpuzçu 
Sıtkıya bir el ve kaçarken de hakları tapu siclince mulüı 
havaya iki eJ silah atmııbr. olmadıkça paylaşmadan bari 

Denizde hıraızhk kalırlar. Saht peıi para il 
Boıtanh açıklarında Abdili- o!up aynca müşteriden yüıd 

kerim oğlu Saide aid yelken- 2,5 delllliye alınır. 5-9-935 b 
liden bir yelken be:ı.i ile 22 rihinden itibaren ı•rtnam 
kolaç halat çalınmıştır. herkese açıktır. taliplerin y&ıd 

ea,a bez sarllır mı? 1 o teminat akçesi ve banka it 
Bayraklıda Ômer oğlu Halil bar mektubu ve 33-18775dosy 

şapka kanununa aykırı olarak numarasile birinci icraya mL 
başına bez sardıgından Za- racaatları lazımdır. 
bıtaca tutulmuştur. 2628 (1331) 

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

_.Bayanlara bir fırsat-
va•n•z PANAYIR müddetince ,ehrlmlze Atlna
nın, la abulun en methur luldın berberi 

Bay Vaell gellyor 
• '7?./.YK/~.7 Al/'A1IJl!Jf!!IKZJ 
IZ&v.IRIM TANINMIŞ KADIN BERBERi BAY 

MESTAN BÜYÜK BlR FEDAKARLlKLA BU uzmanı 
getirmiye muvaffak olmuştur. 

Yalnız panayır müddetince su ondü-
lasyonları 350 ve nıakinn ile 250 ku- ı 
ruşa teminatlı yapıacaktır, 

Müracaat yeri : GündoğJu Doktor Bay 
Esad aparlımanı albnda 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 1 10 • Leyli ve nehari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZİ ATİ lisesi 

Boğazlçlnde :Arnavut köyünde :Çifte ••raylarda 
Kız ve erkekler için ayrı böJiikJerde kurulmuı,aoa sınıfı, ilk 

ı, orta okul ve lise sanıfJarmı havi ulusal bir müessesedir 
Jllardanberi kazandığ1 muvaffaluyetJe tananmıJ olan mektep 

ka atlara başlamıştır. Kayıt için her gün saat ondan onalbya 
kadar mektep yönetimine bat Yurulabilir.lıtiyenlere mektep 
-tarifnameıi tıönderilir. T elefon:36.21 O 20,2,16(1234)-~er athlar derhal durdular. M, S. 

•· _,_ c:G·..J~:...J....:....ıı... ........ ...-.2:1.t::~.ıL..a..._...-...;.~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......... ~~_._~~ 



Kiralık ev · 
Karşıyakada Şehit Fadıl 

ı... bey sokağında 28 numarada 
~ beş odalı gayet havadar ban-
~ yc;lu ve bütün asri konforu ~ 
~ haiz ev kiralıktır. Talip olan- ~ j 
~ Jar Haraççı kardeşlere mü- ~ 
~ racaat edebilirler. l 

Tele fon 3 778 ~ 
3 - 5 (1220) Q 

rrzzz-n..zzz7zzzy..zz;~Lr./07.ZLz1.1 j 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\luzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
, numralı muayenehanelerinde 

kabul ederler. 
Telefon : 3921 

Cuma ve sah 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

Zayi 
İzmir Esnaf Ahali bankasın

dan almış olduğum 117 defter 
sıra numarasında kayıtJı üç 
müesseslik hisseme ait 135-
136 - 137 numaralı beşer yüz 
lira kıymetli 1228 . 40 kuruş 
tediyeli üç adet müesseslik 
muvakkat hisse senetlerimi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Ankarada Anafartalar cad
desi yün ipek mağazası No. 

118 ltmaiJ Kemal 
2612 ( 1212 ) 17-18-20 .......................... 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Ad:es - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

_YY,/1M::i~2///_/_Z/.)I 

Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbüzler Yurdu 

bandosuna bir muallim ara
nıyor. isteklilerin yurd baş

kanhğma müracaatları. 

8 - 10 (1168) 
'L//J..7.ZLX/:/J'7Z7A ~.V-~.J 

CL/JW:iCLAA/.J.'/.77.//~r///-7/////L/J 

Az işitenlere mahsus ~ 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model 

TİLKiLİKTE 
Yeni "İzmir0 eczanesi 

r.7,;r,0.///JZ/.ZZL'LZ'/L//////LZh 

lzmlr beledlyeslnden : 
1 - 450 lira hedeli muham

menli belediyemize ait Karşı-
yakada Şay ste sokağında es-
ki makine dairesindeki 35 bey-
girlik ( Deristen ) marka gazo
jenle işler motör, tazyik hava 
yapması, su p mpası ve iki fi
litresi başsekreterJikteki şart-

namesi veçhile 3-9-935 salı 
giinü saat 10 da açık arttırma 
ile satıJacakbr. iştirak için (34) 
liralık muvakkat teminat mak-
puzu veya banka teminat mek
tubuyla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 455 lira 63 kuruş be
deli muhammenli Selimiye ma
hallesinin Göztepe tramvay 
caddesindeki onu tramvay 
caddesi, sağı sahil parkı, solu 
Halkevi arkası deniz olan 1822, 
50 metre murabbaındaki arsa 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 3-9-935 salı günü saat 
10 da açık arttırma ile satıla
caktır. iştirak için 35 liralık 
muvakkat teminat makpuzu 
veya banka teminat mektu
buyla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

3 - 100 lira bedeli mu
hammenli ikinci kordon Teşvi
kiye caddesi Fransız konsolos-
hanesinin bahçesi arkasında 

1 

• 
YEN9I 

Hurufat Dökümhanesi 
•:.O:\.. ... • • .. ~·. 

Heybeli 
Murabıt Çarşısı No. 25 IZI\ IR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımeul hurufatı, galentUr, anterlln 
lhtlyac•nlzı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda atolog ve fihrist gönderilir 

Daima Genç, .. 
am Güzel 

KANZUK Balsarnin Kremi 
Elli senelik bir ma?.iye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markudır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

lsta.nbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvazzah adresini ya
zıp gönderenlere bedava bir Krem Balsamin nümunesi ~önderilir. 

KASE 

NEDKALMiNA 
ki şartnamesi veçhile 3-9-935 
salı günü saat 10 da açık art
tırma ile bir sene kiraya veri
lecektir. iştirak için 7,5 lira 

muvakkat teminatla söylenen 

gün saate kadar komisyona 

gelinir. 
4 - 25 lira bedeli mubam-

taflar çarşısında 63 sayılı sebil 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 3-9-935 salı günü saat 
10 da açtk arttırma ile bir se
ne kiraya verHmek üzere tem-
dit edilmiştir. iştirak için 2 li
ra muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saate kadar komis-
yona gelinir. 14-20-27-31 

1 1 

G.üZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
H Yı• 

aııs yündür ve ucuzdur 

u abrikanın çıkar2cağu şık ve çok sağlain 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

•a • 
Tediyede Kolaylık 

Satış y Birinci • 
rı: 

halı 

Kordon Çolakzade 
limited şirketi 

TELEFON: 2360 

Isparta, Kuia, Demirci, Uşak En nefis 
hal.ılarını da burada huıacaksıniZo 

Gayri menkul malların 
açık arttırma nanı: 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Ölü Mahmud kaptan ve 
Fatma varisleri kızı Nefise ve 
Zülfiye ve oğulları Amad ve 
Mustafa Fehmiye kalan tapu
nun kanunuevvel 317 defter 
ve sıra 207 de kayıtlı ve Se
limiye mahallesinde telgrafcı 
sokağında 15 numaratajlı ve 
800 lira kıymeti ve ayni ma-
hallede ayni sokakta 16 nu
maratajlı evde 1800 lira kıy
metli ve ayni mahallede Nuri 
bey sokağında 17 numara
tajlı 350 lira kıymetindedir. işbu 
üç parça gayri menkuller, 
Tarihi ilandan itibaren 30 
ırün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya milli bankanın te-
minat mektubu vermtleri ve 
artırma 23 .. 9 - 935 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü 
saat 11 de dairede icra oluna
caktır. Müşterilere ait 3888 nu
maralı dosya irae olunabileceği 
gibi fazla izahatı lazıme dahi 
verilir. Talipler bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 7 - 9 - 935 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarını 
ve bu hususla faiz ve masrafa 
dair oln iddialarını evrak müs
bitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri ak
si halde hakları tapu sicillile 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
ları ve tayin edilen zamanda 
arttırma bedeli gayri menkulün 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere art
brmanın on beş gün daha tem
di · ek suretile 8-10-935 

( ürük ve bakımsız 
Dişler İ!!sanı çok 

Çat· uk ihtiyarlafl', 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhte.~ f ,.o• 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı ~a •.• •'': 
••••••••••••••••••••••l).,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··'i,~tOO : 

Çünkü RADYvLiN dişçilik ilminin icap ettirdigı . be': 
hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder. Dişler& fesi ~ 
yazlatır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, ped : 

A " ı: ıı , 
tathlaştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. gı ; 

mevcut bütün mikror,ları % 100 öldürür. 
1
,,,,,••'' 

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

DYOLi 
~ç ~·"'ZZX~· .. ~K.......,.~..ao;;;;L;;;;;;;;;;;;L ___ A ___ N~ı Nİİİİİİİİİİİİıİİİiiİiiİİİiz ________ ~ 

çı 

gün müddetle arttırrnaY3 ,ııı'" tarihine tesadüf eden salı ırünü 
saat on birde gayri menkul 
en çok arttırana ihale edile-
cektir. Satış peşin para iledir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
edilmez. Mal bedeli verilmez 
ise ihale kararı feshedilir ve 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzet
miş olduğu bedel ile almağa 
razı olursa ona ihale edilir o 
da razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince hemen on beş 

ı "kndıı ı 
rılır, bu arttırmayı a a yııl111 

tebliğe hacet olmayıp çO~ 
ilanla iktifa olunarak eııhet i~1 

artbrana ihale edilere~ 1'iıı'sc 
halde birinci ihale edile~tııl1 ,e 
iki ihale arasındaki fa~ 

1 0
1&11' 

es u ·" diğer zararlardan m ıedı1 
be e' 

ğu ve tapu harcının 
11
;tii 

.. d .k. b uk de .ıd ve yuz e ı ı uç MJ i' 
· • •t old"!~c nın müşterıye aı (lP' 

olunur, 2637 



~------~~~~~~~;__~--------~--=--iiiiillıl~.:-:::::::::::::.:: 
Sümerbank umumi müdürlüğünden 

~:e~~=-=======mm~ 
1934 _ 1935 lise ve ticaret mezunlarına 

Müsabaka ile memur alır a ·a ktır • w •• 

B. k d h·ı· teşk"ıfa"bnda fabrikalarında ve dıger muesse-
ao anın a ı ı ' k · ı · · b 

selerinde istihdam edilmek üzere müsaba a ı e yırmı eş memur 
alınacaktır. 

Müsabaka imtihanında muvaffak o!an.~ara ~aş~angıç mta~ı 
olmak üı:ere, kazanacakları derecelere gore eJJı, a tmış, ye mıı 

lira verilecektir. kk··ı- "d - ticari teknik iş 
Bu memurlar ayrılacakJan teşe u un 1 nrı, '. . . . 

bölümlerinde muayyen devrelerJe çabştırılarak . yetışt~rildı~te_n 
sonra ehliyet ve liyakatlarile tema~ü~ e~~nleri hır ~f çımtf ımtik 
hanına tabi tutularak tecrübe ve bilgılerını teken:ımu e !rmc 
üzere banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrıka ve tıcaret 
müesseselerine gönderileceklerdir. 

Müsabaka imtihanına kabul şartları : 

1 - Türk olmak. bul ,_ · Ticaret mekteple-
2 - Useden veya Ankara, Istan , JL&mkır ) . .l k iyı" 

. . . 1. d"J" cnebi me tep eroen pe rının birınden veya ıse mua 1 1 e ] k 
derece ile 1934 - 1935 ders senesi mezunu 0 ma · k 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından 'ukarı olmama . 

4 - Sıhhatı tam o!mak. . . a w ustos 1935 tarihine 
imtihana gireceklerın nıhayetdyırg..• fank memurin müdür-

kadar aşağıdaki vesaiki Ankara a umer b . üdürlüvilne 
lüğüne ve Istanbulda Sümerbank Istanbul şu esı m g 
göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus teskeresi. . h t mektep tarafından 
2 - Mektep şahadetnamesı ve ya u 

verilmiş muvakkat tasdikname. hh t raporu. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sı a · 

4 - Üç adet vesika fotoğrafı. .. .. l - te başhyacak ve 

A 
Müsabaka imtihanı 26 ağus!0d~' gu

1 
.. !1.~d saalst~~bulda Sümerbank 

nkarada Sümerbank umum mu ur ugun e 
şubesinde yapılacaktır. k' J k müracaatlar nazarı 
.. 20 ağustos tarihinden sonra va •

10
° 82Ô 2172 (1016) 

ıtıbara alınmıyacaktır. 20 - - ___. --
Devlet Demr:rvollarından: 

. .. .1 16-8-935 tarihinden 6-9-
9 eyliil lzmir Panayırı munasebetı e Ş b 1 · dahı'l Ger· 

93 . r ç· ·ı u e erı " 5 tarihine kadar " Söke, Denız ı, ıvrı SO t ·ıatla on· 
ınencik - Eğirdir arasındaki istasyonlardan % enzı 
beş günlük Halk Ticaret 12 biletleri .s~tıl~caktır. 1250, üçüncü 

B .. 1 b' . . ft 1750 ıkıncı sınıfta . • u ucret er ınncı sını a _ • . . 'lk ahatları ızmır e 
s· nıfta 875 kuruştur. İşbu bilet hamıllerı, ı D s~y ollarının bütün 
o'mak şartile onbeş <Tün zarfında Devlc;t eı:nıry 
aksanıında aynı biletle yolculuk yepılabılecektır. 'k 'rin işbu 

İlk td Izmire yaptıklarını tevsı ı,. 
b' seyahatı en kısa yo. al tJ da biletlerini Alsancak istas· 
ılet hamilleri lzmire muv~sa a ;r5~ 17 _ 20 2551 (1193) 

Yonuna vize etti.recekierdır E llıl kurtuluş bayramı m~na: 
Arsıulusal lzmır pana yırı vk 9 l n lzmire geliş dönüş bıletı 

sebetile 8 inci işletme mınta asın a . d 0 , 75 tenzilat yapıla-
al ki ~ 1 tarifesi üzerın en ,o E ı·ı 'h aca ara umumı yo cu. 

20 21 Ağustos 7 ve 8 y u tarı • 
caktır. Bu tenzilat ı tarıfe ~el d ki yevmi yolcu katarlarından 
lerinde tatbik edilece~tir. B'jgun b~ ;olcuları almak üzere EğirN 
lllaada 20 Ağustos gunü ya nız . . k . 
d. d . h _ b' katar tabnk edılece tır. 
ır en lzmıre ususı ır h" dil 1 
Ş. . -t"' -ı··p sergı'de teş ır e en ve sah mıyan eşya 
ırnendıferle go uru u . d d'I kti 

h ıa e e ı ece r. 
illa reçlerine meccanenen h b'li 17-20-22 2589 (1210) 

F 1 f 'Jit . tasyonlardan a na ı r. 
az a ta sı ıs . 'b 8 inci itletme mıntakasında 1 5 'h. den ıtı aren 

ta eylül ~9~ t~rı ~:her tonundan kilometre başına 5.25 (beı 
tınacak ıplıklerın . .. t alınacaktır. Bu tarife Aydın 

turuş yirmi bet santım,~ ucr~i ve hususi bütün tarifeleri ilga 
. attında iplik için m.er 1 umu 20-22-24 2619 (1228) 
ıle onların yerine kaım olur. 

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

V '!f u R D U ~. A N 1 

öZL!l~ G ı ı- . -ı · derecede zanf 
Şimdiye kadar goruk~e;n;:eniz BAŞTURAK 

ve ucuz bir g~zlük alma Nıs eU z H E T 
H A M D 1 • 

Sıhhat Eczanesı 
ne u2"rayınız ................... . 
•..... 'i················ •••••••••••••••••••••••••• 

ek ucuz t ıyatlarla 
1 k btıya~laı ıııızı I' 
n~aatrnıı-. ı~·ın atıde ıı . 1 aga çarşısında 

temın etmek istersenız Ha ım N • 
Kavalalı. H~~!~.dın•• urı 

tıoareçtha;eir~ E • T 0 
11 ne' çiçek 

Çubuk demir ve her /Ov/lalar ve bunlarm 
Çını ve levazımı sıhhiyeden osı/onıaı ve her cins 

te/ettüatı envaı banyolar ve teımdemir dökme borulaı 
musluklar ve kanalizasyon için teferruatı vesaire ... 
ve lngiliz künkleri ve bunlar':abul etmez 

fiyatlar rekabet satan .... 11.ıar '••il Çlmentol•r, ••r•ltle 
En M1••11 S•tıhr 

••i•z•nnzd• 

1 • Milliye Müdüri· ıınir Emlikı 
Vet• d . 
G.. 10 en. de sokağında \isÔ 
A <>:ıt~pe mevkii arkasında PedkÜ Taj numaralı ev 
b l!ı•rıkan mektebinin karşısın a F rah sokağında 100 
"eıadi Ş diX-er e 22 e re ekip çıkmazı DaDll ll • 

l(lr akı 24 taj numaralı ev dduind• 53 eskı 300 
ı 26 l•Yaka Dede başı Menemen ca . 'k' · 

ta. h h . veya ı mcı y kJ numaralı ka ve .ane "Ik' tleri bedeli peşın5 p embe 
terru arıda yazılı emvalin mu ıye k nzere 5-9-93 . eış atte 
ıun~ mUbadil bonosu ilf. öde:Sıı:acakbr. Tali:Jôrın <İm> 
'1i11ı saat 15 de ihalelerı ıcra tJan. 2 

Ea.lik mildliriyetine müraca& 

! 

1 YEDIKULE 
GAZHANESi 
(İSTANBUL) 

Vapurları ka"afatlamak için yumuşak 

ZiFT 
Ve tuğla, boya ve yaya kaldırımlan iç·n sert 

Z 1 F T 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljhlinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

7 - 26 (1180) 

Muallim 
•>C>~TC>Ft 

=111 

HULUSIALATAŞ 
Eaki Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye relıi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:"UT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) 11umaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

Türkiye Ziraat 
şubesinden: 

901 -
bankası lzmir 

Bankamıza müsabaka ile staj ıyer alınacaktır. Milıabakaya 
girmek için tercihan lise mezunu olmak ve ya orta ticaret mek
tebi veya orta mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve yirmiden 
az, yirmi betten fazla yqta olrnamak şarttır. 

Müsabaka imtihanı 2 EylOl 935 tarihinde şubemizde yapılacak 
ve kazananlar otuz lira aylıkla stajyer tayin edileceklerdir. Bu 
atajyerler enaz altı ay ve en çok bir sene müddetle şubemiz 
servislerinde ataj gördükten sonra mesleki imtihana tabi tutu
lacaklar ve bunda da ruuvaffak olanlar aylıkları (60) liradan az 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki bankalarımızda münhal olan 
memurluklara tayin olunacaklardır. 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranacağı ban
kamızdan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 
Şubemize en son müracaat müddeti 29 Ağustos'dır. 

17-20 2610 (1215) 

Denizli Lisesi Direktörlii
ğünden; 

20 Ağustosta başlıyacak olan talebe namzed kaydı 31 Ağus
tos saat 19 te bitecektir. 

Derslere 30 Eylfılde baılal'acakbr. 
20-21-22-23-24- 25-27-28-29-30 (2632) 1232 • 

Istanbul Sihl~i Müesseseler Ar
tı"ma eksiltu e l<omisyonundan~ 
Akliye ve asabiye hastahanesinin 60,000 metre yetli Ameri-

kan bezine kapalı zarfla teklif edilen fial fazla ııörüldüğunden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

1 - Eksiltme: 28-Ağustos-935 çarşamba günü saat 15,30 da 
Cağa1oğ1unda sağlık direktörlftğü binasındaki komis1onda ya .. 
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Beher metresi -32- kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastahaneden ahn1r ve nümu· 

ne de orada g6rülebilir. 
5 - isteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 sayıh ka

nunda yazıh belge ve bu işe yeter muvakkat ıaranti makbuz 
ve banka mektuplarile usuln dairesindeki teklif mektuplannı 
yukarda yaıılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri. 

11-16-20 -24 585-:2525 (1167) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika· 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak iç.in taraçalarımıı müş
terilerimize açıktır. 
Aılama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaılı tenzilat vardır. 

Sa~ır, Dilsiz ve köırler 
tösü direktörlüğünden; 

Ekmek fiatlarınm ylikseJmesi sebcbile muhammenah da tadil 
edilmiş ve enstitünün 935 mali yılı gereklerinden olup isteklisi 
çıkmıyan ve aşağıda adları yazıh olan diğer nesneler ile birlikte 
yeniden eksiltmeye konmuştur. lstekfüerin şartlarını g6rmek üze
re hergün enstitii idare heyetine ve 27 Ağustos 935 Salı gllnü 
saat 15 te muvakkat teminat makbuzlarım alarak sihhiye direk
törlüğünde toplanacak komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

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

menab 
Kunlf San. 

1 inci nevi ekmek o o 9000 12000 9 7S 
Koyun ve kuzu eti o o 2000 2500 35 00 
Dana eti o o 1500 1700 20 GO 
Süt o o 800 1000 10 .. 00 
Yoğurt o o 800 1000 15 .. 00 
Odun kamnrtı o o 3000 4000 3 00 
Kok kl>mürü o o 10000 14000 Devlet raya 
Yumurta 8000 10000 1 00 
Patates o o ısoo 2000 6 00 
Kuru sovan o o 1000 1500 6 00 
Tomates o o 1250 1500 s 00 
Taze fuulyc o o 600 700 8 00 
Pathcan 4500 5500 1 50 

3500 4000 2 00 
13-16-20-23 2529 ( 1174) 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden: 

Kuıadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenoiyeıi ve 
keıifnameai mucibince yaphnlacak olan Sahil Sıbhiye idareai 
binası otuz glln müddetle pazarlık suretile eksiltmeye konul· 
muştur. 

A - Keıif bedeli 4099 lira 24 kuruıtur. 
B - Bu iı için fenni ve idari f8rlname kuıada11 Sahil 11lı

hiye idaresinden parasız alınır. Binaya ait plan bu idarede g6-
r0lebilir. 

C - Eksiltme 24 Aiustos 935 Cumaı teai gilnil 1&at on b .. te 
kuf8daıı sahil sıhhiye idaresinde miltetekkil komiayoada pazar
lık ıuretile yapılacak, ihale merkezden alınacak emre r6re 
kat'ileıecektir. 

D - Muvakkat tenıinat nıiktarı 310 liradır. 
E - lateklilerin bina inıa İf)erinde ehli oJduklannı g6aterir 

lzmir Nafia başmühendisliğinden 935 senesi içinde abnmıt bir 
vesika ile birlikte Ticaret odasından ve davet tarihinden soa:a 
alınnııı ayrıca bir vesikada aranılacakbr. 

F - Ekıiltemeye girecek olanların peyler silriildqğll dakikaya 
kadar muvakkat teminatlarını makbuz muka"bilınde Kuşadası 
Sahil Sıhhiye idareıir.e yallrmıı olmaları tarttır. 

10-15-20 2457 (1160) 

Posta T.T. ba~müdürlüğünden; 
T eJgraf hatJan için satın alınacak demir dire~ ~kaz ~~ saire 

bin alb yllz lira muhammen bedelle 13-8-935 tarıhınden ıtibaren 
15 gUn mllddetfe açık ekıiltmiye konulmuıtur. Verilecek bedel 
uygun görülürse Ağustosun 27 inci salı günü saat on albda 
ihale olunacaktır. Taliplerin şarllannı 'Bnlamak üzere bqoıUdü-
riyet kalemine müracaatları. 14-16-20-24 2562 (1189) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 30 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 

UL YSSES vapuru 9 eylülden 
13 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
cakbr. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg lımanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 22 ağus
tosta Burgas, V arna, ve ı< ös
tence limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

NORDLAND motörü 21 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenha2e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanlan için yük alacaktır. 

VIKINGLAND motörü 3 ey
lülde Rotterdam, Hamburg,Co
penhage, Dantıig, Gdynia,Go
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde Rotterdam, Hamburg,Co~ 

penhage, Dantzig, Gdynia,Go
teburg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGALAND motörü 3 bi
rinci teşrinde Rotterdam,Ham
burg, Copenhage, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlarına hare
ket edecektir. 

SERViCE MARITıM RuUMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

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

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

T,. •efon: 2004-2005 

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

Zee & Co. 
ALIMNIA vapuru 14 ağustos

ta bekleniyor. Hamburg, An

vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracaktır. 

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

caktır. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle 

1 
kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 28 A
ğustosta beklf'niyor. 1 eyliile 
kadar Anvers, Rotterdam ve 

Hamburg için yük alacaktır, 
NORBURG vapuru 26 ey

lülde bekleniyor. 30 evliile ka
dar Anvers, Rotterdam ve 

Hamburg için yük alacaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBIEN 

Tuna hattı 
A TID motörü 26 ağustosta 

bekleniyor. Budapcşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
Corporation 

EXCELECIOR vapuru ha
len limanımızda otup Ne,vyork 
için yük almaktadır. 
SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 14 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . """-

lzn1ir)iler lstaııhuJdane.rede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo otelinde 

Sirkecide Osma 
1 . 

İye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir ek Lise e ile Kız ve Er 
öğretmen 
erind0 n: 

ve Erk€ 
re törl .... 

o u arı eli-

1 - Yeni ve eski yatı ve gündüz aday öğrenici yazılma is
leri 20 Ağustos Salı günü başlıya< ak ve 31 Ağustos Cumartesi 
srünü bitecektir. 

2 - Senelik yatı aktısı liselerde 200 lira o!up üç eşit bölüm
de alınır. 

3 - Yazılacakların 4, SX6 büyüklüğünde 6 fotoğraf, hüviyet 
kaadı, sağlık raporu, aşı kaadı ve okul diplomalarını yaolarma 
alarak velilerile beraber her gün saat dokuzdan on ikiye kadar 
okullara başvurmaları. 

4 - ilk okul mezunları kendi semtlerindeki okullara yazıla
caklardır. 

5 - Bütünleme, engel, liseyi bitirme ve engel bütünleme s1-
naçları 2 Eylül, olgunluk ve eski öğreneğe göre orta okul ve 
lise smaçları 11 Eylülde başlıyacaktır. 

6 - Parasız yatı sınacı 23 Eylülde yapılacak, şartlarilc nere-
de yapılacağı ayrıca ilan edilecektir. 18-20 (1225) 

ir Emr zı S ·ve as a
nesi ha hekim i~i en ; 
Hastanenin 105 kalem ilaç ile 9 aylık günlük ihtiyacından 

günlük 1 iJa 40 kilo birinci nevi ekmek ve 1 ili 25 kilo taze 
sebze ihtiyaçları açık eksiltmeğe konmuştur. istekliler ser:ıiti 
anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günü olan 3 eylül 935 
salı günü saat 10 da emrazı sariye hastanesinde toplanan ko· 

170 2538 

ıver e u. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ALGERİAN vapuru Liver

pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

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

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

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 ağustosta 

HuH, Londra ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve ay
ni zamanda yalnız Hull için 
yük alacaktır. 

ALGERfAN vapuru 29 ağus
tosta beklenmekte o'up 6 ey-
lüle kadar Londra ve HuJI için 
yük alacaktır. 

F ABİAN vapuru 7 eylülde 
beklenmekte olup 16 eylüle 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Vavi
v,ation 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 mesuliyf".t kabul 
edilmez. 

or 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina t;amn~>' cad
desi No. 596 Tel. 2545 

.r77.LZ7.7.//./.Z///2':/LZL7//JJ.J 

~Hususi muallim 
' ! ~ ikmale kalan ilk ve orta 
~ mektep talebeleri süratle im
~ tihan& hazırlanır. ( M. Z. ) 
~ rumuzile Kemeraltında An
~ kara kraathaneEİ ittisalindeki 

1 
~ tuvalet salonuna miıracaatları ~ 
' 5~10 
"" V/L7X/L7/.././//. ~-y/.T///7.7.-

:§ DOKTOR 

ı; Ziya Gökşin 
N MERKEZ hastanesi 
~ KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyle! sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 

1 

ar 

Her nevi izahat ve krokiler için 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 

~r.=~~~ 

• 
• Ferit zanesı 

Memleketin en tanınmış lüks 
müessesesidir. 

Sıhhi korsa 
Kasık bağı 

Lastik çocuk don ve r. r · 
şambası. 

Termos 
Fenni gözliik 

Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 

• erit 

• 

c 
Hükümet sırası 

iz c. 
ı r 1 "" d r ar :a ın an: 

İssisi.nin vergi borcundan dolayı tah;ili emvaJ yasasına göre 
haczedılen Ahmet ağa mahallesinde Yemiş çarşısında kain eski 
45 yeni 41 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defter· 
darlık tahsilat kalemine ırelmeleri. 20 - 25-30-4 2639 (1230) 

Aaneler, 

Artık müsteriladirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir 2ıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raicbet ırörmüş Ye bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda işti hanız kesilir yemek yiyeme21iniz 
diier taraftan fazla terlediiiııiz için kalori sarfeder 
zayıf düş~rsiniz. 

Bunu kar§ılamak bu zayıatı telafi etmek lazım.lır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiıiyc ı-ençlik, sıhhat ye 
•eş'e Yermiş olan 

Kin· L1ltli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini ırörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek. ve yatak odalarınızı HaraÇç 
Kardeşler ınohiJyelerile süsleyiniz·•' 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

şub' 
Anka'' 

Anafart• 
Caddesi 

Kınacı ti 
Nu.5 Tel.1 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı 1'' 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe şiJSI 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

::Ja.RW?i•1iiCi:31iiillaı'l~~--lr:P'l~Q.l:IHli .. IDl!EBI .. ,,_, 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Gözlük : Hilil c~csi X Kemal Aktaf 
lzuıır 

Gözlükcülüiün tamam çeıidi bü~ün cinsleri her yerd•O r 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve oeJr eı de 
" •• ~ .. ,.·..;;.··~ _..,.r.,.,... f 1' ' ' . --
~--*·-·~ · .. :;ou' •·· "-·· ;. ::: •. •.. -~: . ; . '• ~- ... -,~. ,J. .••• -,, ... _ • -.;...;,.il'.' .--ı: 4.# !"I ~ • ~ • • ~ ~ .•"-' .i . !to ~. t .... .. 

ATILI 
ZEYTINY AGI F ABR .KASl 

I 
lzmir Tepecik Kemer istasyonu ittisalinde kain tall1 1 

kilatlı bir ZEYTINY AGI fabrikası depo ve müJkiyetile bet' 
veyahut yalnız MAKİNELER, presalar LOKOMOBI{.. 
s~ i ·e satılıktır. 

Alakadarlann Vali Kazım paşa caddesi 58 Nu. da J• 
yon Limited Şirketine müracaat etmeJeri. 

Telefon numarası: g. 
16-20-23-27 (1198) 


