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Bqmuhurir ve umumi nqriyat mlldlrll: 
HAKKI OCAKOCLU 

·11 Panayır için 

Sıyasal dostluklar 
Ekon~;;;ik- bağlarla 

Kuvvet bulur 
lznıir bugün aayıb günlerin 

aeyec:anuu yapyacakbr. Heryd 
l:airaz daha kuvvet bulan arsı
.ı...ı panayırımız, ekonomik 
lralkıama aavaf1Dda önemli rolO 
olan, ekonomi bakammız Bay 
CelAı Bayann elile a~daeakbr. 
.._Jll'lann tehirlere ve arsı
.... alıı verialerİD genişle
..._ yapbjı yardım ve 
'-eliti faydalar herkes tarafın· 
elan llilinditi içia bunun iize
l'İllde duracak deiiliz. 

lzmir panayınmn nasıl kü
~ bir çerçive içinde bqla· 
~ saz inine aetirmek ve 
bufiinktı sonuçları kartılaıbr
•ak bize kıvanç veriyor. Bal
':emizin enerjisi, Genç elJe .. 
l'lll lanveti ve Cumhuriyet 
hllldimetinin yardımlariyle ya• 
ilan ve yıkılan harabelerin 
llzeriade canlaaan bu izer; yal
iliz Panayırlann bilinen fay
dalan 11nırJannda kalmıyacak
br. Yeni Tiirkiye ekonomi 
hakuıundan tam bir ege-
lbenlik elde etmek için 
endlltri hayatında acunu 
l.ayrett. iP..de bırakan bl
'6k adimlar abyor. 8afdln• 
lllfüdl bir çabuklukla kurulaD 
fabrikalar heryıl yeDİ · •eri•· 
leriıe uluaaJ ekonomimi%İ bes· 
l,ar ve lmnetlendiriyor. 

lzaair Panayın, endiiatri ha
Y•tınuzın ilerileme plançosunu 
heryıı içe ve dıp canlı bir 
!ekUde g6atermekte ve pttü
*.6":'llz yolun aeyirlerini gCSde· 
l'lnıız 6nilne koymaktadır. 

Duan bilen bizler, bnpl 
• b . e İraz da yanm panayır 
alanında lrolayhlda gCSrDp an· 
~•bilmekteyiz. Yalnız bununla 
~ kaLnıyarak uluaal endüstri-
1n·-· •Qe Yabanca iilkelerin duru-
lbunu kartılllfbrmak fıraabm 
ele ıeçirmekteyiz. 

it ba bakımlardan incelenir-
ıe '--· b. ~ar panayınnı ır sınama 

;ı.nı ... Jabilir ve ulusal bir en• 
.... ~• tanöi, anıulual bir pazar 
~ onaylayabiliriz. BugOD 
L_ .&ile, çok yakm yıllar, 
.... lllel izeri bab iilkeleriD
deki ..-U.dea farksız bir du
"'-- aetirecektir. Buna inaDa· 
1~ Çlnkn devlet izmir pa-1aa,..._ lnemli bir İf .,1arak 
Clndaa eline almıtbr. Dostla· 
~!ı ba izere değer vermİf, 
,..eriai arttırmııtır. Dostlan· 
:-. ~·':"~n kimleri anmak İl· 
c cliiiaaizi keıtirmek koJaydll'. 

"-ariyet hik(imetiain en esiri 
;: en kuvvetli dostu ıüphe 
·rc·kt.; ki Sovyet Rusyadır. Her 
~ ı ~imparatorluk veçarhk 
k~videri, ne kadar b&yfik bir 
la~ıı ~~ryaaa içinde ytlrUmlit ise 
1- r ikı ulusun devrım bayat-
~· ela o kadar yakın ve ca!1-
b' 11 Jalon bir kardathkla bır· 
k ırJerine bağh kalmııbr. En 
•r•ıaJık gilnlerde bütiln bir 

~C\Qı dotaianhqı ıJe çarpışılır-
eıa T&rkiye ve Sovyet Ruaya 

0
1buz omuza vermİf, kartıhkla 

~•rdllll temelleri üzerinde bi 

8 °•tlak varhfı yaratmışt • 
u d0ttlutun anlamı dip -
~ r ıı~- ~lanoda kalmamı • 
• ._ iki ahmm içine ve ka 

(Suna 2 nd sahih 
_..__~ C>oak 

•:ıılan ... Egenl• •· ........ ....... 
Yeni .Asır' a 

.... ,2. Çok l•lll•d• ......... 

Yem Amr matbaamada buibmfbr. 

duruma irdi 
Üçler konuşmasından sonra 

lngiliz kabinesinin 
F evkalide toplantısı 
8. Mak Donald diyor ki: 

Bakanlar kurulunda yeni 
8. Celii.~yarla ~v- Değişiklik şayialan var 
yet sefırı, gazetecıler 

Bu sabah 

geliyorlar Başbakan sık sık bakanlarla ayn 
A) rı ve toplu görüşmeler yapıyor 

"1914 tenberi bu kadar vahim bir 
durumla hiç karşılaşmadık •• ,, 

Bay Mtddonald 
Londra, 21 ( Ô.R.) - Eski 

Lelteade iatirahatiiti keten bq· 
bakan B.. Balclvin Paris konfe 

ransının gerı bırakılmasından 
doğan vahim vaziyeti görOfe· 
cek kabine meclisine başkadlık 
etmc?k lizere buraya dönmüştür. 

B. B:ıı ldvin bugün vakıt ge
çirmeden dış bakanı Sir Sa
muel Hoare ve B. Edenle ıö
rüşecek ve onlardan durumun 
ridiıini etraflıca CSğrenecektir. 

Bu sabah, yarbaşbakan bay 
Mak Donald ile oğlu Sömiir
geler bakanı bay Malkon Mak 
Donald dinlenmekte oldukları 
1skoçyadan kabine toplantısın-
da bulunmak üzere dönır üş· 
Jerdir. 

Üçler konferansının sonuc1uz 
kalması üzerine vahim bir saf
haya giren ltalyan • Habeş an
laşmazlığı doJayısile B. Ramsay 
Mak Donald demiştir ki: .. 1914 
ten beri bu kadar vahim bir 
durumla kartılathğımız hiç ol-
mamııbr." .. 

Yann toplanacak elan ka
- .Çan" 7 iJICi Sa/u/tdedtr -- -

B. Celal Bayar 
Arsıuluıal lzmir panayınnı 

açmak ve buradan Nazilliye 
giderek yeni kurulan Bez fab-
rikasının açılma töreninde bu
lunmak üzere Ekonomi Bakam 
Bay CelAI Bayarın ıehrimize 
Keleceiini yazmıtdık. Bugiln 
saat aekw on seçe özel trenle 
Bandırmadan ıehrimize l'elecek 
olan bay Celll Bayar Basma
hane istaıyonunda mrenle kar
ıılanacaktır. 

- Sottt1 2 ''" aalıifede -

Yeni ilbayımız geldi 
Candan tezahüratla karşılandı 

Bay Fazlı Güleç diyor ki ... General Kazım otr1ıın arrılllını 11 hal
• kına duyurmamaıa muvaHaec olmanın 

gU;IUIUnU blllrorum. Fakat bu ödevi, biraz noksan ol•• 
blle, Yerine gellrebtllrsem kendimi mutlu saracaıım .. " 

--....~~~- tezahürat yapalmıtbr. Bay 

Ymi ilbaJI bay Fazlı 01İfrr Basma'1011ede 
Ubayhimnza atanan fuua 

ilbaJJ aa)'ID bay Faıh glileç 
dOn Bandırma ekspreıile 9eh
rimize gelmiı ve Basmahane 
iıtuyonunda parlak t6renle 
kaİ'fl)anmıtbr. Bay Fazlıyı Kar
fiyakada parti baıkanı bay 
Avni Doian ile Şarbay 
doktor Behçet Uz ve bas• 
mahanede General Kizım 
Dir k, ıehrimizde buluna~ 
saılavlar, ilbayhk, uray, parti, 
kbmuntanhk adliye erkim, 
btitlln kurullar mllmeııilleri 
milesaesat maliye direktı>rleri 
gazeteciler ve kendiıinin birçok 
pbıı doıtları kartılamıılar 
dar. Eski ve yeni Ubaylar kar-
pla11nca 6pilfmilflerdir. del 
mazt1ıa, asker, jaDc:larma. 
latalan ile bir mlfrese polis ........ , .. •J)'tll· 

F azh gar dahiline girince ora
da binlerce halk tarafından 
tiddetle alkıtlanmıılardır. 

Bay Fazli Keneral Kazım 
Dirikle birlikte otomobile bine· 
rek doğruca Hilkebnet kona· 
ğuadaki makamına 'gelmitler 
bilfiil yeni ödevine bqlamıtlar 
ve bua tebrik .ziyaretlerini ka· 
bul ~rclir. 

Bir milddet aoma keadiai 
belediye, parti ~· lmmaaclaa
Ltına ıiclerek ziJaretleri iade 
etmif paneyar yerini gezmif 
ve ondan IODl'a tekrar maka· 
llllDa dinerek ak .. ma kadar 
lcalmışhr. 

htanbal, 21 (Ôzel) - a..
bakan General ı..et inini 
tehrimizde •k mk kabine ar· 
kadqlarile temaslar yapmekta, 
bazan bakanlarla ayn ayn ve 
toplu g6rtlfllaektedir. Baıbakan 
aık ıık Reiaicumur Kamil Ata
tllrk'G de Iİyaret ederek uzun 
miiddet yanında kalmaktadır. 
Devlet adamlan arasında 
önemli itlerin g6rlitilldüitı mu
hakkakbr. latanbulda yapıla
cağı söylenen bakanlar hey'eti 
toplantılan resmi celse halinde 
olamamıttır. Bürolar, evrak 
dosyaları Ankarada bulunduğu 
için lstanbulda toplanb yapıl
ması varid görilJmiyor. Ba
kanlar arasında değişiklik 
olacağa şayiaları yeniden kuv
vetle dönmektedir. Bu şayialara 
göre Finans bakam B. Fuad 
inhisarlar bakanhğma l'eti
rilecek, Gtımrilk ve inhi
sarlar bakanı bay Ali Ra
na Tarhan istifa edecek, 
Finans bakanlıtına ela Adliye 
Bakanı B. Şiikril Saraçotla 
getirilecektir. Maamafih resmii 
çevrenler bu pyialara değer 
vermemekte asalau:hjmı ileri 
aOrmekteclirler. 

lzmir Panayın bugün 
18,30 da törenle açılacak 

Vapurlar, trenler ziyaretçılerle 
Dolu geliyor oteller kimilen doldu 

Dün ıea panayu IQZİR0'1uuuı~11tltl11 Stm tohfmalan idik 
Eda llOllUJe üynm 

Amalaaal befiaei bmir pa- mide açılacaktır. P-Jll' lro-
11n bap uat 18,ŞO da eko- mitelİ tarafmdu batla blJlk
nomi bakammıa p-yana lerimize davetiyeler (lacleril· 
onanal ubqkanı aaym Celil mİft:İr. Şehrimizde bahmap da 
Bayar tarafından açılacak ve adresleri bilinemeclijioden ela· 
davetliler panayın gezecekler- vetiyeleri kendilerine ı&aderUe-
dir. Panayar uqauma saat yir- - &ıuc 2 ..m a"'flfada -

tilo - Kanaa telefoala aize ir lpGcllk .,anderm,.k iıtiyor. 
Patroa - Benim banda oldufıamu ılylemeyiniz. Ôpllyll aia 

alam da biruclaa bana YerİnİDİL 



-------..-., .... - -===-· ----
Sıyasal dostluklar --Ekononıik bağlarla 

Kuvvet bulur 
Haş tarafı birinci sahi/ede -

yayılmış, kök salmııhr. Nasıl 
yapılmasın ve nasıl salmasın ki; 
ulusal savaşta Sovyet Rusyayı 
yanımızda bulduk. 

Ekonomik kalkınmamızda, 
ulusal sanaynmızın kuru
munda onun lcardeşce yar
dımlarını gördük. Dil ve 
musiki devriınlerinde Sovyet 
uımanlarının bize uzanan el
lerini sıktık. lzmirde araıulusal 
bir panayır kurarken lSo sıra
da Sovyetlerin yakın ilgilerile 
karşılaştık. Hergün panayır 
alanında dolaşırken Sovyet iş
yarlarını, komite üyelerile 
birlikte çalışır bulduk. Açık
ça söyliyebiliriz ki; Soyvetler 
Izmir panayırı için çalışma 
alanında bir Tfirk yurddaşm
dan daha az çalışmış, daha az 
heyecan duymuş değildir. En 
küçüğünden başlıyarak, en bü-

. yüğüne kadar bizim 'ilgili ol
duğumuz işlerde Sovyetlerin 
yanımızda ve içimizde yer al
makta olduklannı görmekde 
asla zorluk çekmiyoruz. Bunun 
içindir ki iki ulus dostluğunun 
kuvvetine ve canlılığına son
suz bir inanımız vardır. 

Bu yıl Sovyetlerle birlikte 
Italya, Yunanistan, Yugoslavya, 
Iran gibi dostlarımız da pana
yırımızda önemli yer almıılar-
jır. Bu davranış ekilen bir 
;fikrin filiz.len Hyılabilir. Yeni 
iştiraklar bizim için kuvvet 
verici birer kavnak olmaktan 
uzak kalamaz ... 

Siyasal dostlukları, ekonomi 
alanında sağlamlamaya çalışan 
dost ulusların samımi ve can
dan ilgilerini panayırın açılma 
gt1n\inde duyduğumuz temiz 
6eyecanlarımızla anmayı bir 
ödev sayarız. 
~ak.k.ı C>cak.osıu. 

Bu sabah 
Celal Bayar 

Geliy~r 
-Baştara/ı l i;ıoi sa1ıifede

Haber aldığımıza göre eko
nomi bakanımızla birlikte dost 
Sovyet Rusyanın büyük elçisi 
Karahan yoldaı da beraber 
seyahat etmektedir. 

Bay Celal Bayarın üzilm 
alivre fiatları işile de şehri
mizde bulunduğu müddet içinde 
~nemle alakadar olacağı umul· 
maktadır. 

latanbul, 21 (Telefon) -
Ekonomi Bakanı bay Celil 
Bayar yanında birçok zevat 
btanbul gazetecileri bulun· 
duğu halde bu akpm Etuğrul 
yatiyle Bandırmaya hareket 
eylemiıtir. Yat gece yarııına 
doğru Bandırmaya varacak, 
hazır bulunan özel trene bine
cıeklerdir. Ekonomi bakanı ve 
yanındaki zevat panayırı aç
bktan sonra cuma günü Na• 
zilliye giderek büyük fabrika
nın temel atma törenini yapa
caklardır. 

••• 

il baylar 
Şehrimizde 
Toplanacaklar 
Oeneral Kazım Dlrlk 
Hareketini geri bıraktı 

Hava tehlikesine karşı üret
menlerimizin gösterdiii özve
renlik Ankarada büyük bir alika 
uyandırmıştır. Ürünlerinin yüz
de üçünü hava kurumuna 
bırakan Türk köylüsünün 
yüksek kalbinden doğacak 
verimlerin eyi erganize edi
lebilmesi için lzmirde Ege 
bölgesi llbaylarının bir toplantı 
yapmaları onanmııtır. Bu top
lantının bugünlerde lzmirde ve 
Trakya Genel Enspektörü Ge
neral Kizım Dirik'in baş
kanlığında yapılması muh
temel görülüyor. Cuma gü
nü yeni vazifesi başına 
gitmesi kararlaştırılmış bulunan 
general Kazım Dirik hareke· 
tini geriye bırakmışbr. Bu 
tehirin sebebi bu toplantıya 
bağlanmaktadır. Generalın ne 
günü şehrimizden ayrılacağı 

ŞERİR BA.BERLERİ 

Yeni ilbayımız geldi ................. __ __ 
Bay Fazh Güleç dün Basmahanede 

Candan tezahüratla kafşılandı 

Halk yelli i/bayı hararetle alkışlarken 
- Baştara/ı 1 nci sahifede -

ını soran bir bir muharririmize 
bay Fazlı şu diyevde bulun
muşturl 

- Bugün geldim ve işe baş• 
ladım, İzmiri memuriyet haya
tımın on üç senesini bu vila
yette geçirmek itibarile çok 
iyi tanırım, ve severim. Burada 
eskidenberi başlanılmış ve 
yürümekte olan yol üze
rinde, çalışmak ve muvaffak 
olmak emelindeyim. Bu 
yolda, ba~da siz ~azeteci
ler olmak üzere bütün vilayet 
halkının benim ile beraber 
yürüyeceklerini ümid etmek• 
teyim. Sayın öncelimin (sele
fimin) on yıldan beri lzmir
de bapmıağa muvaffak oldu
iu önemli ve değerli işlerle 

yollarını açtığı işler, hepinizin 
ve hepimizin bildiğimiz gibi, 
ilin çok büyük ihtiyaçlarına 

cevap verecek durumdadır. 
Yeni yeni doğacak ihtiyaç

lara göre hunları ve henüz ta· 
mamlanmamış iıleri kuvvetlen
direcek ve tamamhyacak ted
birleri almak şu dakikadaki 

ilk işim olduğunu ~eziyc.rum. 

Bu ili güzel tanımış olmak 
itibariyle acemilik devresi ge
çirmemek benim ve belki de 
ilin ilk kazancıdır. 

General Kazım Diriğin ayrı

lığım il halkına duyurma -
mamağa muvaffak olmanın 
güçlüğünü biliyorum. 

Fakat bu ö~evi bir az nok
san olsa bile yerine getirebi
lirsem kendimi mutlu saya
cağım." 

Bay Fazlı eski ilbayımızla 
yıllarca beraber çalışmış onun 
muavinliğini yapmış olduğu için 
eserler müşterek mallarıdır. 

Vukua gelen değişiklik i şler 
üzerinde bir düşUnce ayrılığı 
yapmayacaktır. Bay Fazlıyı ve 

onun değerli idare kuvvetini 
hepimiz bildiğimiz için bu hu
susta fazla söz söylemeğe lü
zum görmiyoruz. 

Söyliyeceğimiz bir şey var
dır ki o da bay Fazlıyı kutlu
lamak sevdiği ve sevildiği iz
mir bölgesinde de muvaffaki
yetlerini dilemektir. 

lzmir Panayırı bugün 
18,30 da törenle açılacak 

-Ba tarafı 1 inci sahifede -
memiş olan zevat panayır ransey
man bürosuna veya belediye baş 
sekreterliğine telefon ettikleri 
takdirde kendilerine derhal 
davetiyeleri yollanacaktır. Tö
rende saylavlar, konuklar, süel 
ve mülki ümera, parti mensup
ları, İlbayhk ve şehir kurulu 
üyeleri, gazeteciler ve diğer 
davetliler için özel yerler ay
rılmıştır. 

Ekspozanların çoğu pavyon
larını hazırlamışlardır. Bazıları 
da bugün öğleye kadar çalışa
rak noksanlarını ikmal edecek
lerdir. Sovyet Rusya, Yunanis
tan, Italya, Yuğoslavya pavyon
ları ile Iran pavyonu çok zen
gin bir şekilde hazırlanmıştır. 

inhisarlar idaresinin, Süoıerbank 
Izmir tecim odası, Aydın tecim 
evkaf, uray pavyonları da mü
kemmel bir tarzda hazırlan
mıştır. 

memurları otel, pansyon ve lo
kantalarda sıkı bir kontrol 
tatbik etmektedirler. 

Panayır açılma töreni şöyle 
olacaktır. Evvela muzika istik-
lal marşını çalacak ondan sonra 
şarbay doktor Behcet Uz bir 
söylev verecek, bay Celal Ba
yarın karşılık söylevini mütea-
kip muzika onuncu yıl marşını 
çalarken sayın Celil Bayar 
panayır kapısındaki kordeliyı 
keserek panayırı açacaktır. 

Bu sırada panayır alanında 
ekspozanlardan başka kimse 
bulunmıyacaktır. 

Davetliler ayni davetiye ile 
dilerlerse bayanlannı da birlik
te getirebileceklerdir. 

Dün akşam geç vakıt Şar
bay tarafından panayırda ya
pılan son kontrolda her ıeyin 
tamamlandığı iörülmüştür. 

Belediye tarafından bu ak
şam panayır gazinosunda Eko
nomi bakanımız bay Celil Ba
yar şerefine bir ziyafet verilıe
cektir. 

Yaş üzüm 
iki günde 45 bin kilo 

alındı 
lnhisarla idaresi tarafından 

şaraplık çekirdeksiz üzüm mü
bayaasına devam edilmektedir. 
Dün akşama kadar satın alı
nan üzüm miktarı 45 bin kilo-

Otobüs faciasının tah
kikati ikmal edildi 

11 Ha.disenin nasıl olduğu anlaşıldı 
Dünkü sayımızda Menemenin murluğunda )lolunda silahile 

UJucak köyü civarında bir fa- lzmire gelmekte olan jandar· 
cia olduğunu çarpışan bir kam- ma bay Ahmed, iki o~omobil 
yonla otobüsün bir kişinin ölü- arasında kalarak eziliyor. Tü-
mün~~ ve iki kişinin nğır ya- fengi de parçalanıyor.Av:upada 
ra lanm:ısıoa sebep verdiğini arkeoloji tahsili yapan ve Ber-
yazmıştık. Yapılar. tahkikat bu gama harabelerini ziyaretten 
fac:anın nasıl olduğunu orta- dönmekte olan bay Ekrem 
ya koymuştur: dinıeğini otobüsün pencere 3İn-

Ber[;ama be!ediyesine mu- den dışarı çıkarmış bulundu-
k ay / et yirmi beş numaralı ğundan çarpışma neticesinde 
oto!Jüs içindP otu.; ve üstünde parçalanıyor. 

de be~ lü tam oh!~ beş yolcu Ve yine, otobüsün geldiğini 
ile Berr; _,u;d::m Izcıire geliyor. gören ve durması için işaret 

Şoför :orahimin idares:nde- vermek üzere kolunu dışarıya 
ki Bürhaniye b<'lediyesine mu- çıkaran kamyon şoförünün de 
kayyet bir numaralı kemyon kolu kırılıyor.. Diğer yolcular 
da Izmirden kalkarak Bürhani- da ani olarak vukubulan bu 
yeye gidiyordu. şiddetli çarpışmadan heyecan 

Kamyonla otobüs Ulucak geçiriyorlar ve bir kısmı bayı-
köyü civarında karşılaşıyor. lıyor. 

Araya bir araba giriyor, fazla Savman bay Orhan vak'a 
hızla giden otobüsün şoförll, mahalline gitmit ve lazımgelen 
makınayı durduramıyacağını tahkikatı yaparak, evrakı Me-
tahmin ediyor. Ve aksi istika- nemen adliyesine göndermiıtir. 
metten gelen Burhaniye kam- Otobüs şoför\i Karşıyakada 
yonu ile şiddetJi surette çar- tutularak, Menemene yollan-
pışıyor. Otobüsün sol taraf ça- mıştır. 

Bir aşk macerası iki 
Gencin ölümiyle kapandı 

-·-·-·· Dünürcü bayan Gül · neler anlatmış? 
Şeyh mahallesinde Ahmet ve 

Hnsan adında iki genci öldü
ren Salihlili Sabrinin duruşma
sına dün ağırceza hak yerinde 
devam edilmiştir. 

Bazı müdafaa şahitleri din
lendikten sonra, tutulmuş olan 
bir zabıt varakası okunmuştur. 
Bu zabıt varakası, suçlu Sab
rinin kız kardaşı bayan Seherle 
nişanlısı maktul Ahmedin dü
nürü Salihlili gül adlı bi.., ka
dının ağırceza hak yeri kaie·· 
minde söylemiş olduğu bazı 
önemli sözleri tespit etmekte idi. 
Çok önemli görülen bu 
zabıt varakasına göre bayan 
Gül arasıra kaleme gelip ora
daki sekreterlrle görüşüyormuı 
ve o esnada demiş ki: 

- Ahmetle Seher çok sevi
şiyorlardı. iki yıldanberi mek
tuplaşıyorlardı. Abmedin Iki-
çeşmelikteki kolacı dükkanın
da kızın kendisine gönderdiği 
bir çok mektuplar bulundu. 
Bunlar ahkamı şahsiye hakye
rinde bulunmaktadır. 

Cinayetin sebebi kızın 
,maktnl Ahmede kaçmak iste
mesidir. Katil Sabrinin Salih
lideki emlikinin bina veraiıi 
ile kazanç verıisinden iki yib. 
lira kadar borcu vardı bu pa
rayı vermesi için kendisini sı
kııtınyorlardı. Sabri bu parayı 
Ahmetten istedi. Ödünç iste
medi&'i için Ahmed vermek is
temedi. Düğiin masrafı için 
Ahmetten iki yUz lira daha is
tiyorlardı. Ahmet vergi bor· 
cunu ödemek için Sabrıye yar
dım etmeyince niıanı bozdu. 

Sonra Sabri ile kız kardeşi 
Salihliye gideceklerdi. Kız, ni
şan bozulduktan sonra da 
Ahmed'le mektuplaşıyordu. Va· 
ka günü gidip kızı gördüm. 
Kendisinin Salihliye temelli 
kalmak üzere götürüldüğünü 
söyledim. Çok müteessir oldu 
hatta hafif bir baygınlık ge
çirdi v~ bana dedi ki oraya 
gittikten sonra da onunb. 
mektup!2şiırak her kese karşı 
fena ~iaziyetc düşmekten ise 
ona kaçayım daha iyi hiç 
olmazsa Seher nişanlısına kaç
mış derler, bu mesele de unu
tulur gider. 

Kızın bu sözlerinden sonra 
yanından ayrıldım. Benim an
ladığıma göre vaka gecesi Ah
met kızı kaçınnağa J!itmiştir. 
Fakat orada Sabriye rastlamış
br. Sabri, kız kardeıinin kaça
cağını anlayınca Ahmedi öldür
müştür. Hatta kız, mşanlısının 
ölümünden o kadar müteessir 
olmuştur ki üç dört defa ba
yılmış ve müstantikliktc ifade 
bile verememiıtir. 

Sabrinin akrabasından bazı
ları bu defa da müdafaa du
rumu olduğunu söylüyorlar. 
Bana da müracaat ederek"olan 
oldu. Gel de Sabriyi kurtara· 
lım,, dediler. Ben altmıı yaşın
dan ıonra yalan söyleyemem. 
diyerek kendilerini savdım .. 

Bu zabıt varakasındaki ifa
de suçlu Sabrinin tamamen 
aleyhinedir. 

Hakyeri kurulu Gülün amme 
şahidi olarak dinlenmesine ve 
kendisinin hakyerine çağrılma
sına karar vermiştir. Duruşma 
başka bir iÜne bırakılmışhr. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 

• 
Pa vyonunuzu tanıtınız 

Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmem~si için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a • 
verınız .. • 

Dün Istanbuldan gelen deniz 
yollan iıletme idaresinin lzmir 
vapurile panayır için gelenler 
pek çoktu. Vapur memurlarile 
kamarotların kamaraları dahi 
panayıra gelen yolculara veril· 
mit bulunuyordu. Aydın va 
Kasaba trenleri de tıkabasa 
dolu geldi. lzmir otelleri ziya
retçilerle tamamen dolmuş 
gibidir. Uray tarafından tesbit 
edilmiı olan fiatlardan fazla 

iciP -.:ahıta yu sıeçmiıtir. fiat 2,S kuruttur. ... ,, 

'.?TfLXXZ?ZXH/IJtJQIYY41YB.] 
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Her şeyi · nlamak, 
Her şeyi affetmektir 

Frcllklerden aunma b11 nfalar sözü 
yanlıştır. Affetmek irin her şeyi an· 
lamak ltizungeldiğine şiiplre yokfiJf. 
Çıirıkü zevahir insanı mahk/Jm rttili 
lıa/tle kelldisi /ıakilratte masum ola· 
bilir. Binaenaleyh karar vemıeden ~ 
ve/ hrr şeyi 011/amak farzdır. 

Fakat lıer ~exi anlamak, her şt!'ll 
af f rtmek delri/d;r. Eif er b.li,x/e o/st11't. 
başka hir l!ffilll rasıtaşı tNlaNtadı~ 
icin hır. 13/ık yapanları affetmenıtz 
lfizımgr/irdi. 

Yine b;ı takdirdeki fecaalı diişÜ· 
llÜll: CeJıaı ... ı, sui idare, istibdat vt
ya h~ııaııel yüzıi11de11 bir Mfalll ha· 
tıra11ları, bir milleti ma!tvedeızltri fa· 
rihiıı müsamaha ile. karşılaması irab 
edeakti. 

" Pt'rut kıuı/aruıda " [)eli pel· , , 'J ,,. 

royu ,, esir ve imlıa etmesi miimkun· 
kert, bu miitlli.ş Tlirk dtişmamltl, k~ 
rısmm lıüsnti tlm karşısında scrbes 
bırakall Balları Mehmet I_>aşt;_!!/.~~ 
olumnıyacak,· kendisi kadmlann hDI' 
metktm, güze/li.ğuı esiri, mağlftP ve 
düşkıiıılcrüı lıfi.misi, hulasa alianal 
bir insarı telakk.i edilecekti... . 

11.!l 
Hayır, lıer şr.yi anlamak, lıer ş .. ,, 

affetmek değildir. 
MazlOlll 

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

Türkofis -. --
Başkan Mecdet'I 
Arkadaşları· geld 

Türkofis başkanı bay doktot 
Mecdet ile danışmanlardan ba1 
Zeki Doğanoğlu ve raportlSr' 

t it lerden bay Necat dün ı~ 
vapurile şehrimize gelmişlerdıt• 

Bay Mecdet dün ilbayb~ 
şarbayı ve panayır yeri ile 'fı" 
caret odasını Türkofisi ziyaret 
etmiş ve bazı tetkiklerde bll" 
lunmuşlardır. 

Panayırın açılma töreninde' ..... 
sonra da burada bir hafta • 
larak muhtelif tetkikler yaP'" 
caklardır. 

İzmir vapuru 
ilk incir ürününü Mısır• 

Götürdü 
lzm.r vapuriyle dün ilk iO" 

d r 'en bir parti lskenderiyef' 
gönderilmiştir. 

incir yüklü şat bir roın6: 
körle körfez dahilinde gez~ 
rilmiş vapurlar düdükler .ç ~ 
mak suretiyle törene ittır• 
etmişlerdir. ti• 

lzmir vapuru bu münasebe 
a!ay bayraklarını çekmiştir. 

Gelen sayla vla~t, 
Burdur saylavı Ba~ .~ 1'at" 

Kütahya :;ıylavı bay Lutfu ,.J 
dar ve Konya saylavı h•Y .. 

·ı f•t•O Rıza dün lzmir vapurı e dit• 
buldan şehrimize gelnıiıler 

• ı ı••••••_." 

Üç günde 1 
13, 700 çuval incir ge. · 

Şimdiye kadar Aydın, N• 
ve havalisinden teh~~i•;u..
rinci günü 9500, ikıncı 1 ~ 
2500 ve dün de 1700 çu"' ol" 
ceman 13,700 çuval incir g 
uıiıtir. tıl" 

Gelen iPcirler ki111ileP -;,... 
mııtır. Fiatlar 7,5 - 9 ~ 
arasındadır. 

1 • • • 1 • 1 rzr=C'l .,, 

Dalgınhkla unutrtl. d-' 
Zile ilçesi -öğretın~ıJe~; 

Bay Haşu.ıı Nezihi dii11 ~ '/ 0o' 
. · tas'/ 

gıderke'! Basmaue 1-' •-' 

ile Kar~,~·aka istasyonu .8 'd ... j.J 
.., · ur •JP;. 

da kompar!ı.m'=m degış e ,,~ 
· ef ve karısı Diıl)'~L! Adv-ıY b~I' 

ı o!up içinde iki çift alt1~1., J,d 
zıkle tek elmas taşlı 8 1' ,~ 
y üzük ve beş yüz kurulul~ 

• bU ..ti 
evrakı nakdiyeyi bav-ı uP•· 
çantayı ilk komparınand• ,O 

t v •• 1 • ve ,o ugunu soy emış 
başlanmıştıştır. 
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Katerina Dimitriyevna 
~~~~--------···----~------------

Rusyada casusluk harel<etinin en 

kudretli sjması olan kadın 
Bir gün vazifede iken şid

d~tli bir gürültü duy~uştu. 
Soylemeğe hacet yok kı bu 
gürültü de bir kadın yolcu ile 
gümrük kolcuları arasında bir 
lbünakaşadan ileri geliyordu. 
Kadın bağajlarının kontrolünü 
reddediyor, öylece geçmek is-
tiyordu. Fransadan gelmekte 
İdi. Sayısız bavulları vardı.Çok 
güzel ve zarif bir kadındı.Kanı 
fıkır fıkır kaynıyordu. Bakışla
rı!1daki tatlılığı sesinin çekici 
guzelJiği arttırmakta idi. Kol
c~ların saygısızlıkla açbkları 
hır bavulda çeşit çeşit ipek 
torapbr koleksiyonu vardı. Ve 

unlar gümrüğe tabi olan şey· 
~rdi. Böyle iken yolcu kadın 
bır çocuk inadı ile tepin yor, 
ayak direyordu ; 
d' - Bunlar kulJanılmış şeyler

ır. Neden bu kadar zorluk 
~österiyorsunuz.Bahusus ki ben 
. usyanın en tanınmış bir aile
sıne mensubum. 

Bu sözler küçük gümrük 
lbemurlarını müteessir etmiyor 
değildi. Hele karşılarındaki 
enfes mahlukun o kadar mu
kavemet kıran bir gnelliği 
vardı ki kabil olsa hepsi can· 
farını ona feda edeceklerdi. 
Böyle iken korkuyorlardı işte ... 

Serj Miyasoidof bayanın et
rafını alan mütecessisleri da
ğıttıktan sonra yanına yaklaş
tı. Gümrük memurlarına ihti
laf rnevzuu olan bavulJarın bir 
~enara ayrılmasını emretti. 

emurlar bu işi görürken o 
da valizlerden birinin üzerinde 
duran şu kartı okudu: 

.. Madam Katerin Dimitriya
na Butoviç 

il 

Miyasoidof artık sevincinden 
Yerinde duramıyordu. 

Dimitriyevna Buteviç denilen 
dnfes mahluk karşisındaydı 
l e?1ek... Gazetelerin, magazin
erın belki yüzlerce defa muh· 

:elif pozda resimlerini bastık
arı, en küçük jestlerini bile 
~tun uzadıya kaydettikleri ka: 
d ın, şu yeşil gözlü, melekti 

emek ... 

1• Bütün Rusyayı tutan güzel
dk şöhreti kadar, maceralarla 
dol~ olan hayab da en geniş 
k edıkoduların mevzuu idi. Köy 

ulbesinden şehirlerin en kibar 
:.lonlarına kadar ona kıskanan 
. •iyonla kadın vardı. Ondan 
11,llrenerek bahseden erkekle
tın sayısı da daha az değildir. 

~iyasidof bütün hayabna 
renı bir istikamet verecek olan 
esirler altında titredi. 

Genç kızlık adı Katerin Di-

mitriyevna Hajkiyeviç olan ma
dam Butov ç "Fam fatal,, de-
nilen büyüleyici varlığı bir tim
sali idi. Teshir kuvvetini kul-
lanmayı bilen bir ~adının ~eler 
yapmağa muktedır old~gunu 
gösteren bir örnek .. ~ ~ı~erya 
stepleri sınırında sef ıl bır ızbe-
de fakir bir yahudi aylesi nez
dinde doğmuştu. Daha ondört 
yaşında iken göz k~maş~ıran 
bir güzelliği vardı. Şohretı ya
kın köyleri tutmuştu. Onu_n 
aşkı ile için i.çin Y.an.a~ dclı
kanlılar Katerın Dımıtrıyevna
nın bir tebessümünü paylaş-
mak için birbirleriyle vuruş.ur
lardı. Hackiyeviç baba eskıler 
alan bir adamdı. Köyde bu 
genişliyen sevda rekab~ti ~ü
zünden işlerinin kötü ıı-ıtmesın
den korkmağa başlamıştı. 

Parlak abanoz renginde saç
larla süslenen başını iki yıldız 
gibi parlak yeşil gözler aydı~
Jatmıştı. insanın başını dondu
ren bir vücut ğüzelliği ta.sav
vur ediniz ki Venüsc hıç te 
kıskanmasın,.. İşte köyünü ve 
komşu köylerin delikanlılarını 
çileden çıkartan kız bu idi. 
Fakat bu kadar müstesna ya-
radılışta olan bir güzel elbet
te ki steplerin malı olarak ka
lamazdı. Katerin Dimitriyevna 
bir gece köyünden, oradaki 
pis düşkün hayattan kaçmağa 
karar verdi. Aynaya baktığı 

zaman güzelliğinin ne kadar 
büyük bir kudret olduğunu an
lamıştı. Mukadderat yolunu biz
zat zorlamağa karar verdi.Böyle 
iken beş parasız yola çıkmanın 
tehlikelerini düşündü. Babasının 
binbir itina ile topladığı beş 
on kuruşu gömülü olduğu yer-
den çıkararak köyü terketti. 
Güzel kız bir hırsız gibi kaçı· 
yordu. Karlı steplerde günlerce 
düşüp kalktıktan sonra kendini 
Kiyefe taşıyacak olan bir trene 
atlıyabildi. Katerina köyden 
uzaklaşırken onun perestişkar
larından birçoğu da peşine ta
kılmışlardı Hatta bindiği tren
de kendini seven delikanlılar
dan birinin daha önce yer al
mış bulunduğunu hayretle gör
dü. Onun elinden yakasını 
kurtarıncaya kadar akla karayı 
seçti. Elindeki para tükenmi
yecek bir para değildi. Çok 
geçmeden meteliksiz kald. 
Yaşamak için çalışmağa mec-
burdu. 

-Sorıu Vnr-

O TAKÇI Ilıcaları 
Nazilli _ Denizli arası:ıda Bürhaniye istasyonundan gidilen 

roınatizma ve taallukatı ve emrazı nisaiyede böbrek, mide, 
kum, safra taşları ve bağırsak iltihabatı gibi müzmin ve 
ınüz'iç hastalıklarda pek mühim ve kat'i tesir ve devası 
bulunduğu pek çok doktorların mahfuz tahlil raporlaril~ 
sabit ve ünlü Ege mıntakasıoın bu itibarla en kıymetlı 
ılıcası kabul edilen (Ortakçı ıhcası) ta~afı~~zdan icar 
Ye ihya edilerek işletmiye açılmış ve müşterıJerının yatak, 
Yemek içmek ve esbabı istirahatları temin ve fintlarda ~~bık 
senelere nazaran tenzilen tesbit olunarak muhterem muşte
ri.lerinin rağbetine arzetmiş olduğunu, istasyondan ılıc~~a 
gıdip gelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruş ve .. dor~ 
günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ucretı 
olan 50 kuruştan, dört günden sonraki hes pların.dan .yüzde 
Yirın· tenzilat yapılacağı muhterem halkın muztarıplerıne 
tcbdilhava ihtiyaçhlarına ilan olunur. 

(1060) 
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·nemli bir toplantı yapıldı 
Dış siyasa ız arsıulusal meseleler gözden geç:rildi 
lstanbul, 21 ( Telefon ) - Kamal Atatürk tarafından ka- Sovyet Rusyada yaptığı etüd-

Şehrimizde bulunma 'ıı:da olan bul edilm iş:erdir. Saat 16,30 da lerin sonuçlarını anlattığı 
General ismet lnönü ile iç, baş!ıynn görüşmeler akşam sanılmaktadır. Bunlardan baş· 
dış, ekonomi, tarım, gümrük Ve! geç vakte kadar devam ey- ka Reisicumur nezdinde yapı-
etikler, tüze, sağlık ve soysal lemiştir. . lan görüşmelerde dış işleri ve 

Bu toplantıda Başbakan ls-
yardını, sü, Hnnns, bayındırlık, met İnönünün doğu illerinde son günlerde çok önemli bir 
kültür bakanları bugün öğleden yaptığı inceleme gezisi hakkın- durum alan arsiulusal mesele-
sonra saat 16 da F!oryaya git- da malumat verdiği Ekonomi lerin gözden geçirildiği tahmin 
mişler, Cumuriyet Başkanı Bakanı Bay Celal Bayarın olunmaktadır. 

Havalarda ....... 
Yen' bir rekora 

Doğru 
Vaşington, 21 ( Ö.R) - A

merikahava ordusu şefi Gene
ral Andrevs 800 beygirlik bir 
bombardıman tayyaresile üç 
köşeli devir üzerinde lOOOkilo
metreJik hız rekorunu kırmak 
üzere yarın deneneç yapacak
tır. Bu uçuş Norfol - Vaşington 
- Nevyork çevresi üzerinde 
olacaktır. Uçakta 1000 kilo 
bomba bulunacaktır. 

··········~······················· · · ············ ....•.............•........•...••••••••••••••............••••••••...............••••••.•...................• ,, ........•.•....•.•. 

Har · r du- ltalya Afrika ya beş fırka 
o • ı ru 
ah.nesi dün toplandı 

lstanbul, 21 (Telefon) - Roma ve Londradan son gelen ha
berler ltalya - Habeş anlaşmazlığının iki devlet arasında harbı 
kaçınılmaz bir hale getirdiği kat'i bir surtte bildirilmektedir. 
lngiltere'de kab:ne bu akşam toplanarak durumu göz
den geçirmiş, B. Eden'in verdiği izahatı üçler konferansı 
hakkındaki raporu dinlemiştir. Yarın (Bugün) istırahatını bıra
karak Londraya dönen Baldvinin başkanlığında Kabine topla
nacak, ltnlyanın güdtceği siyasa hakkında kat'i karar alacaktır. 

. Doğu illerinde 
lşyarlara yeni zamlar yapılacak 
lstan\Jul, 21 (Özel) - Doğu illerinde vazife gören işyarlara 

yeniden aylıklarına doğu zammı yapılması düşünüldüğü Ankara
dan bildiriliyor. 

iki Türk pehlivanı i 
Güreşmek Üzere Avrupaya gidiyor' 

İıtanbul, 21 ( Özel ) - Son yapılan gü::eşlerde Dinarlı Meh
med pehlivanı yenmeğe muvaffak olan Mülayim pehlivanla Ka
raali Avrupada güreşler yapmak üzere hazırlık yapmaktadırlar. 

ougünlerda hareket edeceklerdir. 

Arnavutlukta ihtilalci- 1 

lerden 200 kişi yakalandı 
isyan önderleri Bariya kaçtılar 

Daha gönderiyor 
Süel haz!rlıklar 
Hakem heyetide 
Roma, 21 (A.A) - Yeni den 

beş siyah gömlekli fırka pek 
yakında doğu Afrikasına hare
ket edecektir. 

Roma, 21 (A.A) - Bütün 
ltalyadaki Faşist teşkilatları 
sekreterlerinin toplantısında 
parti genel sekreteri, partinin 
işleri hakkındaki raporunu 
okumuştur. Bütün kongreciler 
hemen doğu Afrikasına gönül-
lü kabul edilmelerini tekrail' 
istemişlerdir. 

B. Mussolini zamanı geldiği 
vakıt bu talebin yerine getiri~ 
leceğini bildirmiştir. 

Roma, 21 (A.A) - Sü ba
kanlığı Ağustosun son on günü 
içinde manevralar yapılacağını, 
Bu manevraların Sannio'da Alp
larda doğu Friuli'de ve Bol· 
zanoda ayrı bir önemi olaca
ğını bildirmiştir. 

Roma, 21 ( A.A - B. Aloisi 
Romaya döndükten sonra ltal
yanın ulusslar sosyetesi konse· 
yinin 4 Eylfıl tarihli toplantısın· 
da bulunması kesin oJarak de
necek kadar kuvvetle sanılmak
tadır. 

Paris, 20 (A.A) - B. Poli
tis resmen Italyan - Habeş ha· 
kem heyetinin beşinci hakemi 
tayin edilmiştir. 

devam ederken 
Pariste toplandı 

Paris, 20 (A.A) - ltalya -
Habeş uzlaştırma komisyonu 
yapmış olduğu toplanbda ça· 
lışmasına bırakmış olduğu nok
tadan başlamağa karar ver· 
miştir. 

Komisyon, ayni zamanda iki 
lıükümetin ajanlarının beyana
tını mümkün olduğu kadar 
yakın bir zamanda dinlemiye 
karar vermiştir. 

Paris, 21 (A.A) - - ltal
yan - Habeş hakem lcomis
yonu Habeş del\!gesi Jezeyi 
dinlemiş, Jtalyan delegesi Les
sonanın talebi üzerine bazı şa-
hıslarla görüşmek üzere ya· 
kmda Brene gitmeğe karar 
vermiştir. 

Adis Ababa, 21 \A.A) -
Habeş hükümeti sermayenin 
memleketten kaçmasının önüne 
geçmek için piyasadan yabancı 
mallar alım ve satımını kontrol 
etmiye karar vermiştir. 

Vaşington, 21 (A.A) - Ya
bancı memleketlerden gelen 
haberlerin tersine olarak sala
hiyetli kaynaklar birleşik dev
letlerin Italyan-Habeş anlaş
mazlığında Briand-Kelloğ and
Jaşmasını ileri sfırmeği şimdiye 
kadar asla düşünmediklerini 
açıkça bildirmektedirler. 

lstanbul 21 ( Telefon ) - Arnavutlukta patlı yan isyan Tiran 
hükümetinin aldığı ciddi tedbirlerle bastırılmıştır; İhtiliil hareka
tile alidar olanların tevkifine başlanmıştır. İsyan önderlerinden 
yakalananların adedi iki yüzü bulmuştur. Bunlar arasında bir 
miralay ihtilil etrafında mühim ifşaatta bulunmuştur. ihtilalcilerin Trakya duyumları: 
birçoğu da Italyanın Bari şehrine kaçmışlardır. Kral Ahmed T k d 1 • t 
Zogo'nun en yakın arkadaşlarından General Giraldiyi öldüren ra ya a yo Jnşaa ) 
gazeteci Kosti de kaçanlar arasındadır. 

Galatasaray f tbolcuları Petrol sondajı ilerliyor 
Peşte'de 5-2 Mağlub Oldular Trakyalılar espektö lerini beklıyorlar 

Jstanbul, 21 (Özel) - Peşte' de bulu kd l G J t Edirne, 19 ( Trakya özel ay- taç şirin Trakya genel cspe~-nmn a o an a a asaray t d ) t" 1..... t KA m Dı 
futbol takımı bugün Soruk Sar takımı ile üçüncü ve son maçını arTımızk an : 1 kt" .. B ?!. ugdu~rte ~ al nanb kal zı ekte -

Ik' d f b b J'k . .. ra ya gene enspe oru . rıgı, o goz e e em -

1 
y~pmıştır. ı e a. ~ra er. ı temın eden Galatasaraylılar üçün- Ongörenin çekilmesi üzerine d irler. 

ı 
cu maçta 5-2 ycnılmışlerdır. _ açılan ikinci genci espektörlü- TUtUn5 rimizl ısUlh 

it 1 d b •• •• k k ğüne lzmir ilbayı general Ka- İnhisarlar idaresi memurları a ya a uyu asırga z~~ D.iriğin. atandığını çok bn- t;.itünlerimizin arsıulusal pazar-
yuk bır st!vınçle haber aldık. larda değer ve sürümünü ar-*-•-· lzmir gibi en önemli, bir yur- hrmak için iyi tülün yetiştir-

N a po}İ civarında 12 ölü var dumuzun llbaylığmı on yıldan- mek yolunda tütün ekicilerine 

Ö 
beri çok değ~rli bir surette öğütler vermektedir. 

Paris, 21 ( .R) - Napoli lerde hasara sebep olmuştur. yapmış, fzmirde ekonomi, köy- Trakya yolları 
yakınında Kastellamareye tufa- On iki kurban vardır. Piye- cülük, bayındırlık ve kültür Edirne _ lstanbul şosesinin 
nını andıran yağmurlar yağmış- monte prensi felaket yerine işlerini cidden kuvvetli bir yapılmasına son derece gavret 
tır. San Marko deresi çok tah- gelmiş ve felakete uğrayanların energi ve ülkü ile başarmış gösterilmektedir. Her vilayet 
ribat yapmış ve kasırga köy- akibeti ilgilenmiştir. olan general Dazım Diriğin kendi hududu dahilinde inşa-

..... 1 •• ,.. , Trakyamızın da başında gör· ata başlamış \ e hergün ilerli-

d • • mekle duyduğumuz sevinçe yen bu inşaat mcyaııında Çer-r a yo sergısı ölçü yoktur. kesköy - s~ıray - Vize ve Vize 
· Trakya çocukları Trakyaya Midye yollarının da toprak 

Paris, 21 ( Ö.R / - Berlin yeni olarak kurulacaktır. verilen önemin derecesini kav- tesviyesi aonn erdirilmiştir. 
d 1 f d . d" .. Fransa P. T. T. bal'anı B. rayarak her va kıt olduğu ğibi yolun iki sene içinde bitirile-ra yo ı::on eransı, ör uncu " b k lb' J ı d 

M üyü e ır iği i e yur un cu- ceg· i muhakkaktır. Bundan baş-
gal · · · k" l d d andcls, B. Göbbelse bir sem- · · d 1 d · erısını u e en yangın an muriyetinuzın i e iğı surette ka Mürcftede yapılmakta olan 
sonra bugün yeniden halka pati telgrafı çekmiş ve Alman ilerlemesine ve başda Kazını d d .. 

propaganda bakanı da çok Diril<: oJduğtı halde yurdu gü- petrol sondajı a gün en gu-
açılmıştır. Birkaç güne kadnr sıcak cümlelerle cevap ver- zcJ İzmirc henzetmeğc çalışa- ne ilerlemektedir. 
yanan galeri de baştan başa miştir. cnldardır. Çok emeklere muh- R. Yamanla 

O -:-, ı·"'• Fd t• t• .-j J ''" j • ı• ·ı, 11 1 J "ı ı·ıııan çı t ıgnı e ye ış ırı en ı u. sı JH" ı p arpa ı c u > on-
dan ( Şe·rhetçi otu) yapılnıaktadır. 

Berlin 
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Acaba kuvvetleri ne kadarmış? Üç kişi ise tavuk gibi 
Boğazlarını sıkar, canlarını cehenneme göndeririz 
- Çok haklısınız. Kalbinizin 

büyüklüğünü zaten bilirdim.Siz 
aramu:.dan kendi liyakatile yük
selmiş büyük bir kahramansı
'nız. Millete olan muhabbet ve 
alakanızdan çok mütehassis 
oluyorum. AUah sizi bizlere 
bağışlasın. 

- Saray hakkında birşeyler 
işittiniz mi ? Prens Edmon, 
Prenses Sofiya yine milJetin 
alınterile zorla topladıkları ser
veti zevk ve sefaları uğcuna 
israf ediyorlar mı ? 
Prenses ve prensler hergün 
biraz daha kanımızı emiyorlar. 
Fakat doğrusunu istersen pren
sesin çok merhametli bir ka
dm olduğunu söylüyorlar. 

Pek tabii değil mi efen
dim. Sarayda villalarda her 
gece vur patlasın, çal oy
nasın cünbüş devam ediyor. 
Fukaralara çok yardım Edi
yormuş. Benimki de kulaktan 
duyma. Belkide mübalegadır. 
Zenginlerin gösterişi çoktur. 
Millete hoş görünmek için 
böyle gösterişler yapabilirler. 
Bir verirler bin alırlar. 

- HakJısm dostum, prens
ler hayabmızı gemiriyorlar, 
kalbimizi zehirliyorlar. Prense
sin hareketi de gösteriştir. 

Onun ne zalim bir kalbe malik 
olduğunu ben bilirim. Guru· 
nından geçilmez, sırtlan gibi
dir. Kızınca parçalar. Fakat 
Rober, seni hakiki bir dost 
bildiğimden bu kadar açıldım. 
Milletin i:ıtırabile kalbim yam• 
yor, bu dertleşmemizi na
musuna tevdi ediyorum. Ba
na inanınız. Her şey iyi 
olacak. Ordu elimdedir. yakm 
bir zamanda milletin intikamı· 
nı alacağım. Prensler ve pren
sesler yerlerde sürüklenecek
lerdir. 

- Millet ve vatan için sız
lıyan büyük kalbinizi takdis 
ederim. Bütün aczimle millet 
uğrunda girişeceğiniz müca
delede ön safta beni bulacak-

sınız. Emirlerinizi bek1erim. 
Hayatımı milletin saadetine 
bağışlıyorum. 

- Bundan eminim kahra
man genç, liyakatını ve cesa
retini daima takdir ederim. 
Size mahrem olarak söyliye
yim. Ben burada bu teşkilatı 

kurmakla ugraşıyorum. Mev
kiimi ayaklar allına aldım. 
Bütün amacım önce prensler 
ve prensesleri tepelemektir. 

- Büyük planınızın azameti 
önünde bütün varlığımla eğili
rim fakat aziz ceneralım; Bu 
o kadar tehlikeli bir iş ki, ya
kalanırsak bittiğimiz gündür. 

Aristokratlar bizi çiy çiy 
yerler çok ihtiyatlı davranmak 
gerektir. Tekrar edeyim. Ro
bere ihtiyacınız olursa hayatımı 
her vakıt fedaya hazırım. Bu 
yanınızdaki adamlar kimdir? 
Biz açık saçık konuşuyoruz. 
İnanılabilecek insanlar mıdır? 

- Evet planım mükemmel
dir. O kadar iyi düşünülmüş· 
tür ki: Aristokrat sınıf behe
mehal mahvedilecektir. Müca
delede korkunun yeri yoktur. 
Yamındaki adamlar bana sadık
tırlar. Bu iki gence çok güveni
rim. Bir daha arkadaşımız vardı. 
Yaralandı. Ufak bir teşebbüse 
flirismistik. O aksam bir herif 

M N# 

peyda oldu. Planımızı altüst 
etti. Mücadeleye mecbur olduk. 
Biçare arkadaşımtzın sağlığın
dan bir haber de alamadık. 

Rober içinden gülmeğe baş-
lamıştı. !Fakat belli etmeden: 

1 - Nasıl hadise; kim yara
! )anıyor. Kaşki böyle ulusal bir 

l 
harekette bana haber yollamış 
olsaydiniz 1 Elimden ~elen fe
dakarlığı yapardım. 

General; Robere vakayi uzun 
uzadıya anlattı ve delikanlı 

hiç istifini bozmıyarak dedi ki: 

Rober, hana doğl'U giderken, 
ıifiri bir karanlık vardı. Kah· 
veden biraz aylılınca; üç kişi

r.in bir köşede bekfedikle:-ini 
gördü ve elini silahma kötüre· 
rek; bağırdı: 

- Çekiliniz arkadaşlar, ora
da ınc bekliyorsunuz? Su uyur 
düşman uyumaz. 

Generalın sesi işidildi: 

- Korkma Rober, biziz. İh-
tiyatan ayrıldık. Muhakkak 
beni takip ediyorlar. 

Rober: Silahım elinde tuta· 
rak cevap verdi: 

- Avdetimde nıes'eleyi he
men anlar zi%lice size haber 
yetiştiririm. Eğer yaralı ise ve 
bütün bu teşebbüsleri söyJe
meğe mecbur edilirse mes'ele ı 
çok fena olacaklar. Hükumet 

- Evet General; takıbedi
liyorsunu2. Herifleri söylettim. 
Bana önce kızdılar, k~kulan
dılar. Lakin inanlarını kazan
makta güçlük çekmedim. He
men bu tarnflardan uzaklaşı
nız emir 1-ı:ati imiş. Behemehal 
ölü, diri tutulmanız isteni
yormuş. 

kuvvetleri her tarafı taramağa ı 
çıkacaktır. 

Bu sırada üç silahlı kahve-

1 
nin iç.ine girdi. 

General korku içinde irkildi 
ve hemen arkadaşlarile bera
ber kahvenin arka kapısından 
çıkarak uzaklaştı. 

- Acaba kuvvetleri neka
darmış? Üç kişi ise, tavuk 
gibi boğazlarım sıkar, canla-

Rober yalnız kalmış'ı. Gelen 
askerlere yaklaşarak sordu. 

- Hayir ola aziz dostlarım. 
Böyle gece yarısı her halde 
bidsini arıyorsunuz. 

Askerden birisi; sana aid 
olmıyan bir meseleye burnunu 
sokma: Kimi ararsak anyahm. 
Heydi işine diyerek ters ce· 
vap verdi. · 

Askerlerin ba~ı olan bir di
ğeri söze katıldı : 

- Arkadaş suallerinizden 
birşeyler bildiğinizi sanıyorum. 

Gel bakalım şöyle masamıza: 
- Ben de burada misafirim. 

Birgiden bu akşam geldim. 
Birşeyden haberim yok. Müm
kün olsa da size hfzmet ede
bilsem : 

- Ya; senin adın ne? 
11 Yüzüne dikkatle bakınca ,, 
a.. affedersiniz B. Rober tanı
yamadık. Gece yansı bu iller
de işin ne ? Meseleyi biliyor
sunuz, o alçak adamın ızım 

takip ediyoruz. 
- Şimdi siz girerken ko

nuştuğum ndam olçaktı. 

Diyerek meseleyi tamamiJe 
anlattı ve böyle az bir kuvvetle 
o canavarı yakalayabilmelerini 
ümid etmediğini ilave etti. 

Askerler bundan alınmışlar, 
kızmışlatdı. Biraz sert cevap 
verdiler: 

- Yanında kaç kişi vardı. 
Üç mü demiştiniz. Büyük bir 
budalalık yaptınız. Bizde üç, 
bir de siz (30), (33) ederiz. 

- Ben bu işe maalesef işti
rak edemiyeceğim. Başka bir 
vazifem var bahusus herif ba
na bağlandı ve kendi adamla
rından sayıyor. Sakın benden 
bahsetmeyiniz bu sabah hemen 
hareket edeceğim. Biriniz he
men Birgiye koşsun ve kuvvet 
getirsin fakat çabuk olunuz .. Bu 
çok şeytan heriftir yanna kadar 
kimbilir nerelerde gizlenecek- ' 
tir. ihtiyatsız hareket ediyor
sunuz.. Biçare köylüleri kimbi
lir nasıl aldatıyor. Belki de 
bütün köylüler onu himaye ı 
ederler. Boşu boşuna parçala- 1 
nırsımz. Sizinle görüştüğüm f 
fazla oldu. Belki kahveci de 
onun adamıdır. Ben ayrılıyo
rum. Bu sırtlan karpsında lsa 
vardımcınız olsun dostlarım. 

rını cehenneme gönderiz. 
- Kuvvatlerini bilmiyorum. 

Herhalde çokturlar. Bu herifler 
bukadar aptal mıdırlar? Dik
kat ettim. Çelimsiz şeyler; is· 
terseniz ben yalnız başıma 

icablarım göreyim. 
- Hakkınız var. evet kuv

vetlerini kimbilir köyün ne ta
rafında saldımuşlardır. Cesare· 
tini tnnınm. Eminim iri yalnız 

başma haklarından gelirsin Fa 
kat lazım değil. Biz uzaklaşa· 
lım. Ne vakıt Birgiye dönecek-
siniz? İcabederse size haber 
yollarım. 

- Takdiriniz benim için Jıü· 
yük bir şereftir. On, onbeş gün 
sonra Birgiye döneceğim. Ace
le bir iş varsa hemen şimdi 
hareket edeyim. 

- O kadar acele bir iş yok. 
Ticaretini yap, sana iyi ka
zançlar dilerim. Para icap eder
se heman bildir. Size yardım 
bence zevkli ödevdir. 

Rober aynlarak hana geldi. 
Düşünüyordu. Prensesin bu 
mektup işi olmasaydı. hemen 
Birgiye doğru mühim bir kuv
vetle gelir herifi yakalıyabi
lirdi. 

Rober yolcu yolunda gerek
dir diyerek kararını değiştir· 
medi. Sabah erken yola çıktı. 
İkindi vakb yorgun düşen genç 
güzel dağların bağrından çıkan 
elmas pınarın başına indi. Ye· 
meğini yedi. Viyoleti hatırladı. 
Yanık, yanık şarkı söylellleğe 
ba~Jadı. Tahassürün acısı iki 
gündür kalbini yakıyordu. B~y
nunu büken düşüncelerle ıüzel 
bir hayale dalmıştı. 

Bu geceyi Rober dağlar 
arasında ı:eçirdi. Çam ağaçfa
rınm kuytu bir yerine çeki
lerek uyudu. 

Sabahleyin pek erken uyan
dı. Henüz güneş doğmamıştı. 
Çam kokulu havanın serinliği 
içinde geniş nefesler aldı. Y o
la düzeldi. 

Rober üç gün sonra hududıı 
geçmişti. Bilmediii bu garib 
itlerde düşünceli, mütereddid 
fakat durmadan yol alıyordu. 
Yiyeceği kalmamıştı. ileride 
bir köy gördü. Çaresiz bu kö
ye doğru yollandı. Köye giri
yordu. Herkes bu yabancıyı 

evine çağırmakta müsabakaya 
girişmişlerdi. Nihayet nurani 
yüzlü ihtiyar bir Türk 11evlid: 

- Sem" Var -

Hakikatleri de görenler va 
BiriÇanakkaleyediğeriyeniTürkıy -
ye dair iki yabancı gazetenin yazıları 

25171935 tarihli Berliner Rörsen 
zaitu11g " Bet/in ,, den ; 

Son zamanlarda gerek " Ça
nakkale " muharebesinden ge
rek " Kütülemare ,, muhasara· 
smdan bahseden bazı Alman 
gazetelerinin bu savaş mey
danlarındaki Türk kahraman• 
lığını gözönünde tutmayarak 
meziyeti Alman tekniğinde bul
mağa kalkıştıkları görülmüş ve 
bunlara gazetelerimizde liıım
gelen cevab verilmişti. Alman
yatıın en mühim gazetelerin· 
den biri olan 11 Börsen ,, gaN 
zetesinin aşoğıdaki makalesi 
münevver Almanların hakikatı 
söylemekten çekinmediklerini 
ortaya koymaktadır. 

Büyük savaşın eski muha
ripler üzerinde bırakdığı izler, 
bugün tamamile başka bir şe
kil almıştır. Bir zamanlar bir
birlerine düşman olanlar, şimdi 
dostca karşılaşarak birbirlerine 
ellerini verip ulusal abideleri 
başında, şehit dGşen arkadaşw 
larının hatıralarını tebcil edi· 
yorlar. Artık felaket ve ölüm, 
kurban ve yara hatıraları 
tamamile soldu ve karşı 
tarafın askerlerine nefret 
edilen bir düşman gibi 
değil, bir cebhe arkadaşı 
olarak bakılıyor. Çünkü her iki 
taraf da da askerlik ödevi on
lardan, ulus ve vatan için ken
dilerini feda etmeyi emredi
yordu. 

Gerek bizde ve gerek baş
kalarında, yani bundan yirmi 
sene evvel birbirlerine birer 
düşman olan ülkelerde baş 

gösteren bu yeni düşünüş tarzı 
bizi sevindiriyor. Fakat bu 
aralık, bizimle birlikde omur: 
omuza, ta acı sonuç gelinceye 
kadar eşsiz bir mücadeleye gi
rişen müttefiklerimizi unutma· 
malıyız. 

Kendisinden daha büyük bir 
kuvvetle çarpışarak mağlup 
ulusların akibctleri ve meş'um 
banş muahedeLri yüzünden 
dünyanın aldığı durum, tıpkı 
şimdi eski muhasımlann ara
sında olduğu gibi, eski cephe 
arkadaşlarının da karşılaşarak, 
savaş alanındaki müşterek ha· 
tıralarını tazelemelerine mani 
olmuştur. Nete kim bilhassa Türk 
Alman silah arkadaşları arasın· 
daki münasebetlr.:ri kuvvetlendir 
mek çok güç olmuştur. Bu 
yüzden aradaki dostluğun ya
vaş yavaş unutularak onun 
yerine anlaşmamazlıklara ve 
aşırı bir hasasiyete yol açan 
bir nevi yabancıhğın girmesi 

teblikesindcıı korku1ur. Meseli 
g~çenlerde Alman gazetelerin
den birinde Kfıtülanıara hak· 
kında çıkan bir yazı serisi, 
Almanyanm, bu zaferin ver
diği şeref hissesini sadece 
kendisine ayırmak is· ediği zan
nını uyandırdığı için, Türk 
basınında çok şiddetli bir mu
kabeleye maruz kalmıştır. Fa-

kat Türk okuyucuları, Alman 
gazetesinin, Irak seferini ilmiğ 

bir şekilde incelemek suretiJe 
harb tarihine aid bir etüd 

yapmaktan ziyade, yazıcının 
özel maceralarım anlatan 

vakıt geçırıcı bir makale 
neşretmek istediğine dikkat 
etmemişlerdir. ~Türk ordularile 
birlikte çarpışan Alman asker
lerinin, kendilerine düşen öde-
vi tıpkı 1918 son baharında 
Verdun 'un önünde Amerikalı
ların hücum!arına karşı, hiçbir 
zafer ümidi olmadığı halde ta 
sonuna kadar cesurane bir şe
kilde mukabele eden Avustur
ya ve Macar batarvalan 2ibi 

ifa ettikleri kolayca anlaşıla-
bilir. 

Her türlü anlaşmamazlıklara 
mani olmak için şunları açıkça 
söyleyelim: Almanyada kimse, 
Türkiyenin elinde Kutülamara 
zaferinin verdiği şerefi almak 
niyetinde değildir. Türk askerinin 
kutülamarada çöller içinde ve 
şeref dolu bir muzafferiyet 
kazandığım ve bu muzafferiye· 
tin parlaklığınırı Türk tarihinde 
hiçbir ıatnan aolmıyacağım Al· 
manyada herkes takdir eder. 
Eğer Irak, Çanakkale, Filistin 
ve Kafkasyada akan Alman 
kanının ancak damlalarla sa
yılmasına mukabil, buralarda 
ölen \'e yaralanan Türk
lerin bir milyondan fazla old11-
ğunu unutacak olursak, Tütk 
cephe arkadaşlarımızla birlikte 
yaptığımız mücadelelerin batı
ra5ını karartmış olur\lz. Bizimle 
birlikte omuz omuza, Galiçya
da, Romanyada ve Makedon· 
yada çarpışan Türk kahraman
larmı minnetdarlıkla anarak, 
şurada veya burada kazanılan 
müştercrek muzafferiyetlerin 
hissesi hakkmda her hangi 
bir kimse ile çekiımeyi red· 
dederiz. Bir tarafın diğer 
taraftan ne kadar f aıla iş ba· 
şardığını bizden sonra gelecek 
nesillerin yazacağı tarihle ay• 
dınJatılması gerektir. Biz, teker 
teker herke9İD, kendi ulusu 
için mücadela ettiği düşünce
sile, daima bütün mevcudiye
tini müşterek gayeye hasrelti· 
ğine kaniiz. 

1917 yılında Braila'da 6 ncı 
fırka kumandanı Hilmi paşaya 
veda ettiğim zaman bu mü· 
kemmel asker: Savaştan sonra 
Almanya da Wiesbaden 'de, Ho· 
tel Rosede görüşmek, üıere, 
demişti. Hilmi, gençliğinde bir 
yıl için Almanyaya gelerek 
W eisbadende, tüfekçi alayında 
hizmet etmişti. Bu zaman ken
d sinde çok tath habraJar bı
rakmıştı. Hilmi Paşa tarafın
dan verilen randevu, hemen 
hemen bütün cephelerde Türk 
ve Alman askerleri tarafından, 
savaştan sonra görilşmek Oze
re verilen vaitler gibi sonsuz 
kaldı. Maalesef! Bununla bir
likte Türk müttefiklerimizi za
ferlerini unutmadığımız gibi, 
büyük savaştaki şayanıhayret 
muvaffakıyer' ni Iayikile takdir 
ediyoruz. 

Bugünkü Türkiye 
10 Ağustos 935 tariltli Neues 

Viener Tageblaet "Viyana,, da11; 
Bugün, arazisinin önemli bir 

kısmı Avrupa kontinanında bu
lunduğu halde hemen hemen 
hiç tanınmıyan bir memleket 
vardır ki o da Türkiyedir. Bir 
çok kimselerin pek sathi su
rette bildikleri, eski Osmanlı 

imparatorluğunun harabelerin
den çıkan bu memleket son yıl 
içinde, yakından incelemesi çok 
ente. esan olan bir tekamül ta
kip etmiştir. Akibeti üzerinde 
o kadar büyük bir rol oynıyan 
1923 yılından beri (Lozan mu
ahede sinin imzalanması) mem
leketin içinde ve sınırlarında 
barışın muhafazasına çalışan 

Türkiye hakkında sade iyi 
ve hayranlık uyandırıcı şey-

llhtran dininde kökleşen Cuma 
$Ilinü yerine, restniğ dinlenme 
günü olarak arsıulusal Paıar 
gününü kabulu, işittiklerimizin 

bir kısmıdır. 
Bugün devlet adalhllrı i~in

de, siyasal ve ekonomik lıa· 
kımdan açır ve mesuliyetli 
ödevleri arasında, ulusunun dil 
ve kültür meselelerile uğrat· 
ınak için vakıt ve imkln bu .. 
lan bir tek kiti vardır. it~ 
asrın en inatçı ve g-ert bir 
idaresini bir darbe ile ortadan 
kaldırarak onun yenfi~, blç 
bir tarafta daha esastı ve 
modetl\ bir şekline rastlanmı· 

yan bir demokrHİ getiren 
bu adam, Cumur Başkanı Ka· 
mal Atattlrktnr. Cesur, ileritiel 
gören ve her \ı}ngi b\r sıııtf 
mücadeleıi tanımadığı iİbi, da· 
hiyaoe bir devletçilik planUe 
böyle bir hareketin bat göt· 
termesine mani olan bu devlet 
adamı, aynı zamanda -... bpk• 
eski Yunahlılar ve Götbe gibi 
-- Ctınün düşbnce ve duygu· 
larına uymayan eski kıynıetle• 
rin yerine yenilerini koyac4lc 
kadar da alicenap ve iyi kalp· 
lidir. 

Cumur başkanı Atatürk bu· 
gün iki başka bı,ka hareke• 
tin başında bulunuyor. Bunıır 
dan birisi, Türk dilini 1•· 
l>ancı kaide ve kelimelimelerdet' 
kurtarınağa 2'ayret tderkt~· 
ötekisi de, eski Türklerin tarıb 
ve kültUrünU incelemekle ıue9' 
guldür. Çok haklı olarak bire~ 
kültür devrimi telekki olunabi 
lecek bu iki hareket, mende~ 
ketin gençliğini tamamile te 
bir etmiş gibidir. Dil hareket 
lerine bakarsak, eıki fOr 
edebiyabnın tamamen farkb1!• 

1 • ıt 
canlı ve hayat do u yenı 

halk edebiyatınm yavaş Y!d~•; 
inkipf etmekte olclug 0 

görürüz. Tarih araştırmalarld: 
gelince, eğer bunlardan e ·~ 
edilecek ıonuçlarm acun ta!,11 
incelemelerini tamamen altu: 
edebileceğini iddia e)'l~ı'B~ 
herhalde ınubalağa etmıf 

may1ı. Bundan batkı kadın; 
umumit hayatın her alanııı. 
ve ailesi içinde erkeğin ıe; 
yesine yükselmesi ( mal\&IO ft 
duiu üzt:re evvelce kilid 11 
kafes arkasında hapis o!lffl',, 
Ttırk kadınının " kalb ~
şahsiyet,, sahibi olması~a ;f' 
saade edilmezdi) ve şı°İ<ıta' 
kadar irrasyonel bir şe JJe 
ham maddeler iıtihsal etbetOll 
tan1lan bir memleketin ~ ... 
modemletmesi ve endüıtlAt•" 
meıi Cumor Baıkanı 1(. ff 
türkün tamamile siya••l .,ıi 
kültürel mahiyetteki mesel~,r 
baletmek hususunda ~öt b•' 
diği mabereti, ekonoınık . ..,.t 
yatta da kullandığını 1 

eder. ar" 
Muhakkak olan bir şe!. ~·ye· 

o da şudur: Bugünkü jur 
1 ,e 

nin hiç bir yabancı ınaldtdt• 
memlekette gözü yoktur. ..-"' 
kiyenin yegane samiıni a~ı deıı 
bir taraftan "kendi e\lıP b•' 
sükunet ve intizamı ıııu 1' 
faza ederkem, diier taf'-:J: 
da arsıulusal banşın ide'J 
lamlaşması, yegane, .• ffJ_ ... 
ve, kelimenin en hakıkıgl fi 

nasile medeni, sıhhat:. "' 
• . ıııt~ 

mesut bir ulus yetıştır ğfff'' 

ler işitiyoruz. Asırlardan 
beri devam eden Şark te-
okrasisinin ortadan kaldırılma
sı kadın haklarının ümidin 
fevkinde tahakkuku, yabancı 
sermayeler işliyen imtiyazlı de-

asırlardan beri ihmale u çtr 
rak, fclaketl! savaşlardan ~;eri" 

t ken fakirleşen bir meınle gidi'· 
canlanması ve terakki et~e~ 
Bugüukü Türkiyeyi ınute ;ııet 
yen inşa edilen birbinaya:e ft.t•• 

J mek kabildir. Mimar · ç~ 

miryolarının satın ahnması La
tin alfabesinin kabulü, yeni 
yollar açan bir dil ve kültür 
bareketınin basJaması ve müs-

türk, yapdığı bina içİP -~~~ 
kıymetli bir malzemeye 1111'~ 
dir o da Türk ulusunu~ 
disine kartı besledij'İ 
siz 2'ivendir. 
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·········································;· . f G:!çen Sayaların ÖzU "Bordo bir entrika ve ısr~ 
. k · ı tur ihtilal adlı-

'' "7n)'a K.ra 'rnın ba11ken11111 kızı mer ezı o muş • . 
·a dal! ı mı ddrt J'aşmda o y~si burada kan yerıne paraya 

ı fır rrizel ı·e o· 'Ulltlllr ki la/.sıli- susamıştır. Bir kadın bütün şeb-
i ırm,.k 11:! rr gd ti i Fransada rin hükumet erkanını kendi 

ı 11rnto 11 ,·r;i Ş'iMf)·e dö ~on:~- arabasına bağlıyor. Bu gözde-
rz ıl· rı·lem ·or. l\.an kora hırbuı- • d D Terez a Kabrus-

ne fJl'k barr/ı de[!illerdir Fransa la nın a ı ona Y 
i/ıtiltU çılu;•or. Bav dö Fcm/l'nayrla11 tur. ~daletin kolunu tutan o-
artılrw Terezya Bordoya sıjfuuyvr. dur. ihtiraslarını serbesçe ya-
Ta!mı del~rl devri11i açmak iizne pabilmek üzere gözetleme ko-
bu şt'/m gelmışlir. Pmolası şudur : mitesinin azlini istemiş olan 
!Jaş'an düşürmek ve keseleri 1'111- d Talyenin bu yabancı ile 
mek. Terezva şüplrrliler atasrnda 

0 ur. . . "f d · 
J'akaia1Jarak ifa zındomna atıltror. serbest. ızdıvacını ı şa ~. e~~~ 
Vaktile tamdıgı Talyrne yaz/l'or. Talyenı yumuşaklık ve ıtid CI 

Kurtanlmca, omm metresi oluyor. Jikle ıuçlulanm. 
11irrok malıkumlan öliirnden kurla- Afk yUzUAU 
ran Terezya Bordo şenliklerinde Akıl T erezya B. Paroya dedi ki: 
ta11ricesini temsil ediyor. _ Talyenin Parise hareke-

............ tinden önce babanızın hapisten 
Araba, ılık bir kış güneşi · · B altında iki sıra halk dalgası çıkmamış çok müteessırım. u-

d rada onun iş arkadaşı olan 
arasında yavaşca ilerliyor u. 
H~k· k d b Jzaboyu birar tanının. Onu a ım adınlann airevi a-
kışına malik olan T erezya da arkadaş]arile birlikte yemeğe 
Şanının bütün genişliğini ku- çağıracağım. Siz de enunla ta• 
cakfıyordu. nışabileceksiniz. Zeki ve çok 
Arabanın etrafında bir çevre bilgili bir kimsedir. 

kuruldu ve ihtilal şarkısını - Vondom papas mektebi-
gükremeğe başlad ı; nin ffiildürü değil miydi vak-

Ölüm dansına girelim... _ tile? Ben de onların mektebin· 
Fakat '1iğer bir çok seslerin, de okumuştum. 

ayni bava üzerinden, Terezya - Eski vaziyetini ona ha-
şerefine Ha zındam mahbus- tırlatmanızı tavsiye etmem. 
farı tarafından güftelenen bir Fakat umarım ki buna lüzum 
Şarkıyı söylemesi bu ihtilal 
nağmelerini söndürdü: kalmadan himayesini kazana• 
Hepimiz bu güzel havaya do- caksmız. 

yalım - Mümessil vatandaş Tal-
y akında hep memnun olacağız, yen uzun zaman için mi bura-
Bize ilgilenen var. dan ayrıldı. 
Zındanlarımızı açıyorlar. _ Bilmiyorum. Fevkalade 
Bu akşam serbest olacağız, Yaşasın aşk. bir posta ile Parise çağml-
Bu akşam hür olacağız, mıştır. 
Kulenin tepesinde. lzabo, saylav Lekino ve as-

keri komiteden iki tiye ile bir
likte yemeğe geldi. Terazya· 
nın dostlarından bayan Delpre 
hürriyet arabasına koşulan ve 
Tanriçeyi tanımak isteğile ya
nıp kavrulan on beş yaşında 
bir çocuğu da beraber getir
mek müaaadeaini istemiıti. Bu
nun adı Jan Geri idi. Terezya 
mümessili sağına ve Paroyu da 
soluna yerleıtirdi. 

Gtizel cin, itiraf etmeli 
Yalnız sen bize el uzatbn 
Tatlı bir yardım için 
Bunu hiç unutmayacağız. 

Rob :: splyerln casusu 
Bu şarkı, bir kadının zafe

.rini kutlular gibi olan halkın 
iltcrinden uzaklaıtı. Ulusal 
meydan süküta dalmıştı. Giyo
tinin yerinde birisi etrafı gö· 
zetliyordu. Bu Robespiyerin bir 
memuru idi. 

On dokuz yaşlarında, he-
~.üz tüysüz bir delikanlı idi. 
lizerinde şık bir elbise vardı. 
Görünüşte pek sevimli bir 
!_:eııçti. Fakat ruhunda yalnız 
bir sevgi, bir örnek, bir tanrı 
vardı: Robespiyer. Robespiye
rin bütün bu aşıkları hareket
lerini onun hareketine uydu
duruyor, para ve kadın sev
gisini reddediyor, fazıleti deh
tcte ve dehşeti fazilete daya
l4arak onlar da "bozulmaz,, 
oluyorlardı. 

Son derece namuslu olan 
Robespiyer her prokonsul bu
lunan yerde casuslar bulundu
rurdu. Konvansiyonda komiser• 
ferden bahsederken: 

- Bu adamlar, derdi, ah
lakıı:ıhkJarı canlandırmaktan 
batka bir şeye yaramazlar. 
Aristokrasinin kötü huylarını 
ulusa aşıyorlar. Fakat sabır, 
lllilleti müstebidlerden kurtar
dığımız gibi ahlakını bozanlar
dan da kurtaracağız. 

Gi:ıli vazife ile Bordoya gön
derilen Mark - Antuvan Jülyea 
gördüğü manzara karşısında 
titredi. Bu duyduğu şarlu, ih
tilalin deiil, bozgunculuiun 
Şarkısı değil miydi? ~ 

Bir kadın Bordoda hüküm 
sürüyordu. Bir yabancıya orada 
tarıca gibi tapıhyordu ve o et
rafına aflar dağıdıyordu. Ha
pishaneleri açıyor, Cumuriyeti 
harap ediyordu. 

Yemek biraz kaba bir nete 
içinde geçb. Bir çok defalar 
T erazya masanın öte ucundan 
gelen ve çok ısrar ile kendini 
süzen bir bakıştan pek sıkıldı. 
Bu, genç Gerinin bakışı idi. 
Hatta bir aralık oğlan gözle· 
rini gözüne dikince T erezya tit
redi. Zira bu çocuk Fransisko
nun kara saçlarına ve sık kaş
larına malikti. 

Meyva yenirken müfritlerle 
cumuriyete ve habodan Talye
ne kadar bütün vatanseverlere 
kadeh kaldırıldı. Lekino da 
kalkb: 

- Müstebidin ölümüne oy 

veren ceıur cumurculann sıhha
tına içelim dedi. 

Şişe elden ele geçti. B. Dö 
Paroy sararmıfh. Lekino ona 
hitaben; 

- Haydi iç tc şişeyi yanın-
dakine ver; dedi. 

Lui XVI nın ele geçirildiği 
20 - 21 haziran 1792 gecesi 
onun kapısında nöbet durarak 
hayatını fedaya hazır bulunmuş 
olan B. dö Paroy kıralı öldü
renlerin sıhhatine içmekten sa
kınıyordu. 

Lekino haykırdı : 
- Sişeyi tutan vatandaş biç 

şüphesiz bir aristokrattır. Ben 
onları tanıdığım için kendisini 
ele veriyorum. Sent kasabasın
da bizim aramıza karışmış 
olan bunlardan birini keşfet
tim. Ertesi günü kafası kopa
rıldı. Bu da aynı akibete uğ-

ramah. 
.'V nu ı·ar -

ı Bilgi kaynaklarına yar- Şarpi yarışları yarın baş
dımcı bir müessese lıyarak 3 gün sürecek 

lzmir talebe yurdu fakir ve varlıklı ı Denizsporununehemmiyetvekıymeti 
talebeleri sinesinde barındırıyor 

Talebe yurdu ve direktörü bay Şerif 
İzmirin kültür bakımından ihtiyaçları temin edilmektedir. 

ne kadar ileri bir şehir olc\u- Korunan kimsesiz talebenin 
ğunu biliyoruz. Orta okullarla sayısı, açılışdan bugüne kadar 
lise, öğretmen ve endüstri oku- yüze yakınlaşdı. Bu talebelerin 
laları bu güzel memleketin, 1 birçoğu yarının büyük adam-
hatta Egenin zengin bilgi kay- lan olmak için şimdi Üniver-

. naklarıdır. ıiteye devam ediyorlar .• Fakir 
Yıllardan beri memlekete yavrulara ayrıca partimizin yar• 

yüzlerce, binlerce bilgili genç dım kolu tarafından ve genel 
yetiıtiren bu kültür müessese- meclisce de özlü yardımlar, 
leri her sene artan okuma he- ıefkatler gösteriliyor. 

Şarpi yanşlamıdt1J1 bir g<irii111iş 
Etrafı denizle çevrili bahtiyar 

ve talili memlnketlerin en mü· f 
him ve zevkli sporlarından bi- i 
risi de hiç kuşkusuz yelken ! 
sporudur. 

Son zamanlarda lzmirde de 
oldukça gelişen bu spor fllbesi 
hakkında okuyucularımıza bir 
az mal6mat vermeği faydalı 
bulduk. 

usuliyle yapılacak olan bu ya
rışlar, yine Karşıyaka sahille
rinde ve 7 deniz mili mesafe 
dahilindeki müselles içerisinde 
olacaktır. ilk çıkış ) eri Karşi-
yakadır. Oradan Karataş isti
kametine doğru iidilecek ve 
donüşte Bayraklı tarafındaki 
şamandiradan geçilerek ilk çı
kış sahasına dönülmek sureti
le yarış sona erdirilecektir. 

vesi karşısında daha büyük bir Sözll burada kesen direktör: 
önem kazanmıştır. Dört yan- - Binayı gezmek ister mi• 
dan akın eden talebelerle do· siniz ?. Dedi. 
lup taşmışhr. O kadar ki leyli Kalkbk... Üç katlı binayı 
mekteplerin yatı kısımları gezmeye başlabık. Yatak oda-

Avrupada, bilhassa lngilte
rede yelken yanşlan futbol 
kadar belki ondan da önemli 
bir mevki İfgal eder. Daha zi
yade amatör sporcuların; meş
gul oldukları yelken yarışları 
lngiliz kral ailesinde bile alaka 
uyandırmış, yanş galipleri, bü
tün bir milletin manevi sevgi
sini kazanan ulusal kahraman
lar mertebesine ulaştırılmıştır. 

Y anşların intizamı için kuv
vetli bir komite hazırlanmıştır. 
Bu komitede himaye ve ha
kem hey'eti olarak deniz ku
mandanı bay Fikri, gurup ku
mandanı binbaşı Remzi, mua-

1 
vin bay Faruk ve deniz bin
başılarından bay Süreyya, yüz 
başı bay Ali, gümrük muhafa
za enspcktörü bay lsmail, mü-

teşkilatın genişliğine rağmen, ları üç, beş, altışar karyolalı-
talebe ihtiyacına. yetemez oldu. dır. Tertibat her türlü sağlık 
Buna binaen ihtiyacı topJıya- icaplarına uygun. 
cak yeni bir müessesenin vü- Yalnız, bina bugünkü talebe 
cuduna lüzum görüldü ve ni- sayısına karşı ihtiyaca yeter 
hayet 931 senesinin Eylülü değil. Yeni. ~ir bina 
içı0nde Karantinada ııbir t 1 b aranmakta .. Dırektorden çalıı-

a e e il ' · d d d' ki: yurdu,, açılarak Türk maarif ma usu ennı sor um. e ı • 
cemiyetinin idaresine bağlandı. - Yurt yeni ders senesi için 
Bu özlü yurdun maksat ve ga- büyük bir hazırlıkla ve teşki-
yesi, yalnız, talebelere kifi lahnı daha geniı tutmak sure-
gelmiyen yatı ihtiyacını karıı- tile işe başlamak üzeredir. Di-
lamak değil, ayni zamanda ço- ğer okulaların kayt muamele

sile beraber biz de talebe kay-
cuklanmızın daha ehven şart- dına ba•lıyacagıw z. Önümüzdeki 
lar altında tahsillerine devam ... yıl yabancı dil ve musiki kurs-
edebilmelerini temin eyle- ları açılması da düşünülüyor. 
mektir. Simdilik bina meselesi yüzün-
müessesenin açılmasının C. H. den bun]arı yapamıyoruz. Bu-
Partisiyle sabık ilbay General nunla beraber ilk fırsatta te-
Kazım Diriğin ve Türk maarif şebbüse girişileceği de mu-
cemiyeti yönetim adamlannın hakkaktır. 
bfiyük i'ayret ve yardımlan Bahçede güzel bir voleybol 
olmuş •e o zamandanberi mü- sahası var. Talebeler günlük 
him bir boşluğu doldura gelea spor ihtiyacını bu sahada tat-
talebe yurdu bugün lz•irin min eyleyorlar. Yurtta ıpor 
kültür hayatında önemli bir hareketleri gayet iyidir. 
yer almıştır. Talebe yurdunda bağlanma, 

Günden güne ileri adımla- terbiye ve yemek işlerile mfi· 
rını daha çok hızlandıran bu talea durumu orta oküllarla 
yuvayı z yaret maksadiyle bu- liselerin durumuna tamamen 
gün Karantinaya dogru uzandın uygun olması itibarile çok 
Beni (Yeni Asır) namına çok sevinç ve!'icidir. 
iyi karşıJıyan yurdun direktörü HulUsl Günay 
bay Şerif Andaç ile bina- J · ''' • '" • 
nın denize bakan güzel manza- Ztnirspor kongresi 
ralı balkonunda konuşuyorduk. 18 ağustos pazar gecesi top-
Yan tarafta, salonda bir kaç lanacağını haber verdiğimiz 
talebe oturmuş duruyorlar.. lzmisspor kulubünün senelik 
Talebelerden bazıları direktör- kongresi o akşam ekseriyet 
!erine sık sık yaptıkları ders olmadığından yapılamamış ve 
sorgularile konuşmamızı kesi- 25 ağustos pazar gecesine 
yorlar ... Anlaşılıyor ki eski bir bırakılmıştır. 

Halkın her tabakasının gös
terdiği bu yüksek alakanın se
bebi çok basittir. Denize karşı 
sonsuz bir yakınlık, denizcilere 
karşı da derin sevgi ve saygıdır. 

Türk ulusunun da denizle 
olan ilgisi gözönüne alınırsa 
bizde daha henüz iki üç yıllık 
bir maziıi olan bu deniz spo
runun ne kadar gelişmiş oldu· 
ğu kolaylıkla anlaşılır. 

Belfi başlı deniz şehirleri
mizde bilhassa lstanbul, lzmir, 
Mersin, Samsun, lzmit gibi da· 
ha önemli beldelerde her sene 
birincilik müsabakaları yapıla
gelmektedir. Üç senedenberi 
de mıntaka şampıyonları, mu

ayyen yerlerde buluşarak Tür
kiye birinciliğini kazanmak 
için yarıflara iştirak etmekte
dirler. 933 senesinde ilk ola
rak Türkiye birincilik müsaba
kaları lzmirde yapılmıı lstanbul 
sporcuları, haklı bir üstünlüğün 
sonucu olarak Türkiye birinci
liğini almışlardır. Geçen sene 
ise lstanbulda yapılan müsa
bakalarda lzmirli denizciler 
yüksek bir varlık göstererek 
bir sene evvelki Türkiye birin
cilerini yenmişler ve birinciliği 
lzmire kazandırmışlardır. 

Bir hafta evvel başlaması 

kararlaşbnldığı halde şarpicüer 
den birisinin dışarıda bulun
masından dolayı bu haftaya 
bırakılan şarpi birincilikleri 
yann öğleden sonra batlıya
cak ve cumartesi, pazar gün
leri de devam etmek suretile 
3 günde bitirilecektir. Puvan 

öğretmen olan Şerif Andaç 
yurd talebesinin üzerinde çok 
sağlam bir intibak yaratmış, 
onlara azatlı zamanda b!le ça
lışnıoı aşkı aşılamıştır. 

Bay Şerif suallerime cevaben 
dedi ki: 

IZMI R O( KOH 
- Açılışından bugüne kadar 

bu yuvada sayısı iki yüze yak
laşan talebe barm~ış ve her 
sene okuyucu kadrosu elli ile 
yetmiş arasında dalgalanmıştır. 

Yurdun en büyük varlıkla
rından biri, kimsesiz ve yok
sul talebenin korunmasıdır. 
Diyebilirim ki ücretsiz talebe 
ücretli talebeye nisbeten ye
künu daha kabarıntır. Türk 
Maarif cemiyelinin yurd üze- ı 
rinde toplanan özlü çalışma-
sı ile aynı zamanda bu fakir 
ve kimsesiz cocukların bütün 

PANAYIRDA 
I>t~()JE. IlEK<lRAS):ON. 1'EZYiNAT 

RESi1"I. l, AZI. GllA},iK. 1'E._5IliR 
ELEKTltiK 1'hSiSArfl 

EN EHVEN ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL IŞ 
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tekaid deniz kaymakamların
dan bay Mehmed, körfez •a
purları enspektörü bay izzet 
ve doktor bay Hasan ~ 
bulunacaklardır. 

Bilindiği gibi bu yanşlarda 
lzmir birinciliği meydana çı
karıldıktan sonra gelecek 
hafta Türkiye birinciliği bu 
sene de şehrimizde yapılacak
tır. 6 Şarp~ de hazırlıklarını 
bitirmiı ve antremaıııarına de
vam etmektedir. 

Eski birincimiz bay Refikin 
yine bu müsabakaları ka:uınıp 
kazanamıyacağı şimdiden belli 
değildir. Birbirlerine yakın va-
ziyette bulunan Şarpicilerimizin 
3 iÜn sürecek olan bu yarıı
ları çok heyecanlı olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Okurlarımızın şikayetleri 

Azad 
Dükkanlar neden 
baştan başa açık? 

Bugün Yeni Asır'ın ikinci 
sayfasındaki " Azad ,, serlev
halı yazıyı okuduktan sonra 
size bu mektubumu yazmak 
lüzumunu hissettim. 

Azad kanununun yeni şek
linin kabulünden bugüne kadar 
birbirini nakzeden muhtelif 
emirlerle karıılaşıldı. Bizler de 
hali hangi müessesatın kapah 
ve hangilerinin açık bulunabi
leceğini esaslı surette öğren
miş bulunmiyoruz. Her cumar-
tesi sabahı herkeste bir tered
düd vardır. Bugün açık mıyız, 
kapalı mıyız? Belediyeye tele
fon ediyoruz. Birbirini tutma
yan cevablar alınıyor. 

iki haftadır hirbiri üzerine 
Cumartesileri öğleden sonra 
lzmiri dolaştım. Belediye civa
rındaki mağazalar müstesna 
lzmirin her semtinde gramo
foncu, fotoğrafçı, kitapçı, elek· 
trikçi, kehribarcı ve daha bir 
çok esnafın açık olduklarım 
gördüm. inşaat malzemesi sa
tanlar da sarih olmıyan bir 
müsaade ile baştan başa açık
tırlar. Çivici ve hurdavatçı 
mağazaları da öyle., Şu halde 
Cumartesi öğleden sonralan 
resmi dairelerle bankalar ka
palı diğerleri kimiJen açıktır. 
Acaba kanunun yeni şeklinden 
maksad bu mudur? Mes'eleye 
sarih bir cevap alabilirsek ne 
mutlu! 

M. A. 



büy·· ervet· şk .. 
ar kadını gerçe bir sevgi ile sevebilir mi? 
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in ihar 
Fakat 

mı, cinayet mi? - Y aırn milyonluk hayat sigortası 
yarım milyonu alacak kadın bu serveti istemiyor •. 

O saatta tenha olan orman
da, pe erkenci bir gezici, göl 
kenarmd bir alede toprağa se
rilmiş bir vücut görmüştü. Hiç 
ıüphesiz fazlaca içmiş bir adam 
olacaktı. Bununla beraber, 
yüzü üzerindeki bazı lekelere 
merak eden seyrancı ona yak
laştı. Biraz daha eğilince, bak
b ki bu lekeler kan lekesi. 

ormanda bir cesed 
Öğle gazeteleri <'İnayet 

hakkında ilkönce bu haberi 
verdiler . Ertesi günkü ga
zetelerde daha fazla taf
ıilat vardı . Cesed, otuz 
beş ya~annda Jan Davrin~ 
isminde bir otomobil simsarı 

idi. Sağ şakağındaki yara brov
niğ tabancasile açılmışh. Cese
din yananda bulunan silah, in
tihar zannını uyandırmak için 
katil tarafından bırakılmıştı. 
Resmi rapor ve adli tabip ra
poru bu neticeye varıyordu. 
Yarım milyonluk sigorta 

Tahkikat kırk sekiz saat ye-
rinde savdıktan sonra bir iz 
bulundu Öliinün evinde yapılan 
bir araştırmada bir ay evvel 
lmperator ban damözlerinden 
matmazel Lulu menfaı:ıtına ya
pı' ş beş yüz bin franklık 
bir hayat sigorta poliçesi 
bulundu. Cinayet bu kadına ya-
radığına göre ... 

Fakat dansöz bu yarım mil
yonu almak için sigorta idare
sine m··rncnat etmemişti. istin
tak h;.lc'mi bunu da kendi te-
zine göre tefsir ediyordu. Mat
mazel Lu!u pek sade bir ihti
yatkarlık gösteriyordu. Belki 
de bir suç ortağı onu bu yel
da harekete sevkediyordu. 

Tahkikat için iki yol vardı. 
Ya şüpheli kadını hemen sor
pya çekmek, yahut harekatını 
ıözetlemek istintak hakimi bu 
ikinci metodu kabul etti. 

Evinden ç•kmıyan 
dansöz 

Dansözün oturduğu apartman 
kapıcısı, tahkikata gelen polis 
memurlarına genç kadınının 

dramdan beri apartmandan çık-
madığını ve kimseyi kahul et
mediğini bildirdi. lmperator 

kulmak istiyor. 
Fakat birden 

bire bu sahte 
neşe kayboluyor 
ve tekl!fi kabul cdiJmiyen er
kek utanarak yerine dönüyor. 

Polis kendi kendine dü"ü-
nüyör: 

Haspa ihtiyatı elden bırak-
mıyor. Herifi bizimkilerden 

sanmış olacak... Onun emni

yatsizliğini uyandırmamak iç"n 

hesab görerek kahveden çıkı-

Garda güz.:;J 
bir kadın 
Po':s kartını gös 
termiştir. Ona 
\'"rİ'en masa 
cbnsüzler~n fo
C:]SI yan:nda
clır.K~dın girer 
kcn direktör 

Bu sırada polis gözünü ka
patmamakta, halk arasında 
gizli aşıkı, belki de suç orta
ğını aramaktadır. Fal·at dan
söz hiçbir erkeği tercih etmi
yor. Her istiyene aynı iştiyakla 
kendini bırakıyor. 

Bununla beraber, dansın dur
duğu bir sırada, bir adam ona 
yaklaşıyor. Onu bir köşeye 
sürerek yüzü yüzünde, adeta 
ağzı ağzında ona bazı şeyler 
fısıldıyor. 

Orlcestra ansızın bu baş ba
şa görü~meyi kesiyor. ilk de
fa nl uak cl-nsöz bir erkeğin 

t , rı· . dd . . 
l ans c.: •• ıı:::.ı re etmıştır. 

Arkadafo ya: 
pllan itiraf 

Şimdi bir kö
şede yalnız. Dal-

nehrine atılmak iı:ıtedim. Ha
yata beni bağlıyan ne kaldı ki ... 
Eakat işte insan korkak oluyor. 
Fakat zaman gelecek, bu cesa
reti bulacaS?ımı hissediyorum ... 
Tabancam hep üzerimde. 

Sır ortağı onun üzerine eği
liyor: 

- Böyle olmamalı, Lulu ... 
Her şey yoluna girer. Ben de 
vaktile bunu çektim. Fakat 
insan kendini teplıyor. Hele 
yarım milyon franv.ı olursa ... 

Polis, can kulajlile dansözün 
cevabını bekledi. Fakat o ses
~iz durdu. Halinde herşeyden 
fera~at ifade e~en bir mana 
vardı. 

- Neye yarar ki.. Bay, en 
bü,,i11< :r.enS?inlik asktır!. 

S nl ço~ seviyordum 
Yavaş yavaş c;alon boşalıyor. 

;nfak vakh.. Lulu bir müşte
rinin tek'ifini reddederek yal
nız bir otomobile :ıiriyor. PoJis 
te diüer bir otomobile atlıyor. 
Yirmi dakika sonra iki otomo
bil Parisin ucunda, orman ka
pıc;mda duruyorlar. 

Sabah ~is içinde, erkek ten
h., alelerde hızla vüriiyen sö
nük hayali takip ediyo'". O bir
den bire cesedin bulunduğu 
ferde duruyor ve polis uzaktan 
oir hınclnrk duyuyor! 

- Affet; askım. Seni çok 
seviyordum ... Kıskançtım ... Be
n· rn kı ~knnçlığım her şeye se
ben oldu. 

Polis şimdi herşeyi anhya
rak uzaklaşıyr.r. 

Ask en bUyUk servet 
Biıaz sonra, sabah ormana 

r-czmeğe gelenlerden biri, ka-
dm cesed 'ne ayaklar"le çarpı
yor. Kanlı başı bir tutam çi
men üzerine düşmüş olan ce-
sedin elinde bir tabanca .. 

yor ve onu dışarıdan gözetti- Orman bekçilerinden biri 
yor. Kadın aynı düşünceli, yaklaşıyor: 

onu! " Tenbel ! 11 sitemile kar- mış duruyor. Şampanya ve _ Bilmem ki, ne diye hep 
elemli halini muhafaza etmek- ı d ı k şı amıştır. ans ateşiy e ızaran genç ve ayni yerde kendilerini öldürü-
tedir. Meslek gayretile mi, yoksa parlak yüzü birdenbire elemli yorlar bunlar!.. 

Biraz sonra çıkıyor ve ka- teneffüs ettiği havanın verdiği bir tavır almıştır. Ertesi gün, gazeteleri oku-
. "b" b" . sarhoşlukla mı, dansöz bütün - iyi değilmisin, Lu!u? duktan sonra, sigorta kum-

rarını vermış gı ı ne ırın vücudunu danseden erkeklerin Yanma yaklaşan diğer bir 
öteki sahiline geçiyor. Ora- k Ü dansöz onunla görüşüyor. panyası memurlarından biri ağuşuna bıra mışbr. zerin- Oh k . h arkadaşına: 
da, yolda yabancı birisi deki rop bir eldiven gibi cil- - , artı benim içın a- _ Ne abdalmış bu kadın! 
ona yaklaşarak bir iki kelime dine yapışıktır. Omuzların ku- yatın ne kıymeti var.. Sekiz diyor ..• Onun yerinde olsam, 
teati ediyorlar. Sonra dansöz sursuz çıplaklığını meydana gün sekiz gecedenberi ağhyo- ben ilk önce yarım milyonu 
b. ) k çıkardıktan sonra belini kal- rum. Şiringa kuvvetile ayakta dercep ederdim imparator ba-
ır o anlaya girip hafif bir ı ı b il d k" Öl ça arını öy e e i e iyor ı duruyorum. sem daha iyi.. rımn küçük dansözü, ümitsiz 

kahvaltı ile iktifa ediyor ve etrafda yemek yiyenlerin Onun gibi bir aşkı artık im- arkadaşının son sözlerini ha-
saat onda Superator barına gi- gözlerinde garip parıltılar ya- kanı yok ele geçiremem .. Dün tırlıyor! 
diyor, myor. a'!şam, buraya gelirken Sen - Aşk, en büyük serveti .• 

barı direktoru da polislerin u k'I 1 lnünde dansöze telefon etti: şa 1 ar 
Matmazel henüz rahatsız idi, 

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

Kral Fransuva Jozef'in aşk macerası 
fakat sıhbatı müsaade eder • ' 1 

' • 

etmez tekarar işe başhyacaktı. Özel trenle pana- Rum ~üzeli Bayan Perisuti ile nasıl tanıştı, nasıl sevişti? 
Bu yolda tahkikat pek uza- l b•td•( 

yabilirdi. Fakat hakim meto- yıra ge e I I er Umumi harbı açan fakat ka- En kapalı aris•okrad solan- üzere, doktorun ayakla uzun 
dundan vazgeçmedi. Uşak, 21(A.A) - lzmir Pa- pandığını görmeden önce öl~n ları onun önünde açılıyordu. gezinmeler tavsiye ettiğini söy-

lki, üç, dört gün geçti. Ni- nayınnın .. açılbma~11m1n rakla~- eski Avusturya - Macaristan Kar1sının bu utkusu (zaferi) lüyordu. 
b ması munase etı e zmıre gı- . F J f k "h · b k · d" ı · A · d d b k ayet bir cumartesi günü dan- den t e 1 b d 1 1 ımparatoru ransova oze pe ı tıyar an erın en ışe erıne ynı zaman a a an ere r n er ura an yo cu a a- d 
aöz, akşam bardaki vazifesine mıyacak kadar dolu geçmek- genç iken tahta geçmişti. sebep oluy~r u. onun düşün hükümet taraf~ndan müsaade-
gelebileceğini direktörüne te- tedirler. Buradan gidecek iki Başından birçok aşk mace- düğüne gore henüz saf kirlık gösterılıyordu. O zama-
lefon etti: yüz k şilik bir grub için ayrı raları geçmiş; takat tunlardan o!an kadının etrafını saran na kadar bankasına ancak pek 

Aklf&m vaktı, l<apıcmın oda- bir tren gelmiş yolcular bu hiç birisi bir Rum kızımn gön- bu güler yüzlü bayların az başvuran hükumet, şimdi 
sı önünden ~eçerken, kapıcı trenle gitmiştir. lüne koyduğu etkiyi yapama• yalmz bir ergeleri (maksatları) büyük ve önemli işlerde onu 
kadın! "Zavallı ne kadar za- .. pşa~, 21 . (A.A) - Uş~k mışt!r. . . olabilirdi: Onu şaşırtmak ve da ilgilemek (alakalandırmak) 
yıflamış!" Diye düşünüyordu. ~~-gesı şampıyo~u gen_ç!er .~ır- Bır ~cm ~f~cıa) ı~e biten bu sayısız utkulan arasında bir istiyor ve epey kazanç sağlı-

sabit bakl'lar ligı takımı Türkıye bırıncıhk- aşk gunlerını Parıs Soird'an t d h k t k d 
1 · · A d h · t" k ane a a a ma . yor u. erının y ın gru una ış ıra alıyoruz: · 

Bir ilk teşrin akşamıydı. etmek üzere bu sabah Aydına p . . ll d b . p İhtiyar bankerin gönlünü Hıç kuşkusu kalmamıştı. 
Dans&zü takibeden polis, ba- gitmiştir. . terısultı uz?n Y1

1 abr. aRn erıb a- sessiz bir kıskançlık kemiri- kendisini bildirmeden büyük 
k 

rıs eyer eşmış o an ır um an- . . 
kışlanndaki sabitliğine di kat - - k d" 8 .... k b" t" d yordv. Kansı çok namuslu idi. bır zat, onu hımaye ediyordu. 

d Z b H b ] . er ı. uyu ır serve ı var ı. . . 
etmişti. Sanki derin bir ü- a ıta a er erı: Bazan resmi kabullerde bulu- Geçmişinde şikayet edilecek Bu kımdı? Keşfetmekten de 
şünceye dalmış gibiydi. O yine nursa kendisim pek göstermek hali yoktu. Fakat herkesin korkuyordu. 
dos<loğru yürüyor, sonra gör- Acaba bir tuzak mıydı? istemezdi. onun etrafında dolaşması ban- Zenginliği arttıkça' kıskanç-
nıemiş gibi arabalara çarpıyor- Evvelki gün saat 18 buçukta Birgün aşağı yukarı otuz kerin biç te hoşuna gitmiyordu. lığı büyüyordu. Bu işe bir son 
tlu. Bir aralık yürüyüşünü hız- telgrafhane binasının kapısın- yaşında kendisinden daha genç imparator Fransova Joze- vermek için bir çare buldu. 
la1tırarak Sen nehrine doğru da temizlik yapmakta olan Ab- bir Rum kızı ile evlendi. fin de bulunduğu mevsi- Hu!usi polis teşkilatına başvu-
iJerledi. Parmaklığa dayanarak dultah oğln Hacı lbrahim, ka- Bayan Perisuti son derece min resmiğ balosundan bir rarak karısını gizlice takip et-
aşağıda akan çamurlu sulara güzeldi. Renginin parlaklıg~ ı, kaç hafta sonra güzel ka- melerini ve ne öğreneceklerse 

pının üst kısmında basdığı tah-
baka kaldı. Sonra bu girdab- sesinin tatlılığı, gözlerinin çe- dının durumu, görülür bir gelip haber vermelerini söyledi. 
d Ork 1 "b" talann kmlmasile düşmüş ve B d b an müş ve yoru muş gı ı kişi, duruşunda ki güzellik, gi- şekilde değişmişti. Evde bu- un an irşey çıkmadı. Fakat 
doğruldu. yaralanmıştır, Bu işe Ali oğlu yinmesinde zevki, mücevherle- lunmaması gittikçe artıyordu. tesadüf kendisine yardım etti. 

Şimdi girdiği kahYede, göz- Kavas Mustafanın sebebiyet rinin çokluyu herkesin gözüne Öyle bir zaman geldi ki, öğ- Güzel kadın bir gün Banke-
........... ---~~~--'--'~~~~~--';._~.._~~~~~~~~~--~~---.L~~-----''--~ 

Çu. Alıcı Fia 
606 Jiro ve Şü. 5 50 
428 H Z Ahmet 5 25 
349 Y ı Talat 6 
333 Ş Riza Halef 5 50 
312 H Alyoti 6 
326,5 T Debas 5 25 
260 Vitel 8 
236 S Celardin 6 
207 K A Kazım 5 75 
118 D Arditi 7 
106,5 B S Alazraki 6 
101 S Gomel 5 75 
92 M Alberti 6 50 
91 J Taranto M 7 50 
76 M Mihalef 5 
95 M J Taranto 5 
39 S Emin F M 7 

139,5 S Süleymano 6 50 
32 Manisa B koo 8 50 
15 P Klark ve M6 50 
7 Akosman Z 8 25 
5 J Kohen 10 50 

3974,5 Yeki'm 
incir 

Çu. Alıcı 
1141 Tütsü ile T ko. 5 50 
888 Ş Remzi 7 50 
193 B S Alazraki 7 50 

94 A Muh ve B T 8 
49 H Şeşbeş 9 75 
48 M J Taranto 8 
40 Koo ittihat 8 25 
9 N Ali Haydar 8 25 

2462 Yekun 
Zahire Borsas 

Çu. Alıcı Fi 
145 Buğday 5 25 
44 ton " 
80 Kumdarı 8 

160 Bakla 5 
6 Nohut 6 

8000 kiloPamuk 46 

Para Piyas 
21-8-1935 

Alış 

Mark 50 12 
İsterlin 620 6 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 25 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

miyordu. Hiç olmazsa c 
doldurmayı düşündü. 
retle intikam da aJacakt 
kerin içini yakıp kavur 
ortaya çıkardı. Karısı 
gün Pratere götürdüğü 
dmın arabadan inip, yü 
kadar gittikten sonı a, 
sini bekliyen perdeleri 
D'•' bir arabaya bindiği 
le i. Bir ğün bu arabay 
e nek fırsatını bularak 
n l nereye götürüldüğü 
la h. 

Banker Periauti çıl 
bir halde idi. Karısı 
çıktıktan sonra, kendisi 
liyen perisuti bir baskı 
mak kararını verdi. 

Kendisine söylenilen 
pavyondu. Banker bunu 
ve oraya doğru ~derk 
gözetliyen polis, kaybol 
Perisuti parmaklığı aştı; 
kapıcının odasında bi 
vuş uyuyord. Bunu 
sat bilerek hemen 
riye girdi. Öfkesinde 
durmuştu. Karşısında 
bir kapı gördü. Açmak 
içerden sürgülü idi. Zor 
açtı, içeriye girdi... Fak 
denbire donmuş bir hald 
Karısı bir yatakta yab 
Yanında da gömlekle bi 
adam vardı. Bu adam 
rator Fransova Jozefti. 

Genç imparator souk 
ğım muhafaza edemedi. 
güzel bayan Perisuti k 
için hemen yataktan ka 
kendisini pençereden " 
attı. 

Fakat kaçamadı; yere 
düşmez kafa tası çatla 
ini olarak ölmüştü. 

Kırk sekiz saat sonr 
ker Perisuti Viyanadan 
bir daha adı sanı işitilm 
Bu acı ölünceve kadar 
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Her vakat derin sessizlik içinde 
bulunan Romanın layılannda 

_ Ben tile bu odada 

size torba ile lbn veren da-

~imdi H rp kıyafetile bir çok mım. 
damlar dolaşıyordu. Yüreği - Yani Lükres Borjiyanın 

çarpa çarpa şehire girdi.Güzel kahyası. 
m nzaralı sarayın önünden - Evet MöS}rÖ ! Size rastla-
t. L k. d b t ı dıgv ımdan dolayı Çök bahti-ıtriyerek geçti. a ın e şe , 
eren bir manzara da gözleri- t yanın. 

nin öniinne idi. Sarayın pen- ' Regastan heTifin ko:un_dan 
çere camları kırılmış, bahçeyi yakaladı ve heyecanla titnycn 
üsleyen hey eller devrilmiş, sesini biraz daha yüksellt1 : 

1 _ Lükrcs nerede ? Söyleyi-cr şeyin y ğma edildiği :an a-
lıyordu. niz. Yoksa ışi di sizi geber-

Rom nın genel görünüşü büs- tirim. 
bütün değişmişti. Bir takım -Tehdide lü~um yok.Ben sizin 
Halk mızrak ve kılınçla silah- dostunuz olduğum gil.i beyhu-
lanmış olarak sokaklarda dola- de yere aradığını% şeyi size 
şıyoriardı. Şaşkınlıkla İspada haber vermek için arkanız.dan 
Kappaya sordu: koşan bir adamım. 

- Bunlardan ne anlıyorsun_? - Sir: ha1 Lükres Borjiya-
dam d k ölesi. 

- Mösyö Şövalye Romalı- mn n ı, en sa 1 

lar rtık esaretten kurtulmak Siz öyle mi? ... 
istiyorlar. İstibdadı yıkmak, - Doğru söyliyorsunuz. Ben 
başlannı k ldırmak için fırs t on kölesi idim. Ukin anlat-
bekliyorlar. çok urun sürecek e~p-

Ragastan cevap vemıedi ka- lerden dolayı o adından tik-
fasmda yine Primver, Lükres, siniyordum. Daima kendisinden 
Borjiya dolaşıyordu. Lükrcıin ve ı.atim kardeşinden tiksine-
saklandığı yeri meydana çıkar- rek yanlarında bulundum. 
ınak liumdı. S pa yollardan R st n ihliyann yüzünde 
evvelce de kaldığı güzel Ja- samimi tiksinme çizgileri sez· 
nos oteline gitti. diğindcn bu sözlere inandı: 

Otel sahibi ş6v lyeyi görün· - Öyle ise söyleyiniz. Her 
ce ağzı k fmış, old ğu iki izde yni ti ·nmeyi taşı· 
ferden kımıldanamamıştı: dığımızdnn ani biliriz. 

- A... Mösyö Şövalye Dö - Sizi aramak için Monte-
Ra s· h ! forteye gittim. Hareketinizi gastan... ız 

- Evet benim azizim Bar- anlayarak arkanıza düttüm. 
lolemo. Gelaiğime şaşbnız mı? - Nereden geliyorsunuz ve 

- Hayır! Yani; Tersine ... beni ne için arıyorsunuz1 
Borjiya rezillerinin mahkum - Lükres ile birlikte gitti-
ttiklerini düşündük~e? .. Likin.. ğim Sczarm ordularının yanm-

Filbakika... Siz de onların pek dan geliyorum. Sizi aradığı-
ütbiş düşmamsız. Otelim için mın sebebi Lükresin hazırla-

iz bir şerefsiniz. Yaşa! Sezar dığı müthiş intikamı haber 
Botjiyanın dü~anı! Y ~a!.. vermek içindir. iki kardeş gö-

Eğer Ragastan herifin kula- rüşürlerken herşeyi duydum 
iını burkmamış obaydı, budala ve saçlanm aimdik oldu. 
otelci hala söylenmekte de- - intikam oldu bitti. 
Varn edecekti. Sözünü kesti ve - Nasıl oldu, bitti. 
on dedi ki: - Teşekkür ederim fa ·nt 

- Eğer benim ismimi ai· pek geç haber verdiniz. Esa-
zınıza alırs on: kulağınızı kese- ı sen ben Lükresin intilrnm la-
rinı. Bundan b ·ka otelinizde cağını biliyordum. Şimdi yap-
bulunduğumu bir kimseye söy· bğı fenalığı gideı-mek için ha-
lerscniz iki kulağınızı keserim. na y rdım edebilir misiniz? 

- Hiç bir şey söylemem. - Emrinize hazırım. Yar-
- Öyle ise birbirimize ısı- d.unın sebebi size yaranmak 

~acağız. Haydi beni Tiber çayı için değil. Borjiyalara besle-
Uterindeki küçük odama götiir. diğim kinden ve düşmanlık-

- Oııu değil; ben Mösyö tandır. 
Ş.. J ı b" - Pek aliil Öyle ise Lükres 0 va yeyi otelimin en gilze ır 
od ında prenslerin yattığı şimdi nerede bulunuyor. 
odada yabracağım. - Bu Pek kolaydır. Lükres 

Ragastan eski oda51nı iste· şimdi Knprera adasındadır. 
ekte ısrar etti. Cüzel yüzücü - Bundan emin misiniz ? 

olduğu için her hangi bir ka· - Kat'iyette.. Çünkü şimdi 
tışıklıkta çaydan istifadeyi de onun yanma hareket ediyorum. 
düşünüyordu. Hemen önce Is- - Ôyle ise beraber gide-
Pada kappayı nraşttrınağa gön· ceğiz. 
derdi. bir hafta uğraştılar. - Siz de Kapreraya mı 
Lükr~sin izine rastgeleme- gitmek istiyorsuoz? 
diler. Bu sekiz gün kor- _ Bu akşam yola çık"1cağım. 
k'llnç ıztırab içinde geçti. Ro· _ Sizin Kapreranm nasıl bir 
illa bnlkınm ayaklanma istek· yer olduğunu bilmediğinizi 
!eri devam ediyordu. Sent Anj anlıyorum. 
§ato u da b fk israfından çev- Uikres Romadn öldürmeğe 
&"ilmişti. Dokuzuncu gün Şöval- cesaret edemediği adamları 
~e güzeJ manzarab köşkün yı· gizlice buray çagırarak ~ldür-
tkları ara ndan geçerken si- tür. Ada bir batakhanedır. 
nh elbiseJi,kısa boylu bir adam Rngastan Pirimveri düşüoe-

bağırdı ·. h k ki t rek titredi ve ıç ırı aranı u-
- Mösyö Ragasian !.. d tama ı : . 
- Sen kimsin ? _ Lükres Borjiyanm sevdı-
- Beni tanımadınıı: mı? Siıe ğim bir kızı oraya ka~ırdığmı 

kim olduğumu öyfiycoeğim bilmiyorsunuz. Şu dakıkada o 
~.nıa burad değil. Herhalde luzın bu zalirnler elinde neler 
tı.inJe göri.işmek isterim. Hatta çektiğini düşünmiyor musunuz? 

R.<>rnnyn bunun için geldim. Şövalye daha fazla söyliye-
Gördüğünüz kıyafette olarar~k medi : Kendis1ni yatağa atarak 
!onteforteden dönüyorum. çocuk gibi nğlamıya başladı. 

- Monteforteden mi? geJ- Spada Kappa Yokomo'yu oda-
diuiz! Çabuk olunuz! dan çıkardı. Kapreraya gitmek 

Her ikisi Güzel Janos ote- iç.in hazırlıklara başladı. Yarım 
linden içeri girerken bü meç- saat ·onra Ragastan kendisine 
bul şahıs yüzünü kapattı. Ra- gelerek ad mm hazırlık emri-
Rastanın odasına çıktılar. Kısa ni verince herşe\ in haz1r ol-
~oyfu ad R gastanın ku! - duğu cevabını ldı. 
ıına yalda ıb mırıldandı: - snnu var -

- Baştaıaıı Buuıri sahu~de -

bıne toplfuıl:ısına bütün bakanl r j 
iştirak edece'klcrdir ve he· 
men hepsi L<>ndraya d&ımüş 
butunmaktadırlar. 

Birinci mcsde hakkında şu
r sı hatırlatılıyor ki ambargo 
6tedenberi muvakkat bir ted
bir olarak telakki edilmiştir. 
Bugün bunun artık manası kal-

mıştır. lngiliz geneloyu Ha
beşistana karşı bir haksıifık 
o!an bir duruma son verıime
sini istemektedir. 

Fransız siy t çevren1crinin 
kana tı ise, lngiltıcrenin Fran
sa tarafından Cenevrede güdü
lecek siyasamn ıne o acağmı 
öğrenmeden hiç bir karar al
mıy cağı merkezindedir. 

lnglltere ne yapaca ? 
P ris, 21 (Ö.R) - Gazeteleı

lt lyan - Habeş anlaşmazlığa 
üzerindeki cliplomatik faa1iyetin 

anş denızini ştığmı }'azıyor
lar. Şimdi bütün gözler yeni-

den Londrn üzerine ~evrilmiştir. 

Her tarafta bu sorgu sorulu
yor: "lngiltere n~ yapacaktır?t, 

Sir Robert tarafından Paris 
konuşmalarının b iitün teferrü-

abndan haberdar kılınan baş
bak n B. Baldvin Paristen ge-

çerken orada. hiç durmamıştır. 
Öğleden sonra Londr da bu
lunacaktır. 1 :giliı: ba.kan1ar 
meclisini başlıca uğraştı
r. cak mesele lta)ya ve Habe· 
şista gidecek i Ah e mn
himmat üzerine mbargo me
selesi, Fransanın güdeceği si
yasanın incelenmesi ve 4 Eylül 
uluslar kurumu konseyi top
lantısı için B. Edene verilecek 
talimatın gözden geçirilmesi 
üzerine dönecektir. 

Istanbul 21 ( Ö. R. ) - İtal
yan - Habeş anlaşmnzlığmm 
girdiği ince durum hükumeti, 
genoyu ve basını çok düşün
dürmektedir. Kabinenin fevka-
1 ~de toplanbya ç ğmlması do
rumun vahametini ispat etmek-

a sın dan 
te e genel korkuyu artır
maktadır. 

"Morning Post,, gazetesinin 
diplom tik aytanna göre kabi
nede şimdi ıiki oy akıntısı vac
dır. K bine ürkünlerindc-ı ~n 
çoğunu toplayan birinci cere
yan, müslemlekelerdc çıkacak 
bir kavgunm bir Avrupa savaşı 
halin" dönn.emesi için aalaş

mazlığm ududuıru d raltmak 
merkezindedir. Bt! oyu mu
-dafaa eden bakan'ar, Sire
sada kural n prer1sipferc da
y:ınarak lngiliz - Fransız - lta!
y.an '!lbir:liğiTii katiyen koru
mak gerekti~i kanaatindeair-
ler. Öte\.; cerey n ise Uluslar 
kurumu andfoşmasında göz 
önüne ııhnm1:;ı olan ceza te<l· 
birlerinin noktast noktasına 

tatbiki lehmded"r. Bu son du
rumdan yanD otanlrırın başında 
B. Eden bulunmaktadır. 

Bütün g~z>!tcler. Dominyon
famı ltniy 11-ff abeş anlaşmazlı
ğmn gl•~terdikleri özel ilgiyi 
.İ§aret etmekte ve Avustural
}'a bı:!şbaknnmm Londrada bu-

lunma:nna önem vermektedir
ler. Dış bakam Sir Samuel 
Hoarın Paristen dönen B. 
EdeLle yaptığı konuşma da 
önemle karşılanmıştır. 

Amerikanın durumuna ge
lince basın Amerikanın Ce
nevrede lınncak karara Ame
rikanın iştirak ctmiyeceği, fa
kat her türlü silahlı anlaşmaz
lığı ayıplayan bir diyevde bu
nacağı kan tindedirler. 

Londra, 21 (A.A) - B. Eden 
ve B. Samuel Hoare duyuş
larını karşılaştırdıkları bir gö
rüşmeden ve öğleden sonra 
Avustur: lyamn Lona d bu
lunan fevkalade komiseri B. 
Bruceu 8. Austin ÇamberlP.in 
\'e birleşik devletler elçiliği 
danışmam B. Ouherlan'ı kabul 
etmişlerdir. 

B. Eden ve B. Hoare per
şemhe günü uiğer bakan
lara vermek üzere bir rapor 

hazır mıŞlardır. B knnlar u
rulununun başlıca işi hcrşey
d en evvel uluslar sosyetesinin 
4 Eyffil tarihli toplanbsmda 
tutulscak yolu belitmektir. ln
gilizleri kuvvetinden hiçbir 
şey kayhetmis olmayan utusiu 
sosyetesi nizamnamesine uygun 
harelret etmek kararmda ol 
dukl rı ve tek başına bif' h -
reketin mevtuu bahis bulun
madığı sanıl aktadır. 

Cencvr<", 21 (A.A) - Ingi-
li? kabinesinin daha ziyade 
vakıt kaı nmak için uluslar 
soRyetes"nin 4 Eylüld Habeşis
land iti y ğmur mev imi onun
dan vvel 6ıe1 top!anhya çağ
rılması teklifini i!eri sünn i 
icabettiği fikri ileri yürütmek
tedir. 

Londra, 21 (A..A} - Kabi
nenin y.-:.nn yapacağı top1anb· 
ıdan evvel :abinenin dış i~1eri 
ikomtsyonr Paristcki üç dev
let delegeleri konferansının 
ıuğradığı k met hakkı da gö· 
rüşmelerd bulunmak ÜEere 
lbir toplantı )'3pacaklardır. 

B. Eden B. Makdonaldm b -
kanlığı ft!tmda top!ancak olan 
~abineye bir rapor verecektir • 

B. Bafdvinin Londraya bu 
i<ıkşam gelm i beklenilmekte
dir. 

Londr~ 21 (A.A) - 1mpa
ratorlok konferansı ufak mik
yasta bir lop! ntı yapmıştır, 
B. Eden ile B. Ho:ıre yeni Ze· 
Jnnda y?ksek komiseri B. Ja
mesper le Avusturalya yük ek 
komiseri B. Bruce ve K nad 
mümessil, miralay Vilniere Du
rum hakkında malumat er
miştir. 

(j:Ja 

OKTO 

ratçı 
İÇ HASTALIKLARI N 

mütabassısı 
ikinci Beyler ~;oknğı Türk 

müıayede sa1onu bitişiğinde 

No. 45 
Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını frn.blli eder 

N 

{1250) Tclefun 3806 r 
z 

Pari kültcsindeo diplomalı 
Dl t pi ri 

M zaUer ~rot'.-ul 

eıııal Çe indağ 
Hastalannı her gün sabah 
at dokuzdan ba lıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numr b muayene nelerinde 
!kabul edeı-ler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 
d r memleket b stanesinde 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı Türkiye 
iş b nk sın merfıun ve icraen 

b1masın r r verilen 55 
teneke lor ve 30 teneke peynir 
ve yine 35 tulum peynir 23-8-
935 tarihin ra l y n Cu a 
günü saat 14 de lzmirde Oar
ağaçta istiklal şif keti Deposun-
da birinci artırması ya~lacak
tır. T liplerin tayin edilen glin 
ve saatta h linde hazır bu
lunmaları il n olunur. 2669 (1248) 

lzmlr 
l - Be eri on bir kuruş 

(hepsi on bir bin lir ) bedeli 
muh mm i Yüz bin adet 
Bandımı granit paket t şı 
Ur y Baş kre~rJiğindeki ke
şif ve şaıtn mesi veçhile 6/ 
Eylül 1935 Cuma günü aat 
10 d kap ı r.arf usulü ile 
yap1I ca ksiltmc ile .alma
ca ttr· 

1ştirak için 825 liralık mu-
akkat teminat ma buı.u veya 

banka teminat mektubu kapah 
ve m\lhürlü teklif mektubu ile 
birlikte yrıca kapalı ve mü
hürlü ve üzerinde hangi i e ait 
old y zılı bir zarfa konulup 
ek iltme yapılmacl n bir saat 
evveline kadar Şarbayhğa 
erilir. 

, - 192,60 lira bedeli mu
hamrnenli Kahramanlarda 83 cü 
ndanın yüz yirmi sekiz metre 
kırk santim murabb mdaki beş 
sayılı arsası Başsekreterlikteki 
. artnamesi veçhile 6/9/935 
CulDll günü saat on dn açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

İştirak için 15 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve a

ta kadar komisyona gelinir. 
22-27-31-4 2665 (1249) 

Yen e simlik kumaşları YE 
MALLA pazarının ··yük 

avyonunda teşhirvesatılmaktadır 
!:/.: ~ 7.Z7..7.ZLZ7/JJL7J.J 

GÜZEL 

KREDİLE 

• • 
SAT 1 Ş 
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Bi umum Izmir ve civarı vilayet ve kazala:-ı 
Devlet hususi müessesat 



zmir Panayırında 

TURAN Y AG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRıKALARI MEŞHERİNİ MUHAKKAK 

ZıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

d'""S E l ~ 

Türk Hava kurumu lzmir şu-
besinden: 

İzmirde Birinci Kordonda Kurumumuza ait tayyare sineması 
bütün techizatı ve makinelerile beraber üç sene için kiraya ve
rilmek üzere 21-8-1935 tarihinden 26-8-935 tarihine kadar açık 
arbrmaya çıkarılmıştır. 

lstekliJerin ş.artları görmek üzere bu müddet içinde İzmirde 
hava kurumu lzmir şubesine, İstanbulda btanbul şubesine An
karada genel merkeze müracaatları ve artırmaya iştirak için 26-8-
1935 Pazartesi günü saat 16 da lzmir şubemiz merkezinde ha-
zır bulunmaları, 22-24-25 2633 (1238) 

illi Emla~ Mü üriyetinden: 
Alsancak Bahçeler sokağında 5 numaralı dükkan 47 

" il il 5-1 " " 12 
" " " 5-2 " " 12 
il " il 5-3 " " 56 

ikinci kordon Tuzhane sokağında 12 eski 18 taj numa- 36 
ralı dükkan 
Birinci kordon deniz banyoları karşısında bili numaralı 60 
baraka 
Birinci kordonda 550 numaralı arsa 150 
Yolbedestanı servili han dahilinde 55-20 numaralı oda 74 
Darağaç altın sokağında 29 numarah ev 77 
Kahramanlar sepetçi sokağında 38 numaralı dükkan 17 
Karataş Enveriye sokağında 115-1, ili numaralı dükkan 20 
Yukarıda yazıh emval 15-8-935 tarihinden itibaren bir ay zar· 

fında pazarlıkla icara verilecektir. 
Taliplerin bu ~üddet zarfında her gün Milli Emlak müdüriye-

tine müracaatları. 2658 (1247) 

ŞE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş, adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

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

M~deyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz, 
GRIPİN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının müta

hassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır. 7.5 kuruşa satılır 

B. TahsininKurtuluş yurdu 
Hast nesi in ~~v~~!X~ T 
·30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
-20 · ra F tık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira Ik.inci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 

laç yemek dahil 
Adres: lzm r Çivici hamamı civarı 

Müdüriyeti - Telefon 

,,....,"""'."P,_...~~.....,. ........ ~---,....._...,...,..~_...,~~ ~1-......,__...,._,.;.. __ ..,..;........,........,..,,,.._~~ 

ık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevi hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vu uunda katolog ve fihrist gönderilir 

Salihli K rşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

• 
ın 

MEŞHUR 

urşun Ilıcaları 
Faaliyettedl!" 

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. Her aileye müsta-
kil oda verilir. ..... ~ < 4 

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

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

9 - 26 (1180) 

Muallim 

Si 
Eskl Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

HASTALI 
... ı_.._-cJT 

Şekil No. 1626 Şekil No. 1526 F. O. Şekil No. 1611 D. F. O. 

DA 1 M ON Yıldırım ınarkalı 
Bu fenerler 200 metre mesafeyi gösterir. Ayarlıdır. iki yüz 

metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve toplar. Yassı 
kristal camlı ve yuvarlak kristal camlı üç nevi olup her 
hangi bir şeklini tercih edebilirsiniz. 

Bilhassa zabitana, polislere, bekçilere mahsustur. 
l lEPOSU: lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

.. (Anadoıu Hurdavat Mağazası) 
Odemişli Hüseyin Hüsnü Ticarethanesidir. 

uha$ebei hu usiye en: 
Bedel sabıka Yeri No. cinSl 

Lira 
11 O "• 1 k h · l d 4 d·u· kk6° ~!em e et astanesı a tın a ,, 
140 Kemer caddesinde 317 ··d· 

Idarei hususiyeye ait olup yukarıda gösterilen akar 3 yıl nıu 
dctle kiraya verilecektir. 22 - 8 - 935 tarihinden itibaren 2 - 9 • 
935 tarihine kadar 10 gün müddetle artırmava çıkarılmıştır. p.t• 
tırma şartlarını görmek istiyenlerin hergün muhasebei hususiye 
müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olall 
2 - 9 - 935 Pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito makbllı 
veya bank mektubu ile vilayet encümenine müracaatları ilAll 
olunur. 2671 ( 1245 ) 

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 1•" 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik ediler~ 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuldarımıza ümidi• 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir . 

Otelimizde bir gece konuklamak her lıakikatı öğrete" 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız 111iW 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Devlet Dem ryollarından: 
Arsıulusal lzmir panayırı ve 9 Eyhil kurtuluş bayramı ~~s; 

sebetile 8 inci işletme mıntakasından lzmire geliş dönüş bi ~· 
alacaklara umumi yolcu tarifesi üzerinden % 75 tenzilat y•I".~, 
caktır. Bu tenzilatı tarife 20 ve 21 Ağustos 7 ve 8 Eyliıl t~~, 
lerinde tatbik edilecektir. Bugünlerdeki yevmi yolcu katarlarttt ,•r 
maada 20 Ağustos günü yalnız bu yolcuları almak üzere €11 
dirden lzmire hususi bir katar tahrik edilecektir. <)., 

Şimendiferle götürülüp sergide teşhir edilen ve satılmıyan e, 
mahreçlerine meccanenen iade edilecektir. O) 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 17-20·22 2589 (t21 j' 
1 eylül 1935 tarihinden itibaren 8 inci işletme mıntaka 51~~ 

taşınacak ipliklerin beher tonundan kilometre başına 5.25 (d 
kuruş yirmi beş santim) ücret alınacaktır. Bu tarife A~ıg' 
hattında iplik için mer'i umumi ve hususi bütün tarifeleri ~) 
ile onlarm yerine kaim olur. 20-22-24 2619 (122 bf 

1-9-935 tarihinden itibaren en aşağı 5 tonluk tam vagott pi' 
muleli haşaş tohumu, keten tohumu, ay çiçeği, susam, ~: 
fıstık ve zeytin tanesine mahsus D. D. 106 numaralı tar• e,i~ 
inci işletme mıntakasına da teşmil edileceği gibi bu madde!~& 
perakende nakliyati da devlet demiryolları umumi dokuzll 101 

tarifenin birinci sınıfına ithal edilerek ton ve kilometre b9~J~ 
5,25 kuruş ücrete tabi tutulacaktır. Fazla tafsilat istasyonl9~6 
alınabilir. 22-24-27 (2663) 12 

•. ..~~ ~ ... ~ . :.: : ·~ ~ ..... : ·~ ·:· ·: !"'~ ~ .. . 1 

Tilkilik Biçki Y urdıl 
Talebe kaydına başladı 

""'l~ili~ 
Berayı tetkik bir müddettir İstanbulda bulunan ı I ., 

·ştı 
biçki yurdu müdürü bayan Zehra Hasan İzınire gelf1l'de' 
ve talebe kaydına başlamıştır. ilk derslerden istifad e e ~ 

b
. il 

bilmek için kaydolunmak arı.usunda bulunanların ır 
evvel müracaat etmeleri ilan olunur. ·lif• 

Yurdda bir senede biçki ve dikiş mükemmelen öğretı 
Maariften musaddak diploma verilir. ;ll 

İlk mektep şahadetnamesi olanlar yurddan mezun olurlıır 
biçki yurdu açabilir. e ·1·r ( 

Dikiş Bilenlere altı ayda hususi olarak biçki gösterı 1 

makasdar yetiştirilir. 
Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz. 

1-3 s. 8.9 
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Vapur Acentesi V p Ac t • 
"•· 7 .. ..s .. & Co. a ur en esı 

ROY ALE NEERLAND~ ~ t . 
KUMPANYASI AllMNIA vapuru 14 ıJutt.<>ı.. CENDELI HAN BiR NCI 

ta bekJ.aiyor. Hamburg, An- KORDON TEL. 2443 
CERES vapuru 26 ağustos- vers ve Brem en limanlanndan THE ELLERMAN LINl!S L TD. 

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
H Yük çıkaracaktır. Liverpool Hattı Rotterdam, Amsterdam ve am 19 -

ANGORA vapuru agus- ALGERİAN vapuru Liver-burg liman arı için yük alacaktır 22 - t 
UL YSSES vapuru 9 eylülden tosta bekleniyor. agus osa pool ve Swanseadan 18 ağus-

30 eylüle kadar Anverı, Rot- kadar Anver, Rotterdam,Ham- ta gelip tahliyede bulunacaktır. 
t~rdam, Amsterdam ve Ham- burg ve Bremen için yük ala- FLAMlNIAN vapuru 20 ağus-
burg limanları için yilk ala- caktır. tostan 24 ağustosa kadar Li-
caktır. TINOS vapnru 2 Eylülde verpool ve Glas~ow için yük 

ORESTES vapuru 23 eylül- bekleniyor. 6 eylüle kadar An- alacakbr. 
den 30 eyltlle kadar Anvers, ven, Rotterdam, Hamburg ve OPORTO vapuru eyini baı-
Rotterdam, Amsterdam ve Bremen için yllk alacakbr. langıcında Liverpol ve Swan• 
Hamburg hmanlan için yük ITAURI vapuru 16 eyltllde aeadan gelip tahliyede bulu-
alacaktır. l t k d 

ORESTES vapuru 5 eyliilde bekleniyor. 20 ey ile a ar nacakbr. 
Anvere, Rotterdam, Hamburg LONDRA HATTI 

beklenmekte olup yilkilnti bo- ve Bremen için yllk alacakbr. 
şalttıktan sonra Burgas, Varna H SCHULDT POLO vapuru 25 ağustosta 

b RAMENT • Hull, Londra ve Anveraten ge• ve Köıtence limanlann are· Hamburg 
ket edecektir. HANSBURG vapuru 28 A· lip tahliyede bulunacak ve ay-

HERCULES vapuru 19 ey- 1 inle ni zamanda yalnız Hull için 
iuıtoıta bekleniyor. ey yllk alacaktır. 

lülde beklenmekte olup yilkilnO d A Rotterdam ve 
ka ar nvere, ALGERIAN vapuru 29 aguw s-tahliye ettikten sonra Burgas Hamburg için ytık alacaktır, 

Varna ve Köstence limanlarına ı NORBURG vapuru 26 ey- toıta beklenmekte olup 6 ey-
bareket edecektir. illide bekleniyor. 30 evlnle ka- (ille kadar Londra ve Hull için 

ENSKA ORıENT LıNıEN dar Anvera, Rotterdam ve yilk alacaktır. 
VIKINGLAND motörü 2 ey- Hamburg için yük alacakbr. FABIAN vapuru 7 eylülde 

lülde beklenmekte olup yükünü 1 SERViCE DIRECT DANUBIEN beklenmekte olup 16 e:r.lüle 
Tuna hattı kadar Londra ve Hull için yük 

tahliye ettikten sonra Rotter- t t alacaktır. 
daın, Hamburg, Dantzig, Gdy- A TID motörü 26 ağus 0~ a 

bekleniyor. Budapeşte, Bratıs- The General Steam Vavi-
nia, Goteburg, Oslo ve iskan- Java ve Viyana için yük ala- gation co. Ltd. 
dinavya limanlarına hareket ı eaktır, AD JUDANT vapuru 23 ağus-
edecektir. -THE !XPORT S!EAMSHIP tosta beklenmekte olup 27 

HEMLAND motörü 16 ey· Corporatıon ağustosa kadar Londra ve Le-
lülde gelip yükünil tahliye et- EXCELECIOR vapuru hl- itb için ylik alacaktır. 
ttikten sonra Rotterdam, Ham- len limanımızda olup Nevyork Not: Vapur tarihleri ve va-

• ı r~, Dantzig, Gdynia, Got~- için yük almaktadır. purlarnı isimleri nzerine deği-
.urg, Oslo ve lskandinavya SOCIETE commerciale BUL- şikliklerden mesuliyet kabul 
linıanlarına hareket edecektir. GARE de navigation a vapeur edilmez. 

VINGLAND motörü 2 teşri- BULGARIA vapuru 14 ağus 
nievvelde gelip yükünü boşalt- tosta bekleniyor. Burgas ve 
hktan sonra Rotterdam, Ham- Varna için yUk alacaktır. 
burg, Dantzig, Gdynia, Gote- Vurut tarihleri ve vapurlann 
burg, Oslo ve lskandinavya li· isimleri üzerine mesuliyet ka-

Daima Genç, 

nıanlarına hareket edecektir. bul edilmez. 
SERViCE MARITıM RuuMAIN N. V. W. F. Hanri Van Der 

SUÇEA VA vapuru S ey- Zee & Co. 
liUcle ıelip 6 eyJüld. Malta, BJrinci Kordon Tılefon No. 
c..,cwa, Marsüya YI Barttloll~ 2007 -~ 
içla yük •lacakttr. 

ALBA JUL YA vapuru 30 G H ~ 1 1 
eylOlde S!'elip 1 birinci tetrinde o•z e ımı 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerdenacentameı- MITAT QREL 
uliyet kabul etmeı. Adres _ Beyler N•an 

Fazla tafsilat için ikinci kor- Zade sokağı Ahenk .. t-
donda Tahmil ve tahliye binası baası yanında. 
arkasında Fratelli Sperco acea- Numara: 23 
talığına müracaat edilmesi rica Telefon: 3434 
olunur. (229) 

Telefon: 2004-2005 '---------•• 

Doktor 

Kemal Şatir 
•ARAQOGLU 

Memleket hastanesi 
Da '1iliye Mütehassısı 

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

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

DOKTOR 

Ziya Götsin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler ıokağı 

Beyler hamamı karıııında 
No. 41 

TELEFON 3686 
11-26 (924) 

·ıs.r-.ır.r.zııma~~~----

Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 

Böb;;k karaciğer rahatsızlıkları-' . . 
na, hazımsızlığa karşı en ıyı ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik 

Denizli Lisesi Direktörlii
ğiindeı1· 

20 A v 'b 1 k olan talebe namzed kaydı 31 Ağus-gustosta aş ıyaca 

tos saat 19 te bitecektir. 

Deralere 30 Ey!61de batlu
4 

•2c:aktır5-27·_28-29-30 (2632) 1232 
20-21-22-23-24-

. Elli senelik bir ~aıiye ~a.lik ve dünyanın her tarafında tak
dır kazanmıı güzellık kremadır. Cildinizin daima güzellik ve ta-
zeliğini muhafaza eder. Balaamin kremi memleketimizin kibar 
mahafiJinde rağbet bulmuş ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru-
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusiJe 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 mağazaJariyle 
bfiyUk eczanelerde bulunur. 

İstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu kliıeyi kesip muvazzah adresini ya
ZIP gönderenlere bedava bir Krem Balumin nÜmQ9asj eÖlldarüir. 

IVıuhasehei lıusuıiyedenı 
Nafıa garajında muattal bir halde bulunan Bili~ _markalı. ~ski 

imdadı sıhhi otomobili satılmak üzere 22-8-35 tarıhınden ıtiba-
rea 2-9-35 tarilaine kadar 10 gün milddetJe artırmaya çıkanl

ıwıttr, uıteklUeria artuma ıartJvuıı s6nııelc llzere. :her gü~ Mu· 
basebei hususiye müdilriyetine ve pey sürmek ısteye~enn dde 
ihale günü •lan 2-9-35 Pazartesi günil 9 dan 1~ Y~ ka ar .. e
pozito makbuz yeya bank mektuba iJe eaciimem viliyete mura-
caatlan ilin olunur. 2670 (1244) 

1 

1 

Aaa•l.,, 

4mk mltt•riWirltr. 

Yavruları ıancıdan, bhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetleamiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir &'lda bulmuşlardır. 

T~AKTiN 
Sütlü v• 

Az zamanda çok ra&"bet iÖrmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ielmiıtir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düıerainiz. 

Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek laıımtlır. 

Ne yapmah?. 

T ecrilbeai yapılmıı binlerce kiıiye reaçlik, ııbhat ve 
aeı' e vermiı olan 

liina Lfttll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini iarmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve 'yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler nıohilye]erile iisleyiniz • ., . 

1 

M~rkez: 
iz mir 

ikinci Beyler 
Sokak 

fub•: 
Aakara 

Anafart•lar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Nu. 102 
n 3778 

luseneki 9 Eyliil panayırında en lüks pavyon Hmraççı Kar-
41 ...... pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmcğe fimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
hmirdc riyazi bir düıtur vardır 

Gözlu•• k = Hilal eczaaHi X Kemal Aktaf 
J:::nur 

Gözlükcülüiün tamam çeşidi ailtiİll QWri 1Mı ym•n çok 
Ye pek ucuz ... 

. ·c • , ' 1 
~ "' , . 

.: • • :;w 
. - ' 

Toptan ve perakende 
ll'!)WAiiWC. !117~/.LL.7'~ 

Az ifitealere mahsu. ----~'Z~'LZ"L.nB.-.m!:Jll 
Kulak aletleri uzika 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kul&ktaa ••çme kü'9k _..... ..... 
TİLKİLİKTE 
Yeni .. lzmir,, eczanesi 

llfil ........... E~'l/_///L.Z/117~ 

Muallimı aranıyor 
Sıübli GUrbUzler Yurdu 

llıandosuna bir muallim ara
WJOI'· isteklilerin yurd baı
kanlığına müracaatları. 

10- 10 1168) 
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ŞEVRO fabrikast lıerkesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tenezzüh sas~~i 
.!I 

11 l 2 Tonluk Kamyorı şasi 
2 Tonluk Kamyon şasi 

. 
,,;b ,<ı, ... iki 

Nakli yatınızı E kamyonlarilc 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

Fazla mukavemet, reparasiyon hususunda 
kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. Tepeden süpap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor . 

Birincı 

Zından ve Çangal ormanları Türk Anonim şirketi 

Karadeniz sahillerinde AYANCIKTA dünyanın birinci derecede büyük ve son sistem makinalarla mücehhez fabrikalarına 
malık olan müessesemiz muhtelif orman mamulatını dünya piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuş : ur. 

r: 
Marangozluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kr.?.anmıştır. 

Kırmızı ve sair markalar yapı, ambalaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

ı : 
Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. 

Kaynadılmış ve bubarlanmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıklan için mobilya, otomol:til 
karoscrisi, sandaliye kundra kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahfap aksamını tamirinde kullaoılir. 

Pak • • 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve dilli olur hiç bir kusuru olmıyan gürgen agacından ihzar edilmiştir. 

Gürgcolerimiz Slovanya gürgenlerinden daha iyi einstendirler. Parke ve Kayınların İzmirde satıto yeri Kerestecilerde HllAI kereste fabrikası olup bütün bu saydıklanmı2ı 

re Fahri 
Numaralı avyonun Görmekle Mümkündür 


