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' İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 

Bqmubarrir ve umumi neşriyat mBdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

.A.EIC>1'TB: Ş~Tİ 

öevamı mUdde111 ürkiye için Hariç için 

1 ..3ı.. Senelik . . . . . . . 1300 2500 1 
Altı <ı11lık . . . . . . '100 1800 

TECEF'DR : 2897 1 
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ReklAmlannızı Egenin 
çok okunan gazetesi 

Yeni ır' 

Cumhıtriyetttı Ve Cumhuriyet Bser·inin Bekçisi, Sabah'toft Ç\kar ~ Gaaetetür 

il veriniz. Çok istifade eder 

Yeni Asar matbauuıda ba .. lmıt 

Panayırımızda -· -Çallfmaların 
Verlmlerlnl görmek 
BUyUk bir zevkdlr •.• 
Aylardanberi hazırlıkları ön

eınle devam eden Arsıulusal 
Panayınmızın beşincisi dün 
Ekonomi Bakanımız B. Celil 
r•yar'ın uğurlu eliyle açıldı. 
zınir, dün bu büyük Ekonomi 
bayramını kutlulıyanların son
IUz heyecan ve sevinçleriyle 
çalkandı. 
Eğer geri bırakılması imka

n~ olmıyan işler yüzünden şeh
rıınize gelemiyen Ba~bakan 
feneral ismet lnönünün nok
lanlığını duymamış ve bu nok
lanlığın yüreğimizde aç.tığı te
eısürü gizleyebilmit bulunsay
dık cidden sevincimiz çok hu
dutsuz olacaktı. 
Başbakanımızı aramızda gör

nıeyi çok isterdik. Bu isteği
nıiı onu yalnız özlemiş olmak
tan ibaret sayılamaz. 

Arsıulusal lzmir panayırının 
~Ugünkü varlığında onun de
Rerli yardımlarının büyük rolü 
\tardır. Hatta daha açıkça söy
liyebüiriz ki arsıulusal Izmir 
.,_na11n elinde ve kafasında 
Yer alma11ndan dolayı her yıl 
b!raz daha gelitmekte ve ge
llitleanektedir. 

Büyük ekonomi bayramı heyecanla kutlula 
ıPanayırın onursal asbaşkanı Bay Celil Bayarla Şarbay 
1 

Bay BEkeo~~=it B~~nı;.~k d ~~~~}a~a7ı~!~~~ma~?vr~~!au~e.~!a~~!~~~;: ... ek e 1 ı: ba~larının donmasına, gellymeslne ve genı,ıemeslne yardım elm 

Bay Celal Bayar son üzüm durum~~u da kasd;der:k;" "Arkadaşlad lfiz dünya piyasalarına anormal kazanç hır 
hazmedemiyecekleri sun'i fiatlar empoze etmekten uzak00 ~a!gıalıyız.Yok.:,a birgün mutlaka aksülamelinin acısını duyar 

Atatürkün ekonomi siyasamız hakkında notlar! 

Gt.eral-lsnre+-i~·Mı· ~ .. ,:-ttı'ıttı' ~l'"-1-· 
~Yük meziyetlerinden biri kaw 
~ıııa yerleştirdiği herhangi 

11' meseleyi heme bahasına 
0111rsa olsun behemehal ama
~.na ulaştırabilmesidir. Madem-

m~danı hı~ca 
tb.IDç do1mui, 
Kordondan ve 
Ismetpaşa bul
varndan geçe
bilmek hayli 
güç bir iş haline 
gelmişti. Fakat 

BaJ' Cetal Bayar söylevini söylerkell 
lerin bayrakları asılmıştı. H~
yecan gittikçe artıyordu. Gelin 
gibi bezenmiş pavyoolann gü
zelliğini karşıdan seyredenler 
onların içine ıirmek için sabır-

nasip ollD.lyan 
tath bir baysal
hk içinde yapıM 
lan y&kselme 
abmlannın bu-· 
günkn gir so
nuçlarını, bu 

1 arsıulusal lzmir panayın-
hın ulusal ekonomimize vere
~~ği faydalar onun inandığı 
ır dava haline gelmiştir. 
~ halde harabeler üzerinde 
eliren bu ~ser behemehal 
:~acına Yaracak, yakın yıl
:''da Bab ülkelerindeki eşle· 
rınden bir adım geri bulunmı-
~acaktır. Şu hale göre sayın 
.. ~tbakanımızın kollan arasın
~ biiytıyen ve ilerileyen bu 
ea~ri ona ıöstermeği is· e ·dik. 
~.Un ki İnsan, çalışmalarmın di • 

1toıelerinin verimlerini göre
rek zevk duyar. Bu zevk insa
~ çalıtma hızını arttırır. 

General ismet lnönünön Iz-
lll' v . ır Panayırından duyacagı se-
~lllç Ye bahtiyarlık yalnız bu 
~lnırJarda da kalacak değildi. 
~f Jıllık ekonomi plinılDIZm 

t . Ylk verimleri ulusal eııdtis
rıoı · · 

1_ •ıuı ulaştığı sonuçlar onun 
"•lb• •nde kıvanç uyandıtacakb. 

Gtıttüğü divan:n verimleri 
;'" sevince boğacaktı. işte 
1' aşbakanımızın bu sevinç ve 
i •.vançtan uzak kalması bizler 
Çın bir üzüntü oldu. 

C E~onomi Bakanımız bay 
~lal Bayar ona lzmirlilerin 

·~Ygılarını, heyecanlarını bildi
l'irken şliphesiz verimli çalış· 
ltıa' 1 arın sonuçlarını da an at-
lllak suretiyle bu noksanı ta-
~·~ID~yacakJardır. Bunu ken-

1 erınden diliyor ve istiyoruz. 
Bu teselli ile panayırın elde 

ethği biiyük muvaffakıyetin •e . 
ç rncini içimize sindirmeğ,e 
li a •şıyoruz. Eser tekrar ede-
f}~· Cidden övünç vericidir. 
ka~nkleii gördiikJerimiz yarın için 

P rinıizde yıkılmaz inan 
~•r•bnıttır. inan ulusal her 
~ide &aferin temeli sayıhr. Bize 
Q ... 

11aanı veren varlığı canlan• 

Bay Avlli Doğan Bay Behcet Uz'la zabıtamızın al-
panayır kapısında görüşüıken dığı tedbirler 

Uzun zamandanberi hazırlık- halkın hücumlarına rağmen inti-
Jan devam eden arsıulusal be- zamı korumağa yetiyor ve da-
.inci lzmir panayın dün akşam vetJiler binlerce halkın arasın-
T· 1 lil dan geçerek kendilerine ayrı-
ıaat 19 sularında zmir. erin lan yerleri tutabiliyorlardı. 
Y• Ege bölgesi ile uzak iller- Davetliler yerinde İlbay Fazlı 
den gelen bir çok yurttaşların Güleç şehrimizde bulunmakta 
yaratbkları heyecan içinde açıl- olan bütün saylavlar ve ordu 
mışbr. enspektörll General izzettin ko-

Daha sabahtan şehir büyük mutanlardan general Ali Riza, 
iktisat bayramı şerefine Al müstahkem mevki as komutanı 
bayraklara bürünmüş cadde!er, miralay Rasim, mülkiğ ve as-

Ce.'til Bayar lla!ktll tezalıürat1111 seyrederken 

Gazi alanı bir gelin gibi süs- keriğ e kan, bankalar direktör-
lenmişti. lzmir sitesinde yük- leri, ecnebi devletleri temsil 
selen arsıulusal panayırın öne- eden konsoloslar ve daha yüz-
mini ve onun verimlerinin ken- lerce ekonomik ve soysal ku-
disine ve ulusal ekonomimize rumlar ileri gelenleri panayırın 
getireceği faydaları bilerek ve kapısında toplanmışlardı. 
anlayarak bu bayramı kutlula- Kapının üstünde sevimli 
mağa cand n hazırlanmıştı. bayrağımızla parti filaması ve 

Saat on sekiz sularında Gazi panayıra iştirak eden devlet-
••••••••••••••••••••••••••• ................•....•...................................... 
şekkürlerimizi sunmak isteriz. koşmaktan yılmamışlardır. 

Bu eser hiç şüphesiz Cu- Bu itibarla başta ~bıkan ve 
muriyetin ve devrimin malıdır. değerli prbayımız doktor bay 
Bunun içindir ki devrimin ço- Behcet Uz olduğu halele faal 
cuklan ona önem vermifler; komitenin sayın lyelerini can-
hükümetin- yardımlarile enerji- dan kutlulanz. 
leriai birlepirerek amaca d•ru ff •k'IR• -Geako•ıu 

sızlanıyorlardı. 
Nihayet bir alkış tufanı Gazi 

meydanını çınlattı. Ekonomi 
bakanımız ve panayırın onursal 
as başkanı Bay Celil Bayar 
yanında General Kazım Dirik 
ve daha bazı zevat olduğu halde 
halkı selimlıyarak panayıra 
doğru geldiler. 

iplik fabrikası işçilerinin ban
dosu istiklal marşını çaldı; on 
binlerce halk marşı derin 
bir saygı ile dinlediler. Ay
lardanberi uykusunu braka-
rak geceli glindüzlll faal 
komitenin baıında koşan ve 
bu gtizel eseri hazırlamak için 
çalışmaktan yılmıyan enerjik 
Şarbayımızın sesi Gazi Mey
danında du,.Idu. Şarbay açıl
ma söylevini irada bqlamıftı. 
Hoparlörler bu ıöylevi herke
sin duyacağı ı~kilde Gazi Mef
danına yayıyordu. 

Şarbayın nutku 
'arbaym •tiırle~ 

lzmirin cleprli aayl.vı, ••:1111 
ekonomi bakaaımız Celli ~ 

OnUNal uNfk&alip.ı: iılb . 
kuvvet kazanan ve ekonomi 
alanındaki muvaffakıyedi ve 
yerimli çalışmalarımz yeni Wr 
batarığı olan araıuluaal betinci 
lzmir panayırının uiurlu elieizle 
açılması biz Egelileri çok se
vindirdi. Bu gün ereliler bu 
panayır münasebetile haklı bir 
sevinç ve kıvançla ekonomi ve 
endüstri bayramı kutluluyorlar. 

Cumhuriyetin yUkeal
me atımları 
Hiç bir devirde yurdumuza 

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

Davet 
Pani kurulundan: 

Manisa, Alaıehir, Kasaba, 
Kemalpaıa ve Salihliden gelen 
heyetlerle partideki toplaabya 
faimlmıt olaalann Mi ...,... 
aat 9 da Beyler •kaflllclald 
farka lıina•ada IMllamalan 
rica olanm. 

açıhş dolayısile Bay Belıcet Uz söy/evi11i söy/erkm 
bir kerre daha ıiz öniine ge- En kllçük ihtiyaçları i 
tirerek gurur duyuyoruz. lıte hancılara el avuç açan v 
bunun için bitil Egeliler, ulusa karşılık ağır borçlar y 
bu uluıal pnaru tatbran dev- Osmanlı Tlirkiyeıini ne 
rim partisinin bllyllk baılanna geride bıraktığımızı bira 
ve o partinin yllkseltici, iler- gezeceğimiz bu panayı 
letici prensiplerine olan bağh- bütün açıklıiiyle görece 
hklarını ıu vesile ile de ber- EndU•lrl alanınd 
kitmekle bahtiyardırlar. 

Saltanat devrinde yok baha- yeni bir hız 
sına hedrec:lilen Tirk emeğini, Yıllardan beri acunu 
lriiniln ve o allnkll durumu kavuran genei kriz kar 
düşiinmek bile tlylerimizi tir- tutunmak, ona sağdece 
pertiyor. - Sonu 7 inci Sahi/ededı -

H•kim - Niçin avukat tutmak istiyorsun?. 
- Çtbıkll doğruyu söylemek istiyorum da •• 

- Evrrvbody's, londres -
Y6rekten plen te-........ ~....:...._~~__;.~~~~~...;._:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Sahife a 
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.:El:e.r ~ii.n.. ....... sir 'alalar sözu 
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icabında fakir olma-
s ını bilmiyen, hür ol
nıağa liyakat kesbetme-
miş demektir. 

Fakirlik, istenüu.ek bir şey değil

dir; fakat isteııilmiyecek şeylerin de 

başmda gelmez. Mesela namussuz, 
hayasız, vicdansız olmaktansa fakir 
olmak elbette daha eyidir. 

Fakirlik, başa gelmemesi lazım en 
büyük feldket telô.kki edildiği halde 
i11sa11 alıl<illSlzlığı, edepsiz/4fi, dalka-

vukJuğu pekfılıl gözüne alabiiir. Böy
lelerinin ze!lgin o!masmdan 11e rıkar? 
Batıların zenginlikleri a!lcak muvak

kat se11eleri do/durabilir. Bu seıuler 
eçinde de, o zenginliklerini iktisap 
kin hürriyeti.erini fedaya mecbur ve 

mahkumdurlar. Çünkü yalnız keyfine 

göre hareket eden, başkasının emir ve 

tahakkümü altmda bulunmıyan hu 
çeşit insanlardan zeng-in olanı yoktur. 

O lıa/de icalmıda /akir olmasını 
bilmiyen, yalnız hür olmağa liyakat 

keshetmemiş bulunmakla kalmaz, 
aynı zamanda insanlığın en büyük 

vasıflarını kaybeylemek ve insanlıktan 

uzaklaşmak tehlikesine de maruz 
kalır. 

Mazi Om 
••• 

il baylar 
••• 

Bugün şehrimizde 
Toplanacaklardır 

Üretmenlerimizin hava ku
rumuna vermeyi taahhüt ettik-

leri yüzde üçlerin toplanması 
tarzlarını müzakere etmek 

üzere şehrimizde Ege bölgesi 
ilbaylarının toplanması karar-

laştığını dün yazmıştık. 
Bu toplanblara iştirak et

mek tizere Aydın, Denizli ilbay
ları ıehrimize gelmiJlerdir. Bu 
sabah Manisa ilbayi bay Mu-

rat gelecektir. Ilbavlar bugün 
öğleden evvel parti binasında 
ilk toplantılarını yapacaklardır. 

Öileden sonra da beklenen 
diğer ilbaylar da i'eldiği tak
dirde akşam ikinci ve genel 
içtima yapılacak görüşülmesi 

gereken meseleler müzakere 
edilecektir. 

Pamukçuluk 
B. CelalRusyaya gidiyor 

Nazilli pamuk istasyonu di
rektörü bay Celilin ekonomi 
bakanlığınca Rusyada pamuk 

teşkilatı itleri etrafında tetki
kata memur edildiğini sağlam 

bir kaynaktan haber aldık. B. 
Celil bu hafta Rusyaya hare
ket edecektir. 

Bornova 
Otobüsleri 
Halkı şikayet ettiriyor 

Bornovaya işleyen otobüsle
rin hareket tarifesine riayet 
etmedikleri şikayet edilmekte
dir. 

8ilhassa sabahları Bornova
dadan kalkan otobüslerde bi
letçilerin (Mersinliye, Halkapı-

nara inecek var mı?) Diye 
avazı çıkhğı kadar bağırdık-

ları görülmekte ve işidilmek
tedir. 

Biletçiler bu bağmşlarile 
Mersinli ve Halkapınara ine-

cek yolcu olduğunu anlayınca 
inecek yolcu adedine göre faz
la yolcu almakta ve Mersinli 
ile Halkapınara kadar bu yol
cular ayakta kalmaktadır. 

Daha bu gibi intizamsızlıklar 
her gün görülüyor. Bornova 
belediyesi her nedense bu oto
büslere meram anlatamıyor. 

İzmir Urayının Bornovalılara 
üzen ve sıkan bu biçimsizlik
lere bir nihayet vermesini di-

YENi ASIR 

• -R RLBR E 
•• 

Ekonomi bakanımız dün Uzürrı piyasası hakkında 
özel trenle geldiler 'önemli tetkikler yapıldı 

Bay Cel31 Bayar'a Basmanede sıcak Bugün partide bir toplantı yapılacak 
b. k ı t•• • ld B._ Celal Bayar bugün gidiyor 
ır arşı ama orenı yapı ı ··-·-·· 

İhracat tecimerlerinin dış pi- çok acıklı durumlarımn önle-
ArsıuJusal İzmir beşinci pa

nayırını açım törenine başkan
lık etmek ve Nazilli basma 
fabrikasının temel atma töre-
nini yapmak üzere şehrimize 

geleceğini yazdığımız ekonomi 
bakanı bay Celil Bayar dün 
saat 11.40 da özel trenle Ban-
dırmadan şehrimize gelmiştir. 
Sayın bakan Basmahane istas
yonunda parlak · tezahüratla 
karşılanmışbr. 

Ekonomi bakanımızin gel
mesi münasebetiyle istasyon 
binası ba,tan başa bayrakla
rımızla donanmıştı. 

Bay Celil Bayar istasyonda 
ilbay Fazlı Güleç ile şarbay 

doktor Behçet Uz, Parti baş· 
kanı Yozgad saylavı bay AYnİ 
Doğan, müstahkem mevki as 
komutanı bay Rasim, Trakya 
bölgesi genel espektörü gene
ral K. Dirik, şehrimizdeki say
lavlar, şehir kurultayı üyeleri, 
Parti üyeleri,Tecim ve endüstri 
odası ile borsa başkanları Tür
kofis başkanı ve direktörü 
Ekonomi bakanlığına bağlı İz
mirdeki bilumum müesseseler 
direktörleri mülki,askeri adli er· 
kin ve daha bir çok zevat tara
fından karşılanmışlar ve süel 
muzika, asker, jandarma kıta
lan ile poli• ve belediye zabıta 
müfrezeleri ve esnaf i'çi birlik· 
leri mensupları tarafından se
limlanmıılardır. 

Bay Celil Bayar trenden 
inince kendisini karşılayanların 
ellerini sıkmış, hatırlarını sor
muştur. 

Sayın Bakana Uray ve Parti 
tarafından büketler verilmiştir. 

Bundan başka muhtelif ku
rumlar tarafından da büketler 
takdim edilmiştir. 

Bay Celal Bayar garde ve 
gar dışında toplanmış olan 

binlerce halk tarafından alkış-
)anmışlardır. 

Bakan gar önünde ken-
disini kaşıhyanlara teşekkür-

den sonra otomobile binerek 
doğruca İzmir Palasa gitmişler 
ve orada konuklamışlardır. 

Bay Celil Bayarla birlikte 
lstanbuldao deniz yolları işletme 
idaresi genel direktörü bay 
Sadettin, ile Sümebank genel 

direktörü bay Nurullah Esat, 
Anadolu Ajansı mümessili B. 
Süreyya, Tan gazetesi muhar
rir leninden bay Ali Naci Ka
racan Cumuriyet gazetesinden 
bay Fuad, Kurun gazetesinden 

bay Refik Ahmet, muharrir
lerden Kamran, fotoğraf mu
habiri bay Namık, bay Remzi, 
iş bankası genel enspektörle
rinde bay Asım, Bakırköy bez 
fabrikası direktörü bay Fazıl 
ve kamutay bütçe encümeni 
başsekreteri bay Nuri şehri
mize gelmişlerdir. 

yasalarda fiatları kırmaları yü- nilmesini istiyeceklerdir. 
zünden doğan durumu ekonomi Üretmenlerin alınmasını iste-
bakanlığı önemle gözönünde dikleri tedbirler münakaşa edi-
bulnndurmakta ve bu iş etra- lecektir. Alıcı ve satıcı teci-
fında tetkiklerini genişletmek· merlerin de çağrıldıgı bu top-
tedir. lantıya ekonomi bakanı bay 

Bakanlık memleket ürünleri- Celil Bayar ile Türkofis baş-
nin değerini korumak ve hari- kanı bay Mccdet iştirak ede-
ce piyasamızın istikrarını l'Ös- ceklerdir. Partide üzüm teci-
termek için yeni kararlar al- merlerinin noktai nazarları da 

mağı düşünmektedir. Panayır 

dolayısile şehrimize gelmiş olan 

Türkofis başkanı bay Mecdet 
ve yanındaki mesai arka· 
daşları üzüm piyasusının ma-

ruz kaldığı buhran etrafında 
etüdlere başlamışlardır. Yetiş

tirme masraflarının son duru
muna ıröre maliyet fiatlarını 
tesbit edici malumat toplamış· 
lardır. Bay Mecdet dün bor
sayı da ziyaret ederek üzüm 
salonunda yarım saat kadar 
kalmışlar. satışları ve uzum 
nümunelerini gözden geçirmiş· 
lerdir. Bugün sabahleyin saat 
9 da parti binasında önemli bir 
toplantı yapılacaktır. Bu top
lımtıya iştirak etmek üzere 
Alaşehir, Salihli. Turgutlu, 
Kemalpaşa bölgelerinden ge
len hey' etler de iştirak ede
cekler, ekonomi bakanlığından 

dinlenilecektir. 
Ekonomi bakanımız bay Ce

lal Bayar bu toplantıdan sonra 
öğle yemeğini şehrimizde yiye-

cek saat on üçte otokarlarla 
yanındaki zevat ile birlikte 
Nazilliye hareket edeceklnrdir. 

Otokarlar Nazilliye on yedide 
varacak 18.30 da büyük basma 
fabrikasının temelleri törenle 
atılacaktır. Nazilliler bu müna· 
sebetle elli kişilik bir ziyafet 
hazırlamıtlar. Ziyafetten sonra 
otokarın biri lzmire dönecek 
diğeri ile bakan Keçiburluya 
giderek cumartesi günü orada 
fabrikayı gezecektir. 

Bay Celal Bayann oradan 
Isparta yoluyla Ankaraya dön
mesi muhteruel görülmektedir. 
Ankaraya gitmezse cumartesi 
lzmire dönecek buradan pazar 
günü lstanbula gidecektir. 

Türkiye futbol 
birincilikleri 

General Kazım Dirik Şerefine 

T . d•• . d Garbi Anadolu 
ecını ve en ustrı o ası Aydında 

şampiyonları ) arın 
karşılaşacak 

Bir öğle şöleni verdi •• 
Şölende 
lerimiz 

Ekonomi bakanı, misafir
ve birçok zevat bulundu .. 

Dün saat 13 de lzmir Tecim 
ve endüstri odası tarafından 

Trakya bölgesi genel enspek· 
törlüğüne atanmış olan hmir 
eski iıbayı general K. Dirik 
şerefine lzıDipalas salonunda 
yüz kişilik bir aynlış şöleni 

(ziyafeti) ver ilmiştir. 
Bu şölende ekonumi baka

nımız bay Celal Bayar ile 
İlbay Fazli Güleç, ordu ens
pektörü general izzettin, Şar
bay Doktor Bebcet Uz, 
Parti başkanı Yozgat sav
lavı bay Avni Doğan, De
nizli eaylavı bay Haydar Rüş
tü, lzmir saylavı bay Saded
din,B. Kamil,bayRahmi Göksen, 
Mugla saylavı bay Hüsnü, 
Türkofis başkanı Dr. bay Mec
det, Süm~rbank genel direk· 

törü bay Nurullah Esad, Deniz 
yolları işletme idaresi genel 
direktörü bay Sadeddin ve 
şehrimizin tanınmış tecimerleri, 

ticaret odası, borsa ve ofis 

erkanı, banka müdürleri, ce
miyet başkanları, lzmir gaze
tecileri, lstanbuldan gelen mes-

lekdaşlar hazır bulunmuşlardır. 
Şölen çok sakin geçmiş, nutuk 

söylenmemiş, aynlığın kalpler
de yarattığı teessür etrafında 

samimiğ görüşmeler yapılmıştır. 

Ziyafet üçe kadar sürmüştür. 

TU.Un alacaklar 
Avusturyalılarla Macarların 

bu yıl memleketimizden önemli 

mikdarda tütün satınalmak is
tedikleri haber alınmıştır. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 
il 

Pavyonunuzu tanıtınız 
Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

• 
verınız .. • Yeni Asır'a 

Tür kiye futbol birincilikleri 
yarın Trabzon, Balıkesir, Aydın, 
Adana ve Eskişehir grupları 

olmak üzere ayni zamanda baş· 
lıyacaktır. Garbi Anadolu grup 

şampiyonas\ bu sene Aydında 
yapılacaktır. Bu gruba Uşak 

Manisa, lzmir, Aydın, Denizli 
ve Muğla mıntakaları dahildir. 
En kalabalık grup burasıdır. 
Bu mıntakaların şampiyonları 
Bu akşam kura çekerek ya· 
rınki karşılaşmayı yapacak iki 
takımı meydana çıkaracaklar
dır. Pazar günü diier dört 
takım karfılaşarak üç galip ve 
üç mağlub anlaşılacakbr. Maj'
liiblar hemen memleketlerine 
dönecekler ve gaJibler son kar· 
ıılaımaları yapmak için kala· 
caklardır. 

Bayındırlık 
Haritaları 
Hakkında önemli 
Bir yayım 
Bayındırlık Bakanlığından 

İlbaylığa mühim bir yayım gel
miştir. Bu yayımda bazı beledi
yelerin, şehirlerin hali hazır ve 
gelecekteki bayındırlık harita
larını yaptırmak için eksiltmiye 
koymakta oldukları haber alın
dığından şehirlerin hali hazır 
topografik haritaları ile gele
cek bayındırlık planlarının ya
pılması ayrı ayrı ihtisas işleri 
olduğunu bildirilerek 2290, 
2790, sayılı kanunlar hükümle
rine göre ehliyeti fenniyeleri 
Bayındırlık Bakanlığınca tasdik 
edilecek uzmanlar tarafından 
yapılacağı bildirilmiştir. Bu 
hususta Bakanlıkça bir tali-

Bu grubun komiseri futbol 
federasyonu genel sekreteri 
Kemal Halim evvelki akşam 
Uşak şampiyonu gençler birliği 
ile beraber şehrimizden geçe
rek Aydına gitmişlerdir. Dün 
akşam da gelen Manisa şam-
piyonu Sakarya takımı bu sa
bah lzmir şampiyonu Altınordu 
ile beraber hareket etmi,tir. 

Haber aldığımıza göre Ay-
dın mıntakası şampiyonu Ay
dın takımı bilinirken son gün
lerde federasyon NeziJli takı
mının itirazmı kabul ederek 
Nazilli takımını şampiyon yap· 
mııtır. Bu itibarla diğer kuv
vetli olan Uşak ve Manisa 
takımlannı da düşünürsek bu 
şampiyonanın diğer senelerden 
daha enteresan olacağını kabul 
etmek lazımdır. 

Orta okullara 
Talebe nasıl alınacak 

ilk okullardan mezun olan 
çocuklardan orta okullara kayt 
ve kabul edilecek olanlar böl
ge ve semt itibarile ayrılmıştır. 

Buna rağmen bazı çocuk 
velilerinin bu ayrımı göz önüne 
almıyarak çocuklarını istedik
leri okula kaydettirmek için 
hatta işi çekiş döğüşe kadar 
götürdükleri görülmüştür. Kül-
tür direktörlüğü orta okullara 
bir bildirim göndererek önce 
kararlaştırılmış olan bölgelere 
göre talebe kayt ve kabul 
edilmesini bildirmiştir. 

Taş ocağında 
Soukkuyuda Menemen cad

desindeki taş ocağında lsmail 
oğlu Ömer çalışırken yukarı
dan bazı taşların düşmesi yü-
zünden sağ ayağı kırılmıştır. 
Yaralı hastahaneye kaldırıl-
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Serbest sütun: 

Gene o bahi 
Geçenlerde, Jiselerde c 

dil öğretme tarzının sakat! 
temas etmiştim.Bahsı uzalı 
caktım . Geçen gün bir me 
o makalenin - yazıcısı he 
duğumu bilmeden - mün~ 
ve tenkidi oldu. Tabii l 
hazır bulynduğum bu toplu 
lazımgelen cevabı verdim 
kat okuyucular ve bilhas~ 
kadarlar arasında ayoı tj 
düt ve end:şe hasıl olmak 
maline karşı fikirlerimi o 
faa vaziyetine düşdüm .. 0 
liste dediler ki: 

- Buluş iyi..Fakat bazı 
zur ları var : Şöyle ki : 
Beş Fransızca (Cours)' 

ğun u kabul o delim: Mezu 
mak vaziyetine gelen bir t• 
eğer bu sırada - muvaffa~ 
mayıp tahsili müddetind~ 
veya iki defa (Cours) unu 
edemediği için - üçüncü 
dördüncü (Cours) ta buluı 
vaziyet ne olacaktır? But 
(Cours)larını tamamlaınac 

ye kendisine bir iki sen 
hadetname verilmiyecek ıı 
Şahadetname verilip te (C 
farım bitirmediğine dair 
kayıt ilave edilirse buno.rı 
eyyideai ne olacaktır? 

Ben de cevap verdiın: 
- İtiraz lrnvvetli, fakat 

devasız değil... Bir defa 1 
teşkilatı kabul edildikten 1 

muallimler ufak bir maaş 
mile tatilde de -ikmalleri 

zırlama Cours - larında 1 
sata devam ederler. Bu ~ 
de ikmal kalan talebeniıı 
him bir yekunu yakasın 

yırmış olur. Buna rağınelJ 

vaffak1yetsizlik gösteret 
diplomalarında bir kayıcl 
lunur, Bunlar yüksek ~ 
görmiyeceklerse mes'ele 

tur. Türkçeden mezun ° 
ecnebi dilden olmamış 

Buna rağmen de heri 

şimdikinden fazla mallı• 
mücehhez olarak ınekte 
çıkmış olur. 

Bütün bu saydığım te 
lere rağmen ecnebi dilde 
vaffakiyetsizlik iöster 
yüksek tahsile devaın edf 
lerse : 

Courslarını ikmal etJll 
olanlar üniversiteye giteC~ 
zaman imtihana tabi tutu~ 
ve muvaffak olamıyanlar 
edilmezler. 

Cevaplarım o meclist~ 1 

Jarca makul görünmü.ştU· 
mem kariler ve alakadar 
diyecekler ? 

* .. "'. . j! 
Olünciye kadar isoııP (. 

ile anacağım dil boca11' 1:ı d 
ki : ( Her lisan bir ins110.ıı 

Bu inancı biz taJebele~~ı 
aşıladığı için dil mesel~S~F 
büyük önemi vermek ıc., 
tiğini kabul eden.ıe.rdde 
danesiyim. Bunun ,dçıl1 . 1 
lıma gelen her Ça.r~Y1 

,, 

birer saymazsam ıçı1J1 
etmiyecek. ıtı 

Bu meseleye akşaı:ıı d• 
Ağustos . tarihli nusbasıPıııı:ı 
k ., . ya 
arı temas etmış, . ıı) 

ikimiz bu (Consulta~ıo tıe 
ittifak edememiş ikt A ı 

mevkiindeyiz. O ihzarı ib 
teklif ediyor. Ben, 

1 
ı 

~ 111 
sınıfın faydası olacag" JJiaJ 
netmiyorum. Sonra .. 

11 
J>' 

ce yüz binlerce, gen~• jçi" 
tından- bu ihzari sın• .. f 

Ana•• 
rer sene almayı gu ri S 

'bıS yorum. Sonra bu ı dJ ~ 
bundan evvelki yaıılJld•" 1 
dığım mahzurları orttı . 
d k . •ttJ 
ırmaz ı... ela ı 

Bu ConsultatioP ı 'fel 
t •v. • b' kt" var e tıgımız ır no ~ , 

me bahsı... 'f' 
Talebelere tercüJU~ te' 

mak azamı istifadeYd,t t 
eder. Mesela: Müfre 

0 - . . ... : c 
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Yunan rejim patırdısı 
ondilis Kralın geleceğini bildiriyor 
Mahkemelerinden huşnut değil.. 

' 

.{.: S .O N · H .: A B E R. 
~~:-.... '..: _~ . :. ;. --~'· . -~ .• '::: ·-•. "' ,,, )<.... . . -~-· . . - -ı, . . • - ' . 

Atina, 22 (Ö.D) - Libaral 
i'&Zetelerden biri, eski kral 
Yorginin temayüllerini bilen 
ecnebi çevrenlerden almmış 
haberlere dayanarak, kralın 
geri gelmesi için birçok şart
lar koştuğunu yazmıştı. Kralcı 
gazeteler bu haberi yalanlaya
rak rejim meselesinin yalnız 
Yunan ulusu tarafından kota
rılacak iç bir mesele olduğunu 
ve yabancı çevrenlerin buna 
karışamıyacaklarını, fazla ola· 
rak krala atfedilen şartların 
uydurma olduğunu yazıyorlar. 

Bir Fransız gazetecisine di
yevde bulunan kabine asbaş· 
kanı General Kondilis, hükü
metin tayin edilen istikameaen 
ayrılmadığını ve Yunan ulusu
nun rejim hakkında kanaatini 
bildirmesi için plebisit yolunda 
ilerlediğini söylemis ve şunları 
ilave etmiştir: 

11 Yunan milleti şimdiki reji
min eseri olan yolsuzluklardan 
bıkmış usanmış olduğu için 
pek haklı olarak kralın geri 
gelmesile nizam ve sükunetin 
memlekette yerleşmesini iste
mektedir.,, 

Atina, 22 (Ö.D) - "Estiya,, 
gazetesi, Sü Bakanı General 
Koudilise hücum vesilesile, 

memleketin askriğ hazırlıkla· 
rına ve " şüpeli siparişlere ,, 

dair bir takım makaleler yaz
mış ve ulusal güveni sarsmak 
ıuçile açılan davada beraet 
etmiştir. Mahkemenin bu hük-

mü dolayısile Asbaıbakan Ge· 
neral Kondiliı şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Estiya davasının son ocu, 
memleketin geleceği için cesM

ret verici değildir. En düşkti_!l 
muhalefet menfaatlerine ve 

daha kimbilir nasıl menfaat· 
lere yardım için memleketin 

Yüksek menfaatlerinin istiı· 

nıarı mahkemece hoı görül
müştür. 

Halbuki gazetenin hareketi 
alçakca bir hareketti. Estiya 

ordunun malzemesine, teşkila-
tına ve şüpheli tiiparişlere dair 
iki makale yazmıştır. Bunların 
albnda 11 Bir asker ,, imzası 
Vardı ve gazete yazıyı böyle
ce aldığını, yazanı tanımamakla 

beraber doğru bulduğu için neşr 
ettiğini iddia etti ve beraati 
kazandı. Şimdilik birşey yapa-
····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ufak cümleleri, ikincide kolay 
fıkraları, üçüncüde kraet par-
çalarını yabancı dilden Türk
çeye, ondan sonra ki Cours· 

larda da bu saydığım sırayı 
takibederek Türkçeden ya
bancı dile tercümeler yaptır
tnak. .. Bu, ayni zamanda kra· 
ette de yardım eder, 
dicteeye de yardım eder, 
fazla kelime ezberlemesine 
Yardım eder. Çocuk IUgabnda 
bizzat arayıb bulduğu kelime
lP.rin gerek imlasını, gerek ma· 

'•asını hafızasında daha iyi 
saklar. 

Bu bahsı okumaktan bıkan
lnr vardır belki fakat ben - , 
soylemekten, yazmaktan bık· 
ntadını. Icab ederse, tekrar, 
Yüzlerce defa daha yazacağım 
ve okuyucular ancak bu ted
risat şekli değiştiği zama - ec
nebi dil . serlevhası altında 
'' •kan yazıları okumaktan kur
tulacaklar. 

H. S. E. 

• 

netin başladığı noktaları. tayin 
edecektir.,, 

Bu beyanattan anlaşıldığına 
göre Başbakan B. Çaldaris 
Avrupadan döner dönmez, ge
neral Kondilis basın kanununun 

harbı arifesinde ltalyan - Habeş 
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Devletler :bitaraflık kararları alıyorlar 
----------~mt!l ................ :'!lm __ 

lngi terenin güdeceği 
Adis-t~hf)baya bir 

• 
sıyasa 

lngiliz 
henüz 
kıtası 

belli deği dir r ~ 
gönderiliyor ... 

Londrn, 21 (A.A) - Bay 
Baldv;n ile B. Nev\lle Çam
berlain öğleden sonra Londr~- ı 
ya gcldik'eri zaıLnn vaziyet 
hakkında her tüılü mütalea 
beyanından istinkrf etmişlerdir. 

1 zannedildiği için bu haber bu· 
rnda heyecanla karşılanmışhr._ 

Liabeşlstsnda müdafaa 
Duazarllkları 

Paris, 22 ( Ö.D) - Fransız 
gazeteler;nin Adisababa muha
birlerinin bildirdiklerine göre 
Habe~istan l talyan tecavüzüne 
1rn ·~ı ~-nüdafun :çin çok sıkı 

Crııt'ral Kondilis 

mayız. Fakat Yunan ulusu bu 
durumdan endişe etmemelidir. 
Kamutay bu işi ele alacak ve 
muhalefet lıakkınıu bitip iha
değiştirilnıesini ve muhal4:fet 
hakkına hudud çizilmesini isti
yecektir. 

Mahkeme kararına kızan B. 
Kondilisin istifa edeceği yazıl
mışdı. Bu haber yalanlanarak 
memleketi uğraştıran mesele· 
lere karşı koymak üzere ge
neralin kabinede kalmasının 
her zamandan daha gerekli 
olduğu bildirilmektedir. 

Atina, 22 (Ö. D.) - Muha· 
lif gazetelerin verdikleri ha
berlere göre başbakan B. Çal
darisin eski Yunan prens!erile 
~led kasabasında yaphğı mü
lakatı hakkında kralcıların ver
dikleri haberler doğru değildir. 
B. Çaldaris krallığın yeniden 
kurulması için memleketin sü
kunetini ve genel menfaatları
nı feda edemiyeceğini bildir
miştir. 

Diğer taraftan eski kral Yor 
gi de ancak serbest bir plepist 
neticesinde büyük bir ekseri
yet kazandığı takdirde Yuna
nistana dönebileceğini ve o 
zaman da tek bir partinin hü
kümdarı değil, bütün Yunan 
ulusunun hükümdarı gibi hare
ket edeceğini söylemiştir. Eski 
prenslerden bir çoğu kralın da 
Blede gitmesini istemişlersede 
o kabul etmemiştir. 

Londra, 21 (A.A) - lngiliz 
ordu ve donanmasmc!n iz'rde 
rin lıaldmldıfrı hakhndaki ha
berler rc•·m·e· o!arnk ye.aan.a
tıima1dadır. 

Londra, ~2 (A.A) Re"m.ğ 
olarak bildiri'di"":ne göre u "ak 
bir lngiliz kıtası Adis·Ababa
dnki lngiliz elçiliğinin mulıa
fıziarını takviye edecekt ir. 

L rJanyanın bitarafhk 
Tedb irleri 

Barsclon, 22 ( A.A ) - Bir 
ltalyan - Habeş harbı takdi
rinde ispanyanın bitaraflığını 
muhafa etmesi için hükumet 
mühim noktaları takviye etmek 
üzere süel hazırlıklarda bulun
maktadır. 

Katalonya garnizonundan 
topçu alaylan Endülüse ve Ba
lıer Dalarina gönderilmiştir. iki 
harp gemisi devamlı olarak 
Barselonda bulunacak ve diğer 
iki harp gemisi de Baleior ada
larını gözetecektir. 

Amerika ve Belçlkanın 
durumu 

Vaşington, ~2 (A.A) - Bir 
ltalyan - Habeş harbi takdi-
rinde Amerikanın bitaraf kal
ması hakkındaki kanunu sena-
to kabul etmiştir. 

Brüksel, 22 (A.A) - Bu2"ün 
çıkan bir buyrultu Belçikadan 
silah ve cephane ihracını özel 
müsaadeye tabi tutmaktadır. 

Anıa,llmıyan iki 
Emperyalizm 

Roma, 22 (A.A) - Jurnale 
D'ltalia lngiliz kabinesinin ya-
rın yapacağı fevkalad~ top
lantı dolayısıyle ltalya ve ln
gilterenin durumlarını tahlil 
ederek iki memleketin yüce 
asığlarının anlaşmazlıkta değil 

fakat genel bir beraberlik ile 
çalışmakta olduğunu kaydet
mektedir. 

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

ltalyaişgalindekiadalara 
Saldıracağımız haberi gülünç 

Bir yalandır 
Istanbul, 22 (Ô.D) - ltalyan- Bu şayialarda Italyanın on 

Habeş harbı günden güne bek- iki adalarda askeri tedbirler 
lenirken bütün devletlerin du- aldığı ve bunun Türkiyece iyi 
rumu hakkında ortaya bir çok görülmediği Heri sürülerek Ital-
haberler çıkıyor. Bu arada 
Türkiyenin böyle bir harp kar- yanın Habeşistandaki uğraş-

d d masından Türkiyenin istifade 
şısında takınacağı uruma air edeceğini ve adalara saldır-
de uydurma haberler eksik 
olmam ştır. mak istiyeceği iddia edilmekte 

Bazı yabancı gazetelerin ltal- idi. 
yan • Habeş anlaşmazlığı kar- Bu gibi şayiaların asılsız ol-
şısında Türkiyenin durumuna duğunu söylemeğe lüzum bile 
dair verdikleri uydurma ve ta- yoktur. Türkiyenin hiç şaşmı-
mamile hayali haberler salahi- yan sulh politikasını bilenler 
yettar çevrenlerde yalanlan- bu gibi hayali habcrJere ancak 
maktadır. gülerler. -···· Zafer bayramında 

Yeni generaller terfi listesi 
Istnnbul, 22 (Ö.D.) - Zafer bayramında ilan edilecek askeri 

terfi listelerinde erkanı harp miralayı Mustafa Kemalle harita 
miralayı Abdürrabmanın generallığa terfi edecekleri söyleniyor. 

HDbeş imparatoru mitralyöz başında .. . 

~dbirler almaktadır. Paytahtta 
toplanmış olan Soa bölke· 
Einden 15,000 muharip, modern 
silahlarla silahlandıktan sonra 
Tigre iline doğru yola çılrnrıl
mıştır. 

İmparator hapiste olan bü
tün r:iyasal h":ımlarmı affet· 
miştir. Jtaıynnlau:1 bozguna 
uğradıklan Adua muharebesin
de Habeş kumandanlarınc.l'l'l 
olan Balhiyn aşiretinin Başkanı 
da bunlar ~rasındadır. 

Harar cephesinde Habeş 

Bu gazete ltalya ile lngilte- Zenciler Habeşistandan yana 

kuvvetleri üç müdafaa hattı 
hazırlamışlardır. Bu hatlar Ha
beşistanın her tarafındnn gelen 
yeni kuvvetlerle ve gönderilen 
malzeme ile günden güne kuv
vetlenmektedir. Harardan So
malı hududuna giden hütün yol
far silahlı silahsız lsk~rlerle 
doludur. Muhtelif noktalarda 
talim ve malzeme merkezleri 
kurulmuştur. 

renin geçmişte Afrikada elele bir toplantı yapmışlardır. Bun-
vererek çalışmış olduklarını !ardan yirmi kadarı sokaklarda 
hatırlattıktan sonra: gösteride bulunmak istemişler 

Amaçlarına ltalyanın siyasal ve polis hüviyetlerini tahkik 
yardımı ile erişmiş olan lngil- için beş kişiyi yakalamışhr. 
tere bugün ayni yolda yürü- ı Bir Japon fllosu Kızll 
melidir. Ingiliz emperiyalistleri denize doğru yola 
şunu anlamalıdırlar ki, lngil- çıkmış 
terenin şimdiye kadar birçok Paris, 22 (Ö. D.) - ltalyan 
faydarar elde etmiş olduğu bu - Habeş liarbının artılC önüne 
beraberlikle çalışmayı ltalyanın geçilemiyecek bir zaruret ıek-
Habeşistandaki hareketi değil Jini almaası bütün devlet mer-
lngilterenin ısrarı bozacaktır. kezlerinde endişe uyandırmağa 

Londradakl iinemll devam ediyor. Amerikan gaze-
Toplanblar teleri de ltalyaya ve Mussoli-

Londra. 21 (A.A) - Bu sa- niye hücum ediyorlar. Bu mü-
bah toplanmış olan küçük nasebetle " Nevyork Taymis ,, 
mikyastaki imparatorluk kon· gazetesi diyor ki: 
feransına Serbest Irlanda ile "Mussolininin istediği şudur 
cenubi Afrika birliği mümes- ki kendisi en küçük bir taviz-
silleri de iştirak edeceklerdir. de bulunmadığı halde bütün 
B. Eden ile B. Hoare birbiri konferanslar onun istediklerini 
ardı sıra B. Herbcrt Samuel ile kabul etsinler.,, 
B. Lansbury ve B. Loyd Corç'u Amerikan gazetelerine göre 
kabul etmişlerdir. kabinenin harp halinde lngiltere ve Ame-
yarın vermesi ihtiml dahilinde rika arasında görüşme ve au-
bulunan kararların son dere- laşma yapılacaktır. 
cedeönemli olması için impa- Japonyaya gelince orada da 
ratorluk konferansının kısmen büyük endişe gösterilmekte ve 
olsun toplantıya çağrılmasını ortaya çıkabilecek tehlikeleri 
ayrışık başkanlarının durumdan karşılamak için hazırlıklar ya· 
haberdar edilmesini zaruri pılmaktadır. 
kılmıştır. Hatta kuvvetli bir Japon 

Londra, 21 (A.A)- B. Mak- filosunun bilinmiyen bir istika· 
donald, Samuel Hoare, Eden, mete doğru Japon sularından 
Runciman, Çamberlain ve di- uzaklaştığı haber veriliyor. Bu 

Dünyanın her tarafından 
Ac.lis Ababaya gönüllüler gel· 
mektedir. Bunlann a asıada bir 
çok generaller vardır. lngilte
rede ileri fikirlerib tanınmış 

olan miralay Samford bunlar
dan biridir. 

ltalyan paraeenın 
durumu 

Paris, 22 (Ö.D) Italyanın 
Habeşistana karşı hszırladığı 
harb dolayısile müdhiş finansal 
güçlüklerle karşılaştığı 1ıörül
mektedir. Harb başlarken bu
nun akni tesirlerinin önünü al
mak için B. Mu:osolini ltalyada 
bütün esham ve emtea borsa-
larının kapanmasını emret-
miçtir. 

f jkat bu sırada ltalyan li
reti dünyanın bütün para bor
salarında ve bilhassa Londrada 
yuvarlanmağa devam ediyor. 
Fransa Bankası liretin düşme
sine mani olmak için bol bol 
liret satın almakta ise de bu
nun büyük bir tesiri görüleme
mektedir. ğer bazı bakanlar bugün ak- filonun kızıl denize gireceği 

şam üzeri B. Baldvinin baş- ========================== 
linyit kanlığında toplanarak İtalyan 

Habeş anlaşmazlığı e:trafında 
görüşmüşlerdir. B. Eden yarın
ki fevkalade kabine toplantı-
sında hazırlamak üzere arka· 
daşlarına durumu anlatmıştır. 
Bu toplantıda Irlanda ve Af
rika mümessili de hazır bulun-
muştur. Bu toplantıdan önce 
Hoare öğleyin B. Churchili 
kabul etmiş ve B. Eden de 
Lord Sesil ile görüşmüştür. 

Sabahleyin lngilterenin Mısır 
komiseri Lampson ile Mısırın 
Londra elçisi birbiri ar
kasından dış bakanı ile konuş· 
muşlardır. lngiliz kamoyu du
ruma karşı büyük bir ilgi gös
termektedir. 

Parls Zencilerinin 
gösterışı 

Paris, 22 (A.A) - Paristeki 

Kömiir ve 
Araştırmalarına yakında başlanacak 

Istanbul, 22 (Ö.D.) - Yeni kurulan m:ıden tetkik cnstit.ü~ü 
memleketimizin toprak altı servetlerini meydana çıkarmak ıçın 
geniş mikyasta çalışacaktır. Enstitü yeni maden kö
mürü ve l nyit madenleri bulmak için yakında araşbrmalarına 
başlayacaktır. Diğer maden araştırmaları da planlı bir şekilde 
yapılacaktır. __________ ............... --~ 
Çankırıda t\tatiirkiin 

rf()reııi 

Çanl<ırı, 21 (A.A) - Cuma 
günü Atatürkün Çankmya ilk 
gelişinin onuncu yıldönümüdür. 
Bugünün hatırasını ebedileştir
mek için Atatürk adıyle açı-

lacak bulvarın yapı işine 23 -
8 - 925 cuma günü törenle 
batla nacaktır. 

KONYADA 
Istanbullu öğretnıenler 

Konya 22 (A.A) -:- Bir etüt 
gezisi yapmakta olan lstanbul 
öğretmenlerinden 30 kadın öğ
retmen dün şehrimize geldiler 
şereflerine Halkevi.!ıdc bir çay 
şöleni verildi. Oğretnıeııler 
müzeyi ve diğer görülecek yer
Jeri gezdiler. Bugün Ankaraya 
gittiler. 

ANKARA BiRASI ~-------~~-----------------·----------------------------------------------------~~ Oı·ıııaıı çi1t1iğinde yetiştirilen hu usi bir tip arpa il~ llubJon-
dan (Şerbetçi otu ) yapılnıaktadır. 



1 ASIR 

Aydın oğlu Bay Mehm Soflya ara ında bir macera 

le se g 
::F:il.n lLlki t.arl bi roman. -12- -Y~ zan; l?e:r"Vi.n. :B"ı:.ema1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Babacığım be mühi bir vazife ile Türl< rensi bay 
Mehmede gidiyorum .. Bana . ·ardım eder misin;z? 

Bu akşam bizim sofrayı şen

lendir,, diyerek Roberi evine 
götürdü. 

Rober pekaz bildiği Türk
çesile konuşa?ak ihtiyardan 
Aydınoilu Bay Mehme'in ne
rede olduğunu öğrenince çok 
sevindi ve dediki: 

- Babacığım; ben mühim 
bir vazife ile Türk Prensi Bay 
Mehmede gidiyorum. Bana 
yardım eder misiniz? 

ihtiyar - Hay hay oğlum; 
hayndır inşallah; bay Mehmed 
bizim ıözbebeğimizdir. Seni 
oraya kadar oğlum götürecek
tir. Hiç merak etme. 

- Teşekkür ederim aziz 
ihtiyar; günlerdenberi bu ıssıı; 

dağlarda yol alıyorum. Allah 
senden razı olsun. Bu memle
ketlerin dilini de iyi bilmem. 
Çok zahmet çektim. Siz imda
dıma eriştiniz. 

ikinci günün sabahında ihti
yarın 02-Iu ~enç ve gürbüz bay 
( Sarı ) ile birlikte yola çık
tılar. 

iki süvari konuşa, konuşa 

iki gün yol aldılar. Bay Sarı 
gidilen yere yaklaşıldıg nı müj
deledi: 

- Şu karşıda gördüğümüz 

kasabada B. Mehmedi bulacağız 
gece yaklaşb. istersen bu ak
şamı şu çamlar altınılaki piaar
da geçirelim. 

iki genç gece yarısına kadar 
oturdular. uyumağa karar ver
dikleri zaman:Rober; atlarımızı 
kollarımıza bailıyalım, sonra ya
ya yürümek mecburiyetinde kalı
rız dedi. Hay Sarı teminat 
verdi. 

- Korkmayınız bizim mem
leketlerde hırsızlık yoktur. 
Aydın oğlunun adaleti dağ-
larda bile hakimdir. Rahat 
uykunuza bakınız, Hele Türk
ler yabancı kimselere okun
mazlar. Siz bizim misafirimiz
siniz. Bir yabancıya dokunmak 
alçaklıkbr. 

- Hayır dostum; korktu-
ğum yok. Ben Türklerin 
erkekliğini çok işittim. İş-
te onun bir örnegı de sensin. 
günlerce benimle bu yollarda 
yoruluyorsun. Bu yardımını hiç 
unutmıyacağım. Evli misin Bay 
Sarı, gönlünde sevda acısı var 
mıdır? 

- Ben in~anlık vazifemi ya
pıyorum, o kadar. Şahsıma 

karşı olan teveccühüne teşek
kür ederim. Biz Türkler her 
kese l<arşı yardımı borç biliriz. 
Hayır evli değilim; kimseyi de 
sevmedim. 

- Senin gibi bir genç bu 
y şta sevmesin. Bu mümkün 
mü? 

- Bu bir tesadüftür. Aşk 
geleceğini söylemez, bir gün 

gelecek her halde ben de bu 
acı şaraptan içeceğim. Ruhum
da sevmek ve sevilmek için 
büyük bir ihtiyaç var. 

Bu kıymetli misafirin çabuk 
gelmesini gönlüm ister. Mösyö 
Rober; görüyorum ara sıra da
lıyorsun; gözlerin hüzünle do
foyor. Sebebini sonnak isteme
dim. Bu nezakete aykırıaır 
değil mi? 

- Evet aziz dostum; aşkın 
şarabı ya baş döndürür, yahut 
zehirler. Senin ıçın mesut 
bir sevgi dilerim. İyi his 

etmişsin, kalbimde sevgilime 
karşı derin bir tahassür var. 
İki sene aşkımın bütün acıla
rile inledim, şimdi nişanlıyım. 

Sevgilimle anlaştım. Fakat ay
rı'ık beni harap ediyor. Dağla · 

rın bu sükuneti bana hep sev
gilimi hatırlatıyor. Bilsen bay 
Sarı; sevgi ne tatlı şeydir. Ge
lip geçici hayatımızın biricik 
doyulmıyan zevki budur. 

-Aziz arkadaşım; aramızdan 
şu resmiyeti kaldıralım. B. Sarı 
Mösyö Rober gibi sözler sami
miyete yakışmaz. Ben ıyı 
kalpli insanları çok severim. 
Yüzüden belli; çok temiz kal
bin var. 

- Öyle dostum; samimiyet 
ruhların en yüksek çehresidir. 
İnanma ve teveccühüne çok 
teşekkürler ederim. Sana sev
gilimden bahsedeyim. Viyolet; 
melek yüzlü, elmas kalpli bir 

kızdır. Dilerim ki, Allah sana da 
Viyolet gibi bir hayat ve kalp 
arkadaşı versin. Nişanlımın Bi
zans' da kendinden küçük bir 
kız kardeşi var. Seni çok sev
dim. Sarı; Birgiye dönünce 
Viyoletime senden bahsedece
ğim. Jülyet adını taşıyan bu 
inci sana yakışır. 

- Rober hakkımda göster
miş olduğun kalpten gelen 
ilgiye ve sevgiye minnettarım 
Kalbim boş kardeşim; fakat 
bakalım jülyet beyenecek mi? 
Hem ben bir köylüyüm. Zen
gin değilim. Bizansta büyüyen 
bir gül, köylerin ıssızlığına, 
yoksuzluğuna dayanamaz. Bir 
şehirli kızın bu kadar fedakar
lığı beni öldürür Hakiki sev
giler azdır dostum. 

- Sen güzel ve kahraman 
bir gençsin, koylü olman, pa
rasız olman ayıp değildir. jfıJ
yetin kalbi ablasına benziyorsa 
mevki ve servete değer ver
mez. Eğer böyle değilse sana 
eş olamaz. Her ne ise bakalım 
istikbal ne doğaracakbr. 

- Çok doğru Rober.Zaman 
herşeyi halleder. 

Bırak bu sevgi babsını; 
kalbime bir ateş koyma. 
Ruhumda zaten taşıma-

sevgi tufanı 

var. fşidiyorum. Kulaktan aşık 
olanlar varmış. Beni Bizan~a 

kadar sürükleme. 
- nen istiyorum ki bu ateş 

kalbine düşsün. Aşkın ıztıra
bında ~a bir tatlılık vardır. 
Muztarib olan kalpler derin
leşir. Bu kulaktan aşık 
olmanın bizzat şahidiyim. Bay 
M eh metle görüştükten sonra 
bunun misalini göreceksin. 

- A.. Sevgili Roberim; ba
na düşmanlığın mı var? .. Bırc::.k 

bu saf dağlarda kalp huzurumu 
kaybetmiyeyim. Vallahi senden 
korkmamağa başladım. Akra
ban olacak bir kızı üç dört 
gündür tanıdığın fakir bir köy
lüye vererek bedbaht etme. 
Benim hayabm hep At üze
rinde geçer. Aşkımı beş sene
dir muhayyel sevgilim için pı
nar başlarında, dağ başlarında 
ter~nnüm ediyorum. - Ayağa 
kalkarak - dur sana biraz ney 
çalayım. Bir Türk musikisi 
dinlersin. 

Bay Sarı (ney) ni üflemiye 
başladı. Sakin bir gece; yıl
dızlarla bezenmiş bir sema. 

Çamlar tabfotın tanrıya karşı 
uzanmış yeşil elleri; hep
si acunun yüksek mimarı

na tapıyorlar. 

Ney bütün bu güzellik ara

sında gönülden kopan bir fer
yat gibi dağ!arın ıssız.lığında 

inliyordu. Robcr büyük bir 

alaka ve tecessüsle dinliyor 
Viyoletini düşünüyordu. Bir 

saat kadar devam eden bu ses 
nihayet yorgun hicran nağme-

leriyle bu sırlı gecenin derin
liğinde soldu ve eridi. 

Sükuneti Rcber yırttı : 

- Bir kamış parçasındım çı
kan bu ses ne güzel, acıyan 
bir gönlün iniltis~ne, sızhyan 
bir kalbin yalvanşma ne kadar 
benziyor? 

Ne içten çalıyorsun bay Sarı; 
hakikaten senin de !kalbinde 
muhayyel bir aşk var. Gülerek 
dilerim AUahtan Jülyetin sev
dasına düşesin! 

- Biçare bir iköylüden ne 
istiyorsun ? Bırak onu. 

-A idaresinde M. 
Kütüphane sineması 

29 ağustos 935 perşembe günü açılıyor. ilk program 

Sevme aşamaktır 
BaşrolJerde:JOAN KRA VFORD.FRANCHOT TONE-GENE 

Jzmirin sinema sever halkına müjde 
ELHAMRA sineması bütün dünyada hazırlanan filimlerin 

en iyiJerini bu mevsim için temin etmiştir. 
Bazılannın isimleri şunlardır. 

KASTA DIVA Bitmemiş Senfoni ve Çardaş furstin 
. mümessilesi Marta Eggert 

ANNA KARENiN mümessilesi Greta Garbo - Frederik marş 
ŞEYTAN KADINDIR müınessilesi Marlene Dietrich 
BiR AŞK BÖYLE BiTTİ mümessitesi Poule Vesslel-V.Forst 
SALAHATTINİ Eyyubinin kılıcı Rejisörü Sesil de Mille 
SfLAH BAŞINA mümessilesi AnnabeHa-Victor Frangen 
SARIŞIN KARMEN mümessilesi Marta Eggert 
SEVMEK YASAK MI mümessilesi N. Scbearer - F. March 
BENGALE AVCI TABURU mümessili Gary Cooper 
FAKIR BiR DELıKANLININ hikayesi mümessilesi M. Bella 
ŞEN DUL mümessili Manrice Chevalier-Janette Makdonald 
KLEOPATRA rejisörü Sesil de Mille 
MAZURKA mümessilesi Pola Negri 
SEVGiNiN SESi nıümessilesi Jean Kepura-Martha Eggert 
TARZAN VAHŞİLER arasında VOLGA MAHKÜMLARI 

Topla orya ısı 
•• o 

Doğu Ve Karadeniz Vilayetlerimizde . 
Y apılacek. İş er 

Panayıttında 

Atatürkün Başkanlığı Altında Önemli 
Görüşmeler Yapıldı 

Istanbul, 22 (A.A) - Baş- Ierini ve yapılması gereken iş· 
bakan ismet lnönü doğu ve leri anlatmıştır. Devlet idare· 
karadeniz vilayetlerinde yaptı- sinin her noktasını alakadar 
ğı tedkikleri, gördüklerini, der- eden işlerden bakanlar salahi-
hal yapılması lazımgelen işleri yetini yapmaya kafi olanJarının 
Cumur başkanına arzetmişti. derhal tatbiki, yapılması ka· 
Tedbirler hakkında Atatürk'ün nun ile ve bütçe ile alakadar 
yüksek tasviblerini aldıktan olanlarının şimdiden hazırlana· 

sonra bakanları lstanbula ça- rak kamutayın ilk toplantısında 
ğırmıştır. kanunlaştınlması muvafık gli· 

Dün 21 Ağustos Çarşamba rüldü. 
günü Florya Denizeviude Ata- Atatürk, başbakanı Ye bıt· 
türk'ün huzurunda toplanan kanlan akş m yemeğine alı .. 
bakanlara, b

0

aşbakan gördük- koymuftur. 

ğm rlar dinince 
ıyecek .. •• 

ortalarında İtalyanlar Eylfı! 
llarekete geçecekler 

-·-·-·· Habeşler çete harbine girişeceklerinden 
ilköncc ltalyanlar ileri gidecekler 

ltalya yakında Haheşistanda kısmı Tana gölüne, Mavi nile, 
harekete geçecek mi? Diplo- Didesa, Sobat, Atbara,; Sudan 
matik konuşmalann, konferans- ve Mısıra lazım olan suyun te-
ların hiç bir sonuca varama- min edildiği düşünülürse bun-
ması, Roma hükumetinin asker ların şiddet ve bacını hakkın· 
sevkiyatmı hiç azaltmaması da bir fikir edinilmiş olur. 
bunu hissettiriyor. Diğer ta- Dağlık mıntaka, yani bütün 
raftan mevsim de ltalyanların Habeşistan sellerle katiyen 
hareketlerine elverişli zamanı geçilmez bir :nıntaka haline 
yakınlaştırmaktadır. Mevsimin Kabaran derelerin, yapışkan 
bu işde ne ilgisi olabilir? diye balçık şekline giren toprağın 
düşünenlere genel harbde Ha· ve tabiatın engellerine sağnak-
beşistandaki Alman süfera he- !arın kattığı sayısız maniaların 
yetinin başında bulunan gene- hakkından hiç bir şey gele-
ral Malts durumu şöylece nn- mez. En kuvvetli engeller bile. 
tatıyor: C nnet bahçelerl 

Hav mUsaad ederse Habeşistanda en zevkli mev-
"Büyük bir harp havaya sım Krenit bittikten sonra baı-

bağlıdır., sözü ha kın çok za- lar, Tarif edilemiyecek kadar 
man ehemmiyet vermediği bir güzel olan Hebeş ilkbaharı 
hakikatbr. Bununla beraber Eyliil ayından başlıyarak ken-
inkar edilmez bir hak\kattır dini gösterir. Avrupalıların da-
ki Afrikad;t, bilhassa Habeşis- yanabilecekleri biricik mevsim 
tanda bu saatte harbe giriş- dudur. Birkaç gün içinde ğüneş 
mek tamamile imkansız bir geçilmez bataklıkları kurutur 
şeydir. ve onları yeşil çayırlara tahvil 

Memleketin ortasında, payı- eder. Dağların eteklerinde de 
taht Adis-Ababanın kAin ol- sayısız çiçekler belirir.Hebeşler 
duğu Şoa yaylası üzerinde, buna voyn deka derler. Nefis bir 
Habeşlerin teremt dedikleri istirahat yatağı olub Cenneti 
yağmur mevsimi haziran orta- andıran bir bahçe... Orada, 
sından eylul ortasına kadar Avrupalı askerlerle bile harb 
sürer. Asıl Adis-Ababa şeh- yapmak ozaman mümkün olur. 
rinde de, 17 eylfil günü yağ- Italyanlar şu yağmur mev-
murlar hemen birdenbire kesilir. siminin bitmesini, timdiki ba .. 
Memleketin Şimalinde ltalyanın taklık toprakların Cennet hah• 
asker yığdıkları Erltre hudut- çesi haline dönmesini mi 
larmda Kremt 10 Mayısa doğru bekliyorlar? Çok muhtemel-
başlar ve 5 Eylüle doğru biter. dir. Şu halde yakında çok 
Buna karşı Kızıldeniz sahilinin istedikleri bir harbe başlamak 
yağmur mevsim\ İlkteşrinden imkanını ele geçirecekler. Fa-
Nisana kaaardır; bu da Ital- kat harbe başlamak, harbı ka-
yanlara çok müsait bir haldir. ıanmak değildır. Habeşler için 

Aylarca sUren mukavemet imkanları pek 
sağnaklar çoktur. Brükselde çıkan "Nas-

Habeşistanda Krentin ne de- yon Belj., gazetesi bu nokta 
mek olduğu Avrupada çok güç üzerinde şu mütalealan yürü· 
akla sığar. Bu umumiyetJe öğ- tüyor: 
leden sonra ve geceleyin 
düşen müthiş sağnaklarla 
başlar ve yaz mevsimi 
ilerledikçe bu sağnakların 
şiddeti de durmadan artar. 
Dolu de müthiş dektrik de
şarjları da yağmurlarla bera
berdir. 

Çete harbı 
11 Afrikada başlamak tehdi

dini . gösteren mücadeleyi anla
mak için umumi ha.-p tarihini 

değil, bir zamanki Gol barba 
tarihini okumalıdır. 

Vaktile Roma kartallarının 
Gol aşiretleri arasında 

rast geldikleri güçlüklere, İtal
yada henüz yarı barbar bir 
ulus ara.>ında çarpacaktır. Za-
fer, en usta kumandanın 
elinde kalacaktır. Fakat en 
usta kumandan denince en 
okumuş general değil, terazi
nin okunu bir tarafa veya di
ğerine eğiltecek olan unsur
ların ağırlığını en iyi tahmin 
eden kumandan hatıra gelme
lidir. 

Pavyonumuz emsalsiz 
Bir ilgi kazandı 

Koniksborg, 22 ! A.A ) -
Anadolu Ajansının özel aytarı 
bildiriyor : 

Bur da açılan arsıulusal pa · 

nayırdaki Türk pavyonuna 
karşı büyük bir ilgi gösteril· 

miştir. Pavyonumu% karşı gö • 
terilen ilgi her türlü tahminin 

üstündedir. Bundan ötürü Türk 

pavyonu önümüzdeki pazara 

kadar uzatılmıştır. Dört güo 

içinde pavyonumuzu 150,000 
kişi gemıiştir. 

Muhariplere 
Amerika silah 
vermiyecek 

Vaşington 22 (A.A) - Se· 
nato ikinci defa oya müracaat 

edilmeksizin harp halinde nıu· 

harip ülkelere silah verilmesini 

kanun haricine çıkaran ve ınü· 
tccavize karşı bir fark g5ze· 

tilmesini bertaraf eden karar 

suretini kabul etmiştir. 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kat't ve hızlı bir harekettir· 

"Harpta daima düşmanın iste" 

diğinin aksini yapm11k gerek· 
tir,, deyen e:r.:eli harp kaidesine 
riayet edilirse, Habeşistan ille 
zamanlarda ehemmiyetli her 
hareketten sakınacak ve iıtili" 
cılan kendi hareket noktala· 
nndan uzaklara çekecektir. 

Muvasale hatlarına f sılıısıı0' 
hücum etme, nakliyat kollarJP~ 
ı: ptetmek, irtibatları, kesini~~ 
ele geçirmek, muhacim k• 
derecede zayıflaymcaya kadıı~ 
gerilla (çete) harbı yapın9 

asırlardan beri, aeri kalııııŞ 
ulusların vasıtalar~ bol uluslar' 
karşı için tarihin bıraktağı el1 

esaslı dcrstır. . 
• ıll 

Bazı gazete muhabirlert11 

bildirdikleri gibi Habeşre 111~ 
silah ve mühimmatının ço 
mahdut olduğu da doğr~ 
ise, usul bir kat daha zaf11'

1 

olarak kendini gösterir. I 
H be ler na•' 

Davranaca ıar? 
Bununla beraber silabl

3
' 

arasındaki musavatsızlığın f'fıı; 
beşistanın durumunu tutulııı9~ 
bir hale sokacağını zannetııı\ 
bir hatadır. Çete harbi ne f<o ti 
ordularla, ne de ezici t0 Pç 
hazırlıklariyle yapılmaz. . bir 

Avrupa ordularının . ~ıo o· 
çeşit malzemesinin geçti~• ıo,e 
nakale hatlım vahşı ıcf· 
yolsuz mıntakalarda yüzlerce ~ 
lometre üzerine uzanıo et 
onları kesmek son der: 

11 oo• 
kolaylaşır. Bunlar pus ·ıe' 
pusuya yuvarlanıyorlar. D•f 1'' 

taraftan bu hatların etrıt 1 

1. 

daki bölgeleri daimi işgal~t' 
tına almak imkansızdır. jşe 
ğer ki, büyük kuvvetler bUbSf 
tahsis edilsin. O vakit d~ fJı.I 
ka bir müşkill başgösterıt· ıı· 
garnizonları da beslernek 
zımdır. ~ 

Acele, ani bir baskın olı.ı~. 
çete hıubı fazla insan rve fd"" 
şenk sarfetmeden yapılır· .. tıiıtl 
vaffakıyet halinde daha ıJJl1 ro' 
müfrezeler ondan istifade ıJsıJ 
Iunu tutarlar. Gitgide ~r 8~ 
mühim neticeler verebı ~~jd· 
yorgunluktan ve niha7et ~,srı; 
sizlikten biten kaşıfe . ebjıı 
zehirli ve inatcı sivri 610 

açbğı mücadeledir. 1ısJıı-
Vahim bir sevkülce~Ş l:ıll'f 

yapmazlarsa, Habeşlcrm. ,,,~· 
h d t

• bır ., 
alin e uzun ve çc ın b~ı 

cadeleye girişecekleri ·ı~ c;ıı'e 
edilebilir. Şu takdirde 11< ıııt'' 
ltalyanlar binnisbe .,/ 111M: 
ileri gidecelderdir. Hak• 

1ıı b'; 
kilat ancak bundan sonf 

Ağustosta yağmurların he
men fasılası yoktur denilebilir. 
Düşen su miktarı ise akla hay
ret verecek derecededir. Ben 
Habeşistanda oturduğum za
man haftalarca süren ve bizim 
en şiddetli yağmurlarımızı bile 
çocuk oyuncakları mertebesinde 
bırakan sağnaklara şahit oldum. 
Plüvyometrim bir iÜnde dü
şen yağmur mikdarını ölçmek 
için pek küçük kalıyordu. Za
ten bu vasrmurların yalnız bir ltalyanın temenni etti2'i şey ! gösterecektir 
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Masa üzerine bir ölüm sü u- k degw il fakat minnetdarlık 

tu çoktü. T erezya zavallıya 8 1 ' d" 
döndü. B. Paroy sopkkanlı- ve namusa benziyen bir şbey _ ır. 

Onun itibannı bozan enım. 
lıkla cevap verdi : Gerirdiği tehlikelere ben se-

- Madem ki vatandaş beni T ı k tul 
beb oldum. ulusa ur u.ş 

tahkir ediyor, evinde bulundu- komitesine onu itham eden bir 
ğumuz vatandaş bayanın sıh- d 

k rapor gönderildi. Şim i onu 
hatine içmek şerefini aza?a: terk edebilir miyim? 
mıyacak. Zira ben kadehımı l · 

Ö d _ Hir olmazsa onun a ev-ona kaldmyordum. yle e- T 

v ·1 d ? lenmeyin. 
il mi, Bayan vatan aş _ O ise muttasıl bendıen 

Terezya acele cevap verdi: · b 
h bunu istiyor. Evlenmemız e-- Doarudur. Benim sıh a- ı k 

6 nim namusumun delili o aca -time içtiğini söyliyordu bana. d f 
Lekino - Öyleyse ben de br. Hakkımda ne ka ar • e?a 

içerim. şeyler söylediğini bilemezsınız. 
Şiıo elden ele geçti ve arbk Oysaki benim nüfuzum çok 

ilk "sıhhat,, mevzuubas olmadı. göz yaşlarını sildi ve öyle sa-
nırım ki kimseyi ağlatmadı. 

Kont dö Paroyun parmağın- d ki · 
d _ işte size affedeme İ erı da aık tanriçesioi temsil e en 

bir ""·ük vardır. Şiıe tekrar şey de bu yal 
'""" _ Henüz magwliıb olmadım. onun eline döntince yüzüğü 

_ Bu katiUerden kaçınız. parmağından çıkardı ve: hl k 
- Şimdi de, burada resmiğ Hayatınızı böylece te i ~~e 

bulunan aşkan sıhhatine içelim atmayanız. Siz çocuğunuz u;ın 
ve onu hepimiz öpelim !.. dedi. kendinizi kurtarmalısınız. 

- Yerimi bırakmağa bir Yüzük masayı çepe çevre B 
dolaşb ve tekrar sahibine gel- türlü karar veremiyorum. una 
di. Resmi kendisinin yaptığı ister ödev, ister gurur, ist~r 
öir nilince ona komplimanlar ihtiras deyiniz; taliim Talyenın 
yağdı. taliine bağlanmıştır. 

Davetlilerin başları duman- - Sizi bu halde bıraktığı-
T ma hakikaten çok müteessirim. lanıyordu. B. dö Paroy erez-

- Yakında parise gideceyaya fısıldadı : 
_ Siz okadar sevimli ve ğim. Eğer Talyen Robespiyere 

iyisiniz ki hayatımı elleriniz galebe çalarsa, eğer iş başına 
arasına koyarak hepsini kıra- gelirse kendiniz ve dostlarınız 
lımız Dofen sıhhatine içirttiği- için bana sığınabilirsiniz 
mi ve onun resmini öptürdü- Konvansiyon Başkanı 
ğümü itiraf ederim. lzabo pençereyc karşı ma-

y emekten sonra lzabo B. sasıoa oturmuştu. Pençereden 
Paroya babasının affını bah- yeniden eşafo (idam makinisini) 

şetti. Kadın diyaloğu görmek mümkin oluyordu, şim
di, satır makinesine mütema-

Vapura binmezde~ önce ~~- diyen iş [çıkarak Lakomb ye-
Yan dö Laj kendisıne eyılık niden işe koyulmuştu. Şimdi 
eden kadını bir daha görmiye 

lzabonun yanında duruyor ve gitti. Terezya: K 1 
- Büyük bir karar vermek ellerini ovuşturuyordu. e ve 

- d d" K nun dar alnı üzerine tek tük uzun uzereyim, e ı. ocam o 
Yanına gitmemi rica ederek ve kır saç demetleri ıörülü-
eski kabahatlerinden dolayı yordu. Bu adamın .sivri bir 
özür diliyor. Boşanmamızdan profili, renksiz gözlerı, çıkıntılı 
\'azgeçmemi istiyor. Beri taraf- şakak damarları, içeri kaçmış 
tan beni Paristen de arıyorlar. yanakları, beyaz dudakları 
Siz arkadaşımsınız. TaJyenle vardı. 
evlenmemi tavsiye edermi- lzabo eski papaslıktan kal-
siniz? ma çifte çenesini bir yumruğu 

- Siz batıl bağ'larden kur- üzerine dayamışdı. işlerin ya-
tulmuş değil misiniz? Bir şey- tışması onun tabiatine uygun 
den sıkılacak kadın olmadı&-ı- gelmişti. Vaktini yemekle oku-
nız doğru değil mi? Belediye· mak arasında geçirmek onun 
de bir mukavele imzalamakla için bir zevkdi. Cumwiyet aş-
daha çok mu evlenmiş ola- kını ise ancak zalim müstebit-
caksınız? Sürdüğünüz hayata ]erin hayatına ait tarih yaprak-
açıkça bir skandal katmaktan larını okumakla besliyordu. 
başka bir şey yapmış ol~ı.y~- Fakat şimdi yine işler bozul-
cak ve saygı beslemedigı~ız muşdu. Okumak, tetebbü et-
bir erkeğin esareti altına gır· mek vakti kalmamııdı. içini 
nıiş olacaksınız. çekdi : 

- Ben onu hiçbir zaman _ Çalışalım Lakonb, çalışa-
sevmedim. Jım ... 

- Şu halde Fransadan çı- Talyene yaz söyliyecekler 
karak kocanızla birleşiniz. Ma- mı ? 
dem ki, 0 da sizi arıyor. Göç- "- Tevkifler devam ediyor. 
menlerden boş yüz görmiyect:- İdam sabrı geçen pn kıralcı-
g.İnizden mi korkuyordunuz? lıkJa suçlu andJı bir papasın 
l' urtardığınız kimseler, öyle kafasını kopardı. Bugün de bir 
· nırıın ki, sizi el üstünde tu- rahibenin cezasını verecek. 
t 1rlar. Ölüm cezasının kaldırıldığı ta-

- Belki... yiasını yapmış olan mut~~ill~-
- Dü ününüz ki, Talyen, rimize bundan daha ıyı bır 

• rahn ~ölümüne oy verenlerden cevap verilebilir mi ? ,, 
l :ridir, Bütün cinayetleri işle- Leokomb arlrndaşına baktı : 
. '1 iştir ve 2-3 eylül kıtallerini - Evet. dedi, pek doğru. 
1dare edenlerden biri olmakla Fakat Terezya Koabaros baka-
" uçlulanmaktadır. Jım bizi rahat bırakacakmı ? 

Siz, bu kadar iyi kalpli ol- Talyen aleyhindeki dedikodu-
~hığunuz halde, korkmadan bu lara sebep olan hep odur. 
düşünceleri aklınıza getirebi- - Fakat T erezya fena bir 
lir misiniz? Henüz istikbalinizi kadın değildir. Cumhuriyete 
sn k 1 • d d" • Fakat olnn sevgisinidc ispat etmek '"Çille sizin e inız e ır 
eğer Talyen adını takınırsanız mubaretini göstermiştir. 
bir daha geri dönmek müm- - Nasıl? 
kun olmı acaktır. 

TENi A'SIR' 

e sayının gücendirdiği 
ltaJyayı bugün yeni seriiveıılere sürükJiyen tarihiğ sebepler .. 

lialya ne İ(İn ltabeşistanı ele geçirmek istiyor? "Bu, ulusal onurım bir defa kmlnuş o/masmdan ileri 
gelmektedir ve yarım asır/ılı bir liikôyedir.,, i ta/ya, Versay atul/aşması yapılırken 11mduldam11 elde r.demrmiştir. 
Da/ma(J'a kt)'ıları Y11eosla vyaya verilmiş, ke11di11e Mdedilen Antalya ve ltinterla11dı, Türkiyeni11 kazmıdığı 
zaferle elden gitmiştir. İtalya dalıa ö11cr. de birçok fırsatlar knrırdıifı irin, bu kırgmlığa bir son vemıek is/iyen 
Mussoli11i, ye11i bir a/0110 ntıltyor ve laliini gii11ey doif11da denemek istiyor. 
ltalayan - Habeş anlaşmaları J Yugoslavya kazanmıştır. 

üzerinde yapılan konuşmaların ltalyanın kırgınlığının sebe-
sahne ortasından yan ve boş bi yalnız bu da değildir. 
bir tarafa çekilmiş olduğu şu Italyaya ayrıca Anadoluda 
sıralarda lngiliz halkınca pek Antalya ve hinterlandı da va-
bilinmiyen İtalyan psikolojinin- dedilmişti . Fakat burada post 
den bahsetmek faydasız olmaz. daha sahibi ölmeden pavlaşılmak 

ltalyanın merkezi Avrupada istenmişti. Türkler birdenbire 
kuvvetli bir yeri ve bu kadar canlandılar ve ltalyaoların 
asığları varken bay Mussolini- Anadoludaki rüyalan, Yunan-
nin Habeşistan ülkesinde bir ların ki gibi suya düştü. 
serüven yapmağa gitmesindeki lngiliz ulusu bunu unutmuş-
sebep nedir, bunu anlamak tur. Fakat bütün bunlar Ital-
gerektir. yanların hatırmdadır. 

Herkes anlıyabilir ki nufusu ltalya, Versayda bir takım 
pek fazla artmakta olan ve ta- mandaların bir takım devlet-
biat tarafından kendisine pek ]ere verildiğini gördü. Fakat 
az şey bağışlanan bir Anrupa bunlardan hiçbirisi ltalyaya 
ulusunun büyümek ve genişle- veri'memiştir. Acaba ltalyanın 
mek, kalbur üstü dileklerinden umduğu bu şeyler, sağlam bir 
birisidir. esasasa dayanıyor muydu. Bu, 

Fakat ltalyanlar duygan bir başka bir meseledir. Benim 
ulustur. Bana öyle geliyor ki işaret etmek istediğim nokta 
bu ulusu, böyle hareketlere sü- üç büyük devletin Orlandoya 
rükliyen daha ziyade psiko'ojik karşı gösterdiği bu ilgisizlik 
etkelerdir. Onları anlamak için bütün ltalyan ulusunun ve 
ahlak ve etik bahisleri konu Mussolininin yüreğinde.derin iz-
dııında bırakılmalıdır. ı~r bırakmıştır. 

Bu, ltalyanlaran bu esaslan Eğer anlayışım doğru ise, 
saymadıkları anlamına değildir. Mossolini, bu kırgınlığa bir 
Bunun sebebi, faşizmin bu son vermeğe andetmiştir. Onun 
esasları daha geri planda bırak- için Ogüst'ün sıyasal torunu 
ması, Bay Mussolininin hadise- sıfatile y~ni bir alana atılıyor. 
leri faşist devleti kuvvetlendir- Yeniden bir Roma lmpara· 
diği ve yahut kuvvetlendirme- torluğu kurmak istiyen bu ön· 
diği bakımından incelemesidir. der, batının kendisine kapan-
Eğer bir hadise, faşizme mış olduğunu gördüğünden 

kuvvet veriyorsa bu, onun taliini güneyde ve güney - do-
doğru ve uygun olması için ğuda aramak kararını ver-
kafi gelir. mektedir. 

Bu prensip, uluslar sosyete- Mossolini, bundan 18 ay 
sinin etiksel prensiplerine kar- önce söylediği bir söylevde 
şındır. ltalyadn Silcro Egois- "Bizim geleceğimiz, doğudur,, 
mo = kutsal bencilik, büyük demiş ve bu söz Mustafa Ka-
bir rol oynar. Bu, Bay Mus- malin dikkatini üzerine çek-
solininin doktrinidir ve bu ta· mişti. Hiç kimse Mussolininin 
Makyavel zamauından kal- büyük İskender ve Napolyon 
mıştır. gibi harplara girişmek istedi-

Hitlerin doktrini de aşağı ğini sanmaz. Fakat ufak çapta 
yukarı, aynıdır. Zaten bütün bir barba girişmek büsbütün 
otoriter devlet rejimleri hakkın başka birşeydir. 
kuvvette olduğu esasına da- Herhalde duçe'nin 1875 yı-
yanmaktadır. lındanberi gelmiş ve büyük 

* * • devletlerin sofrasıodan ögüle-
Henüz üzerinden çok zamnn cek kırıntılarla karınlarını do-

geçmemiş olmakla beraber biz, yurmak istemiş olan ltalyan 
bu anlaşmazlığın baş taraf mı başbakanlarını lanetle anmış ve 
pek kolay unutuyoruz. Bu, anmakta olduğuna eminim. 
ulusal onurun bir defa kırılmış Eski osmanh imparatorluğu 
olmasından ileri gelmektedir topraklarından ltalyanın aldığı 
ve yarım as1rlık bir hikayedir. pay ne kadar az olmuştur. 

Bu 1896 yılında Adovadaki Ta 1878 yılında Avzsturya 
süel bozgunluk ta değildir. Bosnaya sahip çıkmak isterken 

Bu, 1919 yılında Versay'da Bismark Arnavutluğu ltalyaya 
ltalyanlarm eski bağlaşıkları peşkeş çekmiş bulunuyordu. 
eliyle indirilen darbedir ki Fakat Italya bir tarftan A-
Italyanlarm yuregıne işlemiş vusturya'yı göcendirmekten 
ve bu ulusu pek ziyade incit- korktuğ'undan, bir taraftan da 
miştir. Trcntino'nun kendisine bağış-

ltalyanın ti Kavur zamanın- lanacağmı umduğundan bu lok-
danberi rüyasını gördüğü bir mayı yutamamıştı. 
şey gerçekleımiş, Trentino O zaman bir Rus diplomatı 
ltalyaya verilecek kuzay sınırı Bismark'a sormuştu: 
pekiştirilmiıtir; burası doğru- - Jtalyanlar, niçin fazla top-
dur. rak istiyorlar? Yeni bir harb 

Fakat ltalyayı harbe sokan mı kaybettiler? 
gizli and.Jaşmalarda vadedilen Mussolini orada olsaydi, bu 
Dalmaçya kıyılan kendisine adamın söylediği sözü gırtla-
verilmemiştir, ğmda bırakırdı. 

Vilson ile Klemanson'un yar- Biraz sonra gene aynı ''na-
dımları sayesinde bu parçayı muslu simalar ,, Berlin'de 
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Fransa ile Italyanın arasını aç
mak ve ltalyayı Alman - Avus
turya kombinezonuna sokmak 
crgesile Italyanın Tunll.!u alma
sını ileriye sürmüş, burasının 
bir Avrupa dvJeti tarafından 
alınması gerekiyorsa, gerek 
coğrafya durumu, gerek oradaki 
ltalyan göçmenlerin sayısı dola
yısile bu hakkın Italyaya ait 
olduğunu söylemişti. 

Fakat gene Italya bu işi yap
maktan çekinmiş, daha sonra 
ayni önergeyi Bismark, Fran
sızlara yapmca Fransa bu iti 
yapmakta bir dakika bile ~·· 
cikmemişti. 

ltalya bu fırsatı kaybettiğine 
sızlanmaktan asla geri durma• 
mışhr. Her ne kadar 1911 -
1912 de ltalya zorla Trablus
garp ve oniki adayı almışsa da 
bunlar, ltalyanların kınlmış olan 
onurlarını ve kaçırdıkları fır
satları karşılıyamamışhr. 

Kısaca anlatmak lazımsa di
yelim ki, ltalyanın basta ada
mın terakkisinden aldıiı pay, 
bir arslan payı değil, ancak bir 
çakal payı olmuştur. 

Italyanın bugün takındığı 
durumun gerisinde bu aibi hi
diseler toplanmaktadır. 

Şimdi, Habeşistanla ltalya 
arasmdaki ilgilerin yürüyüşü
ne kısaca bir göz atalım. Bu
nun ayrıntıları kanşıkca ise de 
genel çirgileri kolayca kavra
nabilir. 

ltalyanm Şapdenizi kıyı)arıo
da yerleşmek için gösterdiği 
dileğe ilk defa Mısır hidivi 
karşı gelmiş ve Hartumun düş
mesinden sonra Sudanın der
vişlere bırakılması bunu takib 
etmişti. 

Bir aralık ltalya etgerliğini 

bu taraflarda ve Habeşistanda 
yürütebileceğini umarak Kasa
layı on yıl elinde tutmuş, fakat 
1897 de burayı lngiltereye ver
mek yükümündc kalmıştı. 

Habcşistanda oymaklar ara· 
sındaki geçimsizlikten asıila
nan Italya, Tigreye doğru iler
lemiş ve Negüs ile yaptığı bir 
andlaşma ile orayı himayesi 
altına almak isteoiiıtir. 
Eğer o zaman bu Habeşis

tan serüveni akıllıca yeritilmiş, 
Romadın tam bir yardım ~ör
müş ve kumandan generaUerin 
üzerinde kuvvetli bir el bu
lunmuş olsaydı, ltalya Habeşis
tanın büyük bir parçasını ele
geçirmiş olurdu. 

Bunun yerine, bu hareket 
süel bir bozgunlukla bitmiı ve 
{talyanın maneviyatı adamakıllı 
sarsılmıştı. Bunun sonuncu galip 
gelen Menelik ile bir andlaşma 
yaparak Habeş imparatorluğunu 
yeniden tanımak ve Şapdenizi 
kıyılarına çekilmek olmuştu. 
ltalya bu suretle, bir zaman 
bulyasiyle 1&rhoş olduiu impa
ratorluk dileğini bu suretle 
yarıda bırakmıştı. 

Bugün siren yeniden şarkı 
söylüyor ve daha genç, daha 
disiplinli ltalya bu şarkılarla 
büyülenmiş, deniliyor. 

Krispi olmıyan mussolini bü
tün kumandayı elinde tut
maktadır. 

Eritra ile Somnlinin hinter
landları elde olmadıkça bun
ların büyük sömürge davası 

için asığlı olmalarına imkan 
görülmiyor. Uzun zamanlar, 
cesur is ' iliicılara açık kalmış 
olan Sudan artık kapanmıştır. 
Ortada yalnız Habeşistan ka
lıyor. 

Dııardaki dünya için Habe
sistan, Afrikanın biricik erkin 
kalan parçasıdır. ltalya için 

ise1 buıas11 bü~k bir har_e 

Borsa IIaberlerİ 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 
987 Alyoti bi. 
761 M j Taranto 
479 H Z Ahmet 
413 J Taranto M 
316 Ş Riza Halef. 
286 T Debas 
272 Vitel 
228 H Alyoti 
238 K A Kazım 
163 D Arditi 
158 S Celardin 
135 Y ı Talat 
88 S Süleymano 
86 M Alberti 
50 L Galamidi 
35 J Khen 
23 S Em ve F M 
17 H ve Cevdet 
18 L Reciyo 
11 P Klark 
4 S Gomel 

4778 Yekfın 
incir 

Fiat 
5 50 11 
5 50 12 
5 25 11 50 
5 11 
5 50 11 75 
5 62 12 
5 50 14 
7 50 11 50 
6 50 9 50 
5 50 11 
5 50 8 25 
5 11 
7 13 50 
6 25 11 
8 8 
8 50 10 so 
6 9 75 
8 8 

7 ' 5 1S 6 50 
8 8 

Çu. Alıcı Fiat 
283 N Ali Haydar 7 14 
155 F Z lzzi ve Ali 7 9 
144 Ş Remzi 6 50 10 
88 B S Alazraki 5 14 
30 F Pakers 8 8 
6 M Arditi 8 8 

706 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
557 Buğday 4 62 
272 Arpa 3 37 
53 Nohut 6 25 
25 ton Bakla 4 93 

5000 kiloPa•uk 46 
125 K Palamut 415 
19 kilo yapak 42 
6 " 
6 keçi kıh 

26 balye " 

.. 
47 25 

s 3') 

3 37 
6 25 
4 93 

46 
415 
46 

47 25 

Para Piyasası 
22__g.;.._1935 

Alış Sabt 
Mark 50 12 50 6'2 
lstcrlin 620 625 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 80 
Belga 21 05 21 55 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 84 62 85 
Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Azdı sarhoflar 
Cumuriyet meydanında sar

hoş olan Mustafa oğlu Ali, lb
rahim oğlu Hakkı ve Yuauf, 
rastladıkları lbrahim ve Ke
ınala bıçak çektiklerinden ta• 
tulmuşlardır. 

Bunlar karakola götürOl&nce 

de polislere de küfretmiflerdir. 
Vizite yUzUnden 

Tepecikte Sürmeli sokağında 
genel kadınlardan Mustafa lua 
Nazmiye, Yusuf kızı Fatma, 

Hasan kızı Fikriye ve HIH
yin kızı Vasfiye ile otomobU 
bekçisi Raıit oj'lu Mehmet 

arasında vizite parası ytlztln• 
den kavga çıkmış, Kadınlar 
Mehmedi tokat ve maşa ile 
dövmüşlerdir. . ........................................ .. 
yapmağa lüzum kalmakaızın 
ele geçirilebilecek ve Afrika
da genişlenıek imkanını vere
cek son fırsattır. 

Duçe, zamanla yarış ediyor. 
Onun korktuğu fazla geç kal· 
mış olmasıdır. Alpleiin öte ta
tarafmdnki rakib, kendisine 
toprak payı istiyccek bir du
rumda olmaktan uzakbr • 

Sibil, on3, önce Aneaa'm 
kulağına fıs!adığı şu sözU tek
rar ediyor : 

Noks ruit, Aeneo, nos fan~ 
ducimos horas. 

Ve Mussolini Cenevredeki 
konuşma odasında saatler geç
tikçe sabırsızlanmaktadır. 

] . B . ruth 
Dry/i Telgraf, Londra· 12.8.93! 
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Kapreraya doiru 

1 
Ragastan hayvanına atlıya

rak Y akomoya veda ederken 
ihtiyar adam yine söylendi: 

- Ne söylesem boş .. Sizi 
bu seyahattan vazgeçiremiye
ceğim. Ben henüz Lükresten 
ayrılmadığım için yine onun 
hizmetine döneceğim. 

- Niçin bizimle gelmiyor
sunuz? 

- Lükres bundan bebemhal 
haberedar olacakhr. Beraber 
ıelmekliiim hem size engel 
olur, hem de benim ölümümü 
intaç eder. Yalnız şunları söy
liyeyim. Kaprerada Şatonun 
ıolunda on beş dakikalık bir 
mesafede balıkçı ku übeleri 
vardır. Bunların üçüncüsüne gi
riniz. Benim tarafımdan gön
derildiğinizi söyleyiniz, sizi sak
larlar. Öbürlerine ıidersenız 
muhakkak yakayı ele verirsiniz. 

Ragastan üç saat sonra Osti 
limanına vardı. Her taraf ka
ranlık içinde idi. Yatacak bir 
yer açtırmak hayli zordu. ls
pada Kappa hırsızlık hayabnda 
lturalarda çok dolaştığı için ta
mdıkları vardı. Islıkla bir parula 
vererek pençereleri kapalı, ba
sık bir evin kapısını açtırttı. 
lkisi de içeri girdiler. Ev sa
hibi önceden biraz ürktü. Fa
kat lspada Kappa onun kula
jma bir feyler fısıldayınca hiz
metçi ile hayvanları ahıra gön
derdi ve misafirleri de basık 
bir odaya aldı. Odada bir kaç 
maaa Ye kanepe vardı. Teneke 
maşrapalarla bir iki gemici ve 
bir iki kadın prap içiyorlardı. 
Oaıar da bir muaya çöktüler. 

Ragastan Kapreraya gide
eek bir ıemici bulmaya çalışı
JWdU. Fakat bu kolay bir iş 
deiiJdi. Çünkü Lükresten bü
tln gemiciler iirker ve bilhassa 
yabancıları oraya ıötürmekten 
korkarlardı. Otelcinin öğret-
diği akılla Sardonyaya ıidecek 
ıibi kendilerini göstermeğe 
karar verdiler. Kır sakallı, ih
tiyar bir gemici Sardonyaya 
sideceklerini anlayınca yanla-
nna tokuldu. Pazarlığa tutuf
talar. Saat 4 te latille yelken
lim ile yola çaktılar. Hayvan-
lan da geminin üç dart taife
IİlıİD yardımile lıtellaya yerleı
tirdiler. Kaptan Cozeppo de
miri aldıktan sonra yela dtl
dlünce Ragastana yaklaprak 
•• bir az da 11kılarak dedi ki: 

- Hal Aklıma ıeldi. Akpm 
ıize Jöylemeie unuttum. Gerçi 
dotruca Sardonyaya gideceğiz, 
yolda bir az dur.uruk sıkıl
maz mısız? 

- Nerede duracaksanız? 
- Kapreraya biraz yükümüz 

var. Biraz uğrayıp geçeceğiz. 
- Kapreraya mı uğrıyacak

aanız? 

- Korkmayın ben bütün 
mesuliyeti üzerime alırım. Hiç 
bir tehlike yoktur. iki müşteri 
çakacak kadar duracağız. 

Ragastanın kalbi çarpmağa 

baılamıt bir az da yüzii sarar
mıfb. Kaptan itin farkına va
rarak yeniden teminat verdi: 

- Hiç bir ıeyden korkma
yınız. Yolcular zararlı adamlar 
değil. Bir delikanlı ile bir ih
tiyar kadın ... 

- Kapreraya ıidiyorlar öyle 
mi? 

- Eveti Dün akşam kendi
lerile pazarlık ettim. Geceyi 
gemide geçirdiler. Sanınm ki 
onlar sizden ziyade saklanmaya 
mecburiyet duyuyorlar. 

- Neredeler? 
- Bat tarafta kendilerine 

ayırdığım kamaradadırlar.Şimdi 
Kapreraya uğnyacağımıza sı
kılmıyorsunuz deiil mi? 

- Hayır! Bilakis... 

Kaptan hayretle Ragastanı 
süzdü. Va7.iyetten bir şey an
lamıyorum. Lakin parasını al
dığı adamlara karşı sır sakla
masını eyi bilen Cozeppo sus
mayı tercih etti. 

Şövalye kaptandan yatacağı 
yeri öğrendikten sonra ihtiya
nn arkasını okşadı ve kendisi
nin vapurda bulunduğundan 

kimsenin haberdar olmamasını 
söyledikten sonra dar merdi
venlerden aşaiıya indi ve ls
pada Kappaya dedi ki: 

- Biliyorsun gemide diğer 

iki yolcu var. 
- ltittim. 
- Bunlar Kapreraya çıka-

caklar. 
- Eveti Ne zararı var. Biz 

de bu fırsattan istifade ederek 
oraya çıkarız. 

- Fakat bu iki yolcunuo:ı 
kim olduklarını ve ne için Kap-
reraya çıkmak istediklerini öğ
renmek lazım. 

- ' Ben de bunu düşünü-
yordum. 

Bu konuşma sıralarında ls
pada Kappa gemicinin mükem
mel bir kamara diye medhet
tiği lüzumsuz eıyanın konul-
masına mahsus bir izbeden 
baıka bir şey olmıyan etrafını 
gözden geçirdi. Köşede bir ge-
mici şapkasile taifelere mahsus 
bir gömlek ve bir kırmızı ku
pk buldu. "işte ben işimi gör
düm,, diyerek on dakikada el
biselerini değiştirdi. lstilla ge
misi taifelerinden farksız bir 
kıyafete girdi. Şövalyeye bek
lemesini bir saata kadar döne
ceğini söyliyerek göverteye fır
ladı. Kaptan Cozeppo yelken
leri ,azden geçiriyor,bazı emir
ler veriyordu lspada Kappa 
yanına yaklatıp yavaş sesle 
sordu: 

- iki yolcu nerededir. 
- Baş taraftadır sanırım. 

Bunlar size endite veriyor sa
nmm. Fakat ben her mesuli
yeti 6zerime alıyorum. 

- ihtiyatlı davranmak daha 
eyidir. 

lapada Kappa geminin baş 
tarafına koşarak etrafı gözet-
lemeğe koyuldu. Uzun •üren 
arqtırmalardan sonra ihtiyar 
bir kadınla _genç bir delikan
lıyı g&rd6. Genci bir kaç defa 
t6ren pnlerinde Papanın ya
nında görmüştü. Rahip Anje-
loyu tanımakta pçliik çekmedi. 
iki saat kadar kulak vererek 
bunların kamaralannda neler 
konuıtuklarını öğrenmeğe ça
lıtb ise de hiç bir şey işide
medi. Ra2astanın yanına d6ne
rek neticeyi bildirdi. 

- Korkacak bir şey yok. 
Genç adam rahip Anjelodur. 
Kadını tanımıyorum.Fakat Lük
resin hizmetçilerinden biri ol-
ması muhtemeldır. Her ikisinin 
d~ Kaprera ıatosuna gittikleri 
şüphesiz. 

- Hiç bir şey konuşmıyor
lar mı? 

- Hayır!.. 
Akıamın saat altısına doğru 

gemi Kapreraya yaklaşmıştı. 
Ragastan da göverteye çıkarak 
halatların arkasırı a ıizlenerek 
genç rahibe kadını görmeğe 
çalışıyordu. Uzaktan yalçın ka · 
yalar iiıtünde Lükresin şatosu 
g6ründll. 

Kaptan bir iki manavra ile 
sahilden uzaklaşınca RaKastan 
sordu: 

- Y anaşmıyacak mısın? 
- Şimdi değili Biraz dola-

şacak ve ortalık kararınca ya
naıacağım. 

Şövalye kendi kendine dii-
tündü: 

- Gece... Demek ki bu iki 
yolcu da bizim ıibi görünmek 
istemiyorlar. Eğer Şatoya gire
ceklerse neden çekiniyorlar. 

-s.n V•-

aa Alustos ıaa s 

1940 harbı dünyayı mahvedeceK 
~~ ................................ ... 

Sonra yeni bir hayat ve medeniyet doğacaktır 
lngiliz mütefekkir ve hayalcisi Vels bu filimde bu yarınki hayalı belirtiyor 

H. G. Vels ile sinemaya dair 
görüştük. ., w.; 

"OJacak şeylerin biçimi,, fil- · _, .. 
mini yazan mütefekkir ve ha- · ·:·.ı'·'····'·'""~"'''';,, 

yalciden filimlerle yarının dün- ~%#:Yill:%L<t'.:f,i/ 
yası hakkında ilgili birçok şey- ,;/,;,c.9:,:<ı>Cf;i?\!%füffü 

ler öğrend k. Filhakika Vels 
ile Aleksandr Korda çok me
raklı bir fılimde yarının dün
yasını belirtmek üzeredirler. 

Vels sinemadan büyük bir 
tevazü!e bahsediyor. l(endisini 
henüz bir çırak sayıyor. Fakat 
devrimci fikirli, coşkun inanlı 
bir çırak.. Bize diyor ki: 

- Elli seneye varmaz, bir 
büyük baba torununa şöyle 
şeyler anlatacak: 
Bir varmış, bir ro · muş 

" - iyice hatırımdadır, bir 
zamanlar evlerde adına pen
çere denilen acaip şeyler vardı. 
insanlar o zaman, bir çatı al
tında bulunmadıkça, başlarında 

şapka taşır!ar ve elbiselerini 
sayısız bağ, askı, düğme ve 
agraflarla Üzerlerinde tutar
lardı!!!,, 

"Bana göre, yarınki ınsan

lık evler içinde değil, fakat 
tepelerin bol sahalar üzerinde 
hazırlanan ve ihtiyaca aygun 
şekilde havalandırılan etekle
rinde yaşıyacaklardır· "Elbise
leri ise ancak bir hafta kul
lanılmak ve sonra atılmak üze-

Bu tabyalar gelecek lzarpta cephanelik olarak kullamlacakftr 
duktan sonra B. V els daha 
genel mülahazalara girişti. 

" filmimiz bir harpla başlı· 

yor ve bunu müthiş salgınlar 

takip ediyor. Bu, daha eyi za
manların başlangıcıdır. imhadan 

ortaya çıkaran bir fikir oyu
nudur. Bu adam kürrenin 
devir · sür' atini azaltıyor ve 
tabiiğ herşeyi dünyadan dışan 
fırlatıyor. Fakat herif kendi 
şahsı için mucizeler yapmak 
kudretini muhafaza ediyor ve 
ölmiyor. 

" Olacak şeyler ,, için dört 
tane plan yazdım. 

8. Vals derin derin iç çe
kiyor! 

Film romanından daha 
merakh 

... bu işi bir roman yazmak
tan daha ilgili, bayata daha 
yakın buluyorum. 

·" ltarpta11 bir görliuiiş! Her ~·akı/ki gibi ateş ve ölüm 

Holi vud benim eserlerimden 
görülmeğe değer hiçbir film 
çıkaramadı. Bunun için eser
lerimi perdeye uydurmak işini 
kendi üzerime aldım ve üç 
dart sene ıinemamla uğraımak 
niyetindeyim. Bu işde bir ace
mi olduğumu 16riiyorum. Daha 
kısa, daha veciz olmaklığım 

ı•rektir. insan d6rt sayfa ya
zarda ıtudyoda it arkadaılan 
bunun ancak bir satırını kul
lamrlar. 

maşırcı, 

cakbrl 
ne gökyaran olmıya· sonra yeni bayat başlıyacaktır. 

" 1940 senesinde yapıla-
Elblae yerine... cak büylik harp herşeyi 

1980 
olacak? 

yılında moda ne mahvedecek ve buodan klirre

B. Vels bu kadar önemli bir 
nokta üzerinde kati bir şey 
söylemek salihiyetini kendinde 
bulmamakla beraber, diyor ki: 

"Biz filmdeki şahıslar için 
terıdor biçimi elbiseye benzer 
şeyler tertip ettik. 

- Bu fikir nereden geldi? 
- Uzun düşüncelerden son-

ra. Niçin buglinki gibi giyindi
ğimİJ i kendi kendime sorarak 
bu düşüncelere daldım. Kalın 
ve kurşunlu, dolma kalem, 
mendil ve saire koymağa ya
rayan sayısız cepli kostum
lar yerine yarınki insanlık çok 
daha sade biçilmiş elbiseler
le eller ve liizumlü eşya için 
eldivenler taşıyacaktır. Kap 
büyük bir rol oynıyacaktır. 

" Hele 1980 yılındaki ıenç 
kızımızın batlık diye bir nevi 
telefon aleti taşıyacağını zan 
etmeyiniz 1 Bu bakımdan bize 
bir yııın harikulade fikirler 
verildi. Fakat en çoğu bozuktu. 

" Kapa ,, gelinçe, bunun da 
istimalini tahdide mecbur kal
dık ... 

" Çünki Kap denilen bürgü
y6 bir filimde taşıyabilmek için 
ıüzel bacaklar gerektir. Hal
buki yeter miktarda güzel ba-
cak bulamadık ! ,, 

BUyUk harb ve 
MUthlf salgın 

tefvraat -.nac .. 

miz üzerinde ancak bir iki bal
ge kurtulacakhr. Esirgenen bu 
yerlerden birinde, 1970 yılına 
doğru, bir şef ortaya çıkıyor. 
Bu, harbe devam etmek isti
yen snel bir nevi hayduttur. 

~. 

Komedi dram ve saire gibi 
günlük filmlere gelince, B. 
V elı zamanla bunların değiı
miyeceği fikrindedir. Bu film
ler çok meraklı bir romandan 

lngi/iz i~sizlı>ri ~~ film i(in işe yarıyorlar 
Şefle Con Kaba) adb genç batka bir ilıi yaratmazlar. 
bir uçmanın şahı~ larında geç- Bunlar da aıka en baş rolli 
mit dünya ile gelecek dünya bırakmak lazımdır. 
karşılaşıyorlar. MUzlk mevzua hAklm 

"Yarınki dünya ahalisi niba- olma il 
yet uçmanı ayda bir seyhata " Sinema en çok müzik 
çıkmak üzere seçiyorlar. Onu meselesinde geri kalmıştır. 

bir top vastasile aya fırlatıyo- Müzik filmde heyecan dağıtan 
ruz filimde.,, en büyük Yasıtadır. Ve hare-
Mucize ler yapan adam kete ayrılmaz şekilde bağlı 

Sinemadan bahsetmekle bi- olmalıdır. 
tiremiyen 8. Vels şimdi diğer "Bu hususta tetkikte olan 
filminden bahsediyor. "Muci- projelerimiz, yepyeni planla-
zecif,, adlı bir film bitmiş gi- rımız vardır. Bu sayede filmin 
bidir. mevzuu, seyredenle i heyecan 

mevceleriyle kaplıyan . müzik 
dalıalanna dayanır ıibi hızla 

ilerileyecektir ... " 
B. Vels müziğin film mer 

zuuna tabi olmasını kabul et" 
miyor. Bilakis müzik mevzua 
hakim olmalı. Ona hakiki ifa• 
desini ve havasını vermelidir·ı:, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta Haberleri: 

Resmiğ makbuz 
Üzerinde tahrifat 
Karııyakada Kemalpap cacl-

deıinde lbrabim oglu AB 
adındaki özel ht!saplar dair,.j 
memuru resmiğ bir mak.,_ 
üzerinde tahrifat yaptığı girl'" 
lerek tutulmuştur. 

Pençreden bir çoçull 
ou,ıu 

Karataşta Celilin iile evi_. 
oturan Yılmaz adında bir ça
cuk, komıuları lbrahimin eyilr' 

de yukarı kattaki odada .,... 
yqında Saadetle oynark~ 
Yılmaz dışandaki çoku~ 
bakmak için pençereden _,r
mıt ve ıokağa dütmiift&r. ~ 
nesinden yaralanan çocuk..-' 
taneye kaldırılmıştır. 

Evine giderken 
Gaziler mahallesindeki e 

gitmekte olan Memiş oğlu MJIJ 
med, önüne çıkan Ahmed 
Hiiseyin ve Sıtkı ile Talit 
rafından başından yaral __ ..... l'J" 

Sarhof sarkıntllıl1 

Bahribabadaki gazinoya ..«: 
hoş olarak giden Reşid J. 

Süleyman ve kardt9i Zub1• 

arkadaşı Mehmed, gazİll 
mütterilerden iki bayan• 
kıntılık ettiklerinden ve 

......... _..., 

Mebmedi davdükle:iııd•O 
tulmuılardır. • 
ÇUrUk lehtar• r•~ 

Kemer caddesinde Y eP 

da Selinikli Hasan otlu 
hayvan damında dıvara 
tahtaların üzerinde ya 
yere düflllÜf ve başındall 
ralanmıtbr. 

Kadına ••ldır ... 
Yeni tuhafiyecilerde >J! 

Hacer, kocası Ali Ue b• 
giderken ötedenberi keO 
takibeden Hasan oğlu 
önüne geçmış, bıçakla O• 
hücum etmiştir. Kadın ~ 
bulunan polise iltica e 

Serho' k•~ 
Hükumet caddesinde 

olarak dolaştığı ve nars 
g6rülen Hasan kızı 

zabıtaca tQtlllaUlfttl 
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ük ekonomi bayram 
awc esee 

y canla kutlulandı 
ayırın onursal asbaşkanı ay Celil Bayarla Şarbay Bay 

Behcet Uz çok önemli birer söylev söylediler .• 
Ekonomi

• Bakanı dedi ki: "Panayı:':'~r ;:::ı am~cFri'velce oiduÖu 
1gibl bugUn de arsıulusal ekonomi 

Sıtma mücadeles· 
Ziraate toprak 

Kazan dırı yor 
Aksaray, 22 (A.A) - Niğde 

ilbayı ile saylav Ali Rizn Esen 
ve ilbaylık genel kurulu üye
lerinden katışık olan bir heyet 
sıtma mücadelesi tarafından 

kurutulmakta olan Karasaı 
bataklığını gezmişlerdir. Batak
lığın haritası alınacak kanallar 
üzerinde köprüler yapılacakbr. 
Bataklıklardan toplanan suların 
bir çok köyleri kuraklıktan 
kurtaracağı ve kuruyan top
raklar üzerinde ekim yapıldığı 
takdirde bir milyondan faz.la 
değerde ürün alınacağı umul
maktadır. Kurutulan kısım alt
mış bin dönüm tahmin edil
mektedir. Bu topraklar tama
men sineksiz bir hale gel
miştir. 

Bay ı:lZ ba.,larmın doğmasına, gell meslne ve genişlemesine yardım etmektir.,, 

Ray Celal Bayar son uzum durumunu da kasdederek: "Arkadaşlar! B!z ~ünya piyasalar~."!1 an?r!llal kazanç hırsile 
hazmedemiyecekleri sun'i fiatlc~r emı:oze etme1,!.h " .• ~Z:~.!alTalıyız.Yoksa bırgun mutlaka aksulamelının acısını duyarız.,, 

Ata türkün ekonomi • 
sıyasamız hakkında 

- Baştaıaıı Buınci salwede -
gerebilmek başlı başına bir 
başarık iken, endüstri alanına 
Yepyeni bir hızla atıldık. Yer 
Yer bacalar yükselttik, maden
ler işlettik, raylar döşedik, 
Yollar yaptık, bataklıklar ku
ruttuk, yeni okullar, iç ve dışta 
Finans kurumları açtık. 

Acunun en güzel, en ucuz 
ve en sakin yeri olan bu gü
neş ülkesinde iyi durumlu, gü
ven ve gönenç yolunu bulduk. 

Bütün bunları yalnız ulusal 
Yarlığımıza dayanarak yaptık. 
Büyüklerimizin değerli direktif
ltriJe hazırlanan ekonomi proğ
ramumızla ve ulusal şimen

difer siyasamızla iirünlerimizin 
maliyetini ucuzlatarak onları 
acun piyasalarında layık ol
dukları yerine yükselttik. Türk 
Parsını, döviz ve tecim denkli
ğini çabukluk ve dürüstlükle 
sağlama bağliyarak iç ve dış 
biyasamıza düzen verdik. 

Zorlukları eriten 
enerji 

Arkadaşlar, 
Bütün bunlar hcrhanği bir 

tesadüfle olmadı. Bu işler, in
sanın akıl ve hayaline zor sığ· 
dırabileceği güç şartlarla başa· 
rıldı. Ancak Atatürkün, erişil· 

' 
mez dehasmdan fışkıran yalh-
rıklı enerjisi ve direktifile, onun 
Y•pıer, yorulmaz arkadaşı İs
met lnönü ve muvaffak eko-

norni bakanımız Celal Bayarın 
rnühirn bir rüknünü teşkil et
tiği hükümetimizin elinde bü· 
t" un zorluklar eridi ve yurdda 
çok verimli faydalı eserler 
doğdu. 

Dünkü acıları tatmış olan 
bir neslin çocuklarıyız, Gördü· 
Bıüz bu eserlerin mutlu sonuç· 

larıdır ki, bizleri şeflerimize 
çok sıkı bağlarla bağlamakta 
ve Yarına ~üvenle, inanla bak
lıı ınaktadır. 

Egeliler, sayın hemşeriler: 
., Devletin ekonomik alandaki 
1 erJeme programı içinde, Egeye 
bu verimli topraklara da, layık 
olduiu önemli yer ayrılmıştır. 
Arsıulusal panayırın lzmirde 
~uruluşu bunu.ı açık. bir de
lddir. 

Hükümetimizin, bilhassa sa
Y~n ve sevgili Başbakanımızla, 
bılerek çalısan ve yürüyen eko· 
n . .,. 

0 nu bakanımızın sıcak koru-

rnalarile Ege dolayı - hiç şüphe 
Yok ki - az zamanda büyük 
~clişmelere ulaşacaktır. Bu ba-

1rndan, lzmir arsıulusal pana· 
Yıtının gelecek yıllarda daha 
evrim bir varlık ve önem ka
zanacağı tabiiğdir. 

Yeni Türkiye nln amacı 
. Yeni Türkiye, Arsıulusal ye-

rı · · nı almak ve ulusların sevgı 
ve güvenlerini kazanmakla in· 
sellik için her gün bir az daha 
eyj olmak amacındadır. lzınir 
Panayırile bizleri yakından ta
nıyacak olanlar Cümburiyet 
T" ' . urkiyesini yalnız tecim haya-
tıle değil, onda her bakımdan 
~ayantlabilecek bir çok soysal 
:uvvet kaynakları da bulundu
gunu görerek onu tanıdık· 
larından hoşnut kalacaklardır. 
işte bu yönden panayır ulus
lar arasında mal alıp verme 
dururnu kadar, iyi tanışma ve 
s . 1 evışme yollarını da hazır a-
._ia araç olacakbr. 

Yabancı dostıa .. ımızın 
iştiraki 

Bu görüşten bizim bu insel 
duygularımıza kuvvetli yardı
mını kayarayan ve panayırımıza 

r geniş ve zengin bir varlıkla 
( iştirak eden başta büyük dos-
4 tumuz Sovyet Sosyalist Cum-

huriyetleri ittihadı hükumeti 
olduğu halde kardeş Iran! Elen 
ve Yugoslavya, komşu ltalya 
hükumetlerine teşekkürü bir 
ödev bilmekteyim. Diğer ulus
lar firmalarının iştirakleri de 
bizleri ayrıca sevindirmiştir. 
Resmiğ, özel, ulusal kurumla-

! rımızın öz mallarımızı geçen 
yıla nisbetle bu yıl daha iyi 
gösterdiklerini de gururla ve 
şükranla anarım. 

Sayın Bakanımız, 
Sözümü bitirmeden, Atatürk 

devrinin ve ismet lnönü hükü
metinin çok güzel bir eseri 
olarak Ege dolayında yaşaya
cak lzmir Arsıulusal panayırı
nın başarığı için sevgili Baş
bakanımızın lütfen gösterdikleri 
yüksek ve sıcak himayeye ve 
başında bulunduğunuz ekonomi 
bakanlığının modern bir hızla 
yürüyen Ofis ve diğer kurum
larını yakından ilgilendirmek 
suretile yaptığınız değerli yar· 
dımlara hemşerilerim namına 
bilhana teşekkur etmek iste
rim. 

Devlet demiryolları tarife
lerinde en çok ucuzlk yaparak 
panayıra iştirak ve geziyi ko
laylaştıran Bayındırlık bakanı
mız sayın Ali Çetinkayanın 
adını ve muhtelif suretlerle 
yardımları dokunan diğer sayın 
bakanlarımızın kıymetli şahsi
yetlerini burada anmak benim 
için ayrıca bir borçtur. 

Panayır lzmirde hazırlanır
ken, başta General Kizım Di
rik ve lzmir parti başkanı 
Avni Doğan olduğu halde şeh
rimizdeki konsoloslar ve diğer 
seçkin uzmanlardan kurulan 
genel ve işçen komite üyele- I 
rinin ve Türk basınının pana- ı 
yırın başarığı için şükrana de- \ 
ğer yardımlarını yüksek huzu-J 

1 
runuza sunmakla büyük haz ) 

duyarım. ı 
Türk ulusuna, her gün yeni 

bir ufuk ve yeni bir heyecan 
1
1 

yaratan "Atatürk,,e ve kurdu
ğu rejime şaşmayan bailılığı
mızı tekrarlamak, içten coşan 
en büyük kıvancımızdır. 

Yaşasın Cümhuriyet, Yaşa-

sın Atatürk .. 
Şarbayın hararetli alkışlar 

!Z77JU:7_77.7.Z77.7.Y7.Z7..7.7.7.Z~ 

Başbakaııuııızdan 
Bakanlarla Karahan
dan gel en telgraflar 

Arsıulusal lzmir panayırlnı 
Başbakan general İsmet 
lnönünün açması mukarrerdi. ~ 
Uzun zamandanberi lzmirliler 
sevgili başbakanlarını hara· 
retle alkışlamaya hazırlan
mıştı. Maatteessüf geciktiril
mesi kabil olmıyan işlerin 
bulunması ve Istnnbulda sık 
sık yapılmasına lüzum görü
len toplantılar general ismet 
lnönünün lzmire gelmesine 
mani olmuştur. 

Izmir büyük ekonomi bay
ramını kutlularken başbaka
nın eksikliğinin acısını da 
yüreğinde duymaktadır. Ge-
neral ismet Inönünden, bazı 
Bakanlarla dost Sovyet Rus
ya Büyük elçisi Karahandan 
dün Şarbayımız aşağıdaki 
tebrik telyazılarını almıştır: 
Doktor Behçet Uz 

lzmlr şarbayı 
Değerli şarbayım, 
Güzel İzmirin hayırlı ve 

önemli teşebbüsü olan pana-
yırı bu sene de açmağa ne 
kadar arzu ettiğimi bilirsiniz. 
Ancak geciktirilmesi kabil 
olmıyan bazı işlerim mani ol
maktadır. Ekonomi bakanı 
arkadaşım bu zevkli açışı 
hepimiz namına yapacaktır. 

Size her zamanki gibi ve
rimli başarış diler, hepinizi 
yürekten selamlarım, sevgili 
doktorum. 

Başvekil : İSMET INÖNÜ 
. Behçet Uz 
lzmlr panayır ba,kanı 
169-Ankara 04185 19/8 18/40 

Davetinizi memnuniyetle 
aldım. Gözlerimin rabatsızlı· 
yüzünden doktorlar seyaha
hma müsaade etmediklerin
den panayırın açılış töreninde 
bulunamıyacağımı kederle bil· 
dirir hepinize saygılarımı su
nanın. 

B. M. M. Reisi N. 
A. RENDA 

Bay direktör 
BehçetŞarbayizmi~ 

5329 Beyoğlu 1106 
17/18· 18/10 

22 ağustosta açılacak olan 
arsıulusal panaymrızın par
lak ve verimli olmasını diler 
sevgiler sunarım. 

Nafıa vekili 
A. ÇETINKA YA 

Bay Behçet Uz 
Pa11ayır komitesi başkam ve 
İzmir şarbayı 

Lütufkar davetinize icabet 
edemiyeceğimden ve pana- ~ 
yırın açılma töreninde bulu-

toplıyan söylevinden sonra 
Ekonomi Bakanı bay Celal 
Bayar şu açılış nutkunu söy-

1 
liyerek çok önemli ekonomsal 
işlerimize temas eylemişlerdir. 

Celil Bayarm söylevi 
Sayın bayanlar, baylar; 

N na'?ı_Yacağımdan çok müte· N 

, 
essırım. N 

N Pek hararetli olarak teşek- N 
! !\ kür eder ve tam muvaffakı-

yet dilerim. 
_Ar~ıul~sal lzmir Panayırı 

Turkıyenm ekonomsal geliş-
mesinin bütün samimi dost
ları nazarında bir ispatı ola-
cağı gibi güzel lzm'rin müs· 

~ tak bel inkişafına hadim ola· 

Beıinci Arsıulvsal lzmir Pa
nayırını büyük kıvançla açıyo
rum. Yıldan yıla daha ileri ve 
olgun mahiyet alan bu pana
yırın muvaffakiyeti yolunda ça
lışan lzmir ilbay ve Şarbayı
nı ve bu işde değerli hizmeti 

N caktır. 
'~ KARAHAN 
~'777.1r7-77..77-7J777.7../Z//)'////L.Z/; ieçen bütün arkadaşlarımı 

kutlularını. Çok çalışkan Şar
bayınızın şimdi huzurunuzda 
ifade ettiği duygularını da sev- ! 

i 
gi ile takdir ile karşılarım. f 

Panayır size yerli ve yabancı ! 
i ürünlerini ve izerlerini arzede-
4 c~ktri. Adı eibi manasını da 

şumullendiren geniş ilgiden 
ötürü panayıra iştirak eden-
lere teşekkür ederim. Bu bi
zim için bir borçtur. Burada 
yer alan yabancı memleketle-
rin iştirakinde yalnız ekonomik 
değil, ekonomik minasile be
raber dostluk tezahürü de qör-

mekteyim. 
Bayanlar, Baylar, 
Türkiye ekonomisi bilirsiniz 

ki dünya buhranından kendi 
varlığının hususiyetlerine göre 
hisse almıştır. Türk ekonomi
sinde diğer ulusal ekonomiler 
gibi bu buhranın tazyikinden 
ve sademelerinden sıyrılmak ve 

kurtulmak yolunu arsıulusal 
mübadelenin muvazene esası 

dahilinde genişlemesinde ve 
memleket içindeki iş hacmının 
artmasında görmektedir. 

Panayırın asıl amacı evvelce 
olduğu gibi bugün de arsıulusal 
ekonomi bağlarının doğmasına 
gelişmesine ve genişlemesine 
yardım etmektir. 

Türkiye ekonomisinde ve 
Türk ihracatçıhğında özel yeri 
olan Izmirde, her yıl açılan bu 
panayır kendisine bağlanan 
umutları ve kendisinden bek
lenen ödevleri yerine ge
tirmiye başlanmıştır. Bir ta
raftan bu panayırın doğma
sına çalıştığı yeni münasebet
ler ihracatımıza yeni imkanlar 
açmış, diğer taraftan Türk 
ekonomisinin modern istihsal 
teknikiyle cihazlanması hare· 
keti ithalatımızı genişletmiştir. 
Tilrkiye ile arsıulusal pazarlar 
arasında hararetlenen alışveriş 
hareketleri hem Türkiye için 
hem de onunla alışverişe girmiş 
olan ulusal ekonomiler için ö
nemli faydalar vermiştir. 

Geçen sene ile bu senenin 
ılk altı aylık devresine ait ih· 
racat istatistikleri, bu sene ge· 
çen seneye göre memleketimiz 
lehine 6 milyon liralık bir faz .. 
lalık kaydetmektedir. Kleringle 
bağlandığımız memleketlere 
mümkün olan ithalat kapasitesi 
karşılığı olarak bu memleketler 
hesabına, bugün otuz altı mil
yon lira birikmiş ve bloke 
edilmiı bulunuyor. 

Bu yekun, ihracatımıza ilave 
olarak Türk piyasalarından mal 
alınmaya ayrılacak demektir. 

Türk ihracatının artması, 
ulusal ürünlerimizin, ham mad· 
delerimizin gittikçe daha çok 
aranması ve normal değerini 
bulması Türk müstahsilinin ve 
yurddaşlarımızın günden güne 
refahının artmasına imkan ve
recek ve Türkiyenin dünya 
pazazarlarında alım kuvvetinin 
çoğalmasını temin edecektir. 

Memleketimizin bazı yerle
rindeki ürünler bu sene kurak
lıktan müteessir olmuşlardır. 
buna karşılık bazı ürünleri
mizdeki bereket de Türk 
müstahsilinin yüzünü güldüre
dek mahiyettedir. Ulusal. eko-

nomi hesabına bize umut ha
vası veren bu durum öğreni

yorum ki batı taraflarda yanlış 
anlayışlara yol açmıştır. 

Arkadaşlar, Biz dünya pi
yasalarına anormal kazanç hır· 
sıyle hazmedemiyecekleri sun'i 
fiatlar e~poze etmekten uzak 
kalmalıyız. Yoksa bir gün mut
laka aksülamelinin acısını du
yarız. Fakat öbür taraftan 
arsıulusal piyasalardaki normal 
fiatlardan istifade etmek yo- f 
lunu bilmez ve bulmazsak, bu 
da memleket için o'dugu ka- ı 
dar milli ekonomi için büyük 
hüsran ve zarar olur. Kanaa-
tımca normal neticeler elde ' 
etmek icin meselelerimizi ulu- l 

notları 
sal ve ~enel zaviyeden göre
rek çalışinak lazımdır. Her 
şeyden evvel elıcılarımızı ciddi 
ve devRmh istikrarın ~mniyet 

havası içinde piyasalarımıza 

bağlamalıyız. 

Biz ulusal ekonomi içinde 
menfaat ayrılıkları, menfaat 
tezadları tanımıyoruz. Başlıca 

kaygımız ulusal ekonominin 
korunması ve sağ kalmasıdır. 

Arkadaşlar, buseneki pana
yır size Türk ekonomisinin di
namik bir seyrini de yakından 
takip etmek imkanlarım ver
mektedir. 

Türkiye cumhuriyetinin beş 
şiarı, Türk ekonomisini iki 
ana temel üzerine müvazene
lendirmektir. Bu müvazene 
Türk tarımının, Türk ennüs
trisile tamamlanmasından son
ra sağlam olarak kurulmuş 
olacaktır. Atatürk inkılabının 
dayandığı temel Türkiyenin si· 
yasal ve ekonomih bütünlü
ğüdür. 

Türkiye cumhuriyeti hüku
metinin tatbik etmekte olduğu 
devletçilik prensibi memleketi 
en kısa yoldan ve en iıeri hızla 
bu amaca varmaktır. 

Büyük ve yaratıcı önderimi
zin ekonomideki bu ana umde· 
miz hakkında bana verdiği emir 
ve direktiflerini burada, size 
kelime olduğu gibi okuyorum. 

"Türkiyenin tatbik ettiği 
devletçilik sistemi on doku
zuncu asırdanberi sosyalizm na
zariyatçılarının ileri sürdüğü 
fikirlerden alınarak tercüme 
edilmiş bir sistem değildir. Bu, 
Türkiyenin ihtiyaçlarından doğ
muı, Türkiyeye has bir sis
temdir. 

Devletçiliğin bizce manası 
şudur: 

Fertlerin hususi teşebbüslerini 
ve şahsi faaliyetlerini esas tut
mak. Fakat büyük bir milletin 
ve geniş bir memleketin bütün 
ihtiyaçlarını ve birçok ıeylerin 
yapılmadığını gözönünde tuta
rak memleket iktisadiyatını 

devletin eline aJması. 
Türkiye cumuriyeti devleti, 

Türkiye vatanında asırlardan 
beri ferdi ve hususi teşebbüs
lerle yapılmamış olan şeyleri 

biran evvel yapmak istedi ve 
görüldüğü gibi kısa bir zaman
da yapmağa muvaffak oldu. 

Bizim takip ettiğimiz bu yol, 
Liberalizmden başka bir sis
temdir,,, 

Arkadaşlar, başlı başına bir 
inkılap ideolijisine direktif ve 
temel olan ve kendi tedbirle
rini kendi içinde taşıyan bu 
prensip bütün ulusal hayatımızı 
varmak istediği yüksek refah 
seviyesine ulaştıracak yegane 
ve en emin yol olacaktır. 

Ulusa baş olan Atatürk'ün 
adını burada bütün yurddaş
larm önünde ve hepimizin en 
candan duygumuza tercüman 
olarak minnetle ve tazimle 
anarım. 

Sayın hemşehrilerimin bu iyi 
duygularını kendilerine bildir
mekten kıvanç duyacağım. 

D ğer vekil arkadaşlarım ve 
şahsım hakkında gösterilen 
sevginin beni bahtiyar ett'ğini 

bilhassa söylemek isterim. 
Şimdi hep beraber gözümü

zün önünde canlanan bu me
deniyet anıtmı ~ö2'sümüz ka-

Iran yolunda 
Filim çekilecek mi ? 
lrtanbul, 21 (A.A)-C. H. P. 

genel sekreterliğinden yalan
lama: 

Tan gazetesinin 116 sayı ve 
16-8-935 tarihli nüshasında bay 
Kenanın Irana hareket ettiği 
ve yolda giderken transit yol
larına, sonra da Irana ait fi
Jimler alacağı yazılmaktadır. 

Bay Kenan Ankara Halkevi 
sinema memurlarındandır. Ken· 
disi yıllık iznini Iranda kullan
mayı tercih etmiştir. Bu seya· 
hatla ve sinema işlerile An
kara Halkevinin biç bir suretle 
iJişiği olmadığı 2'ibi kendisi de 
şahsen böyle bir tasavvurda 
değildir. 

Zararsız deprenme 
Çankırı, 21 (A.A) - Şehri· 

mizde bu sabah saat 4/30 da 
bir deprenme olmuştur. Zarar 
yoktur. ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bararak ziyaret edebiliriz. 

Ekonomi bakanı B. Celil 
Bayar'm bu söylevinden ve 
kordelanın bakan tarafından 
kesilmesinden sonra sergiye 
girilmiş ve bütün pavyonlar 
ayrı ayrı gezilmiştir. 

B. Celal Bayar oğurlu eliyle 
kordelayı kesip içeri girdikten 
sonra bütün pavyonları birer 
birer gezerek izahat aldılar. 
Bilhassa panayırımıza resmen 
iştirak eden sovyetler, Yugos
lavlar, Yunanlılar, Iranlıların 
pavyonlarında uzun müddet 
kalarak izahat aldılar. Diier 
yerli ve yabancı pavyonları 
dolaştılar. Ulusal endüstrimizin 
önemli verimleri önünde ulusal 
bir heyecanla geniş geniş ne
fes aldılar. Memnuniyetleri ve 
sevinçleri yüzünden kolaylıkla 
okunuyordu. 

Panayır meydanı bütün yıl
lardan üstün ince bir zevkle 
tanzim edilmişti. Panayırı do
laşanlaı· onu beğenmekte itti
fak eyliyorlardı. Cidden başta 
Şarbayımız Behçet Uz olduğu 
halde komitenin ve diğer ze
vatın değerli çalışmaları övünç 
verıcı, yorgunluğu giderici 
canlı bir eseri gözlerimiz önll
ne koymak sonucunu yarat
mıştı. Kendilerini candan ~rnt
lulamayi büyük bir ödev sa-
yarız. 

Geceki ziyafet 
Panayırın açılması dolayısilcı 

şehrimize gelen Ekonomi ba
kanı bay Celal Bayarın şerefi
ne dün akşam Panayır gazi· 
nosunun taraçasında iki yüz. 
kişilik büyük bir ziyafet veril
miş, ziyafette saylavlar hüku
met erkanı, kumandanlar, kon· 
soloslar, Türk ve ecnebi banka 
müdürleri cemiyetler başkan· 
Jarı, ekonomi kurumları men
supları kamilen, gazeteciler şeh
rimizde bulunan sayın konuk
larımız hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafet çok samimi hasbihal-
lerle geç vakite kadar devam 
etmiş, bilhassa panayırın gü
zelli~i etrafında uzun hasbi
haUer yapılmıstır. 



Sahife e 

RKU! .. 
Yorganı gittikçe başma çe

kiyor, terliyor, terliyordu. 
Bu muntazam tıkırtılar da 

ne oluyordu? Kendisine masa 
raksederken ses çıkarıyor gibi 
geliyordu. Dikkat etti, masa 
kımıldanmıyordu bile .. Kulağmı 
iyice kabarttı, galiba pençere 
vuruluyordu amma bunun ma
nası ne idi? Ve kim vurabi
lirdi? 

Y orianın altında bunalıyor
du. Zaten yorgana sarılmakta 
ne fayda vardı ki .. 

Yatağının içinde doğruldu. 
Kibrit çakarak, baş ucundaki 
lambayı yaktı. Bir müddet et
rafı dinledi, dinledi... Hayır, 

samiası kendisini aldatmıyordu. 
Gecenin sessizliği içinde evde 
bir şeyler oluyordu, tıkırdılar, 

gayritabii gürültüler ... Bir ara
lık büyük ve aiJr bir c smin 
sukutundan mütevellit şiddetli 
bir ses de duyuldu .. 

Ne olacakta peki? Koca 
evde o gece yalnızdı. İçi kor
ku ile dolmuştu. Periye filan 
pek inanmazdı amma .. Sakın 
öyle birşey olmasın! Çünkü 
hırsız girmiş olsa, patırdı gü
rültü etmemeğe çalışır ve et
mezdi. Halbuki tıkırdı!ar, şa

kırtılar gittikçe çoialıyordu. 
Bir taraftan, senelerin bi

riktirdiği itiyatla okuyup üf
lerken, diğer taraftan ayakla
nnın ucuna basa basa odanın 
dört tarafını dolaştı. Malf sadı, 
gürültünün geldiği istikameti 
tayin etmekti.. 

Bu esnada düşünüyordu da ... 
~vleriııde elektrik olsaydı, 
bu odadan düğmeğe ba
ıınca merdivenleri, sofaları 

bertarafı nura garkedebilseydi, 
pekala dışanya çıkar, ne oldu
ğunu anlardı. Halbuki şimdi 
lamba ile, derin karanlıkların 

içine atılmak. .. Lamba sönerse 

ne olacaktı? Göz gözü görme
yeckti, karanlıktan korkuyordu, 

her fenalık karanlıkta olurdu .• 
Düşmanını göremezdi ki ken
disi müdafaa edebilsin, başına 
bertürlü felaket gelebilirdi ... 

Fakat gürültü gittikçe artı
yordu 1 Ne olacakb böyle? 

Birden aklına geldi : 
- Belki hırsızlar evde kim

se olup olmadığını kontrol edi
yorlardı, dedi, evde biri oldu
ğunu anlarlarsa kaçarlar elbet .. 
Çünkü hırsızm yüreği yufka 
olur. 

Bütün kuvvetini topbyarak 
en yüksek perdeden öksürdü, 

bir daha, bir daha ... Fakat na
f le 1 Bütün öksürükleri, gürül
tü arasında kayboluyordu. Ni
hayet : 

- An,an! Diye karar verdi, 
kısmette ne varsa kaşıkta o 

çıkar. Bu kadar cesaretsizlik 
yetişir! 

Evi dolaşmağa karar Yer
mişti. Yatağının altındaki ta-

bancayı kılıfından çıkatarak 
eline aldı, , dolabın içinde bul
duğu bir yemiş bıçağını da 

pijamasının cebine yerleştirdi, 
bir kutu kibrit almağı da unut
madı. Öteki elinde lamba, ka
pısının sürmesi açtı, sofaya 
çıktı ... 

Hayret! Deminden beri de
vam eden patırdı birdenbire 
kesilivermişti. Bu da ne de
mekti? Acaba patırdıyı yapan
lar, kimler ise, kendisinin gel
mekte olduğunu his etmişlerdi 
de onun için mi sinmişler ve 
belki de kaçmağa hazırlanmış
lardı? •• 

Sakın bu hareketleri, kendi
sini avlamağa matuf bir bile 

Böyle düşünmekle beraber 
ilerliyordu. Ne olduğunu anh
yamadı, birden şiddetli bir 
şangırtı işitildi, elindeki lam
bada sönüverdi ... 

Az kalsın korkusundan ba
yılacaktı. Nefes alamıyacak 
gibi oluyor, sanki bir kaç ki
şinin üzerine doğru yürüdük
lerini görüyordu. Cebindeki 
kibriti güçlükle bulup çaktı, 
henüz sönen lamba şişesinin 

kızmış olacağını tabii hesaph
yamadı, eliue atmasile: 

- Aman ! Diye bağırması 

bir oldu, parmakları f eoa hal

de yanmıştı.. Maamafih kendi 
kendisine: 

- Çok şükür ! Diyordu, 

ucuz atlattık. Ya can acısiyle 

şişeyi fırlabp atsaydım ne ola
caktı ? Lambasız ve karanlık-

larda kalacaktım... Asıl fecaat 
o zaman başlıyacaktı .. 

Tekrar bir kibrit çakıb lam
bayi yaktı. Bahçeye bakan 

pencerenin kanadının açılmış, 
bir cammın kırılmış olduğunu 

gördü. Şiddetli esei: ruzgar bu 
marifeti yapmış, lambasını da 

söndürüb kendisini korkutmuş 
olacaktı ... 

Merdivenlerden aşağıya indi. 

Bu defa hafif hafif şakırtılar 

işidiliyordu. Sanki bir sopa, 

yahud bir kayış dıvara 

vuruluyormuş gibi 2'eliyordu 
kendisine ... 

Birden durakladı. ilerideki 

köşede bir adamın durmuş, 
kendisine bakmakta olduğunu 

gördü. Herifin elinde galiba 
silah da vardı. Düşünecek va

kıt değildi, atik davranıp he
men tabancasile bir el ateş etti. 

Boğuk bir taraka işitildi .. Göz
leri fal taşı gibi açılmışb. Fa
kat hayret! Üzerine kurşun 
sıktığı adam "gık,, dememişti, 

olduğu yerde duruyordu, hatti 
sallanmamışh bile ... 

Birden aklı başma geldi. 
Korkaklığından, telaşından do-

layı kendi kendisinden utandı. 
llerdeki köşede duran İnsan 

değildi, gündüz yağmur yağ

dığı için, kurusun diye kendi 

eJile ve kukuletesini de açara}< 

dıvara astığı muşamb;:ısı idi .. 

Silah sadası üzerine Polis 
düdükleri, bek~i sesleri de 
işidilmeğe başlamıştı. 

- Nereden abldı? 

- Ortada kimse yok? Laf-
ları sokaktan duyuluyordu. 

Bir taraftan: 
- Eyvah! Benim attığımı 

anlarlarsa korkaklığıma herkes 

gülecek! Diye düşünürken, di
ğer taraftan da sokak kalaba
lıklaştığı için cesaretleniyordu. 

Karşısma ilkgelen mutbağın 
kapısını açtı, fakat açmasile 

beraber kapaması da bir oldu. 
Gördüğü manzara korkunçtu: 

iki gün cvel aldıkları beyaz 
peynir tenekesi devrilmişti, 
peynirler yerlere saçılmıştı. 
Kedileri tekir, uzun bir yılanı 
kafası üstünden yakalamış, ağ-

zında tutarak duvarın dibine 
sinmişti. Yılan kediyi bulmıya 
beyhude çalışıyor, bütün vücu
dile bir zemin taşlığa iniyor, 
bir d e "şale, şak!,, diye ken
disini dıvara vuruyordu. Akıllı 

kedi, bu müthiş kamçılardan 
kurtulmak için, şikarını dıvarın 
d ibinden ayırmıyor, hiç kımıl
danmadan onun azgın darbe
lerile kendi kendisini öldür
mesini bekliyordu ... 

Krallar kralile çay içen fraklı, 
mokinli, vestonlu gazeteciler 

mm .... _..c.-._ .............................. mm ....................................... ... 

Habeş imparatoru sulhun bakasına kupakaldırıyo 
Addls-Aebaba t7ğust~s nında oturmazdan evvel. reve- ~l~ ~j~~s .aytarlan ayni odada ı ~öylemiy~ . lfızum yok, eld 

imparator Hai!e Selasıye, rans yapıyorlar. ıkı uçu bır arada barınıyorlar. perıyal otehnın havasında d 
Addis-Abbada bulunan ya- "DUnya sulhu için,, Yazı makinalarından karma ka- imi bir esrar var. Burası ti 
hancı basın mümessillerini ye- Şimdi şampanya ikram edili- rışık kağıtlardan ve seyyar beşistanda en çok yalan ya 
ni sarayda bir çaya çağırmış- yor. Hükümdar, kupası elde, malzemeden mürekkep sevimli lış haberlerin dönüp dolaşb 
tı. Bu vesile ile "dünya sul- ayağa kalkıyor ve heyecan sı- bir kanşıkhk ortasmda. yerdir. Meslekdaşları ınüd 
huna

11 
bardak kaldıracaktı. zan bir sesle"dünya sulhu için,, Diğerlerinin de geleceği bil- faa için şunu da ilave ede 

Necasinin lütüfkar dave- I bardak kaldırıyor: dirildiği ıçın Habeşistandaki lim ki Habeş resmi 
tine icabet eden dördü ka- \ - Allah insanı yaratırken bütün otelJerin sahibi gibi Yu- renleri haber vermekte 

dm kırk kadar ayfrr ala- ı cömert değillerdir. Gazete 
franga yetişmiş ve !!eyinmiş l ilçilikten ilçiliğe koşarak 
uşak'ar tarafından sarayın sa- geçiriyorlarsa da bunlar İ · 

)onlarına alındılar. f de "lı çıkarmamak,, her 
Güneşin hararetife şen'eşen mandan ziyade kaide olmuf 

güzel bir hava vardı. Yeni sa- J Muhtelif bakanlıklar da 
raya dcğru yükselen yo'dan l b b d 6 zamanın ancak nis i ir ee 
Addis-Abeb~yı saran clağumn 

muhte~em dekoru, uzak1ard~ki 

Avafl vad;sine kadar göze çar
pıyordu. 

Gazeteciler arasında Grcta 
Garbo'ya çok benziyen sarışın 
ve fotojenik bir bveç kadını 
bilhassa göze çarpıyordu. Em
pcryal oteli misafirleri arasın
da derin bir aşk uyandırmıştı. 
Amerikada k:ıdın magazinle
rinden birine yazı gönderen 
ihtiyar ve tuhaf huylu bir 
Amerikan kadını da vardı ki, 
s~ray nazırlarını,her dakika im
paratoru görmek arzusile bık
tırmıştı. 

Meslckdaşlarm kılıkları çok 
değişik. Bazıları fraklı ve silin
dir şapkalı, bazıları smokinli, 
bazıları da demokratça ves
tönlü. Hepsi, ellerinden gel
diği kadar, fotoğraf makine
lerini bir tarafta gizliyorlar. , 

Necaslye takdim 
Masa üzerinde prens Sikst 

dö Bur boun el yazılı totoğrafı 
göze çarpan bekleme salonun
da dedikodular ve yalan ha
berler birbirine karışıyor. 

vardır. 

Galiba yakında bir b . 
bürosu teşkil edileceklll 
Fakat burada müteamil o 

"eşi, noga,, - Pekala, Y 
rın - düsturunun neye vara 
iını kim bilir? 

Emperiyal otelinin gecele 
iyiyi kötüden ayırt etmesi için nanlı olan bu otel sahibi parkta çok faaliyetlidir ve yazı 111 

ona akıl verdi. Dünyanın her çadırlar kurmak fikrindedir. kinelerinin bktakları hiç ek • 
tarafından memleketimize ge- Fakat şimdi bardaktan boşa- olmaz. 
len sizleri burada ağırlamakla nırcasına yağmur mevsiminde 
mas'udduz. Hakikati, vicdanı- olduğumuzdan bunlarda otu- Habeşlerin bizim medeni 
nızın muhakemesine göre ya- racakların romatizmaları varsa d ki• 

timize kolayca alışama ı 
zacağınızdan eminiz ve habe· vay hallerine ! b 

söylenmiştir. Hepsi Ha e şistanda kaldığınız müddetçe ijer gazeteci, şehirde aidip rll 
vavifenizi kolaylaştırmak için gelmeleri için bir veya bir oJan radyo telgraf meınu di 
size yardım edecegiz. Barda- kaç at, katır ve uşak hergün bunu fi'len tekzib e 
ğımızı dünyada sulhün zaferi bulundurduğundan Emperyal o- yorlar. ·d 

Geçen son kanunusaoı 
için kaldırıyoruz. teli nihayet hakiki bir genel .,e 

Oazetelerln genel karargah şeklini almakta gecik- radyo haftada 2500 kelime 
durumu miyecektir. rib alıyordu. Şimdi 30,000 Jıe 

Akşam bütün gazeteciler Yemek aaatlarında, tabiat- lime çekiyor. Kadro artır• 
Emperyal otelinde buluşuyor· larının uygunluğuna - veya mıştır. Buna rağmen iş 111 

lar. Adis·Ababa'da konforlu mesleki tecessüslerine göre .. - kemmelen yürüyor. Telgt• 
biricik otel burasıdır. Dünyanın ayrı ayrı masalarda toplanan çıların üzerinde ulusal ş 

1 ut• dört bucağından gelen gaze- gazeteciler tabii birbirinden var. Ayakları da ın t 
teci ve fotoğrafcılar zarari ola- " son haberleri ,, kapmağa surette çıplak. Bunlar şafak dr 
rak hep buraya inmişlerdir. çabalıyor Ve ufacık bir gece geç vakite kadar LoJI 

Bunları ayrı ayrı barındır- duyum kavradılar mı hiç ile daimi temas halindedir.f~,. 
mak için otel kafi gelmediğin- çekinmeden yemek masasını dir edilecek gibi çalışıyortl" 
den ga:ıetelerin sureti mahsu- bırakıp yakındaki radyo te!- Hem çok derin bir nezake 

Başı zımpara kağıdiJe temiz
lenmiş gibi duran bir Alman 
var. Hakiki adını bilen yok. 
O kendine Harunürreşid adını 
takmış. Vaktile Osmanh ordu
sunda bir mitralyöz bölüğüne 
kumanda ettiğini söylüyorlar. 
Bu da bir gazeteci mi ? Yoksa 
Bolivya - Paraguay arasındaki 

Şako muharebesinin kahramanı 
olduktan sonra soluğu Habe
şistanda alan mahut Alman 
generalı Kaundl\n yardakçıla· 
rından biri mi ? 

ı soda gönderilmiş muhabirleri graf merkezine koşuyorlar. Bu ayrıca bir meziyet .• ,.,.,. 

lt&Jya .. ·baŞibOŞ·mu .. ·kai"a·cak · 

işte imparatora takdim anı 
geldi. Hükümdarın üzerinde 
koyu renkli bir kop var. Hiç 
çekingen görünmiyen on iki 
yaşındaki ikinci oğlu Harar 
prensi ile birlikte salona giriyor 
ve dostca herkesin elini sıkı
yor. Gülümseyor. Hiç bir kay
gısı yok gibi sade tavırlı, her 
kese iltifat edecek söz bu
luyor. Halinde gerçekten bir 
büyüklük var. Birer birer fo
tograf makineleri gizlendikleri 
yerlerden çıkıyor ve hükümdar 
objektif karşısında durm1k 
Jütfünü esirgemiyor. 

Sonra her dili konuşan sa
ray nazırları bizi, geniş pen
cereleri ba~sa askerlerinin do
laştıkları parka açılan mükel
lef yemek salonuna geçiriyor
lar. Lüks halılar, billür avize
ler, ince bardak takımları ve 

zarif porselenlerle bezenmiş 
bir servis masası. Çatal bıçak 

takımları som altından, gazete
ciler salonun her iki tarafında 
ayrı ayrı küçük masalara otu
ruyorlar. imparator ve oğlu 

en uçta yerleştiler. 

Beyaz çoraplı, iskarpinli, 
kumızı pantalon ve yeşil ce
ketli uşaklar çay, pasta ve 
bonbon g etirirlerken imparator 1 

Haile Selasiye kendisine tak
dim edilen bayanlarla Fransız-

lngiliz kam oyu 
alınmasını 

zecri tedbirler 
istiyor 

Harba .yarayacak maddelerin İtalyaya gönderillll~ 
n1esi ve Süveyş kanalının kapatılmc-sı mevzuub~ .,..-

Londra, 22 (A.A) - Times yaya karşı zecri tedbirlerin dı !erini haberdar etoıektl· ıeriSJ 
gazetesi uluslar sosyetesinin kullanılmasını tazammun eder. tat olmıyan bu göriişJlle ef' 
Italyan - Habeş iıinde zecri iyi malumat alan lngiliz hükümetin 29 llkteşriodell ...,!' 
tedbirler tatbik etmesini iste- çevenleri Fransanın lngil· vel parlamentoyu topla,, 
mekte ve şimdilik 16 ncı mad- tere tarafından ahnması davet etmek niyetinde 
denin tatbiki düşünülmüyorsa tasarlanan hattı harekete karşı k d. 

k b·ı ı ) teveccu"bka·r bulundugu- kana- dığını gösterme te ır. ,.;,. buna mu a ı ta yaya harp için V · gt 22 (A A) - ~ 
zaruri olan petrol, nikel, kau- atındadırlar. Sir Hoarin dün aşın on, · dı d..,..-.... 

k · · 'b· dd J ayrışık parti grup ve ıı·derle- rikanın bitaraflığı ve f ,.0fl' çu , pmnç gı ı ma e erin h kk d k' b' a .. ,.,, 
d 'I · · k d I rı'yle yaptıg-ı go-ru"şmelerı'n a ın a 1 ır soruy gön en mesının yasa e i mesi t be 

amacı kabinenin bu sabahki veren B. Ruzvelt e 
kabilinden menfi veya takyit d k d · · k' L;t 
edici tedbirlerin alınması gerek· toplantısı sonucunda takip e ere emıştır ı: 1ı .,.., 
lir demektedir. Diğer zecri edilmesi muhlemel bulunan Bu dakikada söyliyece 
tetbirler bundan sonra düşü- siyasanın ana hatlarından kcn- bir şey yoktur. 
nü:melidir. 

Daily Herald gazetesi de, bu 
gibi tedbirlerin tatbikini mu
vafık bulmakta fakat Moming 
Post Italyanın aldığı durumu 
lngiltereye karşı meydan oku-
ma mahiyetinde telakki ede
rek Süveyş kanalının kapan
ması gibi cezri tedbirler tat-
bikini istemektedir. Bununla 
beraber basın, genel olarak 
kamoyu sükunete çağırmak
tadır. 

Londra 22 (A.A) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre dün 
akşam toplanan kabine dış iş
leri komitesi bu sabah topla
nacak olan kabineye aşağıdaki 
siyasayı tavsiye etmektedir: 

İngiliz hükumeti uluslar sos 
yetesi paktından çıkan } ilk en
lerine kesin sur ette bağlı kala
caktır. Bu karar son çare ola
rak e ·er uluslar sosyetesi kon-
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bir delik açıldığından B. lvato 
yukarı çekilmek işareretini 
verdi. sağ salim, fakat baygın 
bir halde dışan çekildi. iniş ?~ 
dakika sürmüştü. Gazetecıyı 
muavene eden doktor, daha 15 
d kika kalmış olsaydı ölmüş 
olacağını bildirdi. 

Hırslzllklar 

İntihar adası 
Bir gazeteci f evran ha
linde bir yanar dağ kra

terinin içine girdi 
u sayede gazetenin tlraji 
bir milyona çıkmış ır 
iki yıl evvel var yok, Tok

yodan 90 kilometre mesafede 
Çorak ve kısır bir adacık olan 
Oşimrde ancak bir kaç bin 
nüfus vardı. Bunlar Mihava 
Yama yanardağının eteğin
de yaşayan köylülerdi. Fa
kat 1933 Şubatında hayatına 
son çemkem istiyen Tokyolu 
bir üniversite talebesi volkanın 
kaynıyen krateri içine ahldı. 

Şirndi Oşima intihar adası 
oldu. Ayni zamanda Tokyolu
ların en tercih ettikleri bir 
gezinti yeri. 
Kıyoka Maçumokan atlayı

tından beri 313 kiıi kendileri· 
ni kralev atmışlardır. 208 kişi 
de zorla ona imtisalden alı
konmuşla rdır. 

intihar Edasınc akın 
. lutibann bir şahsi vakar 
ıfadesi sayıldıiJ japonya
da üniversiteli kızın açbğı 
Yeni intihar safhası çok aü
rültü çıkardı. Gazeteler bu 
hususta mühim şahsiyetler ile 
tnülakatlar yapblar ve Kiyoko 
Maçurnoko'nun ölümü hakkında 
tafsilntJı makaleler yazdılar. 
Gençkızm geçtiği yollan ve kra
krin korkun ağzmı gösteren 
l" • 1 esırn er neşrettiler. Meraklılar 
0 kadar çok olarak adaya akın 
ettiler ki oraya işleyen küçük 
vapur yerine daha büyük bir 
vapur koymak mecburiyeti ha
sıl oldu. 

Gazeteci fikri 
Tokyoda çakan Y omiri adla 

küçük bir gazete, tirajını art
bnnak için iyi bir fırsat buldu 
ve Vşimaya akını genişletti. 
Bu gazete büyük bir fen tec
rübesi yaphrmak istediğini ileri 
s~rerek yanar dağın bağrına 
&lrnıeğe cesaret edecek adama 
büyük bir mükafat vaadetti. 

Haftalarca bu tecrübe ha
tırlıklarına ait haberlerle !ay
.faları doldurdu. Tokyo gaze
~e.sinin giriştiği inşaatı görmek 
ıçın herkes Oşinaya gidiyor· 
du. Bu reklama yeni intihar 
namzetlerini adaya çekti ve 
~eraklı bir kaç intihar daha 
alkın alakasını bir kat daha 

arttırdı. Nihayet bir çıkrığa 
tel b · · · · d b. ır ıp ve ıpın ucuna a ır 

Sepet bağlandı. 
b ~ akat öylece yanar dağın 
•gnna inmcğe kim cesaret ede· 

tekti? 

h Hi~ bir gönüllü, hiç bir muhabir 
u ışe girişmek istiyordu. Ga· 

~etenin baş muharriri B. To
k uza lvata fikrini bizıat tatbi
a mecbur kaldı. Çünki tasav-

~~':° boş karsaydı, zaten ken-
•sıne intihnrdan başka çare 

kalnııyacaktı. "Yoııuri,, her za· 
ltlandau çok tantana ile baş 
llluharririnin kendi hayatını 
tehlikeye koyacağmı bildirdi. 

Danteyl andıran 
Manzara 

. 29 Mayısta B. lvato vasiye
lın· 
1 

1 Yaptıktan ve veda mektup· 
arı Yazdıktan sonra, sepetteki 

ukaijı>n hazinesine bağlı olan 
ı.a2 nıaskesini kafasına gc 
~trdi ve a~ağl indirilmesi 
'~aretini verdi. 130 metre 
derinıı· - · d. - · r d _ ge m ıgı zaman yana -
ig içinde kim bilir nerede 

Vukua gelen müthiş bir iştial 
~ePeti yükseltti ve gaz iç•nde 
ıt"alctı. 200 metre derinlikte, 

1 • lvato taşlar üzerinde parça· 
«ltınıış bir intihar etmiş adam 
cesedi gördü. 450 metrede 
Sepet geniş bir kayaya çarptı 
~~daha derine inemedi. Orada. 
ır çok evvel intihar etmiş 16 ya-

~11nda. ~u delikan'ının ccse.di ~~r: 
· intikamlar fasılasız bırbırını 

t ~kibcdiyor, Kraserin dıvarları 
ıtı;y .b. _ or, ta arlar yağmur gı ı 

Yiszavordu. Ol.si ien hazinesinde 

• 1Y omiri gazetesinin tirajı 
900 bine 

1

~1ktı. 100,000 kişi 
abone yazıldı. 

TUrCs ıer için bir 
E ... lence il intihar 

Bu tecrjbeden heri Oşima 
söhret kazandı. Simdi orad~ 
1500 odalı 14 otel, 29 taksı, 
60 at, 47 fotoğraf var. Or;va 
giden vapur her defasında 1 ... 00 
yolcu taşıyor. Ni~ayet Oşimada 
üç deve vardır kı bunlar :fa· 
ponyaya giden ilk develerdır. 

Hükumet Kraser etrafına 
bir parmaklık yaptırm.ış ve bunu 
polislerin nezareti altı.na 
koymuştur. Mihara Yoma ın
tiharlarile mücadele . adın.da 
yeni kurulan bir cemıyet, ın
tihar merekhlarını korkutmak 
için yanar dağın içini bütün 
dehşetile gösteren ~yn:ıI~rı 
krads kenarına yerleştırmıştır. 
Buna rağmen Oşima'da iş ve 
intihar rakaınlan muttasıl 
artıyor. 

'ZJ'!IXZ. ~.rAZT.La 
iyi bir maaşla, muıaaf usulüne 

aşina bir • 

MUHASEBECi 
ARANIYOR 

Taliplerin ikinci kordon Şa
hin zade sokağı 18 numarada 
Hoca zade Ahmed ticaretha-

nesine müracaattan. 
~7.7J-X7.7~~7.Z77777..ZZZJI:) 

Izmir Birinci İcrQ memurlu· 

ğundan : . 
lsak Refail ve Bohora ıle 

Emlaki Milliyenin şayian tahtı 
tasarruflarında olup kabili tak
sim olmadığmdan bilmüzayede 
füruhtiyle şuyuun izalesine 
mahkemece karar verilen Bur
novada Havra sokağında 26 
numarah kapıdan içeri girilin
ce bir taşlık badehu sol taraf
tan hanenin alt kısmına giril
dikte tahtani bir sofa bir mut· 
fak bir odn ve bunun yamn
dan bir kapı ile yan tarafa 
çıkıldıktn yıkılmış oda mahalli 
ve merdivenie üst kata çıkıl· 
dıkta bir sofa üzerinde iki 
oda ve badehu avhdan sak 
kısmın üstüne merdivenle çı· 
kıldıkta büyük ve geniş bir 
ibadethane arkada büyükçe 
avlu ve harap bir hela ve bi~ 
damdan ibaret o1up heyeti 
umumiyesi itibariyle h?rap ve 
muhtacı tamir ( 1000 ) ~ıra kıy
metli bir bap ha?:nı~ açık 
arttırma suretiyle bınncı arttır-
ması 24-9-935 tar~h. ~e. sah 
günü saat onbirde bınncı ıcra
da yapılacaktır. Bu. ~rttmı2ada 
satış veya kıymetinın yuzde 
yetmiş beşini ~ulursa en ço~ 
arttırana ihafesı yapılacak aksı 
takdirde en çok arttıranda ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 
satış onbeş gün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 9-10-935 
tarih çarşamba günü sn3t on 
birde yapılacaktır. Bu arttır
mada satış bedeli ne olursa 
olsun kıymetine bakılmıyarak 
en çok arttırana ihale edile· 
ccl tir. 

işbu gayrimenkul üzerinde 
herhangı bir şekilde hak tale· 
binde bUlunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile birlikte yirmi 
gün .ıarfmda birinci icraya 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde haklan tapu sicilince 
malüm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. 10-9-935 tari
hinden itibaren şartname her-
kese açık bulundurulacaktır. 
Müşteriden yalnız yüz~e i~i 
buçuk telliliye alınır t~lıplerm 
yüzde yedi buçu~ .temmat ak
çesi veya banka ıtıbar mektu
bu ve 34-7223 dosya numarası 
ile birinci icraya müracaatları 
ilan olunur. 2681 (1256) 

Kordonda Şehir gazinosunda 
Hüseyinin 15 lira değerindeki 
salon köpeğini çalan Mustafa 
oğlu Osman tutulmuştur. 

§ Alsancakta doktor Mustafa 
bey caddesinde oturan borsa 
muhasebecisi bay lsmailin bah
çesinden bir gömlek çalan 12 
yaşında Muzaffer ve arlcadaşı 
Bekir tutulmuşlardır. 

§ Abdülkadirpaşa bnnında 
oturan Mchmed oğlu Tireli 

Abdullah, tanımadığı iki kişi 

tarafından yangın yerine gö· 
türiilmüş ve orada tavcı!ık su
retile 30 lirası ça 1ınmıştır. 

Paris fakültesinden dip!omalı 
Di • tzblpleri 

Mnzafter .,roğı l 
Ketnal Çeti ndarl; 
Hostalormı her gün sabah 

saat dokuzdan başhvarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve nlı 8 den 10 a 

kadar memleket h<'lstanesiııde 

bmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bayan 'kıymetin 500 küsur 
lira borcuna mukabil ipotek 
eylemiş olduğu Karşıyakada 
Donanmacı mahallesi Selimiye 

sokağında kain 8 numaralı ha
nesi işbu borçtan dolayı daire-

mizin 9351212 numarah dosyesi 
ile açık artırma suretiyle satı
lığa çıkarılmıştır. 

1 - Mezkur hanenin med
halinden 5 ayak merdivenle 
çıkılınca solda birbirine geçme 
iki ve karşıda bir plmak üzere 
üç oda ve bir salon sol yan
dan girilince aşağıya inilir alt 
katta mutbah camaşırlık, kö
mülük ve taşlık koridor ve 
buradan çıkılınca bahçe ve bir 
hela mutbahın üst katında 5 
ayak merdivenle çıkılır üç kü
çük odadan ib~u et ve bir traça 
ve elektrik ve burgu suyunu 
havi hanenin tamamına ehli 
vukufça (3000) lira kıymet tak
dir edilmiş•ir. 

2 - Biriuci artırması 23-9-
935 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 11 de ikinci icra 
memurluğunda yapılacakhr işbu 
artırmada takdir edilen kı}'llle
tin % 75 ni bulmadığı tak
dirde artırmaya iştirak eden
lerin taahhütleri baki kalmak 
Uzere satış 15 gün daha tem
dit edilir ve ikinci arbrması 

8-10.935 tarihine müsadif Salı 
günü ayni mahal ve ayni saatta 
yapılacaktır ve bu artırmada en 
çok fiat verenin üzerine ihale 
edilecektir. 

3 - işbu gayri menkul üze
rinde bir güna hak talep eden
ler yirmi gün zarfında evrakı 
mü.sbiteleriyle birlikte daire
mize müracaatla haklannı kay
dettirmeleri lazımdır aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile 
sabit ormadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Yukanda yaz.ılı gayri menkul 
artırmaS1na iştırak edenler mu
hammen kıymetin 0 7,5 nis
petinde pey akçası veya milfi 
bir bankanının teminat mek
tubunu tevdi etmeleri şartbr, 
yüzde 2,5 dellaliye müşteriye 

aittir ve şartname 9-9-935 ta
rihinden itibaren herke.,e açık 
bulundurulacaktır şartnameyi 

görmek ve fazla tafsilat almak 
isteyeolCl' dairemizin 935·212 
numaralı dosyesi ile ikincı icra 
memurluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 2680 (1257) 

l .. mir defterdarlığından: 
ıssısmm vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval yasa· 

sıoa göre haczedilen ıkincı mıh~ıl~~ ~ soka~n.da kain ~~ ve_ 12 
ılı mag-aza ile sabunhane tanhı ilandan ıhbuen 21 gun mud-

say ld - d 1 k ·· k · .. : 1 • 
d ti üzayedc çıkarı ıgm an a ma ve pey surme ısuyen erm 
eem . ımı· 

d ft darlık tahsilat kalemıne ge e erı. 
c er 23 - 27-1-6 2679 '1258) 

GüZEL KUMAŞ 

UL Fabrikası 

1 anmıyorsanız bu fabrikanın um aşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
• i:&1' 

Ha,is yündür ve ucuzdur-

u abrikanın çıkar2 cağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TEIJEFON: 2360 

En nefis Isparta, Kula, 
halılarını da orada 

Demirci, Uşak 
bulacaksınız. 

.. ,. • • • .... 'ır.• ••• .• -..· •• llıı> • •• 

2$ 

ana o u u direktörlüğünden: (Doi(TQR2

• 

Gerek okulumuz ve gerekse 1 ~ A. T ~ 
Ankara inşaat usta o ulu için e 81 ara ÇI 

Yeni öğrenci yazım.na başlanmıştır. Yaıım işleri 4/9/1935 ~ 

tarihine ka~ar ~ür~cekt~r. .ilk o~uldan diplomalı 13-17 yaş )Ç HASTALIKLARI 
arasındaki ısteklilenn bır dılekçe ıle llbaylığa baş vurmaları _ h N 
biJitilir. 23-25-27-20 2666 (125l) . . muta assun • _ 

.. ..,: lkıncı Beyler sokagı Turk 
müzayede salonu bitişiK'inde 

Acele müzayede 
İle fevkalade sahş 

25 Ağuştos 935 pazar günü 
öyleden evvel saat onda Göz· 
tepe tramvay caddesi Salhane 
mevkiinde 383 numaralı hane
de bay Hasana ait lngiliz ma· 
mulatmdau yeni bir halı brons 
birer buçuk kişilik kesme iki 
direkli karyola maa somyaları. 
Kova) aynalı küçük şifonyere 
üç aynah tovalet komidinosu 
ve kadifeli şezlonk masif ce
vizden mamül iki kapılı aynalı 
dolap tül perdeler, kornişler 
Viyana mamulatından tablalı 
kanape maa iki koltuk. Ceviz
den mamul büfe fantazı kan 
yemek masası muşamma kana: 
pe maa iki koltuk taplala ve 
hasırlı sandaliyeler ~ynalı as
kılık. Mavon orta masası. Bas
ma levhalar. Balkon estorlan. 
Körüklü çocuk arabalası. Ga
yet şık hasır takımı masasiyle. 
Odalardaki taban mu~ambalan. 
Pate markalı gramafon maa 11 
adet Sahibinin sesi plaklariy
le. Gece lambası porselen va
zo. Cevizden mamul ipekten 
kanape takımı. Şemşiyelik ka
dife kanape takımı 9 parçalı. 
Kübik orta masası ve iki sı
gara ma.<1ası. Halı seccadeler 
ve saire bir çok eşyalar mü· 
zayede suretiyle satılacaktır. 

Satış peşindir fırsatı kaçınna· 

yınız. 

Türk müzayede ulonu 
Müdüriyeti 
l-3 (1254) 

Doktor 
No. 45 N 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalannı kabul eder 

(1250) Telefon 3806 N Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi Her fiata satış 

Reatken mütehausısı Ô 
Her Nevi RONTKEN nümüzdeki Pazar günü yani 

Muayenelerl Ağustosun yirmi beşinci günü 

Ve Elektrik Tedeavileri sabahleyin alafranga saat onda 

Yürüyemiyen ve bilhassa Birinci Kordonda Alsancak is-
RAŞİTİK çocuklara Ultra - ketesinden evvel Gazi kadınlar 
Viole tat bık ve Rontken sokağında 1 t numarada maruf 
il~ KEL tedavileri yapılır. bir aileye ait lüks mobilyalar 

ikinci Beyler sokak fmn 
karşısı No. 25 bilmüzayede sahlacaktır. 
Telefon: 2542 Gerek 3 kanatJı aynah dolap, 

H 3. (
182

) koltuk takımları, Bayu ayna, 
p • Amerikan 6 sandalya, orta 
•----------• masası, dört köşe yemek ma-

Geldi 
Altı aylık ondülcde aranı· 

lan evsafı size ancak Paris· 
ten büyük fedakirhkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanlann 
pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

(;e1i11iz Giirüniiz 
Su ondülesi ve bükle için 

Pari ten diğer bir makina 
getirttim. Arzu ediJcn her 
forma yapıltr. 

Adres : Hükümet cad
desi No. 23 Ati Rfza Ak-
çakır Telefon : 3294 

8-15 (1105) h. 3 

saları, yumurtalı kuşlu ayna, 
6 yemek sandalyaları, tek ve 
çift kanatlı aynah dolap, 2 ko
modin, Jardenicıa, müdevver 
yemek masası, konsol ayna, 
yazıhane koJtuj'u, aynarar Çini 
saksılık, kadifed~n kanape 2 
koltuk büfe, 6 Viyana sandal-
yalan, heykeller, resimli levha-

lar, çini soba, oyun masası, 

takım labroken, ıemsiyelik, 2 

salmcaklık, şezlong, servis Ja
vaman, buzluk, kiitüphane, tah
ta dolap, karyolalar, halı kilim 
ve seccadeler, davar saatı ve 
sair bir çok lüks mobilyalar 
bilmüzayede satılacaktır. Satış 
peşindir. 

Saman iskelesinde 
Büyük Kardiçah lbrnhim bey 

hanmda 40 numnrada emniyet 
müzayede salonu müdü!"iyeti. 

1-3 (1255) 



. lzmir Panayırında 

, 

TURAN YAG 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 

Devlet Demiryoııarından: 
8 inci işletme mıntakasında herhangi iki istasyonu arasında 

taşıtbrılacak prina ya~ları, devlet demiryolları umumi 9 numa
ralı tarifesinin birinci sınıfında yazılı zeytinyağı gibi ton ve ki
lometre başına 5.25 (Beş kuruş yirmi beş santim ücrete tabi 
tutulacaktır. 
Aydın hattında prina yağı için mer'i umumi ve hususi bütün 

arifeler mülgadır. 18-21-23 2619 (1223) 
8 inci işletme mıntakastnda mer'i olub ağustos ayı içinde 

müddetleri biten ve apğıda numaraları gösterilen hususi tarife
lerin müddetleri yeni bir iş'ara kadar uzatılmıştır: 

965 çimento ve demir, 968 makinalar, inşaat malzemesi, çi
mento ve kereste, 974 kibrit, 982 mensucat, 983 odun, 991 sa
bun, 993 tütü, 995 kepek, 1004 tütün, 1074 sabun. 

Mazot, motörin ve makina yağları 965 numaralı tarifeden çı
karılmııbr. Bu tarifelerdeki taahhüd ve teminat şartları mül-
gadır. 23-25-28 2664 (1253) 

Muhammen bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı tahmil 
ve tahliye işi 5 - 9 - 935 Perşembe günü saat 15 de lzmirde 
Basmanede 7 nci işletme binasında açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ğirmek istiyenlerin307,50 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun dördücü maddesi mucibince işe girmeğe mani 
kanunu bulunmadığına dair beyanname ile aynı gün saat onbeşe 
kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak 7 inci işletme Cer baş .. 
müfettişliğinde dağıtılmaktadır. 

Muhammen 

Cinsi 
1- Halkapınar va Alsancak depolarına ge

lecek olan kömürün vagondan yere tah
liye edilerek muntazam istif yapılması 

2- Yapılmış istiften Halkapınar deposun
da makinalara tahmil edilmesi. 

23--27 2649 

Miktarı bedeli 
T Cin Lira kuruş 

Takriben 
13000 2145 

Takriben 
8500 1955 

(1252) 

Şekil No. 2217 A. V. Srktl No. 2213 

DAIMON MARKALI 
Bu numaralı fener iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzaklaştırır, yakınlaştırır ve arkalarında askıları mev
cuttur. En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. 

Zabitan ve Muhabs ratta kullanıhr. 
l lEP-0SU: lzmirde Suluhan civarında 

.. (Anadoıu Hurdavat Mafiazası) 
Odemişli Hüseyin Hüsnü Ticaretbanesidir. 

B. TahsininKurtuluş yurdu 
Hastanesinin ~~§~!Yt 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatlan 

20 Lira fıtık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

Adres: Izm r Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

1-26 (1235) 

eli 
ı urahıt Carşıs1 No. 25 Zl\1IR 

Ü ~ 

Sağ~afl'llık 

Doğruluk 
*ff !'!i 

Çabukluk 
Basımevi hurufatl, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerfnde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukı.=unda katolog ve fihrist gönderlllr ' . ~ . , ~. • ... ': ~ .-.. •• '- •• 1 .. ~. ' \,, • • 1 • 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaJjhJinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

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

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

9 - 26 (1180) 

• Muallim 
ı >C>:K:TC>Ft 

r7.77/YY/LLLL////Z/L/././.Z/L///.X//../J'7-/ZlıfXh 

HULUSIALATAŞ 
E!ki Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:-UT .A.~.A.S'SISl 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) •umaralı eski muayenehanesinde kabul eder. · 
91 

YEDIKULE 
GAZHANESi 
(İSTANBUL) 

Vapurları ka'afatlamak için yumuşak 

ZiFT 
Ve tuğla, boya ve yaya kaldırımları iç"n sert 

Z 1 F T 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza üınidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğrete" 
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız ınilf'" 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Sağı r, Dilsiz ve körler 
tüsü direktörlüğünden; ~i 
Ekmek fiatlarımn yükselmesi sebebile muhammenah ~a t•6fl 

edilmiş ve enstitünün 935 mali yılı gereklerinden olup ıs~e~Jıt' 
çıkmıyan ve aşağıda adları yazılı olan diğer nesneler ile bır~se' 
yeniden eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartlarını görmek ~e 
re hergün enstitü idare heyetine ve 27 Ağustos 935 Salı ~~~. 
saat 15 te muvakkat teminat makbuzlarını alarak sihhiye difı 
törlüğünde toplanacak komisyona baş vurmaları ilan olunur. ,,. 

Cinsi En az En çok En az En çok kile ve .'.ı 
adet adet ki!o kilo din ınulP""" 

1 inci nevi ekmek 
Koyun ve kuzu eti 
Dana eti 
Süt 
Yoğurt 

Odun kömürü 
Kok kömürü 
Yumurta 
Patates 
Kuru sovan 
Tomates 
Taze fasulye 
Patlıcan 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

8000 10000 
o o 
o o 
o o 
o o 

4500 5500 
3500 4000 

9000 
2000 
1500 
800 
800 

3000 
10000 

1500 
1000 
1250 

600 

13-16-20-23 

menatı Si" 
Kuruf 15 

12000 . 9 t1J 
2500 35 tO 
1700 20 "' 
1000 ıo t1J 
1000 15 tfJ . 
4000 3 ,ı 

14000 Devlet 1'~ 
1 ~ 

2000 
1500 
1500 

700 

: ~ 
~ ~ 
1 '1J 
2 

( 1174) 

SATILIK 
ZEYTINY AGI FABRİKASI 
1 · T 'k K · t · · ı· d kA' t JD tef" zmır epecı emer ıs asyonu ıttısa ın e aın a bel 

kilatlı bir ZEYTINY AGI fabrikası depo ve mülkiyetile ber• ti 
veyahut yalnız MAKİNELER, presalar LOKOMOBiL 
sai ·c satılıktır. Jıiıl" 

Alakadarların Vali Kazım paşa caddesi 58 Nu. da Ja 
yon Limited Şirketine müracaat etmeleri. .,,, 

Telefon numarası: • 
16-20-23-27 (1198) 

lzmir Defterdarlığından: ~ 
l~ısını~ vergi borcundan ötürü tahsili emval yas~~ın• 4 -~ hacız edılen Hacı Mahmud mahalle ve sokağında kaın ~ "!'.( 

ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satıhla ııil! 
rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsi!it (1~6) 
mine gelmeleri. 18-23-28-31 2620 .. , 

Denizli Lisesi Direktörl•• 
ğündeu; 

1 
,.JO'· 

20 Ağustosta başlıyacak olan talebe namzed kaydı 3 
tos saat 19 te bitecektir. j1 

Derslere 30 Eylfılde başlaPacaktır. 632} ıı 
20-21-22-23-24-25-27--28--29-30 (2 

ı.~~ir . Defterdarlığından: ıı ~ 
lssısı~ın vergı borcundan dolayı tahsili emval yasası~ d• ~~ 

baczedılen Aptullah efendi mahallesinde menzil sokağl~e .Jl': 

9 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddelıJı P"~ 
blığa çıkarıldığın<!an pey sürmek istiyenlerin defterdar (ı 
ailit kalemine ıelmeleri. 8-13-18- 23 

/ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. J 

\~T. jF. il. \ 1 an Der 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam Amsterdam ve Ham 

' burg liman an için yük alacakbr 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

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

ORESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 1? ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNtEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter
dam, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 er 
lülde gelip yükünü tahliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
lirnanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote• 
burg, Odo ve lskandinavya li
rnanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MAR1TıM RVUMAİN 

.. SUÇEA VA vapuru 5 ey
lulde gelip 6 eylülde Malta, 

Zee & Co. 
AUMNIA vapuru 14 ağustos

ta bekleniyor. lfamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 
yük çılccıracaktır. 

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

caktır. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

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

iT AURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 28 A
ğustosta beklC"niyor. 1 eylüle 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır, 

NORBURG vapuru 26 ey
lülde bekleniyor. 30 evlüle ka
dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

A TID motörü 26 ağusto~ta 
bekleniyor. Budapeşte, Bratıs
lava ve Viyana için yük ala-
caktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
EXCELECIOR vapuru ha

len limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 
SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 ~~nova, Marsilya ve Barselone 

ı~n yük alacakbr. 

ALBA JUL YA vapuru. 30 G ıı H ~ı 1 

eylülde gelip 1 birinci tcşrınde oz e ımı 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacakbr. 

dandaki hareket tarihlerinde MlTAT Q REL 
ki de9.-isi!::ikieroen acenta mes· . 
ll1İyet"ı;abuı ermez.. Adres - Beyler Numan 

fazla tafsilat icin ikinci kor· Zade sokağı Ahenk mat-
donda Tahmil v; tahliye binası baası yanında. 
arkasında Fratelli Sperco acen·~ Numara: 23 
talığına müracaat edilmesi rica Telefon: 3434 
olunur. (229) 

Telefon: 2004-2005 Jm.1.:.---··-----••ı 

~ iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
. I· ırılo llıdkapınarılııdır 

Şi rkotin .Merkez vo l!':ı hrı knsı: "~u Köpekbof, DetJlrmen, 
Yerli Pamu#undan At, 1 agra~,.'vı lıt•r rıovı .Katwt hezı 

~ey/k ve Lf>//lak Markalar
1
tn Arı upıwırı nyni tip memnı 

Huaı oylt-111 .. ı.ıtı olup ınftllar 
0atırıa faikıır a08'7 

Telefon :No. 221l ve . 
· BaJ'rak Izmır 

Telgraf adresı: < tt ı > Pl'r. 

--- -··-~· 

Bayanlara 
BİR FIRSA~ 

k üzere Atına ve Is
YaJnız panayır günlerinde ~ulun;~ \t ASiLi büyük fe

tanbulun meşhur kadın berben. B 

GÜZEL 

dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

~e için ? . . temin ettiği faide ve 
.Sünki panayırın ıüzel şebrım•:: üzellik katmaları için. 

&uıelliklere bayanlarımızda ş~kl~k e gedebilmek için ya~nız 
Bayanlarımız bu fırsattan ıstıla?, aşağıda gösterılen 

~anayır günlerine mahsus olma uzere 
fıyatJara bir göz atmalıdırlar. 

Y eııi icat su ile perıneııat 
Makine ile 

350 
250 

il.... . G .. d OJ du Doktor Bay 
ıvıuracaat yerı : un og 

5 
da 

Esad aparbmanı a11!nda numara O 
Kadın berben Mestan 2 1 

l 

YENIA 

Oliver Ve Şii. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hath 
ALGERiAN vapuru Liver

pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

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

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

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 ağustosta 

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

tosta beklenmekte olup 6 ey-
lüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 
FABİAN vapuru 7 eylülde 

beklenmekte olup 16 eylüle 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağus
tosta beklenmekte olup 27 
ağustosa kadar Londra ve Le
ith için yük alacakbr. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspı·es postası 

Sakarya 
Fevkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per:· 
şembe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma a-ünü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da f zmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
11-26 (924) 

rz?J.,~r.z-:z-'.2Z/...,..,,_,72.....-UZZZZ717...z7ZZZXL 

TE~ 

PUDRASI 

Katiy~n zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbıse ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

lstanbul 'ı23 numaralı poıta kutuıuna Y. A rumuzile ve 6 
kuruıluk poıta pulu ile bu kliıeyi kesip muvazzah adresini 
yazıp gönderenlere Bedava bir kutu BOROSALINA nümune 
Joarak gönderilir. 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
~n s~n .. sistem .. mid~, ka~n ,bağırsak, böbrek ve doğru

netıcesı luzum gosterılen pılotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
ka!ık bağları, düzt~banlar için taban korsaları gayri tabii 
dogan çocu~ların vucutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebeleı in çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

~~ahri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ilci 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Aaneler, 

Artık mÜlteriAdirler. 

Yauuları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir gıda bulmuşlardır. 

l~AKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok ra2-bet irÖrmüş YC bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
dij'er taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfcder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımcl1r. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiıiye ıeaçlik, ııbhat •• 
aeı'e vermiş olan 

Ltıtfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini a-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilyelerile siisleyiniz •.. 

Merkez: 
hmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Kınacı Han 
+ Nu.5 TeL1426 

Buseneki 9 Eylul panayınnda en lüks pa•yoo Haraççı Kar
detler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğ• şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur •ardır 

Gözlük = Hilal eczaaesi X Kemal Aktq 
l:nttt' 

Gözltıkcülüjiln tamam çeıidi bütün cinsleri her yerden çok 
ve pek ucu:ı ..• 

Toptan ve perakende 
'1791T.ıllllF..AICGl.il'.77TLXZ7.7.X/777-7..7..ZJ 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit 

Kulaktan geçme küçük 
düğmeli model 

TİLKİLİKTE 
"İzmir,, eczanesi 

f'Al!~ilıi5rz2.l!ZU'i~.'".L//////////~ 

Hususi muallim 
Jkmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
runıuziJe Kemeraltında An· 
kara kraathanesi ittisalindeki 

~ tuvalet salonuna mlıracaatlan 
5-10 

~~-,.~_.,..'#U~,.~zzzzzLLD2U.7,.. 
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ŞEVROLE •.. Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
'' Master de lüks,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modelleridir. 

' • 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediiinizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit. Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altm, nikel Bağa 
~rçivcleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

ve • 
Yalnız birkaç dakika içinde 

lstırab yerine neş'e-! 

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

örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarım, üşüt~ekten mütev~llit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatızmaya, kmkhga 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz! 
GRıPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lznı i rl iler Istanbulda nerede hulusurlar 
.> 

Beyoğlunda İ ol~telinde 
.; • & • ' • _;.~: ... :. ,.:~ 

s ye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere iliveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ı: Al.u•tos ı~ 

Kuvvetli akselerasyon aerodinamik 
l-.. Jar, yekpare çelikten tepe, az 
masrafla fazla randeman, diz tertibatlı 
sustalarla çok tatlı bir konfor yalnız 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

·····································································-: 

~ :K:ÜBİ:K: ~ 
~VAPURDUMANI 5 
• • . 

GÖZLÜK: 
• sm r-A?:"""'~::o:!lXll11~111uJ . 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarıf 
ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURAI( 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uQ-ravır·'"! •• 

••••••••••••••••••••••••••••aaaaYaaafıaa~A•••••••••••••ııııaaaaaaa• 

• 

Zonl;'nldak 
M:iden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslİJll 

Lira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
2 Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 • 1 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

ııtrl' 
lnşaatuw-. için atidekııhtiyaçlarınızı pek ucuz t ıyal 

temin etmek isterseniz Halim aga çarşısın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretlıaııeflınA ıniiracaaı edııııı 

ÇiMENTO I 
ç buk demir ve her ne' : çiçek~ıarıfl 

~ Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalat ve lJU cif15 
te/effüatı envaı banyolar ve tetmosı/onlar ve he',aıat 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme bOe 

ait ··· ve lngillz künkleri ve bunların te/effuatı ves 
Fiyatlar rekabet kabul etmez 1,., Yerll Çimentolar, BlltDn Mark• 

En MD•alt Şeraiti• 11 1 
Mağ•zannzda Satılar 


