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Panayın rezdikten aonra muhakkak 

.Ankara Birası 
:t <;: :t 1'T t .z . . 

Yorgunıuıu gideren, haya .. 
hayat katan yalnız 

A RA Bir ıd~ I 
Cmn1mriyetin Ve Oumhuriyet EseriMiK Bekçisi, Sabahlan Çtkar 8&!JOBC Gtu6'edw Yeni Aaır matbaasında basılmıfbr. 
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Türk ekonomisinin 
genişleme y!Jlları -. -Beşinci lzmir Arsıulusal Pa

nayınnı açarken, Ekonomi Ba
k~nnnız Celal Bayar güzel bir 
ıoylevle ekonomik siyasamızın 
:~~. temellerini gözlerde be~ 
lllTiı. Bu siyasa dar görüşlu 
~!i!lclir. Kendi kabuğu içine 
uuzulmek istemiyor. Bunun 
terıi_ne olarak, Türkiyenin eko· 
•onıık 1ıelişimini diğer ülke· 
lerl~ tecim ilgilerinin genişle
llleaınde, alış •eritin artma
-da anyor. 

.Biz: "satalım, almıyalım,, de
llliyoruz. " Alabilmek için sa-
talım ,, diyoruz. Dediğimiz gibi 
~ yapıyoruz. Arsıulusal mu
S •delelerimizi genişletiyoruz. 
ayısız ihtiyaçlan olan bir ulu· ::z. Pek iyi biliyoruz ki, bun· 
rın hepsi kendi toprakları-

IDız içinde karşılığını bula
nıa. Ne kadar ileri gitsek, 
dıtandan alacağımız azalın:ıy~
cak, çoğalacakbr. Çünkü ıbti
vaçlarımız artacaktır. Ancak, 
·~kiden olduğu gibi körü kö-
t::e •.lmak istemiyoruz .... ~iz 
S ır Yiyen bir ulus degihz. 

latıyor ve karşılığında satın 
• 1Yonız· 
el~ panayırı dış tecimim~i 

g nışletmek amacından dog-
ınuştur. Tnrkiye komşularile 
\'e diğer bfitün filkelerJe alış 
~~rifini artbrmak istediği için-

ır ki bu en kuvvetli tanışmak 
j~•ıtasına baş vurmuştur. Ce· 
d Bayar, panayırın bu bakım-
d ak· ulusal ekonomimiz üzerin
rn~ 1

• hayırlı etkilerini göster-
ıştır 

.. Sayın bakanımız dış tecim 
uıe rind fi 1' • • d • e at mese esının oyna-
;gı mühim rol üzerinde haklı 

~oka·~ durmuştur. Bu, bug~n 
b' 0 nemle gözetilecek nazık 
• ır noktadır. Normal kaytsız bir 
rsıul ı ! · • k uıa alış verış sıstemı 

k ar!ısında olsaydık, böyJe bir 
u:Ygıya düşmiyecektik. Eski 

eral t · . . d u •e ecım sıstemm e arz 
kur!~~~~" fiatleri kesen biricik 

)) Bugün bu kural işliyemiyor. 
r·ı'vletler Klering anlaşmala· 
ı e b" b' . b I ır ırıne karşı bağlanmış 

le 11 
unuyorlar. Biz falan memle-

ete 1 d 
0 k ma satıyoruz. O a 
Y"k~dar malı bizden almak 
d u Unıü altına giriyor. Ödeme 

eA•ncak bu yolla yapılıyor. 
Qı lıı verişte bu!unduğumuz 
, enılekete biz çok satıyor, t: ~ ıatın alıyorsak oradaki ala-
~nıız bloke t diliyor. 

de Unun karşılığı olarak biz 
lıy oradan ithalat yapma
di •ı ki hesap temizlensin. Şim· 
sa~ oradaki satıcılar bizim 
iu ın almağa mecbur oldu
'u lnuzu düşünerek stediğimiz 
<ltJ Veya bu Ürün üzerinde fi. 
bu arını yükseltecek olsalar 
al ' elbet bizi o memleketle 

IŞ\'cr' t • r.. ış ~ devama heveslendı-
"Cck b' da h ır nıetod olmaz. Onlar· 

b'ıet oş göremiyeceğimiz bir 
Rö odu, kendimizde hiç hoş 

renıe . B . . . k' <::eı •
1 

Yız. unun ıçındır ı 

ilRıt .B~yar, ekonomi ve tecim 
~r ~rıınızde ne kadar dürüst 
te~·~~ olduğumuzu, olmak is
&ö ;gı~izi gösteren şu sözleri 

>' tnıııtir · ,, . 
Pi" - Arkadaşlar, biz dünya 

,,a .. ı 
hırı· I arına anormal kazanç 
,.._.~Y f~ hazmedemiyecekleri 
'9 •atlar empoze etmekten 

Cumhuriyet müstahsilin haklarını ezdirmez 
C. H. Partisinde yapılan önemli toplanbda üzüm fiatlarını 

Koruyacak ve memleketi kazndıracak kararlar alınmıştır 
Celal Bayar ve Türkofis başkanı fiatların düşürülmesine sebep olmadığını gösterdiler 

Buğday koruması gibi üzüm koruması için de bir kanun yapılacaktır 
Dün sabahleyin saat 9,30 da 

İzmir cumuriyet halk partisi 
binasında parti reisi ve Yoz
gad saylavı Avni doğanın Baş· 
kanlığı altında Ege mınta~a
smın üzüm yetiştiren yerlerın
den gelen muhtelif heyetlerle 

üzüm ihracatçılar birliği aza
ları müşterek bir toplantı yap
mışlardır. 

TUrkofls başkanı Dr. 
Mecdetln sözlerl 

Bu toplantıda Türk of is baş· 
kanı Dr. Mecdet Alkın, Son 
zamanlarda lzmir kuru meyva 
ihracat birJiği tarafından dü· 
türülen üzüm fiyatlan için ileri 
sürülen sebeblerin mevcud ol
madığını ve Türkofisin dış kol
lan vasıtasile yaptığı araştır-

/Jay Celfil Barar 

ma'ar ve incelemeler netice
sinde makul ve mücbir iktisadi 
sebeb bulunmadığını izah eyle
miştir. 

Kabinede 

Blrlllln mentaatlarımıza 
Aykırı harekeli 

Mecdet Alkın, Birlik tara
fından verilen kararla Türkiye 
harici ticiretinde istikrarsızlık 
olduğu fikrinin dış paza • lara 
telkin edilmiş olduğunu ve bir
lik dışında kalan firmaların 
el altından, gizliden gizliye 
düıilk fiyatlarla birbirine 
rekabet edercesine oferte yap
makta olduklannı, bu hareket
l~in müstahsili ve dolayısile 
memleketin yüksek menfaatla· 
nni baltaladığını uzun uzadıya 
anlatmıştır. 
Rekolte durumu ve mUs 

tahsill yıkan llatlar 
Türkofis başkana ayna za

manda bu ıeneki cihan rekol
tesinin ve rakib memleketle-

Bay Avni Doğan 

rin fiat vaziyetlerini, umumiğ 

cihan konjöktürün icababnan 
fitların sukutunu intaç ettire
miyecegmı ilaveten söylemiş 

ve Türkiyenin bu yıl üzüm 
rekoltesinin 1932 senesindeki 
rekolteye hemen hemen mü
'Ba•i olduğu halde alivre sabf 
fiatlarının bu sene adı geçen 
yıldaki alivre sabşlanndan % 
50 nisbetinde aıağı olduğunu 

aı 932 senesindeki alivre satıı 

fiatlaruun bil~ ancak maliyet 
· fiatlanna tekabill edebildiğini 
ileri silrmüş olan Hamburgtald 
alıcılann bu seneki fiat sukuta 
karşısında hayretten kendilerini 
alamadıklarını ve hatta Yuna· 
nistan ihracatcdannın da bi
zim fiatlarımızın sukutu 
karşısında bilmecburiye fiat
larını indirmiş olduklarını 
anlattıktan sonra Türk müs
tahsilinin meydana getirdiği ve 
bütün ümildile bağlandığı is
tihsalitının ıpekülatörlere feda 
edilmiyeceğini, 111üstahsilin hat
ta umumi efkirın tercümanı 
olan matbuatın son günlerdeki 
neşriyatı üzerine Türkofisin 
muktezi tedbirlere tevessül et-
miş olduğunu izah eylemiştir. 

Türkofis başkanının bu iza
hatından •onra müstahsillerle 
ihracat birliğinin murahhaslan 
ve azaları tarafından bir çok 
mütalaalar aerdedilmiş ve alın
muı icap eden tedbirler etra
fında münakaşalar cereyan ey
lemiştir. 

- .. otm 'l inci Sahıf ededlT -

Yeni çare bulunmuş! 
Dava konseyde görüşülmiyecekmiş! 

lstanbul, 23 ( Ö.D) - ltalya - Habeş mes'elesinde lngiltere
nin ltalyaya karşı cezriğ tedbirler almaktan çekindiği gelen bir 
telgrafta bildiriliyor. Diğer bir telgrafta ise, Fransız baıbaka
nının ltalya - Habet mes'elesinin halli için yeni bir çare bul
duğu bildirilmektedir. Rivayetlere göre Fransa, Habeş mesele· 
sinin uluslar konseyinde göriiştllmemesini teklif edecektir. - -
Habeşistanın son durum 

Telgrafları 3 üncü sahifede 
!llm--~·~9.~l ........ ll!!l .. Iİll ... İllım .. ~IR!l ... UPP ..... 111!1 .......... 

Bir yanlış ve bir düzeltme 
Dilnkü sayımızda pana)'lr 

yazımızın baıhğında Ekono
mi Bakanımız Celil Bayann 
dış tecim fiatları hakkındaki 
bir cümlesi başına ukuyu
culanmııın kendiliklerinden 
düzelttiklerini umduğumuz 
bir yanlış sıyrılmııbr. " Dıt 
piyasaya anormal kazanç 
hırsile hazm edemiye
cekleri suni fiatlar empoze 
etmekten uzak kalmalıyız" 
sözü ürün durumunu kasde
derek denecek yerde "llzlim 

durumunu kudederek" tek
linde dizilmiş ve bundan 
- üzüm fiatlarmda başda bi
zim tarafımızdan ortaya ab
Jarak ulusal menfeatlere ne 
kadar aykm olduju giiste
rilen fiat düıilrme durumu 
dolayııile- bir kanııkhk doi
muıtur. Ekonomi bakanımızın 
bu noktada ancak umumi 
OrGn durumunu kHdettiji 
belli olduğundan tertip yan
btfrjını okuyanlar kolayca 
dGzeltmişlerdir, sanıyoruz. 

Çünki üzüm fiatlannda em· 
poze edilmit ıekil olmak 
şöyle dursun, bilikis mlistah
silin zaranna olarak ihracat· 
çılann haksız ve yersiz yere, 
fiatları kırdığını biz g&ster• 
miıtik. Netekim bu nokta· 
daki yazılanmız Ekonomi 
Bakanlağımızın ve Türkofisin 
ilgileı ini uyandırarak baıkaca 
haber verdiğimiz isabetli ka
rarlara varmıı bulunmaktadır. 

Müstahsili korumak için )'il· 
Jardanberi gün geçirmeden 
devam eden yazılarımızın 
buğday gibi nihayet üzüm 
için de isabetli koruma ted· 
birlerine yol açbğını görmek 
bizim için kıvanç verici bir 
mutluluktur.,, 

.. Yeni Asır" ın her yazısı 
daima milıtalniJin hakkını ve 
menfaabnı korumuı oJduiu ve 
koruyacağı i~in bunu yanht 
g6atermekte belki menfaati 
olanlana muhtemel diltünce· 
leriae kartı bu düı~tmeye 
lüzum g6rülmlittlir. Okuyu 
culanmızdan özür dileriz. 
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Hürriyet, başkalarının 
Hakkı başladığı 

Ye~de biter 
f/udutsuz lıiirriyet yokiur, fakat 

l111dut/arı daraliılnuş lıürriyeiler çok
tur. Halbuki hürriyet, başkalannırı 

hakkı başladığı yerde biler ve en ta
bii hml11du b11dur. 

" BeJı hürüm ,, diye gece yarısı 
baguıp çagımıak, yalruz adaba mu
gayır bir hareket olmakla kalmaz, 
diğerlerinin isfiralıat ve huzurunu 
bozduğu için polisin de müdahalesini 
davet eder. Buna benzeym bir sürü 
6/al, miic/Jir kavvdluie mt11edildiği. 
halde ne yazık ki bir çolt yerlude, 
hDrriyetilı kendi tahü hudutları da
hilinde istimaüni ve binaenaleyh İll
IU.şafi temill tdtt:elr. mlleyyedeler ya 
hlç yoktur, ya/tut eltseriydle yoktur. 
Mesel~ bugün Almanyada, italvada 
söz lıii"iyeti, jılr.ir hürriyeti, kalem 
lıürrlydl maziye kanşmı.şftr. Bunu 
h!Jrriyetin fena bir $CY oldu/fu. anla
pldıfma veya 11.11/aşılmafa başladı

ima delil saymak, yanlış olur. Ha
yır, b1l rnzrivaltileri bir müktin mu
ayyen merhaleleri. kat edişinin zaruri 
yatından saymalıdır. 

Bu zarurdler mDndefi olullta, 
· başkalamwı hakki başla<hğl yerde 
biten hiirriye/Jerelbet te yine gelecektir. 

Mazlum 
••• 

Genel 
Sayım afişleri 
Bu yıl yapılacak olan ıenel 

nüfus sayımı için propaganda 
olmak üzere dıvarlara asılmak 
için istatistik genel direktörlü
ğünden gelmiş olan dıvar afiş
leri uray tarafından dıvarlara 
yapışhnlmaktadır. Ayrıca bazı 
genel yerlere asılmak üzere 
mukavvadan afiılerde asılmıştır. 

Bu afişlerde kalabalık bir 
halk kütlesinin resmi yamnda 
Anadolu haritasını elinde tutan 
bir renç g6rlUmektedir. Bir 
elinde bir kalem tutan bu 
gencin yambaşında (ulusal kuv
vetlerin kaynağı nilfustur.) Ya
zııiyle (yurd nüfusiyle yücelir. 
20 ilkteşrin 1935 pazar) yazısı 
vardır. 

• • • • • • • • • 
Ulus okulları 

Bu yıl da bütün ilçelerde 

ve köylerde ulus okulları açı
lacaktır. Bu okullara devam 

edecek olanlardan muhtaç bu· 
lunanlara parasız dağıblmak 

tbere kilittir bakanlığından 

şehrimiz kilittir clirektörlftğüne 

birçok kraat kitabı gelmiştir. 

Bunlar bütnn ilçelere gönde
rilmek üzeredir: 

Kitaplar, okullar açılınca 
devam edeceklere dağıtıla
caktır. 

••• • ••• r 

150,000 Lira 
Su sosyetesinden geri 

Alınacak 
lzmir su sosyetesinin halktan 

almış olduğu tespit edilen 
150 bin lira ile hükumetten 
gizlendiği tetkikler sonucunda 
anlaşılmış olan 85 bin liranın 
geri verilmesi kesin bir şekil 
almıştır. Öğrendiğimize göre 
sosyete bu parayı verecektir. 
Bunun için devam etmekte olan 
muamele yakında sona ere
cektir. 

um. 111111 

Şaraplık üzüm 
inhisarlar 75000 

Kilo aldı 
Ekitler (İnhisarlar) yönetge

si şaraplık çekirdeksiz yaş 
yz:üm almağa devam etmekte
dir. Dün akşama kadar sahn 
alınmış olan şaraplık yaş 
üzümler 78000 kiloyu bulmuş
tur. Alman ibümler hemen 
şaraba çevrilmektedir. Birkaç 
gün sonra Bornova dolayından 
şaraplık misket üzllm satın 
alınmasına başlanacaktır. Mıs
ket üzümler 3,75 kuruştan ah-

, nacaktı 1-. 

YENi ASIR 

ŞEDiR HABERLER. 

Bay Celil Bayar Dün 
Nazilliye Hareket Etti 

G. Dirik 
Yarın lzrrıirden 

Ayrılacak 

Nazilli Basma Fabrikasının Temelatma Törenini 
Yaptıktan Sonra Bu Akşam Dönmüş Bulunacak 

Trakya genel enspektörlü
ğüne atanan eski llbayımız ge
neral Kazım Dirikğin Pazar 
günü lzmirden kalkacak Sa-

Sayın konuğumuz Ekonomi gazetecileri bulunmaktadır. Ba- zilli basma fabrikasının te-
karya vapurile, Ekonomi Baka
nımız Celal Bayarla birlikte 

bakanı Celal Bayar, dün saat kanımız Alsancak istasyonuil- mel atma töreni yapılmıştır. 
Istanbula g~deceği haber al n-onda parti merkezinde ku- da ilbay Fazlı Güleç ile Sayın bakanımız, sayım töre-

ru meyve ihracatcılarile bağ ordu espekteri general lzzed- ninden sonra beraberinde bu- mıştır. 
bölgelerinden gelen üret- din, şarbay doktor Behcet Uz, lunanlar:a birlikte hemen Ge- lzmirdeki konsoloslar general 
menlerin ftzüm fiatları et- Müstahkem mevki as komu- çiborlu kükürt madenlerine ha- Kazım Dirik şerofioe bugün 
rafında g3rilşmek için yap- tanı miralay Rasim, lzmir parti reket etmiştir. Proğrama göre bir öğle şöleni vereceklerdir. 
bkJan toplanbya başkanlık maden ocaklarını ve fabrikasını Akşam da Hekimler odası ta-başkanı Yozgat saylavı Avni 
etmiş ve saat 12,30 da Parti gece görüp bu sabah tekrar rafından bir şölen verilecektir. Dog· an, Trakya bölkesi genel 1 merkezinden a:ynlarak Şehir ızmire harekat edecek ve ak- b k k if 1 

d b 
• espektörü general Kazım Dirik, Da a yü se vaz e ere ge-

gazinosun a eraberinae bulu- T k f b şama doğur lzmire dönmüş çen sayın generalimiz Izmiri 
nan saylavlarla birlikte yemek ür 0 is aşkam doktor Mec- bulunacaktır. 

d t b k l ~ b - ' I · unutamıyacag-ı gibi fzmirliler yemişlerdir. Oradan doğruca e ve a an ıga agu zmır- Bu akşam uray ( belediye ) 
Alsancak istasyonuna giden deki daireler direktörleri tarafından ekonomi bakanımız de unutmıyacaklardır. Çünkü 
bakanımız Celil Bayar; moto- bulunmuşlardır. Celal Bayar; Celal Bayar şerefine panayır ga izerleri aramızda kalmıştır. Ka-
k 11 h t k b. d l k zım Dirikten fırsat düştükçe arla saat 13 de Nazi iye a- mo o ara ınme en evve en- zınosunda bir gardenparti verile 
reket etmiştir. Beraberinde disini uğurlamak üzere geJen cektir. Dün akşamki şölen; pa- onu yine aramızda görebilmek 
Aydın, Denizli ve Isparta zevatın ellerini sıkarak ayrıl- nayııın açımı şerefine idi. umudile ayrılacağız. 
saylavlan ile Siimerbank mış ve motokara bindikten Bakan yarın saat 11 de C. B b • • 
xenel direktörü Esat Nurul- sonra motokar hareket etmiş- H. P. esnaf ve işçiler birlik- aş mu arrirımız 
lah, Sovyet Rusya şeb- tir. Celal Bayar; istasyonda )erinin açım törenine başkanlık Baş muharririmiz İsmail 
rimiz general konsolosu, Türko- bulunanları el sallamak suretile edecektir. C. H. P. Dolaplı Hakkı Ocakoğlu dünkü Ban-
fis genel müşaviri Sami, Tas selamlamışbr. Motokar dün kuyu nahiyesinin açım töreni- dırma ekspresile lstanbula git-
ve Anadolu Ajanslan muha- akşam Nazilliye varmıştır. ni de yaptıktan sonra lzmirden miştir. Arkadaşımıza iyi se-
birleri, Istanbul ve lzmir Orada saat on yet\ide Na- ayrılacaktır. yahatler dileriz. 

•••..........•.......•.•.........•...........•............................................•........•.....•...........................•...................... , ................... . 

Finans uzman arı 
lzmir' de vergiler Üzerinde 

yaplyorlar Tetkiler 
··-·-·· Finans ( maliye ) Bakanhğı ve vergi tahakkuk iş1erini göz-

tarafından finans işlerimizde den geçirmişlerdir. Bugün yine 
yapılacak ıslahat için Fransa- aynı şubede vergi tahsil işle-
dan getirtilen finans uzmanları rini tetkik edeceklerdir. Uz-
lstanbulda finans teşkilatımızı manlar lzmirdeki büyük mücs-
tetkik ettikten sonra beraber- seseleri de gezmektedirler. 
lerinde finans enspektörlerin- Dün öğleden sonra tekiller 
den Halil bulunduğu halde ( inhisarlar ) Başdirektörlüğün-
lzmire gelmişlerdir. Dün Def- de bir müddet tetkikler yap-
terdarlık dairesinde finans teş- mışlardır. Uzmanların bazı ilçe-
kilAhmızı tetkik ettikten sonra lerimize giderek oralarda tet-
Başdurak finans şubesine gi- kikler yapacakları oranlanmak-
derek orada meşgul olmuşlar tadır. ( tahmin edilmektedir). 

..... 1 •• ,.. 

•• 
Universiteli gençler 

Faydalı tetkiklerde bulundular 
Bergama dolayındaki (hava

Jisindeki) örnek köylerimizi ge
zerek Selçuğa giden ve Efes 
harabelerile Kuşadasmı gören 
Universiteli gençlerimiz şehri-
mize gelmişler, panayırı ziyaret 
etmişlerdir. Dün Yamanlarda 
Verem mücadele cemiyetinin 
kampına giden gençler orada 
bir gün istirahat etmişlerdir. 
ilbay general K. Dirikle bera-

Uray daimiğ 
•• • 

encumenı 

Uray (Belediye) daimiğ en
cümeni dün Şarbaylıkta top-
lanmış, biriken işleri çıkar
mışbr. 

ber yarın lstanbula hareket 
edecekleri haber alınmıştır. 

Üniversiteli gençlerimizin örnek 

köylerindeki tetkikleri çok ve• 
rimli olmuştur: Gençlerimiz 

devrim hakkında köylümüze 

6ir çok konferanslar vererek 

onlara daha faydalı bir şekilde 
çalışmak için neler yapmaları 
lazım geldiğini göstermişlerdir. 

Genel savaman 
Genel savaman (müddeiumu

mi) Aasım Tunçay'a Tüze ba

kanhğar ca bir ay izin verilmiş

tir. Genel savaman iznini ge

çirmek için lstanbula gitmiştir. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 

• 
Pavyonunuzu tanıtınız 

Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır' a veriniz .. 

Panayırı gezenler 
Bir günde 13000 kişi 

··-·-· Panayırın ilk gecesi 131291 dostluk ve kardeşliği gösteren 
kişi panayırı ziraret etmiştir. güzel bir abide olarak yük-
Bunların 5,000 i davetli olarak selmekte ve panayınmızın de-
gelenler 8, 129 kişi de paralı gerını artırmaktadır. Dost 
olarak biletle girenlerdir. memleketin modern bünyesini 

Panayır münas~betile civar ifade eden bu eserle öğfinü-
vilayetlerden ve mülbakattan yoruz. 
gelenlerin miktarı gittikçe Bu münasebetle lzmir hal· 
yükselmektedir. Oteller, ban- kınan ve panayır komıtesinin 
lar hıncahınç doludur. sıcak dostluk duygularını ve 

* karde• milletin refahı hakkın-.... ~ 

Tebrik telyazılara daki temennilerini teyit et-
Arsıulusal lzmir panayırı mekle şeref duyuyorum. 

komitesi bakanlığına Dr • Behçet Uz 
Arsıulusal panayızın açılışı Arsıulusal lzmir panayır 

münasebetile büyük muvaffa- komitesi Başkanı 
kıyetler dileriz. İzmır Şarbayı 

Sovyet teşkilibnın iştiraki Gardenparti 
aramızdaki dostluk ve eko- 24 Ağustos Cumartesi günü 
nomik bağlarım daha sağlam- saat 21 de panayır gazinosun-
laştırdıgına eminiz. da sayın Ekonomi bakanımız 

Moskova ticaret odası Celal Bayar şerefine bir gar-
Moskova ticaret odası denparti verilecektir. Gazinoda 

başkanhğma profesyonel müzisyenler olduğu 
Arsıulusal lzmir panayırınm gibi amatör bayan ve baylar 

açılışı münasebetile izhar et- tarafından da numara ve mü-
tiğiniz samimi hissiyata teşek- zik yapılacaktır. 
kür ederim. Dans müsabakaları, havai 

Sovyet pavyonu panaymmız fişenkler, kotyonlar ve diğer 
içinde iki hükUoıet ve millet bol eğlenceler vardır. lımirde 
arasındaki sarsılmaz büyiik çok şen bir gece yaşatılacakbr. 

••••• 
Türkiye birincilikleri 

iLK MAÇ BUGÜN 
iki kuvvetli rakip Nazilli - Uşak 

Karşı karşıya geldi 
Y aıdığımız gibi dün sabah 

İzmir ve Manisa şampiyonları 
Izmir-Eğirdir ekspresile Aydına 
gitmişlerdir. istasyonda arka
da şiarı tarafından uğurlanmış
lardır. Altınordulular arasında 
iki sene boykot cezasile tec
ziye edilen Cemil de vardı. 
Halbuki herkes Cemilin oyna
tılamıyacağını sanmaktadır.Ka-

file ve takım kaptanı Sabahid
din ile görüştük, dedi ki: 

- Gemilin tecziye edildiğini 
her kes gibi ben de gaze
telerde okudum. Halbuki 
fütbol heyeti inhilal etmiş bir 
vaziyette olduğundan ceza ve

rta b" 

Kulübüm tarafından ceza ve
rilmiş olmasından haberdar 
de~im. Bana böyle bir şey 
söylenmiş değildir. Ben ise 
takımın kuvvetli olmasını ba
kıyorum. Rakiplerimz busene 
kuvvetlidir. lzınirin şerefile mü~ 
tenasip bir netice almasını, bu 
dedikodulardan üstün görü-
rüm. • Kaldı ki takımımızın 
merkez muavini Adil'in kolu 
bir kaza dolayısile sakatlanmış 
ve oynıyamıyacak bir halde 
bulunmaktadır. Biz behemehal 
grub şampiyonu olmalıyız. 

Takımlar dün öğleyin Ay
dına varmışlardır. Akşam üzeri 
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Yeni Asır 
Bugün 41 yaşında 
Yeni Asır bugün 41 yaşı 

na girmiş bulunuyor. Kırkı 
N aşmış insanlar için gençlik• 

ten çıkmak işareti sayılır· 
Bir gazete için hiç öyle de

:-..; ğil. Hele bizim gibi halkı• 
sevgısme ve teveccühüot 

~ dayanan, onunla yaşayallt ' 
N ısayede her gün tekamül eı1lt* 

bir gazete için her yeni yıl. 
genÇliğimiz:i, kuvvetimizi ". 
tıran bir yıldır. Bu genç1ii' 
ve bu kuvveti etrafıoıııda 
daima daha büyük, daha gC" 

R niş bir aile kuran okuyucll" 
larımıza borçlu olduğııJDuS 

~ için bu yıldönümümüzde oO" 
lara saygı ile teşekkür edef• 

~ hep onların, hep halkın ti 
~ ulusun gazetesi olmakla ki" 

vanç duyarız. 
~~~ 

Hava y ardırnı 
Batı ilbaylan toplan. 

lzmir, Manisa, Aydın, De 
Isparta ve Burdur ilbayları 
va kurumumuza bu Hlerded 
pılacak yardım şekillerini 
rüşmek üzere dün öğl 
evvel ve sonra parti nıerk 
binasında Trakya bölkesi 
nel espektörü general 1( 
Dirigin başkanlığında topl 
rak önemli görüşmeler ya~ 
lardır. Bu toplantıda v ~ 
bir çok kararlar alındığı ~ 
yulmuştur. Toplanblara de JJ' 
edilecektir. Bu toplantılar• " 
yon ve Kütahya ilbaylarını~t' 
gelerek iştirakleri çok 111° 11" 
meldir. Ilbaylar toplantısı 
gün de devam edecektir. 

Hava gazı ~ 
15 Eylülde uraya geÇ~~ 

Ankarada uray (Bele'
ve hava gazı sosyetesi o>~ 
hasları arasında imza e j,,' 
olan mukaveleye gör~ -., 
gazı fabrikası ve tesiJa tJI/ 
uraya devri banrlıklann• f: 
lanmıştır. 15 Eylülde so5

;; 

bütün tesisatiJe uraya geÇ ,J< 
·ı~· ve urav tarafından işletı 

başlanacakhr. t 
Hava gazı tesisatı uraY' ~ 

çince bir çok yenı ı ·ı·kl~ 
onarmalar yapılacak, "'e 
hava gazı sağlanacak, ~ 
bu medeniyet vasıta tt 
azami şekilde asığlaaı:oaJI 
mın edilecektir. 

Çantası çalınd~o/ 
Arsıulusal panaY.ır ~ 

duran Veli karısı Zehr• .,ııl' 
balık arasında bir ya ~ 
tarafından el çantasının ~ 
dığmı zabıtaya şikiy~t efıJ' 
tir. Çantada sekiz Iır• 
vardı. Hırsız aranıyor. • •• L, 

• ••• 11

tı~ı~d~
1

·k~;:~··~;i:tı;işt~ " 
hususta aldığımız telgrıt 
ğıya yazıyoruz: ~ 

Aydın, 23 (Özel) dık· jll 
ye doğru Aydına ~r . 0- fi' 
den evvel varan şa~P~1 ıı1 
kımlar istasyonda bı%• çt'-,. 
ladılar. Akşam üzeri kut'~ 
di. Kuraya nazaran Y8!1J ti~ 
Aydın şampiyonu Na~ (jellf'"' 
ile Uşak şampiyonu ~ 
birliği karşılaşaCakt~· ~ 

Pazar gu-nü Maoıtıı ~ .. Ja 
yonu Sakarya ile M~g od r~ 
yonu ve lımir ş_a~P1>'0 ~,.,, 
ordu ile Denızlı ,.-f~,J' 
karşılaşacaklardır.~ ır... ~ 
takımın galibi dogru ,e1'~ 
nıya finale kalmış deot ..,..,..,., 

Çarşamba günU .;. il' 'I. 
Manisa - Muğla gali ;..,c11 J 
dın - Uşak galibi 111

3 
, ~ 

k kı cuıo 
zanaca ta m ~~ 
Altınordu ile karşılaş ~I 
şampiyonunu meyd~: 5.,, f 
caklardır. AJtmordu tıt· ~ ~ 
kurada şanslı çıkın•Ş·ı:liti. '.J! 
yif takımlardan DePı il"~ 
mekle finaJa kalo>ll 
Maçın neticesini teli 
ğıın. 
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töreni yapıldı 
- Nasıl olacak? ihtilal or- başına karşı elimde re ıne ır. 1 

duları irin barut yapan bir fab- Lakomb sarddı: ı 
:r _ Bu tehdit ne demek olur? 

rikanın idaresini üzerine al- k · · 
ınalda. _ Şu demek oluyor ı şım-

di Paıisden mektup aldım, 
Talyen aleyhindeki bütün en
trikaları alt üst etmiş ve Kon
vansiyon meclisi başkanlığına 
seçilmiştir. Ona göre ayağını 

- Orasına aklım ermez .. 
Benim bildiğim şuki kadının 
bizi rahat bıraktığı yok. Dün 
kont Parayın affını kopardı. 
Şirndide kont Bovarı kurtar· 
ınak için başımın etini yiyor. 
Hatta benden bir vaad alma· 
ğada muvaffak oldu. Fakat bu 
böyle giderse hepimiz şüpheli 
olacağız. işte onun ayak sesini 
duyuyorum. Eminimki yine bun· 
dan bahsedecek. 

Hakikaten gelen Terezya idi. 
lzabo onu güler yüzle karşı· 
ladı : 

- Hoş geldin vatandaş, bize 
güzel haberler getirdin mi? 

- Evet, vatandaş güzel bir 
haber getiriyorum. Lakomb va
tandaştan bir de ricam var. 

Güzel haberim şu: idare et
nıekte olduğum kadınlar barut
hanesinin istihsalitı diğer Mi· 
tün baruthanelerin üstüne çıktı. 
Kadınların ihtilal ordularına 
bundan büyük bir yardımı ola
IDaz. Bununla iftihar ederim. 

denk al. 
Haber doğru idi. Lakomb, 

Bordo şehrini kana boyayan 
kızıl cellat sevine sevine kur
durduğu idam makinesinde 
yakmda kendi başının da se
pete yuvarlanacağından Bo~
dolulann bunu en büyük bır 
bayram gibi kutlulayacakların· 
dan habersizdi. Talyen ulusal 
kurtuluş komitesinde kendini çok 1 
güzel müdafaa etmiş ve dev· 

• v• b' k t daha yük-rılecegıne, ır a 
seğe çıkmağa muvaffak ol
muştu. T erezyanın yıldızı ye· 
niden parlıyordu. Fakat .ha: 
sımlan için kavga bitmemıştı. 
Robespiyer dişlerini bileyor, 
yeni bir fırsat bekliyordu. . 

ihtilalin temizliğini, cumun
yetin faziletini yükseltmek için 
akıtılacak daha çok kan vardı. 

Cenç Ojilan 

A·tma 
Nazilli, 23 (Ö.T) - Nazilli 

basma fabriknsının temel atma 
törenine başkanlık etmek üzere 
İzmirden motokarla 1'areket 
eden Ekonomi Bakanı ve be
raberinde giden zevat saat 
18 de Nazilliye varmışlardır. Ba
kan Nazilli istasyonunda bek
liyen on binlerce kişilik halk 
yığınlarının sevinç gösterileri
lerile karşılanmış ve alkış!an
mıştır. 

Celal Bayar refakatindeki 
:zevatla birlikte Halkevint: gi
derek bir mbddet orada istira
hat etmişlerdir. Bundan S\>nra 
basma fabrikasının kurulacağı 
:ılana geçilmiştir. 

Törene istiklal marşı ile baş
landı Nazilli Halkevi başkanı 
kısa bir söylevle, endüstri siya
samızı alkışladı ve bu yolda 
hükumetin Na:ıillide bir basma 
fabrikası kurmağa karar ver
mesini saygı ile andıktan sonra 
ekonomsal alanda Türk-Sov
yet dostluk ve elbirliğinin te· 
zahürlerine çok iyi tercüman 
olan cümlesiyle sözünü bitirdi. 

Bunu müteakip, Ekonomi 
Bakanı Celil Bayar, çok alkış-

lanan bir söylevle, ekonomi 
siyasamızın temellerini anlattı 
ve endüstri hayatında gütmek 
istediğimiz amaçları belirterek 
Nazilli fabrikasının özel olarak 
muhitimize ve genel olarak 
memlekete yapacağı hizmetleri, 
karşılıyacağı ihtiyaçları göster
di. Çalışkan Nazilli halkına, 
pamuk müstahsillerine, işçilere 
muvaffakiyct ve refah diledi. 

Cela! Bayar, söylevini biti
rince fabrikanın ilk temelini 
atmış ve tören herkesin 2'evinci 
içinde bitmiştir. Şehir bayram 
havası yaşamaktadı. Her taraf 
donanmıştı. 

Bu gece Nazilli urayı tara
fından Bakan şerefine 50 ki-
şilik bir şölen verilmiştir. 

Celal Bayar ve beraberin-
deki kimseler bu sabah saat 
dörtte Keçiburluya hareket 
edeceklerdir. 

Abidin Oktay 
Nazilli, 23 (A.A) - Ekeno

mi bakanı Bay Celil Bayar 
lzmirden başhyarak bütün is-
tasyonlarda çok içden karşı
lanarak ve uğurlanarak saat 
17,30 da Nazilliye geldi. Ege 
Ege illeri !(aylavlarile Aydın 

ilbayı Sümerbank genel direk
törü, Tas ajansı aytarı Istan
bul ve lzmirden gelen gazete
ciler vardı. Nazilli istasyonun
da Aydından ve bütün ilçeler
den gelen hey'etler)e şehirli 
ve köylü kadın, erkek binler
ce halk toplanmış memleket 
için çok öncı:mli olan bu fabri
kanın temelini atmak üzere 
gelen ekonomi bakanını bek
liyordu. 

Halk bakanı çok candan al
kışlarla selamladı. lıbaylık ve 
ilçebaylık ve şarbaylık misa
firlerini çok güzel bir proğ
ramla karşıladı. 

Halkevinde Aydın bandosu 
çalıyordu. Ekonomi bakanı ve 
yanındakiler Haikevinde fab
rikanın Rusya' dan getirilen 
ilanlariJe maketini tetkik et
tikten sonra fabrikanın kuru
lacağı meydana gittiler. Bura
da fabrika direktörile Sovyet 
ve Tfirk mfihendisleri tarafın
dan karşılandılar. Burada Na
zilli Halkevi başkanı, Na:zilli
Ier adma bir söylev verdi. 
Bundan sonra bay bakan önem· 
li söylevini söyledi. 

Ricamı da söyliyeyim: Kont 
Paroy serbest bırakılacaktı. 
lakoınb vatandaş, sen bana 
bunu vaadetmiştin. Halbuki 
adamcağız bili zındanda, batta 
labr altına gönderilecekit di· 
Yorlar. 
l.koınb kqlannı çatb: 
- Evet vataudat dojrudm'. 

-.ctetmiftim amma, dosyada 
0 kaclar ağır ithamlar var ki ... 

- Ben bun)an bilmem. Yal
nız bir şey biliyorum. Bu adam 
IDaıuındur. 

Terezya arabası içinde ko
nağına dönüyordu. B:r köşe 
başında, hH çıkışında kendisini 
dart gözle bekliyen ayni deli
kanlıyı, yine istekli gözlerle 

kendisine bakarken ıördü. Bu 
bir çocuktu daha. On beş on 
alb y&flllda. G&zel, ateşli 6ir 
çocuk. T erezyaya tadmı ala
madığı ilk qklannın hasretini 
tazeliyordu. 

lngilterenin kararları 
lngiltere bankası ltalyaya kredi kesti 

- Doıyeyi tetkik edelim. 
Eski bir asilzadeyi serbest bı
~~k nıak pek kolay bir it de
i'ildir. 

- Aklını başına al, Lakomb 
vatandaş. Sen beni atlatmağa 
Çabtıyorsun. Fakat iyi bil ki 
•enin kendi kafan Paroyun 

Bu sefer kadın arabasını 

durdurdu: 
- Ah, dedi, sizi yine ten-

bel tenbel köşe başında du
rurken yakaladım. Vatan ve 
ihtilil için yapılacak bu kadar 
iıler varken, hiç değilse bizi~ 
baruthanede çalıtırdınız. Haydi 

eliniz, sizi oraya götüreceğim. 
g - Sonu var -

ELHAMRA İdaresinde M. 
Kütüphane sineması 

29 ağustos 935 perşembe günll açılıyor. ilk program 

Sevmek Yaşamaktır 
Baırollerde:JOAN KRA VFORD.FRANCH~~d;ONE-GENE 

1 • . ı'nema sever halkına m J zmmn s 1 fili 1 · 
ELHAMRA sineması bütün dünyada. ~azır anan m enn 

e · ·ı · . · · · temin etmiştir. n ıyı erını bu mevsım ıçın 
Bazılannın isimleri şunlardır. fu · 

KASTA DIV A Bitmemit Senfoni. v_e MÇardaEş trstin 
mümessılesı arta gg~r 

ANNA KARENiN mümessilesi Greta Garbo • ~re~enk marş 
ŞEYTAN KADINDIR mümessilcai Marlene Dietrıcb 
BiR AŞK BÖYLE BiTTi mümessiJesi Poule ~esslel-~.Forat 
SALAHA TTINI Eyyubinin kılıcı Rejisörü ~esıl ~ Mılle 
SiLAH BAŞINA mümessilesi Annabella-Vıctor ransen 
SARIŞIN KARMEN mümessiJesi Marta Eggert F M h 
SEVMEK y ASAK MI mümessilesi N. Scbearer - • arc 
BENGALE AVCI TABURU mümessili Gary. C~oper. 
FAKIR BiR DELıKANLININ hikayesi mümessıleı~M~~ıe B;~I 
ŞEN DUL mümessili Manrice Cbevalier· Janette a ona 
'<LEOPATRA rejisörü Sesil de M~Jle 
MAZURKA mümessi)esi Pola Negrı h E rt 
SEVGiNiN SESi mümessilesi Jean Kepura-~~~~oJl~RI 
T ARZAN VAHŞiLER arasında V?LGA 

Vesaire vesaıre 
BUtUn bu fedaklrhklara ra§men bu yeni :'z~:: 

•im ELHAMRA duhuliye tlyatlarmı da uc 
tacakllr. 

Londra, 22 (A.A) - Ka
bine ve ayrışık partiler ara
sında Cenevrede azimkirane 
hareket edilmesi buausunda 
bir anlaşma vardır. Yalnız ba
zi kabine ilyesi zecri tedbirle
rin bir harp olacağı mütalea
sındadır. 

Taymis ve Deyli Hera)d 
gazeteleri ltalyaya zecri ted
birler tatbik edilmesini iste
mekte, petrol, kömür, nikel, 
kauçuk ve pirinç gibi madde
lerin gönderilmesinin yasak 
edilmesi gibi tedbirler tavsiye 
etmektedir. 

Morning Post gazetesi ln
gilterenin barışı bozmak sure-
tiyle boyun eğmesi kabil ol
madığına Mussolininin duru-
mu bir daha tetkik edeceiini 
ummaktadır. 

Niyeuz Kronki gazetesi İn
giliz bankasının ltalyaya nor
mal kredileri kestiğini bildi
riyor. 

Ingiliz kabinesi bugün özel 
bir toplantı yapmışbr. 

Harba mUsaade 
etmlyecekler 

Londra, 23 (A.A)- B. BaJd
vinin baıkanbğında toplanan 
kabine 4 Ey)Qle kadar uzlaşına 
çarelerine ba, vurulmasını ve 
bu gayretler boşa çıktığı tak
dirde Cenevreden uluslar sos-
yetesi paktının olduiu gibi tat
bikini istemeyi kararlaflİmuş
br. Kabine uzlaştırma ihtimaJle-
rini güçleştirmemek için silah 
ambargosunu tutmayı ve Ha
beşistan etrafındaki logiliz sö
mürgelerine şimdilik yardımçı 
kuvvetler göndermiye karar 
vermiştir. Ancak lngiliz kabi
nesi Italya ile Habeşistan ara
sında çıkacak bir harbın muh
temel sonuçlarını da tetkik et
miitİr. Bu sonuçlar şu olabilir: 

Irklar araslnda harp İngiliz 
imparatorunun ekonomi bakı-
mından müteessir olmac:ı ve 
uluslar sosyetesinin :zayıflatıl· 
ması. Bunun içindir ki İngiliz 
kabinasi uluslar sösyetesi kat'i 
olark riayet edilmesi lüzumuna 
varmı,tır, 

Manidar sözler 
Londra. 23 (A.A) - Kabine 

toplanması saat 16,30 da bit
ıniştir. Uluşlar sosyetesi kon
seyinin topll\nhsından önce 
başka bir top antı düşünülme-
miştir. Toplantının sonunda 
B. Makdonald şunları söy)e
ıniştir: 

Bi:z durumumuzu sakinane 
soğuk kanlılıkla ve müsteriha
ne tayın ettik ve ne yapılması 

gerek olduğu hakkında şimdi 
açık bir fikre sahibiz. 

B. Baldvin dün akşam tekrar 
EksJeben'e gitmiştir. Öteki ba
kalar da tekrar yazlık evlerine 
gideceklerdir. 

Londra, 24 (A.A) - Röyter 
Ajansının tahminine göre ka-
bine toplantısında B. Eden Pa • 
risteki üçler konferansı görüş
meleri hakkında tafsilatlı bir 
rapor vermiştir. Habr)ardadır 
ki Paris toplantısından sonra 
B. Eden bilytik Britanya hilkü
metinin 4 Eyillillde yapılacak 
olan uluslar sosyetesi konseyi
nin toplantısına kadar Fransa 
hükümetiyle daimi bir temas 
muhafaza edeceğini ve iki hü
kumetin ltalya hükümetiyle 
diplomatik vasıtalarla anlaş
mazlığa barışçıl bir çözge bul· 
mak için görüşmelere devam 
edeceklerini bildirmiıti. 

Mevcud intibaa göre bu ka
rarlar tasvip edilmiştir. Ve 
Italya hükumetiyle diplo -
matik vasıtalalar görüı • 

meler hakkındaki ka -
rar Temmuzda Ita)ya ve 
Habeşistana silah ihracına mü
saade edilmesi hakkında veri
len kararda bir değişiklik yap
mıyacakbr. 

Royterln lebllil 
Royter Ajansı kabinece ve

rilen kararın silih ihracı yap
tığı hakkındaki emrin 4 eyliıle 
kadar nıer'iyeti muhafaza ede-
ceğine delilet etmediğini öğ
renmektedir. Mesele devamlı 
bir tekilde tetkik edilmiştir ve 
tetkikata devam olunacaktır. 

Royterin sandığına göre, bn
yük Britanya hükumetinin bir 
çok fırsatlarda bildirildiği gibi 
uluslar soısyetesi ve paktı kar-
şısındaki durumunu değiştir
mesi için hiçbir sebeb yoktur. 

CebelUtlarık boiazı 
Londra, 22 (A.A) - Cebe

Jüttank boğazının kapablacağı 
doğru dejildir. • 

Madrid, 22 (A.A) - Cebe
lilttarık'ın Kuzey sahilindeki 
kıtalar takviye için bir çok 
lıpanyol ınüfreze)eri gC>nderil-
miştir. Bu tedbir lspanyol bi
taraflığına riayeti temin için 
yapılmıştır. 

Amerika bllarat 
Nevyoı k, 22 (A.A) - Nev

york Taymis gazetesi bitaraf
hk projesini tenkid ederek, 
Amerikanın bir harbin önüne 
geçmeye mecbur olduğunu 
yazmaktadır, 

Londra, 22 (A.A) - Ame
rika maslahatgDzarı dıı baka-
nına Amerikanın, ltalyan-Habef 
anlaşmazlığına kanşmamak ka
rannda olduğunu bildirmiştir. 
Habetler zaferden emin 

Londra, 22 (A.A) - Habeı 
imparatoru diyevinde, barıı 

u. Konseyi 
·-· 

T. R .. Aras haftaya 
Gidiyor 

lstanbul, 23 ( Ö.R ) - Dış 
Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 
Uluslar kurumu konseyinin 
önümüzdeki toplantısında hazır 
bulunmak üzere gelecek hafta 
Cenevreye hareket edecektir. 
Konseyin bu toplantısında Ital
yan - Habeş anlaşmazlığı gö 
rüşülecektir. 

Denizcilik 
Kulübünün yatı 
lstanbul, 23 (Ö. D.)- Bura

dan yola çıkan Moda ,\:JDizci· 
lik kulübünün yatı bugün saat 
10 da Pireye vardı. 

ihtiyat Zabiti 
Olmıyan yüksek 

Mektebliler 
lstanbuJ, 23 (Ö.D') - SU 

bakanlığının ilgili dairelere 
gönderdiği bir yayıma göre 
yüksek okulu bitirdiği halde 
ihtiyat zabit mektebine girmek 
için mfiracaat etmiyen yüksek 
okul diplomaları devletin hiç 
bir memuriyetine alıomıyacak· 
lardır. 

Sergiler 
Direktörlüğü 
lıtanbul, 23 (Ô.D) - Mem

leket içinde kurulan panayır 

ve sergilerle ve dışardaki 
panayır veya sergilerde Türk 
pavyonlarının kurulmasile uğ
ratmak llzere Ekonomi bakan
hğında bir aergiJer direktör
lüğü kurulacağı haber veril
mektedir. 

Çeşme tütünlerı 
700000 kilo nefis tütün 

Çeşme: 23 (Özel ) - Bu yll 
kazamız ve civarı tütünlerinin 
(700,000) kilo olduğu tahmin 
edilmaktedir. Bu tütünler nefa
set itibarile hususiyet arzetmek· 
t:dirler. 
·········································-yolundaki gayretler bop çı-
karsa ordunun yapacağı har
bin zaferle biteceğinden şüp-

hem yoktur demiştir. 
Fransız tefslrlerı 

Paris, 22 (AA.) - Gazete
ler lngiliz kabinesinin görüş
mesinin önemi üzerinde ısrar 
etmektedir. 

Eko dö Parı, BugünQn mesu
Jiyetinin Baldvinin ve Mussoli
ninin üzerinde toplandığını aöy
ledikten sonra lngiltere kati 
bir karar vermeden önce Al· 
man deniz anlaımasile Versaya 
ilk darbeyı vurduğunu hatırla

malıdır, diyor. 
Maten lngiJiz kabinesiniq 

topfantısmda Avrupa istıkba
linin bağlı bulunduğu lngi)iz 
siyasası ortaya çıkacakıtr diyor. 

Manevra kime kartı 
Roma, 23 (A.A)- Bari ile 

Napoli arasında yapılacak olan 
b6yilk manevralar yarm başlı
yacakbr. Bu manevralann mev-
zuu pdor: 

Harbın ba,laması üzerine 
birdenbire seferberlik ilin edi
liyor. Hava kuvvetleri geldi. 
Ve bilhossa kırmızı tarafta 
bOyilk hasar yapıyor. Mavi ta
rafın ödevi sınır mevzileı:İ.Qİ 
müdafaa etmektir. Bu manıcv· 
raların amacı büyük kuuvetle
rin taarruzlarda kullanır..:-• 
sıdır. 

ANKARA BiRASI Orman çiftliğinde yetiştirilen hususi bir tip arpa ile Huhlon
dan ( Şerbetçi otu ) yapılmaktadır. 



7ıdm ıellll a., Mılt ı •il .. lP!i ••••• Still,. ara..... ll1r •acera 

Birgiyi nasıl aldık 
Zengin bir Paris kadınının zevk ve 

dedikodu içinde geçen bir günü 
, Masaj, banyo, makyaj - telefon, randevu, gezinti 

ı her harekette şehvet duygusu, he::::~ ·~~:::~:::·· ölümle biten sevginin kuvveti 
,. QS&*ŞSWÇÇYl!fiC'Efi RSSSfiÇ) 

:El:a rlki. "tarih.:i ron:ı..a:n.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -ıa- °YPza.n ': :ıt=>e ır°V'i.x ~emaI. 

ıı&••••••••••• •••••••••~aaa aaı aaıwı ucaaaıssı ı~•a 

''Fesübhanallah! Bir hafta evel göı üğümo rr yau.Birgi 
tarafından bir yıldızdoğuyor;yüzügfu,eş {ada1t ~iiz .... ~ trızu 

Kendi muhayyel sevgis;le 11utm14 iki Türk ıkahramanın:n o:flu ektuhu .clarak c ~cmmi-
kavro1sun. Şu yeşil çamlaTa, l musafahasmı $eyrediyordu. yei.!c .a,tı. iln:ed iği hir !:!ian 
elmas pınarlara, yı1dıılara, ta- Bay San - Aziz bayım; M. ile yaı.ı'nııitı. ~~{'ündJ : 
biatm doyulm1yan güıeHiğine Rober Birgidcıı geliyor. Siz.e - S~n, t:cıı :0'<lukç.-:ı bu !i-

sam bi.irslıı . Oku ve bana an aşık olsun. Zira bu saydığtm mühim ba%1 maruzatı varmrş. 
' şeyler vefakardır. Bir .k~dın 't:eadiifen babamm ık-öyün~ uğ- lat, in..c:arılL111 emelimize mu-

vafık hayır1ı bir işt: ·. 
kalbine benzemez. Ah kadın ramış. Bizde misafir kaldı. Ba- Ec:ıy 'San mektubu dm iu!.çn 
kalbi ne fettan ne aalaşıfmaı: bam buraya kadar gelmes'i 1çin bayrıetten ~~!en .:,çd ;o-r, ve 
bir muammadır. O .şuh vücut- arkadaşlığa heni memur etti. gayri iM~J;.I i "AmCTJ ~· a-t '>-
lar biz erkeklere az.:ıp için Kahraman yümnüı:ü bir daha lbim: ne ca :.':..et!" D.; c Eüy.:.c -
balkedilmişlerdir. Her kadın göreceğimden hemen bu teklifi 11iyor~u.. 
kalbinin bir tarafında mubak- kabul ederek rol~ çaktım.Bana & y ]fohcıcd - Ne o'u· 

(kak bir şeyt:a.o yanar. Beni bu miilaade ediniz d.ışanda bek- y orsun Sarı? Bt:sbütiin mera~-. 
f şeytana çarph.rma. Kadıa de- liye,im. ıetmiye baş:Udı~n. f .. ·.:ri.r.\ çal:.u1: 

anlat !iU mekt.obu!. 
niz gibidir. Hiç inaamağa Bay Mehmet - Mösyö Ro- Bay~ S::!rı - Tebş:r ederim 
gelmez. 'Bu muammayı dede- ber; bana söyliyeeeğirıiz nedir? bayım. İJiihi se.n ne b'üyül.sün! 
!erimiz bile tıaYedetnemişler. Sarı benim kahraman ıkumaa- D.iyczek 'kemali d!kkatte \ "t! 
n... k h zb -L-- ı__1 dan _....ı_ O ..ı__ • l' ı.:- h. Saat 9. Oda hizmetçi&i 'üti uı... ayabmı, ı rCW1111l A.&1- tmuır. nuaa gaz 1 ~ ır ehemmiyetle mektubu cümle .ı 
L'!-t 'lo · · - -•- O d Jl_.__tm haber getiriyor. Bavan, ma-U11111e 'Y8 ız geçıreyım.. şeJJD Ql.ilmaL nan •~ a cümle ;anlatmağa başladı. il 

A • L d · .. __ 1 • _ ..ı • sa1· rı kadın geldi. - zn 1Lar eşını; ne gur.cı ımaa euerım. &y Mehmed; gittikçe hale- :r 
.:ı&-r-- t ... .. li n_L__ "--- u Yarı uyku içinde Sabin vü-
uvywıııuyor •e ne aut soy yor- - a9111C'J"!-l'SJllAll prens nz. caıı içinde, 6aracaıı; 
SUll. Köyde bwalan kimden öğ- San baydao gizli bir fey yok. - Fcsübhanal!ah; bit' balta cuauno masajcıya teslim edi-
re11dm? Nerede okudun? ffo- 8q ginliik bil' y.ol arkanaflığı evvel gördüğim 0 rüya! yor ve tele.fonu efine alıyor .. 

Lüzumsuz fakat 
saafJ saa!ura 1w 
mlm11ş rffee.ıu:rli 

brklenilmiyenlılidi

srl~ yer W.k
vuyor. 

Sılthat ve güzellik için lıer sabalı ba11yo 
ea11 kim? Htyret içindeyim.. be.ni ebediyeo keadisiıte bağ- o~vam et San! işittiği sözler! 

Ba b ata ~ lamışhr. Yalnız keadisinden bir Annesi1 - Gece hiç uyu-
- na u n öğrete. ta- şikayetim var. B.endenize ken- San yavcı~ )av;ış .mektubun 

biatm güzellikleri, ve şu uzak- bPnsiııi birer birer tercüme etti yamadım. Ya sen! 
defterine bakarak cevap verir) görüyor. 
evet. saat attı bu~uğa doğru - Jan, koca olarak, Jıiçte dilini wr köylü olarak takdim -r S ·ı· k d 1 D 
mümkW:ıdür. fena neğil. - ' . 

Saat 11,30.. Dişçi kolunun Saat 20,30. Küçük k . 

Jarda parhyan yılduludır. Ba- D-y M-"-med bü'yu''k L!r evgı ı ar a aş. - os-edip durdu. Ne \adar aldan- ı;Jil t!l1 oı d t 
bam beni biraz Konyada okut- heyecan iç.inde, Bay Robere; tumdan hala baber yok e i 

mışım. ·b· · 
muıtu. Orada biiyük öğretme•- R b b'-.:J S - Ben de pcensin emsalsiz gJ ıyım. 
Ier vardır. Fakat ruhumun ho- fiya:me:U~k~~ pr;k~~a:k iliz.elliğini jşittim. Ve göa!üm- Kacas.ı, dairesindenl - Bu göğsüme dayandıiıaı hisset-
cası tabiata olan aşkımdır. hürmetle bay Mehmede tak- den allaJuma bu periyi bana akşam koktel saatinde bulu- mektcn pek hoşlanırım. Fakat 

- Bay Sarı seni bana tanı- dim eiti: nasip et diye yalvarmıştım. şalım mıl o bu temastan galiba hiçbiı-
tan te11adüfe minnetdanm. Cid- - Aziz prensim; bu mek- Sana .çok teşekkür ederim. Bir Saat 10. Banyo. Makyaj. şey duymıyor. 
den erkek, yüksek kalpli bir tubu size ~erm~ld~ maltadcks kalbi boş tutmak büyük bir Saat 11 - Jiili, beni yal- Öğle .. Ayakla küçük gezinti. 
k d k dı d Ö sevaphr. Sen iki kalbi birleş- nız bırakımı:. (Sabin telefonda Ş k . . . .... d . 1· ar eş azan ğım an dolayı bir vazifemi f~yorum. 1- tirerdt ihya ediyorsun. Sara.- ı gıyınrwş ve sozun e gız ı 
sevin~ iç.indeyim. Yarın ben- ımeden bu em&neti yerine tev- yımda has misaf.irims~n. Mesele bir numara çevirir) - Sizmi- kapaklı nokta katmıyan bir 
'den aynlacakmısm dostum. di ettiğimden daloyı Allahıma ararwzda katsm. siniz, Piyer? Ne ıaman? Dıı- bay tarafından takip edilmelc 
Ben bu ayrı1ışa ıinananmam ve \ıamdiisenatar ederim. Aya m - Somr V'<CTr - nmuz bakayım. (Sabin not zevki. Saat 11. FCl'nandın evin· 

;:::.:;~;~,;,. t!ıea;::~ "'"ff~j'y'"'~'Y"';""'i~;;Ş ... ; ............ g .... ft~ .... ~ ......... i~Jjji'i~""" ~::7ı: ~~:~;::: 
giye .kadar gideriz. Ellini, kat- küın giyecek olan boşanmaJa-

bimi sana uzatıyonım. Ebedi z ı t db • ~ k rını görüşüyorlar: 
bir kardeşin o1arak beni kabul or ama e rı a mıyaca - Kadın hüyük bir nafaka 
et. ekle edemiy.ecek, zira dcocua 

-Beni iltifahna ~ğuyorsun. L d H b • İ •• • d k• }t } Klaric otelin.de onu iki erkekle 
Ne <diye~mi şaşıt'd1m. Merak OD ra a eŞIS an UZeflll e 1 a yan birden cürmü mefhut halinde 

etmeyiniz. Seni Aydın oğlayta Em vali erine azimle engel olacak y~kalattı. 
işini bitirinceye kadar bekliye- - Şu Reneain terbiyesiz bir 
,ceğim. Köye beraber dönerü. L~dra, 23 (Ö.R~ - Ingitiz mak gerkttektir? diyor ki: adam ôtduğmıa daima bine-
Birpye ge&ack meselesini ise kamnesinin f~vkalide toı)lan- Atman gazatelerln1n ••Eğer mgiltere yaygaralara diyordum. 

bsı, lta!yan-Habec: anlaşmazlı- Go""ru""şleri aldırmaz ve menfeatları tehTI- - E .. --. -1. .. .;-,. f-1--t bii-sonra dötünürüı. ş;mdiden söz -s '"~ ~-aaaa il&A 

vermiyeyim. Bentm de irin ala- ğının banş yoliyte kurlanlması Berlin, 23 (Ö.R) - Bütün keye gi rince, ~ biiyük bir tün para kocanan olduğu za-
calc: yerlerim vardır. Babam imkanları tiikenmedikçe hiç bir Alman basını lngiliz kahinesi- enerji göstermesini .bilir." man böyle budalahklar da ya-
ve büyüklerimin iznini istemeye ceza tedhiriue baş vur.mamağ.a nin fevkalade top!antısıoı ve Bu gazeteye göre fogı1tere pılmaz yal Can sıkıcı bir if. 
mecburum. Elimi veriyorum, kuar veraaiftir. Baka.alar F ran- orada ahnan :karadan tefsir ulııslar kurumu andlaşmasında zira yakalanan iki delikanlıdan 
daima karde~ kalacağız. sız-lag~ i~ hirlijinin mu~- etmektedir. Gaıctder Iogili7. gözönünde iatulaıı ceza ted- birisi kardeşimle evlenecekti. 

l birbirİllin ellerini bıtarak] faz.a edil.meal .DO.ktasında bır- hükümetitıin sakinliği ve souk birJerinio Itaıyaya h.rp tetbik Saat lS. Y eai akp.m mbi!e 
AUah ,ahidimiz oMuo dedilet'. l~dicl~-•-I~~iterenin dıı kanlıbğı 11c ltalyada hüküm edilmesini kat'i olarak istiye- fotoğraf1m aldumak üzere ter-

sıyasasa •....,. -.mumu pren- zide - çabnk o .•nuz. tam hazma 
Rober -re bay San Mdımed ~pjerine dayaumaktan arnl- sürea gürültiilü kaynaşma ve cektir ve her vakrt gibi acele .sarasında kendimi yarı çqNak 

beyin baluaduğu kasabaya gir- llU"'"''"""'"' hr COJına .arasıodaki z1U1ğı kay- etmeksi:ıin ve itidalle hareket d '-·•-- ı._ı _ 
'J- • UJIDAIUU1 UU9nmman. Fotoğ~ 

miş1erdi. Yolda herkes bay Sa- Londra gazeteleri umumiyetle dediyorlar. edec~kt~b ba ita nfçı ısrar ediyor, daha ziyade 
nya hürmetle selim veriyor. bakanların fevkalade toplantıda "Doyçe Algemayııe Çaytoag., Ad,ıs- ~ dl lyan .kon- "'Yunan heykeli,, hali vermek 
Aydm oğlunun konağının önüne atdıkları haber1eri müsait şe- Büyük Britanyauın daima ,.ij- 80 o:u en lu ndlnl için etekliği arkaya iğneli)"OI'. 
gelince; askerler koş11ştufar.Sa- kilde karşılamaktadırlar. Yalnız künet ve !!ookkan1ıhkla hare- " aza~ yaralamış Sabin kendi kendine tıo.,una 

B d 
~ ıll 

ur onlarda akşam yeroeg.;_ 
yıyor ve Luzarşlann kokte1 OP 

vetUterini çekiştiriyor1ar. Ko~ 
lerı ae çekiştiriyorlar, TP"

olara'k. 
Sabin soruyor - Jan bu a~ 

şam için yapılacak başka b•' 
işimiz var mı? 

- Zannetmem, günfinı· ~~ 
W. otsa <la yetifemez.di'İ' 
arb'k. 

Saat Z4 - çatı üstünde ökİİI 
gazinosu- jak lüzumundan O#' 
ha iyi nans ediyor. 14adoll"

11 

robu haddindeo daha ~ 
Tango ,ç.ok kısa. Serviı ~o 
yavaş. . 

0 
Saat 1 - Jako Sabini e'f•~ 

bırakacak. Ormanda küpik lfİ1 
cevd.an. mecburi. Kar.anlık ., 
yolda tevekk•f mecburi. Aj1' 
aju.a .-•• ~. mecbari. 

Saat 1.45 - Duş altına~ G 
Din biitiill kirlerini üı.ertıı• ,
abyor. iplik iplik w;aaan . ., 
içinde kendini yeniden te~~ .. 
güzel ve tabiat halinde .:,, .... 
nk sevmiyor. Köpüklü ıe· 
mun okfay'f' altmaa •~.w 
rilri eüiyor ~e hirdebire $01 ... 

Diyor: bO' 
"Ay! Unuttum. Saat .altı ~ 

'ukta a,ıkımla randevulll "~~ 
Aman ne hayatJ ~ ı...~ 
düfiinmej'e bile vakıt ,,..- ' 
yor. 

•-az nmn özengisini tutarak : (Taymis) kabinenin Habeşistana ket ettiğini ileri sürerek di- Paris, 23 ( Ö.R j - Londra gidiyor ve kendfoe gülümsiyor. 
•Hoş ge1dini z; sevgili beği- gönderilecek s.ilah ve cephane yor ki: gazetelerinin Adis-Abebadan Saat 16. Hayır sabşı. Sabin, T ram vay 

miz; bugünlerde sizi beklemi- üzerinden ~mbargoyu kaldırmış " Italya bu g&i.inüşe alda- aldıtdarı haberlere göre Adi.- Jakfine alakasını gfistermck l 
yorduk, diyerek son derece bir olmamasına t~süf etmektedir. na.bilir. F.a.kat muhakkakbr ki Abeba ltafyan komotosbane- iç.in ondan yüz franklık aJak Kamyona çarp :,.,..... 
sevgi ve itaatla arkasına gc.ç- "Morning Post,, kabinenin Londra, Habefist.aoa karşı s1nde başg'ösleren facia Habeş kabı torbası satın alıyor. Evvelki gece Karataf ~-
tiler. uzla}ma ve· itidal göstcrdiJi'ini ltaJyau etceUerİDİll tahakkulw- paytahtmda büyük bir heyecan Saat 16.30. Eilenme çayı. vay caddesinde biT ka~ ,JJf' 

Bay Sarı - Ar'kadaşluım; memnuniyetJe görmektedir. Bu ~ arim!e mabaJcfet ed-ecektic. uyandırmıştır. Başlarına ge1eceğinden haberi tw. Koaaktan Gazel 1 ~ 
baya b.a.ber ver.iniz. Hemeo hu- gazete diyor ki: "Bakanlar ih- Büyük Brit.aoya, hııİr defa daha, ltaJy.a kooeolosu baron Fal- olmıyan bir çift daha. Vay, doinı gH.me.kt:e olan Al ~ 
zura g irmek üzere bir hıristi- tlraslan körükliyecek ve yeni ltalyaya !kadife eldi.enli bir koııinin yar.a* O!arak buluadıı- yeni evli pek gevrek 1ln 8-C- qrefin idar.esiodeki 6 ; jS 
yan bay geldi. Mühim bir me- anlaşamanıazlık1ar doğuracak çelik et ozanm.aktadtr. ltalya1'- ğımu haber aftr almaz, tmpa- 11eye ''arnıaz. Hatta çoctrlcları tramvay arahaıuıa Alaç t~· 
:: ıkendiin~ :ar:zedece'k- her tiirlü d.iyevdeıı sakmmağı lar Büyük Britanyayı inb1tat rat<>t' bir tJii•n,ri hassa m'iifre- olursa daha evvel.. saydı kamyosa çaı-poıf, ... ~ 

daba iyi bulmutfardu. Büyük halinde bir imparatorluk sanıl'- zcsife birlikte azet sekreterini Saat 17,30. Sabin bir tabi- 'Vayın sol ıbaaamağt ~ 
Askerler kopıştufar. Brit.a•ya böyJece bir souk kan- Jarsa çok .aldamrlar. Bugün h d · d y~ athyor v~ çantasmın muh- ka.yOIUlll aa bazı k - -"" 

'R.ober "e bay San, bay Meh- l lık tclikl . h a ise yerme gön ermiştir. ıı ~--
lılık ve itidal örneği olmuştur . ., an amamaz tan ge erı a- Tahkikat saat 4.30 da ba§la- teviyattnı 'kontrol ediyor. Hep puçalammşbr. Kanıf~ Nilf11" 

medm yanma girince; Sarıyı Diğ.er g azeteler de umumi- kiki logili:z kudretini, ihtilaf ıw~br. Saat 17 de İtalya orta bir şey unutmuş olmak kor- Musthin idaresinde idı. 
gören Aydmoğfo hayretle ': y~tle .ay.oi dili kullaıımakta ve halinde tanımakta gecikmiye- V lru ra bir zarar o1maRltŞt4t. elçisi kont aıçi impar.ator su. , ..:aır.-tll 

- Sen de beraber miydin 4 Ey.Jül toplanbsmda uluslar ceklerdir. ,, ı. Saat 17,45 ıfurkö -iile5Hıin Direkten auıır· , ,O" 
kahraman başbuğum. Habere kurumu konseviıtln ltalyan - " Germanya ., gazetesi de, tarafından aabul edi!m.iş "e d kı b K h ı d c.-nıı~ ~ 
h ? 

.., konso!oınm k.au eseri olarak çayın a sa ir görünü§. a raman ar a ..,,-~fiil"_, 
acet var mı . Neden hemen Habeş anlaşmazlığını çok aşa- Büyük Britanyanm görünüşte Saa' t8,l5. Şambretlerde mu- kağıoda yedi yaşın~~ ""-

ginnedin7 Gel seni öpeyim. cağını tayiu etmektedirler. sabırlı ve soğukkanlı davran- ıkendi :kendini yaralamış oldu- zik. - Şu Mozart pek güzel. adında bir çocuk evttttfl dJ,ı· 
Yavrum, diyerek b ay Sarıyı K onsey; n tayin edeceği malda beraber, l ta!y.an emelie· ğunu hükümdara teyit eyje- Şumam dinlemek için kalmak deki elektrik d.ireği~e t~ 1'1 
kucakladı. Öptü ve arkasını nokta şudur; ıMiişterek güven rinin mhakkukur.a mani olmak miştir. Orta elçi,, Habeş bükü- isteraim, fakat... IDlf ıve birdenbıre ôiifd '{ 
ckşadı. prensibi bakı irn1:ıcak mı, yok- içiu bütün kudre tini kullana- metinin tah1ôkatta gösterdiği Saat 1'9. l.uzorş kokte1i. Ka- z'illden yaralanmıştır. 

Rober hayı et ~ .b4ıl maa- ..u yeai.ılea .biW'ba bİl' uluuJ a.ğı we au vaMıd:aya b.qvura- hızd.an dolayı imparatora te~ek- Jaba .ık .arasında Sabin kocasını Yaralı çocuk hastaneI" 
'Zara karsısında divece w • i.....-.-:..........-u.&.U&.ULA. 1t::.e......Jmı....wı~--.!.......auıwtı.....Jl&luuıı11·DJ:1.e..dı.lL......öııa....ıı:m:ııab~....K:uau:....ıwwı:ıı.m.ıılKlıu:..----......!___.ı.:..::..._...ı..:._ı__..ı_.ı..__..a.a__.a.._-aa.__Jı........1ı.-ı1...-..... _~---.-
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us casusunun ay atı 

ça an are~tı 
ıa!inde bu uçak ar başkanları taşımağa 1 

Yarıyacaktır. Çünkü Habeşlerin düşman hava hücum- 1 

larina karşı korunacak tek yerleri payıtahtla , ıdır 
Adı - Abrba, JQ Aguslos 

(Parıs - Soir) 

ar akat 

Yapılan Satışlar 
~~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
522 H Alyoti 6 75 12 
429 Ş Riza Halef 7 10 62 
419 H Z Ahmet S 25 11 75 
392 M J Taranto 50 5 11 
366 J Taranto M 6 50 11 25 
204 Vitel 6 25 10 75 ~----~-------··--·--------~--- lardan yarbay Koriye bu vazi

feyi görmektedir. Katerina Dimitriyevna Ki) efte 
Sekiz gün oluyor, Habcşista

nın biricik darısingi olan Pa-
Korije 36 yaşında sarışın, 

dev gibi bir adamdır.Hiç teti
ğini bozmaz.Habeşistanda otur
makla son derece sabırlı ol
mağa alışmıştır. Hiç inkar edi-

Nasıl yaşamağa 
Katerina Dimitriyevoa Ki

yefte çok feci bir vaziyette 
kalmıştı. Cebinde bir metelik 
yoktu. Bu halde bulunan onun 
gibi eşsiz bir güzel için para 
kazanmak kolaydı amma Ka
terina o günlerde daha köyü
nün safiyetini kaybetmemiş 
bulunuyordu. Vücudunu sata
rak geçinmek ona ölümden 
beter görünmekte idi. Katerina 
temiz bir iş anyordu. iste· 
iği kadar yorucu olsun. 

i'ek ona taliini açacak yola 
girmek kudretini verebilsin .. 
Bu sıkınb içinde çırpmırken 
Ukranya ilk mektepler genel 
enspektörünün bir sekreter 
aradığını öğrendi. Ertesi günü 
enspektör Butoviçe başvurdu. 
Ornda kendi gibi iş bekliyen 
birçok bayanlar daha vardı. 
Dudaklarında hiç eksik olmı
yan tebessümlerind.!n, cana 
yakın olan çehresinden, göz
lerinin işleyici, keskin bakışla
rından başka referansı yoktu .. 
Eh böyle bir referans ogün 
İçin de bugün için de diğer 
birçok referanslara üstlin ge· 
lir elbette ... 

Böyle iken Katerina Dimit
riycvna mütereddit, hatta en· 
dişeli duruyordu. Eyi kılıklı 
bayanlar arasuıda enspektörün 
kendine bakacağım ummıyor
du. M. Butevi ziyaretçileri bi
rer birer kabul etti. Sıra ken
dine gelince küçük kalbi had
dinden fazla çabık abyordu. 
Heyecanından yanaklarının al
lığı artmıştı. Enspektör gene 
kızı dikkatle süzdü. Mutadın 
hilafında bir dikkatla süzdü. 
Belli idi ki bu güzel kıı: ona 
bir çok duygular vermişti. Ni
hayet kararını bildirdi. 

Sekreterliğe Katerina Dimit
riyevna kabul edilmişti. Genç 
kız bu haberi aldığı zaman 
sevincinden yerinde duramı· 

Yordu. içi içine sığmıyacak 
hale gelmişti. İmkan bulsa ens
Pektörün boynuna ablacak, 
Yanaklarından; gözlerinden şa· 
pır şapır öpecekti. 

Fakat bu işin a~nl komik ta
rafı sekreterliğe talip olan, 
hatta kabul edilen kızın oku
rnak yazmak bi lmemesi idi.Ens
Pektör daha i lk "ünden bu ha· o 

kikatı öğrendi. Katerina Di-
rnitrİJ•evna güzeJ tebessümleri· 
nin güzel hatıra için biraz. acele 
olarak kendine verilen mevkii 
işgale muktedir değildi. 

Kız bu itirafı yaparken ağ· 
lıyordu. Fakat bu itiraftan son· 
ra kimsesiz öksüz bir kızın hi-
mayesiz kaJınca karşılaşacağı 
felaketlerden ne kadar ürktü-

ğünü o kadar kudretle yaşat
nııştı ki M. Butoviç kızın ha
line acıdı. Onu yanında alıkoy
rnağa karar verdi. Enspektör 
' au uluvvücenabında biraz ile-
tiye bile gitmiş, kızı teselli için 
okşamışb. Ona bilmediklerini 
öğretmeyi de vaadetmişti. 

Ogünden sonra Katerina Di
rnitrievna postunu enspektörlin 
evinde kurdu. Genç kızda çok 
kabiliyet olduğu belli idi. Zira 
daha ilk günden Butoviç ce
naplarmı avuçları içine almayı 
bilmiıti. Öyle işveli ve fettan 
halleri vardı ki ilk mektepler 
rnüfetti ini çabuk çileden çı· 
karma yetiyordu. 

muvaffak oldu? 
Katerina köylü kılığından 

aynlınca birden ültra monden 
kesilmişti. Fazla dekolte ince 
ipeklilerile, vücudunun bütün 
taze ve kıvrak şekillerini mey
dana koyarak evin içinde do
laşıyor, hele enspektörü ağla

rına düşürmeğe çalışıyordu. 
Birkaç hafta süren bu ilk den
çelerden sonra Katerina mu
zaffer olmuş sayılırdı. Ağır 
başlı enspektör sekrete -
rinin kuyruğu olmuştu. Ondan 
sonra Katerina her meclise Bu
toviçin kolunda olarak giri
yordu. Ağızdan ağıza yayılan 
dedikodular koskoca bir skan· 
dala çevrilmişti ama Butoviçin 
bunlara aldırdığı yoktu. O çıl
gınca bir aşkla sekreterini se
viyordu. Kaprisci fantazilerile, 
güzel kız, büyük terbiye alimi
minin başını döndürmüş bu elli 
bir yaşındaki bekan müdafaa
sız bir hale koymuştu. Buna 
şaşmıyan yoktu. Zira o güne 

kadar evlenmeden çekinen, 

kadın meclislerinden hoşlanmı· 

yan pedagog hemencecik köy· 

den gelen kızın ayaklanna düş
müş, onunla evlenmişti bile .• 

Kiyef talim ve terbiye heyeti 

Butoviçin bu geçkin aşkını tak· 

bih ediyorlardı. Oldukça yaşlı 

bir koca için bu genç, bu ka
dar güzel bir kadın bir asü
maniç ceza sayılıyordu. 

Madam Butoviç ansızın gö· 
reneğe kapıldı. Çok muhteşem 
ve masraflı bir hayat sürmeğe 
çalışınca enspektörün hem ser• 

vetini, hem de sağlığını tnkettf. 

Kiyef şehri de aı zamanda 

göz kamaştıran bu genç kadı

nın sihrine kapılmıştı. ilk mek
tebler genel enapektörlüğünde 

bir çılgınlık rüzgirı esti. Sene· 
lerdenberi odaları süsleyen es
ki mobleler bu genç kuvvet 
tarafından itilerek dışarı ablı
yor, sayın Butoviç cenaplarını 

kasırgaya tutulmuş bir yaprak 
gibi yandan yana sürükleyen 
bu rüzgar berşeyi değiştirmek 
iddiasında bulunuyordu. 

Sonıı var -...................•••.......••.........• , 
Silah araması 

Gece yapılan silah arama
sında lkiçeşmelikte Mchmed 
oğlu Mehmed'de bir tabanca, 
Kemerde Kerim oğlu Refikde 
bir bıcak ve Cemal oğlu Sü
leymanda bir sustalı çakı bu
lunarak alınmıştır. 

paganda tesadüf beni 19 ya

şında, şık bir smokin geyinmiş, 
projektörler albnda zarafetle 
sıyırılan bir Ha
beş gencile kar 

şılaştırdı. Çeh· 
resi güzel,azim-

kar ve kibardı. 
Tam bir Habeş-

liyi andırıyor

du. Sonradan 
öğrendim ki bu 

gencin adı Ba
biçef imiş. Ba

bası bir beyaz, 
annesi de yerli 

bir kadın olan 
bu genç Habeş 

ordusunda uçak 
yarbayı olup ~~~~~· 

lstr Uçak mek
tebinden yetiş- ~~~~Jd 
miş ve şim-

diye kadar yedi yüz saatlik 
uçus yapmıştır. Dostlardan 
birisi bana haber verdi: 

- Yann Eritre hududuna 
uçacak. Yedi yüz kilemetre. 
Hiçbirşey değil. 

Bu görüşme bana Habeş 
ordusu hakkında bitaraf bir 
inceleme yapmak fikrini verdi. 
Haftalardanberi, Ciboti'ye bü
yük uçaklar gelmesi dola
yısile, burada hakkında en 
Uydurma haberler dolaşıyordu. 
Bu tahkikat neticesinde şu ka
naate vardım ki Italyanın Ha
beşistana karşı açmak istediği 
modem harbe bu memleket 
bir çete harbiyle mukabele 
edecektir. 
Habeş hava ordusu yokla 

var arasındadır ve herkes bi-
liyor ki harp halinde onun bi· 
ricik rolü büyük başkanları bir 
yerden bir yere nakletmekten 
ve arada sırada bombardıman
lar yapmaktan ibaret kala
cakbr. 

Yalnız iki lnlf yeri 
Uk önce şunu hatırlatayım ki 

Habeıistanda yalnız iki iniş 
yeri vardır. Biri yüksek Koh:ı 
yaylasında 2600 metre irtifada, 
diğeri 2400 metre yükseklikte 
ve Adis Ababadan altı kilo-
metre uzaktadır. 

Ben şu sonuncusunu gez
dim. Bunun ıçın, büyük 
yaz yağmurlarının batakhğa 
çevirdiği bir yolda bir saatlık 
bir araba yolculuğu yaptım. 

Gelince, Habeş tayyal'eciliğinin 
başkanı beni karşıladı. Bu da 
bir Fransızdır. Altı yıldanberi 
askeri uçman olan eski pilot-

IZMIH O[KOH 

Habeş keşif tayyare.si 
lewez ki bir teşkilatçıdır. 
Şu örnekten bir fikir edine

bilirsiniz! Üçü de Fransız olan 
muavinlerinin yardımiyle, Fran· 
sada çoktan beri hurdaya atı
lacak uçakları uçurtmağa mu
vaffak olmuştur. Koriji bana 
şunları anlattıyor. 

- Feliket şu ki burada hü
kümet uzun zaman tayyareci
liğe ilgi beslemedi. şu için
de çalıştığımız atelye bile an
cak beş hafta önce yapılmıştır. 
Evelce işi hangarlarda, hemen 
hemen açık havada görmeye 
mecburdu. 
Habe,ıstanda tayyare

clllğln tehllkelerl 
Sonra bana uçak konakları 

pek bozuk halde olan bu mem
leketin hava seferlerinin tehli
kelerini anlattı. Nihayet, han
garda sıralanmış duran "filo,,· 
yu gözden geçirdik. Kanje 
bana anlatıyor: 

Buradaki altı uçak bozuntu· 
sundan ikisi Horar ve Tigrede 
yapılan son vazife uçuşlannda 

kazaya uğradılar. Dört aydan 
evvel işe yarayamazlar. Şu üçU 
nisbeten iyi vaziyettedir. Fakat 
çifte kumandası olan şu son 
tayyare de ancak pilot taleben 
lerin talimlerinde kullanılır. Pek 
işe yarar hali yoktur. Üç defa 
uçuş halinde kırılmıştır. Mucize 
neviudcn kazanın önüne geçil
miştir. 

" Yine talebeler için kont 
Siburun mahut uçağını kulla
nıyoruz ki künhüne varama
dığım bir mucize ile hala uça-

bilmektedir. imparatorun aldığı 
taç geyme hediyelerinden olan 
eski sistem hafif bir uçak ta 
vardır. Hem de bu hediyeyi 
kim verdi, bilir misiniz? 

- Hayır ... 
Korlje ğülmeden cevap ve

riyor! 
- İtalya. PANAYIRDA 

işe yaramıyan beş uçak 

PROJI~. J)EKORAS)'ON. 1'EZYi TAT 
JlESil\f. ) ' AZr. GRAFiK. 1'F"'Şllill 

ELEKTRiK 1'ESiSArJ'I 

EN EHVEN ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

iskelesi iş bankası karşısında 
10 - 10 (S.5-6)(1591) 

Bu sekiz uçaktan başka, 
Habeşistan imparatorun seya
hatlerinde kullanılan bir yolcu 
uçağile 370000 franga mal 
olan iki tek motörJüye ve 
500000 franga alın:ın bir üç 
motörJüyc maliktir. Hulasa, 
beşi kullanılacak halde olma
mak üzere, on iki tayyare 
krallar kralının B. MussoJiniye 
karşı çıkarabileceği biricik hava 
kuvvetidir. 

Harbe göüs gerecek ve şük· 

retsin ki, Adis Ababa'dan 
başka müdafad edilecek 
şehri olmıyan bir memleket
te bu uçak azlığı çok 
acmacak birşeydir. Bahusus ki, 
malzemesinin kötülüğüne rağ
men Habeşistanın elinde can-

!arı?ı vatana feda etmeğe and 
ıçmış son derece cesur pilotlar 
vardır. Bunlar altı kişidir ve 
üçü çok değerlidir. Fransa'da 
brevelerini kazanan yarbay 
T esfo, kolon el Baru ile haki
katen usta olan Babrçef' kas
dediyorum. 

Bu altı tayyareciye Alman 
Veberi de katmalıyız. İnkar 
edilemiyecek derecede mezi
yetli ise de tayyaresini kırmıştır. 

Nihayet "Karakarlal,, adı 
verilen mahut Herbert Jülyan 
varsa da ciddi bir plot sayı
Jamaz. Miralay olduğunu iddia 
etmekle beraber bir sergü
zeşçiden başka birşey değildir. 
Bu renkli adam bir operet 
şahsiyetinden ibarettir. Fakat 
onun palavracılığı Habeş hü
kumet makamlarını o kadar 
tesir altında bulundurmuştur ki 
geçen sene ona bir tayyare 
verdiler ve "Kara kartal,, akla 
sığmayacak bir beceriks'zlikle 
kaşla göz arasında bu maki
neyi parçaladı. Bunun sonuçu 
olarak memleketten çıkanldı. 

189 Alyoti bi. 7 25 12 
175 U Debas 5 50 9 2S 
173 M Alberti 6 75 11 50 
143 B S Alaıraki S 50 10 SO 
286 D Arditi 6 10 60 
138 J Koben 5 75 10 
124 Y l Talat 6 8 

74 S Süleymano 6 87 9 25 
48 S Gomel 6 50 9 50 
42 Len Reciyo 7 12 25 
41 H ve Cevdet 9 tj ıs 
23 M Arditi 7 9 
26 P Klark 6 'sq 50 
20 K A Kazım .,7 '-50 
16 Manisa B koo 
15 F Emin 
1 O G Abdullah 
1 O Kaptan Hüse 
9 L Galemidir-
5 M Mihalef 

3899 Yekun 
incir. 

Çu. Alıcı 
413 Tiltsü ile T 1 
251 F Paker 
209 Ş Remzi 
13~ A Muhtar 

f 84 Ş Kriskin 
79 B S Alazraki 
55 H Şeşbeş 
50 K A Kazım 
39 F Z lzzi 7 11 50 
17 Ş Riza Halef 5 50 7 25 
11 Koo ittihat 12 12 
12 b Franko 9 50 9 50 
9 M J Taranto 13 50 13 50 
6 E R Raditi 12 12 

1369 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
258 Buğday 4 12 6 25 

• 150 ton " • 
25 Nohut 6 6 

l 46 Bakla 4 87 4 87 
47 50 3 balye pamuk 47 50 

1 Harar " 
36650adet Ku.deri 21 50 ~ 

50 K Palamut 350 440 

Para Piyasası 
23-8-1935 

Alıt 
Mark 50 12 
lsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 OS 
İtalyan lireti 1 O 25 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 84 65 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Silini 23 50 

Sabt 
50 62 

625 
8 30 

79 70 
21 55 
10 35 
41 12 
85 
5 27 

24 

Fakat öyle çırpındı, Habeşis
tana dönmesine müsaade edi
lirse beraberinde tayyareler 
getireceğini öyle tekrar etti ki 
tard kararı geri alındı. Şimdi 
kara Kartal Adis Ababayı mu-
vaffakıyetlerine ait uydurma rılmasına meydan vermemeli! 
hikayelerle dolduruyor. Fakat Kolonel Jülyan tarafından vaad· 
Korye onu gözetlemektedir: edilen tayyarelerin hala gelme-

- Tayyarelerin yeniden kı- diğini söylemeğe lüzum var mı? 
······~·p·A .. NAYiR ........... 

GAZiNOSUNDA 
Arsıulusal beşinci 9 eylül panayırının gazinosunda 
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ükemmel üyük rkestra 
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Her gUn saat 23 te varyeteler 

TABLDOT YEMEK 
Fiatlar çok ehven ve biç bir zam yok. Bu fevkalade 

vaziyetten istifade ediniz 

Arsıulusal lzmir Panayırı. Pavyon No.84 

SAGLIK, 

BRONZ 
GÜZELLİK 
~Kohinor 

Diş fırçası ile korunur. Diş macunlarının 
Dünya doktorları yalnız en l.., en ıyısı olduğunu her 
sert ve sıhhi fırça olan N kes anlamıştır. Dok
BRONZ'u tavsiye etmekte-
dirler. tor)arımızdan sorunuz 

Taklitlerden sakınınız. ve deneyiniz. 
Her eczane ve tuhafiye mağaznsında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Buldanloğlu. lzmir 

Gazi Bulvar 23 Telef. 3991 
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Güneş batmış, gece karan
lığı çökmüştü. Gemi kayalara 
doğru ilerledi. Demir atta ve 
karaya bir ip merdiven uzattı. 
Bu sırada Ragastan Kapreraya 
çıkacak iki yolcunun çıktığını 
gördü. Bunlar bir sandala 
binerek uzaklaştılar. Cozeppo 
Ragastana dönerek dedi ki: 

Görüyorsunuz ya işimiz uzun 
sürmiyor. Yarım saat sonra 
sandal dönünce biz de Sardcn
yaya hareket edeceğiz. 

- Şato nerede? 
- Onu bir saat kadar sağda 

btraktık. 

Ragastan fazla bir şey söy
lemedi. Kaptan yarım saat 
Mnra sandalının döndüğünü 

iıitince derin bir sevinç duydu. 
Çünkü o da Kaprera sularında 
bulunduğu vakıt korku içinde 
bulunuyordu. Demir almaya 
hazırlanırken Ragastana sordu: 

- Sardonyaoın ne tarafına 
çıkmak istiyorsunuz. Söyleyiniz 
de ona göre gemiye istikamet 
verelim. 

- Sardonyaya gitmek iste
miyorum. 

- Ya neroye gideceksiniz? 
- Beni buraya Kapreraya 

çıkarınız. lşte sandal da geldi. 
Kaptan büyük değiştirmeden 

bir az hayrete düşmüş ise de 
hiç beJJi etmedi. Ragastan bu 
ihtiyar deniz kurdunu bir ke
nara çekerek yavaşça fısıldadı: 

- Ben inmeden evvel size 
kimsenin işitmemesi lazımgelen 
bir şeyler .söylemek istiyorum. 

- Arkamdan geliniz. 
Bir kaç saniye sonra Cozeppo 

ile Ragastan k2ptanın küçük 
odasına g irdiler. Şövalye sordu: 

- Birdenbire küçük bir ser-
vete kavuşmak ister misiniz? 

- Emrediniz, ne yapmak 
lazım. 

- Ben l<apreraya ineceğim 
orada b r kaç gün, belki de 
on gün kalacağım. Şimdiden 

bunu kestiremem. Dönmek için 
bir gemiye ihtiyacım var. Bana 
sandal göndermeniz için sahil
den işa et verinceye kadar bu
rada bekliyebilir misiniz? 

- Beklerim. Günde on düka 
Altın isterim. 

-Pekala! ltalyaya çıkbğımız 
zaman fazla olarak elli altın da 
vereceğim. 

- Mutabıkız. Sandala lüzum 
gördüğünüz vakıt gündüz 
olursa sandalm yanaşmasını is
tediğiniz kayanın üstüne çıkıp 
üş el silah atarsınız. Gece ise 
üç ateş yakarsınız. 

Ragastan kaptanla uyuştuk
tan sonra hayvan1arı gemide 
bırakıp lspada Kappa ile be
raber sandala indi. Yirmi da
kika sonra sandal kuma oturdu. 
Ragastan he nı.::n kayaya tır
mandı. Biraz ilerledikten sonra 
on iki kulübeden mürekkep bir 
balıkçı köyüne rastladılar. Ya
komonun söylediği_ kulübede 
ışık yanıyor. Diğerleri karan
lıklar içinde bulunuyordu. Bu 
kıyılarda yaşıyan balıkçılar gibi 
giyinmiş bir adam fener le çıkıp 
sert bir lisanla sordu: 

Ne istiyorsunuz? 
- Bizi Yakomo gönderdi. 
- Giriniz. Sizin gibi gelen 

diğer bir adamı da içeride bu
lacaksınız. 

Ragastan cevabın bu kısmını 
eyi anlıyamamıştı. lspada Kap-

pa ile beraber içeri girdiler. 
Kulübe sahibi bunları dar bir 
odaya soktu. Ateşsiz bir ocağın 
yanında, ısınan bir adam tavrı 
ile ellerini ocağa uzatan bir 
kadın oturmuştu. lspada Kappa 
Ragastam kolundan tutup ka
dım gösterdi: 

- latella jlemiıindeki kadın, 

diye mırıldandı. 
Ragastan kadına daha dik· 

katla baktı ve titriyerek cevap 
verdi: 

- A .... Maga imiş ... 
ÖIUm kcrltucu 

Aleksandr Borjiva uğr~dığı 

bozgunlardan sor.ra kızının ~a-
' tosunda ıztıraph ve işke::celi 

bir hayat sürüyordu. Her da
kika öldürül,~ceğinden ürkerek 
deli gibi davranış!ar yapıyor. 

Kapıiarı kilitliyor. Kızının ver· ' 
diği teminata bir türlü inana
m~yordu. Papa en çok hah• 
çede gezinm,.kle sinirlerini tes· 
kine uğraşıyordu. Bir gece yine 
bahçede dolaşıp çiçekleri ok
şarken birdenbire soğuk terler 
akıtmağa başladı. Bir hayalin 
yavaş yavaş kendisine yakhış

tığını ve bunun bir kadın ol
duğunu gördü. Hayal kumlar 
üzerine sürünerek ilerliyor. 
Dişleri birbirine çarpan Papa 

t Honorato diye mırıldandı: 

1 

- Yerinden 1-ıımıldamağa 

kuvveti kalmamışı. Bağırmak 
istedi, boğazı takandı. Hayal 
Borjiyanıo önünden geçerken 
beyaz elbisesi ihtiyara süründü. 
Çukurlarından dışarı fırlıyan 
gözleri önünden geçen hayali 
takip ediyordu. Papa sesi çı
kabildiği kadar haykırdı. A ka 
üstü düşüp bayıldı. Aklı ba
şına geldiği zaman yanında 
Lükres ile hizmetçileri geldi. 
Hiç bir şey söylemek istemedi. 
Fakat kızı ile başbaşa kalınca 
hakikati itirafa mecbur kaldı: 

- Artık her şey bitti kızım, 
her şey bitti. Ne cesaret kaldı 
ne bir şey. Çünkü ölüm bu 
gece bana temas etti. 

Korku ve dehşet içinde ha
lan ihtiyar dairesine çekilirken 
hayal şatonun sağ kapısından 
girerek birinci kata çıkmış, 
geniş bir odaya dalmıştı.Orada 
başından örtüsünü atarak pen
cereye dayand·, Ay ışığının al
tında titreyen deniz dalgaları
nın seyrine daldı. Papa tara· 
fından zehirlenerek öldürülen 
kontes Honoratayı tanıyanların 
bu genç kadını görünce tekrar 
dirildiğine hükmedecekleri şüp
hesizdi. Halbuki bu hayal za· 
valh kontesin kızı Beatris idi. 
Şatoya kapandığı gündenberi 
korkunç ıstıraplar a:tında ayrı 

bir hayat sürüyordu. Bi ı icik 
düşüncesi Ragastandı. Bu isim 
ona kuvvet ve cesaret veri
yordu.Bir gün kendisine ayrılan 
hizmetçi gelmedi. Onun yerine 
Lükres odasına girmişti. Genç 
kadm hançerinin yanında olup 
olmadığını yokladı. Çünkü Lük-
resin arkasından Sezarın gir
mesini bekliyordu. Lakin um· 
duğu gıbi olmamış, Lükres onu 
bir kaç dakika süzdükten 
sonra demişti l<i: 

- · Ölen ananız kontese ne 
kadar benziyorsunuz. Aro.nız
daki fark onun iht~yarlığı, saç
larındaki beyazhğıdır. 

Primver bu sözl<!rle lcalbine 
saplanan hançerin acısile titre
memek için çok ça!ıştı ve so· 
ğukkanhhğını muhafaza etti. 
Lükres sözlerine devam edi
yordu. 

- Benden ne istediğinizi 

öğrenmeğe geldim. Sizden tik-

sindiğim muhalckaktır. Fakat 
size muamele yapmıyorum. Sev
diğiniz adama karşı nefret ve 
kinim daha büyüktür. Ben onun 
kadar işkenceyi seven bir ka
dın değilim. :lize çektireceğim 
ıstırabın her ikinizin de yüre
ğinize işlemesini isterim. O şim
di . sizi arıyor. Sırası gelince 
kendisine nerede bulunduğu

nuzu ben bildireceiim. Ha ...• 
Aklıma aelcli. Kardqim Sezar 
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KADI~ VE DODA 
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EMPRiME ROBLAR 
Günün 
Geniş 

her saatında zevkle taşınan tuvaletler 
emprime motifli tuvaletler giyebilmek i~in 

.ıJll llltı •• ı d 
Adriyen Ames g ibi ince ya

pılı olnıak isterdim. Ancak na
r in ve ince bir lrnd:n rıçık ve 
r;cni\: çiçekli emprime bir rob 
g iyebilir. Zira endamı bundan 
fazla kalınlaştıran birşey ola
maz .. 
Şimdi, gündüz ve akşam her 

saat için emprime tuvaletler 
çok sevilmektedir. Genç ve 
güzel olanlar için emprime pi
ke bir vest, pek alelade bile 
o!s~. çok zarif düşer. O vakıt 
rol oynıyan kumaşm cinsi değil 
renklerin cazibesidir. 

Hafif muslinler, birkaç met
reden hnreli bir tesir yapmak 
üzere hafif emprime dalgalı 
veya çiıili olmazsa pek geniş 
durur. 

Şıklığıyle meşhur güzel yıl
dızlardan Karol Lombard ak
şam için açık güllerin yelpa-
zelere karıştığı şu açık renkli 
robu seçmiştir. 

Bahçe için, parlak renkli bü
ketlerle slislenmiş alelade bir 
lcrekon en ağır satenlerden 

ı..... cinh:ı yakışıklı o'.ur. 
Taze ve şen renkli bu lrn

ır. ~~'arı, modanın müsaadesin
den istifade ederek, taşımalcta 

R11 modr/ /dn Lı:pir:o ıruı ist ical edelim. Zira nerede ise 
ı az11/a111111ştı kalın broderiler ve şeridler 

ıı•••••••••• ••ıa ıı•ıııaıııı •• ısı ıı ıe ıe ııııııııııı•ı•ııııııaeıı ıeaııaııııııııı•ııııııııı 

da yalanda s zi zi y~ret ede- mek için batıl itikatlara baş-
ccktir. vu mak yollarmı kafasında do-

Lükres son kelimeler a - zın- la c:tıı-dı. 
dan çık~rkı!n Primverin titre- Pr:mver bir gün uyku-
diğini görünce iç"nc bir sev:nç dan halkınca e lbiselerinin ye-
ateşi düc;tü vo! eordu: rinde oimadığını ve onların 

- Bu ziynret s izi çok m~ yer~ne beyaz bir entari ile be-
müteess: r ediyor? Ne lrndnr ) a z bir bnşörtüsü konulduğunu 
yazık.. I~arde~·m IS.! sıze rr\.rdü. Önce bunu bir tuzak 
tapıyor. zanncdere l= yataktan kalkmak 

Primver hı ç!t ırtl{:nrmı tufa- is: memişti. Lakin elbisesiz 
bilmek için elbisesinin, başör- ka '.m::ıldrın ürkerek her ne 
tüsünün uçlarmı ısırıyordu. Ağ- olursa olsun giyinmeyi tercih 
zım açıp bir kelime söylemedi. etti. Bey;lz robu üzerine ge-
Lükres odadan çıkarken Beat- çirdi. Aradan bir saat geçince 
rısın anasına benzemesinden Lükres bu defa güler yüzü ile 
iatifadeyi düşündü. Babasını odaya girerek dedi ki: 
bitkin halinde daha fazla ez.- -Sonu Vat--

Tala Bird 
kendilerini göstererek sonba- tonlu emprimelerle 
har kostümlerimiz üzerine köh- difcden korsajlar Y 
nece bir gölge serpecek. Bunlar koyu tayyöd 

Gelecek mevsim için parlak likte zariftir. 
............................................................................. 
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Elblrlljlne karar 
Ekonomi bakanı bay Celil 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
boykot edildiği için, ancak 
kendisi kara listeye yazılmış 

pehliyanları çalıştırabiliyor. 
.. Altı gUn,, Monopolu 

Meşhur "Altı gün,, yarışla
rının koşucuları da hakiki bir 
~sirlik içiıuledirler. Uzun za
man bu şube "altı gün çarı" 
unvanına kazanan Con Şap

manın idaresi albnda kaldı. 
Beş sene evvel, koşuculardan 
b' t ır grup şapmanın monopolu-
na karşı isyan etti.Bunlar ken
di hesap ' arma Nevyorkta müs
takil bir yarış tertip ettiler. 
Fakat sayısız güçlüklere çarp
tılar ve yarışlardan bir şey 
kazanamadılar. Sonunda, bu 
isyandan istifade ederek kud- ı 

retli Şapmanm t~şki!atına ı 
r:ıkip başka bir teşkilat kur
mağı kararlaştıran başka bir 

1 Manacerin vesayeti altına gir

meyi kabule mecbur kaldılar. ! 
ilivc etmiye ne lüzum var! 
Şapmanın biıtün rakipleri, 
kendi yarışçılarına "altı gün 

1 çarı,. tarafından tatbik edilen 
ayni usulleri tatbik ediyorlar. 

3 - Müstahsiller mümessil
leri tarafından izhar olunan 
dileğe göre Türkofis kamuta
yın toplantısından evvel müs
tahsillerin lehine olarak her 

hangi bir sebep tesirile fiat 

sukutunun önOne geçmek için 

bir üıüm koruma kanunu pro
jesi hazırlayacaktır. Bu proje 
buR-day kuruma kanununun 
ihtiva ettiği hüknmlere benzer 
bir şekilde yapılacaktır. 

4 - 1 ve 2 nci maddelerde 
zikredilen fiatlarm Türkofis 

tarafından tespit edilmesi ve 
kurumeyve ihracatçılar birliğine 

verilmesi hususunda müstahsil· 
ller tarafından Türkofise tam 
bir salahiyet verilmiştir. Müs
tahsillerin mümessilleri Türko 
fis tarafından tespit edilecek 
fiatJardan doğacak bütün ava
kıbi kabule hazır bulundukla-
rını teyit etmişlerdir. 

S - Türkofis yukarıda ya
zılmış olan kararların tatbikine 
ait tedbirleri ve kendisine müs
tahsillerle ihracatçılar birliği 

tarafından verilmiı olan sala
hiyetin kullanılması şartlarım 
yüksek makamların bu hususta 
verecekleri tdirekifler üzerine 
istinat ettirecektir. ............ 

Çoçuk kirleten 
Urlada yenice mehallede bir 

çocuğu zorla kirletmeğe teşeb· 
büs eden Ahmed ağır ceza 
bak yerinde bir yıl ağır hapse 
mahküm edilmiştir. 

Şdlil No. 8038 .,, t'/ul 

Daimon Yıldırıın Mcaı·kah 
Bu Cep Fenerleri 80 metrelik olup 

Ziyayı Dağıtır ve Toplar 
Ayarhdır, kristal düz camh kristal yuvarlak 

camh pek çok renkler mevcuttur 
1 >EPOSU: lzmirde Suluhan cıvarmda 
(Anadonı Hurdavat Maaazası) 

Ödemişli Hüse in Hüsnü Ticarethanesidir. 
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lzmir Panayırında 

TURAN YAG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRIKALARI MEŞHERİNİ MUHAKKAK 

ZıY ARET EDiNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

Türk Hava kurumu lzmir şu· 
besinden: 

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

İsteklilerin şartları görmek Uzere bu müddet içinde İzmirde 
hava kurumu İzmir şubesine, lstanbulda lstanbul şubesine An
karada genel merkeze müracaatları ve artırmaya iştirak için 26-8-
1935 Pazartesi günü saat 16 da lzmir şubemiz merkezinde ha-
zır bulunmaları, 22-24-25 2633 (1238) 

Tilkilik Biçki Yurdu 
Talebe kaydına başladı 

Berayı tetkik bir müddettir İstanbulda bulunan Tilkilik 
biçki yurdu müdürü bayan Zehra Hasan İzmire gelmiştir 
ve talebe kaydına başlamıştır. ilk derslerden istifade. ede
bilmek için kaydolunmak arzusunda bulunanların bir an 
evvel müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yurdda bir senede biçki ve dikiş mükemmelen öğretilir. 
Maariften musaddak diploma verilir. 

İlk mektep şahadetnamesi olanlar yurddan mezun olurlarsa 
biçki yurdu açabilir. 

Dikiş Bilt.nlere altı ayda hususi olarak biçki gösterilir ve 
makasdar yetiştirilir. 

Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz. 
1-3 s. 8.9 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

.İki milyon iki yüz bin Jira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Ş ırk Halı şirketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket t'!rafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
lab Peştemalcılar liaşinda eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve aahş fabrika Clerunuiida -yapıl-
maktadır S.8 H.2 43 

B. TahsininKurtuluş yurdu 
H t · · AMELiYAT as anesının ve yevmiyeleri fiatı 
30 Lira Apandisit ve mumasm . 

20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları .. 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 l __ i a Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

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

4 - 26 (1235) 
~.m~ . ' ·"' ,• .. . . 

1 ' _,.. .... 

Hurufat Dökümha 1esi 

Ah ey beli 
1\1 rabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlarrılık 

-· Doğruluk 
., Çabukluk 

Basımevi hurufat., galentUr, anterlln 
lhtlyacınlzı, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllr 

~-----------------mllil------11 ti 

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. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre · amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Flatlar: 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 All Balcı 

11 • 26 (1180) 

. , . . . • Muallim 
ı >C>~TC>R 
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HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

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

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında . 
( 20 ) aumarah eski muayenehanesinde kabUI ':der. 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istik• 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat y• 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilere 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahati 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. . 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza üdlid• 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğret 
cektir. Akşamları temiz bava almak için taraçalarımız ıniif 
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularım ız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Denizli 
,. 

Lisesi Direktörl•• 
ğündeo; A 

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

Derslere 30 Eylôlde başlaPacaktır. 
20-21-22-23-24- 25-27-28-29-30 

Istanbul Sihl~i Müesseseler ft 
trma eksiltı:r e komisyonu~~~ 
Akliye ve asabiye hastahanesinin 60,000 metre yerlı .... IJIJ4 

kan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazle görUlduğ 
yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

3
o 

1 - Eksiltme: 28-Ağustos-935 çarşamba günü saat ı 5d, 
• • o ' Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komısyo 
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Beher metresi -32- kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. ,,il 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastahaneden alınır "e 

ne de orada görülebilir. Jı 

5 - isteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 saY1 ,~ 
nunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat garanti lllpll 
ve banka mektuplarile usulü dairesindeki teklif nıektıı tP 
yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar 
buz mukabilinde komisyona vermeleri. (tı61' 

11-16-20 - 24 585-2525 

lzmlr beledlyeslnden : 
Mevkii Nevi N. Mesahası 

Tilkilik dükkan 
Çorakkapı 

Karşıyaka arsa 
Alay bey 
ikinci arsa 
Aziziye 
Çorakkapı dükkan 

Metre S. 
13 40 

276 3 

291 50 

44 85 

Beher M. 
M. kıymeti 

Lira K. 
89 60 

10 

30 

56 

Heyeti O. 
kıymeti 
Lira I<. 

1200 

2763 

tJııstJ' 
j\li ~( 
ftııllı 
1<ııs1 ~ 

··ıte' 
57 45 (ji.1 5e9 

şıat ' r 
2511 60 A ıtı,_et 

pAe iftt 
. d" ece ~4' 

Yukarıda cins ve kıymetleri yazılı emlakin be~e. ıy i ııı' ;ı,: 
la kine tevessül olunduğund'!n istimlak kanununun ıkınc 1'•Y°'2 
mucibince bu yerlerin haritaları tnnzim kılınmış ve liJI" . 
heyeti muhamminece takdir edilmiştir. Keyfiyet ına te 
üzere yine bu kanunun üçüncü maddesi hükümleri~e I · 
tarihi ilandan itibaren dokuz gün zarfında mülk sabiP 



.. ac Ajiusto• t9BS 

Acele müzayede 
İle fevkalade satış 

25 Ağuştos 935 pazar günü 
öyleden evvel saat onda Göz
tepe tramvay caddesi Salhane 
mevkiinde 383 numaralı hane
de bay Hasana ait Ingiliz ma
mulatından yeni bir halı brons 

birer buçuk kişilik kesme iki 
direkli karyola maa somyaları. 
Koval aynah küçük şifonyere 
üç aynalı tovalet komidinosu 

Vt! kadifeli şezlonk masif ce · 
vizden mamul iki kapılı aynalı 

dolap tül perdeler, kornişler 
Viyana mamulatından tablah 

kanape maa iki koltuk. Cevız
den roamul büfe fantazı karı 

Yemek masası muşamma kana
pe maa iki koltuk taplalı ve 

hasırlı sandaJiyeler aynalı as
kılık. Mavon orta masası. Bas-

ma levhalar. Balkon estorları. 

Körüklü çocuk arabalası. Ga

yet şık hasır takımı masasiyle. 

Odalardaki taban muşambalaı ı. 
Pate markalı gramafon maa 11 
idet Sahibinin sesi plakJariy

le. Gece lambası porselen va

zo. Cevizden mamül ipekten 

kanape takımı. Şemşiyelik ka

dife kanapc takımı 9 parçalı. 
Kübik orta masası ve iki sı
gar.ı masası. Halı seccadeler 

ve :::aire bir çok eşyalar mü
zayede :;uretiylc sahlacaktır. 

Satış pe~indir fırsatı kaçırma
yınız. 

Tür:: ::lÜzayede salonu 
Müdüriyeti 
~-3 (1254) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dif tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Ahkamı şahsiye Sulbbukuk 
mahkemesinden: 

Ölü Hasan oğlu Mehmed 
terekesinin mirasçılarına aid 

olup taks mi kabil olmıyan Iz
mirde lsmetpaşa mahallesinde 

ikinci Sakarya sokağında 6 ve 

3 numaralı ev. .395-2 sayılı 
adada ve 44 parsel 107 buçuk 

metre mesahai sathiyesinde bu
lunan iki katlı bu evin yer ka

tında iki oda bir mutbah ve 

birde bahçe ile bir hamamlık 
ve ikinci katta üç oda ve bir 

sofa ve üçüncü katta bir oda 

bir balkondan .Jaret olup eve 
takdir edilip konulan kıymet 

(2000) lira-lır. Mahkemenin 8-
8-935 tarihli kararile açık ar

brnıa suretile satıhta çıkanl
ınııtır. 

Birinci artırma sahf günü 
24 Eylül 935 Sala giini saat 

14 de Bahçeli handaki Ahki

nııtabsiye mahkemesinde ola
caktır. 

Şartname berkesin görebil

ınesi için mahkeme divaubaae

sine asıldı. Birinci satışta eve 
kounlan kıymet yüzde yetmiş 
beşini bulmazsa Saht on bet 
iün daha geri btrakıhr. Bu da 
9 Birinci Teşrin Çarşamba gü

nü saat 15 le olacaktır. Müz.a

Yedcyc i~irak edecek olanlar 
Yiizde yedi buçuk nisbetinde 

Pey akçesi veya milli bir banka 

mektubu getirmeleri lazımdır. 

Daha fazla bilgi istiyenler her 
gün nıahkeme kalem'ne müra 
caat etmeleri ilin 

2104 

(' ürük ve bakıinsız 
Dişler insanı çok 

Çal uk ihtiyarlatır 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı vardır 
··çu~kii9.itAövoi.ir~···:ı·iŞÇilik··u;i~i;;··1~p-··~·t't

0

i~'ciigi
000

büfü; .. 
hassalara maliktir. Dişlerin çürlimesini meneder. Dişleri be

yazlatır ve güzelleştirir. Dit etlerini takviye eder, nefesi 

tatlılaşlırır. Diş ve ağız hastalıklarım tedavi eder. Ağızda 
mevcut bütün mikror.ları % 100 öldürür. 

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

RADYOLiN 
KULLANIN iZ 

Devlet Demiryollarından: 
ı eylül 1935 tarihinden itibaren 8 !nci işletme mıntakasında 

taşınacak ipliklerin beher tonundan kılometre başına 5.25 (beş 
kuruş yirmi beş santim) ücret alınacaktır. Bu tarife Aydın 
hattında iplik için mer'i umumi ve hususi bütün tarifeleri ilga 
iJe onların yerine kaim olur. 20-22-24 2619 (1228) 

1-9-935 tarihinden itibaren en aşağı 5 tonluk tam vagon ha
muleli haşaş tohumu, keten tohumu, ay çiçeği, susam, aspir, 
fıstık ve zeytin tanesine mahsus D. D. 106 numaralı tarife 8 
inci işletme mmtakasına da teşmil edileceği gibi bu maddelerin 
perakende nakliyati da devlet demiryollan umumi dokuzuncu 
tarifenin birinci sınıfına ithal edilerek ton ve kilometre b&flna 
5,25 kuruş ücrete tabi tutulacaktır. Fazla tafsilat istasyonlardan 
alınabilir. 22-24-27 (2663) 1246 

···························~·:···············:······················--

:EC-c..T BIK 
VAPURDUMANI 

•• •• 
q_g~~Q~~ 
Şımdıye kadar görulmemış derecede zarif ... 

ve ucuz bir g-6zlftk almak isterseniz BAŞTURAK i 
HAMDI NOZH~T i 

Sıhhat Eczanesi ~ 
• . 

ne uil'ravamz : 
••••••••••••••••••••••••••••••••F•••'••• .. ••••••••••••••••••••••••...: 

Her nevi izahat ve krokiler için aşaj'ıdaki 

IZ!'vfIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
(;. D. G i R AS 

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

Posta T.T. başmüdürlüiünden; 
Telgraf hatları için satm alınacak demir direk takaz ve saire 

bin alb yüz lira muha111111en bedelle 13-8-935 tarihioclen itibaren 
15 gün müddetle açık eluiltm_ife konulmuttur. Verilecek bedel 
uygun görüliirae Ajutosmı Ti İllCİ sah gOnll saat on altıda 
ihale olunacaktır. Talipleri.n şartJannı anlamak lzere beşmfidü-
riyet kalemine miiracaatlan. 14-16-20-24 2562 (1189) 

GüZEL KUMAŞ 

HULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu f abriltanın kumaşlannı 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede -Kolaylık 
Satış yeri ı Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEf1.,0N : 2360 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
burada bulacaksınız. halılarını da 

lzmir ithalat gümrüğünden; 
Mahkeme karan mucibince Izmirde Şal•arlı otlu hanında tüc• 

cardao F erdinand Modyanoya verilmesi IAzımgelen otuz dokuz 
kata nznmün mumaileyh gilmrllk muamelesini yaptırmıyarak 
ambarda bırakılmış nzümler çabuk bozulur kısmından olup mu· 
bafazası da mütkül bulunduğundan aleluıul satılmasa takarrür 
etmiştir. lkametgibında bulumwyan sahibine tebliğ makamına 
kaiın olmak tızere ilin olunur. 2687 (1265) 

Milli emlak müdüriyetinden: 
Lira 

Reşadiye Tramvay caddelİJıde 807 kapı 947 taj 
numarah 204,24 metre murabbaı methali ve arsa 

ikinci Kuantina iskele caddeainde 117 kapı 107 taj 
numarala kah•ehane maa arsa 

800 

1500 
1750 Alsancak Küpeci oğlu sokaiında 104 numaralı e• 

Turan Menemen caddesinde 73 eıki 246 taj numa
ralı kahvehane 1540 

3570 Karşıyaka Meydan sokağında 7 numaralı n 
Karşıyaka Bahariye Tuvir sokağında 24 aumarah 

157,80 metre murabbaı arsa 
Bumava Bedava sokağında 7, 6 IUllllarÜ 170,7S 

metre arsa 210 
Bayrakh Burnava caddesinde 36 n....,... n 2100 
Cazifer Kemer caddesinde 190, 198 ......... dlkkaa 1050 
Burnava Beyler sokağmda 40 eski 40 Jeaİ ....raı. n 490 
Yukanda yazılı Yunanh emvalinin mlllöyetleri pefİll para 

veya iayri mübadil bonosile ödenmek here 2 - 9 - 93S Pazartesi 
gftnU saat 15 te sablacaktır. Taliplerin o Natte Milli emlak 
müdüriyetine m&racaatlan 2061 (1259) 

lzmir birinci icra memurla

iandan: 

Ticaret mahkemesine~ iflis

lanna karar verilen Halimafa 

çarşı11nda çu•ala lzak Şiklr 
Bensiyon İlyazer Rafael LeYİ 

Danyel LeviDin masaya ait 
mallan olmadığnldaa itba iliD 

tarihinden itibaren 30 gün zar
fında alacakhlar tarafmdao if

Jisa müteallik muamelelerin 
tatbiki istenilmez ve muktezi 

masraflar verilmeue icn ifl._ 

kaauoun- 217 inci maddeli 

..abinçe ifla.n kapatılacağı 

ilia olunur. 2698 (1261) 

iyi bir maatla, mmaaf uulline 
afİDa bir 

MUHASEBECİ 
ARANIYOR 

Taliplerin ikinci kordon Ş.
lain 7.ade aokağı 18 numarada 
Hoca zade AluDed ticuetlaa
nesine mDracaatlan. 2-5 

ftKff'GCMG'HJ 

Za,..i --
lzmir Askerlik Şubesinden 

1928 yılında almlf olduğum 
53-6 sayalı a.kulik ve.ikam. 
bu kere zayi ettim. Yenisini 
çıkaracaiımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Kenan Şeşbeş 
270'1 (1264) 

DOKTORrt-~· 

Zetai T aratçı 
iÇ HASTALIKLARI 

mntahauııı 
ikinci Beyler sokağı Tllrk 

müzayede salonu bitiıitinde 
No. es 

Ôtleden 1011n1 lS-18 kadar 
hutaJanm kabul eder 

1250) Telefon 3806 

Her fiata satıs 
Önümüzdeki Pazar F1nü yani 

Ağustoıun yirmi betiaci ~ali 
sabahleyin alaf ran2a saat onda 

Birinci Kordonda Alsancak is• 

kelesinden evvel Gazi kadınlar 

ıokağmda 11 numarada maruf 

bir aileye ait IOkı mobilyalar 
bilmüza yede sablacaktar. 

Gerek .3 kanatlı aynah dolap, 
koltuk takımlan, Bap ayaa, 
Amerikan 6 sandalya, orta 
masası, dört köşe yemek ma· 
saları, yumurtah kuılu ayna, 
6 yemek sandalyalan, tek ve 
çift kanatlı aynalı dolap, 2 ko
modin, Jardaiera, müdevver 
yemek masası, konsol ayna, 
yazıbaae koltuiÜ, aynabır Çini 
saksılık, kadif ede=n kanape 2 
koltuk büfe, 6 Viyana saDCbl
yalan, heykeller, resimli le•ha
far, çini soba, oyun masası, 

takım labroken, ıemaiye&k. 2 
salıncaklık, şezlong, servis Ja
vaman, l>azJulr, küttiplwt11e, tah
ta dolap, karyolalar, halı kilim 
Ye seccadeler, dıvar saah ve 
.. ir bir çok tokı mobilyalar 
bihn&rayede sahlacakbr. Satrı 
pefindir. 

Saman iskelesinde 
86yik Kardiçalı lbrahiın bey 

hanında 40 numarada emniyet 
müzayede salonu müdüriyeti. 

2-~ 11255) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 

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

Zee & Co. 
ALIMNIA vapuru 14 ağustos

ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 

yük çıkaracaktır. 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LJ'D. 

Liverpool Hattı 
ALGERİAN ,·apuru Livcr

pool ,.-e Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahJiyede bulunacaktır. 

Vapurculuk 
Türk anonim tirketi lzmir 

acentcliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
tc!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 
alacaklar. 

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

caktır. 

TINOS vapnru 2 Eylülde 
bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ağus
tostan 24 ağustosa kadar Li-

1 vapool ve Glasgow için yük 
alacaktır. 

F evkalad~ lüks vapuru 
PAZAR iünü saat tam ta 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da lS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ~ünü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

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

HERCULES vapuru 19 ey
JOlde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve Köstence IimanJarana 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 

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 ey
lülde gelip yükünü tabliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
hktan sonra Rotterdam, Ham• 
burg, Dantzig, Gdynia, Gole• 
burg, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 
lERVİCE MARJTıM ROUMAİN 

SUÇEA VA vapuru 5 ey
lülde gelip 6 eylülde Matta, 
Cenova, Marsilya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 28 A
ğustosta beklf'nİyor. 1 eylüle 
kadar Anvers, Rolterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır, 

NORBURG vapuru 26 ey
lülde bekleniyor. 30 evlü!e ka
dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacakhr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna haltı 

A TID n:.otörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapcşte, Bratis
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 aR"us 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka- · 
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 ...................... ~ 

Göz He~imi i 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

ECZACIBAS.1 

Süleyman 
Ferit 
Kolon va 

Esans 
Ve nıü~t·1hzeratı 

İzmir panayırı incisi 

iPavyon No-156da 
Ziyaret 

ediniz 

Merkez 
depomuz 

S. Ferit 
)fa eczanesidir ... 
20 llkteşrin 1935 Pazar ~ünü 

r ı emiel etin her tarafında genel 
nüf u: ~ sayımı yapılacaktır 

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

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükümele haber vcrmeğe 
mecburdurlar. Oturduğu bina aumarasız olduğu halde haber 
vermiyenlerle bu numaraları bozan ve silenler için para cezası 
vardır. Başvekil et 

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

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

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 af: ustosta 

HuJJ, Londra ve Anversten ge· 
lip tahliyede bu'unacak ve ay
ni zamanda ya ·nız Hull için 
yük a!acakhr. 

ALGER5 AN vapuru 29 ağus
tosta bek:enmekte o'up 6 ey-
lüle kadar Londra ve Hull jç~n 
yük alacaktır. 

F ABlAN vapuru 7 eylülde 
beklenmekte o'up 16 eylüle 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Tbe General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ADJUDANT vapuru 23 ağus
tosta beklenmekte olup 27 
ağustosa kadar Londra ve Le
ith için yük alacaktır. 

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

Dainı a Sabit 

Fazla T afsilit için : Bi-
rinci Kordonda 92 numara· 

1 
da İzmir acenteliğine müra-

i caat. Telefon 3658 

' 
DOKTOR 

~Ziya Götşin 
N MERKEZ hastanesi 
N KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFi 
~ ikinci beyler sokağı N 

1 

~ Beyler hamamı karşısında N 
No. 41 

Is TELEFON 3686 t..: 
11-26 (924) 

1 ~r.L7.7/.7L7fL7//7//_///17'L77/71~ 

Daima Tabii 

Juv.antin Saç l!oyaları 
JNGİLIZ KANZUK e<:zanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
• - ! -: • .• ~ _· 

. . . ' . 

Bayanlara 
GÜZEL BİR FIRSAT 

Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzere Atina ve Js
tanbulun meşhur kadın berberi BAY \1 ASiLi büyük fe
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim . 

Ne için? 
Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettiği faide ve 

güzelliklere bayanlarımızda şıklık ve güzellik katmaları için. 
Bayanlarımız bu fırsattan istifade edebilmek için yalnız 

panayır günlerine mahsus olmak üzere aşağıda gösterilen 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat su ile pcrıncnat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor Bay 
Esad apartımanı altında 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 2 - _10 

Anneler, 

Artık müateriladirler. 

Yavruları sancıdan, ithalden, kusmadan kurtulmuf ve 
kuYvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir 2ıda bulmuşlardır. 

l~AKTIN 
Sütlü UD 

Az zamanda çok rafıbet 2örmüş ve bunu hazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce hşekkür mektubu ielmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyoraunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezainiz 
dii'er taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımclır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, ııhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Ki na Ltltli 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faidesini iÖrmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz.·· 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 

Ankara 
AnafartaJar 

Cadd'e,i 
Kınacı tfa~ 

Nu.5 Tel.14 

Buseneki 9 Eylfıl panayırında en lüks pavyon 1-iaraççı l{a~" 
deşler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görm~ğe şioıd•" 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Gözlük = Hilal ecz• nesi X Kemal Aktaf 
Jzmır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bü"~n cinsleri her yerden çolı 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende 


