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Fiatleri korumak 

ifre rnerıi korumaktır Londra-Roma gerginliği 
Ingiltere - ltalya arasında harba 

Da yanacakmış-Akdeniz 
Filosu Süveyşe gi n ek emrini aldı 

Bunu anlamamış kimse kal
ll'lamıştır. Yalnız buna aykırı 
Yürümekle ceblerini dolduran
lar ınüstesna. Bunlar üretmenin 
erneğini istismar ederler, onu 
& .. " 
urundürerek zengin olmasını 

b·ı· 1 ırJerdi. Fakat bunların \•ıl-d . 
ı~ı da artık parlamıyacaktır. 

Çunki Devlet n~ durguncuları 
başı boş, ne kurbanlarını hi
nıayesiz bırakabilir. 
. Gerçi, Cumuriyetin herşeyi ye

nıden kurduğu ve kurumlandır
dığı bir devrede tecim hayatının 
li~ehnenler znr~rma anarşi ge
~ırdiği vakıtlar olmuştur.Bazıları 

endilerine tatlı gelen o hatırala
~ unutınağa alışmalıdırlar. Onlar 
ısteselerse de istemeseler de 
te · ' cıın özel bir menfaat alanı 
~larak kalmaktan çıktığı gibi 
U~e.tınenlerin de teşkilatsız bir 
~Utü halinde eli, ayağı bağlı 
ırakıldığı zamanlar geçmiştir. 

I Devletin şimdiye kadar ne
her Yaptığmı herkes kıvançla 
d atı~lıyabilir. Çiftçinin sırtın-
akı Jiikü hafifletmek, istih-

•alı - 1 · ·1 ti çoga tmak ve ıyı eş-

d~rnek, maliyet fiatlarını in
~ ırı:nek, satış imkanlannı ço
&altrnak ve fiyatları değerinde 
tutı:nak . . _ ,_ 

ıçın ne yapmak ger~se 
llı~todik bir planla yapıldı, ya
pı '_Yor ve yapılacakbr. 
d Aşar helasının kaldmlmasın
t an tutunuz da iç piyasada 
h~Prak ürünlerine daha geniş 
1 ır satış alanı açan endüstri-
) ~nıe hareketine, kredi kolay-
ı !arından başlayınız da koo

Per ffl d a 1 eşme yoluna kadar göz-
le en uzak tutulan hiç bir nokta 
alrnarnıştır. 

t. Bizim köylümüz bug-day ye
ışr. 
.. ırır, ekmeksiz kalırdı. Bu 

Run buğdayını başkalarını im
çe__ndirecek fiatlarla satabiliyor. 

Unkü devlet koruma kanunu 
\te k Ü Urumları yapmıştır. ret-
~~rı Pamuk çıkarır, gömlek 
k tı arnazdı. Bugün kendi fabri-
k alaru:nız kendi pamuğumuzu 
apıŞa kapışa alıyor ve halkı-

~:z için işliyor. Çiftçi şeker 
er, yiyemezdi. Bugün hem 

~:ncan kendisi yetiştirerek ka
nıyor, hem ucuz şeker bulu-

ry~r:kBunlar, saymakla bitect!k 
1 1 ler değildir. 
. Arnma, iş de ne kadar ge

tııştil Bir günde bir yılda, beş 
Yılda L ' 'b. d v ·ıd· On ~aşarılacak gı ı egı _ı. 

un ıçin hala yapılacak hır 
Çok b .. b ~ Şeyler var. Bugüne ugun 
i agcırnız yetiştirdiği üzümü 
~ledikleri fiata elinden çıkar-... a -

ga mecbur kaldı. Piyasa 
0YtınJarında simsardan ihracat
\:•ya kadar bütün aracıların 
Cebi doluyor da yalnız üret-
llıen· ' B k· . ın sesi duyulmıyordu. ~ş 
· ı.şı, on kişi fiatlar üzerinde 
ısted'kl . . . k 

ı erı do!apları çevırır en 
~h.ısaı ekonominin temeli olan 
~tet...... • 

··•enın oyunu arayıp sor
ttı ~ 

1- aga bile Jüzüm görmiyor-
<ttdı. 

1 
Netekim, her yıl gibi, bu f 1 da tecrübesini yaptık. Göz

.. e kaş arasında fiatları al aşa
gı ettiler. Ne umurlarmda zain? Onların karı elde bir. 
b •at düşerse, farkı ihracatçının 

anka hesabından değil üret
nıenin ekmeğinden kesilecek. 

- Sonıı 2 nci salli/ede -

/ngiliz Akdeniz filosu 

Jstanbul, 24 (Ö.T)- ltalyan politikası yüzünden nihayet kabinesinin fevkalade topJan-
·Habeş anlaşmazlığı dolayasıyle lngiltere ile ltalya arasında tısında ltalyan - Habeş anlaş-
Londra-Roma arasında baş- bir harp çıkacağını tahmin edi- mazlığı hakkında aldığı karar-
gösteren gergi?liğ} Alman ga- yorlar. ları Forayn ofis dün akşam 
zeteleri çok cıddı buluyorlar. lstanbul, 24 (Ö.T) - lngiliz resmi bir nota ile Fransa hü-
Bunlar Ingilterenin Italyan Akdeniz donanmasının Malta- kümetine bildirmiştir. Diğer 
emellerinin tahakkukuna göz dan Süveyşe gitmek emrım taraftan Londrada neşredilen 
yummıyacagını ve ha.tta, ltalya aldığı Berlinden bildirilmek- resmi bir tebliğe göre lngiliz 
geri çekilmezse. esk~ Roma tedir. hükümeti ltalya • Habeş anlaş-
imparatorluğunu yemden kur- işi sUrUndUrecekler mı? mazlığının kotarılması için yeni 

mak bulyasını güden ltalyao Londra, '.l4 (Ö.R) - lngiliz - Sonu 4 füıcii ,_ı.;;,ayfmla -
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Nazilli kombinası töreninde 
Celil Bayarın değerli bir söylevi 

"Biz endüstriyi büyük ziraatın yardımcısı olarak kuru
· yoruz. Tür~ ne.:.linin bir şans eseri olarak o kadar 

Büyük bir reisi vardır ki onun rehberliği 
Altında yapılamıvacak hiç bir şey yoktur,, 

Nazilli, 23 (A.A) - Ekono- ı 
mi bakanı fabrikanın yapıla
cağı meydana geldiği zaman 
orada toplanmış olan binlerce 

halk tarafından alkışlarla kar-
lanara k ve halkla beraber 

şı . . 
.. .. erek temel atma resmmın yuruy 
apılacağı yere geldi. Burada 

~vvela balkevi başkanı tara . ın
dan bir söylev verildi ve bu 
-yJevde fabrikanın her bakım-

so l' · ıd· dan ehemmiyeti be ırtı ı. 
Celal Bayar bundan sonra 

kürsüye gelerek büyük heye
can içinde ve halkın bir çok 
kısımlarmın sürüldi alkışlarla 
kestiği çok öoemli sö~~evin~ 
verdi. Celal Bayarın soylevı 
şudur: 

Sevlmll bir hususiyet 
Aziz Nazilliler, 
Bugün Nazilli kom?i?asının 

temelini atıyoruz. Nazıllı kom
binası sanayi proğramımızda 
çok ehemmiyetli yer alan . b~
yük bir endüstri müessesesıdır. 
Bakırköy bez fabrikasından ve 

Ce!U/ Bayar Nazillide 
bugün bütün dünya itibarile sile iyi ve kötü yapılmış bulu-
mükemmel bir eser olan Kay- nuyordu. Hükumet pamuklu 
seri ve Ereğli kombinasından meselesini ele almak suretile 
sonra sıra buraya geldi. Na- memleketin umumi jhtiyacını 
zilli kombinasının ayrı ve hatta karşılamağı düşünürken hususi 
diyebilirim ki biz'm cephemiz- olarak da basmaya ebemmiyat 
den de sevimli bir hususiyeti vermiş idi. işte bura-
vardır. Diğer pamuklu mensu- daki kombina Türklerin ilk 
cahmız hususi ve resmi vasıta- - Soırn 4 üncü sahıfcde -

Si 
:t<;;:t.N":İZ •. 

Yorgunıuıu gideren, hayata 
hayat kalan yalnız 

ANKARA Birasıdı~ I 
basılmışbr. 

ıdi r-
General Kazım Dirik 
Genel Sevgi arasında . -·. 
Sporcularımız generale heyecanla 
Veda ettiler ve yeni ilbay la taniştılar 

Dün öğleden sonra İlbaylıkta 
lzmir spor mıntakası merkezi 
bürosunda bütün spor heyet· 
leri üyelerile İzmirdeki federe 
ve gayri federe spor kulüpleri 
murahhasları bi: toplantı 
yapmışlardır. Bu genel toplantı; 
bugün Sakarya vapurile lzmir· 
den ayrılarak yeni ödevine 
başlamak üzere Istanbula ha
reket edecek olan Trakya böl
gesi genel enspektörü General 
Kazım Dirik' e veda için ya
pılmışh. Toplantıda İlbay Fazlı 
Güleç de hazır bulunmuştur. 

General K. Dirik; yıllarca 
aralarında ve başlarında çalış
tığı b:mir sporcularının bu top
lantıyı hazırlamalarından çok 
duygulanarak aralarından ayrıl
makla çok müteessir bulundu
ğunu, fakat ruban yine kendi-
lerile beraber olacağını, 
yeni ilbay Fazlı Güleç'in 
çok değerli · bir zat olduğunu 
kendisini aratmıyacağını, spor
culara her cihetçe yardım ve 
himaye göstereceğini söylemiş, 

Kazım 
Bir rejim valisi 

lzmir ona veda ederken yal
nız rejimin bir valisinden değil, 
bir valinin rejiminden de ay
rılmış oluyorlar.. Onun şahsı 
iliklerine kadar nasıl rejimin 
idise, idaresi de okadar kendi
sinin idi. 

Bu idare tarzı ister beğenil
sin, isterse hiç beğenilmesin 
muhakkak olan, inkirı müm
kün olmıyan ve itirah zaruri 
ve mecburi olan cihet, onun 
idaresinin ona mahsus bir ka
şesi olmasıdır. 

-

O{'/leral Kazım Dirik 

yeni ilbayı sporculara takdim 
etmiştir. General Gazım Dirik; 
lzmir sporcuları arasında on yıl 

jçinde geçirdiği acı, tatlı habra-
801111 4 füıcü su1ıifedc 

Dirik 
ve Bir vali rejimi 

Yazan: Dr. A. Muhtar 
O kadar ki bir lzmirli bir 

başka vilayete yerleşse o vila
yet halkı ve işlerinin vali kar-
şısında ve valisinin halk ve vi
layet işleri karşısındaki vazi-
yetinin lzmirde görmeğe ahş
dığı gibi olmadığını görecektir. 
Yeni yerleştiği yerde gördüğü 
vaıiveti ister daha çok beğen-
sin, isterse kendi alıştığı şekli 
tercih etsin, muhakkak olan 
cihet kendi vilayetindekine 
benziyeni hiçbir yerde göre-
miyecegidir. 

- Son" 5 inci Sahi/edtdir -

Ne eyi bilmişiz! 
Bir tertip yanlışını ~stismara çalışanlar! 

Dünkü sayımızda bir düzelt
me vardı. Ürün keiimesİPİn 
üzüm şeklinde diz\Imesile de
ğişen bir manayı düzeltmiş bu
lunuyorduk. Bunu okuyan bazı 
okuyucularımız kendi kendi
lerine: "Buna ne lüzum vardıl" 
diye sormuş olabilirler. Zira 
üzüm fiatları üzerindeki yazı
larımız, Celal Bayarın bir cüm
lesine başlangıç olarak başlığa 

geçen "üzüm durumunu kast
ederek,, sözlerindeki yanlışlığın 
farkına varılmaması imkinmı 

· bırakmıyordu. 
Bunun içindir ki düzeltme 

yazısında: 11 Bunu yanlış göster• 
mekte belki menfaatı olanların 
muhtemel düşüncelerine karşı 
düzeltmeye 1 üz um görüldüğünü 
yazmıştık.Ne eyi tahmin etmi· 

- 01111 5 nci sayfada - -

11----------------------------. Bir devletin başlıca ödevi, idare ettiği ulusa hizmet 

etmek, onun menfaatlarını korumak, eksiklerini düşünmek, 
dertlerine çare aramaktır. Bu vazifelerini yapabilmek için 
herşeyden evel ulusun ne kadar olduğunu, artıp artma-
dığını, ilerleyip ilerlemediğini bilmek mecburiyetindedir. 
işte bunun içindir ki: 

20 Ilkteşrin 1935 Pazar günü 
Genel nüfus sayımı yapılacaktır 

BafY&kAlet 
İstatistik Umum MUdUrlUjU 
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Medeniyet, bütün hüri-
yetlerin bir araya gel-

mesinden mütevellit 
bir nimettir 

" Emil de gi.rardin .. bu vecizesi 
ilr, " eı!er lıüriyet olmasaydı, mede-
11iyet olmazdı ve biz medmiyetin ııi· 
metinden malırum lcaludJ.h,. demek 
istiyor ki çok doğrudur. Bugün As· 
_ıwun bir çok yerlerinde ve Afrikanın 
lıemen tamamında hüriyet yoktur, bu 
yüzdeıı de iJısanlığııı o büyük kütlesi 
maalesef n.ıedeniyetten malırum bu· 
l111ıuyor. 

Evet: mı•deniyet, bıitü11 lııiriyetlerin 

bir araya gelmesindetı mıilevellil bir 
11imrttir ve lıer millet ancak lıüriyefe 

ı•t-rdiıti lurnıet lıadar medenidir. 
Kalpsiz insan nasıl yaşıyamazsa, 

lıüriydsiz medeniyete de öylece imkan 
ı•oklar. 

Mazlum 

Fiatları korumak 
üretrneni korumaktır 

•ıı.ştcıı a •ı H11 inci sahoede -

şte bu düşünüşe son çekmek 
içindir ki hükumet, kendi pa· 
yına düşen ödevi yaparak, 
üzüm tecimini bir nizam altı

na sokmak istiyor. 

YENi ASIR : s ' • , , c"" 

-ŞEHİR DA ERLERi 

Yaş •• uzum •• ihracatı 
Mısır gümrük resimlerini azalttı 

İhracatı kolaylaştıracak tedbirler alınıyor 
Mısır hükumeti; lskenderye- üzümlere 100 kiloda 20 Mısır ambalajlar hazırlamıştır. Sos-

deki Tecim mümessilimizin te· kuruşu gümrük koymuştur. yete bunların tanesini dokuz 
şebbüsleri üzerine yaş meyva Ürünlerimizi yaş olarak ihraç kuruşa vereceğini bildirmiştir. 
gümrük tarifelerinde önemli için Türkofisin yaptığı teşeb- Bu ambalajla üzümlerin gü-
değişiklikler yapmıştır. Türko· büslerin iyi sonuçlar vereceği ney (şimal) Avrupasına kadar 
fise gelen malumata göre; kar· anlaşılmaktadır; faka bu yıl bozulmadan gönderilebileceği 
puzun gümrük resmi 100 kilo- pek fazla bir şey yapılamıya- muhakkak görülüyor. yakında 
da 150 milimden 100 ıııilime cağı da görünüyor. Yapılacak yeni ambalajlarla ilk parti yola 
indirilmiştir . Diğer yaş önemli hazırlıklardan sonra çıkarılacaktır. Ofis ; yaş üzüm-
meyvalar gümrük tarifelerinde gelecek yıl önemli yaş üzüm !erimizin tabii alıcıları olan 
yapılan değişikliklerin de ve saire ihracatı yapılacaktır. memleketlere ihracat yap· 
yaş ihracat ürünlerimizin Şehrimizde bulunmakta olan makla kalmıyarak bir çok 
Mısıra ihracına uygun bir du- Türkofis başkanı Mecdet Al kin istihlak merkezlerine de nümune 
rum meydana getirecefri anla- baş meyva ihracatımız meselesi göndermeye teşebbüs etmiştir. 
şılmıştır. üzerinde önemle meşgul ol- Bu~garların; yaş üzümlerimi-

Türkofis; yaş üzüm ihracatı maktadır. zin ihracına engel olmak eme· 

il baylar 
l-lava yardımı 

Toplantısı 
Manisa, Aydın, Denizli, Is

parta, Burdur ve lzmir ilbay
ları dün de ilbaylıkta Trakya 
genel enspektörü General Ka
zım Dirik'in başkanlığında top· 
)anarak bu illerden hava kuru-
mumuza ne şekilde yardım 
sağlanacağı etrafında görüş-

melerde buluıımuşlar ve karar
lar almışlardır. ...... _ ... 

H. ı,ıerl dlrektörlUğU 

Mektupçu vekaletinde bulunan 
Kuşadası kaykamı Dilaverin 
açık olanhukuk işleri direk
törlüğüne tayin edildiği ha
ber alınmıştır. işinde yalnız orta Avrupa mem- Zingal kereste sosyetesi, lile Bulgar üretmenlerinin zarar 

leketlerine değil, lngiltere, Is- Türkofis tarafınd n gönderil- gönnekte oldukları hakkında Kuşadası kaymakamlığına da 
viçre ve Mısıra da ihracat miş olan nümuneye uygun ola- ihracatçılarımız arasında pro- lstanbul emniyet direktörlüğü 
yapmak ıçın müracaat et· rak Bulgarların yaş üzüm am· pagandalar yapmağa çalıştık- şuğbe direktörlerinden Rasih 
miştir. Mısır hükumeti yaş balaj kafesleri şeklinde kafesli !arı da duyulmuştur. tayin olunmuştur. 

l •• 
KOŞEMDEN 

s 

PANAYIR 
{!) Oel bir kerredk seyret oınıaz 

gönüle yasa! 
Oldu yanık arsalar şimdi bir şrn 

kural! 
Şarbay ot bitmez yanık topratrı r/Iİ 

b~ 
Oldu yanık arsalar şimdi bir şt~ 

kJJraı! 

Her taraf nıeserrdle, zevkte, 11url0 

dolu 

Oörett handan, /!f!Ze!lli!T' /ıep sürurl0 

dola 

içimiz ne sevinçli bir f!llrarta do/U 
Oldu yanık arsalar şimdi bir ştn 

kurtll! 

Dıinya111n bak dört bacak itindtfl 
geletı vot 

R.us var, Amerika11 var, YagostaV, 
Eletı vof 

Oöriişüp g-eçetı yıldan bi.rbirin biftJI 
vat 

Oldu yanık arsalar şimdi bir ştJI 
karat 

Fıskiyeler akmakta demadem ıl}ıtnkl: 
Donanmış panayır lıep biııbir çf,Ş/t 

re~ 
Bakıp yaratsıtı R.ab bi.r cennet bO 

örııekft 
Olclıı yanık arsalar şimdi bir ştn 

1ıurol 

Partide üretmenlerle teci
.nerlerin mümessilleri ile bir
likte yapılan toplantıda vanlan 
sonuçlar bu yolda önemli bir 
adımdır. Ekonomi bakanımızın 
panayırı açarken söylediği gibi 
arsıulusal piyasalardaki normal 
fiatlardan istifade yolunu bul
mak için başlangıçtır. 

····························································································································································~········••ı••······· 

Salihtir bu Behcete izmiritı havası 
O/da dörtle beşinde al11slar arası _

1 
Bu bir mcdeniyetitı bir cennet s~/ıflJ~ 
Oldu yanık arsalar şimdi bır ş ı 

tıuffJ'. 

ihracatçılar birliği şimdi 
asgari satıı fiatının Türkofis 
tarafından, dış piyasaların 
normal durumuna göre, tayin 
edilmesini kabul etmişlerdir. 
Üretmenler de bu işte kendi 
menfaatlarının gözönünde tu
tulacağını bildiklerinden ofisin 
fiatlannı önceden onaylamıı 
bulunuyorlar. Şimdilik yapıla
cak en acele iş bu idi. T eci
merlerin, üretmen zararına bir
birlerine rekabet ederek alabes 
oyunlara girişmelerinin önüne 
geçmekti. Bunun ne dereceye 
kadar mümkün olacağını ve 
verilen kararlara ne kadar say• 
gı besleneceğini göreceğiz. 

Bununla beraber, böyle bir 
kararın müeyyidesiz yürümiye• 
ceği de belli olduğundan, se
bepsiz yere fiat kırılmaması 
için bir kanun yapılması gere· 
kecektir. Bunun için de Tür· 
kofisi, buğday koruma kanunu 
esaslanna benzer bir proje bazır
lıyacaktır. Bllylece it, öteden· 
beri bizim i::ıtediğımiz noktaya 
dayanıyor : Buğday için olduğu 
gibi üzüm için de devlet fiat
ların regülatörü, nazımı olma
lıdır. Her hangi bir düşünce 
ile, fiatlan kırmak için yersiz 
bir teşebbüs görülünce, devlet 
değer fiatla üzüm satınalarak, 
piyasayı tutmalıdır. Hatta, böy
le teşebbüsleri beklemeden sa
tınalmağa koyularak fiatları 
- tabii dış piyasanın hazmede
ceği haddi aş\llamak şartiyle -
en yülrsek haddine çıkarmalı

dır. Sözün kısası, Ziraat ban
kası elile buğday için yapı· 
lanı, tckitler yönetimi (inhisar
lar idaresi) yoliyle üzüm incir 
için yapmalıdır. 

Böylece, ihracat tecimi en 
sonunda ulusal asığlara uygun, 
disiplinli ve nizamlı bir kadro 
içine alınmış bulunacak ve bi
zim üretmenlerimiz kadar ya
bancı alıcıları da şaşırtan fiyat 
kararsızlıklarına, bundan doğan 
iş güvensizliklerine yer kalını· 
yacaktır. 

Ama, bundan başka yapıla
cak bir şey yoktur sanısı da 
büyük bir yanlışlık olur. Bu 
söylediklerimiz acele yapılacek 
şeylerdir. Onun için -acele ka
rar vermesini bilen- Devletin 
müdahalesine ihtiyaç gö teri
yor. Fakat bu davanın sağlam 

Yeni fabrikaya aid tek- Panayırı görmek için Şe/ıre Belıcetle zevkler veretı Bel1~0 Ut 

nik ve istatistik malumat Yüzlerce yolcu geliyor Sevinip diyomz biz ağızdan a/fıtil 
Bu şalıeserle ünün çıktı ta yı!d'!~,, 
Oldu yanık arsalar şimdi bıl "'.1 

Nazilli bölgesinde modern 
tarımı için hazırlıklar 

pamuk 
var 

Dün büyük törenle temeli 
atılan Nazilli fabrikası Kayse
ride yapılmakta olan Kombina 
tipindedir. Kapladığı yer ona 
nazaran yüzde 15 küçüktür. 

Bu fabrikanın dokumahanesi 
ve iplik kıRmı vardır. Bunların 
yanında boyahane ve ayrıca 
ütüleme kısımları tesis edilmiş
tir. 

Bu dört parçadan başka be
tinci bir parçada kantini teş
kil etmektedir. Ayrıca pamuk 
ambarı, mamul mevad ambarı 
kuvvei muharrike dairesi ve 
Menderes nehrinden su almağa 
mahsus tulumba istasyonları 
vardır. 

Kombina Menderes neh-
rine 1600 metre mesafede ku
rulmuştur. Menderes suyu neh
rin kenarında yapılacak ufak 
tertibatla tasfiye edilecek ve 
oradan tulumbalarla fabrikaya 
taşınacaktır. 

Fabrika tam Menderesle Na
zilli arasındadır. 

ihtilas 

Menderesi geçince biraz ötede 
bir pamuk istasyonu yapılmış 
ve bitmiştir. 

Fabrika 1 kanunsani 937 de 
imalata başlıyacaktır. Kombina 
ayrı ayrı 2·1 parça yapıdan 

mürekkeptir. Hacim itibariyle 
bunlar takriben 288 bin metre 
mik'ap kadardır. 

Devletin tohum üretme çift
liğinde şimdiden 600 dönüm 
pamuk ekilmiştir.Fabrika bitin
ce Nazilli mıntakasından 20 bin 
balya pamuk alınacaktır. Köy
lüye makine verilecek ve pa
muğu nasıl yetiştireceği öğre· 
tilecektir. Köylüler şimdiden 

kamyonla gelip en modern te
sisatı havi devlet pamuk istas
yonunda öğrenmek istemekte· 
dirler. Nazilli havalisinde çıkan 
pamuğun kalite itibarile dün
yanın birinci sınıf pamuğu aya· 
nnda olduğunu mütahassıslar 
söyliyor. 

davası 
S1:1çlu ihtilas olmadığını iddia ediyor 

ihtilas ve zimmet suçlarından bay Envere ödünç olarak ver-
ötürü Menemen eski icra me- diğini söylemiş ve bunu ispat 
muru bay Halid Ziya ile avu- için bay Enverin bir de mek-
kat bay Enverin duruşmalarına 
dün ağır ceza hak yerin
de başlanmıştır. Mevkuf bay 
Halid Ziya suçun ihtilas 
ve zimmet olmadığını avukat 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
temelli diğer bir nokta da var
dır. Üretmenlerin teşkilatlan
dırılması. "ihracatçılar birliği., 
dediğimiz zaman, bu sözün ya
nında daha gerçek bir mana 
ile uoretmenler birliği... üret· 
menler kooperatifi sözlerini de 
kullanabilmeliyiz. 

Devlet bugün çiftçilerimizin, 
bağcılarımızın istedikleri gibi 
onlara el uzadıyor. Yalnız on
lar her mevsim, devletten yar
dım bekliyecek durumda ol
mamalı, artık kendi menfaatleri~ 
ni kendi birliklerile koruyabile
cek bağlan aralarında örmelidir
ler. O vakıt, üretim ile tecim 
arasındaki ilgilerin normal bir 
yüz aldığını ve ulusal ekonomi 

önüne 

tubunu hakyerine vermiştir. 

Bay Euver zimmete geçirilen 
paradan alakası olmadığını 
söylemiştir. 

Hakyeri kurulu defterin teş· 
kil edilecek bir vukuf ehline tet-
kik ettirilmesini müzakere etmiş 
bü sırada suçlu buna lüzum 
yoktur, çünkü müstantiklikteki 
evrakta hu para hakkında kafi 
malumat vardır, demiştir. 

Suçlunun avukatı da: 
- İhtilas yoktur. Zimmettir 

ve 1475 lira değil 1100 liradır, 
demiştir. 

Suçlu Bay Halit Ziya tekrar 
söz alarak: 

- Avukat 8. Enverin parayı 
aldıktan sonra uzun zaman 
yanıma gelmemesi de suçun 
delilidir, demiştir. 

Hakyeri kurulu 

Şimdiye kada · otuz bin kişi panayırı 
gezmiştir - Oteller doluyor 

kil"" 
Tokdll 

(!) " Nedim ., in: fRl'11. 
Oel lıRte bir ke"ecik s~vret göze o asd 

Oldu sadabad şimdi sevdiğim d:ıf :f, 
Çar baif Es/elıanı eylemiştir dnı! ~ 
Oldıı sadabad şimdi sevdiğını b6' 

Panayırı ziyaret için içelle- Yeni gelecek ziyaretçiler bu 
rimizden pek çok halk lzmire otellere yerleştirilmektedir. Bir 
gelmektedir. Evvelki gün Dev· kaç gün sonra boş hiçbir yer 
Jet Demiryolları Yedinci iş· kalmıyacağı tahmin edilmek-
letme müfettişliği trenlerile tedir. 
626, 8 inci işletme müfettişliği, Panayırı 12,500 kişi ziyaret 
trenile de Aydın havalisinden etmiştir. Birinci ve ikinci gün 
470, Sakarya vapuriyle deniz- içindeki ziyaretçilerin sayısı 
den 235 yolcu gelmiştir. Oto- otuz bini bulmuştur. Bu mik-

dar satılan biletlere göre tes· 
mobillerle gelenler de çoktur. bit edilmiştir. Davetiyelerle ve 
Ecnebi bazı seyyahlar da gele- serbest kartlarla girenler 8ayı-
rek panayırımızı gezmiş ve be- da dahil değildir. 
ğenmişlerdir. SeUlnlk panayırından 

Seyyahlar panayır ranseny- selam 
man bürosuna başvurarak lzmi- Selanik panayırı başkanı B. 
rin gezilecek, görülecek ye. !eri Çiçis, şarbayımıza aşağıdaki 
hakkında malumat almaktadır- telgrafı göndermiştir: 
lar, Kendilerine bu malumat Dr. Behçet Uz 
dil bilir gençlerimiz tarafından Arsiulusal lzmir panayır ko-
verilmekte ve ayrıca rahberler mitesi başkam ve şarbay 
dağıtılmaktadır. Lütüfkar davetinizden pek 

Ranseyman bürosu panayır mütehassis olarak sonsuz te-
münasebetile İzmire gelmiş şekkürlerim. Bizim panayırımı-
olanlara otel, pansiyon ve lo- zın açılması 8 Eylülde olaca-
kantalar göstermekte ve çok ğından bu sizin ilgi değer gös-
faydalı bir şekilde çalışmak· terinize iştirakimize mani ol-
tadır. maktadır. Teçebbüsünüzün mu-

lzmir otellerinde evelki ge- vaffakiyeti için en iyi dilek-
ce birinci sınıf 85, ikinci sınıf !erde bulunuyoruz. 
191 oda henüz boş bulunduiu Selanik panayırı 
tesbit edilmiştir. ea,kanı 

~~~~----... .-..~~~~-
Pamuk rekoltesi 

Bu y1l 55,000 balyadır - Pamuk
larımız kolayca ihraç edilecek 

Türkofisin topladığı ve 
ekonomi bakanlığına gönder· 
diği m&lumata göre bu yıl Ege 
bölgesinin pamuk istihsalatı 

55,000 balya kadardır. Geçen 
yıl rekoltesi 38,000 Balya 
idi. Bu yıl pamuk ürün
lerimizim kolaylıkla ihraç 
edileceği anlaşılmaktadır. Ba-

C. H. P, kam unu 
kongreieri 

C. H. Partisinin nahiye ocak 
kongreleri eyluldan itibaren 

başlıyacağı haber alınmıştır. 

B. Gayur 
Basın genel direktörlüğü mü· 
irlerinden ba Ga ur eh-

zı yerlerde pamukların has
talıklı olduğu hakkında çıkan 
haberler asılsızdır. Rekoltenin 
gerek evsaf, gerek miktar ba· 
kımından yetiştirici ve tecimer
lerimizi sevindirdiği görülmek
tedir. Pamuk piyasası yakında 
açılacaktır. Fiatlar geçen yıla 
göre 15 kuruş yüksektir. istek 
çoktur. 

Şapka yerine 
Karantinada demirci Ali us

tanın dükkanında yatan Ahmet 
oglu Ziya şapka kanununa ay
kırı olarak başına yün bere 
giydiğinden tutulmuştur. 

§ lzmirden Mersinliye doğru 
gitmekte olan Haydar oğlu A
demin şapka kanununa aykırı 
olarak ba ına kef a sardı· ı 

iis!B fi' 
Şarkısından mıWıem olan bu P~ 

tamanıetı bir nazire değildir, E /iti 
emirde Nedim aruzla ;•azmıştır, ıJJ1 
Türk vezni o/atı lıece vezni ile yaJ 

y,0• 

Ağaçları yak~~ 
Ödemiş'in Bademiye kÖ~ı 

de Muslukbaşı mevkiioded' 
fundalıklarda çıkan yang101ır
ikiyüz kestane ağacı yano>•Ş ·or 

k d. - . · ,,.en'• 
yangının en ı arazısını "ı;oıiO 

!etmek kastile Mehmed dıo 
adında bir köylü tarahO ııt· 
kasten çıkarılc'. ğı anlaşıfııl1f 
Kendisi tutulmuştur. 

Ecza~ı Kemal 
Aktaş .. 

. b$f 
Hilal eczanesi sabib1 fi. 

Kama) Aktaş dün Sakan•• ,ı· 
puriyle lstanbuldan avdet ,~· 
miştir. Busene pana~• ıfl~· 
si kliği göze çarpan reklaJll. jf 
tahassısımızı muharrirle~eP 
den biri vapurdan çıkııf lif' 
ziyaret etmiş, panayıra ~e ~· 
me<lik, biraz istirahat içı~,Ji~ 
ğaziçinde yangeldim, ınaıı 0clı 
Hilal eczanesi Keıneral:,y•1 
panayırını kuracak, P911,~J' 
şerefine kolonyalarında 
luk yapacaktır demiştir. . 10r 

Muharririmiz ayak ü:ı~~ı ilı' 
gun bir halde yine rekla pııJI 
mal etmiyen aziz ecıııJ,~ 
selamlıyarak ayrılmıştır. ,ııeı.I 

aldığımıza göre Hilal ec;11ıv~· 
panayır müddetince J(eıııe •• ıı• 

·1atlı ,.. da kolonyalarını tenzı 
şa tabi tutacaktır Jt'f 

Mustafayı öidürc~,f 
Narlıdere köyünde ~~~fıt~: 

pusu kurarak öldürenlb 11 )ıiJll' oğlu Hasan ve oğlu r_ rce~1 

d d- ııg• tı'' uruşmalarına un d-ııoif,1 hakyerinde devaın . e ı ıı•o . 
Dünkü celsede şiındıy~ ve fl•, 
dinlenmemiş olan Ha_yrı di~ıeP 
S~D _adında iki şahit LJ( 
mıyştırk. d . .. e.,ııel ..,ef 

a a an bır gun elı ,..~, 

!arla zeytinleri hacz~9111f• bif 
elesinden maktul 11 )1İÇ ( 

katil Hasan arasınd~. ıeıııi~e 
vaka çıkmadığını soY !ı'' 
dir. • ·ıı fll~ 

Kararın tefhimi ıçı bı'' 
eme bir güne 
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Kizaran, sevinçten kalbi çar-
B eski asılzade ayleleri erkanının H d l 1 d• pan çocuğu arabaya aldı. u- d u ut ar g""' mış ar r 

Sahil ve hudud ŞF.hirlerin e a yı ı • nun adı Jangeri idi. Beraberce 
k Oturmalarını menediyor. Dışa- ı ' ;ı Jra, 24 ( Ö.R ) - Dey]i onağa geldiler. Odaya gi-
. k rıda km ulan kralcı suikasdlere T c:!g- raf gazetesi Adis-Ababa 

suya ve çamura batıyoı!ar. 

Ogadar ilinde ilk teşrin ayına 

kadar münakalat imkansız 
olacaktır. 

rınce, T erezya arkalarından a-
pıyı sürmeledi. Şimdi toy ço- yardımcı olmamaları için... muhabirinin çok ilg i des!er bir 

k h - Fakat sen kralcı değilsin. telgrafını neşrediyor.lngiliz ga-

Habeşistanın askeri hazırlık-
cu mübhem bir endişe isse-
diyor, bu olgun kadını nasıl Hürriyet tanrıcısısın. zetecisine göre hemen hemen 
sevebileceğini tayin edemiye- - Düşmanlarım buna kani bütün yabancılar Habeş payi-
rek sanki buradan kaçmak is- değiller. tahtından ayrılmışlardır. Bu-
teyordu. - Kim senin düşmanların? rada tecim mağaznlarının bir 

ları hakkında da aytar şu ha
berleri veriyor : 

Fakat Terezya ona doğru - Sen onları yenemezsin. çoğu kapalıdır. Kiralar yüzde 
yürüdü. Gözlerinde korkuyla Biran düşündü, başını salla- 60 düşmüştür. Büyük ltalyan 

Cenup cephesiıfde, Hududa 

pek yakın olarak, iyi silahlı 

20,000 asker toplanmıştır.Eritre karışık ayni presteşi okuyordu. dı ve kendi kendine söylenir hastanesinde bir doktorla iki 
b ld gı"bi: hasta bakıcıdan başka kimse hududunda ise lÖ0.000 muha-
•tını elleri arasına a ı ve T k 

k _ Bı"r düşmanım var... e kal t y l · rip; Italyan kitaatının ilerleme-ııca dudaklarını çocuğun tüy- mamış ır. a nız mısyoner-
ıüz yanaklarına dayadı... bir ... Jülyen onun casusuodan ler memleketten çıkıb gitmek sine karşı koyacaklardır. Ha-

•·· Bu onun için yeni, şim- başka bir şey değil. Bilruem, tavsiyelerine kulak asmıyorlar. beş kuvvetleri kendi aralarmda 
diye kadar tatmadığı yeni bir ben şu Robespiyere ne yaptım Bu seneki tufanı andıran telsiz telgrafla muhabere ede-
ıehvet oldu. Teması hem tatlı ki! Beni tanımaz bile. Bir defa yağmurlar, 1926 dan beri eşi ceklerdir. Habeşistanın elinde 
hern sert olan, hareketlerinde geçerkea ya görmüş, ya gör- görülmemiş feyezeınlara sebep bulunan birkaç tayyare de mu-
faşılacak bir çeviklik göze çar- memiştir. olmuştur Birbiri üzerine her vasala işlerinde kullanılacaktır. 
pan nahif vücut şimdi istirahat Çocuk gürledi: sene bu :zamana kadar 28 par- ltalyanlar hücuma geçer geç-
döşeğine uzanmıştı. Çocuğun - Peki Talyen ne yapıyor? mak yağmur yağarken bu se- mez, Cibuti demiryolu çoktan 

- Talye
1 

n korkag-ın biridir. 34 k - b · h 1 1 H b Yatışmasile yatışan aşık kadın ne parma yagmışhr. Bü- erı azır anmış o an e eş 
Konvansiyon mecllsl t·· ki l f d "d d' şiındi onun uykuya dalmış gibi un ırma ar taşmıştır. Yollar- memur ar tara ın an ı arc e ı-

Hebert, Şomek, Fobr Deg- d b · 1 --- 1 k · geniş geniş nefes alışını sey• a eygır er gogus erine kadar lece tır. 
Jantin, Kamil Demulen ve Dan- --------1--41Hl--------

rediyordu. boru hep onun başkanlığı altında H b 1 A d • 
O da uzandı. KoJJarını ha- mahkum etti. Talyen ancak a eşistanın işga } a } 

t:~:d:.Itına aldı ve gözlerini Robespiyerin gözüne girmek B z b k' ' 
sevdasiyle se:ı çıkarmadı. Ab- • t 

Jermlnal kanunu dal! Canavarın bu kurbanlarla ır a } a Va ası. 
Bu çevik vücudu, nefesi kanacag~ 101 mı sanıyor ? En 

daiına saf olan bu ağzı birden 
bire terketmek lazımgeliyordu. kudretli hasımlarını ortadan 
Bir kere daha başka yere göç kaldırdıktan sonra, artık hiç 
ebncğe mecbur kalan Tereı.ya birıey onu durduramıyacak. 
bu kısa visalin hasretile üzülüyor - Sonıı Vm· -
idi: Genç aşıkına çiçek, meyva, ........................................ .. 
Çaglıyan isimleri veriyor ve Yugoslav kabınası 
00

• veda etmezden evvel son Yine bahran karfısında mı 
Öpülerini tahyordu: Belgrad, 24 (A.A) - Kabi-

- Sevgilim, söyliyeceğimi nede üç bakanın istifası do!a-
uslu uslu kabul edeceksin. b d d yısile yapılması ica e en e-

Jon Geri başını kaldırdı. ğiş~klik küçük anlaşma konfe-
Yari geyinmişti.Zaten Terezya, ransı toplanmadan evvel yapı-
kapıyı sürmeler sürmelemez, lacak gibi görünmektedir. 
onun bu halinden hoşlanıyordu. Bazı söylentilere göre hiç 
Odaya bir felaket girmişti. beklenmiyen bazı güçlüklerin 
Çocuk bunu hissetti. bir buhran doğurması ihtimali 
. - Neden sakin olmaklığım vardır. Bakanlardan Yankoviç 
ıcap ediyor? Ne yapmak isti- bu akşam Bohinge'ye giderek 
Yorsun? Arhk beni sevmiyor arkadaşlarının istifasını kral 
nıusun? naibi prense bildirecektir. 

0n~:t~~Y~:~:=i.. Muğlada sı~ak 
b -:-Pek iyi bilirsin ki her vakit MuğJa 23 (A.A) - Uç gün· 
enım zerdalim, mavi çağlaya- dür oldukça sıcak vardır. De-

nını, çiçekli fındık ağacımsın.. d 
Fakat mes'ud günlerin bu rece gündüzleri otuz an aşağı 

~elilik Jakaplarını şimdi ke- düşmiyor. .. •• 
erle tekrarlıyordu. V f t 
-:- Söyle, benden gizlediğin e a 

Proje nedir? Meraş Cumhuriyet Halk Par-
Bordodan ayrıJmakhğım lazım. tisi başkanı ve Kars saylavı 

- Benden ayrı!mak! Halid Onaranın annesi ve şeh-
- Şimdılik birbirimizden rimiz Şar kurulu üyelerinden 

ayrılma ıyız. Ali Onaranın büyük annesi dün 
- Gidip bir başkasile bu- vefat etmiştir. 

luşasın ve onun!a sevişesin di- Cenazesi bugün saat 11 de 
Ye mi? Zalim, sen böyle mi U:zunyoldaki evlerinden kaldı · 
d
seversin? Demek beni hep al-
attınl. rılarak Kemeraltı camiinde na-

- Birkaç gündenberi haki- mazı kılındıktan sonra Karşı-
kat d 1 d K yaka kabristanına defnedile-. ı sen en giz iyor um. en-
dınıden bile gizlemeğe ç:-.lışı- cektir. 
Yordum. Fakat ne yapalım, Bu ölümle yaslanan sayın 
saadetimiz devam edemiyecek. saylavımız Halid Onarana öz 
ı~ açan b d ~ ·ı· gı·tmeg-e yürekten başsağlığı diler ve 
b 

en egı ım, .
1 

. . 
1 erıi b d. ı kendisile aı esının acı arına or-rnec ur e ıyor ar. 

- Kim? Tal en mi? tak oluruz. y •••••••••••••••••••••••••• , 
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Londra, 24 (A.A) - Daily 
Telgraf diyorki: 

Mussolini Habeşistan'ın iş
galini, adi bir zabıta vak' ası 
telakki etmeldedir. Italyan hü
kUmetinin Adis - Ababadalci 
elçisini ~eri çağırmak niyetinde 
olmadığı fakat Italyan elçiliği 
muhafaza kuvvetlerini artırmak 
üzere oraya bir tabur gönder
meği kuvvetle istediği söylen
mektedir. 

Bay Mussolini bununla bera
ber hiç bir şeyin kendisini 
amacından ayıramıyacağı ka
naatındadır. 

Londra, 24 (A.A) - Harb 
çıkhğı takdirde Habeşistana 
hekim heyeti göndermek üzere 

Londralı bir cerrahın başkan
lığı altında bir hekimler ko
mitesi kurulmuştur. 

Organizasyon komitesi genel 
bir kayıt defteri açmak niye
tinde bulunmuşsa da dış işleri 
başkanlığının araya girmesi 
üzerine şimdilik bundan vaz
geçmiştir. 

Pai-is, 24 (A.A) - Gazete
ler lngiliz kabinesinin müza
kerelerinden uzun uzadıya 
bahsederek verilen kararların 

yumuşaklığından dolayı mem
nuniyet göstermekle beraber 
bunun Habeş anlaşmazlığı ge· 
nel durumunu pek fazla dü
zelteceğini sanmamaktadır. 

B. Celil Bayar· bugün 
lzmirden ayrılıyor - __. ....... .. .... . ._. _ - -

Nazilli Basma fabrikasının ve mükemmel gardenpartisi 
temelatma törenine başkanlık olmuş ve sabaha kadar neşe 
etmek ve Keçiborlu kükürt ile geçmiştir. 
fabrikası tesisatını tetkik ey· Bugün saat onda C. H. Par-
lemek üzere evvelki gün re- tisi Dolaphkuyu nahiyesinin 
fakatinde şehrimizde bulunan yeni inşa edilen binası ve saat 
say!avlar bulunduğu halde git- 00 birde C. H. Partisi Esnaf 
miş olan sayın Ekonomi baka
nımız bay Celal Bayar dün 
akşam saat 22 yi 25 geçe 
otokarla şehrimize dönmüştür. 

Ekonumi bakam, Alsancak 
istasyonunda ilbay Fazlı Güleç, 
Trakya enspektörü General 
Kazım Dirik, parti başkam Yoz
gat saylavı bay Avni Doğan, 
şehrim zde bulunan saylavlar, 
şarbay doktor Behçet Uz 
müstahkem mevki as komuta: 

ve işçiler birlikleri Bürosunun 
açım törenlerine başkanlık ede
ceklerdir. 

Şehrimiz Tecim odası tara
fından l:zmirpalas salonlarınde 
Ekonomi bakanı bay Celal 
Bayar şerefine bir öğle şöleni 
verilecektir. 

Bay Celal Bavar bugün Sa
karya vapurile lstanbula hare
ket edecek ve Ege'liler tara
fından uğurlanacaktır. 

• 
Harputta Atatürk 

Anıtı 

nı Albay Rasim, Tecim 
odası başkanı Bay Hakkı 
Balcıoğlu, banka, direktörleri, 
Türkofis başkanı Türkofi51 di 
rektörü ve daha bir çok zevat 
tarafından karşılanmışlardır. Elaziz 24 (A.A) - Harp ut 

Sayın Bakan yoldaki istas- kasabasında yapılan Atatürk 
yanlarda halk tarafından teza- anıtının açılma töreni dün ya-
hüratla selamlanmış?ardır. pıldı. Törende binlerce halk, 

Bay Celal Bayar l:zmirpalasta birinci genel enspektör Abidin 

Yeni kurulacak uınumi ıııiHettişJik idar 
J\ılürakabeyi kolaylaştıracaktır 

lstanbul, 25 {Telefon) - Şark vilayetlerinde idari, ekonomik 
kültürel, bayındırlık ve zirai olmak üzere beş koldan islihata 
başlanacağı Ankaradan bildiriliyor. 

Erzrumda kurulacak bir umumi müfettişlik idari mürakabeyi 
kola y]aştıracaktır. 

Petrol ve altın 
Yurdumuzun bir çok yerlerinde 

bulundu bu madenler 
lstanbul,. 24 (Ö.T.) - Şimdiye kadar yapılan madea araş· 

brmalarında memleketin 19 yerinde petrol kaynaklan bullllımuş 

ve 23 yerde de altın damarlarına rast gelinmiştir. Bunların iflet· 

me kabiliyeti ve zenginlikleri üzerinde gereken tetkikler yapıl
maktadır. 

Telefon Kanunu 
Memleketteki tesisatın işletilmesi 
Istanbul, 24 (Ö.T) - Telefon ücretlerinin ucu:zlamaın için ya• 

palan tetkikler ilerilemiştir.Memleketteki telefon tesisabnı ihtiya•. 

ca en uygun şekirlde işletmek için yeni bir telefon kanunu ha
zırlanmaktadır. 

Romen Başbakanı 
Paris~e Görüşmeler Yapacak 

Paris, 24 (Ö.R) - Bükreşten bildiriliyor: Başbakan B. Tata-
1 resko Fransa-Romanya arasındaki ekonomsal münasebetlere aid 

bir takım meseleleri Fransız bakanlarile görüşmek üzere Parise 
gitmeğe karar vermiştir. 

Paris, 24 (Ö. R) - Cumnr başkanı B. Lebrun 
tür. Yugoslavyanın yeni elçisi B. Puriçi oğleden 
edecektir. 

Parise dönmüş• 
sonra kabul 

1 

Bisikletçiler Roman yada 
Sekiz Türk bisikletçisinin arasında 

İzmir'li Kazım da vardır 
lstanbul, 24 (Telefon) - Romanya'da yapılacak 1750 kilo

metrelik bisiklet turuna iştirak edecek sekiz Türk bisikletçisi 

Romanya'ya varmışlar ve iyi karşılanmışlardır. 
Bu sekiz bisikletçinin arasında lzmir Şampiyonu lzmirsporlu 

Kazım da vardır. 

Galatasaray galip 
Bükrcşiıı Yuventos takııııını 3 - 2 yendi 

IstanbuJ, 24 (Telefon) - Macaristandan Romanyaya dönen 

Galatasaray takımı bugün ilk maçını Bükıeşte Yuventos takımı 
ile yapmış ve 3-2 kazanmıştır. Maç zevkli olmuş ve Galata
saray çok güzel bir oyun çıkarmıştır. 

Arnavtluk • 
ıs yanı 

Kralı devirih cııınuriyet kurnıak 
için yapılnıışdır 

lstanbul, 25 ( Teldon ) - Arnavt"ukta son çıkan ihtilalin kı
ralı devirip cumuriyeti kurmak için tertip edildiği anlaşılmış
tır. Fevkalade mahkeme isyanı çıkaranlardau üç küçük zabit ile 
sekiz jandarmayı ölüme mahküm etmiştir. 

Uşak ş~mpiyonu galip 
Güzel bir oyundan sonra Nazilli 

'"f akımını 1 - 6 yendiler 
Aydm, 24 (Özel) - Bugün başlıyan grup şampiyonasında 

Aydın • Uşak mıntakaları şampiyonları karşılaştı. Uşaklılar güzel 

bir oyundan sonra 1 - 6 Nazilli takımını yenmeğe muvaffak ol
muşlardır. Uşakın bu galibiyeti burada takım kuvveti lehinde 
müsait bir intıba yaratmıştır. Maçlara bugün kalan dört takım 
arasında devam edilecektir. 

~ 

ltalyan mekteb gemileri 
I!tanbuJ, 24 ( A.A ) - Beş gündenberi limanımızda bu· 

Junmakta olan Amerika Vespuççi ve Krstoforo Kolombo 
adlı İtalyan mekteb gemilerı bu sabah saat 8,30 da lima
nımızdan Akdenize doğru yoJa çıkmıılardır. ~ VARYETELER MUZIK ~ 

. k ~ 
:+;: Fiatlarda zam yoktur, Fusatı açırmayınız. ~: 
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biraz istirahatten sonra Şehir Özmen, ilbay Tevfik Gür ve 
gazinosunda şereflerine veri- köylerden gelen heyetler bu-
len gardenpartiye gelmişlerdir. lundular. Halkın sevinci aon-
Gardenparti senenin en zengin suz u ·. 

ltaJyan büyük elçisi 8. GaJJi dün gece elçilik binası•da 
ltalyan denizcileri ıerefine bir akpm ıöJeni vermiı, bu fi
leni bir suvare takibetmiıtir. 

ANKARA BiRASI Orman çiftliğinde yetiştirilen hususi bir tip 
dan (Şerbetçi otu) · yapılmaktadır. 

· ı H hl I\. arpa ı e u oa-
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Aydın ojilu Bay Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 
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"Siz Türkler re Kadar • ev az 
sınız. en :uakiki Anca 

Bu mektubu yazan b r kalp 
herhalde melektir. Benim de 
&önliimde bir ateş yandı. Allah 
senden razı olsun. 

Bay Rober, tam bir hafta 
evvel bir rüya görmüştüm. Sa
rı'ya anlatnuşhm. Birgi tarnfın
dan bir yıldız doğuyor. Bu yıl-
dız büyüyor. Yüzü güneş ka
dar güzel bir kız ; gözlerim 
hep onda : Bu yıldız uçuyor. 
Sarayımın balkonuna doğru 
yaklaşıyor, kollarımı açıyorum. 
O yıldızın sesinde ilahi bir 
cazibe var : Ben senin maşu
kai ka:binim. Sana gönlümü 
veriyorum, diyor. Elim eline 
temas ediyor. Ona yalvarıyo-
rum. Geliniz. Size bu kalbi 
vereyim. Ebediyen senin olsun. 
Eli elimde dudaklarımız birle
şiyor. Kulağımda onun hazin 
ve güzel sesi ! " Seni seviyo
rum, çıldırasıya seviyorum 
Prens!" 

Bütün benliğimde isiri bir 
lezzet ; bayılıyorum gibi. Onu 
göğsümde sıkıyorum. Yavaş, 
yavaı bu vücud eriyor ve sönü
yor. Uzakta perişan saçlar 
kanlar içinde bir vücud ! Yine 
bir ses : 

- Prens beni kurtar, öldü
rüyorlar, kalbim, ruhum senin, 
ebediyyen senin, mukaddes 
aşkım ! 

Çıldırmış gibi yatağımdan 
Fırlıyorum. Başım önümdeki 
ıamdana çarpıyor. Hali (başını 
göstrerek) izi alnımda! Uyan
dığim zaman hertarafım titri-
yordu. içimde bir alev hasıl 
oldu. Asabım bozulmuş. Hum
ma içinde yanıyordum. Sabaha 
kadar uyuyamadım. 
Mehmet bay kökremiş bir arı· 

lan gibi soluyordu. Alnında 
terler birikmişti. herhalinde 
müthiş bir azap çektiği belli 
ıdi. 

Rober: - Allahıma ham
rlederim • Mukabil aşkınızı 
görmekle bahtiyarlığım tamam 
oldu. Müsaade buyurursanız 
hemen yola çıkayım. Prenses 
cehennemi bir azap içindedir. 
Gözleri, kalbi yollarda .. 

Bay Mehmed - Prensese 
Allahımın huzurunda kalbimi 
veriyorum. Ebedi aşkım ona 
aittir. Senelerdenberi, bay Ro
ber, boş bir kalp ilP. yaşıyor

dum, Yalnız yaşamak bir kalp 
için cehennemdir. Fakat artık 
mes'udum. Prensesin kalbinde 
yaşıyorum.Sofyanm aşkı da be
nim kalbimi doldurdu. Bu mu· 
hayyeJ aşkı takdis ederim. 

Fakat aceleye hacet yok. 
Aşkın ıstırabında ayrıca bir 
lezzet vardır. Üç günden evvel 
hareketinize asla müsaade ede
mem.Daha çok konuşacak,dert
leşeceğiz. Muhayyel sevgiJimi 
bana uzunuzadıya anlatacaksınız 
Ve ben bu hayali takdis ede· 
rek müteselli olacağım. Ben de 
kendisine temiz sevgimi yaza
cağım. 

Rober - Emredersiniz aziz 
Prensim. Saadetinizi Allahım· 
dan dilerim. Bu bahtiyarlık 
yolunda hayatım Prensesin ve 
sizindir. 

Bay Sarı - Rober karde~; 

aceleye mahal yok. Benim 
beraber g!tmekliğim de · İcab 
ediyor. Sevgili bayımdan izin 
alır ve yola beraberce çıkarız. 

Bay Mehmed - Teşekkür 

çok iyi olacak. Mektubumu 
elinle sevgili Prensese verirrin. 
Ve görüşmek için bir yer ta
yin edersiniz. Rober dostu
muzda bize yardım eder. 

Rober - Aziz prens; Bay 
Sarı'nm benimle beraber gel
mesini istemesi yine bir gönül 
meselesidir. Sevgili bayının yal
nız kalbi azap çekmesine razı 
olmuyor; aynı ıstırabın lezzeti
ni kendisi de tatmak istiyor. 
Onun kalbine de bir ateş koy
dum. 

Ve yolda görüştüklerini an· 
lattı. 

Bay Mehmet - işte buna 
çok sevindim. Sarı, aynı yolun 
yolcusuyuz. Jülyetin hayali ve 
cazibesi korkarımki seni Bi
zansa kadar çekecek. 

O gece saatlerce konuştu
lar. Rober Prenses hakkında 
Bay Mehmede mufassal mahi
mat verdi. Vakit bayJi ilerile
miş, Rober istirahate çekilmiş
ti. Şimdi bay Mehmed, bay 
Sarı'Ja haşhaşa kalmışb. Bay 
Mehmed: 

- Bu gönül macerası bizi 
bu ülkelerin biran evvel fethi
ne sevkedecek. Ruhumda bu 
bilmediğim, görmediğim güzele 
karşı derin bir aşk belirdi. 

Bu sayede Birginin yollarını, 
zayıf noktalarını da öğrenmiş 
o'acağnz. Allahın dileği olur. 
Bu aşk Türklük için hayırlı ola
cak nasip ise bütün o iller 
bizim olur. [*] 

Bay Sarı - Evet beyim; 
prensesten ve Roberden çok 
hizmet ve muavenet göreceği
mize eminim. Rober cesur ve 
iyi kalpli bir genç; Birgiye 
2-idebilirsem her şeyi tetkik 
eder avdetimde arzederim. 

Ertesi günü Roberin şerefi
ne büyük bir ziyafet verildi. 

Eğlenceler tertip olundu. Ro
ber gördüğü hüsnü kabulden 
son derece memnun olmuştu. 
Mütemadiyen Bay Sarı'ya te
şekkür ediliyordu: 

- Beni lütüflerinizle çok 
mahcup ettiniz. Nasıl teşekkür 
edeceğimi bilemiyorum. Lütfen 
kardeşim; prense bu hissiya
tımı arzediniz. 

Bay Sarı - Rica ederim 
Rober, bu sözlere lüzum yok. 
Bay Mehmed, malum hadise 
cihetile artık kabına sığamıyor. 
Dün akşam bana "Bizzat pren
sese gitsem nasıl olur. Prens 
Edmon beni tanır ve dostum
dur .11 aiyordu. Güçbela bu 
fikrinden v.ız geçirebild'm,Sana 
büyük bir muhabbeti var. Fe-
dakarlığmı çok takdir ediyor. 
Sen bizim artık hakiki bir 
dostumuzsun. lki gün sonra 
yola çıkacağız. Bizim köyde 
seni yine misafir e~erim. 

Rober - Siz Türkler ne 
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(•) O sıra/auta bay Meluned ara
zisini briyıiltmege ı•r miistakı7 bir 
beylik kurmaoa karar vermişti. Kt'll
disi Oermiııam limeras11ula11dı. Bay 
Melımrd Mü1idi 1107-1308 smeleriıı
de !Jirgi, A;asuluk, 7ire taraflan111 
elde rdı·rrk bır brvlik kurmııştıı. 1326 
tarüıi11dt• lzmu taraflarım da Ce11e
ı•izlilerdr11 alarak beyli(fiııi biiyii/llri. 
Bulla rn![mm (Ormıfrmr) lz/ikimıye
ti11i tammrdu. Bry!ir'firı müessisi kr11-
di~ifir. Vefalmdan so11ra ikitıd oğlu 
Um111 ~·r. 011da11 so11ra biiyiik karı/eşi 
lflzır Vt' r11 11ilını•rl r11 kiiçiikieri bay 
İw l1t1•liırı idarr rfmişlerdir. Bu bey
li fiil ( 1401) smrsitulr. Osma11/tlar 

r nsalaraı 
.. d.. t9 or un. 

kadar mütevazi ve samimi in
sanları:ıınız. Hakilti müsr.vatı 
sizde gördüm. Bay ve bir köy
lü bir arkadaş bir dost gibi 
konuşuyor. Bahucus prensiniz 
ne can adam; p;.·ensesin aşık 
oiduğu kadar var. Ne ~özel 
ve gürbüz bir g.enç. 

' Bay Sarı - Insan'ar müsa
vidir ve ayni hakka ın:ı !iktirlcr. 
Bir köylü dediniz, evet .o fe
dakar ve çalışkan adam, bizim 
ve1inimetimizdir. 

Hakiki mH!et onlardır. Biz 
onların işlerini göreıı vekilleri
yiz. O kadar. Ne hakla onlara 
tahakküm ee zulüm edebiliriz. 

Rober :__ Kardeşim yola 
çıkmadan evvel sana söyliye-
cek mühim bir havadisim var. 
Diye geoeı·al Dimitri ile Pren-
ses arasında geçen bütün ha
diseleri, yolda general ile mü
lakatını anlattı: 

- işte dostum; mühim ve 
canavar bir düşmanımız vardır. 
Bizim taraflarda bu herife te· 
sadüf etmekliğimiz muhtemel
dir. Seni bir tüccar olarak 
kendisine takdim edeceğim, 
aramızda bir şirke!in aktedil-
diğini söyliyeceğim. Bu mel'un 
herif Sırtlan kadar yırtıcı ve 
menfur bir adamdır. 

Birgide sen tüccar olnrak 
tanılacaksın. Seni gizr ce 
prens:!s ile görüştüreceğim. 
Dilimizle meramını güzel an· 
lahyorsun. Ah bir defa Birgi
ye varsak ve prensesi bahti
yar görsek. Ha! T .. m ınüsel
lah olarak yola çıkalım. Di
mitri ile çarpışmaklığıınız müm
kündür. 

- Sonu ı-ar -
•••• • 

General J(azıın Diril{ 
Genel sevgi arasında 

Jar dolu hayatını anlatmış spo
run yükselmesini ve gelişmesini 
sağlamlamak ( temin etmek ) 
için ne şekilde çalışmaları Ia
zımgeldiği hakkında nasihat
larda bulunarak : 

- Sizi daima el ele ve 
tin birliği ( ruh birliği ) 
içinde samimi çalışır duy-
mak isterim. Rekabetler lzmir 
sporuna daima zarar vermiştir. 
Başınızda Fazlı Güleç olduğu 
halde her halde çok büyük mu
vaffakiyetler başaracaksınız. 
Çok sevdiğim lzmir sporcula
rından aynhrken büyük teessür 
duyuyorum. Allahaısmarladık. 

Demiştir. Bundan sonra Fazlı 
Güleç; !lporcuları her cihetce 
himayeye çalışacağını vadetti. 
Fazlı Güleç, Turing ve oto
mobil kulübü ile lzmir ve 
dolayı öntükler muhipleri 
cemiyetinin onursal başkan
lığını yapacaktır. Toplantı
dan sonra sporcular eski ve 
yeni ilbaylar için üç defa: 

-- Yaşa! diye bağırmışlardır. 
Bugün Trakya bölgesi genel 

espektörü General K. Dirik; 
lzmir sporcuları tarafmdan da 
vapurda ufrurlanacaktır., 

KöylUlerln sevgisi 
Bugün saat sekizde Işıklar 

ve Narlıdere Örnek köyleri 
muhtarlan, Trakya genel ens
pektörlüğüne atanmış olan ge-
neral Kazım Dirik şerefine şe
hir gazinosunda bir çay şö

leni vereceklerdir. 
Bu şölende köylüler de bu

lunacaklardır. 
Birçok zevat köylüler tara-

ııl • • • ' '. =-=--
Nazilli 
Celal 

kombinası töreninde Bay At üstün e 
Bayar'ın değerli bir sövlevi 4000 Kilometre 

-Baştarafı l i»ci sa1ıifedc

defa kuracakları basma fabrikası 
olacaktır. Fabrikamız yalnız 
Balkanlar bakımından değil, 
belki Avrupa bakımından mu
kayese ettifrimiz zaman küçük 
sayılmıyacak bir eserdir. Fakat 

zilliye gelir fabrikayı kuraı·, 
pamuklarımızı alır, bunun adına 
devletçilik derler. Böyle bir 
devletçiliğin taraftarı mısınız ? 
(Kurbanıyız sesleri) O vakıt ta 
bana aynı şeyi söylemiştiniz. 

Bu Fabrikanın bu kadar ya· 

Ce/ul Bayar Nazillide 

teknik itibarile bütün dünya kın bir zamanda kurulacağını 
ile boy ölçüşebilecek mükem· tahmin_ etmemiştim. Türk ulu-
meliyettedir. Bunu, bittiği za- su Dünyanın her hangi bir 
man güzel eserlerile de göre• ulusu ile her sahada boy öl-
ceksiniz. çüşmiye muktedirdir. Siz böyle 

Senede 20 milyon bir tarihi ulusun çocuklansınız. 
metre Sizin için hayatta başarılmıya-

Fabrikamız 1937 se~esi ip- cak hiçbir şey yoktur. 
tidasında bitmiş olacaktır. Bu Atatürk ibadeti ••• 
fabrikaya beş milyon lira sar· Türk neslinin bir şans eseri 
fedeceğiz. Günde iki bin beş- olarak o kadar büyük bir reisi 
yüz amele çalışacaktır. Her- yardır ki onun rehberliği al-
sene onbeş bin lıalya pamuk bnda yapılmıyacak hiçbir şey 
alınacaktır. Senelik istihsalatı yoktur. (Şiddetli alkışlar) 
yirmi milyon metre olacaktır. Bu büyük ve dahi önderimiz 
Zannederim ki, buna küçük bir • hakkında candan izhar edilen 
eser denilemez. minnettarlık duygulan yerin-

Müsaade ederseniz Nazilli- dedir. Türk milleti için Ata· 

Jileri böyle mükemmel bir eseri 
kendi sinelerine çektiklerinden 
dolayı tebrik edeyim. 

Fabrikanın teknik itibarile 
mükemmeliyetini söylerken şu
nu da ilave edeyim ki, Türk, 
Sovyet dostluğu Sovyet tek
niği ile eJeJe kuvvetlenmiş bir
birini tekamül ettirmiştir. 

Kayseride yine bu cümleden 
olarak bütün cihan itibarile 
tetkike şayan miilcemmel bir 
eser vücuda getirilmiştir. Bu
radaki belki ondan daha iyi 
olacaktır. 

TUrk - Sovyet dostluğu 
Benden evelki hatip Türk 

ve Sovyet dostluğundan bahse
derken kuvvetli bir ifad .... de 
bulunarak, bu dostluk kara 
günler yadigarıdır, dediler. 
Evet bu böyledir. Tarih seyrini 
asla değiştiremez. Tarih, Türk 
ve Sovyet dosluğunu kara gün
lerinin bir hadisesi, bir şahese· 
ri olarak kaydetmiştir. Biz bu
nu unutmıyoruz. Ve unutmıya
cağız. Bunu huzurunuzda hulus 
ile tekrar ediyorum. 

Gördüm ki Sovyet memle
ketinin her tarafında Türk 
dostluğu herkesin kulağına 
erişmiş, halka malolmuştur. Si
zin aranızda ayni dostluğun 
canlılıklarını görerek cidden 
bahtiyar oluyorum. 

Devfetçlllkte gaye 
Biz endüstriyi büyük 

ziraatın yardımcısı olarak 
koruyoruz. Ben serbest fır
ka vak'alarmdan sonra Na
zilliye gelmiştim. O vakıt bana 
mahsulün para etmediğinden 
bahsettiniz. O vakıt liberalizm 
denilen iktisadi sistem biline
rek, bilinmiyerek münakaşa 
ediliyordu. O zaman size mah· 
sulü dışarıya satmak müşkül
dür dedim. Fabrika yapmak . 
lüzumu işaret ettim. Bu fabri
kayı lcendi vesaitinizle kurabi
lirsiniz dedim. Bunun cevabı 
menfi oldu. 

Memleketin başka yerinde
kiler gelip te sizin ihtiyacınız 
için bu fabrikayı kurarlar mı? 
Dedim. Bittabi bu büsbütün 
imkansızdı. Bu büyük işi ancak 

türkü sevmek daima bir iba
dettir. 

Bir hükömet reisimiz vardır. 
Biliyorsunuz ki adı lnönü kah
ramanı, Lozan kahramanı is
met Inönü. Bu iki yerin ismini 
burada söylemekteki maksa• 
dım şudur ki ismet Inönü harp 
cephelerinde olduğu kadar 
bütün cihan diplomatları 
müvacehesiode de zeki, ir-
fan ve kabiliyetlerile mu-
vaffak olmuş, bize Lo-
zan muahedesi bibi bir 

şaheser hediye etmiştir. Salta
nat idaresi sizi düşünmedi. 
Cumuriyet rejimi sizin reji
minizdir. Bütün düşünceleri 
ancak s·zin içindir. Türk mil· 
letinin ikbal ve saadeti içindir. 

Ben hepinizin yüzüne baktığım 
zaman bir ilham duyuyorum. 
Ankara veya lstanbuJa gidince 
minnettarlık duygularınızı Ata· 
türke söylemekliğimi arzu edi
yorsunuz. (Şiddetli alkışlar). 

Buıau kendilerine söyliyece· 
ğim. Sizin duygularınızı tam ifa
de edebilmekten acizim. Fakat 
çalışacağım. 

Bir mamOre 
Yükselecek 

Şimdi son sözlerimin mühim 
bir kısmını fabrikanın açılış 
resiıdne bırakıyorum. Nazilli
ler, Sümer bankın yaptığı iş her
kesin menfaatınadır. Burada 
kurulacak olan fabrika kimse
nin ekmeğini elindeu almıyacak
tır. Civarda el sanayii ile çalı
şanlar vardır. Onlara yardım 
edeceğiz. Kendilerine mükem
mel boyanmış iplik vereceğiz. 
Ve satışlarına y:ırdım edeceğiz. 
Arzu ettikleri kadar bu mües
seseye amele de verebilirler; 

Çok geçmiyecek burada bir 
mamure yükselecektir. Şimdi 
hep beraber bu mes'ud eserin 
teme!ini atalım. 

Bay bakanın söylevinden 
sonra fabrika alanında biraz 
istirahat edilmiş uray tarafın
dan halkevinde verilen ve çok 
samimi bir hava içinde geçen 
şölende bulunulmuştur. 

Bay bakan yarın sabah saat 

Alan Türkmen er 
Moskova, 23 (A.A) - 34 

Türkmen Kolkoz köylüsü As
kabaddan Moskovaya kadar 
4000 kilometre üzerinde yap
makta oldukları kahramanca 
yürüyüşü dün bitirmişler. Ka
file Askabaddan mayısın otu
zunda kalkmış ve yolda, Ka
rakum çölü ile Steplerdt! bü
yük zorlukları yenmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Moskovaya varışlarında Türk 
men atlıları ulusa] müdafaa 
halk komiseri Bay Tukacevski, 
Türkistan cumuriyeti icra ko
mitesi başkanı Bay Astakof 
ve binlerce halk tarafından 
karşılanarak selimlanmışlardır. 

Atlıların sıhhatı gayet iyidir. 
Atların vaziyeti de çok iyidir. 

Orman ··yangını 
Muğla 23 (A.A) - Muğlaya 

bağlı Yılanlı dağının ÇobaD 
ovasında Çatal alanda orın•D 
yangını çıkmışhr. Yangını söo· 
dürmek için merkezden orm•~ 
eşyalarile jandarma kuvvetı 
gönderilmiıtir. .. ···-Londra - Roma 

Gerginliği 
==Baş taraft liin'mi sahifcd6-k 

bir teşebbüste bulunmıya~ 
ve bundan böyle ıtalya ile 
fikir taatisine devam işini Frao· 
sız hükumetine bırakacaktır. 

Umumiyetle iyi haber alaO 
kaynaklardan elde edilen hır 
berlere göre ltalyan - Habef 
ihtilafının halli için uluslar koO .. 
seyinin toplanacağı 4 Eyliil t•: 
ribine kadar lngiliz hükunıetı 
hiçbir teşebbüste bulunnııy•· 
cakbr. Buna karşı, lngiltere 
F ransanın bu yoldaki büttill 

bır gayretlerine destek olmıya . 
dl .. 

zırdıt. B. Laval tarafından t> • 

rişilecek uzlaşma teşebbüsler• 
L 

., .. 
de bir şonuça varmazsa 0 

dra kabinesi uluslar kuru~&J 
konseyinin toplanmasını bek .. 

yecektir. ıe-
Bazı muhafazakar gazete ... 

rin yazdıkları?a bakılırs~ in~ 
liz delegelerı HabeşıstaP . 

er• 
muhasematın açılmasını g .. 
bırakmak ve böylece işe yat•" 
yabilecek bir zaman ka:ıa0~e 
için görüşmeleri sürünceJll " .. 
bırakmak taktiğini kullanac• 1 .. 

bS 
lardır. Mesela durumu rna ,.., .. 
linde incelemek ve uluslar lcU uı . eı.· 
muna meselenin hak~~111Y bit 
uygun şekilde halli ıçın is .. 

. k .. Habeş proje verme uzere . Jıo .. 
tana arsiulusal bir tabkık ıc-

. .. d ·1 sini te mısyonunun gon erı me ıde. 

lif edeceklerdir. Her h:ufl'" 
lngiliz hükümeti uluslar dii .. 
munun istikbalini tehlikerddetli 
şürebilecek her türlü şı . tel 
tedbirlerden sakınmak 15 

gibi görünüyor. r1d' 
Uzıa,ma komlsyo11U ... , 

Ö l}ılaŞ"" 
Beren, 24 ( .R) - I .. vO 

ve büküm komisyonu Bed ''" 
~otelinde çalışmalarına e L]ıl 
ediyor. Komisyon Val -lt•I .. 
hadisesile bundan sonra , •. ., .. .. ıe 
yan - Habeş hudutları u Jtıal" 
de çıkan diğer hadiselerde dıi' 

yn' . 
yan garnizonlarının ° elel1 

rol hakkında ItaJyan cleJeg .. ilell 
· ·5te" 

tarafından dinlenmesı .1 

1 
ıJJeie 

şahitlerle uzmanları dırı ek f'' 
karar vermiştir. Dinlenece JıO" 
h. b" k ld ~ undaf'lı ' ıtler ır ço o ug b r" 
misyon çalışmalarının d~ /yof· 
lerce uzayacağı düşiinu ~taır•" 

Berne 23 (A.A) - . b0raf1 

Habeş komisyonu ~yesı bll''~ 
gelmişler, mesailcrı~e orel~ 
devam edeceklerdır. rJott•1 
federasyon başkam B· 

ziyaret etmişlenlir. sJ41~ 
Londra 23 (A.A) - af'fP 

üç gün ıçm Londrada" r-ıad 
mıştır. İş bakanı 5. . -
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Parlak bir rüya içinde 
------~--.. . 

i(aterina bütün hayaline varmıştı şım-
di de bir başkumandan karısı oluyordu 

Katerina Dimitriyevna, Ki~ - • 9;t'r:ıek için herşeyi feda elme-

yef te bir kıvılcım gibi gönül- yi terci; edi~ord~-~nd:::u~!;: 
den gönüle girerek bir çok rın yar ımı 1 e u n d t 
genç kalpleri tutuştwduktan mettar bagajla~ı müDs~ ~trir~ c • 

hi ı . . ti Ve Katerına ımı yev• 
sonra yabancı su te r erını · . . . 1 k-
f eth .. k O birbiri nanın valızlerını ıene enıpe 

etmeıe çı b. nu . 1 • · h. ıre sayarak 
ardınca Emıte Badende, Cont- töriin emır erını. ~· 

0
. 't . 

treexeville'de Aix-Les-Bain,'de vaıona yerleflır k' m~:~;~: 
görmek kabil oluyordu. Bil- yevna birazd ankce dı. . . b 
h 8 • karşısın a en ısını u 

assa Rua prenseslerinin yaz- ze ı . dd tJe mil-
Jık istasyonu sayılan Contrex- kadar ısrar ve ıı e . ti 
eville'de en çok görünmekte dafaa eden za~ite ·.mınne e 

. . . l bakarak teşekkur ettı. 
en zengın ve en aııl sıma an K •t Miyasoidof bana 
baştan çıkarmakta idi. Gece- -t • apı ebnu hizmeti asla 
1 · b d ı· yap ıgınız erı akara masası başın a ta ı • S · e karşı k d. unutamıyacagım. ız . 
uşunun yardımiyle mütema ı· minnettarlığımı ne suretle ödı-

Yen kazanan bu genç kadının bil. · dedi 
b ·ıh h ye mm, k . 

ı assa fevkaJlde mu teşem Trenin derhal hare eti genç 
tuvaletleri dillerde dolaşıyordu. zabite arzusunu bildirmek im-

Zavallı Butoviç soluk soluğa kanını bırakmadı. Madam Bu-
kalınışb. Bu cıva gibi yerind~ toviç tren uzaklaşıncaya ka-
durmıyan, çok çekici ve ateşlı dar küçük elini sallıyarak za-
varlığı takibe imkan bulama- biti selamladı. Bu selamla~ 
'?ışbr .. Böylece bir giln Kate· Miyasoidofa aradığı ~ud~.e.tl~ 
rına Dımitriyevnayı, Karbbadta hamiyi nihayet ele geçırdıgını 
bulunduğu sırada Çarlık ordu- anlatıyordu. 
sunun ruhu sayılan general = Sonu var-

SuhoınJinofa takdim ettiler. 
Subomlinof Ural ordusu başku· 
nıandanı ve Çarlar sarayının 
2özbebeği idi. Bu altmış üç 
Yaşındaki general henüz yir
nıhıci baharını gören ıenç ka· 
dına vurulmuştu. Enspektör 
Butoviçin karısı bu yüksek mü
nasebetten mümkün olduğu 
~adar fazla neticeler almayı 
aklına koymuştu. Generabn 
karargahında yerleşti. ihtiyar 
Suhonılinofun sevgi.sine muka· 
bele eder gibi göründü. Bu 
kabil oyunlarda cidden ustaydı. 

Suhomlinof bu kadına her· 
şeyini teslim etti. Onun esiri 
01nıuştu. 

Bir gün: 
- Benim karım olunuz. BO· 

tün varlığım sizin olsun diyor· 
du. 

Katerina cevap verdi: 

- Ural ordusu başkuman· 
danlığından istifa ederek Pet
rogratta bir kumandanlık der-

Ubde ettiğiniz gün kecamdan 
~Yrılacak sizin olacağım.Şimdi
lılc benim dostum, aşıkım ol
makla iktifa ediniz. 

* •• lfte Virzbolovo gümrüğnde 
rnuhafızların sıkıştırdıkları ka
dın, Serj Miyasoidof'un bir 
ha111i ıibi karıısına çıktığı ka
~ın bu kadındı. Miyasoidof bu 
kadar çekici güzelligi olan, ve 
b' 1tıat kendi mukadderatını 
Jeiiıtirebilecek olan bir kadın 
l h" . ~ ınde müdahaleden çekınme· 
~·· Bir kötü tesadüf olarak 
uı gümrükleri genel enıpek-t .... 

r oru o aırada Virzbo!ovada bu-
Unuyordu. Mumaileyh kapitcn 
rafından istenilen ruhsatı 

\ .!rnıekten imtin etti. 

Orta oku) ve liselerde 
Parasız okuma yarış 

Sınacı 

Lise ve Orta okullarda pa
rasız okumak istiyenler için 
lzmir Erkek lisesinde 23 Eylül 
935 te yarış smacı yapılacak
hr. isteklilerin aşağıdaki bel
gelerle 15 - 21 Eylüle kadar 
doğrudan doğruya lzmir Erkek 
Lisesi Direktörlüğüne baıvur
malan gerektir. 

t - Öıbelek kiğadı 
2 _ Hüküümet doktorun

dan alacajı sıhhat raporu . 
3 _ Baba ve anasının fakır 

olduğuna dair belediyele.rden, 
köylü ise ihtiyar heyetlerınden 
alacağı mazbata 

4 _ Çıktığı veya okumakta 
olduğu okuldan - zeklsı,;.- ça-

l k l - ve ahlakı - hakkında 
ış an ıgı 
alacağı belge .. 

5 _ Yarış sınaç1an Turkçe, 

d b. t tarih coğrafya ve e e ıya , ' k 
. . den yapılaca tır. 
rıyaııye . ı_ 

Orta okullarla lıselere ;"a~ıd 
. . baıvuran tal~be velılerın
ıçın 
d her halde çocuklarının 
den beraber getirilmesi iıten
;kte olduğu anlaıılmııtır. 
Ktiltiir direktörlüğllnden orta 

kullar ve liseler direktörlük· 
Jerine g6nderilen bir tamimde 
tadil ve diier ıebeplerle baı
ka yerlerde bulunan ve taşra 
halkından dolan çocukların ka-

d i,.in velileriyle birlikte bu-
yı y 1 d .. 
lunmalanna liizum o ma ıgı ~e 
bu gibilere kolaylık glisterıl· 
meıi bildirilmittir. 

Memura k•rfı 
GOıelyalıda Halimağa tarla-

d Gnnet sokağında Said 
sın • . d b 
k H ticenin evı yanm a u-
ııı a k . . .d 

luoan arsayı ölçme ıçuı gı en 

k d atro fen memurlarından 
a • k t tti·· · H lil Dündar'a ha are e gı 

ğ:riilmüş ve tahkikata baflan· 
Serj Nikolaviç Miyasoidof 

1•cndi kendini mağlfip mu sa-
Yacaktı? Bu son ncticcyı· elde mııtır. • ....................... . 
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Her gUn saat aa te varyeteler 

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

vaziyetten istifade ediniz 

TENi Aı:JIK 

Kazım Dirik 
Bir •• 

re1ım valisi ve Bir vali rejimi 

- Baştarafı 1 nci sahltede -
Bu müşahedenin dikkate de

ğeri vardır. Makamın şahsa 
değil, şahsın makama ne ver-
diğini sarahaten gösteren 
bir misaldir. On sene zarfında 
lzmir ne olmuşsa Kazım Dirik 
valiliğe çıktığı için değil, vali-
liğe Kazım Dirik gelmiş oldu
ğu içindir. 
Kizım Dirik 21 sene evvel 

cihan harbında dördüncü ordu 
menzil müfettişi iken, dördüncü 
ordu menzil çalışma tarzı, bü-
tün orduların menzil çalışma 
tarzından başka türlü idi. 

istiklal savaşında onun ça
lııme tarzını görcmiyecek bir 
vaziyette idim. 

Fakat Kazım Dirik, Cumhu
riyet rejiminde lzmirio valisi 
olduğu gündenberi onu tekrar 
takip edebildim. Kazım Dirik, 
büyük cihan savaşında dördün
cü ordu menziliııe şahsiyetinin 
kaşesini nasıl vermiş ise, lzmir 
valiliğinde valiliğe de yine 
kt!ndi kaşesini vermiş olduğunu 
gördüm. Ve valiliğe vermiş ol
duğu kaşenin, dördüncü ordu 
meuziline yirmi bir sene evvel 
verdiği kaşenin aynı olduğunu 
da gördüm. 

O halde Kazım Dirik'in de
ğişen zaman ve değişen şart-
lar arasından hiç değişmeden 
geçen bir kaşesi olduğu sara-
haten kendini gösteriyordu. 

insanda değişmeden ilerli
yen bir fikir, değişmeden te
kamül eden bir görhş, değiş
meden olgunlaşan bir akıl 
yoktur. Bunlar znman ve me-
kanla değişmediği vakit, on
ları taşıyan adamın ne kendine, 
ne de başkalarına hayrı yok
tur. 

Yalnız bir şey, tek bir şey 
vardır ki o, zamana ve meka
na göre rengini değiştirdiği 
gün sah bini dünyanın en aşa
ğı adamı ve en iğrenç mah-
luku yapar. O da insanın ka
rakteri ve karakt.?rinin kaşe
sidir. Halbuki zaman ve ~art- f 
larla karakter değiştiren ka
raktersiz tiplerin bolluğu ya- ı 
nında, şahsiyeti değişmiyen 
adamların adedi parmakla sa
yılacak ve aramakla zor Lulu
nacak kadar azdır. 

Bununla beraber karakter 
sahibi adamların makbul insanlar 
olması da mutlaka lazımgel-
mez. Her işe manialar icat 
eden, her teşebbbsü z.ehirJi 
tenkitlerile çürüten negatif tip-
lerin değişmiyor diye karak
terlerine hürmet edecek değiliz. 

Her memlekette idarenin ba
tına gelecek olanların hem ka· 
rakteri olan hem d~ karkteri 
müsbet olan adamlardan olması 
lizımdır. 

Kadını kadın olduğu için 
aevdireo kadın aıln gibi, iti, 
it g6rmeyi, it baıannayı bun
lan yapmıf obnak aıkı için 
ıeven, yapıcı ve yaratıcı olmıya 
tükenmez bir •ık taııyan m&a· 
bet karakterli adamlar llzımdır. 

ÇOnkl bir idarenin bqında 
iı gören ne zeki, ne feruet, 
ne hillnilniyet, ne hamiyet ne 
de bilri deiiJdir. Daima en 
&ne ılhillen bu meziyetler her 
ıeyi utbi g6rmeğe ahpnlan 
kandıracak laflar ve lakırdı
lardır. 

Gerçe gabi, ferasetsiz bir 
kafa ile it giSrmeğe imkin 
yoktur, fakat bunlarsız iı g~
rnlemiyeceğini itiraf ediyoruz 
diye, gl>rillen iılerin bunlarla 
görtiJdilğünü kabul etmiı olu-
yor değiliz. 

Yazan: Dr. A. Muhtar 
beş sene yirmi sene, beş sene, 
bir sene, bir ay veya bir hafta 
evvel tanıyan adamların her 
hangi birisine tarif ettiriniz 
yapacakları tarifin birbirinden 
hiç farkı o'.madığını görecek
siniz. 

Türkiyede yirmi beş senede, 
yirmi beş esırlık görüş, gidif, 
düşünüş ve ahlak değişiklikleri 
clduğu halde onun phsiyetinin 
hususi durumu biç değişmemiş 
demektir. 

O halde itirafa mecburuz ki 
onun değişmemiş bir karakte
ristiki, söklilmez bir durumu, 
sabit duran bir fark vasfı ve 
biraz ilmi tabirile, yenilmez bir 
karakteri vardır ve karakteri 
belli bir adamdır. 
Kizım Dirigin karakteri 

menfi midir? Müsbet midir? 
Kazım Dirik teşebblisleri ve 

vazifeleri ilk hamlede tenkidi 
bir bakımla çürütmeye başla
yan, yüklendiği işlerin çıkmaz, 

olmaz ve yapılmaz tarafJarında 
durarak ve onları şişirerek 

teşebbüslerin f eke veren taraf
larına mı? Yoksa herişin her-
şeydcn evvel çıkar tarafına, 
kolaylığı gösteren uephesine, 
imkanı vadeden taraflarına mı 

sarılan bir adamdır? 
Onun teninin beyazlığı, ona 

esmeılik iftirasını, boyunun 

uzunluğu ona cücelik iftirasını 
bedihiJiğjnin kuvvetile nasıl 
imkansız kılarsa, onun tükenmi
yen iş ve hareket heyecanı ona 
menfilik iftirasını o kadar im
kansız kılar. 

Onun karakterinin asıl var
lığı ve var olan karakterinin 
en karakteristik kaşesi bura
dadır. 

Kazım Dirik müspet bir tip
tir ve bir 11 Action tt adamının 
tipidir. Kazım Dirik'te buraya 
kadar olanı böyledir. ve "böy
le değildir., iddiasını yapabil
mek de kimse için mUmküo 
değildir. Bundan sonrasının 
laf ve güzzafa, münakaşa ve 
itirazlara tahammülü vardır; 
fakat bundan sonrasının tenkid 
ve itiraza mütehammil olması 

neka<ıar ehemmiyetsiz ise, bu· 
taya kadar olanının gayrı kabili 
münakaşa olması okadar ehem
miyetlidir. 

* • • 
Kizım Dirik bmirin ve hin· 

terlandının mektebine, yoluna, 
dağına, taşına, toprağına, ağa-
cına, itine, gUcllne, sporuna, 
gidişine, düıilnllfüne, hayatına, 
san'abna, ekinine, biçimine, 
ıebrine, kazasına, nahiyeaine, 
köyüne kendi varhğından bir-
şey bırakmıthr. lzmirde herıey 
onun varlığına itiyad edinmifti. 
Ayrılığı onun için herıeyde ve 
her yerde onun yokluk acuun 
hisıettiriyor. 

Onun gidecejinin gittijiılin 
llfı bunun içindir ki, ıehrin, 
kazalann, k6ylerın, memurlann, 
tUccarlann, doktorlann, bak-
kallann, kHaplann, b&yüklerin, 
k&çliklerin, kadııılann, erkek-
l~rin, hocalann, talebenin, iyi
nın, katnnlln, hırsızın, uğur1u-
zun, mahktimuo, mahbmun, fa
kirin, zenginin hattl dilencile
rin ve ailrtOklerin bile içli ve 
hasretli bir konuıma ve derd
letme mevzuu oluyor. 

Vali KAzım Dirik'in on ıene 
zarfında lzmirde bıraktığı iı ve 
intiba nedir? 

Sualine, ferdlerden kim olur
sa olsun biç birinin vereceği 
cevabın hükmü yoktur; çnokil 
kim olursa olsun hiç kimse iz
mir değildir yalnız kendisidir. 
Bu sualin cevabı, canlı ve ger-
çek cevabı gösterilen bu uçsuz 
bucaksız alakanın kendisidir. 

Gözü olmıyan bir adamın 
görmesine imkin yoktur, bu
nunla beraber gören göz de
ğildir göz, görmenin yalnız ba · 
sit bir aletidir. 

idarelerin başında iş gören 
yalnız karakter ve milsbet ka
raktedir. KAıım Dirik bu ba
kımdan ne vaziyettedir ? 

Kizım Dirik rejim sevgisini 
kendine bir mezbeb ve aeYgi 
rejimini idaresinde bir mealck 
yapmııb. 

Hiç şüphe yok ki Klzım 

Dirik kendine mahsus kaşesi olan 
bir adamdır. Klıım Diriği yirmi 

lzmir onu buglln hasret ve 
sevgisinin en derin heyecanile 
uirurluyor. 

bilmişiz! Ne • • 
ıyı 

··-·-·. 
Bir tertip yan] ışını istisıııara kalkışanlar! 

şiz! Menfaatlarını yazılarma 
esas tutanlar ve göz göre akı 

kara, karayı ak yapabilecek
lerini umanlar bir tertip yanlı
şını istismar için dakika kaçır
madan ortaya atıldılar. Biz 
buna şaşmıyoruz. Fakat acaba 
yapmak istedikleri sataşmanın 
ne kadar çürük bir temele da
yandığını ve ne çabuk yıkıldı
ğını görmekle kendileri biraz 
sıkılmış ve utanmış ola
caklar mı? 

"Anadolu" arkadatımız .. sah
tekarlık yapmayınız " diyor. 
Gerçi lzmir ve Ege balkı sah
tekarlık yapılabilecek ıiltun· 
ların hangi tarafta olabilecejini 
çoktan ayırd etmiftir. Amma 
bir defa daha w sabteklrbj'I " 
kimin yaptığını görelim! 

11 Anadolu" diyor ki: 
" Son gllnlerde llzOm fiat

lerini düıürme etrafında yazıl
mış olan tiddetli yayımı, vuku
bulan mücadeleleri, arka arkaya 
yapılan toplantılan hatırlayınız. 

Bir de Yeni Asınn Celal Ba
ya ın dilnkü nutku içinde kas
den ayırarak, parçalıyarak baş
lık yapbğı. fU cümleyi okuyu
nuz ve elinizi vicdanınıza ko
yunuz. Neye hnkmederainiz? 

"Yüksek Ekonomi bakanı
mızın son günlerin neşriyatına 

temas ettiğine, ( üzüm fiatleri 
kasden düşürülmllş, Uretmen
ler kasden zarara sokulmuştur) 
iddiasında bulunanların bu s&z
lerini tevbih etmekte ve OzOm 
fiatlerini düşüren tecimerlere 
hak vermekte olduğuna hükm
edersiniz, değil mi?,, 

Evet, bunları "Anadolu,, ya
zıyor. Fakat ona sorabilir miyiz? 

" A arkadaş, \lıüm fiaUeri
nin kasden düşürUldüğilnti, 
üretmenlerin zarara :Sokuldu
ğunu yazan kimdi? Yeni Aaır 
mı, Anadolu mu? Anadoluda 
bu iş iizerinde bir satır yazı 
çıkmazken hakikati ortaya 
atarak Bakanlığın ve Türkofisin 
müdahalesini tahrik eden sakın 
"Yeni Asır,, değil de, " Ana
dolu ,, nun ruhu mu idi? YaJ .. 
nız bugün değil, yıllardanberi 
heı· gUn mliıtahsili koruyan, 
kucakhyan yazılar .. Yeni Asır,,-
da değil de aakın "Anadoluda,, 
mı çıkıyordu. 

" Anadolu ,, arkadaı Ozlim 
fiatleri hakkında son gilnlerde 

yapılan neşriyat dediği zama 
bunun başda "Yeni Asır,, ı 
neşriyatı olduğunu, her vakı 
gibi bu meselede de müstahsil 
koruma mücadelesini " Yen 
A ır 11 ın açbğını ve bu müca
delenin ön safında kaldığın 
pek eyi bilir. Acaba bunu biJ
miyen var da onları kandıraca 
ğını, kendi sessizliğini unuttura· 
cağım mı umuyor? 

Acaba biz kendi neşriyatı· 

mızı mı Celal Bayarın ağzile 
" tevbih ,, ettirmek istemişiz? 
Acaba Partide üzüm işi üze· 
rinde yapılan toplantıda sala· 
hiyettar ağızlann mlidafaa et• 
tikleri tez, "Yeni Asır" ın te .. 
zinden ayrı mıdır? Deri slirülen 
hakikatlerden bqka mıdır? 
Hal böyle olunca, bize uhte
kirlık isnad eden arkadatımız 
kimi aldattığını, kimi avuttu
ğunu umuyor? 

Fakat "Anadolu,, nun k5tü 
maksadı sabrları arasından pek 
güzel smtıyor. Şunu da dinle
yiniz: Diyor ki: uy eni Aıır aklı 
sıra muhalefet temaylllleri bes
liyebilir, bu bizim umurumuzda 
bile değildir. Fakat ... ,, 

Görüyorsunuz ya, hala 
o divA: Bütttn Tiirkiyede, yal
nız "Anadolu., gazetesinin zih
ninde kalan, zira yalnız onun 
tarafından istismar vesilesi sa
yılan muhalefet davası! 

Türk devletinin, Türk ulusu
nun prensipleri, temel · yasası 
olan Parti prensipleri Ana· 
doluya göre, lzmirde yalnız 
"Anadolu,, nun "malıdır,,. On
dan başka her gazete ancak 
"muhalif,, bir gazete olabilir. 
" Anadolu ,, ulusal meseleler 
üzerinde istediği kadar susar. 
Müstahsili korumak için de
vamlı hiç bir neşriyata lüzum 
görmezken "büyük ve tarihsel 
devrim partisinin sadık yolcu
ları,, ancak " Anadolu ,, nun 
şahsında temsil edilmiş olur! 
Bizim gibi, Parti pr~n
siplerimizi, kendi prensıp
lerini korumak için Ekonomi 
mücadelesinde müstahsil hak
Jarmın, ulus asığlarının her 
gün koruyuculuğunu yapanlar, 
"Anadolu., ya intisap mutlulu
ğunu kazanmazlarsa, ancak 
"muhalif" sayılırlar 1 11 Anado
lu,, nun sahtekirhk divisı işte 
budur. Artık sahtekarlığın ne
rede olduğuna siz hükmedin. 

İZ MİRDE 

At~isar Tütüncüler Bantası 
Komisyon yazıhanesi 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, 38 
Telefon: 2aaa Telgraf adresi: lzmlrde Bank 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve maluulit 
üzerine komisyon if)erı yapar ve gönderilen mallar üzerine 
avanslar verir. Tilttın ve direr mahsuller için mUaait arzi-
yeleri vardır. (S. 6) 4 - 15 b.~' 1183 

IZMIR DEKOR 
PANAYIRDA 
PROJE. DEKORASYON. TEZYiNA 1, 

RESiM. YAZJ. GRAf,iK. 1,EŞHiR 

ELEKTRiK 1,ESiSATI 
EN EHVEN ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

Adres: Saman iskelesi İş bankası karşısında 
10 - 10 (S.5-6)(1591) 



Acıya mal olan şöhretler 
Lili Pons ölen 
~n parlak 

yavrusunun acısiyle 
şöhrete yükseld. 

ft:.rnelLc saadetine der-ebllecek bir ün alabilir mi? 

kında değildi. Tiyatro, opera, 
şan ve şöhret onun aklından 

geçmeyen şeylerdi! 
O anne idi. 

Hoı · vu a dans kızlar •• ç 
artlar iç· nde ça ışır a 



A')11stos ... .,...,_ 

a 1 a r d a 
e Salomon lı b·r tarihi vardır.Dünyanı 

hili mevcuttur ... • 
Bilinuı::._ .... iyen şe 

ıes7 de ilk ar şbrmalar 1 

1567 de Peru Kral vekili, 
1 1 

Don Alverezo De Mendoza 
He Don Alvnro Mendana de 
Neyrnyı Pasifik Oseatımda ve
ya büyük Oseanda bilinmiyen 
topraklan keşfe memur et
ınişti. İki gemici, tam üç ay 
süren uzun bir deniz gezinti
sinden sonra "Salomon,, adım 
verdıkleri bir takım a ialar 
vardır. Davud'un hafofi Süley
ın n'm burada yaşadığını, bü
yük servet hazin~lerinin de 
bu, ada bulunduğunu zanı•edi
Yor a d. 

alomon adsl;:lrını 
b lamadllar 

Dönüşte, endaoın verdiği 
rapor üzerine, lspanyol sarayı
nın iştihası kabardı. Altın ha
zinelerine el koymak hırsı ile 
Don Gracia de Mendoza ile 
Peru genel ilbayı Margix de 
Caniente'ye Salomon adalarını 
ele geçirmek emrini verdi. Bu 
eın:r muc'bince dört kalyon 
techiz olu acaktı. Az zamanda 
bu ka yon!ar hazır~nndı. Peru
da faydasız sayılan erkekler 
Ve kadınlar Salomon adalarının 
ilk ko.onisini kurmak üzere 
gemilere bindiler. Fakat Men
dananın verdiği izahat o kadar 
Yanlıştı ki takım nJaları bul
~ak kabil olmadı. Bundan sonra 
ık' 1 asır, Salomon adalarının 
ancak Mendananm hayalinde 
V6eut bulduğuna hiikrnedildi. 

1797 aeneslnde yani 
Bir sefer 

1767 de Carteret, 1768 de 
Bugenvil, 1769 da Survil birbiri 
•rdınca Salomon adalarını zi
Y~ret ettiler. Bu sonuncu ge
zıci, Yerlilerin korkunç vahşet-
~· b rıne karşı isyan ederek u 
adalara 11 Ktillar adaları adını 
Verdi, 

il 

1782 de aynı adaları bulan 
Sh ti . . . 0 r and "Yeni Ceoaci,, ısmını 
koydu. Nihayet "1826 - 1829,, 
~a Dumon Durvil, Freysine ve 

Uppereyin yardımı ile Salo-
~on adalarını gezdiler. Bu 

eyete bir çok doktorlar ve 
~atüralistler yoldaşlık ediyordu. 

eyet adada üç yıl kalarak 
araştırmalar yaptı. Bu tarihten 
~o lradır ki büyük osean:n yal
arı bütün gemicilere açılmış 
oldu 

"9eıanezyanın bir parç si 
Melanezyanın bir parçası 

olan Salomon adaları lngilte-
r~ni d' <' .. , N n ır, BuS!envil, ':luvazo , 

ev Corciya, habel, Gnadal-

Bayan Kitper yerli kadm ve. kliber~ı bir yerli kadıntlaıı o/a!l kızı 
cana, Malayla, San Kristobal hepsini ezen, yıkan hamleleri-

bir küçük adalardan ibaret oseanın eşsiı güzellikler taşı-
adıoı taşıyan yedi büyük ve 1 ne boyun eğmektedir. Pasifik 

olup 44,020 kilometre mesa- yan nihayetsizliği içinde kay-
hası ve tahminen 175000 nü- bolmuş birer noktayı andıran 
fusu vardır. Çoğu sönmüş ol- bu adacıklar hemen her gün 
mak üzere birçok volkanları vukubulan sarsıntılarla sallan-
ile meşhurdur. En yükseği makta, tufan devrinde olduğu 
Babli yanar dağı olup 3100 gibi, müthiş yağmurlar, fırtı· 

tre irtifaındadır. Bu volkan- nalar herş~yi mahvetmektedir. 
:;dan Bagana feveran halin- Yerliler bu felak~tlere. alış· 
d d. Hugo Bernatzik bu ada- mışlardır. Bnzan şıddeth sar-e ır. 

1 
. . 

larda yerlilerin bayatı hakkın- ~ı.nt~ ar arasıknda bile yerlıle~ın 
d ok değerli bir araştırma ır eryat çı armaksızm sessız-

a ç t Okurlanmıza bunu ce uyuduklan görülür. fakat 
yapmış vır. şafakla beraber earsıntılar ada-
sunacagız : b' · 

Sellanan adalarda nın ır kısmını batırıp hır kıs-
bir arattarma mını kabartacak kadar korkunç 

C t neresidir bilir misi- bir hal kesbedince yerliler me-
. ? eO;a Raha, Salomon ada- tanetlerini kaybederek inlerin-

lnız. n cennetidir. ilahların den çıkarlar. Owa Raha'da 
arını . d' B d 

takdis ettiklcrı yer ır. ura. ~ böyle bir afet sırasında bulu-
yerliler Adem ~e. f:lavva gıbı nuyordum. Ada yerinden oy-
yaşarlar... V ~ ıklımın ~erha- nıyor, şimdi bir dakika içinde 
mets:zliği!e r;ıddetle boguşur- paramparça olacak duygusunu 
lar. Zira imtiyaz.lı san~lan b~I- veriyordu. Yer altından cesa-
ne sık sık aynı felaketlerın, reti kıran gürültüler geliyordu. 
~ynı nfetler:n önünde ne varsa Cehennem boşandı denebilirdi. 

Ayoıkta durmak imkanı yoktu. 
Sarsıntıdan her kes yere yıkıl
mıştı. Halk istediği kadar fer
yat edebilirdi. Yer altından ge
len gürültüler bütün feryatları 
ve iniltileri boğmakte idi. 

Ansızın deniz çekildi. Dal-
ı galar açık denize doğru saldı

rışlar yaptı?ar. Adanın :kıyıları 
çok geniş bir sahada kuruldu 
sanki... Daha hır kaç dakika 
önce dör metre derinlikte su· 
lar altında uyuyan kayalar, çu
kurlar meydana çıktılar. Tam 
üç dakika deniz görünmez ol-

du. Sonra yeniden med baş
ladı. Bu baş döndürücü bir 

sürntle oluyordu. Dağ gibi mu
azzam dalgalar kayakr üzerine 
atıldılar. Adanın bir çok yer
lerini su kapladı. Sular günde 
bir kaç defa böyle çekilir ve 
uzanır. Bu cezir ve med ara· 
5ında su seviyesini on metre 
yükseltir ve alçalır. Be
nim orada bulunduğum günde 
cehennemi f eli ketten sonra bir 
süküoet oldu. Yerliler sarsın· 

• 
1 

tınm bittiğini sanmışlardı. An
sızın ötekilerinden daha çok 
ş' ddetli bir sarsmb oldu. Bu
nu 35 sarsıntı takibetti. Yer
liler ümitlerini keserek adanın 
batacağım söylüyorlardı. Bu 
felaketin bilançosu çok ağır 
oldu. Ou dört köyi.ın izi bile 

1 kalmadı. 
Bir ccç i lenmlt:'! olacaktl 

fütesi snbah Owa Raha'da 
mutadın hilfifmda bir heyecan 
vardır. Y crliler bir yandan bir 
yana koşııyor, toplantılar kuru
yordu. Ansızın esrarengiz bir 
hadi!.ic başgösterdiği zannedi
lebilirdi. Küçük bir anketten 
sonrn bu heyecanın sebebini 
öğrendim: 

Uykuda olan bir çocuğun 

boynundan dört dizi kırmızı 
sedef gerdanlığı çalınmıştı.Çok 
kıymettar sedeflerden yapılaı;ı. 

bu ger<lanhk adamn ilahlarına. 
adak olarak verildiği gibi para 
yerinde de kullanılır. 

Owa Raha'da hırsı1lık bütün 
suçlardan en ağırıdır. Yerliler 
bir yıldırım çabukluğuyla bn
tün adaya yayılan bu haberi 
duyunca hırsızın takibine ko
yuldular. Çocuk uyurken ku
lübede bir kadın vardı. Önce 
ondan şliphe edildi. Fakat in
kar ediyordu. Kadının kulUbesi 
arandı. Hiç birşey bulunamadı. 
Yerliler bu araşbmıaların ne
ticesiz kalmasından daha çok 
heyecanlanıyor, sinirleniyorlar · 
dı. Sonuncu bir tedbir olarak 
başka bir kadın suçlunun 
meş'um kulübesinde yeni bir 
araştırmada bulunmağa memur 
edildi. Y erJile:- merakla bekli· 
yorlardı, Suçlu ve araşbrma 

memuru yanyana idiler. KuHi
benin bir köşesinde iki diıi 
sedef meydann çıkarıldı. Diğer 
iki dizi bulunamıyordu. Bir 
Avrupah için ehemmiyetsiz gö
rülen bu hadise, orada halkı 
ikiye ayırarak kanlı vuruşma· 
Jara sebeb olur. Ertesi gün mu
hakeme görülecekti. Kendisin-

ile dolu idi. " Bir kere 
bunlara bakınız dedi. 
Ben bulrndar zengin ol
duktan sonra bana aid 
olmıya birşeyi alır mı
yım?,, 

Bu plan tesirsiz knldı. 
Zira gerdanlığı çalınan 
çocuğun yakın akraba~ 

sından bir ihtiyarla ka
rısı c!a göz kamaştırıcı 
gerdnnhklarla geldiler. 
iki ihtiyarın bu gelişi 
büyük bir tesir yaptı. 
Suçlu kadın dimdik du-
ruyordu. ihtiyar söze 
başladı: 

"Bu kulumdaki zinet 
ler bana biiyük babam 
Tasi'den kaldı. Bu ku
şak ve bu inci gerdan
hk ceddimin yadigarı
dır.,, 

ihtiyar böylece ken
disinin ve karısının üze
rinde ne varsa hep
sinin meşeini birer bi
rer saydı. 

Yerliler bu sözleri 
dindarane bir surette 
dinliyorlardı. 

ihtiyar suçluya döne
rek onun da üzerindeki 
zinetlcri nasıl tedarik 
ettiği anlatmasını istedi. 

Bunlar da çalınmış 
şeyler miydi? Yoksa 
adanın delikanlıları suç
lunun gönlünü almak 
için mi ona bunlan he· 
diye etmişlerdi. 

Genç kadın kızardı, 
bozardı. Bir cevap vere
meyince yıldırım gibi 
meydandan kaçtı. iki 
iÜn nereye saklandı
ğı anlaşı lamadı. Ne
den sonra anlaşıldı 
ki kendi kabilesin den 

olan Mvana Apuna adh 
papasa sığınmıştır. 

Bu pnpas kabilenin 
bir ananasına uya
rak kızı himayesine 

k}ıprr111 kızı ~·alı lu/ı, mtla 

den ~üphe edilen kadın yerli- almıştır. Şimdi iki kabilenin 
lerin toplandıkları meydana karşılaşması, boğuşması iycap 
geldi. Gerdanı, kollan ve diz· edecektir. Böyle kanlı bir bo-
leri elmas. ercl\nlıklar v u manın önüne valnıı V;\h~ 

o~·a Ralwlı gr11r kız 
kabilelerin en büyük ruha 
başkanları olan Küper geçebi 
lir diye düşünüldü. İki tar 
da ona başvurdu. 

Bir aerserl nasıl ba 
Papas olmuf 

Bu Küper Ova Rahata yer 
leşen bir Alman serserisidir.Sa 
lomon adalarında aç ve yar 
dımsız kalınca işi başka yol 
dökmel.ten başka çare görme 
miş, yavaş yavaş yerlilerin ge 
nel güvenini kuanarak ruban 
reislerin genel başkam olmuş 
tur. Salomon adalarında on 
saymıyan hiçbir kabile yo 
gibidir. 

Küper suçlunun idamım is 
teyen ve onu kabile reisler:n 
haber yollıyarak hükmüne in
tizar etmelerini bildirmiştir. 
Onun hükmü itiraz kabul et

miyen bir hükümdü. Muhake
me günü geldi. Bütün halk köy 
meydanında toplanmıştı. Mwane 
Apuna merkezde yerleşti. Ona 
bağlı olan köylüler etrafını al-

dılar. Davalı sedef gerdanlık 
küçük bir" ağacın dalına asıldı. 

Sonra Mvane söz alarak davayı 
izah etti. Eyi l'e kötü ruhlara 
hitap ediyordu. Suçlu masum 
tavrını takınarak ilerledi. Hır

sızlar için hazırlanan ve 04Tarö" 
denilen zehirli hapı aldı. T e 
reddiltsüz yuttu. Bir çokları 

Mvana tarafından hazırlanan 

bu hapın zehirli olmadığına 
kani idiler. itham mevkiindo 
olut anlardan yalnız iki kişi suç• 

- ı utfen nlirittia -



satilfe a 
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Borsa Haberleri ~ 
:S 

Dün Borsada ~ 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
647,5 A lyoti bira. 6 75 14 50 
729 H zade Ahm 6 50 14 50 
706 S Sü!eymano S 50 11 50 
554 M J Taranto 5 50 11 75 
806 K A Kazım 6 11 25 
311,5 S Celardin 5 25 11 50 
257 Vitel 6 11 50 
167 Ş Riza Halef 6 25 11 So 
150 Y 1 Talat 6 25 8 75 
169 T Debbas 6 62 9 
100 J Kohen 6 12 

98 D Arditi 6 75 10 
95 H Alyoti 8 25 12 
62 J Taranto M 7 50 14 
59 B Alazraki 7 50 1 O 
41 Len Reciyo 7 50 11 
17 H ve Cevdet 11 50 12 
17 S Em ve F M 7 50 8 25 
16 M Alberti 12 75 13 
15 F Emin 7 75 7 50 
15 Koo ittihat 11 50 11 50 
14 P K!ark 7 7 
11 l\'1ani B koo 7 75 11 !'O 

5257 Yekün 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
432 Ş Remzi 6 14 
359 N Ali Havdar 6 50 15 
64 Ş Krispin 5 50 8 25 

9 P Paci 11 40 14 50 
8 M J Taraoto 13 50 13 50 

882 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fi at 
6 549 Buğday 4 62 
3 75 
6 

ıao Arpa 3 75 
78 Nohut 5 75 
41 Bakla 4 87 4 87 

7 10 Kumdarı 7 
75000 kiloPamuk 45 47 50 
169 ton " 

Para Piyasası 
24-8-1935 

Alış 

Mark 50 15 
İıterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 
ltalyan lireti 10 25 
İsviçre Fran. 40 875 
Florin 84 65 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. iJini 23 50 

Satış 
50 65 

625 
8 30 

79 80 
21 55 
10 35 
41 125 
85 

5 25 
24 

Işıklar c:nayeti 
Dava son safhada 

Bornova kamununun (nahi
yesinin) Işıklar köyünde tarla
sına giren hayvanların zarar 
yapmasından ötürü çoban Aliyi 
öldüren ve Murad oğlu Yusu
fu öldürmek kastiJe yaralıyan 
Musanın duruşmasına dün Ağır
ceza hak yerinde devam edil
miştir. Duruşma son safhaya 
gelmiş olduğundan dünkü cel
sede yar genel savman (müd
deiumumi muavini) AH Akka
ya iddiasını serdetmiş, şahitle
rin söylediklerine ve delillere 
göre Musımn; Aliyi ö)Jürmek
ten ve Yusufu öldürmek mak
sadile yaralamaktan Türk ceza 
kanununun 448 ve 456 ıncı 
maddelerine göre cezalandırıl

masını istemiştir. Bundan son· 
ra hakyeri başkanı Süreyya; 
Yusufa ne diyeceğini sormuş, 
Yusuf ta: 

- Beni öldürecekti. N~sılsa 
kurtuldum. Başka bir diyece
ğim yoktur. Hakkımı isterim. 
Cezasını görsün! Dedi. Suçlu 
Mu~aya ne diyeceğini soruldu 
ve son müdafaasını yapması 

bildirildi. Musa: 
- Ben önce de söyledim, 

şimdi de söylerim. ikisi birlik 
olup üzerime atıldılar altların· 
da kaldım. NefeJim kesildi, 
öleceğimi anladım, belimdeki 
bıçağımı ~ çekerek saldırdım. 

Biri ö!dü öteki yaralandı. Bu 
hareketi kendimi müdafaa için 
yaptım. Başka bir diyeceğim 
yoktur, dedi. 

Hak yeri çarşamba günü 
kararını verecektir. 

Taş 

Tepecikte Zeytinli sokağın

da oturan fırıncı Zarifin oğlu 
12 yaşında lbrahim; sokakta 
oynarken Rıza kızı 9 yaşında 
Nazmiyeye taş atmış ve gö
zünden yaralamıştır. 

Kanarya dos\u 
Alsancakta ikinci kordonda 

118 sayılı evde Yusuf kızı 
Hayriyenin kanaryasını çalan 
Said oğlu 10 yaşında Saffet 
ile ltalya t~baasından Mom 
kızı Mişel tutulmuşlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ju lehinde şehadef etmişlerdi. 
Bunlar da eski Cermen yasa· 
larında olduğu gibi ayni ze
hirli hapları yutmağa mecbur· 
dular ve böyle yapblar. 

Buudan sonra Küper söz 
alarak hükmünü tebliğ etti. 
Bu hüküm mucibince suçlu, 
ıahitler ve şikayetçiler başra

hip tarafından hazırlanan birer 
parça şekeri yutacaklardı. Ya

lan şahadette bulunan varsa 
ıstırabından kıvrana kıvrana 
ölecekti. Bizzat kendisinin de 

bu tecrübeden geçeceğini söy
ledi, Böylece meydanda topla
oan yerlilerden her biri suçlu 
hakkmda fikrini söyliyecekti. 
Başrahip kuvvetJi bir müshil 
olan croton yağıodan şeker· 
lere damlatmışb. Şahitlerden 
sonra suçlu kadın da şekeri 

yuttu. Bu müshil şekerinin te
siri mi yoksa Mvane Apuna 
tarafından hazırlanan Taronun 

zehirli olmaması sayesinde mi 
kadın olümden kurtuldu. iki 
töraf ta bu hükümden memnun 
kaldılar. Zira dövüşmeye se
bep kalmamıştı. 

Tlllko va Gore 
Küper'in dostluğunu elde et· 

miştim. Bu sayede Salomon 
adalarında yaşayan yerlilerin 
cidden çok meraklı olan ba-

yatlarma tamamen nüfuz ede
bilmek imkanmı buldum.Bütün 
bu tetkiklerimde Tilko ve Gore 
adlı iki yerli bana yoldaşlık 

ettiler. Bir gün Malayta ada
sında dünyanın en güzel kele
bek nümunelerini avlıyordum. 
iki adam beni dikkatle seyre· 
diyorlardı. Bütün mesaime rağ
men avlıyabildim kelebeklerin 
kanatları bozuluyordu. 24 saat 

içinde yerleştirilmiş en kıymet
tar bir , kelebek koleksiyonu 
getirdiler. Bunları şaşılacak bir 
ustalıkla özenerek avlamışlardı. 
Sevincimden çocuk gibi zıplı
yordum. 

Natagera köyünde yerliler 
gürültülü bir istikbalde bulun
dular. Nereye gitsem ka
dın erkek mütecessis gözler 
beni takip ediyordu. Burada 
ihtiyarlar ve çocuklarla çabuk 
dostoldum. Bir gün ömürlerin
de kalem ve kaat nedir bilmi
yen bu vahşilere kaat kalem 
dağıttım. Çocuklar istedikleri 
modelleri taklit ederek çize· 
ceklerdi: Bu oyundan o kadar 
hoşnut olmuşlardı ki az sonra 
büyükler de kaat kalem aradı .. 
lar. Yerlilerin görüş kabiliyet
lerle çizdikleri krokileri dik· 
katle gözden geçirdim. O za
man resim sanatının bu vahşi
lerin ruhlarmda mündemiç oldu
ğuna inandım. Zaten Melanezya 
çocukları Avrupalılara nazaran 
vakıtsız yetişmiş sayılabilirler. 
Bizim çocukların kargacık bur
gacık kabilinden anJaşılmaz 

hataları bile zorlukla çizdikleri 
bir yaşta onlar yaşıyan hay
vanlara çok benziyen şekiller 
çiziyorlar. 
Geınç kızların vUcutları 
Hurada genç kızlann vücut

ları iğne ile işlenmiş gibidir. 
Taluaj kadınların modasıdır. 
Erkekler gibi kadınlar da çırıl 
çıplak gezdiklerine göre yapı
lan nakışlarla vücutları örtül
müş sayılabilir. Bundan ötüril· 
dür ki genç kızların çizdikleri 
resimler bir çok tatuaj motif-
lerile süslenmiştir. ,, 

[Diğer sayılarımızda yerlile
rin hayatı ve meraklı macera-

~ -- - - !I.: ----1! L____ L . . L.I_ __ •-- .ı --·-- -.ı---1-6!- l 

Bornova 
Otobüsleri 

Bornova şarbayı, Born-0va 
otobüsleri hakkında gazetemize 
yapılan şikayetlerin yersiz ol
duğunu ve otobüslerin eyi ça· 
lış ' ıklarmı bize bildirmiştir. 

Acaba bunun için mi, otobüs
ler (panayır dolayısile) gece 
servislerinin fiatını 12 buçuktan 
15 kuruşa çıkarmış bulunuyor
lar? Panayır dolayısile bütün 
nakliye vasıtalarında indirme 
yapı!ırken bu artırma tuhaf bir 
buluş değil mi? 

Şarbayın teminatına aykm 
olarak Bornovalılardan otobüs
le e karşı şikayetler almağa 

devam ediyoruz. Hiç bir servi
sin saatında yapılmadığı ve in
tizam gözetilmediği bilhassa 
kaydediliyor. 

"işler yolunda,, demekten zi
yade şu bozuk otobüs işlerini 

halkı memnun edecek şekilde 
yoluna sokmağa çalışmak daha 
doğru olmaz mı? 

' lil 1 

Acıya mal olan 
Şöhretler 

- lJa tarn/l Gitıci salıifede -
vimli, narin endamı, sahnedeki 
kibarlığı klasik rollere yeni bir 
cazibe veriyordu. Nihayet onun 
sayesinde Lüsi dö Lamermur 
operasını yeniden sahneye koy
mak mümkün oldu. Zira Melba
nın sesi susalıberi, bu operda1'i 
(Delilik) aryasını hiçbir artist 
yırhyamamıştı. Kırk sene sonra 
Valter Lkotin kahramanı ope· 
rada kendine layık yeni bir 
tercüman buluyordu. 

Şan! 
inanılmaz konturatlar! 
Gazetecilerin kaleminden dö-

kôlen bütün medihler, en yük· 
sek sıfatlar. 

Bütün dünyanın saygısı. 
Amerikada koca bir şehir 

onun adını taşıyor! Lili pons 
Siti Riyo de Janeyroya gittiği 
zaman, Şarbay şehrin anahfar· 
larınmı ona teslim etmek için 
vapura kadar çıkıyor. 

Kendi doğduğu şebirde şar
kı söylemek istediği vakıt ise, 
Graf Zeplin balonu emri altı· 
na veriliyor. 

Vaktile namzet olarak kabul 
edilmediği Paris operasında 
şimdi Vedet (En yüksek artist) 
olarak şarki söylemesi için Mi
lanodan Parise kadar bütün 
bir örkestra ona refakat ediyor. 

Boş kalan be,ık 
Şimdi de sinema. Nefis rol

ler La Malibranın yeniden can
landırılacak hayali. Her filim 
için bir milyon.. Hiç şüphesiz 
yeni şan ve ~öbretler. 

Şan r 
Fakat bu şöhretin karşılığı, 

boş kalmış bir beşiktir. Bu ka
dının altın sesi bu kadar güzel, 
bu kadar saf, bu kadar altüst 
edici ise sebebi belki de göz 
yaşları içinde doğmuş olmasıdır. 

~Lı'ZD'..Y.A'~-Z74/J7Z'aZZY.7! 

iyi bir maaşla, muzaaf usulüne 
aşina bir 

MUHASEBECİ 
A RANIYOR 

,Taliplerin ikinci kordon Şa
hin zade sokağı 18 numarada 
Hoca zade Ahmed ticaretha-
nesine müracaatl~rı. 2-5 
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lzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı merhun 
ve birinci artırmada talip zuhur 
etmediğinden ikinci artırmaya 
bırakılan 55 tenelCe lor, 30 te
neke peynir ve yine 35 tulum 
peynirin ikinci artırması 28/8/ 
935 tarihine rastlıyan çarşanba 
günü saat 14 den itibaren iz. 
mirde Çankırı çarşısında iha
lei kat'iyesi yapılacaktır. Ta
liplerin tayin edilen gün ve sa
atta mahallinde hazır bulun
maları ilan o· un ur. 

'1'>~~ \ 

lzmir Tecim okuıudirektörlü
ğünden: 

1 - Öğrenci kaydı kabulüne 20/8/935 tarihinden itibaren 
başlanmış tar. 

2 - Okula alınacak öğrencinin aşağıdaki belgeleri getirmeleri 
lazımdır. 

A : ilk mektep şahadetnamesi 
B : Hüviyet cüzdanı 
C : Sihhat raporu ve aşı kağıdı 

Ç : 4 , 50X 6 büyüklüğünde altı fotoğraf 
3 - 3 Eyliil mezuniyet, ikmal ve duhul smaçlarına 2/9/935 

tarihinde baş)acak ve 20 - 9- 935 tarihinde nihayet bulacaktır. 

4 - Derslere 30-9-93S tarihinde başlancaktır. 
25 27 28 30 2696 

Amatör 
ÇABUK 

Fotoğraf 

ucuz 
TEMİZ 

işleri 

(1268) 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resim evi 

Şekil No. 9388 

D A i M 
Şekil No. 9368 

O N 
Daimon Markalı hu fenerler 

300 ve 500 metroluktur 
iki pillileri üç yüz, üç pillileri beş yüz 
metre mesafeyi ziyasile aydınlabr 
Ayarlıdır. POLiS ve BEKÇiLER 

için daha çok lüzumludur 
DEPOSU: lzmirde Suluhan civarında 28/9 

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

'--~-

2!~ Agus1os 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina tram~:ay caO"' 

desi No. 596 Tel. 2545 ,,. -Paris fakültesinden diploın81• 
Diş tablplerl 

MuzaJfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyara1' 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O • 

· de kadar memleket hastanesıo .... 

. bk Olesi Bergama ashye ma e 
başkatip1iğinden: I 

b• . Jergamanm atmaca uıa 
lesinde oturan Cemal kı~ 
Zümrut tarafından kocası 
mahalleden Kepsütlü lbrabi~ 
ogy lu Ahmed aleyhine Beri' ·oe 
ma asliye hukuk mahkeınes~nf 
açılan boşanma davası üıerı . 
müddeaaleyh Ahmedin t~sra;ıı 
yüp ettiği anlaşılarak davac10

•
11 

talebi vechile mezbureo• 
tteJ 

müddeaaleyh kocası Ahıne }ıİt 
boşanmasına ve müddeaa1eY k 
bir sene müddetle evleoıııe . 

. t' -asra ten memnuıye ıne ve u.o b• 
fı muhakemenin uhdesine t• ~ 
miline temyizi kabil olı:P:e 
üzere davacının vicabındn 

6
.6· 

müddeaaleyhin gıyabında atııl• 
935 gün 91 esas 269 nuııı Jıı' 
kararla bükme bağlandığı aPbıt' 
şılmış ve hukuk usulü JJl\,ci 
kemeleri kanunun 407 ı 

··ddeıtll' maddesine tevfikan mu •119 
ley bin hükme karşı bir ~ıJ de 
itirazda bulunmadığı ta~dı~if 
on beş gün iğinde katıJeŞ 11 

sayılacağının bilinmesi ıu7z0u)ııı 'lA 1 (12 ı an o unur. •' 
•••••••••••••••••••• ••••• . .................................................................................................... ... 

ve Eytam BankasınJan; 
Esas No. Yeri eski yeni No. Cinsi 

· Emlak 
417 Birinci Karantina Yıldıztepe ve gönül sokakları 26-2 26 

951-952 Akdeniz mahallesi Sahiliye caddesi 40 40·1 38 

779 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1049 
1057 

1058 
1059 
1060 
1063 
1064 
1065 
1066 
1069 

1070 
1072 
1073 

1074 

ikinci Sülcymaniye mahallesi yüzbaşı Hasan 
ve deşteban ve Hıfzı sokaklan 

Dördüncü Sultaniye m. birinci Horasancı sokak 

Dördüncii Sultaniye m. birinci tenezzüh sokağı 

55-57 

9 
77 

Birinci Karataş Teşvikiye sokağı 5 S-1 9 
40 
19 
27 
13 

Karşıyaka Osmanzade m. Nazlı sokak 32 
Karataş Türkiye sokağı 15 
Üçüncü Karataş Duygu sokak 6 
Kasap Hızır mahallesi bahadırlar çarşısı 9 15 
ikinci Gaziler mahallesi yeni açılan Kemer 
caddesinde 106 numaralı adada 4 parsel No 

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

Hasan Hoca mahallesi Ali paşa caddesi 

Hasan Hoca Osmaniye caddesi 
Kasap Hızır mahallesi Hasan hoca sokak 

Hasap Hızır mahalJesi Hayrettin paşa sokaf.t 
Toraman mahallesi cedit sokak 

ikinci Karati\Ş şehit Nusret sokak 
Selimiye mahallesi Halil Rifat paşa caddesi 

İkinci Süleymaniye M. Kamil paşa caddesi 
219 adanın ıı4,, parselinde 

15 
4 

14 
11 
3 

59 4 
44 

15 
4 

12 
9 
3 

71 
30 

132-134 

ikinci Süleymaniye M. Kamil paşa cadde!i 
219 adanın "l,, parseli 

110 72 

arsa 
Hamam ve albndaki 

1
()00 

mazanm 24 te 6 S. ~J,D 
ev ve bahçe ve arsaS 
nın 371640 da 46080 · sC 
Ev ,c 
Ev . 35C 
Evin 64-35 bissesı 1()(i 
248.50 m.murabbaı ars• #) 
Ev 18 
Evin 1-3 hissesi 1rfJ. 
Mağaza sO 
112 m. murabbaı arsa 

sO 
112 m. murabbaı a::, 65 
127.17 m.murabba• rt" (,O 
116. 79 m.murabba• • zzO 
dükkan z~ 

'° 10 
Mağaza 

dük kin 
dük kin . 
Evin 40 da 28 ıebJIJ1 

211 m.murabbaı arı• 
Ev 
278 M. murabba• 
arsa 

,, ,, " 

ss ,, 
zO 
14 

12 
s 1075 ,, ,, ,, 158 A. 3 P. 1-10 242 n ,, 

14 1076 " ,, 11 150 A. 1 P. 10 . 153 ,, ,, ı 
1077 ikinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi so. 160 A. 9 P. 42-2 342 ,, ' 
1078 ,, ,, 11 ,, ,, 167 A. 15 P. 73 1037 :: ,, 45 
1079 ikinci Süleymaniye M. ikinci ,, ,, 164 A. 11 P. 19-1 1078 ,, ,, ı:~ 
1080 ,, 11 ,, ,, ,, 160 A. 2 P. 18-2 3466 ,, " 

1
o 

1081 ,, ,, M. üçüncü 11 ,, 160 A. 10 P. 42-1 279 "· ,, ,,O 
1082 ,, ,, M. Çorak sokak 150 A. 14 P. 20-1 1688 ,, .... ,, ıO 
1083 ,, ,, M. Murat Reis sokağında 150 A 5 P. 1,22 774 ,, ,, 

4
(,0 

1084 11 ,, Mısırlı caddesi 154 A. 9 P. 125 142 ,, ,, 
0 1085 Bornova istasyon mevkii Orta sokak 12 ev . ,o-

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin peşin para ile satışları 31-8-935 CuIPart~ J"1 

~~~-t- 1~~~~ ~~ale_~~~~m~~.._~~-e~~ ~ç~k artırmaya k~nu_l~~ştur: istekli ~l~n!~r~n,. biz!~a~~od•1[2ı 



lzıiıir Panayırında 

TURAN y AG VE MAMULATI SANA Yit 
F ABRıKALARI MEŞHERİNİ MUHAKKAK 

ZtY ARET EDiNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliği!e 

göğsünüzü kabartacaldır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

ı 1 

T.. 1 . 1 urk Hava kurumu zmır şu-

besinden: 
b t....irde s1·,· • Kordonda Kurumumuza ait tayyare sineması 

ıncı - · · · _Gttın techiz t akinelerile beraber uç sene ıçın kıraya ve-
:~ck üzere ;~-~~1;35 farihinden 26-8-935 tarihine kadar açık 

1 rrnaya çıkarılmıştır. . . İ 
•tekl"ıle · ti ·· mek üzere bu müddet ıçınde zmirde h rın şar an gor . 

._ 
1
"• kur• f • b ·ne lstanbulda f!;t:ınbul şubesıne An-

" urnu zmır şu esı , · t" k · · 26 8 1lrada g 1 k ii caatları ve artırmaya ış ıra ıçm - -19 ene mer eze m ra . . 
35 Paıa t . .. .. t 16 da lzmir şubemız merkezınde ha-

ıır b 1 r esı gunu saa 25 2633 (1238) 
u unrnalan 22-24-, 

IA 
Umum Hastaların ı~azar1 Dikkatine 

En son sistem mide karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
lletıcesi lüzurn gösteriJ~n pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~~ 
kasık b • d.. b J • • taban korsaları gayrı tabu 
do . agtarı, uzta an ar ıçın . •v 'l'kl . do" rultma ci-
h &an çocukların vücutlarındakı ıgrı 1 en g k b 
J a:ı arı, kemik lıastahklan neticesi husule gelen am ~r-
U~arı doğrultmak i in korsalar ve kendi ihtiraımız o :ın 
~utebarrik el ve ayikiar. talebelerin çalışma esna~ınd~ fı~
ia.~an kürele kemiklerinin gayri tabiileşmesine manı our.a { 
Çın korsalar. 

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESJ '{E ESERLERi 
~LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN 1 AZA AMıL 
e MuTEHASSISI • 

~ahri llıza 
Bey taı:,afından yapılır 

k Kabul saatJeri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
•dar. 
ADRES: 'zmir Kaymakam Midhat bey 

t ~ten~men Ziraat Bankasınd~n: 
N rn"•I Kımden 

o. l<o·· ·· Mıktarı geçtiği 
u Mevkii Cinsi J 26 Y enif Hatip smail 

l l(u boç~ 5 d ) 4595M 2 Hakkı'dan 
262 ~1 eyh Karaağaç Tarla ( ö. · " ,, 
118 ., Dalaklaca " bagv yeri( 5 dö.) 4595 M.2 

O .. 9190 M 2 Kalyoncu oğ~u 
2 Değirmenaltı " .. (1 . Mebmed'den 

75 ~skifoça Çelebi Tarla (22 dö )20218M.2 Molla Yusuf'. 
· O. Yusuf keri-! 

çıftliği mesi Fatmadan 

~~~ " " " ( 8 " ) 7353 M.2 ·• " j 
" " " (19 " )17416M.2 " " f 

lat~no:U ~.ıntakasmda bulunan Bankamız e~vali:~:tte;ea~ör~a~~~ 
Rü gorc- evsafı yukarıda yazılı gayrı me . 
t ı ~lerde müşteri tedarik edildiğinden açık artırma su~~t~.le sa-
01rı12b çıkarılmıştır. İhale 19 - Eulül - 935 ~erşemd~,C f~·nu satt 
fer -~•te Meneınen'de Bankamız binasında ıcra e. 1 ece 1~j a ış 
kubıtı müzayede kaymesinde gösterilmiştir. Peşın para 1 e vu-

lhulan iekJif!er tere h edilir. . 
1 

b k 
>'e · ~c bedelinin yüzde yirmi beşi peşin verilme~ şartıy k _ a ı
ftl6~1lın dört senede ve dört müsavi t ksitte . odenr~~ k~zd~e 
~~~mil usullerimize göre ipotekli ikraza kalbı de mum ın ır. 

lcJııerin da a fazJa malumat almak için Bankamıza ve f;J)9 
~•aıımne mil acaatl 1 iljn -~ n 

ı 

1 

B. Tahsinin Kurtuluş yurdu 
H · · AMELiYAT as a 1 rı n ve ye'<lmiyeleri fiatı 
30 Lira Apan İsİt ve mümasili ameliyat!an 

20 Lira '-4 lt~k ve mümasili ameliyatları 
1 L. r.~ • • 

ıra l!.ı.~incı smıf yevmiye 

1,5 lira Birinci sınıf 
2 lira Üi(S sımf 
laç 

Adres: 
yeme da il 

lzm r Ç"-.::ci hamamı civarı 
1'~~Jüriyeti - Te!efon (3309) 

'1 26 (1235) 

"'ziz Heybeli 
Ilf ura nt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 
IUii">ÇIWj ti 

Çabukluk 
Basımevi hurufatı, galentUr, anlerlln 
ihtiyacınEzı, bu üç esas üzerinde çahşan 

mü~sse~cmden tedarik ediniz 
Talc p vutu:unda l:atolog ve fihri:st gönderUlr 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaJjhlinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mül emmel oteJ, lokanta, 
gazino hülasa her türJü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bu?unur. fümyo idaresinin hususi otomo
bili Sa!ihli istasyonunda emre anrndedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Flatlc r: Banyo dahil olmak üzere insan baıına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, il.inci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

11 - 26 (1180) 

Muallim 
1 >C>~TC>Ft 
~rn-~xMY;..zz/J7""7..i<7J .. ~.,;gJ 

HULUSi ALAT AŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HA S T A L 1 K L AR 
l.V.[-cJT .A..~..A.S 'SiSi 

Hastal11rım Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokajında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
91n 

. ( .• 
• 

ancak N IVEA ıle duyulur GunC'j> 

banyosundan evci vucudunu bol Nı.-ea 
• 

k!S!!ll veya N IVEA ·agı ıle iyrcc 

uv ! Boylec.e gune~tcn yannı.:ık tehlıkes 

{/ ~ kalkar, cıldıne gıpt,1 uyandıran bır guzell" 

...___.._ ~ gelır. Fakat tuct>ır zaman ıslak vucuııa 

eserret· 

gune~ banyosu yapma ve kuvveti• 

euneş altında NİVEA masaıın 
ıcap cttıkçe tekrarla 1 

teli 
lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbayJardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Direktörlii-
ğündeu; 

20 Ağustosia başlayacak olan talebe namzed kaydı 31 Ağus
tos saat 19 te bitecektir. 

Derslere 30 E}'lfılde başlal'acakhr. 
20-21-22-23-24-25-27-28-29-30 (2632) 1232 

. . ~' . . 
••• ı . " . • t • ' 

~-· 

ln~aatını7. ıc;rn atıdekiıhhyaçlarırıızı pok n<:tı7. f ıy:ıtl:ırla 
hımın otın.ık iRtersenız Halim at?a çarşıBında 

Kavalah Hasan Nuri 
tı<·urnıtınne11ınA ıniiracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve heı neı1I çlçaldl 

Çını ve leva:umı sıhhiyeden lavllalaı ve bunların 
te/enüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı vt her cins 
musluklar ve kanalizasyon ı,;n demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunlafln te/e1tuatı vesaire ... 

Fiyotloı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentol•r, BlitDn M•rk•l•r 

En Müsait Şer•ltla 
M•i•zamızd• Sstda• h 3 

., " .. ' • ~ ' • • :-\- • • • "I • • • 

.. :K:IZIL.A. "Y 
IJASl'A BAKiCi HEMŞiRELER 

OKULASI DIREKTÖRLÜGÜNDEN : 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlı yan 
okulamıza yeni talebe yazılma ve abnma muamelesine baş
lanmıştır. Kabul ,artları • 
1 - Türk tabaası olmak 
2 - Sıhhah yerindt: olmak hiç bir hastalığı bulunmak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak ve yahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla iÖstermek 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak ..•. 
g - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut bu hizmet esnasında izdivacı 
okuladnn veya meslekten ihracı halinde talı.il masra
fını ödiyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra ev
lenmediği ve meslekte kaldığı müddetçe Hemşireler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden musaddak 
bir kefaletı ame vermek ...... . 

8 - Tahsil müddeti üç senedir ve birinci teşrin başlan· 
gıcmda başlar .. 

9 - Talebelerin İafeleri, giyinmeleri ve yatıları Kızılay 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine 
her ay münasip bir harçlık da verilir ... 

- Okulayı bitiren ve hemıire çıkan bayanlar Kızılay 
cemiyeti tarafından lrnrulan hasta bakıcı hemşireler 
Yurd himayesine girer.. Hastalananlara ve çalıpmı
yanlara bu yurd bakar .. 

- isteklilerin 15 eylül 1935 gün!emecine kadar 
veya yazı ile Aksarayda Haseki caddesinde 

Direktörlüğüne müracaatları '1111111 
4 .. 8 .. 11 .. 15 .. 18 .. 22 .. 25 .. 29 .. (1131). 

KIZ ENSTITUSÜ 
VE 

AKŞAM OKULU 
Talebe yaznıağa başlamıştır Te'cfon 3902 

1 



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 lngiliz ma
mulatından yeni bir halde bronz 
birer buçuk kişilik kesme iki 
direkli karyola maa somyaları. 
Koval aynalı küçük şifonyere 

üç aynalı tovalet komidinosu 
ve kadifeli şezlonk masif ce· 
vizden mamul iki kapılı aynalı 
dolap tül perdeler, kornişler 

Viyana mamulatından tablalı 

kanape maa iki koltuk. Ceviz
den mamul büfe fantazı kan 
yemek masası muşamma kana
pe maa iki koltuk taplalı ve 
hasırlı sandaJiyeler aynalı as
kılık. Mavon orta masası. Bas
ma levhalar. Balkon ~storları. 

Körüklü çocuk arabaları. Ga · 
yet şık hasır takımı masasiyle. 
Odalardaki taban mu~ambalan. 
Pate markalı gramafon maa 11 
idet Sahibinin sesi plaklariy
le. Gece lambası porselen va-
zo. Cevizden mamw ipekten 
kanape takımı. Şemşiyelik ka-
dife kanape takımı 9 parçalı. 
Kübik orta masası ve iki sı

gara masası. Halı seccadeler 
ve saire bir çok eşyalar mü
zayede suretiyle satılacaktır. 
Sabş peşindir fırsatı kaçırma

yınız. 

Türk müzayede salonu 
Müdüriyeti 

3-3 (1254) 

Geldi 
Altı aylık ondülede aranı

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

Geliniz Görünüz 
Su ondülesi ve bükle için 

Paristen diğer bir makina 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet cad
desi No. 23 All Rlza Ak-
çakır Telefon : 3294 

8-15 (1105) h. 3 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro•tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

··--------------· " 

Bugüne kadar piyuaya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile a•laşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak iı

tiyenler 
İzmir Kuzu oj'lu A 

çarşııı 29 numarada n-
taıyalı Sait bır~•v•t magaza-
ıma milracaat et.inler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
B:UBIB: 

VAPURDUl\'IANI 

GÖZLÜB: 
O'/L/./L7X///YJIYY.:X/.Y..Z//7/:'~/J'X./'Z/.J 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g~zlük aJmak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne u~rayımz 

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

Her nevı izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

Sanat o \ ulu direktörlüğünde_IE_ 
Gerek okulumuz ve g~rekse 
Ankara İnşa~t usta olıulu İçin 
Yeni öğrenci yazımına başlanmıştır. Yazım işleri 4/9/1935 

tarihine kadar sürecektir. İlk okuldan diplomalı 13-17 yaş 
arasındaki isteklilerin bir dilekçe ile İlbaylı.R'a baş vurmaları 
bilitilir. 23-25-27-20 2666 (1251) 

Devlet Demiryollarından: 
8 inci işletme mıntaka&•nda mer'i oh.ıb ağustos ayı içinde 

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

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

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

• ~ 'nmt 

KAŞE 

il il 

1 1 .. .. 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş, diı, adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya 

kırıklığa karşı çok müessirdir 
Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz, 
GRIPİN kaşeleri RADYOLİN diş macunu fabrikasının müta

hassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır. 7.5 kuruıa satıhr 

(1237) 

lzmir defterdarlı~ından: 
İssisinin vergi borcundan dolayı tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Yemiş çarşısında kain eski 
45 reni 41 sayılı mağaza tarihi illndan itibaren yirmi bir glln 
mllddetle aatıbğa çıkanldığından pey ıllrmek iıtiyenlerin defter
darlık •uuıu kalemine selmeleri. 20-25-30-4 2639 U239) . 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşla,..nı 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşiar 
Ha:is ,ündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLU~fLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

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

Adli}'e Vekaletinden 
Kapa)! zarf usulüyle eksiltme 
1 - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demirbaş eşya ve 

mefruşatın kapalı zarf usulüyle açılan eksiltmesine bir firmadan 
başka talip çıkmamasına ve çıkan talibin de noksan şerait do
layısilc eksiltmeye kabul edilmemesine binaen bu iş 2490 numa
ralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibinçe yeniden kapalı zarf 
usulüle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Y aphrılacak eşya ve mefruşat şartnamesinde miktarları 

yazılı yazıhane, yazıhane koltuğu; daktilo ye katip masası; do
lap, sandalya ve marüken sandalya olmak üzere 12 cins ve 
kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandığı makbuz ve
ya banka mektubu olması lazımdır. 

5 - Eksiltme 9 Eyliil Pazartesi günü saat 14 de vekalet 
levazım müdüriyetinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin 1 inci madde-
sinde yazılı belgeleri tekliflerile birlikte vermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9 Eyliil 935 Pazartesi günü 
saat 13 çe kadar komisyon reisliğine imza mukabilinde verilmesi; 
posta ile gönderecekler:n bu saate kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhütlü mektup şeklinde göndermeleri ve dış zarfın mühür 
mumu ile eyice kapadılmış olması lazımdır. 

8 - Bu işe ait şartname ve resimleri 185 kuruş bedel mu
kabilinde Ankarada levazım müdüriyetinden lstanbulda adliye 
levazım memurluğundan lzmirde ve Samsunda C. M. U. liklerin-
den alınabilir. 2638 ( 1236) 21-26- 31-4 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
- 12 t JJZS 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkalideliklere iliveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

DOKTOR 

Ze~ai Tara 
iÇ HASTAL 

mütahasSdl 
ikinci Beyler sok• 

müzayede salonu bi 
No. 49 

Öğleden sonra ıs-18 
hastalarını kabul eder 

(1250) T elefol! 
~r1111.-.ri.DmmD111ilıiıillll...., 

Saman 
Büyük Kardiçala 

hanında 40 nunı 
miizayede salonu 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amaterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacakbr 
UL YSSES vapuru 9 eyliildea 

30 eyl61e kadar Anven, Rot· 
t.?rdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limanlan için ylk · •la· 
cakbr. 

ORESTES vapuru 23 eyliil· 
den 30 eylllle kadar Anven, 
Rotterdam Amaterdam ve 
Hamburr 'ıımanlan için yik 
alacakbr. 

ORESTES vapuru S eyl6lde 
beklenmekte olup y6klbı6 bo
..ıttıktan IOIU'• Burgu, Varna 
ve KWeace &maalana hare· 
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
l&lde beklenmekte olup y6k6nll • 
tahliye ettikten aonra Barga• 
Varna ve Köatence limanlanna 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKINGLAND mot6rll 2 ey· 

IWde beklenmekte olup y6kiinil 
tahliye ettikten sonra Rotter
dam, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve iskan· 
dinavya limanlanna hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey· 
ltılde gelip yüküntl tahliye et· 
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote· 
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlanna hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri· 
nievvelde gelip yükilnil boıalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham· 
burg, Dantzig, Gdynia, Got~ 
burr Oslo ve lskandinavya li· 
manLanna hareket edecektir. 

IERVICE MARITıM ROUMAİN 
ŞlJÇEA VA nFD S eJ• 

.... gelip ' ., .... Malta. 
~cwa. Manilp ve B•111r8 
•çın yük alacakbr. !O 

ALBA JUL YA vapura. 
eylülde gelip 1 birinci teınnde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacakbr. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden aceata ma-
1lliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tabliye biaa•• 
•rkaaında F ratelli Sperco ~c~a
talıtına mllracaat edilmdl nca 
olunur. 

Telefon: 2004-200S 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
ALIMNIA vapuru 14 apstoı

ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremeo limanlanndan 
yük çıkaracakbr. v 

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

cakbr. 
TINOS vapnru 2 Eyliilde 

bekleniyor. 6 eyllle kadar Arı· 
ven, Rotterdam, Hamca'k:: ve 
Bremea için J1k ala • 

ITAURI vaparu 16 eyllllde 
bekleaiJor. 20 e,llle kadar 
Anven, Rotterdam, Hambkurı 
ve Bremea için ,ak alaca br. 

RAMENT R SCHULDT 
Ham barı 

HANSBURG vapanı 28 A· 
taatoat& beklfJDiyor. t eyllle 
'•dar Aaven, Rotterdam ve 
Hambarı için yek alacaktır, 

NORBURG vapanı 26 ey· 
lllde beldeai)'OI'.. 30 evlllle ı.
dar Aaven, Rotterdam ve 
Hambarı için ylk alacakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna batb 

A TID mot6rii 26 ağuato~ta 
bekleniyor. Budap~tfe,n:ra::: 
lava ve Viyana ıçın Y 
cakbr. _. •.,, HIP 
THE EXPôRT S ı r.1"'91S 

Corporation 
EXCELECIOR .apara hlk 

len limanımızda olup Nevyor 
için yllk almaktadır· 
SOCIETE commerciale BUL· 
GARE de navigation • vap~ur 

BULGARIA vapuru 14 agus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yak alacakbr. 

Varut tarihleri ve vaparlaruı 
isimleri &zerine mesaliyet ka· 
bul edilmez. 

N. v. V/. F. Hami Van Der 
Zee et Co. 

BlllllCI Konloa Telefon No. 
2cıtl • 2008 

Oz Netimi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Nmnaa 
Zade sokağı Ahenk mat-
baul yanında. 23 

Nwnaraı 54.34 
T elefoaı (229) 

ECZACIBASI 
~~~· Süleyman 

Ferit 
kolonya 

Esan~ 
Ve müstahzeratı 

b.ir panayırı incili 

avyon No .. 156da 
Ziyaret 

ediniz 

Merkez 
depomuz 

S. Ferit 
lif a ecza nesidir 

Türkiye Mensucat Fabri~aları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
P 18 Kutueu , .. ızrnır 0

• .. lplkler boyuar, kaster-
T ek ve müteaddit katla ,. ' •tı ri 

lenir, katlanır kırmızı ve iP•" hoyalann
1 

çlezıı e · 
FIATLARIMIZI ISTEY N 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDElJ HAN BıRtNd 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 

ALGERIAN vapuru Liver
pool ,,-e Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ağus
tostan 24 ağustosa kadar Li
v r rpool ve Glasgow için yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru eyllll bat· 
langıcında Liverpol ve Swan· 
seadan relip tahliyede bulu· 
nacaktır. 

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 2S ağuatoata 

Hall, Londra ve Anventen re
Hp tahliyede bulunacak ve ay
al umanda yalnız liull için 
,ak alacakbr. 

ALGERIAN vapunı 29 •iıu· 
tolta beklenmekte olup 6 ey· 
ille kadar Londra ve Hull için 
,ak alacakbr. 

FABIAN vapuru 7 eyllllde 
beklenmekte olup 16 eyllile 
kadar Londra ve Hull için yiik 
alacaktır. 

The General Steam Vavi· 
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 afuı· 
tosta beklenmekte olup 27 
ağustosa kadar Londra ve Le· 
ith için yük alacakbr. 
- Not: Vapur tarihleri ve va· 
parlanu isimleri Ozerine deği· 
ıikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Tiirk anonim firketi lzmlr 

acentelijinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lilks vapuru 

PAZAR günll saat tam te 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat te da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per· 
f•mba gllnll hmir için aa· 
at tam ıe ela GALATA 
nhbmınclaa ebpru posta 
hareket eder Cu11111 ,ana 
tam saat ta da lzmire •anr. 

Fazla T afaillt için : Bi· 
rinci Kordonda 92 numara· 
da lzmir acentelipe mllra· 

t Telefon 3658 caa. 

DOKTOR 

Ziya Götsin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK. BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
Ddaci beyler aobiı 

Beyler hamamı kUfllında 
No. 41 

TELEFON 3686 
11-26 (924) 

Saç Eksiri 
Saçlana d6klilmeaine Ye kepeld•meaiae mani olur. Komojen 

uçlami kllderini bnetleadirir Ye beiler. Koaojea uçlana 
ııdaaclır. "Tabii renklerini bozmaz, lltif bir ra)'İllall vardır. Ko
mojea Kanzuk uç e.ksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiualanada 
bulunur. 

Bayanlara 
GÜZEL BiR FIRSAT 

Yalnız panayır gllnlerinde bnlun111ak llzere Atina ve la· 
tanbulan mqbur kadın berberi BAY V A81U bllytlk fe
daklrlaldar ibtiJar edip celbettim. 

Ne için? 
Çtlnld panayınn ,ezel tehrimize temin ettiii faide ve 

güzelliklere bayanlarımızda ııkhk ve gilzellik katmalan için. 
Bayanlanma bu fınattan i.tlfade edebilmek itlD , ..... 

panayır -'81erine mablm olaak llere •Ptı• ....... 
fiyatlara \ir rk atmahchrlar. 

Yeni icat su ile permenat 350 
Makine ile 250 

Aaneler, 

Arbk mtiatermdirler. 

Y avrulan ••nadan, iıbalden, kusmadan kurtulmut ve 
kunetleamiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir ııda bulmuşlardır. 

I~AKTIN 
SGtlil ua 

Az zamanda çok raibet rörmüı •e bunu hazırhyaa 
Dr. Ali Vabite binlerce tııekkOr mektubu relmiftir· 

Eczaaelerde fiab SO kuruıtur. 

- Neden sizde içmiyonunuz -

Fazla sıcaklarda ittihanız kelilir yemek yiyemeuiniz 
diier taraftan fazla terledipiı için kalori sarfeder 
zayıf diteniniz. 

Banu kaqllamak bu zayaab telafi etmek luımtlır. 

Ne yapmah? 

Tecrlbeli yapıhmt binlerce kiti1• reaçlik, 11bhat ve 
aef'e Vermİf olaia 

lilna L1ltll 
yi abp kullaamah 

Kallampta faidelİDİ ,.,.eyea yoktar. 

Her eczanede bulanar. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşle'9 mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Merker. 
lmir 

ikinci Be1ler 
Sokak 

Nu. 102 
n 3778 

-
....... 
Aakara 

Anafarbılar 
Cadd..ı 

Kmaca Hu 
Nu.S TeL142' 

lueneld 9 Eyl61 panayınnda ea llb pavyon Hara~ Kar
detler pavyonu olacakhr. Modern mobilyelerimizi f6rmej'e ,U.dl· 
den hazırlanıms. Pavyon Nu. 108 

------------------------.• 
Fenni gözlük için 

luairde riyazi bir ela.tur vardır 

Gizlik = HIW ........ ı!w Kemal Aldat 
Gazltlkcllljiia tamam çeıidi bl\tb ciaaleri lıer ,.rd• çok 

ve pek •cu ... 

Toptan ve perakende 

Yeai model 
Yenı cetlt 

Kalaldaa seçme kl11L ............ ,. 
TiLKiLiKTE 
Yem -hmlr. ecuneli 

Hususi muallim 
ikmale kala ilk ve orta 

•ı'ı"9p taleHJ.ri dratle im· 
Hhr• ı.ua...._.. ( M. Z. ) 
._..u. ICemeraltmU Aa· 
._. knathanui ittiaalindeld 
tuvalet ulonuna mlaracaatlan 
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Sahife , YENi ASIR .... , Aiuslo• 

ları 

ŞEV ROLE fabrikast Iıerkesin !<esesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tenezzüh şas:.:i 

l 1 / 2 Tonluk Kamyoıı şasi 
2 Tonluk Kamyon şasi 

Acentesi: 

,/ 
J( ... J 

arr 

Nakliyatınızı Ş V OL kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

Fazla mukave et, reparasiyon hususunda 
ko aylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. epeden siipap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

• • • n cı 

.i ·. .· .. - ,. -. . ·_ ,. 

Zından ve Çangal ormanları. Türk Anonim Şirketi 
........................... llE ............... la!!~--1:8-------

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

Köknar: 
Marangozluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kr.zanmıştır. 

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

Çıralı: 
Yapı işlerinde • 

umumı bir rağbet temin etmiştir. 

Kayın: 
Kaynadılmış ve bubarlanmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez, çatlama:: ve kurtlanmadıkları için mobilya, otomobil 

karoserisi, sandaliyc kundra kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahşap aksam tamirinde kullanılır. 

Parke: 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve dilli o1ur hiç bir kusuru olmıyan gürgen agacından ihzar edilmiştir. 

Gürıenlerimiz Slovanya gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayınların İzmirde satı~ yeri Kerestecilerde HIUil kereste fabrikası olup bütün bu saydıklanmız.ı 

e A 

ıa r asının 

Numaralı Pct:vyon nu Görme le Mümkündür 


