
No. 9020 IURk81RIRCI , ~ 

ı ~4 -Gazi Bulvarı - IZMIR • 44 

imtiyaz sahibi : Ş~VKE! Bİ~~~NH 

1 

Başmuharrir ve umumı neşrıyat muduru: 
HAKKI OCAKOGLU 

I - .ABC>J.VEC ş~~İT~ .. 
t Devamı mU'!det ~kıyeıçınl!:!ançıçın'ı 

1 

._"ı'eueUk . . . . . . . ı.wo__ 2500 
Allı mılık . . . . . . 700 1300 

1 TELEFON : 2&97 

soli 

l 0 ~ıerlt l•apurda Bay Celô/ Bayar şarbay Bay /Jchcrt Uzla motörda 
ıiay Ctttil JJa ı aı ılbay Bay Faz' 

11 
_ Bugün üzüm meselesi nomi bakanı bay Celal Bayar, 

Ekonomi bakanımız cumar- d f d k 'lb F 1 te · vardır. Yarın a ın ı mese- ı ay azı Güleç, Trakya ge-
f 51 akşamı tecim odası tara- lesi olur. O halde her mahsu- nel enspektörü general Kazım 
k~~an şerefine verilen yüı 

1
.. korunması için birer kanun Dirik, parti başkanı Yozgat 

•şılik şölene gelmiş ve üıüm un T · f b' et f mu çıkarmah? ecımer er ır saylavı bay Avni Doğan, şarbay 
ra ında orada hazır bulunan ı · l hl · d d kt B h t U h · n aralık gazete erın a. ey erın. e- o or e çe z, ş~ rımizde 

an tecimerlerle tekrar görüş· 1 b 1 nı k ki neşriyatından şıkayet ettı er u unan saylavlar, Sümer-
e farsatını bulmuştur. ve bunun doğru olmadığını, bank direktörü bay Nurullah 

Flat meselesinde haysiyetleri ile oynandığını ve Esad, Türkofis başkanı 
Haablhaller hatta kendilerine gazetelerin Bay doktor Mecdet, Tecim 

.. T ecimerler bakana Türk ofis ı · · ı· odası ba k B H kk B ı dalaveracı dedik erını söy ıye- _ Ş anı ay. a ı a -
Uzünı fiaUerini tesbit edeceği 1 d ı cıoglu ve d h b k h rek şikayette bu un u ar. a a ırço zevat 
ak kında ki karardan behese · Bay Celal Bayar: hazlr bulunmuşlardır. 

~e~ek bunun tatbik kabiliye- Gazetelere güven "taclmerlerlmlzln 
nı sordular. Saygıları 
B C t Türk gazeteleri münevver 

L. ay elal Bayar bunun ta - Çok samimi bir hava içinde 
uık k eller tarafından idare cdilmek-
1 
... d' abiliyeti olmadığını söy- geçen z. iyafetin sonlarına doğ-
" tedir. Onların da endişeleri T d k 
b 

1• Bu arada orada hazır ru ecım o ası i inci başkanı 
ulunan Türkofis başkanı memleket milli iktısadiyatını Bay Şerif Remzi ayağa kalka-

Bay Dr. Mecdet buğday ko- korumağa matuf olmaktan rak bir söylev vermiş ve Eko-

krultıa kanunu gibi bir de üzüm başka birşey değildir. Bu neş- nomi bakanımızın bu defaki 
orurna kanunu çıkarmanın riyatta suiniyet aramamalıdır. seyahatinde gördüğü ve temas 

faydalı olacağı mütalaasında Cevabmı verdi. ettiği önemli işleri tebarüz et-
~ululldu. Bakan bu mütaleaya Bundan sonra ziyafet sofra- tirerek Arsıulusal lzmir Pana-
1tar41 da ihtirazkir göründü: sına ızeçilmiştir. Ziyafette Eko- .. SOtlN 3 Qncü sahtfttk -
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Panayın gezdikten sonra muhakkak 

Ankara Birası 
İ<;::t~ı:z .. 

Yorgunlujiu gideren, hayata 
hayat katan yalnız 

ANKARA Bir~ıdı~ I 
Bekçisi, SabnJıları Çıkar Siyası Gaseledir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 
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· . 26 Ağust~s 
Vatanı kurtaran ve istiklal 

harbine şanlı bir sou çeken 
büyük taarruzun başladığı 
26 Ağustos yıl dönümü dün 
bütün kalplerde sevinç ve 
kıvanç hatıraları uyandırmış, 
tarihin bir örneğini daha 
gösteremediği en büyük za
fer müjdesinin kuvvetli he-
yecanım canlandırmıştır. N 

Ulusumuz, buş knmutan 
Atatürkün dahi idaresi al
tında vatanın kurtuluşunu 
sağlıyım kahraman Mehmet
çiğe ve özveren kamutanla-

' rına karşı minnet duygula
'< rının kabardığını duymuş ve 

büyük şeb:tleri sonsuz say
gılarla anmıştır. 
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.g 
f(abinesinde önemli 
değişiklikler oldu 

Bay Sloyaamov~ 
Bclgrad, 25 (A.A) - Tüze 

bakanı Auer, sağlık bakanı, 
orman ve madenler bakanı 
Stefanoviçin istifaları rejan ta
rasında kabul edilmiş ve baş
bakan önergesi üzerine tüzeye 
Niskulin, orman ve madenlere 
devlet bakam Y ankoviç getirilmiş 
tiı. Siyasal çevenler kabinedeki 
bu değişikliklerin başbakan 
Stoyadinoviç için büyük bir 
başarı olduğunu ve böylece 
daha ziyade kuvvetJenmiı olan 
hilkümetin iı progranuna yeni 
bir atılganbkla devam edece
jini kaydetmektedirler. 

a kuyor 

ona silah ve cephane de ver
miştir ve bu silahlar timdi bize 
karşı çevrilecektir. Bu komedya 
lüEUmundan fazla sürmüştür: 

Hep ayni nakarat 
ltalyanıo genişleme ihtiyaç

larını anlatan diktatör şunları 
ilave etmiştir: 

"Biz. aşağı yukarı F ransanın 
yaıısı kadar bir topraga sıkı

şıp kalmış 47 milyon nüfuslu 
bir milletiz. Tırablus ve Bin-

gazinin inkişaf imkanları mah
duttur. Habeşistanda 50 se
nelik işimiz olacaktır. Zaten 
bütün medeni uluslara, medeni 

Celal Bayar diyor ki: 

" iş kanunu bu devrede 
muhakkak çıkacaktır,, 

" Biz işçi ve esnaf teşekküllerimizin 
Kuvvetli olmasını isteriz ec 

Bay Ccllil Bayar işn'/er lmroswıda 
İzmirden ayrılmazdan evvel, 1 ferans salonu işçi ve esnafla 

sayın Ekonomi bakanımız Celil dolmuş ve sayın bakanımızla 
Bayar, Esnaf ve işçi birlikleri yanındakiler işçiler arasında 
bürosunun Birinci Kordondaki bir kürsüye oturmuşlardır. 
kurağını resmen açmıştır. Bu- Blrlllln amacı 
rada askeri bando ve yüzlerce Birlikler bürosu şefi bay Üs• 
işçi, esnaf toplanmış bulunu- man Şen celseyi açmca parti 
yordu. başkanı bay Avni Doğan söz 

Celil Bay~r başarım dileye- alarak; esnef ve işçi birlikle-
rek kapıdakı kordelayı kesmiş rinin kuruluş şartlarını birliğin 
ve hazır bulunanlar hep bir- işçilere ne şekilde yardım et-
likte yukarı çıkmışlardır. Kon- - Somı 4 füıcü ayfaıla -

insan enerjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve en 
yükseğidir. Çünkü bütün enerjileri insan yaratır. 

20 Ilkteşrin 1935 Pazar 
Genel nüfus sayımı 

•• •• gunu 

Bize TUrk Ulusundaki bu enerjiJerin en doğru 
Ayısına tanıtacaktır. 

BafY&kAlel 
lstatlsUk Umum MUdUrlU~U 
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Hak, cebirden ve kuv-
vetten ziyade fesat ile 

ŞEHİR DA -ERLERi 
Zayi olur. 

Hakka musallat olan afetler yal
nız cebir ve Jwvvd değildir. Hak İfl/ı 
'zatla dalıa mühlik bir mikrop 'Var 
dır : Fesat ! 

Fesat daha mil/ıliitir, çünki sin
sidir. Cebir ve kuvvet, nihayet orta
dadır. Bunu gören, susar, llaklurn 
aramaktan vaz geçer. Bu takdirde 
kaybolan, yahut imlıale uğrayan ek
seriya yalnız hakdu. Fakat ortaya 
fesat kanşfınu, mesele değişir. O za
man /uikla beraber' hak salı'i/Ji de fe
naya uğrar. 

Sonra , cebir ve kuvve/ ilelebet de
vam etmez. Verini günün birinde iti
dale teike mah/Wmdur. Halbuki fesat 
böyle değililir, çünki o göze [!Örün
meyen, tanı devasıda bilinmeyen bir 
mikrop gibidir. Bir ke"e musallat 
oldumu, yakayı sıyırmak, kurtulmak 
güç, çok güçtür. 

Bundan dolayu/UIU ~ ahirden 
ziyade fesat ile zayi 

Mazlum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Genel 
Nüfus sayım1 

Genel nüfus sayımı hazır

lıklarma önemle devam edil
mektedir. Başbakanlık istatis
tik genel direktörlüğü tarafın
dan hazırlanan dıvar afişleri 
gelerek dıvarlara asılmağa baş
lanmıştır. Ayrıca üç cins kar• 
tonlu afiş lokanta, otel, kahve· 
hane ve vapurlara asılmak 
üzere gelmiıtir. Bu afiflerde: 

- Bütün yücelikler nüfusla 
başanlabilir 1 
Kaydı vardır. istatistik genel 

direktörlüğü tarafından gönde
rilen afişleri umıyanlar veya 
muhafaza etmiyenlar 2-25 lira 
para cezasile, bu cezaları der· 
hal ödemiyenlerin 2-25 gün 
hapis cezasile ceıalandırılacak· 
lardır. Bu cezalar itirazsızdır. 
illerde, ilbayla, ilçelerde ilçe
baylar, kamunlarda da kamun
baylar tarafmdao takdir ve 
hükmedilir. 

istatistik genel direktörlüğil 
nüfus sayımı işinin bütün va· 
tandaşlara işittirilmesi ve her
kes tarafmdan benimsenmesi 
için propaganda filmleri hazır
lanmışbr. Bu filmlerde nüfus 
sayımının memleket için anemi 
Ye vatandaılann nüfus sayı· 
mında büyük rolü anlablmak
tadır. Filmleri bütiin sinemalar 
eyliılden itibaren göstermeğe 
mecburdurlar. 

••• 1 • 111 • 

Bucada üzüm 
Bayramı 

Buca belediyesi tarafından 
Sonbaharda yapılmak ilzere 
bir üı:üm bayramı hazırlanmak
tadır. Ogiin muhtelif kır eğ
lenceleri tertip olunacağı gibi 
Yunan kadim zamanında ol
duğu gibi bağ bozumu eğlen
celeri yapılacak ve halka se· 
petlerle üzüm dağıtılacaktır. . ·-·····-· Marmara 

Adalarında iskan 
Marmara sahil ve adaların 

dan mübadele suretile giden 
Rumlardan boş kalan araziye 
Karadeniz boyundaki balıkçı 
aylelerinin getirilip yerleştiril
mesi onaylanmışttr. Içbakanlı• 
ğından ilbaylığa gelen bir bil-
dirimde Sürmene ve Riıeden 
lzmir iline gelmiş balıkçı ayle-
lerinden Marmara sahil ve ada
larında iskanlarını isteyenler 
bulunup bulunmadığı sorulmuş
tur. Bu gibilere Marmara ada
larıoda arazi verilerek müstah
sil olmaları temin edilecektir. 

••••••• r;ı.t 

Muzır hayvan savaşı 
Muzır hayvan sav~ında öl

dürülen hayvanın alameti ola
rak hayvanı öldürenden yalnız 
kuyruk istenmesi tarım bakan
lıgınca uygun görülerek keyfi
yet ilbaylıia bildirilmiştir. 

G. Kazım 
Vazifesi 

Dirik yeni 
başına gitti __________ _...._ ....... -.;;; ....... -------

lzmir onu 
Saygı 

daima sevgi 
ile an<ıcaktır 

ve 

Oeneral Kazım Dirik hareket.inden evet 
Trakya genel enspektörlüğü- buçukta Bornova, Buca, Kar-

ne atanan general Kazım Dirik ııyaka, Değirmendere, köyleri 
evvelki gün yeni vazife- muhtarları tarafından Kazım 
sine başlamak üzere Sakarya 
vapurile şehrimizden ayrılmış 
ve ekonomi bakanı Bay Celal 
Bayarla birlikte ıstanbula git
miştir. 

General Pasapor~a askeri 
bando, asker, jandarma, polis 
ve zabıtai belediye memurları 
tarafından selamlanmış ve bir 
çok memurlar ve köylülerle 
halk tarafından ugurlanmışhr. 

Bir motörle Sakaryaya ~e· 
len General Dirik orada bulu
nanlarla da vedalaşmış ve 
gözleri yaşararak ilbay 
Fazlı Güleçle öpüşmüş ve ken
disine muvaffakıyetler dilemiş 
ve vapur mendrekten çıkarken 
mendrekte bekliyenler sayın 
bakanı ve generalı selamlamış
lar ve mendil sallamışlardır. 

" Yeni Asır ,, lzmirde bırak
bğı güzel eserler ve kalblerde 
kazandığı samimi sevgilerle 
daima hazır bulunacak olan 
sevimli Generala güzel seya
hatler diler Kazım Dirige yeni 
vazifesinde muvaffakıyet dile
meği fazla buluyoruz. Biliyo-
ruz ki lzmirdeki başarımını 
daha geniş mikyasta Trakyada 
tekrarlaycak ve burada olduğu 
gibi orada da vatana yüksek 
hizmetlerde bulunacaktır. 

* * • Pazar günü sabahı saat 8 

Diriğin şerefine şehir gazino
sunda bir çay şöleni verilmiştr. 

Şölende nahiye müdürleri, 
köy muhtarları ve birçok köy
lüler bulunmuştur. Bornova
nın Işıklar köyü muh
tara Viyana yüksek ticaret mek
tebinden mezun bay Şemseddin 
şu sözleri söylemiştir: 

Sayın Generalımız, 
Köyler namına birkaç söz 

söylemek isterim. On seneden-
beri ilbayımız olarak bulundu
nuz. Bu zaman içerisinde Ata
türkümüzün kurduğu cumuriyet 
rejiminin prensiplerini hiç dur
madan ve yorulmaz bir hızla 
büyük bir ilgi ile en 
kısa bir zamanda dimağla
rımıza aşıladınız. Biz köylüler 
göstermiş olduğunuz bu yük
sek ve verimli varlığınıza bağ
lıyız. Atandığınız yeni ve çok 
önemli işlerde de ulus ve yurt 
sever halkçı prensiplerinizle 
büyük başarımlar elde edece
ğine inanımız vardır. Bu ayrılık 
dolayısile kalplerimizde büyük 
tasalar duymaktayız. Size öz 
yürekten kopan saygılı duygu
larımızı sunar ve sağlığınızı 
dileriz. Sevgili halkçı babamız 
gemeral çok sevdiği köylü kar
daşlar arasından pek mütehassis 
olarak ayrılmıştJr. 

Üzüm Fiatleri 
Oferto birliğini sağlamak 

Türkofiste görüşmeler 

• • 
ıçın 

Bugün kuru meyve ihracat- ve küçük bilcümle kuru üzüm 
çılar birliği üyelerinden mühim ihracatçılarının birliğe girmele-
bir kısmı Türkofiste ofis baş- ri ve heyeti umumiyece tesbit 
kam Mecdet Alkin ile üzüm edilecek fiyattan daha aşağı 
satışları hakkıoda uzun uza- fiatlarla ve kararlaştırılacak 
clıya müzakeıatta bulunmuş- şartlardan aykırı dış pazarlara 
lardır. Vaktin gecikmesi mü- oferto yapm~malarının temin 
zakerahn daha ziyade devamına edilmesi de vardır. 
imkan bırakmamıştır. Mama- Bu karara mugayır hareket 
fih görüşmelere yarıo da devam edenler hakkında Türkofis ta-
edilecektir. Müzakerat neticesi rafından kanuni ve idari icap 
vasıl olunacak karar yarın top- eden tedbir alınaçaktır. 
!anacak olan birliğin umurui Türkofis şimdiden birlik ha-
beyetine tebliğ edilecektir .Ve- ricinde kalan firmalara Jazımgc-
rilen kararlar arasında büyük len tebligab yapacaktır. ... ........ 

Acıklı bir kaza 
Evvelki akşam Bahribada 

halkevi gazinosu yanında ieci 
bir hadise olmuş ve yıkanmak 
üzere denize giren bir garson 
boğulmuştur. 

Garson Mustafa ile ayni ye
rin bekçisi ıabitaya müracaat
la garson Cavidin sarhoş 

halde yıkanmak üzere girdiği 
denizden bir daha çıkmadığı 

haber vermişlerdir. Zabıtaca 
haber verilen yerde sandalla 
araştırma yapılm ı ş ise de bir 
şey bulunamamış ve keyfiyet-
ten genel savmanlığa haber 
verilmiştir. Yar genel savman 
bay Orhan haber v'!filen yefoe 

denize iyi yüzme bilen birisini 
indirerek cesedi aratmış ve 
:ıava1h genci denizde iki kaya 
arasına saplanmış bir halde 
bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta Cavidin 
asıl ismi Hıristo olduğu ve Ar
navutluktan gelerek Istanbulda 
ihtida ettiği ve bir müddetten 
beri de şehrimizde bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Arkadaşlarile birlikte evvelki 
akşam içki içe ı ek fazla sarhoş 
olan Cavit yıkanmak üzere de
nize atlamış ve yüzmek bil
mediğinden boğulmuştur. yapı
lan muayenesinden sonra def
nine izin verilnıiıtir. 

Güzel Bir Parti Gösterisi 

Dolaplıkuyu ocağı içten 
Tezahürlerle açıldı .. ., ..... 

Celal Bayar ve Avni Doğanın söylevleri 
Dolaplıkuyu kamunu cumu

riyet halk partisi ocağı, evvelki 
gün ekonomi bakanımız bay 
Celil Bayar tarafıodan törenle 
açı!mıştır. Bu münasebetle 
parti ocak binası ve caddeler 
sevimli bayraklarımızla süs
lenmiş, bütün yukarı mahalat 
halkı orada toplanmıştır .. 

Saat 11,15 de ekonomi ba
kanımız bny Celal Bayar, yan-
larında ilbay Fazlı Güleç, 
Trakya [!':!ncl enspektörü Ka
zım Dirik, part! başkanı Avni 
Doğan. Şarbay Behcet Uz, 
Saylavlar, matbuat mümessil
leri olduğu halde otomobillerle 
Dolaplıkuyuya gelmişler ve 
halkın coşkun tezahüratı ile 
karşılanmışlardır .. 

Bu sırada tilkilik mahfelinin 
bandosu da Cumuriyet marşını 
çalıyordu. Misafirler dinlen
dikten sonra, dolaplıkuyu parti 
başkanı bay Mehmed Kemal, 
kısa bir söylev vererek misa
firlere hoş geldiniz, demiş ve 
arkasından C. H. partisi ilyö
netim kurulu başkanı bay Avni 
Doğan şöyle bir söylev ver
miştir: 

Avni Doğanın söylevi 
Arkadaşlar, büyüklüğünün 

kaynağını tarihin çök karanlık 
devirlerinden beri şereflendi
ren büyük bir ulusun çocukları
sınız. Bu büyük ulusun en kara 
vaktinde, sıkışık 'Zamanında 
kendi büyüklüğüyle mütenasip 
olarak bağrından çıkardığı ev
ladı Atatürkün partilisisiniz. 

İzmir büyük davanın kurtu
luş sembülü olmuş bir yerdir. 
Siz lzmirde pertinin en çok 
çalışan, özverentik yapan bir 
mıntakasısmız.Çoluk çocuğunu
zun nafakasından, keyfJeriniz-
den artırarak, bu binayı kur
makla bahtiyarsınız ... 

Yoklukla b şarllan iş 
u Sayın konuğumuz bay Ce

lal Bayar; Türkivemizde iş yap
mış ve iş yapmanın nasıl oldu
ğunu bilen bir varlığımızdır .. 
Her parçası ve taşı hamiyetli 
bir Türk çocuğunun, varlığı az, 
fakat hamiyeti çok bir Türk 
çocuğunun böyle bir işi nasıl 

yaptığını bilecek bir arkadaş 
karşısındasınız. 

Demin buraya gelirken, bu 
mahrumiyet içinde yapılan işi 
kendilerile konuşuyorduk. Mu-
hit halkının alakasından ve ve
fasından bahisle çok iyi tanı
dıkları lzmiri ve bilhassa bu
rasını yiiksek surette methet
tiler. 

Bol ve binbir vasıta ile iş 
yapmak kolaydır, arkadaşlar. 
Fakat yokluk içinde sevgilerle 
birleşme ve tesanüdle yapılan 
eserlerdir ki büyük kıymet 
taşırlar . 

Sayın Bay Celil Bayar. pa· 
nayın açarken büyüklerimizin 
bu muhite olan alakalarından 
babs buyurmuştunuz. Biz başı
mııdakj., dünyanın en büyük 
adamınm partilileri, başlarımız 

dimdik, göğsümüz onun yolun
da yürümek şeref ve heyeca
nından kabarmış olarak vere
ceği emirle yürüyeceğiz ve 
yürüyoruz. 
Önderin gösterdiği yol 

Bütün İzmirliler, Ege, Tür
kiye onun göstereceği yolda 
seve seve ölmeğe, yürümeğe 

hazırdır. Bunu bütün Türklük 
için " Partililer emirlerine ha
.zırdır ,. diye kendilerine söy
liyebilirsiniz . 

(Hazırız sesleri alkışlar) 
Bu eserin yoktan var oluşun

da yardım eden General Ka
Dirik' e, Şarbayımız Bay ·Beh
çet Uza, Evkaf direktörüne 
ben de alenen teşekkür ede
rim. Kendi servetlerile müte
nasib olmadığı halde yüzlerle 
lira veren ve isimlerinin teşhi
rini lüzumsuz gördüğüm vatan
daşların resimlerini bu bineya 
asacağız. 

Atatürkün büyük partisinin 
şerefi için üç defa şa, şa, şa .. 
Denilerek başkan şiddetle al
kışlanmışbr. 

Bay Avni Doğandan sonra 
Bayan Belkis de bir söylev ver
miş, binanın ne şerait içinde 
yapıldığım anlatmışlar. Bu bi
naya başlandığı zaman Nahiye 
ocağının kasasında yalnız on 
bir lira gibi bir evin çatısını 
dahi örtmeğe kafi gelmiyecek 
kadar az bir para mevcut ol
duğunu, fakat hamiyetli parti
lilerin vücutlarile, keselerile 
çalııarak 2800 liralık bu binavı 
meydana çıkardıklarını söyle
miştir. Nıhayet ekonomi baka
nımıı: bay Celal Bayar, kürsiye 
çıkmışlar ve şu söylevi vermiş
lerdir: 

AtatUrkUn nuru 
Dolaplıkuyulular; sayın ar

kadaşlar; 
Sizi çok yakından tamdığımı 

iddia edebilir ve bu itibarla 
söyliyebilirim ki; memlekete 
sadakab çok seversiniz, bil-
hassa vefa uğrunda yılmaz bir 
kudretiniz vardır. Açtığınız 
halk partisi, doğrudan doğruya 
memleketi kurtaran ve hepi
mizin kalbinde yaşayan Ata
türkün nurunu taşımaktadır. 

Burada hem şahsınıza ve hem 
de çok sevdiğiniz partinize hiz
met yolunu bulacaksınız. Sizi 
tebrik ederim. Bana bu bayırlı 
işin açma töreninin başkanlık 
terefini verdiğinize ve değersiz 
rahsım hakkında gösterdiğiniz 
iltifata teşekkür ederim. 

Bay Celil Bayar, söylevini 
bitirdikten sonra kürsüden in
miş ve kapıya bağlanan kor
deliyı kesmiştir. Hep birlikte 
yukarı çıkılmış ve burada da
vetlilere incir, üzüm ikram edil
miş ve siğara içilmiştir .. 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 
29 Ağustos perşembe •• •• 

guııu 

Yeni sinema mevsimi başlıyor 
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Finans 
e::&Zi!:'li:lia-

e rgil e -..... -
Üzerinde tetkiki 

Şehrimizde finansal tetkiki" 
yapmakta olan Fransız fio•~ 
mütehassısı Dö Mores dün tr 
caret onasında tüccarlarla ,,.,; 
sistemleri etrafında koaUflll"' 
kazanç, müvazene, bulıraD. ir 
tihlik, muamele vergileri ~ 
rinde mütalealarını dinleıni~ 
Mütehass ıs evvelce de lstall 
ile Bursada da tetkikat Y,,. 
mıştı. Mütehassıs bugün Af'. 
karaya gidecek ve inceleınel~ 
neticesi hakkında bakaobi' 
bir rapor verecektir. _. 

ihbar lkramlyel• .-. 
Hazineye ait gizli ha~ 

haber verenlere ikramiye veril' 
mesine dair dün finans bakl;'

1 

lığından Ilbayhia bir bil~ 
gelmiştir. Bunda 1905 nuın ..Jr 

ikramiye kanununun 6 ncı lllP'. 

d~si ~ereğine~ veril~cek. i~ 
mıyenın sureh tesvıyesı 

edilmektedir. Hulasası ş~ 
Vergi temyiz komisyon " 

nihai kararlan üzerine f'.,t 
vergiler kat'ileşirse de def .. 
şfırasına müracaat halinde kıl lf' 
leşen verginin tenzili veya ıı" 
mamen kaldmlması miilll1'Jt1 
bulunduğu ve hazineni~~. ~ 
surette iktisap etmedıg;,.J 
haktan dolayı ikramiye ve ~ 
doğru olacağı cihetle ona :; 
hareket etmek lazımdır. B•_,, 
barla vergi safhaları ta~• ,il' 
tenevvür etmeden üçte bı~ 
betinde dahi olsa alaka od" 
ikramiye verilmemesi icap 

Atanmalar .. at'. 
Manisa merkez malnı.~df ~ 

ğüne Erdek malmüdü.r~ f" 
Alaşehir tahsil müf ettiŞI şefi 
lmroz malmüdürlüğüoe ti 

edilmişlerdir. ---•H·-----Maarifte 

Lise ve O. okull~ 
Talebe kayd ve sın•f ,11' 

Orta okul ve liselere t•Jl' 
namzedi kaydına devalll af 
mektedir. Şimdiye kadar~ 
lan müracaatlar fazla de 1' tf 
Buna sebep olarak çocU~ 
lilerinin kayıtların ba:!.~ 
hakkında kültür baka ~ 

~ b'ld' · · d bab_- .~ yaptıgı ı ırım en "'Jıl"'"' 
edilmedikleri ileri sürü 

tedir. pi~ 
Lise ve orta ınekte ~ 

parasız yatılı olarak ~~ 'J1 
istiyenlerin seçme sın•Ç t V 

I A l t . .. il , •• ey u pazar esı gun 
kuzda yapılacaktır. tiU' b'' 

Seçme soruları klil ~ 
kanlığıoca bazırlanar•~0 , 
Z1'rflarla ~önderilecek D ~ 
lar smaç (imtihan) gno lıt"'·..R 
komisyonlarınca açıla~ '17 

Lise ve orta okull jl lf 
936 ders yılı başlanlf'Cl.1..-,. 

d')Jlll ,.~ 
lül olarak tesbit e seGI~ 

Ankara öğretdl~~ 
'kine• -~JI 

Zeynep ile Muğla 1 S•~ 
öğretmenlerinden k..,. ... 
becayişleri kültür ba -~ 
onaylanmıştır. ıU•~ 

Unlverslt• hlı J"' 

Bir aydanberi ilb•Y _ .. o lf 
fi . buıaı...- ..r 

bürosunun misa rı ~ Y" 

tanbul üniversite geJI d~ 
zar günü İstanbul• 
lerdir. ~ 

l(ol" ~ 
H. E. T. ·ı .1 

oıs• ·,-. 
Buca halkevi _te A"''' ~..,.. 

tarafından malyerın b'Y 
sinin hazırlannıasıP• ·~ 
mıştır. . ft• IYJll 

Önümüzdekı ha t•''fl"'" 
piyes temsil kolu 
oynanacaktır. 

1
,. il 

llbaylık urold 
Ilbaylık daimi 1' f .,> 

öğleden evvel İlba1 
lecin başkanhğındl 
snııtaı 
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Tecimer o~ası şöleninde 
Ekonomi 

yerli 
bakanımız tecirmerlere 
öğütlerde bulundu -·-·-·-- Başta1D/t Buınci sahı1ede - nel tecimimiz geçen yıla naza· 

fırının açılması, Nazilli basma ran daha .;mniyet bahştır. Fa-
fabrikasının kurulmağa baılan- kat hayat sürprizlerle doludur. 
nıası üzüm işinin iyi bir şekle Hadisatın beklenmedik tebed-
hağlanması gibi faydalı işleri dülüne karşı size teminat ve-
başardığını söylemiştir. Bay recek vaziyette değilim. Bu da· 
Şerif Remzi sözlerine son kikada harici ticaretimizi ele 
Verirken lzmirlilerin Atatürke aldığımız takdirde tüccar ve 
ve ismet lnanüne ıonsuz say· müstabsillerimizin kuvvei ma-
fl ve bağlılıklannı bildirme- neviyesini asla bozmıyarak ça-
•İlli rica etmiştir. Iışmaları lizımgelir. 

Bay Şerif Remzinin söylevin- Teminat meselesine gelince; 
den sonra ayağa kalkan sayın malın biran evvel elden çıka-
hakanımız bir karşılık söylevi nlması düşüncesine kendilerini 
Vererek demiştir ki : sevkedebilecek elamanı gö-

. Aranızda kaldığım pek kısa remiyorum. Şu halde tabii 
hır zaman içinde gördüklerimi şerait içinde mahsullerimizi el-
ye duyduklarımı hülasa etmek den çıkarmak gibi ş~yler ~ü-
ısterim. Ege mıntakası umumi şünmemelerini temen.nı edem~. 
Ve tabit bazı tesirlere rağu:en Bunu da bana bu içtimaı temın 
geçen yıla göre daha varlık- eden tüccarlardan beklerim. 
lıd.ır. Pamug-u, tütünü, inciri ve h-kA fm 
ti · Şahsım, vekaletim, u ume 1 

zumü itibarile.. Zaten en mü- ı k 
h' ve milletim namına, ulusa ~ o-
dını istihsalit ve ihracatımızı d 

a bunlar teşkil eder. nomik namına tüccarlarımız an 
01, tecim ve bek!erim. Tekrar ediyorum, 

Ulusal asığlar şahsi kazanç ile umumi men-
Arkadaşlar! faatı telif etmeleri lizımdir ve 
Her zaman tekrar ettiğimiz kendilerine de ümumi hareket 

~erv t h d ı b · · tarzının bundan başka bir şey hı . e atta ev et ütçesının 
tızamı, harici ticaretimizin ' olmıyacağına da kaniim. v 

llıilli menfaatla beraber yürü- Bana bu sözleri söylemege 
~esine bağlıdır. iyi hatır- fırsat verdikleri için çok de-
arıın. Ankarada toplanan umu- ğersiz şahsım hakkında mu-

illi ticaret odaları kon~re· babbet göstermek için bu ye-
linde tüccarlarımızın, bilhassa meği tertip ettiklerinden d~-
d.ışan tecim)e uğraşanların va- layı kendilerine teşekkur 
liyeti büyüktür. Onlar bizim ederim. 
eınin ellerimizdir. demiştim. Bu 
•özünıü burada da tekrar ede· 
rinı. Fakat asıl mesele ellerin· 
deki işi yalmz şahsiğ saadet ve 
•ervetıerini temin etmek için 
değil, kendilerine tevdi edilen 
bu vediayı aynı zamanda meın: 
leketin ulusal menfaabna uy· 
l1ln olarak kullanmaktır. Biaim 
~lii gayelerimizden istediii
llıiz budur. 

Kendilerine kat'iyetle ifade 
ederim ki, sadece kendi libe· 
r~l düşüncelerine göre ve tec
rubelerine göre hareket etmek 
genel bir refah yoludur. Hey· 
eti unı · • .. b" dam umıyeyı goren ır a 
•~fatile kendilerine tavsiye ede· 
rıın. Hükumetin emirlerine in· 
tıbak etmek zarureti vardır. 

Sönen bir re)lm 
Bugün bütün acun tecimi 

~:~ tarafla .değildir. Hepi~!z 
lıyoruz kı, tecim herkes ıçın 

~erbe.s~ bir saha idi. Her~es 
b~ndısıne kendi sahasına gore 

1
•n .ınenfaat payı ayırabilirdi. 
•kıbettiğimiz siyasayı açıkça 

•öyliyoruz. En salahiyettar av 
gazlardan da birçok defa bu-
~u iıitmek suretile hepiniz bi
ıyorsunuz. 

Eski serbest rejime avdet 
e~ek bile k~rşımızdakileri bu 
sıstenıde bulmıyacağız. 

Bizimde acun ekonomi ahen· 
gine uymak zarureti bizi hü
kuınetin bu hükümetlerle taki
b~ttiği ekonomi politakasına 
gore yürümeğe mecbur eder. 
Memlekette tatbik ettiğimiz 
b'. 
ırıçik şey ulusal ekonomi esa-

sıdır. Meşru say ile memleket-
te k k · · 1 b'I A • azanma ıstıyen er ı aıs-
t' vısna dostumuzdur. Bu dostlu 
R"U herkes hakkında siyanen 
Ve adiJ bir şekilde kulJanmağa 
çalışacagız. 

Emniyet verici 
Bir durum 

Gayelerimizin bu şeklini na
zaı ı itibare alacaklarına şüphe 
Yoktur. Kendilerinin hesapları 
ne olursa olsun bir de hüku
metin hesabı vardır. Şu daki
kada içinde bulunduğumuz şe
r "t 81 ve şekle göre bu yıl ge-

auzel bir söz 
Atatürk, ismet lnönü. Ata

türk bütün cihanca sevilen bir 
şahsiyettir. Türk olsun Ata
türkü sevmesin, bu olamaz. 
Nazillide söylemiş olduğum bir 
fıkra aklıma geldi. Hoşuma 
gittiği için burada da tekrar 
edeceiim. "Atattirktl sevmek 
daimi bir ibadettir" dedim. Bu
nu her kes tarafından kabul 
edilmesini isterim. Bu ibadeti 
her zaman yapalım. 

ismet lnönü öyle bir şahsi
yettir ki zekisiyle, irfaniyJe 
yaptıklarını bir tarafa bıraka-
cak olsak bile milyonlarca eser 
kendilerinin büyüklüğü hak
kında başla haşana bir fikir 
vermeğe kafidir. Şu dakikad.a 
arkasanda şerefli muazzam bır 
t "h vardır. Biz öyle mesut 
arı ... d 

bir Türk mille!iyiz ki ıçı~ .. z e 
böyle güzide evlatlar yetişıyor. 

B gibi yetişen muazzam ev-
u l' . 

!atlarla iftihar etme ıyız. 
Her yerde gördüğüm sevgiyi 

ve düşüncelerinizi Atatürk ve 
ismet fnöoüne söylemeğe çalı
şacağım Yine yakan bir zaman
da sevgili Ege mıntakasına ve 
size kayuşmak temennisiyle si· 
ze veda ediyorum. 

Celal Bayarın söylevi şiddetli 
alkışlarla sona ermiş ve ziyafet 
bt•rada bitmiştir. Ziyafetten 
sonra bir müddet otelde isti
rihat eden Ekonomi bakana 
saat 15,40 da otomobille Pa
saporta gelmiş ve motorla Sa
karya vapuruna geçmişlerdir. 
Bakanımız Pasaportta Müsiah
kem Mevki kamutanı bay Ra
sım, müesseseler mümessilleri, 
tecimerler kalabalık bir halk 
kiltlesi tarfından uğurlanmış
lar ve askeri bando, asker, 
polis, zabıtai belediye müfre
zesi tarafından selamlanmış-

lardır. 
Bay Celal Bayar ilbay Fazli 

Güleç, Bay Avni Doğan, 
Şarbay doktor Behçet Uz 

Tecim odası başkanı bay Hak
kı Balcıoğlu ve diğer zevat 
tarafından vapura kadar teşyi 
olunmuşlardır. 

:naz 
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Mareşal Fevzi ·diyor ki: Celil Bayar 

"Çelik ordumuz 
kabartacak 

milletin göğsünü 
vaziyettedir •• ,, 

--------=~-------------------------------------

lstanbula Vardı 
lstanbuJ, 26 ( Telefon ) -

Arsıulusal 9 Eylül panayırının 
açılma töreninde hazır bulun
mak üzere ilinize gitmiş olan 
Ekonomi bakanı Bay Celil 
Bayar bugün şehrimize gelmif, 
birçok zevat taraf andan karşl· 
lanmıştır. 

Ge~it • 
resmı neticelendi .. muvaffakıyetle 

lstanbul, 26 ( ÖT ) - Bir sınıfa ve her silaha mensub talimlerinden sonra askerin 
müddettenberi Trakyada ordu- kuvvetlerimiz, tanklarımızm, burada yaptığı geçid resminde 
muz tarafından yapılmakta tayyarelerimizin iştirakile mu- gösterdiği intizamı takdir ede- Cenovada 
olan manevra muvaffakiyetle b' 'd · · rim. Orduyu yetiştiren kamu-

az-ıam ır geçı resmı nı yap· Limanı altüst eden 
bitmiş ve kahraman ordumu- mı-şiardır. Geçid resmidi on tan arkadaşlara da teşekkür 
zun her an için vazifesinin eri ederim. Bir kasırga 

ld k binlerce halk şevk ve heyecan 
o uğunu pe parlak bir su- Sübay ve efradın gösterdigw i Cenova, 26 (A.A) - Son 

b d h ile seyretmiştir. 
rette ir a a gözlerde belirt- intizamdan memnunum. Onlara derece şiddetli bir kasırga li-
miştir. Mareşal Fevzi geçid resmin- da selamlarımla beraber takdir- manı harap etmiş, gemileri ba-

Bugün Kırklarilinde Mareşal den sonra sübaylara bir söy- lerimi bildirmenizi rica ederim, sara uğratmış, vagonlarla vinç-
Fevzi ve General Fahreddin lev verm iş ve demiştir ki: Geçit resmi dolayısile Kırk- leri devirmiştir. Şehir karan· 
ile Generallar ve bütün Trak- Arknda lar 1 Çetin dağlarda lareli ve cıvarında halk şen- lıkta kalmıştır. Beş ölü 30 ka-
ya İlbaylarının önünde her yapılan gunizon tatbikat ve likler yapmaktadır. dar yaralı vardır 

M~~~~ii~i' .... I~iiii~i~~~-............................. Ş~~kt~ ....... i~i~h~t .............. .. 
Resmen meydan okuyor 

- T?aş tarafı biriııli Rahi/ede -
ianlamış, ltalyan ulusunun va
tanseverliğini ve bütün ltalyada 
hüküm süren tek sesli sevk ve 
heyecanı bir kerre daha teyid 
eylemiştir. Demiştir ki: 

- Bize karşı ekonomsal ce
za tedbirleri tatbik etmeğe kal
kışacak bütün memlaketlerle 
karada, denizde ve havalarda 
harp edeceğiz. Silahlanan ltal-

yan milleti bir tek adam gibi 
yürüyecektir. ,, 

dirde ltalya uluslar sosyetesin
den derhal çekilecektir. Şunu 

anlamak gerektir ki ltalyaya 
karşı tedbir almak isteyenler 
bütün bir ulusun silahlı düş-

manhğı ile karşılaşacaklardır. 
Uluslar sosyetesi bir sömür

ge mücadelesini tatmin edil-

memiş hırslara kapı a.;acak bir 
• Avrupa harbı şekline sokacak 

kadar ihtiyatsızlık gösterirse 

böyle bir barba milyonlarca 
hayat kurban gitmiyecek mi-

dir? Böyle bir felaketten so-
Bu beyanat büyük Britanya

da çok derin teaiı uyandırmış-
tır. Mussolininin : " Cenevre ile ravı doğrudan doğruya uluslar 
beraber, Cenevresiz veya Çe- sosyetesine ait olacaktır. 
nevreye karşı, nasıl olursa ol- Bütün dünyaya ltalyanın 
sun vazifemizi göreceğiz. ,., durumunu kesin olarak açıkça 
Sözünü resmen tekrarlaması anlatmak niyeti ile uluslar sos-
lngiliz kamoyunu hayretler yetesi konseyine bir delegas-
içinde bırakmıştır. 

Avrupa harbini 
Tutu,turmakla tehdit 

yon göndereceğim. Orada bir 

çok vesikalar ve fotoğraflarla 
davamızın haklı olduğunu gös-londra, 26 (A.A) - Daily 

Mail gazetesi Roma özel ay- tereceğiz. 
tarının B. Mussolini ile yaptığı Bugün bile esir tecimi ya-
bir görüşmeyi yaymaktadır. pan Habeşleı in barbarca 
Mussolini ezcümle şunları söy- yaşayışlarına aid bir san-
lemiştir: dık dolusu kitap göndere-

ltalJ·a geri dönmiyecektir. ct>ğim. Bu vesikalar incelendik-
ltalyan hükümeti durumunun ten sonra Uluslar sosyetesi Ha-
değiştirirse, şimdi Afrikasında beşistana yaptığı muamelenin 
bulunan iki yüz bin ltalyan aynını Italyaya yapamıyacağını 
askeri kendiliklerinden ateş iddia edebilir. Italya Lokarno 
edeceklerdir. ve Streza paktlarının sının 

Bize karşı tedbirler alınması içinde elbirliği yapmak arzu-
Cenevrede kararlaştmldığı tak- sunu isbat etmiştir. · 

••••• 
Çarşaf ve peçe 1 General K. Dirik 
Isparta kadınlarının lstanbulda 

Kararı lstanbul, 26 (Telefon) 
Isparta, 25 (A.A) - Çarşaf Trakya genel enspektörlüğüne 

atanan valiniz General Kazım 
ve peçenin kalkması muhitte 

Dirik bugün deniz yolile şeh-
çok ilgi uyandırmış ve bayanlar rimize gelmiştir. Kazım Dirik 
kendilerine verilen soysal ve bugünlerde yeni vazifesine gi

deceklerdir sosyal haklara kavuştuklarından 
dolayı çok sevinmişlerdir. Isparta! l~bdaytı 

1 Isparta 25, zmır e op ana-
Isparta da peçe ve çarşaf cak olan Ege bölgesi ilbayJar 

tamamen kalkmıı ve kapah kurulunda bulunmak üzere fs-
. . . . parta ilbayı Fevzi Eda,da bu-

gıyımın yenne manto almıştır. gün ekspresle lzmire gitmiştir. 
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••••• 
Erzurumda genel espektörlüğü 
İstanbul, 26 (Ö.T.) - Dogu J bölge genel espektörü olarak 

vilayetlerinde hükumetçe ka- Erzurum saylavı Tahsin ıe-
rarlaştırılan ve temel hatlan çılmiş ve atanmıştır. 
Başbakanın son gezisi esna- Sağlık ve Tarım Bakanlan-
sında çızılan islahatın tatbikine nın da yakmda Şarkta geziye 
yakında başlanacaktır. Erzu- çıkacaklara ve kendi bakanhk-
rumda üçüncü bir genel espek- Jarına ait işleri gözden geçi-
törlük teşkil edilmiştir. Bu recekleri istenmektedir. 

·lzmir Saylavları seçmen
lerile temas ediyorlar 

. ··-·-·· lımir aaylavlan bayan Benal Ôileden sonra Urla ilçesine 
Nevzat ile bay Sadeddin ve geçen saylavlanmız Uray ku-
Kimil geçen gün sabahleyin rağını ziyaretten aonra parti 
Seferihisar kazasına gitmişler, kurağında toplanan üretmen-
orada belediye \'e parti daire- lerle hasbihallerde bulunmuş-
lerini ziyaret etruişlerdir. lar ve bağcıların fiat düşkün-

Parti binasında toplanan lüğü hakkında verdikler izaha· 
halk ile uzun hasbihallerde tı ve ilçenin diğer ihtiyaçlarını 
bulunan saylavlar seçmen- dinliyerek not almışlardır. Ak· 
lerle temas ederek ilçenin şam üzeri saylavlarımız Kliz-
ihtiyaçları hakkında malümat man kamonuna geçmişler orada 
aldıktan sonra orayın kurduğu da halktan hazır olanlarla te-
parkı dolaşmış ve C. H. P. mastan sonra Klizman mektebi-
tarafından teşkil edilen bando ne giderek el işleri sergisini ve 
muzika tarafından çalınan gü- nahiyenin çıkardığı ürünlerin 
zel havaları dinlemişlerdir. Say- nümune müzeciğini görmüş-
lavlar parti başkanı ve Şarba- lerdir. Saylavlarımız takdirle-
ya teşekkür ederek ayrılmış- rini bildirerek gece geç vakıt 
lardır. İzmire dönmüşlerdir. 

bir cinayet 
••O•• 

Manisa (Özel) - Dün gece 
sabaha karşı burada çok acıklı 
bir cinayet olmuş ve bir kişinin 
ölümü ile neticelenmiştir. Bu 
feci cinayeti bana şöyle anlat
tılar: 

- Bay Celal adında bir ek· 
mekçi fırınında Ramazan ve 
Mehmet adlı iki işçi çalıştır-

makta idi. Bu işçilerden Ra
mazan akıl azlığı ile malüldür, 
iki kerre timarhaneye girip 
çıkmıştır. 

Mehmed de daima sarhoş 
gezen adeta anormal bir tiptir. 

Bu iki arkadaş arasında ara
sıra geçimsizlik eserleri görü
lürdü. Cinayetin sebebi de bu 
geçimsizliğin yine ve şu şekilde 
patlak vermiş olmasıdır: 

Fırın sahibi Celal, Ramaza· 
mn işine dün akşam nihayet 
vermiş ve hesabını kesmiştir. 
Fakat Ramazan işinden ayrıl
mak niyetinde deiiJdir. Bunu 
anlıyan arkadaıı Mebmed ona: 

- Burada ne duruyorsun ? 

Sana patron izin verdi, gitmi
yecek misin ? DerLİştir. 

Bu sözden çok muğber olan 
Ramazan hemen Mehmedin 
üzenne hücum etmiş ve eline 
geçirdiği bir taşı zavallının ba
şına vura vura ağır yaralar 
açmıştır. 

Onu yerde bitkin ve kan
lar içinde bırakarak ve kimse
nin görmediğine kani olarak 
kaçmıştır. Gerçekten cinayet 
kimse taı af ından görülmemiş-
ti:, bunu ancak oradaki emare 
ile katilin unuttuğu kepenek 
ve Mehmedin hastahaneye kal
dırılışı meydana çıkarmıştır, 
Ramazan yakalanm•şlır. 

Mebmed vakadan il.i saat 
sonra çok acıklı bir durumda 
ölmüştür. Genel savmanhkça 
yapılan tahkikat devam ediyor. 

H. GUnay 

Viyanada kaza 
Viyana, 26 (A.A) - Viyana 

gUneyinde bir tren, geçit ye
rinde bir otokara çarpmıı ve 
ezmiıtir. 6 610, 24 yaralı vardır. 

ANKARA BiRASI Mide 
sıhhat 

hu]andırmu, 

ve nq'e 
Baş 

• 
verır • 

ağrıtma~ Asabı bozmaz yalnız 
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r ydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl ald k 
ölümle biten sevginin kuvveti 

::E-11-tk.iki "tar i hi ron1a n.. _, ııt- ~ezan. ; :E>er"V"i.n.. ~emaı 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'"İnanınız mukaddes sevgilim, ben ebed:yen sizin oldum,, 
Herif benim ne oldu-

ğumu anlarsa ö'dürmiye çalı
şacaktır. İstersen yanımıza tes
bit ettiğin iki üç adamı da 
alalım. 

Bay Sarı: - Evet bu hain
den korunmak lazımdı r. Mes
eleyi halledinceye kadar hüvi
yetimiz ve sırrımız belli olma
malıdır. isted iğin kadar silah

ı lana biliriz. Arkadaşa lüzum 
yok. Sen ve ben haklanndan 
geliriz. Allah bizimledir. Dos
tum. 

O gün akşama kadar ötede 
beride gördükten sonra, ko
nağa döndüler. Mehmed bey 
bahçesinde Roberin şerefine 
mükemmel bir eğlence tertip 

' ettirmişti. Yine hep prensesten 
bahsederek gece yarısını yaptılar. : 

Mehmed bey büyük bir neşe 

içinde daima sözü prenses 
Sofyaya getiriyor ve Roberden 
İnceye inceye malumat alıyordu. 

1 
Rober - Aziz prensim, ce

' nabı hak prenses ve sizi eş 
olarak halk buyurmuş, kura-

• cağınız yuvada tek kalp olarak 
yaşıyacaksınız. Fani saadetlerin 

1en büyüğü de budur. Prensesle 
~ mülikatınızda bu bahtiyarlığın 
kuvvetini daha ziyade h ssede
ceksiniz. 

Bay Mehmed - Bay Rober. 
Mülakatımız için nereyi ten

sip edersiniz? Teptili kıyafet 

ederek geldiğim takdirde kim-
• senin göremiyece ~ i ve hisse
demiyeceği yer neresidir? Ta
biidir ki prenses Birgi' den çok 
uzaklaşamaz. 

Rober - Hemen aklıma ge
len bir prensesin villası ve 
Kemer yaylasıdır. En münasip 
yer burasıdır. Bendeniz bu 

' cihetleri prensesle görüşeceğim. 
Avdette bay Sarı malümat 
verir. Çok dikkatli davranmak 
elzemdir. 

ı Bay Sarı : 
- Aziz Bayım ; siz hiç dü

şünmeyiniz. Bütün tertibatı 
Rober ve ben alır ve sizi 
Prensesle görüştürmeğe çalışa
cağız, bize itimad buyurunuz. 

1 
Bay Mehmeci : - Teşekkür 

ederim aziz yoldaşlarım. Gör-
1 düğüm rüyanın nihayeti beni 
< dehşet içinde bırakıyor. İnşaal
lah netice hayırlı olur. 

Bay Sarı : - Rüya hayaldir. 
Biz hayalata inanan ;nsanlar 
değiliz. İnşaallah kahraman ba
yımızı ylivasında prensesle bah
tiyar göreceğiz. En büyiik eme
limiz de budur. 

Gece epiyce ilerilediğinden 
ayrıldılar. 

Üçüncü günü bay Mehmed 
prensese cevabını şu suretle 
yazdı. 

" Muazzez prensesim Sofı ya; 

senden aldığım ilham ile ismin-
le hitap etmek cesaretini ken
dimde buluyorum. tahassüsle
rin ruhumda sana karşı ebedi 
bir aşk ibda etti. samimiyetle 
itiraf ediyorum. Kalbimi dol
d uran bir sevgi ile şimdiye 

l:adar bu duygunun lezzetini 
tatmamıştım. Fakat artık sev
gili prensesim ben senin ol
dum. Kalbim, bütün aşkım se
nin mukaddes sevgine hasre
diyorum. 

Aziz Prensesim; hayatımda 
gonlüme hiçbir yıldız doğma

mıştı. bu boşluk içinde ruhum 
daima sızlamıştır. Ruhıım acı 

' bir oksuzluk ile R'eçti. Gece-

!eri yalnız kaldığım zamanla
rımda beynim ve kalbim ka
ranlığı rı boğucu kimsesizliği 

arasında inlerdi. Muhayyel aş

kımın hummasiyle yanan kal
bim mazlum mütehayyir ızti

raba kanmış, hayata küsmüş

tü. Tabiatın her güzelliği bana 
hüzün vermiye haşlamıştı. Ül
kemin güzel dağları muhayyel 
bir aşkın yuvası iken, manevi
yatım buralarda ancak kalbim 
için bir sükun ve hunun bul
mağa başlamıştı. Gecelerim 
yıldıı.larla bezenen pek uzak
larda titreşen o münevver 
alimlerle kalbimin kimsesizliği 

birleşir büsbütün yese ümit
sizliğe kapılırdım. Temiz bir 
aşkın hummasiyle yanan, kav
ru'an kalbim hüsranla, hicran
la sızlardı. 

Her şeyden; bütün güzellik
ten ağlıyan kalbim uyumuştu. 

Hicrandan, hüsrandan, ızdırap
tan kanmıştım. Günlerim hep 
böyle geçiyor ve ben kalbimin 
bu yalnıılığıyle bunalmış kal
mıştım. 

Aşksız geçen bir ömür ne kadar 
seraba benziyor. Aziz Prenses, 
yalnız sevmek seadetile iktifa 
etmek, mevhum, tasavvur edi
lemiyen bir incizaL kanunudur. 
Mütekabil oimıyan bir aşk as
la mes'ut bir aşk, hakiki bir 
aşk olamıyor. Nice güzel ka
dınlann iltifatlarına, nüvazişle
rine mazhar oldum. Birçok ka· 
dınlar bana kalplerini, her şey
lerini verdiler. Fakat h ç birisi 
ruhumda bir heyecan uyandı-

ramadan " Sevmek bir bahti- t 
yar lı k ise, sevilmek herhalde 
daha büyük bir b ahtiyarlıktır ,, 
diyerek k endimi avu~mağa ça
lıştım. Fakat ;:şk zann-:lt;ğim 

bu rüya!ardan çok çabuk uyan
dım. Aşkımd cı bir teki:.mül dev
resi geçiren maneviydtm, ha
yatın, fı kirler ,.e eme.lleriınin, 

hayal ve tcmennilerimin tat:ı , 

güzel ve cazib ç.içclderini, en 
cazibeli ve sihi rli r üyalarım 

toplacı ve gör~:.i . Fakat o tatlı 
hülyalı sevdalar çok devam et
medi. Hep birer b: rer istemi
yerek hazana uğrıyan çiçekler 
gibi döküldü, soldu ve öldü. 
inanıyorum ki sevgili prens~
siın; sevmek iradeden hariç bir 
kuvvet, asla muhakeme ile doğ
mıyan bir kudreti Bu his sıhirli, 
büyülü bir incizap kanunu!... 
Geçmiş sevgilerim; onlar ne 
kadar seri lıir şimşek ~üratile 
hatıramda yalnız münevver bir 
nokta, belirsiz bir iz bıraka
rak geçmişlerdi . Kalbim hıç 

bir kadının mutlak cazibesine 
esir olmamıştı. Fakat bet
bahttım. Muhayyel sevgilim; 

hem de çok betbaht! Çünkü 
iman ediyorum ki; "Aşkın her 
anı taksim kabul etmiyen her 
saniyesi ebediyetle müs!lvidir.,, 
Hakiki bir aşka sahip olan bir 
kalp, bu fani ömrün dalgaları 

arasında serbest yaşar, haya
tın her lüriü diğer zevkleri, 
emelleri vehm ve hayal gibi su
kut eder. 

- So ıııı l'aı· -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Borsa Haberleri ~.~ I Para Piyasası 
DUn Borsada , 26-8-1935 

Yapılan Satışlar : Alış Satış 
~ Mark 50 125 50 625 

UzUm İsterlin 620 625 
Çu. Alıcı Fiat Fr. Frangı 8 28 8 30 

1287 K A Kazım 6 75 13 Dolar 80 40 79 80 
830 F Solari 7 10 Belga 21 125 21 375 
836 Y 1 Talat 6 9 5o İtalyan lireti 10 20 10 30 
766 M J Taranto 5 15 
597 H z Ahmet 6 37 13 İsviçre Fran. 40 85 41 10 
527 S Süleymano S 50 12 Florin 84 625 85 
425 T Debas S 75 9 Kr. Çekoslo. S 24 S 27 
302 Ş Riza Halef 6 11 Avstr. Şilini 23 50 24 
279 H Alyoti 6 75 11 50 158 H Şeşbeş 7 87 
260 Vitel 6 25 11 
229 F Z Abdullah 6 25 9 1'2 130 Y ve Benciya 8 
172 J Taranto M 7 25 7 79 112 F Paker 6 !'O 
165 D Arditi 6 10 75 111 B Franko 5 50 
150 H ve Cevdet 6 50 12 56 E R Roditi 7 
118 Beşikçi z M 5 50 8 50 16 M J Taranto 11 50 
114,S Manisa B koo 7 50 12 50 15 lsak Barki 8 75 

13 A Muhtar 12 
38 Şınlak Z bira. 8 50 11 50 12 Koo ittihat 9 50 
36 M Mikalef S 50 5 50 5286 yekun 

9 50 
11 50 
8 75 
8 50 

14 
15 
8 75 

14 
9 50 

23 J Kohen 7 75 7 75 Zeytinyağı 
21 S Celardin 6 50 6 75 Kilo Alıcı Fiat 
21 Len Reciyo 7 7 26500 T Debas 27 50 27 50 
11 L Galemidi 7 50 7 50 Zahire Borsası 
6 S Emin ve F M 9 75 9 75 Çu. Alıcı Fiat 
4 K izzet 8 50 8 50 864 Buğday 4 12 
4 P Klark ve N 6 25 6 25 150 ton ·• 

7221,5 Yekun 1200 Arpa 3 75 
incir 44 Bakla 4 87 

Çu. Alıcı Fiat 152 Nohut 6 12 
2021 Ş Remzi 7 75 9 393 Kumdan 7 25 
1326 Tütsü ile T I 5 50 14 50 Susam 12 
557 F Z Izzi ve Ali 6 50 13 55000 kiloPamuk 45 
458 Ş Riza Halef 6 12 23 balye " 
301 N Ali Haydar 6 50 14 28 Harar " 

4 37 

3 75 
4 87 
6 50 
8 

12 
47 50 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '//./. ~.A.."ftı....'T.A.."""illCTI H. ,,,/j 
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GAZiNOSUNDA 
Arsıulusal beşinci 9 eylül panayırının gazinogun<la 
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111111111111 oıımınıımum 

üyük rkestra 
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Her gün saat 23 le varyeteler 

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

vaziyetten istifade ediniz 

R--= ·a 
27 A.DUS!OS 1935_~ 

Celal Bayar Diyor ki : 
11S::ı:z:ıı:?.l'.TLZ7'.ZLZZ//7/~L7.JW7'./ZZZ 

''iş kanunu bu devrede çıkacaktır,, 
- Baştarafı l inci &alıifede

tiğini uzun uzadiye anlatmış, 

küçük esnafın kredi bulama
dığını ve bu yüzden iş yapa
madığını ileri (sürmüş, verilen 
aidatla kredi temini için bir 
kooperatif teşkil edilmek ar
zusunda bulunduğunu ve par
tinin hu hususta vereceği ka
rardan sonra fiiliyata geçile
ceğini izah etmiş, Birliklerin 
ekonomi bakanliğına bağ lı bir 
teşekkül olduğunu söyliy.!rek 
sayın bakandan bazı dilekler
de bu :unmuştur .. 

Bunlar arasında en önemlisi, 
Esnaf birliklerinin Bakanlar 
heyetinin karariyle iş gördü
ğünü, bu hususta bir kanun 
çıkarı lması lüzumunu ileri süre
rek söy:e~ 'ni şu suretle bitir· 
mit'P-rdir : 

O:::vrir.tci Türk işçisi 
" Tük i~çisi devrime uymuş, 

yürümektedir. Kitapların tarif 
ettiği şekilde bizde bir amele 
ve işçi sıkıntısı yoktur. Türk 
işçisi, Türk tar;hinin kaynak
larından aldığı tekiimüller le 
daima Atatürk rejiminin çizdi
ği yolda yürüyecektir. Yalnız 

bilgili ve müşfik eller tarafın
dan onların birliğinin tanzimi 
bizim için çok büyük bir işdir. 
İş kanununun bu devrede çı· 
kacağından da emin bulunu· 
yorum. Bundan ötürü şimdiden 
teşekkür bile ederim. 

Bay Avni Doğanın bu iza.· 
batından sonra ; Ekonomi ba
kanımız Bay Celal Bayar işçi
ler arasından ayrılarak kürsiye 
gelmiş ve şu çok önemli söy
levi vermişlerdir. 

Herkesin birleştiği 
nokta 

Arkadaşlar : 
Hepimizin bila istisna müt

tefik olduğu bir nokta vardır. 
Bu memlekette iş hayatının bir 
an evel tanzimidir. Şüphesiz 
bu havat asırlardenberi ihmale 
uğramıştır. Bunun milli iktisa• 
diyatımıza temamen uygun bir 
şekilde tanzimi için vakıt kay· 
bedildiği muhakkaktır. 

Hepiniz bilirsiniz ki, cumhu • 
riyet halk partisi iş hayatına 

büyük ehemmiyet vermekte ve 
hükumet de bunda kuvvetli 
bir hassasiyet göstermektedir. 
Yine bilirsiniz ki, esas pren· 
s i pleıimi~den birisi say ile ser
m'1ye arasında tevazün husule 
getirmektir. Ne sermayenin say 
ve ne de sayin sermayeye kar
şı gayri adilane bir faaliyet ve 
hakimiyetini istemiyoruz. 

Mütevazin bir usul ve pren
sip kurduktan sonradır ki, iş 
hayatını bütün ehemmiyeti ile 
ele almış olacağız. Bu arzu ve 
ahdimizi yerine getirebilmek 
için en mühim müeyyide tabii
dir \d iş kanunu olacaktır. 

iş kanunu neden 
gecikti 

Matbuatta zaman zaman oku· 
dunuz. İş kanununun Kamutay
dan çıkması gecikmişıir. Bir 
kaç defa Kamutayın heyeti 
umumiyesine de gelmiş, fakat 
şimdi arzedeceğim mecburi
yetler dolayısile gecikmek za
rureti hasıl almuştur. Fakat 
herhalde bunun bir haddi olmak 
lazımdır. 

İş kanunu projesinde müte
addit defalar tetkikat yaptı
rıldı. Evvela yüksek iktisat 
meclisi çalıştı. Mutaleal.ar aldı. 
Şurayı devlet projeler üzerin
de krarlar verdi, ve şimdi 
de Kamutayda bulunmaktadır. 
Projenin biraz evvel çıkması 

için de Kamutay n formalitesi 
haricinde tetkik ediliyor. ilgi
leri olduğu için projenin Ka
mutayın bütün encümenlerin
den geçmesi mecburiyeti bu
lunmakta idi. 

Bunun icin de uzun zamana 

ihtiyaç hasıl olabileceğinden 

muhtelit bir encümen ayrıldı. 

Ve faaliyete geçti. Kamutayın 
son içtimamda bu projeyi bu 
celsede çıkarıp çıkarmamak 

isteyip istemediğimi bana sor
dular. Kendilerine verdiğim 
cevap aynen şudur: 

riyat ve hayalden uzak olan 
en mühim nokta, kredi ihti
yaçlarının temin edilmesi key
fiyetidir. 

Hariçte halkın faiz yüksek· 
liğinden ve bilhassa küçük 
sanatkarlann bu fai:ı: bunaltı· 
sın dan duyduğu ıztırabı ve hatta 

iş kanununun biran evvel faiz bulamadığını da biliyoruDI• 
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işçiler bürosu önünde töretı 
çıkarılmasını şüphesiz ki, arzu İhtikirla mücadele için tedb!r 
ediyoruz. Fakat bu arzu hiç- aldık. Fakat bu mücadelePI~ 
bir zaman kanunun ehemmi- sadece menfi olarak yürüıne91 • 
yeti dahilindeki tetkikatına nin bir fayda vermiyeceğini ıl~ 
mani olmamalıdır. Zarar yok evvelden anlamıştık. Hakiki 
kanunu 935 yılı içinde herhalde krediyi ve bilhassa küçük kre· 
çıkaralım, fakat biraz geciksin. diyi tanzim için ona müsbet 
Bu devrede muhakkak bir istikamat vermek için tef 

çıkacak kilat lazımdır. Bunun için ıfe 
Arkadaşlar: halk sandıkları yapaçağız. tJe 

t t· Tetkikat safhası bundan kanun da çıkmıştır.Kanunun a 
ibarettir. Açıkcası layihayi bu biki için maddi bir kuvvet ~e 
devrede muhakkak ve mutlak efkar arıyoruz, ve bunu d• 
çıkaracağız. Ve işçiye mal ede- bulacağız. 

Halk Bankası 
Yalnız ihtiyatkar olarak söf 

liyebilirim ki, şimdiden buP11r' 
zamanını tayinden acizim. fı· 

ceğiz. 

Bundan başka memlekette 
i.şçi dediğimiz sınıfla beraber 
çalışan ve azçok farklı görü
nen bir sınıf vardır. El emeği 
ile çalışan küçük sermayeli 
esnaf ve san'atkarlar. Bunlar 
üzerinde ayrıca tetkikat yap
maktayım. 

Hayatı bize benziyen ve ben
zemiyen ekseri memleketlerin 
bunlara aid usul, prensib ve 
kanunlarını tetkike başladık. 

Mütehassıslar getirttik, tetki
ka t yaptırıyoruz. 

Aynı zamanda memleketin 
içtimai, iktisadi hayatını bildi
ğimizi de iddia edebiliriz. Bun

lardan bünyemize göre kat'i 
bir netice alacağız. İş kanunu 
projesinden bahsederken, size 
vekaletin teşkilatından da bahs
etmekliğim lazımdır. Bakanlıkta 
sureti mahsusada teşekkül et
miı bir büro vardır ki adı iş 
ve işçiler bürosudur. Bu büro
nun yapacağı işleri çok önemli 
addediyoruz. Ve bu vesiledir ki 

hu büroya memur ettiğim genç
ler, Avrupada sureti mahsusada 
bu işi tahsil etmiş olan genç
lerdir. Bunu da kafi görmedim. 
Cenevrede Cemiyeti akvam me 
sai bürosundaki bir Avrupalı 
mütehassıs getirerek büro ile 
hizmetini birleştirdim. 

İş bürosu faaliyete 
Geçecek 

Kanunu eline alınca bu büro 
çok yakından işçilerle alakadar 
olacaktır. Kanun çıkınca bu 
büro da faaliyete geçecektir. 
Aynı zamanda küçük sanatlar 
bürosu da arzettiğim tetkikat 
sonunda işe başlıyacaktır. 

Biı'az evvel söylediğim gibi 
işçi hayatındaki sistemimiz, 
parti programımız da saraha
ten yazılıdır. o da ne sayın 
hakkını sermaye, ne de ser
mayenin hakkını saye geçir
miyerek mütevazin ve adil bir 
politika takib etmektir. Bunu 
da mutlaka temin edeceğiz. 
TesanUd ihtiyacı ve kredi 

Küçük sanatlar için ayni za
manda iddia ediyonı.m ki, iş
çiler için korporasyon -ki te
sanüd manasına alıyorum- çok 
faydalıdır. Bu tesanüdün ameli 
ve maddi olabilmesi icin naza-

plJO kat mutlak olarak bu kamu 
emirlerini yerine getireceği~: 
Bu kanun küçük krediyi b11

1
• 

mak ve ihtikarla mücadele e f 
mek esasları ile beraber esıı• i 
ve işçilerin l kredi hizmetler. 
için onların teşkilatı ile ber• 
ber yürüyecektir. .. 
Şu halde esnaf mümessille~1 

• 

le beraber bizim halk bıtlı 
met müesseseleri ve b; . 
bankasının mesai teşriki iııık. 01 
lan mevcuddur. Kredi işle~'~, 

·ıır, 
ne kadar ehemmiyet verı tir 
yerindedir. N azariyatın baY' i· 
maddi iş kadar netice ver:,, 
yeceğini hepimiz biliriz. Ve il 
işimiz gibi de reel, mfısbelfiil 
noktasında yani hakikat v~ it· 
noktai nazarından düşünmelıYel· 

Bir kaç insanın bir araya :lif· 
mesi için sevgi esas olıı 1ıııl 
Fakat bunun yanında şıı d• 
menfaatları ve bunun zıııı0 '11i~ 
da memleketin menfaatle:,. 
şamil bir teşekküle vücut ve 
rilirse o teşekkül yaşar· 

sarsılmaz. . ııol· 
Biz işçi ve esnaf teşe 1\ıi· 

!erimizin kuvvetli olınas111ı. :eı 
h··1<uw yoruz. Partimiz ve u ef 

iş ve işçi hayatına, kiiçiik rıı'~ 
nafa lazım olan önemi ve~eı•· 
kararındadır. Bunun da :,iı 

··rece~ 
hüratını yakında go bu· 
T . d . k. dig· er 
emennı e erım ı, ·rııif 

yük işlerdeki muvaffakıye~ ;ıır 
den buna da p;ıy ayırırıa . 
kan ve saadetini buhıhııı· .. yıe•~ 

Bay Celal Bayarı11 50 

şiddetle alkışlanmıştır. İ Jıf 

Sayın konuğumuzull, • \,~· 
nununun yakında çıkacaS'1 

t;· 
kındaki müjdesi işç!ler v;yı0' 
naflar arasında sevı11Ç 1 ştı" 
dırmış ve tezahürat yaP11"~d,r 

bil" Bay Celal Bayar, şt'( 
sonra ; Büroyu dolaşmış. 1ştır 

d . k )'rılıJl lar an ızahat alara a 

rsorı . Emniyetli ga ı d,r 
noıı a ,. 

Cumuriyet gazinosu .
11 

$ 
H .. e)'' ı 

son Ahmed oglu us 11 şıl' 
zino içindeki telefon k0",1ıı~: 
ücretinin toplanmasına 111 

); 1 
. kırat8 .J teneke bır kutuyu , 11 n 

1. d • d zabıt;ı 
ırayı aşır ıgın an 

ralarla yakalanmıştır. 
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Katerina boşanmıştı 
Sütün Petrograd G~neral S~n.omli· 

nofu kıskanıyordu . .lhtişam ıçınde 
H·r l M' "d f kad;•• ~;rdi Petrograd'a bir seyaba-

Kat a ~ye e~ . ıy:soı b~ ük bir 1 tında. General Sohomlinof'u 
- erına ıçın e uy .. d"' K cası nezdinde sert 

suratla geçti. Virbovoda vuku gor u. 0 d b 
1 

k 
b. ··d h l e u unara ser-

bulan mülakattan bir kaç gün ır mu a a e . . . t d" 
b · · · t · etmesını ıs e ı sonra bütün dünya gazeteleri estisını emın d O . · 

Oral orduları başkumandanı Aynı zamanda Petrogra.. ~·-
General Suhomlinofun Rusya versite rektörünü ~e g~rmuş, 
h . . d'l k eıdinde bır mudaha-arbıye nazırlığına tayın e ı - ocası n B t . 
d'v• · h b · d leye onu kandırmışb. u ovıç 
ıgMın!d a eBr ver.ıyor u.l. bu hertaraftan vukubulan tazyik-

a am otovıçe ge ınce b 
haberi bizzat kocasının ag· zın- lerle ya karısını d oşamk1!1

3 y~-
d "f · çe ı mege 

dan öğrenmişti. Katerina Di- but a vazı esHın len O . "te 
mitriyevna arhk Kiyefte kala- davet edildi. "ed eh 1 n~vetrsl~ 

kt•• ·· bu mu a a eyı a ım 
mazdı. Zira aşıkı harbiye na- re oru . . f' . 
ıırı olmuştu Tali onun arzu- ve terbiye heyetının şere 1~1 

farı · · t' · ti Artık koruma bakımından yapmış go-
nı yerme ge armış · B · eis ve 

önünde hiç bir şeyi imkansız rünüyordu. utovıçl Y • • 
"d'" kasırga an ıçın-

görmiyordu Hayab bir parlak nevmı ıg b" 
rüyaya d" .: d Pek yakında de kıvrandıktan son~a ıç 

onuyor u. . J hır mü-
saraym en önemli kadını o te müsavı o mı~an terina ı 
olacaktı. Madam Buteviçin çok cadeleyi terkettı. K~ t' Jr 

k . · d b r boşamaz memurıye ı açı saçık kılığını bın bır e- oşa d 
d'k d K' f'l" derere taltif olun u. ı o u vesilesi yapan ıye ı-

1 1. f Birkaç ay sonra 
er yazın Madam Suhom ıno h' h~d· 

olacak olan kadının önünde Petrograd en m~ ım 
1 

a ı~e-
saygı ile ev ilmegv koşacaklar· lerden birine şahıt .o uy?r u. 
d g · J Rusyanın en kudretlı sıması 

ır. Artık enspektör Butovıç e I s h r f 
h k sayılan Genera u om ıno 
esabını görmekten baş a ya- . k · t• 

G evlenmıye arar yermış ı. 
pacak bir işi kalmamıştı. e- 1 b d b h 
r.eralle evlenebilmesi için Ka- Büdt~n gl azdete eçr k un an da -

• , • 
1 

se ıyor ar ı. o geçme en 
terına nın Madam ~utevıç 0 • Subomlinofun Katerina Dimit-
nıaktan çıkması, yanı k?casın· riyevna ile evlenme resmi ya-
dan boşanması icab ediyordu. pıldı. Rus payıtahtı en büyiık 
Asıl zorluklar da burada ba!- törenlerden birile karşılaştı. 
göstermişti. Zavallı enspektor Dfi" Ü k 1 k ld Ih . k . d Bü• g o ço para o u. tı-
. arısını çılgın~a. se~yor ... ~· al· yar Generalın kolunda yirmi 

tün rezaletlerım hıssettigı h yaşındaki venüsü görenler ona 
de ses ~ıkarmıro~d~. he- imreniyorlardı. Bizzat çar Ni-

Katerına Dımıtrıyevna . kola bile Suhomlinofu hüsnü 
d~~ine varmak için her şeyı intihabattan dolayı tebrik et-
rnubah görmeğe başlamışb. . t" 
Ş. bil nk mış ı. 
ımdi yolu üzerinde en Y K t · S h ı· f 

1 h t t n a erına u om ıno un sa-
enge kenda'sı"ni aya a a a . . . 

d hır prenses gıbı yer-ens kt" B t · f rayın a 
O
pe or u ovıç ı. k k leştikten sonra Serj Nikolaviç 
nun karısı olma tan çı - . 

nıadıkça General Suhomlinofa Miyasoidofu unutmadı. Vırzbo-
hayat ortağı olamıyacak, Çar- )ovonun ja~darm.a kumandam 
lar sarayına giremiyecekti. Bun- binbaşı tayın edılerek P~trog-
dan ötUrii Butoviçi tahrik et· rada çağırı~d•.. Suhomlınofun 
mck, usandırmak Jinmdı. Ka- maiyetine ıırdı. Artık 0 da 
terina hayasızlığı son derece- Petrogradın mondem hayatına 
sine çıkararak kocasını hergUn karıımış, birçok münasebetle-
aldatmakta olduğunu yilziine rinden bol bol istifade etmek 
kartı söyltlyor, her gece bir imkanını bulmuştu. Hepsinden 
başka iııkın kolları arasına fazla Katerioa Dimitriyevnanın 
atılırken bile kocasına haber gözdesi olmuştu. Madam Su· 
veriyordu. Böyle iken Butoviç bomlinof Miyasoidofa okadar 
Katerinayı bilsbiltfin kaybet· bağlanmıştı ki onun daima ya-
nıekten titr" du Ne olursa . . ıyor • nında bulunmak ıslıyordu. Bu 
0 !•un hayatını baştan başa sayede harbiye nazırının özel 
bır ıoytariye benzeten bu ka- ~ . . 
d k "d' Butoviç erkanı barbıyesmde yer aldı. 
ına tapma ta ı ı. . k ı d d k ı 

b .. t.. 1- d' . "b' olan Bır va ıt ar or u an ovu an u un 'aen ııı gı ı 
betbahtlar gibi gözlerini kapı· bu adam şimdi istediği mevkie 
yarak, kulaklarını tıkayarak, geçmişti. Çarın bir iradesi Mi-
hiç bir şey görmemeğe ve du· yasoidofu binbaşı rütbesiyle 
Yamamağa çalışıyordu. Ahlak· süvari ordusuna nakletti. Bu 
çılar onu takbih ediyorlar, mes- çarlar idaresinin b·nbir reza-
lek arkadqları onunla alay Jetlerinden birini teşkil ediyor-
ediyorladı. Fakat 0 ken- du. lıte böylece bir kadın par-
di aşkının kurbanı ol- mağı ile bir Alman casusu 
muş bir fedakar sayıyordu. çarlık ordusunun kalbigahında 
Bütün bunlardan anlaşılıyordu yerleşmiş bulunuyordu. Böylece 
ki Butoviç Katerinayı boşamak Miyasoidof Rus ordusuna aid 
ıstemiyor ve mecbur edilme- bütün esrara vakıf olmakta idi. 
dikçe boıamıyacaktır da... Seferberlik planları, topçu ida-

Karısının kaprislerini tatmin resinin ıizli notları, malzeme 
için varlığını harap etmişti. Ol- vaziyeti, hulasa Çarlar ordusu-. 
dukça mühim olan serveti eri· nun her gün ne vaziyette bu-
mişti. işte buna rağmen onu lunduğu hakkında alınan son 
tutmak, elinden kaçırmamak haberler hep onun elinden ge-
istiyordu. çiyor ve bütün bunları Kayzer-

öteyandan Katerina Dimitriye- Je imlaşhğı şekilde Kont Von 
ena da kararında katiğ idi. Hobenau'a bildirmek imkanını 
Yolundan ne olursa olsun dön- buluyordu. Tesadüf ikinci Gi-
miyecek, Kiyefte başlıyan ser- yoma yardım etmişti. Onun o 
güzeştini Çarların sarayında kadar ehemmıyet verdiği ajan 
bitirecekti. Kocasının rızası ile tasavvur edemiyeceği kadar 

d edemediği talikı başka önemli bir mevkie geçmişti. 
W'CtJa eJdo etmeic. karH - 4llU Var-

Renkli ır )arı ayaklandı 
Kara ej er Mussoliniyi • 

1 

• y n 
ediyor 

.............. E'J!ll ........... iilml.,;:::ım ....... 

Italyan bakanının uçağı neden düştü? 
ltalyan Lavrensi de bu uçakta idi 

B. Mussolininin son zaman- ı kama and içerdi. Vakıt vakıt ı Françoti, hemen hemen Ara ı zafer kazanmalıytz, bire karşı 
larda ' 1kara ejder,, adı verilen tek tük öldürülen lngilizler bu bistan Kralı olan mahud Lav· onuz.,, 
gizli sosyeteden bir çok tehdit intikama nezredilen kurbanlar- rans tipinde bir adamdı. Hem Küçük sarı adamlar Eritreye 
mektupları aldığı artık kimse dı. Karaejder hayata sessizce tuhaf değil mi, Lavrans da de sokuluyorlar. On beş gün 
için bir sır değildir. Bunlarda atılmıştı. mükemmel bir lngiliz yolunda evvel bunlardan Kanimuv 
u Habeşistana dokunursanız .. ,, KUçUk sarı bir bay alelade bir motosiklet kaza- adlı birisi oraılan dışarı çıka-
Diye başlayan tehditler vardı. Fakat Rus - Japon harbm- sin da öldü... deniliyor. rıldı. Yerli askerlere veresiye 
ltalyan gazeteleri doğrudan dan sonra bir gün Hindis- Lavrans gibi Remon de öte beri satardı. Onlar için bir 
doğruya tehdit mektuplarından tanda dolaşan bir Japon dok- Françeti de genç yaşında Af- dosttu. Hatta bir kardeşi Cün-
bahsetmemekle beraber kari- toru Tibette karaejderle, da- rikaya çıkmış Sudan, Habeşis- kü islim olmuştu. Bunun için 
katür yolile 

11 

kara ejder .. e ha doğrusu onun insan kı- tao, Somali, Eribe, Dankaliyi olacak, mUşterilerine hepsi ıu 
meydan okudular. Bu resim de lığına girmiş vekillerinden gezmişti. Daha 1930 yılında, suali sorardı: 
onlardan biridir. Fakat " kara - Bana dedikleri doğru 
ejder,, ehemmiyet verilmiyecek 
bir kurum olmamalı ki emper
yalist emellerle başı uğuldıyan 
Duce ona cevap vermeğe tc-· 
nezzül etmiştir. 

Dünya gibi genEş 
Bir sahne 

"Kara ejder,, bir masal de
ğildir. Hindistanda sipahi ihtila-

1 

linin kahramaııı olan Nana Sahih 
zamanmdanberi, dünya gibi ge· 
niş bir sahnede, milyonlarca 
aktörü harekete getirmektedir. 
Birçok siyasal cinayetler, kuv
vet darbeleri onun eseridir. 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığı 
üzerinde çok bildikleri olan ı 
Garet Consun beynine üç kur
şun sıkan odur. 

11 Kara ejder,, dünyanın en 
kudretli gizli sosyetesidir. Gö
rünüşte birbirine benzemiyen 
unsurları birleştirir. Bunların 
arasında Avrupa emperyaliz
minden nefret biricik bağdır. 
Emperyalist Avrupaya karşı 
kinden doğan birçok iİzli sos
yetelerin birleşmiş şeklidir. 

Nereden çıkmıştır? Ne istiyor? 
Bunu anlatmıya çalışalım: 

Nana Sahibin izleri 
UzErlnde 

1357 - Si'yahi isyanı bir 
dalga gibi Hindistanın yarısını 
silip süpürüyo. Ingilizler İslam 
askerlere mekruh bir hayvan 
olan domuz yağı sürülmüş fi-
şenkler dağıttılar mı? Yok-
sa bu, iyi bulunmuş bir 
vesile mi idi? Bu nokta 
hali münakaşa ediliyor. Fakat 
siyahiler dinlerine hakaret 
edilmis adamlar hiddetiyle 
ayaklandılar. Ingiliz egemen
liği sarsıldı. 

Mahari kralların manevi oğ-
lu olan Nana Sahih şöhreti 
inzivasından çıktı. şiirlerile 
kadınlarını bırakıp asilerin ba
şına geçti. Delhiye muhasara 
etti. Kavupuru aldı. Bütün 
esirleri kılıçtan geçirdi ve üs
tün kuvvetler karşısında geri
lemiye mecbur kalınca bütün 
Avrupalıları bir kuyuya attı. 1 

Yahut onların iddiası bu! 
lngilizler, bir muhasip soğuk 

kanhhğiyle Hintlilere karşı ay
nı şekilde hareket ettiler. Esir
leri topların ağzına bağladılar. 
Delbide sekiz bin esir ve bun
ların arasında Mogol prensle-

' rinden tutulanlar kılıçtan geci-
rildi. Binbaşı Hocsın bunların 
üçünü kendi eliyle oldürdü. 
En genci onaltı yaşında idi. 

Ya Kara ejder? Bekleyiniz, 
işte ... 

Dokuz ay umudsuzca çarpış
tıktan sonra Nana Labib Ne
palde kayboldu. iki sene sonra 
ölümünü bildirdiler. Yalandı. 
Bugün bile kemikleri çürümüş 
bile olsa, yaşıyor. Zira Kara 
ejder onun kininden doğ
muştur. 

'' Karaejder ,, i11 kurbanı o/a11 ıta/yan l.al're11sı Remonas arrrr 
birile lrnrşılaşh. Kara ejderi Haile Selasiyeye karşı çok ta 
cebine soktu. O vakıttanberi itaat beslemiycn bir çok Habeş 
bu hurafevi hayvan çok dolaş- Ras ( vali ) !erinin dostu idi. 
mıstır. Avrupanın renkli deri- Lavrens büyük harpte Arapları 
lilerle güçlük çektiği her yerde Türklere karşı ayaklandırdığı 
o göze çarpmaktadır. Araplar- gibi Jtafyada bazı büyük aşiret 
la isllim, sarılarla budi veya başkanlarını vakti gelince Adis-
Taorist, siyahlarla faşist olur. Ababaya karşı ayaklandırmak 
En küçük zenci aşiretlerinin için Françetiye dayanıyordu • 
sihirbazları bile onun emirleri- işte Françeti Bu adamdı. 
ne itaat ederler. Bu genç Afrikalı magyaveJ 

DUç s nln masasmda 36 yaşında idi ve mühim vazi-
Italyan diktatörünün masası felerle Eritreye doğru uçuyor-

üzerinde bir tehdit mektubu du. Kaza bu sırada oldu. As-
var. Diyeceksiniz ki bu kara maraya hareketi gizli tutulmuş-
ejder bir mektupla Mussoliniyi tu. Uçak etrafında bekçi kolu 
fütuhat ihtirasından uzaklaştl- iki kat yapılmıştı. S Ağustosta 
rabileceğini umacak kadar ço· Françeti Çin mürekkebile ba-
cuk mu? Fakat Mussolini teh- sılmış bir tehdit mektubunu 
didi hafiflikle karşılamamıştır. aldı. 
Zira o kara ejderin ne olduğu- Tebessüm etti ve yola çıktı. 
nu biliyor. Damadının babası Fakat Kahire yakınında Ah-
olan ve uzun zaman Çinde maza uçak yeri faşist bekçile; 
diplomatlık eden Kont Kiyanın tarafından gözetlenen bir yer 
kara ejderle sıkı münase- değildir. Böylece, Habeş impa-
betlerini göstereceğimiz gizli ratoruna karşı isyanlar çıkara-
Hung sosyetesi hakkında ona bilecek adam, 6 ağustosta yan· 
uzun bir rapor vermiştir. Ba- mış kemik yığınları haline gel-
kan Razza ve arkadaşlarının miştir. 
ölümü, bütün esrarına rağmen 
Karaejder'in alayca karşılanan 
birşey olmadığını göstermiştir. 

Bir tayyare dU,Uyor .• 
Yedi ölU 

6 Ağustosda bir tayyare 
Eritre 'de Asmara şehrine uç-

mak üzere Romadan kalkıyor. 
içinde en tecrübeli iki pilotla 

bayındırlık bakanı Razza, sek
reteri ve kaşif Françeti var, 

Habe,ıstanda 
Küçük sarı adamlar fasıla

sızca Cibritiye çıkmakta ve ora-

dan Habeşistana geçmekte-
dirler. Kimisi Neceşiye 
silah , kimisi tebaalarına 

ötedenberi satmağa geliyor ve 
Raslar gittikçe daha yabancı 
düşmanı kesiliyorlar. Bunlardan 
biri şöyle haykırmııtır: .. Yapı
lacak harp bir ekonomi harbı 

değildir. Bir din harbı da de
ğil, bir ırk harbıdır. Beyazlara 
karşı karalar ve renkliler, biz 

mu? 
- Ne? 
- Size verilen peksimetler-

de domuz yağı olduğu? 
- Domuz yağı mı? 
Asker ikrah ile yere tü· 

kfirdü: 
- Evvel şu mekruh hayva

nın yağı. Vakıa ltalyanlar ki· 
firdirler amma, belki de bunu 
yaptıkları doğru değil, zaten 
bizim için bu etin yasak oldu· 
ğunu nereden bilsinler? Ve 
Knnimura bir başka askere 
geçerdi. 

Bu da siyahiler isyanı oyunu. 
Eski formüllerden iyisi buluna
maz. Vakıa bu adam istediğini 
yapamadı, amma daha ne ka· 
dar Kanimuraher var. Hepsi 
"Karaejder,,in adamlar. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bay Hllml 

Bir ay mezuniyetle Borsaya 
gitmiş olan tarım okulu direk
törü bay Hilmi şehrimize dön-
müştür. 

Tehdit 
Arsıulusal panayırında terzi 

Mustafa oğlu lskender Rahmi 
kızı Mahmurenin çalıştığı pav
yom: giderek " seni öldürece
ğim şeklinde ve kendi yazısı 

ile yazılmış bir tezkireyi ver
diğinden vakalanmıştır. 

TUtsUIU kafalar 
Gazi bulvarında terzi Hasarı 

oğlu Hilmi, Ali oğlu Mebmec... 

ve Ahmet oğlu Hüseyin sar
hoş o'dukları halde yoldan 

gelip geçenlere sarkıntılık et
tiklerini görüp menetmek iste-

yen bekçiye de hücum ederek 
tokatla dövdüklerinden yaka· 
lanmışlardır. 

Ne olur ne olmaz 1 
Eşrefpaşda Mahmud ağa so· 

kağmda RüştU oğlu Mehmedirı 
üzerinde bir bıçak görülerek 
zabıtaca alınmıştır. 

Teşekkür 
Ölen anamı~ cenaze töreni

ne gelen ve dille, yazı ile baı 
sağlığında bulunan arkaşlara 
aile adma teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunarım. 

Meriş C. H. P. 
llyönkurul başkanı 
Ve Burdur Saylavı 
Halld Onaran 

uçak öğleden sonra Kahreye 
varıyor, ertesi sabah 5.20de tek
rar yola çıkıyor.On dakika sonra 
pilot telsizle herşeyin yolunda 
geldiğini bildiriyor. Bir daha 
haber yok. Endişe. Araştırma 
Uçak Kahireden 14 kilometre 
mesafede parça parça bulunu
yor. içindekiler kömür olmuş

Arsıulusal lzmir Panayırı. Pavyon No.84 

lardır. 
ltalyan Lavrensl 

Vakii bir uçak kazası mut-
laka 41 kara ejder,, korkusu 
vermemek lazımdır. Fakat .. 

Bilmediğiniz bir nokta var: 
Bu uçakta en mühim şahsiyet 
bakan Razzo değildi. Baron 
Remendo Françeti idi. Belki 

SAGLIK, 

BRONZ 
GÜZELLİK 
~Kohinor 

Diş fırçası ile korunur. Diş macunlarının 
Dünya doktorları yalnız en en ıyisı olduğunu her 
sert ve sıhhi fırça olan ~ kes anlamıştır. Dok
BRONZ'u tavsiye etmekte- ı-..; 
d . ı ~ torlarımııdan sorunuz 
ır er. :-..; d . . 
Taklitlerden sakınınız. .. ve eneyınız. 

ilk önce bu küçük bir bir
likti. Her yıl yalçın Katmandu 
boğazında veya T eray ölüm 
bataklıklarında büyük isyanın 

,J!ldönümün\ı kutlular ve inti-
l 

Françetinin kim olduğun, ne 
yaptığını da bilmezsiniz. An
latalım ve 24 saat önce aldığı 
bir mektuptan da bahsedelim: 

Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem BuldanloğJu. lzmir 

Gazi Bulvar 23 Telef. 3991 
S:4 S. Cu.er. 2-8 1184 
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Ege mıntakası grup 
maçları başladı 

Yelken yarışları 
Üç gün devam etti - Bu hafta Türki 

Birincilikleri şehrimizde yapılacak 



1 
Göksu'dan geçiyordum, De

ğirmen durmadan çalışıyordu. 
Arabalar dizilmiş, çuval çuval 
unları taşıyorlardı. 

Birden aklıma geldi: 
- Ben sakalımı degirmende 

ağartmadım, derlerdi... Sanki, 
değirmenci olmak fena mı? 
Sanki değirmenciler mutlaka 
~ünyadan bihaber, cahil, nadan 
ınsanlar mı olur? 

Ah! kfışki değirmenci ol
saydim... Değirmenim olmasa 
da elimde geçer bir san'atım 
olurdu. Un bu... Satılmaz ml 

hiç? Mademki satılır, elbette 
değirmenci de hiçbir vakıt <ıç 
kalmazdı .. , 
Değirmenci olmamıştım da 

~~ha büyük bir iş sahibi mi 
ıdıın? Kaşki sakalını değir
ınende ağartanlardan, o maz
ınununa layık bulunanlardan 
olsaydım ... 

Ne idim ki şimdi? Böyle hi
kayeler karalayacak, va!c'aları 
büyütecek, yabud hayal mi 
kullanacak, evirip çevirecek, 
h~Iasa beynimi yoracak, ondan 
bır parça veya bir zerre ko
Parıp satacak da onunla geçi
necektim ha ... 

Peki. bu işin souu ne ola
caktı? Herkes apartman ya
Parken ben Ispanyol ş&toları 
kurmakla meşguldüm. Herkes 
.tengin olurken ben ancak kar-
111rnı doyurabiliyordum. Herkes 
gezer ve eğlenirken ben mevzu 
bulup da karileri ya düşündü
receğiaı, ya ağlatacağım, yahud 
da g .. ld.. d' - .. ud- u ureceğim ıye gozum 

0 rt açmağa, kafamı durmadan 
Çalıştırarak yormağa mahkiim
duını 

Bari bunda muvaffak olabil
sern ... Kariler beni beğense ... Hele 
Patrona şirin görünsem de ba· 
na çok para verse ... 

Heyhat! Bunların hiç biri ol
rnıyordu. 

- Kimi Diyorlardı bu, ha 

ş~? kliçük hikayeler muharriri 
nıı Bırnk Allahını seversen ... 
u da işmi ya! Al eline kağıdı, 
kale · . S rnı, yaz aklına gelem... on-
ra ~a bundan para kazanıp 
f ~~ınrneğe baki Olur şey mi 

. Ve böylelikle hayatım geçip 
gıd' . 'Yordu. Kaç kerre evlenmek 
ısterniştiml 

- Kızımızı muharrire vere
?1eyiz, diyorlardı, muharrirlikte 
ış ın· 1 b' ş 1 canını ... Yalan yan ış ır 
eyler karala, uydurma şeyleri 

( 1 
p rne ahih diye yuttur ... 

ctra k h d' . h1 azansalar ay ı ne ıse ... 
Uhnrrirlikten zengin olmuş 

kirns .. h e ışıttiniz mi? Amma mu-
arrirliği bırakıpta , yahut 

onu b' ır merdiven yapıpta me-
~ur, nıeb'uc;, tüccar olanlar 
k~şka .. Fakat böyleleri de hi-
?e muharrirlerinin içinden 

~1 rnıyorkı ! Hayır hayır ... Biz 
11:ızını1z .. d 
h ı manava verırız e mu-
arrire · 

vermcyız .. 
l<aç kere vcres'ye elbise 

Yaptırmak i tcmiştim : 
. - Muharrirmi~iniz ? 1'1.uhar
~rlc · · k A Ve resıye muamelemız yo . 

ff ede · · ı- .. b'. le E: • rsınız, usu umuz oy · 
ger bakkal kasap olsaydınız, 

rna 1 ' a rn eınnuniye ... 
b Mahallemizin bakkalı bile 

ana ııasiha• ediyordu : 
- .. Sizin kadar okumuşluğum 

Yok a y .. b ınnıa.. . aşım ve tecru-
~rn hcrhald" sizinkinden bü

~~ktur. Gclinizde beni dinleyi-
ız D h .. \ · a a gençsınız, zamanınız 
rken şu muharrirliktcn vaz 

.<:çin. Kabul ederseniz, vallahi 
Sız· 1 çırak olarak alırım. Beş, 
on Sene sonra da bir dükkan 
83h'b• 1 ı olu\ ' r, ç:karsmız. On 
öı oed nberi muharrirlik 

YENi ySIR Sahlt& 7 
SA • -> 

1 Akhisar ve Muğla tüt·· n De iz .. it ··r re 
' k . . -----0 n enizli öğret enleri mes eki bir top-

E • • • 
ediyorsunuzda ne kazandınız 
sanki? 

Hani bir eviniz, bani otomo-
biliniz, t'partımanınız .. Evlene
miyorsunuz bile .. 

Sonra sırtımı okşayarak: 
_ Hani, diyordu, sakın ak-

lına birşey gelmesin, sakın da
rılma. Eğer habrın için usu.lü-

.. bozup ta sana veresıye mu .. 
vermesem, bilmem amma yı~ıp 
içemezsin bile .. Sen de benım 
gibi bakkal ol. ihtiyarlığında 
hiç olmazsa bir apartıman ~a
hibi olursı;ın da rahat edersın.. ı 

Değirmenin çarkı. d~rmadan 
işliyor, arabalar gıdıp ge
lerek un taşıyordu. Aksa-
kallı biri, belki de sakalı
nı değirmende ağartmış olan 

d Pençereden ara sıra 
a am, b 1 ı başını çıkaraarak ara acı .a-
ra, çuvalları taşıyanlara emır-
ler veriyor, onlar da : .. 

_ Peki! diye hürmetle s?~
lc?'ini dinleyip yerine getirı-

yorlardı. 
Beni dinliyen, sözüme kıymet 

veren kim vardı ki bu dünyada? 
Matbaada hademeye : . 

- Bana bir kahve söyleldı
yorum da 0 bile sırıtarak : 

- Yok beyim, bir çay .'s· 
marlamazsan söylemem ! dıye 
.ıyak diriyordu. . 

Pek hoşuma gitmişti ~u. de
ğirmen.. Lakin dertlerımı de 
deşmişti bu değirmen.. Orada 
çok durmuş ve ağz~m s~lana 
sulana bakmış olacagım kı sa
kalını değirmende ağartmış 
olan 0 ihtiyar nihayet bana da 
seslendi : 

- Hey oğul, dedi, pek mi 
hoşuna gitti bu değirmen? Te
mindcnberi ne bakıyorsun öyle? 
Adamcağız beJki nazarımın 

deymesine ihtimal verirdi, Bel
ki de beni bir rakip sanar da 

Afyon hattı : ( Özel ) - Bu 
sene kural<hğın tütünler üze
rindeki tesiri genel rekolteyi 
mühim bir düşüklüğe uğrattı. 

Gerçi bu vaziyet tütünleri
mızın daha iyi yetişmes'ne 
amil olmamış değildir. Çüul<ü 
tütün eltimine elverişli olan 
bazı ratıp mmtakalarda ve 
hatta bir kısı ıı kurak ye rlerde 

ıHü/etliş Bav Zi a Dc/toınttlll 

bile yağmurlu yılların hastalık 
doğurduğü vakitli. Kuraklık, 
tütünlere musallat olan hastn
hk haşerclerinin yaşıyabilme
sine meydan vermemiş; mahsul 
her türlü kötülükten uzak 
çok nefis olarak yetişmiştir. 
Fakat maliyet yükselmiştir .. O 

kadar ki, üretmen aleyhine 
olan bu yükseliş her senekin-

den yüzde otuz, otuz beş nis
betinde kabarıklık ifade edi
yor. Müstahsilin masraf bütçe
sinde büyük bir gedik açan 
bu kabarıklığı ancak satış fi. 
atlarının dolgun olması kurta
rabilecektir. Elde stok mal da 
olmadığına göre fiatın geçen 
senekinden daha üstün olacağı 
umulabilir. 

Tütüncüler in km!an neş'e
lerini kı!.men yerine getiren 

ve onlara bir paı·ça cesaret 
veren de bu ümiddir. değirmenine fennlık edeceğim

den korkardı: 
- Allah bağışlasın, ded:m, 

değirmeniniz güzel.. Durmadan 
da un üğüdüyor ... 

Güldü: 
_ Ne olacak? dedi, bu dün-

ya bir değirmendir döner, bir 
gün olur bizi de un eder .. 

Hayır bu adam sakalını de-
ğirmen de ağart~?mıştı! _Doğru 
söylüyordu. Bu dunya bır de-

Koraklığın ençok tahriba
hna uğrayan yerler Muğla ve 
Akhisar bölgeleridir. Buralar
da tütünler neşvünema bulacağı 
sırnda 11 dal 11 taazzuv ede- 1 
mcmiş, yaprak okka hasmı- J 
yacak vaziyette kalmıştır. 

Buna Gretmen arasında " Özü 
kuru ,, tab~r olunuyor. 

ğirmendi ve durmadan bizi 
üğütüp duruyordu. 

_ Öyle, dedim, öyle, fakat 
ben de değirmenci olmak ister-

dim! 

Özü kuru, bu iki tütün mın
t:ıkasında verim kabiliyetini bu 
yıl yüzde altmış nisbetinc dü
şürmüştür. Bugün, tren yolcu
ları arasında rastlıyarak kendi
sile bir konuşma yaptığım, in- j 

MazEOm hisarlarlar ege tütün enspek- 1 

es=lzmir Uma;; ve ş;hir Ôakteri- I 
)'olojisi N'üe !;ese~i Miidürlüğ .. n- 1 

1 

den: ı· 
ı - Müessesemiz için ERNST LEİTZ fabrikası mami'ıliitından 

aliit "e edevat iştira olunacaktır. Taliblcr ala tın cinsini ve şart- ı 
uamesini anlamak için 17 eyliil 1935 tarihine kadar hergün öğ
leden sonra müesseseye müracaatlan. 

2 - Müessesemiz iç.in KORDA fabrikası mamiilabndan elek
trik santrifujuru satın alınacaktır. Taliblerin 17 eyliil 1935 tari
hine kadar hergün öğleden sonra müesseseye müracaatları. 

3 _ Üç adet büyük model orijinal salamandra sobası satın 

alınacaktır. Taliblcr 17 ey! ıil 1935 tarihine kadar müesseseye 

müracaatları. 
4 _ Müessesenin Şimal tarafındaki pencerelere demir pen-

cere yapılacaktır. Bunların imaline talib olanlar olbabtaki şart
ları anlamak üzere 17 eyiul tarihine kadar müesseseye müra-

caatları. 
yukarıda zikrolunan fılat, edevat vesairenin ihalesi 17 eylul 

salı günü saat 15 te mezkur müessesedeki komisyon marifetife 
icra kılınacaktır. 2734 (1273) 1 

==--' .. d .. r jö ••v••n o r . 
Umumi ve hususi şartları ihtiva eden şartnameler mündcreca 1 

tına na7aran Fethiye kazası hükumet konağının tamiri icra kı- 1 
lınm&k üzere tanzim kılınan kaimesi 12-8-935 tarihinden itibaren l 
onbcş gün müddetle ve 900 lira ı~eşif bedeli mukabilinde açık ı 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 27-8-935 tarih ve saat 

törü Ziya Deliorman bana şun antı yapacak .... ilk okul arın durumu 
ları söyledi : 

_ Ynğmursuzluktan doğan Denizli, (Özel) - Kültür di- bağlamak ... Top!antıda konu-
rc1Kto-ru- bay Zı'ya Boyac ogw lu şulacak esaslan tesbit irin de 

özü knru filhakika bu iki mü- 1 • , 
Denizli kültür a lanında birlik baş öğretmen ve ispektörler· 

him tütün mıntakasında, Akhi- den mürekkep bir h,.y'et se-
l h 1. d b ve beraberlik yaratmak düşün- '"' 

sar ve Muğ a ava ısin e ü- seçilmiştir. Bu hey'et özel top-
B cesile eylul r:.yı içinde Deniıli 

yük tahribat yapmıştır. u- k d Jant lar yaparal' esasları madde 
"'-'I_ f mer ezin c bütün meslekdaş- ~ 

nunla oerabcr mahsulün ne a- ve tez halinde tesbit etmekte-
seti her senekinden iyidir. d' ır. 
Üretmen, yetiştirme işlerinde, Etüd ışı bittikten sonra 
tütün yasasının icaplarına uy- muayyen bir günde top-

' gun ha ı cket etmektedir. Bu lantı yapılacak, icabına göre 
ilgi, ürünün tabiiğ olan temiz- birkaç gün sürecek olan bu 
Jiğine ayni zamanda daha iyi lconuşmalarda kabul edilen 
bir nefaset vermiştir. müşterek esaslar bir bröşör 

hal inde çıkaıılarak öğret-
Müfettjş fiat işine de temas menlere verilecektir. 

ederek, bu yıl satışların mu- Bu hareket cidden çok ye-
hakkak surette yüz güldürücü rinde ve değerli olacakbr.Çün-
olacnğmı SÖ) lerniş ve memleke- kü her okul ve öğretmen mu-
tim izin b~ ıca gelir kaynak- ayyen esasların çerçivesinde 

lanndnn biri o'an tütüncülüğü· yürllyecek, bu suretle daha er-
ken ve Aydın bir yoldan ama-

müzLn y<>n: n~ılan çığır üzerin- cma ulaşmak imkanını bulacak-
de daha o!~un bir çehre aln- tır. Böyle iyi toplanblar imkan 
cağını, bu itibarla hükumetin ve şeraitin müsait olduğu za-
daha önemli yardımlnrına ka- mantarda her vakıt yapılsa çok 
vuşacağını ilave eylemiştir. kıyme' li bir hareket olur!. 

H. Günay Denizli ( Özel ) - Herhalde 
----ıHcı • Bav Zfra IJOJ'acıoğ/a memlektte kat'i okuma ihtiya-
Sll~h yoklaması farını özel bir toplantıya çağı- cımn sezilmış olmasından olsa 

Zabıtaca yapılad gend silah racaktır. Bu toplantının am&cı gerek ki ilk okul ve liseye fi-
d K d l Denizli kültür ailesi ve kültür len talebe hücumu olmaktadır. yoklamasm a emer e Hali 

işlerinin bir tek kalp halinde ılk okullar kadrosu cidden çok oğlu lbrahimin üzerinde bir 
hareket etmesi; idari, inzibati, şişkindir. Kültür direktörü bay 

bıçak, Keçecilerde istanbulin tedris ve terbiyevi alanlarda Ziya baş öğretmenlerle özel 
Hasan Avni oğlu Yaşar Tay- beraberlik ve istikrar vücuda konuşmalar yaparak okulların 
yarın üzerinde bir kama, Ali getirmek, bu suretle öğretmen- kadroları üzerinde konuşarak 
oğlu Ahmed ve Sadık oğlu )erin düşünce, duygu ve tecrü- müracaatların is'afı yoluna git-
Besalet ve Halid oğlu Nuri ile belerinin muhassalalarını topla- mekte ise de maalesef bütün 
Abdullah oğlu Hasan Nazminin mak, yürünecek yolu, güdü!ecek dilekleri kadro buhranı dolayı-
üzerlerinde birer bıçak bulu- amaçları, elde tutulacak esas- sile cevap verilmesi güç olacak 
narak alınmıştır. Iarı tesbit ederek bir karara kanaatındayım. 
··································································••t••• •...•...•.....••.........................................•.• 
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Ağus astan itibaren vasati 

ÇiLE 

• /\ 

TEN ZI LAT 

VIŞNI~ 

inhisar 
TEK ı -. 
kutular 

AHUDUDU KA\'ISI 

Likörlerile yapılan 

F L O R YA ı<oı teylleri şık 

içinde 
satı f maktadır. 

İnhisarlar 
Kokteyl 

Paviyonurıda 

r eç te'erini 
isterncgi unutmavır 

16 da ynpıhıcnktır. Eksiltmeğe gireceklerden bu gibi işleri yapn
bilecelderine dair vesaik ibraz etmeleri ve kanuni ikametgahını 
göstermeleri şarttır. Teminatı muvakkate 67 lirad~Od kuFruşht~r. 
Umumi ve hususi şartlan anlamak istedikleri tak ır e et ıye 
maliye ine müracaat eylemeleri ilan olunur. 2725 (1275) 

IZMi ı JlA T 

INIJiSAR iÇ 
YI ıı 1DAKi 1 ili~ Biil'iiN 
iLElli Ti göriip ıPpsi hakkında nıa fınıat alabilirsiniz 
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lzinir Panayırında 
. 1 B. TahsininKurtuluşyurdu 

TURAN YAG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

ZıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

örük ve bakımsız 
Dişler insanı çolt 

Çal uk ihtiyarlatıı· 
Genç vücutlcr sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RAD YOLiN e o kadar ihtiyacı vardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Çünkü RADYOLiN dişçilik ilminin icap ettirdigi bütün 

hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder. Dişleri be-

yazlatır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi 
tatlılaştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcut bütün mikropları % 100 öldürür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADYOLiN 
KULLANINIZ 

r . . 

H t · • AMELiYAT as anesının ve yevmiyeleri fiab 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 

20 Lira fltık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1 5 Lira Birinci sınıf 
' 2 Lira Lüks sınıf 

ilaç yenıek dahil 
Adres: lzm r Çivici hamamı civarı 

Müdüriyeti - Telefon (3309) 
4-26 (1235) 

• 
Y"EN9I 

Hurufat Dökümha -:ıe.~·j 

Abdii Aziz Heybeli 
• & -

Murabıt Çarşısı No. 25 IZl\'IIR 
re w 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas üzerinde çahfan 

mUessesemden tedarik ~diniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllr 

~------lm!llll-----------~"-

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljlilinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcalar~ 
Faallyettedlr 

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

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

Müstecirleri: 

. . . . 

Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 
11 - 26 (1180) 

• Muallim 
ı >O~TC>R. 

r/.7//.7 ///././/.LT.7/.Z:/J.Z//.Z/./L/77/./7~'/././YfrZL) 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

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

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) aumaralı eski muayenebaneainde kabul eder. 
910 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğrete· 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müt• 
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat va,·dır. 

-Devlet Dem .. ryollarından: 
1-9-935 tarihinden itibaren en aşağı 5 tonluk tam vagon b•· 

muleli haşaş tohumu, keten tohumu, ay çiçeği, susam, aspirı 
fıstık ve zeytin tanesine mahsus D. D. 106 numaralı tarife 8 

inci işletme mıntakasına da teşmil edileceği gibi bu maddeleri0 

perakende nakliyati da devlet demiryolları umumi dokuzuncu 
tarifenin birinci sınıfına ithal edilerek ton ve kilometre başıo• 
5,25 kuruş ücrete tabi tutulacaktır. Fazla tafsilat istasyonlardaO 
alınabilir. 22-24-27 (2663) 1246 . 

Muhammen bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı talılllİ' 
ve tahliye işi 5 • 9 - 935 Perşembe günü saat 15 de Jznıirde 
Basmanede 7 nci işletme binasında açık eksiltmeye konulın11ttuı'• 

Bu işe ğirmek istiyenlerin307,50 liralık muvakkat teminat •tr, 
meleri ve kanunun dördücü maddesi mucibince işe girmeğe ...-ı 
kanunu bulunmadığına dair beyanname ile aynı gün saat onbet' 
kadar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak 7 inci işletme Cer baf" 

MubaJOlll,-
Miktarı bedeli 

müfettişliğinde dağıblmaktadır. 

Cinsi Ton Lira kutof 
Takriben 1- Halkapınar va Alsancak depolarına ge

lecek olan kömürün vagondan yere tah
liye edilerek muntazam istif yapılması 

2- Yapılmış istiften Halkapınar deposun

13000 2145 

Takriben 
da makinalara tahmil edilmesi. 

23-27 
8500 1955 

2649 (1252) 

Daima Genç, Daima Güzel 

• 
KAN.?UK Balsamin Kreı;!~ 

Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her t.~ra:;.~ fe.!t 
dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima guıe. \ 1 ~ 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketiın~ı~t o ,1 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.ıdır. Çitlerıder· ~ 
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~bş~ eJllİ , 
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsanıın. \,r~~./ 
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin. cazır ~.JI 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r de ':. ,ı-"1" 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat ınaiı' ~ l 
biiyük eczanelerde bulunur. uıile 

lsta.nbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. ruııı~r • 
kwuşluk posta pulu ile bu kliteyi kesip muvanab ~ 
~p gönderenlere bedaYa bir Krem Balaamin n&muadl 



YEDIKULE 
.GAZHANESi 
(İSTANBUL) 

Vapurları ka'afatlamak için yumuşak 

ZiFT 
Ve tuğla, boya ve yaya kaldırmdarı iç n sert 

Z 1 F T 
Stoklarımız daima vardır 

16~20~23--27~30(1199) 

................................... -= ............ KiJ:e:İK · . 
VAPURDUMANI 

·· :ı:_.TTK G~~ ..... v>Aı6J:m 
Şimdiye kadar gorul~emıt ~ereCed TURAK 

ve ucuz bir g~zlük almak ısterseDız BAŞE T 
HAMDI NOZH 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayı~!~.11111111111111111 ......... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lznıır - Bornova Tarım okulası 
(Ziraat rr. pktebine) girme şartları 

. . k · t• ı den kadro fazlası 1 - Oku!:ı yatılı ve para ıle gırme ıs ıyen er (
2
00) 

kaldığında parasızdır. Yıllık ücret üç taksit olmak üzere . 

liradır ·1 • • · b'l ennı 2 - Okula )ise kertesinde olup amacı (gaye) tarım ı gı 
eyi ltrenmit gençler yetiştirmektir. . da· 
, . 3 - Okulaya girmek için gereken belge (vesıka) lar aşagı 
Kilerdir: 

A) Orta okula şehadetnamesi. 
B) Türk tab•as1 ve yaşı 16. 19 olmak. (Hüviyet cllzdam aslı 

veya taidikli örneği.) v • d kt 
C) T . 1 . . k vücut aağbgını gösteren o or raporu, 

arım ış ennı yapaca 
(Hastane olan yerlerde heyet raporu.) 

D) Eyi ahlaklı oldOğunu gösteren belge. 

EF)) AÇiçe~ aşw.h"b' ,.jftri çocuja otdajunu g6steren belge. 
razı sa 1 1 Yeya r r • d 

(Arazinin bulunduğu ılçebayhk, ylSnetim kurulu veya tapu an 

alınacaktır ) k k f le 
G) Okuİa Ye tanm direktörlüklerinden ahnaca e a tname· 

nin noterlikten tasdik ettirilmesi. k d ti v. d ü 
4 p . k isti en istekliler a royu geç rın e m • 

- arasız rırme Y • "b d ve günleri ayrıca 
sabaka imtihanına girerler. Bu ımtı an ers 

nanızetlere bildirilir. . . nJ Yukanda yazılı belgeleri tam 
S - Okulaya girmek ıstiye er but bulunduğu 

olarak ya doğrudan Okula direktlSrlftğtlne t v~{a "ne (15) Aius
Yerin Ziraat idarelerine baıvurmalıdır. ~;~1~1 en2176 (1052) 
tosta başlanacaktır. 25-4-14-2.C 
... 

Denizli Lisesi Direktörlü-
v •• 

gundeo• 
t 1 1 b namzed kaydı 31 Ağus-20 Ağustosta baıhyacak o an ta e e 

~os saat 19 te bitecektir. 

Derslere 30 Eylülde başla.,acaktı7r:._2S-29- 30 (2632) 1232 
20-21-22-23-24- 25-2 

-

6 
Şrlul No. 1511 DNA62 j M o N 

lzmlr IMdadlyesinden: 
1 - 450 lira hedeli muham· 

menli belediyemize ait Karşı-
yakada Şayeste sokağında es
ki makine dairesindeki 35 bey
girlik ( Deıisten ) marka gazo· 
jenJe ifler motör, tazyik hava 
yapması, su pompası ve iki fi. 
litresi başsekreterlikteki ıart
namesi veçhile 3-9-935 sah 
giinü saat 10 da açık arttırma 
ile satılacaktır. iştirak için (34) 
liralık muvakkat teminat mak
puzu veya banka teminat mek
tubuyla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 455 lira 63 kuruş be
deli muhammenli Selimiye ma· 
hallesinin Göztepe tramvay 
caddesindeki önU tramvay 
caddesi, sağı sahil parkı, solu 
Helkevi arkast deniz olan 1822, 
50 metre murabbaındaki arsa 
bapekreterlikte ki şartnamesi 
veçhile 3-9-935 salı günü saat 
10 da açık arttırma ife s:?tıla· 
caktır. lstirak için 35 liralık 
muvakkat teminat makpuzu 
veya banka teminat mektu
buyla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

3 - 100 lira bedeli mu
bammeoli ikinci kordon T eşvi
lciye caddesi Fransız konsolos-
banesinin bahçesi arkasında 
114 sayıJı ev başsekreterlikte
ki ıartnamesi veçhile 3-9-935 
salı günii saat 1 O da açık art· 
tırma ile bir sene kiraya veri
lecektir. iştirak için 7 ,5 lira 
muvakkat teminatla s<Sylenen 
gün saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 25 lira bedeli muham
menli Kestanepaunnda mu
taflar Çarftsında 63 sayılı sebil 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 3-9-935 salı günü ~aat 
10 da açık arttırma ile bir se· 
ne kiraya verilmek üzere tem· 
dit edilmiştir. iştirak için 2 li
ra muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar komis· 
yona gelinir. 14-20-27-31 

2521 (1181) 
1 - Beheri on bir kuruı 

(hepsi on bir bin lira) bedeli 
muhammencli Yüz bin adet 
Bandırma granit paket taıı 
Uray Başsekreterliğindeki ke· 
şif ve şartnamesi veçhile 6/ 
Eylül 1935 Cuma günü saat 
10 da kapalı zari usulü ile 
yapılacak eksiltme ile alına· 
caktır· 

İştirak için 825 liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu kapah 
ve mllhürln teklif mektubu ile 
birlikte ayrıca kapah ve mü· 
hürlü ve üzerinde hangi işe ait 
olduğu yazılı bir zarfa konulup 
eksiltme yapılmadan bir saat 
evveline kadar Şarbayhia 
verilir. 

2 - 192,60 lira bedeli mu· 
hammenli Kahramanlarda 83 cO 
adanın ytb yirmi sekiz metre 
kırk aantim murabbamdaki bq 
sa yılı arsası Başsekreterlikteld 
şartnamesi veçbile 6/9/935 
Cuma günil saat on da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

İştirak için 15 lira muvakkat 
teminatla söylenen giln ve sa· 
ata kadar komisyona gelinir. 
22-27-31-4 2665 (1249) 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina tramTay cad· 
desi No. 596 Tel 2545 

GüZEL KUMAŞ 

KlJLA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın lf umaşlannı 
giyenlerden ltir ker~ sorunuz. 

Kunlaşlar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri : Birinci Kordon Çolakzade 

balı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

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

Kemalpqa 
ğundan ı 

lzmirde tnccardan bay Ta
ranto Konfurteae 600 lira ile 
ücret Ye faiz ve masrafa borçlu 
Örenden Hacı Çakır oğlu hafa 
Mebmed kızı Kimile hanımm 
mahcuz olup mart 933 tarih ve 
71 sayıh tapu ile Örenin Btb 
yuruk mevkünde doğu yol ba .. 
bsı ıerbetçi Riza bey vereseal 
poyra11 hiuedarandan EmiDe 
kıbleli hiuedarandu Aliye 

müfrez bağ ile 16542 M.M.bat 
birinci ve ikinci açık artiırmıya 

çıkanlm•111111 karar ftrilmit bi .. 
rinci arthrma11 2-10-935 yıhna 

müsadif çarpmba giinü saat 
on birde Kemalpqa icra dai
resinde yapılacaktır. Bu arttır· 
mada tahcnin edilen kıymetin 
yüzde yetmit betini bulmazsa 
birinci artbrma ıeri bırakıla-
rak ikinci açık artbrmıya çıka· 
nlacak ve ikinci açık arttır· 

masa 23-10-935 yıhna müsadif 
Çal'fUDba ıünll uat on birde 
Kemalpaıa icra dairesinde ya· 
pılacakbr. Iıbu arttırma ıart· 
namesi herkesin srarebilmeai 
için icra dairesinde açıkbr.lşbu 
yerin heyeti umumiyeainin kıy· 

meti 2210 lira değerindedir. 
Talip olanlann yOzde yedi bu· 
çuk pey akçeıile birlikte icra 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 
- Beyo v lunda BristoJ otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin m&ateciri TDrlderden en etki oteld 

olan Ye herkese kendiaiai sevdiren bay Omer LUl
lldlr. Bay Ômer Llltfi lzmir Askeri otellnia mllu· 
.wdir. KJrlr Wr MDellr tecrlbeB ldaruiai ı.erk .. 
bilir. btanbulda her iki otelcle kenakhyacaklar kelMli 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bntnn bu feykalldelHdere illveten fiatlar 
mlltbİf ucuzdur 

lzmir Tecim okulu direktörlü· 
ğünden: 

1 - Ôjrenci kaydı kabulline 20/8/935 tarihinden itibarea 
........ fbr. 

2 - Okula ahucak ljTeacinin aşağıdaki belgeleri getirmeleri 
ilamdır. 

A : Uk mektep pbadetnamesi 
B : Hilviyet cDzdanı 
C : Sihhat raporu ve ap kiğıdı 
Ç : 4, SOX6 bOy&ldOğünde altı fototraf 

3 - 3 EylGI mezuniyet, ikmal ve duhul ıınaçlanaa 2/91955 
t•rihinde bqlacak ve 20 .. 9 • 935 tarihinde nihayet balaeakbr. 

4 - Deralere 30-9-935 tarihinde baılancaktır. 
25 27 28 30 2696 (1268) 

Yıtdınm Pilleri ve Fenerlen Ve ampulleri 

B··ı·· markaların en iyisidir 
u un ·ıd· ·ı · k 2 fid" . aralanoın bı ırı mesı • ır 

f'
1

DOKTOR 
dairesine gelmeleri veya banka 

\ mektubu getirmelez i ve bu ye
rin vergi bedeli satıı bedelin· 
den çıkarılacak ve ikinci art-

lzırir Ak~am Kız Tecim Okulu 
Direı törlüğünden: 

Sı'pan·, ı' rı'n ıekil num ············•• 111111~··~1111111111 • Y a·••••g•••••• · d 2 I •••••••••••••••••••••••••••ı•""•... uluban cıvann a 1 lEPOSU: zmır e 

lzmir Emrazı Sarive hasta
nesi başhekimliiinden .~ . . 
ff il A ·ı 9 bk günluk ıhtıyacından 

.. astanenin 105 kalem .aç 1 .e k ayk 1 ili 25 kilo taze 
iun)Qk 1 ili 40 kilo birincı nevı e me ve 

1 
t kl'I .ti 

•eb 'b k k 'it • konmuştur s e ı er eeraı ıe ı tiyaçlan açı e sı mege · l 3 )ili 935 
•nlaınak üzere hergün ve kat'i ihale günü 0 an e)y k 
.... · hastan~sinde top anan o-

• gOnO ~~~c~~ti!a;.. emrazı sanf3-20- 27--2 '1170) 2538 

Zetai T aratçı 
iÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Tnrk 

mllzayede aalonu bitiıijinde 
No. 48 

Ôjleden ıonra 15-18 kadar 
hastalannı kabul eder 

1250 Telefon 3806 

tırmada tahmin edilen kıymetin 
yüzde yetmit beşini bulursa 
satılacajı bulmazsa 2280 nu
maralı kanun mucibince bet 
ıeneye kalacağı ve daha fazla 
maliiınat almak istiyenleria ve 
alAkau olanların tarihi ilAndan 
itibaren yirmi l'ilD içinde ev· 
rakı müıbitelerile 931-409 No. 
dosyaya müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 2718 (1274) 

1 - Ôğrenci kaydı kabulüne 20 - 8 • 935 tarihinden itiberen 
bıtlaDIDlfbr. 

2 - Okula ahnacak 6ğrencinin aşağıdaki belgeleri •etirme· 
feri llzımdır. 

A: IJkmektep ıehadetnamesi 
B : HOviyet cüzdanı 
C : Sıhhat raporu ve •tı kijıdı 
Ç : 4,SOX 6 blyOkJtlfOnde alh fotograf. 

3 - Eyl6J mezuniyet ikmal ve dlihul sınaçlanna 2 • 9 - 935 
tarihinde batlanacak ve 20 - 9 - 935 tarihinde nihayet bulacaktır. 

4 - Derslere 30 • 9 • 935 tarihinde başlanacaktır. 
27 - 29 2697 '1272) 



8ehlfe 10 'VENr ASIR ~=-=:~------~ .......... -------------------~~~~~~::::.~~==~e=~~~~~~~~==--
F ratelli Sperco N. V. f O iver Ve Şii. •·------
Vapur Acentesi W. F. H. Van Der LIMITET DOKTOR 
ROYALE NEERLANDAİS Zee & Co. • vapur Acentesi z· 6 il~ 1 

KUMPANYASI TINOS vapnru 2 Eylülde CENDELI HAN BıRfNCİ ıya o şın 
CERES vapuru 26 ağustos- bekleniyor. 6 eylüle kadar An- KORDON TEL. 2443 ı..ı. 

tan 31 ağustosa kadar Anvers vers, Rotterdam, Hamburg ve THE ELLERMAN LINES L TD. •~ 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham Bremen için yük alacaktır. MERKEZ hastanesi 
burg liman arı için yük alacakbr CHIOS vapuru 16 eylülde Liverpool Hattı 

UL YSSES vapuru 9 eylülden bekleniyor. Hamburg ve Bre- ALGERİAN vapuru Liver- KULAK, BOGAZ 
menden yük çıkaracaktır. pool ve Swanseadan 18 ağus- BURUN ŞEFİ 

30 eylüle kadar Anvers, Rot- JTAURI vapuru 16 eylu""lde 
t d A t d H 

ta gelip tahliyede bulunacaktır. ~r am, ms er am ve am- bekleniyor. 20 eylüle kadar ikinci beyler sokağı ,, 
burg limanları için yük ala- Anvers, Rotterdam, Hamburg FLAMINIAN vapuru 20 ağus- Beyler hamamı karşısında ~ 
caktır. ve Bremen için yük alacaktır. tostan 24 ağustosa kadar Li- No. 41 ;....; 

ORESTES vapuru 23 eylül- RAMENT H. SCHULDT v. rpool ve Glasgow için yük TELEFON 3686 ~ 
den 30 eylüle kadar Anvers, Hamburg alacaktır. ~ 11-26 (924) ~ 
Rotterdam, Amsterdam ve HANSBURG vapuru 29 A- OPORTO vapuru eylül baş- ~r//////T7Y'//////////'///7:.'h'Y-
Hamburg lımanları için yük ğustosta beklf'niyor. 1 eylüle l d L. 1 S Paris fakültesinden diplomalı 
alacaktır. kadar Anvers, Rotterdam ve angıcın a ıverpo ve wan-

ORESTES vapuru 5 eylülde Hamburg için yük alacaktır, seadan gelip tahliyede bulu- Diş tablplerl 
beklenmekte olup yükünü bo- TROYBURG vapuru 10 ey- nacaktır. Muzaffer Eroğul 
şalttıktan sonra Burgas, Varna lülde bekleniyor. Anvers, Rot- LONDRA HATTI 

terdam ve Hamburg için yük POLO a 25 - t t Kemal Çetı·ııdag\J 
ve Köstence limanların hare- v puru agus os a 

alacaktır. H ket edecektir. THE EXPORT STEAMSHIP uJJ, Londra ve Anversten ge- Hastalarını her gün sabah 
HERCULES vapuru 19 ey- Corporation lip tahliyede bu ur.acak ve a •- saat dokuzdan başlıyarak 

lillde beklenmekte olup yükünü Birleşik Amerikaya doğru ni zamanda ya'nız Hu!l için Beyler - Numan .zade S. 21 
tahliye ettikten sonra Burgas seferler yük alacaktır. numralı muayenehanelerinde 
Varna ve Köstence limanlarına EXECUTIVE vapuru 19 ey- ALGERlAN vapuru 29 aqmı- kabul ederler. 
hareket edecektir. lülde bekleniyor. tosta beklenmekte o'up 6 ey- Telefon : 3921 
. ENSKA ORıENT LıNlEN EXILONA vapuru 30 eylülde lüle kadar Londra ve Hull için Cuma ve salı 8 den lO a 

bekleniyor. yük alacaktır. 
VIKINGLAND m otörü 2 ey- ATID motörü 27 ağustosta FABİAN vapuru 7 eylülde kadar memleket hastanesinde 

lülde beklenmekte olup yükünü bekleniyor. Belgrad, Novisaad, beklenmekte o!up 16 eylüle 
tahliye ettikten sonra Rotter- Komarno, Budapeşte, Bratis- kadar Londra ve Hull için yük 

Göz He~iml dam, Hamburg, Dantzig, Gdy- ~:~~k·~7;.ana ve Linz için yük alacaktır. 
nia, Goteburg, Oslo ve iskan- AMAL motörü 6 eylülde The General Steam Vavi-
dinavya limanlarına hareket bekleniyor. Belgrad, Novisaad j!ation co. Ltd. 

MITATOREL edecektir. Komarrıo, Buda peşte, Bratis- AD JUDANT vapuru 23 ağus-
HEMLAND motörü 16 ey- lava, Viyana ve Linz için yük tosta beklenmekte olup 27 

lülde gelip yükünü tahliye et- alacaktır. aö-ustosa kadar Londra ve Le-

k 
DUNA motörü 15 eylülde "" 

tti ten sonra Rotterdam, Ham- bekleniyor. Belgrad, Novisaad ith için yük alacaktır. 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-

burg, Dantzig, Gdynia, Gote- Komarno. Budapeşte, Bratisla- Not : Vapur tarihleri ve va-
burg, Oslo ve lskandinavya va, Viyana ve Linz için yük purlarm isimleri üzerine de~i-

baası yanında. 
Numara: 23 

Jimanlarına hareket edecektir. alacaktır. şikliklerden rnesu)iyet kabul 
VINGLAND motörü 2 teşri- ATID motörü 29 eylülde edilmez. 

· Telefon: 3434 
(229) 

nievvelde gelip yükünü boşalt- bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis-

tıktan sonra Rotterdam, Ham- Java, Viyana ve Linz için yük 
burg, Dantzig, Gdynia, Gote- alacaktır. 
bur~, Oslo ve Iskandinavya Ji- JOANSTON WARREN LMD. 
manlarına hareket edecektir. KENMORE vaouru 2 eylül-
SERVİCE MAR1TıM ROUMAİN de bekleniyor. Liverpool ve 

SUÇEA VA vapuru 5 ey- Anversten yük çıkarıp Burgaz 
Varna, Köstence, Galatz ve 

lftlde gelip 6 eylülde Malta, Braila için yük alacaktır. 
Cenova, Marsilya ve Barselone DEN NORSKE Middelhavs 
için yiik alacaktır. Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

ALBA JUL YA vapuru 30 SARCINIA motörü 27 ey-
eylülde s,?elip 1 birinci teşrinde lülde bekleniyor. Dippe ve Nor-
Malta, Cenova, Marsilya ve veç limanlarına yük alacaktır. 
Barsolone için yük alacaktır. SAN ANDRES motörü 23 

ılandaki hareket tarihlerinde birinci teşrinde bekleniyor.Dip-
ki deg· işikliklerden acenta mes- pe ve Norvaç limanlarına yük 

alacaktır. 
uliyet kabul etmez. Vurut tarihleri ve vapurların 

Fazla tafsilat için ikinci kor- isimleri üzerine mesuliyet ka-
donda Tahmil ve tahliye binası bul edilmez. 
arkasında Fratelli Sperco acen- N. V. W. F. Hanri Van Der 
tabğına müracaat edilmesi rica Zee & Co. 
olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

ATI 
ZEYTJNYAGI 

~ 

, ABRIKAS 
lzmir Tepecik Kemer istasyonu ittisalinde kain tam teş

kilatlı bir ZEYTINY AGI fabrikası depo ve mü!kiyetile beraber 
veyahut yalnız MAKİNELER, presalar LOKOMOBiL ve 
saire satılıktır.• 

Alakadarların Vali Kazım paşa caddesi 58 Nu. da Jakin-
yon Limitecl Şirketine müracaat etmeleri. 

Telefon numarası : 2449 

Süley 
Ferit 
Kolonya 

Esans 

an 

Ve n1üstahzerata 
İzmir panayırı incisi 

Pavyon o.156da 
Ziyaret 

ediniz 

Merkez 
depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

16-20-23-27 (1198) 

GÜZEL IRSAT 
Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzere Atina ve ls

tanbulun meşhur kadın berberi BAY V ASILi büyük fe
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için? 
Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettiği faide ve 

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

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

Yeni icat su ile permeııat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğ<lu Doktor Bay 
Esad apartımanı altında 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 

KA5E 

EDKALMiNA 

I ~ nıi r defterdarlığından: 
lssısının vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval yasa

sına göre haczedilen ıkincı mıhçılar sokağında kain 10 ve 12 
sayılı mağaza ile sabunhane tarihi ilandan itibaren 21 gün müd

detle müzayede çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin 

defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 
23 - 27-1-6 2679 (1258) 

anat o uıu a·re örlüğünden: 

ve g~rekse 

ara İn aat usta o ·ulu için 
Gerek okulumuz 
An 
Yeni öğrenci yazım.na başlanmıştır. Yazım işleri 4/9/l 935 

tarihine kadar sürecektir. İlk okuldan diplomalı 13-17 yaş 
arasındaki isteklilerin bir dilekçe ile İlbayhğa baş vurmaları 
bilitilir. 23-25-27-20 2666 (1251) .;v 

Anneler, 

Artık müıteriadirler. 

Yavruları sancıdan, iıbalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir Klda bulmuşlardır. 

T~AKTiN 
Sütlü UR 

A.z zamanda çok rağbet sıörmüş ve bunu hazırbyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu sıelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihamz kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmah? 

Tecrübesi yapılm1~ binlerce kişiye rençlik, ııbhat ve 
neş' e vermiş olan 

Kin Ltltli 
yi alıp kuJtanmah 

Kullanıpta faideıini sıörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler 111ohilyelerile siisleyiniz · '' 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

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

Fen. i göz. ük içio 
lzmırde riyazi bir d üstur vardır 

Gözlük : Hilal ecz. nesi X Kemal Ak_!!.f 
G .. lilk J kmıt· ,o~ 

oz cü üğün tamam çeşidi bil _jn cinsleri her yerdtll 
ve pek ucuz ... 

·cı .. · .. , 1 • . ' 
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Toptan ve perakende 


