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En büyük zafer 
Tarihte hakkın en ulu 

galebesidir 
30 Ağustos bugün, yurdu

muzun her yanında büyük kü
çiik hlUün yurddaılar tarafm
dan ayni coşkunlukla kutlula
IUyor. Gösterilen sevgi, kalp
lere sıiamayıp taıan ve kaba
ran sevginin yalnız bir parça
•dır. Çünki hiçbir g6steri Za
fer bayramının Tilrk yürekle
rinde uyandırdığı mutluluk 
tluyguiamu, bütün genişliği ve 
tlerinliii ile ifade edemez. Za
fer kelimesi bile .. bu zafer" 
İçin aönlk kabyor. 

T arib bir çok dljiifler için 
ita kelimeyi kullanmış, bir çok 
•uzafferJerin ve bir çok zafer
~rin adlannı yapraklarına ge
~rnıiştir. Fakat ne o muzaffer
ler arasında - uzaktan olsa 
Liıe - Atatürkü andıracak bir 
Iİnıa vardır; ne de bu zafer
~rden biç birisi karakteri, do· 
KUşu ve sonucu bakımından 
30 Ağustosa benzetilebilir. 

En ünlü muzafferleri habrla
)ınız: lskenderler Aniballer, Se· 
~.rlar, Napoleonlar birer fatih 
•daler. Yani dehalannı, xekalarını 
6zel hırsları için kullanmışlardır. 
~azla olarak bunların hiç birisi 
ışe sıfırdan başlamamışlardır. 
l~kender FiJip'in oğlu idi. Fi-
lıp'" . ı·ı ın oğlu olmasaydı, yanı ta ı ı 
onu hazır bir kuvvetin başına 
geçirmiş bulunmasaydı çok 
nıubtemeldir ki lskender, İs· 
lcendcr olamazdı. Ani Bal o da 
lanıanında en biiyük bir ordu
nun başında olan HamıJkar 
8~rkanın oğlu olmasaydı, bel
kı de hiç birşey olmıyacaktı. 
~ezar dünyanın en kuvvetli 
ırnpratorluğunun en üstün 
"~cıtalarına dayanmasaydı ta· 
~he gıremiyecckti •• Nihayet 
hhap?lyon samimi ihtilalcilerin 
~rrıyet aşkiyle bir ulusa ver-

ıd1tderi enerjiyi kendi ihtiras-
a~ u· d . b. gruna yolun an çevıren 

ır sergüzeştçiden başka bir 
1-~y değildi. Bütün bunlar, ta· 
~~n ~kı~ına dalan ve bu akın· 
d" n ıstıfade eden kapitenler-

ır. Atatürk, bunların hepsinin 
.tdıddına olarak taliin gidişini 

e"'". ' 
gıştiren sıfırdan başlayıp 

80 ' • 
. nsuzluğa yükselen ve kendı-

sıyle beraber ulusunu da yük
•t~en adamdır. Tarihin, ger
Çe ten biricik fiziyonomisidir. 

Bu biriciklik bizim erginlik . ' d.._tırnazın 1Szelliiidir. Bunu 
a. t.rihte okuyabiliriz ! 
lskeuder, kendinden fazla sür· 

~emeğe mahküm bir imparator-
Uk kurdu. Anibal bir an için, 

Yani beşon yıl içi~ kat'i sayılan 
zaferlerle, güçlü ve ergin kar-
tace · · · t . yı nıhayet Romaya esır e -
tı. Sezar serbest bir cumhuri
~etj rnüstebit bir imparatorlu
~~ Çevirerek bir medeniyet ve 

Utriyet günel'lini söndürdü, Ro
:o~rıın yıkılmasına yol açtı. ~a-
. eon da Fransız cumburıye-

tınj "h ... d . nı ayet Vaterlo zilletı ıçın· 
l e. ıstibdat ve gerilik kuvvet: 
v~•ne ezdirdi ve esir ettı. 
ıne bütün bunların aksine 

0
.
1;rak Atatürk istibdat ge· 

~.'k kuvvetlerine esir edil
ış, Parçalanmış bir impara-

~~rluktan serbest ve müstakil 
•r curnuriyet çıkardı ve onun 

ut·f utııarında en eski medeniye-
·~ p en modern ışıklar saçan 
arlak güneşini doğdurdu. 
. Niçin böyle oldu? Neden ta· 

tılı b 30 . . . b· u Ağustos mucızesının 
ır etini daha kucaklayamadı? 

- S0ttu 6 inı sahifede -
Behzad Bilgin 

.. , ........................................... ~. 

3 ayramı 

" Askerler, edefiniz kdenizdir ! ,, 
30 ağustos 1922 de Dumlupın r tepelerınden Türkıyenin erginlik ve zafer güneşi 

doğarken çökmüş bir imparato oktan dinç ve ergin bir Tür iye yaratan "Gazi" 
arslan askerler.ne, ebediyete s n bu er ·r veriyor . lk hedef ondan sonra her 
gü bir yeni hedefe Ata ür cü aran Tür l su içın bugün bayramların 
bayramıdır. Gönlümüzd Atatür sevgıs, Kalbimizde tatürk inanıyle haykırıyoruz: 

30 Ağustos zaferi tarihin 
kaydettiği zaferler için~e s~
nuçları en kat'i ve sagladıgı 
. kanlar en zengin olanıdır. 
ım G .. d .. 
Atatürk, o günün azısı, u!-
manı bir hamlede ezmiş, Iz~ır 
yolile birlikte btanbul ve Edır· 
ne yolunu da açan ordu!a~ı~ı~ 
vatanın bütünlilğünü erkınlıgını 
kurtarmıştı. 

Atatürkün dahi görüşü ve 
bükülmez enerjisi bu sonuçla.rı 
evelden haz11ladığı için, o gün 
muzaffer başkomutan şanlı CJr
dularına şu hedefi gösteri-
yordu: 

.. Askerler, iJk hedefiniz Ak-
denizdir!,. 

O hedefe en gü de vardık. 
Ondan sonra bugüne kadar 
kucakladığımız heddler Ye za
ferler de hepimizin hatırımızda 
ve gözlerimizin önündedir. Bü
tün zaferlerimizin anası olan 30 
Ağustos zaferini, onu yaratan 
ünlü Mareşalın, Ulu başbu~u
muz Atatürkün ağzmdan dın-
leyelim: 

12 yıl evel, 26 Ağustosta 

başhyan büyük taarruz, 30 
Ağustosta Başkomutan muha-

b . "le kemal nokta ını bulre esı ı 

t 30 Ag· us tosta Dumlupı-
muş u. d d 

d kat'i zaferi el e e en nar a .. .. 
. t hakkında sozu, za-

vazıye d" 
f 

. Başkamutanından m-
erın k b"" -k 30 

leyiniz. Atatür uydu' 
• tostan şöyle bahse ıyor : 

aguı k b .. . 
"-Efendiler, tıp ı ugun gı·· 

ismet /!lönfi 

b
. 38 senesi ağustosu-
1 geçen "k"d 

tuzuncu günü, saat ı ı e, 
nun o d -
. d" hep beraber bulun ugu· 
şım ı . "k B 
muz bu noktaya gelmıştı . u 
.. . d bulundug· umuz sırtlar-
uzerın e . . fı k 
da kahraman on birıncı r a-

karııki tepelerde mu-
mız ıu edil dü 
harebeye mecbur • . en ı-
man kuvayı aakenyellDe taar-

" V AROLSU KAHRAMAM (J DUMUZ ',, 

ruz için yayıla
rak ilerlemekte 
bulunuyorlardı. 
Şu gördüğünüz 
(Çal)köyU alev
ler ve duman
lar içinde yanı
yordu . Beni 
buraya kadar 
getiren saikın 
ne olduğunu 
izah edeyim: 
26 - 30Ağustos 
gecesi sabaha 
karşı garp cep-
hesi harel<at 
şubesi mlidürü 
bermutat o saa
tn kadar muh
telif karargub· 
Jardan ve her 

. taraftan gelen 
raporlara göre 

· harita üzerinde 
. tesbit ve işa
. ret ettiği vazi-
yeti umumiyeyi 
cephe kuman· 
dani İsmet Pa
şaya göstermiş 

o da derhal 
'
1

paşaya gö~
ter ,, emriyle 
yanıma gön-
dermişti. Beni 
uyandıran T ev· 
fik bey n gös
terdiği harita· 
y"a baktım. He
men yataktan 
fırladım. Arka· 
daşfar, haritada 

gördüğüm şey 

ıu ıdi ki, ordu
la11mız dü man 
kuvayi mühim-
mesini Şimal-
den, Cenup-
tan, Garptan iha
taya müsaid bir 
vaı.iyet almış ~u· 
Junuyorlar idi. Şu 
halde tasavvur 
ettiğimiz ve aı.a· 

mi netayiç temin 
etmesini ümid et
tiğimiz vaziyetler 
tahakkuk ediyor· 
du. 

"Derhal Fevzi 
ve ismet paşaları 
çağırınız,, dedim. 
Üçümüz toplan
dık. Vaziyeti bir 
daha mütalaa et
tik ve gördük ki 

Türkün hakiki halas güneşi 30 
Ağustos sabahı ufuktan bütün 
şaşaasiyle tulu edecektir. 

Bir müddet birinci ordu ka
rargahında kaldım • Ordu ku
mandanına tifaben vaziyeti 
izah ettim ve dördiincll kolor
dunun tekmil fırkalariyle 

ve air' at " tiddetle ifte 

uu-..-

Kamlll Atatiirk 
bu köyiln ( Çal ) köyünün 
garbindeki dütman kısmı 

küllisini ihata edecek surette 
muharebeye mecbur etmesini 
emrettim ve ilave ettim, ki 
düşman ordusu behemehd im
ha olunacaktır. ,, 

Arkadaılar, saatler ilerledik
çe gözlerimin önünde inkişaf 
eden manzara şu idi : Düşman 
başkıımandanmın şu k,usıki te- • 
pede son gayretile çırpındığını 
görüyordum. Bütün düşman 

mevzilerinde büyük bir heye
can ve helecan vardı. Artık 
toplarınm, tüfeklerinin, mit
ralozlarmın ateşlerinde san
ki öldürücü hassa kalmamış
tı. Bu ovadan, şimalden ve 
cenuptan birbirini velyeden 
avcı hatlarımızın gruba yakla
şan güneşin son şuaiyle par-
lıyan süngüleri her an daha 
ilerde görlilüyordu. Bataryala
nmızın fasılasız ve amansız 

aletleri düşman mevziini içinde 
bannılmaz bir cebnnem ba-

fiae a-etiriyordu. G&net mat
ribe yalrlaıtakça ateıli, kan-
h ve 616ml0 kıyametin kop
mak kere olduju bitin 

tWI 

ruhlarda hisso
lunuyordu. Bir 
an 10nra cihan
da btıyük bir 
inhidam olaca
kh ve bekledi
ğimiz halis p· 
neşinin tulüede 
bilmesi için bu 
inhidam lizım
dı. Hakikaten 
semanın karar
dığı bir dakika 
Türk süngüleri 
düşmana doğru 
o sırtlara hü-
cum ettiler. Ar
tık kar'1mdabir 
ordu, bir !ıuvvet 
kalmamıftı. 

Bekıyyeth-

18yfif bir ~ütte, 

kendilerinin de
dikleri ıibi pür
havf ve lerzan 
firar için fürce 
anyordu. Artık 
gecenin koyula
şan zulmeti ne· 
ticeyi gözle gör 
mek için güne
şin tekrar şark
tan talüuna in
üun zaruri ln
iayordu. Ertesi 
giinil tekrar bu 
muharebe mey-
danını dolafh

ğ•m zaman aördü
ğüm mfnzara beni 
çok mü\ebauiı etti. 
O karşıki sırtlarla ge
rilerindeki bntnn de
ler, bütün mahfuz ve 
mestur yerler bırakıl
mıı toplarla, otomo
billerle ve bütnn bu 
metrukatın aralarında 
yığınlar teşkil eden 
ölüler, sürü sürü kar
argahla11mıza sevke
dilen esir kafilelerile 
hakikaten bir mahşe
ri andmyordu. 

Bu dar ateş ve -;.. J ... 

Jet çemberindeu kur 
tulabilenler bir kaç 
bin kişiden ibaretti. 

Fakat onlar da bü
yük Türk çemberı 
içinden çıkmıya mu· 
vaffak olamıyarak, baş 
kumandanları içlerinde buulun· 
dğubalde beyaz bayrak çekmi· 

ye mecbur olmuılardı. Ağusto
•ua 31 nci ~na-ene bu Çal k6-
yQnde yıkık bir evin avlusa 
içinde ismet ve F eni Pqalar· 
la buhlftuk. Kınk kağnı ara
balannın dlteme oklanu 

ilişerek bundan sonra ki va
ziyeti mütalea ettik. Ka
zandığımız meydan muha
rebesinin bntün seferi hita
ma erdirebilecek bir ehem
miyette olduğunda ittifak et
tik. Şimdi Bursa istikametinde 
çekilen düşman kuvvetlerini 
mahvetmekle beraber bütün 
orduyu aslile, biliaram, lzmire 
yürüyecektik. Bugünden sonra 
1zmirde Akdeniz.i Mudanyada 
Marmarayı görmek için sekiz 
dokuz günlük bir zaman kafi 

gelmiştir, fakat hatırlatmalıyım 
ki bu ~anık Ça\ köyüne gele
bilmek için yalnız Sakarya
dan itibaren sarfettiğimiz za
man bir senedir. Tes'it ettiğimiz 
xaieri iz.ha.- edebilmek için bir 
seneyi çok ltulmazsınız zanne
derim ; çünkü, efendiler, mu· 
harebe yalnız karşı karşıya 

geleı. iki ordunun çarpışması 

ıleğildir. 

Harp milletlerin çarpışması

dır. :'JJeydan muharebesi millet

lerin bütün mevcudiyetleriyle, 
ilim, fen sahasındaki seviyele
riyfe, ahliklariyle ve harsala
:ıiyıe, hulasa biltün manevi ve 
maddi kudret ve fariletleriyle 
ve türlü vaaıtalariyle çarpıştığı 
bh· imtihan sahasıdtr.,, 

.ttarr.ş u ı, v ı Çakmak 
Mehmedçlk andıcında 

yapllan tören 
C. H. Parti•İ ve Uray adına 

Dumlupınar'da yapılacak törene 
ittir•k etr•k etmek Ozere bir 
kurul dOnkO Afyon treni ile 
Dumlupınar'• hareket etmiş ve 
Mehmedçik Andna koymak 
üzere çelenkler a6tlrmlflerdir. 
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Medeniyette olgunlu-
ğun derecesi, vatandaş 
haysiyetine verilen kıy
metle ölçüler. 

Vatamn istinadg!ilu. şüphesiz ki 
kendi ıizerinde yaşıyan. evlôtlandlr. 
Onların sayısı çok olmak, elbet şayanı 
temennidir. Fakat yalnız çokluk mlina 
ifade etmez. Bir ômü olmaz. 

Çokluğun yanıbaşmda ve belki de 
ondall evvel llizungeleıı bir takım 

anasır vardır: Sıhhat, irfan, lıaysl

J'ef •• , lllı, 

•• 
Uz 

ükii • e ısa 
tıJ 

g 

zeliyo 
ararları 
aşladı Ve bütün bunların en mıi!timmi 

iddia olunabilir ki lıaysiydtil'. Ferllui ~ 
haysiyetsiz olan mü/etler bir sürüdm 
farksızdır. Bunlar daha bmlikleı iııf 

idrak etmemişler, keudi kıymdleriııl 

öğrenmemişlerdir, Eğer böyle olmasa 
haysiyet sahibi olurlardı, kendilerine 
haysiyet vefüiyorsa onu alnıasmı bi
lil'lerdi. 

llbay ve Türkofis başkanı Borsada tetkiklerde bulundular 

Her milkl, ltlyık olduğu lıüku
metle idare olunduğuna göre, /Jer 
millett aid medmiydln. olguıılak de
recesini, 11afandaş haysiyetine 11erilm 
kıymetle. 8/(111tk dojrudur. Nrtede ki 
vatandaşın lıa1•siyetinc azami kıymet 

verilir, orada medmiyet kemale 
ermiştir. 

Mazlum 

En büyük zafer 
Tarihte hakkın en ulu 

galebesidir 
- Baştara/ı J nci salıitede -

Bunun cevabı, başta söylediği
miz gibi bizim erginlik savaşı
mızın özel karakterindedir. Ne 
Atatürk, talihine ve tabiat ka-
. o unlarına meydan okumak de
mek olan savaşını açar
ken, tarihin "Muzaffer,, diye 
bir Anını parlatan Fatihler gibi 
kendi için çalıştı, ne Türk 
ulusu onun arkasına katılırken 
- gene bir An için tarihte par
lıyan zaferler gibi - hakkını 

yalnız kuvvette arıyan fntuhat 
peşinde koştu. O dakikada, 
TUrk ulusunun kuvveti yoktu. 

Yalnız hakkı ve bu haktan 
dogan sonsuz enerjisi vardı. 

işte 30 ağustos mucizesinin 
ıırn bu noktadadır. 30 ağus
tos bir hak savqının sonu, 

Türkofis reisi Y. ecdet Al kin 
dün üzüm bcılar birliği aıa
lannı ofise davet ederek kea
dileriyJe uzun uzadıya hasbi
halde bulunmuş ve üzüm fiat
lerini hariçte ve dahilde tut
mak için alınmış ve alınacak 
olan tedbirleri izah eylemiştir. 
Bu tedbirler meyanında Ziraat 
b nkasının müstnhsillere mal 
mukabili azami mikdarda kredi 

yapmasının t karrür ettiğini, 
Rusların bundan birkaç sene 

evveline gelinciye kadar aldık
ları gibi piya~amızdan üzüır. 

satın almalarının mukarrer bu
lunduğunu, inhisarlar idaresi
nin dahi keza busene külliyetli 
miktarda üzüm sabn alacağını 
söylemiştir. 

Mecdet Alkin, hasbihalin ni-
hayetinde Türkofisin müstahsil
lerin menafiini gözönünde tu
tarak bu meseleyi yakından 

adım adım takibedeceğini ve 
fiyatların sukutuna imkan ve-

rilmiyeceğini kat'i bir lisanla 
anlatmış ve inhisarlar]a diğer 

resmiğ müesselerin pek yakm 

zamanda mübayaata başhya

caklarını iltive etmiştir. Bu mü
zakerat neticesi dün üz.üın pi· 
yasa.tında hissolunur derecede 
salah hasıl olmuş ve fiyatlar 
birkaç puvan yükselmiştir. 

MUstahsll fazla mal 
arzetmemell 

Dün Türkofis reisi ilbay ile 
beraber borsaya giderek tek
rar tetkikatta bulunmuştur. 
Müstahsili sıkan ve kendisini 

Türkof is başkanı Mecdet Allull 
miştir. Alınan kararların tatbi· 
kine kadar müstahsilin ihtiyaç 

saikasile fazla miktarda piya
saya mal arzetmemesi lüzu
munda ittifakı ara hası) ol-
muştur. 

Rekor bir satıs 
~J 

DUrı to,coo çuval 
UzUm atlldı 

1 ıin mal arzınd gösterecekleri 
ihtiyat ve hükumet-;e verilen 
kararların tatbiki neticesinde 
Hatların daha çok hissedilir 
derecede yükselebileceği ka
naah umumi "1dir. 

Ubay Fazh GUleçin 
Temin ah 

J:r rk~ç gün evvel üzüm piq 
yasasmdt\ üzü..ıı fiatleri üzerin
de 75 EJ3t tim ka~ar bir düşük
lük görülınü~tii. Dün birdenbi
re piyasa hararetlenmiş ve bor
sada önemli satışlar olmuştur. 

Fiatleı· dün iyi idi. Bundan 
sonra durumun daha iyileşece-
ği, bilhassa eylul ve ilkteşrin 
aylarında önemli sıparişle!' alı

narak çok iyi satışlar yap:ia
caj'ı anlaşılmaktadır. 

lçerden üzüm bölgelerinden 
birdenbire piyasaya fazla üzüm 
getirilerek fazla mal arzedil-

mesi fiatleri düşürüyor. Bunun 

önüne geçmek için de gereken 
tedbirler alınmıştır. 

Dün kendisini goren bir mu-

harririmize ilbay F azh Güleç 
demiştir ki : 

- Bugün ziyaret iadesi için 
Yaptığımız tahkikata göre 

dün borsada 10,000 çuval borsaya gitmiştim. Bu münase-
üzüm satılmıştır. Bu miktar bu betle üzüm piyas::ısı durumunu da 
mevsim için büyük bir rekor- tetkik ettim. Hiç bir endişeye 
dur. Fiatlarm Türkofis tara- mahal yoktur ve hiç bir teh-
fından tesbit edilmiş olması like yoktur. Tecimerlerimiz bir 
daha şimdiden dış piyasa- çok yeni sipörito)u almışlardır. 
larda çok müsbit bir tesir Üzüm durumu şayanı mem-
yaratmış ve ihracatçılar acele nuniyet bir haldedir. 
olarak kabul telgrafları çekme- Dr. Mecdetln hareketi 
ğe başlamıştır. Bunun çok ta· Bir müd<lettenber\ şehrimiz-
bii neticesi olarak borsada fi. 

malını satmıya icbar eden se- de bulunan ve üzün1 işleri ile 

-·----Çocuk hakıtn yurdu 
Ubaylık köy bürosunun Ya

manlarda açtığı çocuk bakım 
yurdu dün kapatılmış ve kamp
taki çocuklar lzmire getirile
rek aile yuvalarına teslim edil
mişlerdir. 

Bu çocuk yurdunda yüze ya
kın yoksul ve zaif yavru bakıl· 
mış ve sağlık kazaıımıştır .. 

Verem mücadele cemiyetinin 
Yamanlardaki kampı 7 Eyliil 

ı Pazar günü kapanat·aktır. 

1 Yabancı okuUar 
Sınıf ve bitirme 

imtihanlan 
Türkiyede bulunan ilk, orta 

ve lise derecesindeki akalliyet 
mekteplerine devam eden ta
lebenin sınıf ğeçme ve mektebi 
bitirme yoklamalarının kendi 
mekteplerinde ve derslerin 
okunduğu dillerde yapılması 
ve bu yoklamaları mürakabe 
etmek için bakanlık iarafından 
mümeyyizler gönderilmesi ba
kanlık öğretim kurulunca uy-
gun görülmüştiir. Bu karar şeh
rimiz kültür direktörlüğüne 
gelmiş ve mektepler direktör
lüklerine bildirilmiştir. 

Tütün piyasası 
inhisar idaresi mal 

Alacaktır 
inhisarlar genel direktarlüğU 

tütün şubesi direktörü bay 
Ekmel'in şehrimize geldiğini 
ve tntün bölgelerinde tetkikler 
yapacağını yazmıştık. 

Bay Ekmel dün otomobille 
Kemalpaşa bölgesine gitmiştir. 
Orada tütün ilretmen!eriyle 
görilşerek diğ~ bölgelere ge
çecek ve bilttm tütün bölge
lerini gezerek tlıe~ınenlerin ih-
tiyaçlannı, dertlerini dinliye
cek, inhisarla:: ic\aresinin tütün 
mubayaası lfi üzerinde de 
meşgul olacaktır. 

··-·····~ . e vaj çift iğı 
H··k - .k. . b"r be~ u umetçe ı ıncı ı 

ışıı· 
yıllık sanayi planının haıır 

makta olduğu malumdur. 1• 
8 bs1l Bu planda hayvan ID ~ 

lerinin işletilmesi h~su~~ 
büyük önem veriJecektır. 

1 
ğJ 

Tarım Bakanlığından ilbaY 1 

111 
gelen bir bildirimde bu pl•P 

1 
tahakkuku için sığır ıslah•IJ~ 
esaslı bir surette başlalJlt~' • 1 , 

lazım geldiği bildirilrıı1: dt 
Sığır islahı için evveleıııır ~ı, 

. tirıP"' damızlık boğa yetış e· 
ve bunun iç.inde inekha;a
ler vücude getirilmek ·r 
şünülüyor. İzmir ili bu . ye~e· 
tirmenin merkezini teşkıl. ~ d• 

k . O . . 1 ·r ıh1' ce tir. nun ıçın zmı el· 
karJ sığır yetiştirmeğe . ,ç 

. 1· b" .ftl' v ibtıY verış ı ır çı ıge 61 
hasıl olacağı bakanhkça fyıe 
onune alınmış ve . bdeJıi 
bir çiftrğin hazine elın rilcİ 
çiftlikler arasından teds eS' 
mümkün olduğu takdirde ~ııJ\' 
elenin kolaylaşacağı ilave .. 

0d,ıci 
muştur. Bunun için aşnğt ıl•' 
esaslara göre tetkikat ya.Phi' 
rak bir ay içinde bakarı 
malumat verilecektir. ede 

1 Ç'f 1•v. . • de sen - ı t ıgın ıçın tir 
asgari yarım milyon kilo :ıılıJ' 
tihsal olunabilecek çayır 

nacaktır . cıaoUll' 
2 - Çiftliğin 1 O hın ktı'" 

birinci sınıf merası olacB b? 
3 - Yoncalık yerı, ı:ııe 

suyu bulunacaktır. . gr 
4 - içinden çay, nehır JtU' 

çen çiftlikler tercih olun8'80ıı,ır 
5 - Çiftlik hey.eti. 0 5ob' 

yesinin sahası 15 hın ıle 
dönüm arasında olacaktır· il 

6 - Bu evsafta hazineye bil' 
çiftlik yoksa eşhas elind~ye~ 
lunup ta en müsait v~ıı nıe' 
olanların mevkileri harıta er' 
rinde gösterilmek şartile ot !>İl 

· · ·· tere0 
çayır ve saıreyı gos 
kroki yapılacaktır. J11'1ı 

7 - içinde bina bu!u 
ehemmiyeti haiz değiJdır· 

- ••••• il • 

Rakı yerine Mı 
k ,. 111lı>~ 

Su satanın mah u t•J 

ı§ığa ve medeniyete doğru bir 
atıhşın başlangıcıdır. Hakkı çok 

defa kuvvete esir gösteren ta
rihte,30 Ağustos ilk def solarak 
haktan doğan ezilmez bir kuv-
vetin zorbalığı-bir daha doğrula
mıyacak şekilde - yendiğini 

atler her numara üzerine 20 
bepler üzerinde tevakkuf edil- ila 30 para bir yükseklik gös- önemle meşgul olan Türkofis D l k ] 
miştir, Defterdar ile Ziraat ban- termiştir. başkanı doktor bay Mecdet ve aire er apa l 

· Müskir ... t bayilecinden C~~et 
Fuab ve !vtustafaya boŞ şı 5ııf 
içine doldurmuş olduğLI r1r'~ 
inhisar baodrolu yapıf1 ~eıı' 
Bilecik rakııı diye satıP çlıJ lf 
dilerini dolandırmakla sıı b"e'1 göstermiştir. Eğer 30 Ağustos 

yalnız bir kuvvet zaferi olsaydı, 

her kuvvet zaferi gibi ölümünü 
kendi içinde taşıyacaktı. Diln
yanın en büyük ve en kanla 
savaşını en kat'i sanılan bir 
zaferle kapıyan Verıay andlaş
masına bakınız; parça parça 
olmamıı bayrağı kalmıt mıdır? 
Halbuki (Lozan) dalına ayni 
dirilikle, aynı sağlamlıkla ayak
ta duruyor. Niçin? Çünkü 
Versay kuvvetini kötü kul
lanmış bir zaferi, ( Lozan ) 
ise egemenliğini hak hudu
dundan ileri geçirmiyen bir 
muzafferiyeti temsil ediyor. 

Fakat 30 Ağustoı yalnız bir 
zafer değildir. Bin zaferdir. 
Yalnız bir düımanı değil, içi
miı.de ve dışımızda, bütün düş
manlarımızı, hatta kendi ben
liğimizdeki hasımlarımızı da 

yenmıştır . 30 Ağustos, geri bir 
ülküye, kısır bir medeniyete 
bağlı istiklAlaiz ve aciz Os
manlı devletinden ileri ülkü
lü, doğurgan medeniyetli 
Türkiye Cumhuriyetini yara
tacak olan bütün zaferleri 
önceden bize müjdelemiştir. 
30 Ağustos olmasaydı, hiç bir 
şey olamazdı. 30 Ağustos oldu
ğu içindir ki Cumuriyeti, ;stik
Jalimizi, kültürümüzü, ekonomik 
erginliğimizi, medeniyetimizi, 
hülasa benliğimizi kazandık. 
Bütün yapbklarımızı 30 Ağus
tosun yarattığı kuvvet ve 
ışıkla ynpbk. Bütün yapncak
larımızda ayni kuvvetten ve 

kası şubesi müdürü ilbay ta- Bu netice alınan kararın müşavirlerden bay Zeki Doğan 30 Ağustos zafer bayaramı 
rafından borsaya davd edile- isabetini şimdiden göstermiş oğlu bugün Ankaraya döne- milnasebetile bugün resmiğ da-
rek müzakereye iştirak ettiril- bulunmaktadır. Üretmenlerimi· ceklerdir. ireler kapalı bulunacaktır. H vl }<J t 

·········~~~··~~~~~;···························~~·g····~~~~···~~~~~··························~·~~~~·i·~~i~······· 

Muhascbei hususiye n;üdür- lnhisarla!." satın alacak 

tanbullu asan og u b ıceıı' 
Hasan hakkındaki ınu '511~ 
Asliyecazada bitmiş v~ -.e ~ 
nun tenzilen iki ay hapıS ,tı~' 
lira ağır para cezasile ~r ...... -... 

lüğünden bütün daireler direk- Cumurı·yet alanında geçı·d 
törlerine gönderilen bir bildi-

rimde 193s yılı ı inci bölüm Gece fener alaylar! 
yol paraları hala özel sağış di-· 
rektörlüğüne yatırılmadığı özel 
sağıı direktörlüğünden bildiril
miştir. 

Tahsilat komisyonunca ay-

lıkların haczine meydan veril
memek üzere bu ay yol para-

larının yahnlması istenmiştir. 
•••••••••••• 

Finans uzmanları 
Şehrimizde Finans teşkila

hnı tetkik etmekte o!an finans 

bakanlığı uzmanları Bergamaya 

iİtmişlerdi. Orada tetkiklerini 
bitirerek şehrimize dönmüş
lerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ayni ıııktan güç alacağız. Bun
dan dolayıdır ki 30 Ağustos 

yalnız bir bayram değildir. Bü
tün bayramlanmızın bayramı

dır. Bundan ötürüdür ki bu
günkü coşkunluğumuz her 
vakitten üstündür. 

30 Ağustosu yaratan ordu
muza minnetlerimizi sunarken 
30 ağustos güneşini parlatan 
Atatürkü gönlümüzün ta içinde 
kucaklar ve büyük savaşımızı 
bu en büyük za fere eriştiren 
şehitlerimizi sönmez bir sevgi 
ile anarız. 

Behzad Bllgln 

Bugün 30 Ağustos zafer bay· 

ramıdır. Saat sekizi otuzda 
ilbaylık erkanı resmiğ kıyafetle 

Müstahkem mevki komutanlı

ğına giderek bayramı kutlulaya
caktır. 

Saat dokuzda Cumuriyet 
alanında Atatürkün heykeJi 
önünde büyük bir geçit töreni 
yapılacaktır. 

Tören için Cumuriyet alanın
da muhtelif yerlere tel örgü-

ler çekilerk tertibat alın
mıştır. 

Bütün İzmir halkı; ulusu is
tiklale kavuşturan büyük zafer 
günümüzün yıldönümünü kut-

lulamak için büyük hazırlıklar 
yapmıştır. 

Saat dokuzda Müstahkem 
mevki komutanı Atatürk 
heykeli önünde kıtalan teftit 
edecek ve istiklal marşı ile 
törene başlanacaktır. 

Gece şehir donanmış ve 
ışıklanmış olacak, frner alay
Jan bellibaşlı caddelerden ge
çerek genel sevinci arttıra
caklardır. 

iskarpin Hırsızı 
Kahraman arda halı f ab-

rikası sokağında Halil oğlu 
talibin evine giren belirsiz bir 
hırsız tarafmdan bir çift iskar
pin çalınmıştır. 

20 Ilkteşrin Pazar 
Genel nüfus sayımı 

Cumhuriyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yaptığı 

tesiri ve vardığı en mllsbet neticeleri göstereceği için, 

yalnız bizleri değil bütün dünyayı da ilgilendirecektir. 

a ve e 
istatistik Umum MUdUrlUfiU 

inhisarlar idaresi hurda in- ·ı-·ştı · 
miyetine karar ver:~ı Je 

cir sabn almak için incir böl

gelerinde hazırlıklara başlamış-
br. 

Genel direktörlükten emir 
gelince mübayaaya başlıyacak
br. 

Başka~~~;~ eviJl~ı<ı 
B.. ı d fi . '11'~ ' oy c e ne mı .. "'' 

Bergamada ulu ca0J
1
:: f46' 

T·•-vefv 1.e• hallesinde eturan ı~ 11 
• - • • \(İlle ti~ seym oglu Selımın e e e 

Köy parasını lirsiz üç adam girrnİf tJ ısrJ•'' 
bazı yerlerini kaıııııfdı~l•" 

Zimmetine geçiren BunJarım bir define ar• ~ 
1\1 uhtar duyulmuştur. 

1 0ıııı' • 
Şemikler köyü muhtarı bay Bunlar buna enge 5,lib', 

istiyen Selimin karısı yır' 
Mehmed zimmetine köye ait b ki h f'f rette 5o• 

d b. .kd . d. yı ıça a a ı su tırıı'' 11 
para an ır mı ar geçır ı- lamışlardır. Sık• araş ali''"& 
gv inden hakkında kanuni taki- ı l serg •' ,, 

nunda suç u arın d "'" ı< 
bata başlanmış ve idare heye- iskan gören, ferba ~1118şılı1' 
tinin lüzumu muhakeme kararı ve Salih oldukları 

evrakı ile Adiyeye verilmiştir. ve üçü de tutulrnuşh"f· 

z. 1 t 
Biliimum vilciyetve kazalar De".;; 
ve flususi müessesat meınurı 

Pan.ayır SÜMERBANI{ 
dakı..... ~ 

d9" Pavyonu ve satış mağazasıP d'fe 
her türlü ihtiyaçlannı Kre 1 

temin edebilirler. h.3 (ııı9I 

""., ... ,.,.~ •:;- .. J. ...,"').,;'. • • ... 
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Eski kral Y orgi 
Tiirkiye ile dostluktan bahsediyor 
Atina, 29 (Ô.D.) - Tekrar cımız vardır. Ben buna hergün 

Yunan tahtına çıkıp çıkmıya- görüyorum ve bütün Yunanlı-
cağmın aulaşı 'ması için yakında Jarı görmesini dileyorum. Belki 
pelebist yap~lacak o 'an eski oza!t'an daha rahat olacağız. 
kral Y orgi bir Yunan gazete
sinin Londraya gönderdiği ay
larına şu diyevde bu?uomuştur: 

- Bir ordu yapma "ıyı z. Ge
ce gündiiz çalışma'ıyız. Bana 
harp malzememizin yetersizli
ğinden çok bahsediliyor. Mal
zemeyi yavaş yavaş satın ala
cağız. Fak t bundan daha 
önemli bir nokta vardı r! Sübay
larımızı birbirile kardeş gibi 
geçinen, geletekten korkusu 
olmıyan bir kurum yapma!ıyız. 
Bütün bunlar çabuk yapı malı

d ı r. Dünya be: Jem' ·or. Avrupa 
çok endişe edir. Bir çok dost
larım g elecekten çok kork
tuklarını bana söyleyorlar. Av
rupanın bir çok noktalarında 
felaket doğurabilecek karışık
lık ocakları vardır. Avusturya, 
Arnavutluk, Meme) gibi. Şüp
hesiz, b:Zim dışarda çok dost
larımız var. Balkan andlaşma
sı da Yunanistanın durumunu 
çok berkitmiştir. Balkan dev
Jetlerile dostluğumuz bizim için 
bir hayat zaruretidir ve bunu 
daha ziyade derinleştirmeliyiz. 

Türkiye ile anlaşmamız ba
bamın (Kral Kostantinin) siya
sası idi. Geç tahakkuk etti ve 
bu gecikme bize çok kurban
lara mal oldu. Belki de ulus
lanmız içinde gergin gelişim 
• zaman daha tamam olma
mıştı ve harpten evvelki Tür-
1'iye bugünkünden bambaıka 
idi. Fakat Bugün bu dostluk 
Yunanistana olduğu kadar Tür· 
kiye için de önüne geçilmez 
bir ihtiyaçtır. 

Fakat sulh yalnız bize ve 
yabancı dostlarımıza bağlı de
ğildir. 

Ordu yalnız savaş için değil, 
barış için de gerçektir. Çünkü 
uygunsuzluk istiyenlerin önüne 
geçer ve dostlarımıza saygı 
duygusu verir. Buna da ibtiya-

AraL Vorgi 
PJebist hakkında da eski 

kral demiştir ki: 
- Kimseye birşey söyleme

dim. Niçin söyliyeyim? Benim 
davam özel bir dava değildir. 
Yunanistanın davasıdır. Yana
nistana şan kazanmak için de
ğil, yurda hizmet ıçın 

gelmek isterim. Bunun içindir 
ki ona müşkülat çıkarmak iste

medim ve bundan bu yıllar 
içinde silkflt durdum. Tahtı

mın akibeti Yunan ulusunun 
elindedir. O gerekeni düşü
nür ve yapar • Benim yal
ını bir dileğim vardır! 

kuvvetlerimizi yeniden kurmak 
Ye .geliştirmek, Balkan harple
rinden aoraki dereceye çıkanp 
memleketi kuvvetli, dosttan ve 

düşmandan saygı görür bir 
hale çıkarmak için Yunanlılar 
birbirleriyle kardeş olmalıdırlar. 

Eğer halkın isteği beni yine 
başa geçirirse, mesul danış-
manlarımla birlikte ve memle
ketin kanunu esasi~ine uygun 
olarak bu büyük gayeve erit· 
mek için ne yapmak gerekti
ğini göreceğiz.,, 

Türkiye Birincilikleri 
AJtınordu grup 

Aydın, 29 (Öelz) - Grup 
şampiyonasında sona kafan 
lzmir şampiyonu Altmordu takı-

miyle Manisa şampiyonu Sakar
ya takımile bugün [dün] kar
şılaşmışlardır. 

Saha çok kalabalıktı oyun 
berabere bittiğinden temdit 
edildi Altınordu bu temdit 

birincisi oldu 
müddetinde galip gollerini ya
parak oyunu [2] ye [4] ka-
zannuşhr. Hakem bütün oyun 
devamınca Sakarya takımı 
aleyhine tam dört tane pen
altı cezası vermiştir. Cuma ak
şamı lzmir Manisa ve Uşak 
şampiyonlan hep beraber iz
mire geliyoruz. 

Cevdet 

800 Parasız ta:ebe alınacak 
lstanbul, 29 (Ô.T) - Kültür bakanlığınca verilen bir karara 

göre bu ders yılı başında ağretmen okullarına 800 parasız tale· 
be alınacaktır. 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

Sevmek yaşamakhr 
Fransızca sözlü : Baş rollerde : JOAN GRAVFORD 

FRANCHOT TONE - GENE 
Seans saatleri : Her gün 3-5-7-9 15 Cumarteıi 
Talebe seansı 1 - 3 Pazar 1 3 da baılar 

Fi• ATLAR •. ikinci 30 birinci 40 Balkon 50 
Hususi 60 kuruıtur 

Sarıkamışta tolu üç 
Köy ekinlerini bozdu 
İstanbul, 29 (Ö.D) - Sarıkamış ve do'anın:l a büyük bir fır

tına kopmuş, ceviz büyüklüğünde dolu düşmüştür. Doludan ka
sabada zarar olduğu gibi üç köyün yetişmiş ekinleri de büsbü
tün mahvolmuştur. 

l Gaz maskesi fabrikası 
Cumuriyet bayramında açılacak 

lstanbul, 29 (Ô.T.) - Yurdumuzun hava savgasında halkımı
zın korunması için esaslı bir kurum olan gaz maske fabrikasının 
yapılması yakında bitecektir. Cumuriyet bayramında fabrika 
açılacak ve işlemeğe başlıyacaktır. Bu fabrika senede 300,000 
maske yapabilecektir. 

Zafer Bayramı 
Ankarada büyük geçıtd 

Istanbul 29 ( Ö. T. ) - Ankaradan gelen telgraflara göre 
Zafer bayramı için şehir şimdiden donanmışhr. Yapılacak tören 

çı>k parlak olacak ve bayram Cumhuriyet meydanında kutlula
nacaktır. Bu münasebetle büyük bir geçit resmi yapılacakbr. 
lstanbuldaki hazırlıklar da çok muhteşem olup pek parlak kutlula
ma töreni yapılacaktır. 

Arnavutlukta isyan 
Yeni çarpışmalar bildiriliyor 

lstanbul, 29 (Ô.T) - Sofyadan a-elen haberlere göre 
Arnavutluk isyanı yabşbnlmış değildir. Batı Arnavutluktaki 
dağlara sığınan asilerle hükumet kuvvetleri arasına yeni 
çarpıımalar olmaktadır. 

Şark' ta inceleme 
Tarım ve Kültür BakanJa~~ı da 

geziye çıkacaklar 
htaalftal, 29 {Ô.T) - Ş..-k illerimizde balkın her balumdaı 

ihtiyaçlarını karıı'amak lçm hlktmetçe yapdmUJna karar veri· 
len ıslahatın tatbiki hızla ytlrllmektedir. Tanın Bakanı bugün· 
lerde Şark'ta tetkik seyahabna çıkacak ve ziraiğ ibtiyaçlan ya

kından inceliyecektir. Kültür Bakanı Saffet Arıkan ile Sağlık 
Bakanı Dr. Refik de yakında tetkik gezisine çıkacaklar ve Şakk 
illerinde dolaşacaklardır. . ....... . 
1906 Andlaşmasındaki 

Habeşistan 
Noye Zürber Saytung gaze

tesinin özel aytan Romzdan 
bildiriyor: 

Ci..<omale d,talya gazetesi
nin yeni kurulmuş olan Voçe 
d'ltalya adlı sayısında, başya
zar Gayda bir baş ya7.ıda, 

Britanyanın iskambil kağıdın-

dan yapılmış evlere bezettiği 
imtiyaz önergelerinin karşısına 
silib altına alınmış bir milyon 
askeri dikmektedir. 

Gayd, ltalyan ordusunun 
yalnız fizik bakımından değil, 
tinci bakımından da Avrupanın 
en kuvvetli ordusu olduğunu 

söylemektedir. Italy bu kuvvet 
ile vakıt ve saatını beklemekte 
Avrupadaki hareketleri souk
kanlılıkla gözü önündeen ayır
mamaktadır. Iıte Gayda bu esas 
üzerinden lngiliz gazetelerin
de çıkan uzlaş11>a önergelerini 
incelemekte ve demektedir ki, 
"ltalynnın istediği şey, niifu· 
sunun fazlasını yerleştirmek 
için serbest ve elveriıli oldu
ğunu gördüğü alanlardır. Bu 
isteğini de, vaktiyle başka 
devletler sömürke kurarlarken 
kullbndıkları tartlar içinde ye
rine getirmek fikrindedir. 
T1trib, Deyli Telirafm id
diası • 11 te11ine olarak, Ha
befiatanın, ftalya tarafından 

siyasal ve süel bir kontrol al
tına alınmasının lüzumlu oldu
ğunu isbat etmiştir. Bugünkü 
durumdaki Habeşistan ltalya 
sömürgelerinin güvenliği için 
bir garanti olamaz. İşlerin içine 
uluslar sosyetesinin karıştırı· 
ması çetrefil durumlar yarat· 
maktan başka bir şeye yarama· 
maktadır. İngiltere bile Tanıan 
yaktaki sömürge mandaterli· 
ğini kaldırıp, yerine ıömürgtı 

egemenliği kurmak istiyor. 
Dörtlü bir andlaşma yapılması, 

yani Habeşistanın da katıştı

rılması bu bahsın içine giremez; 
çünkü Habeıistan, üç devlet 

arasında yapılmış olan 1906 
anlaşmasında bir sahsiyet de
ğil, bir madde, bir e~ya diye 
kabul edilmişti. O zaman ya
pılmış olan andlaşma, adiyle 
saniyle bir sömürge andlaşma· 
siydi. 

Gayda bu hükümleri yürüt
tükten sonra şu sonuca var· 
maktadır: 

Habeş tehlikesini ortadan 
kaldırm&k için yalnız bir çare 
vaedır. O da Habeşistanın her· 
kese bir tehdid olan süel du
rumunu zayıfJatmaktır. Öyle 
bir duruma ıokuJmalıdır ki, 
arhk biç kimseye bir ziyanı 

dokunma•ın. 
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Prenses Sofiya"""- Azizim yaylasında prenses ile vukubu- Bay Sarı talimatı aldıktan 
bay Sarı; benim için bu kadar lamıyan mülakabn ne vakıt sonra diğer kumandanlarla bir 
zahmetler ihtiyar ettiğinizden olacağını arzeyledi. harp meclisi kurmuş ve her-
dolayi çok teşekkür ederim. Aydın oğlu Bay Mehmet - kese vazifesini bildirmişti. Giz-

Bay Sarı - Aydm oğlunun Fedakarlığın dolayısile seni lice asker toplanıyor ve icap 
hediyelerini Prensese ve Viyo- fakdir ederim. Başbuğlarla gö- eden askeri istihzarat yapılı-
lete ayrı ayrı takdim ederek rüşelim. Yolları, surların vazi- yordu. 
bu naçiz armağanların kabulü- yetini bildiğin için seni başku- Bütün bu haz1rlıklar yapılır-
nü rica ederim Prenses haz- mandan tayin ediyorum. Pren- ken (Birgi) de prenses sevgi-
retleri ses ile görüşmek çok iyi ola- !"sile Kemer yaylasındaki mü-

Önce; ilk mülakatın kemer cak. Tayin ettiğiniz gün se- lakatını düşünüyor ve sabırs:z-
yaylasında vukua gelmesine ninle orada bulunuruz. Ordu- tanıyordu. Viyoletin hertürlü 
karar verdiler. nun toplanması için lazımge- ısrarlarına rağmen iki gün evel 

Bu sırada Robert Viyolete Jenlere emrinizi verirsiniz. yaylaya hareket etti. 
hitaben: Her ihtimale karşı hazır bu- Viyolet te Bizı:ıusa hemşire-

Viyolet; sana bir enişte tak- ıunmalıyız. İlk fırsatta hücum sine hemen Birgiye hareket 
dim ediyorum. Bay Sarı hem- eder, Birgiyi zaptederiz. Ayas- etmesinin lazım olduğunu ve 
şireniz Jülyete gönül vermiştir. luö- ve havalisinin daha evvel prensesin kendisi her halde 
(Prensese dönerek) zaptı lazımdır. Denizden imdat beklediğini yazmış ve nihaye-

- Prenses hazretleri, mü- almak ümitlerini kesmiş oluruz. tinde "saadetini prenses ve 
ben hazırlac\ık hemen gel kar· 

S"ade buyurursanız bay Sarının Bay Sarı - Teveccü1' ve 
" deşim., demişti. 

hayali nişanını dn yapalım. Sa- muhabbetinize nailiyetJe bahti- Prens Edmon prenses Kemer 
adetimiz tamam olsun. yrım. Emirleriniz icra oluna- yaylasına hareket ettikten 

Prenses Sofiya - Ne ğüzel caktır. Evvela Ayasluğ ve ha- sonra generalın ihanetinden 
düşünmüşsünüz. Cidden şaha- valisinin zaptedilmesi fikrinize korkarak yayla etrafına muha-
ne bir çift teşkil edecekler. iştirak ediyonım. Birgiyi nasıl fızlardan mühim bir kuvvet 
Viyolet, hemşirenize yazınız. olsa büyük kalbiniz istila et- göndermişti 
Bay Sarı gibi bir kahramanı miştir. İki gün sonra yola çık- Rober bu kuvvetin gelişin-
seveceğinden eminim. maklığı:nız lazımdır. Rober bizi den telaşa düşmüştü ve Viyo-

Rober - Hayır prenses baz- Kemer yaylasında bir gün ev- lete hitaben: 
retleri; bay Sarı Bizansa kadar vel beldıyecektir. - Sonu Var -

d k • ıııııııaıeıııı•ıııı•••••ııııaaıııııı•ııııııaıııııaaıı•••••••••eıı••••••••••••••ıııııııı nişanlısını görmeğe gi ece tır. 

Viyoletin yalnız delal€t ve lüt
fünü rica ederiz.. 

Viyolet - Rober, bay Sarı 
gibi kahraman ve asiJ bir ha
yat arkadaşına nail olmak bah
tiyarlıktır. Jülyetin bu haber
den son derece sevineceğinden 
eminim. He:nen yazacağım.Yal
nız bay Sarının cevabı bekle
mesi muvafıktır. 

Rober - Ben bu fikirde 
değilim.. Yazacağınız mektubu 
bay Sanya verisiniz. Kendisi 
bizzat aşkını takdim eder .. 

Prenses Sofiya: - Bay Sa
rının gitmesi tehlikelidir. Bi
ıans hile ve desise memleke
tidir. bir felakete uğramasın

dan korkarım. Jülyeti Birgi
ye davet edersiniz. En doğru 
hareket budur. 

Bay Sarı: - Prenses haz
retleri, hakkımdaki lütüfkar 
düşüncelerini minnetle karşıla· 
rım. Felaket nerede olsa gele
bilir; Bizansı dünyanın en gü-

zel memleketini görmek iste
rim. Fakat evvela; prenses 
hazretlerinin saadetlerini ik-

mal edelim. Müsaadenizle bir 
iki gün sonra dönerim. Tayin 
buyuracağmız yaylada Aydın 
eğlunu teşrifinize muntazır 
bulacaksınız. 

Prenes Sofiya - Prensin 
geleceği günü siz tayin eder
sınız. Ben yaylaya gezmeğe 
gider gibi çıkmış bulunurum. 
Çok rica ederim, ihtiyatlı ha
reket eyleyiniz. Hayatımın kiy
meti yoktur. Prensime bir za
rar gelmesin. 

Bay Sarı - Müsterih olu
nuz, Prens kendi memleketinde 
gibi siz bekliyecektir. Önü
müzdeki pazartesi günü Prens 
yayladadır. Viyolet ve Rober 
de size refakat ederler. 

Rober - Hayatımız Pren
sesindir. Hertürlü tertibatı ala
cağımdan emin olabilirsiniz. 

Bay Sarı iki gün sonra mem
lekete dönmüştü. Bay Mehme
de lazımgelen malümatı verdi. 
Birgi havalisinin zaptı husu
sunda lazım elen tetkikatını 

v a 
• • Yur u savgası ıç n yu:fddaşiara 

ödevi Düşen ö veren 
lzmir. hava kurumundan aşa

ğıda lzmirlilere hitab eden bir 
yazı aldık, aynen aşağıda ya
zıyoruz: 

Kurumun güzel düşünüşünü 
takdir ederiz. lzmirlilerin bu 
işi beğeneceklerinde ve sevinç 
ile karşılıyacaklarında kuşku
muz yoktur. 

Özveren lzmirliler; 
Tayyareciliğin ilerlemesile ha

va sa vgasının kazandığı önemi 
biliyorsunuz. Her türlü ergin
liğini sağladığımız yurdun de
nizden ve karadan yesn bakı
lamıyacak kadar emniyet al
tında bulunduğunu savga işle
rının en salahiyetli ağzından 

dalın bir kaç gün evvel işitf -
niz. Hava emniyetinin ayni 
kuvvetle kurulabilmesi için dur
madan uğraşmak ve çahşma
larımızı her gün biraz daha 
arttırmak ödevi ile karşı kar
şıya bulunuyoruz. 30 Ağustos 
Zafer bayramı gününden baş

lıyan bir hafta; hava haftasıdır. 
Bu hafta içinde her işde ve 

her ycrdt: size hava işinin 

önemini hatırlatan istekler 
karşısında bulunacaksınız. Bir 
lokantada yemeğinizin hesabını 
öderken, bir gazinoda içtiğiniz 
kahvenin parasını verirken 
hı:ıva kurumuna ait olmak üzere 
hesabınıza ilave edeceğiniz 
kırk paralara hava cemiyetini 
kuranlar arasında küçük bir 
pay olmak hazzını size kazan
dıracakhr. 

Yurda hizmet hazzı bütün 
hatların üstünde tutan Türk 
ulusunun çocuklarını hiç ezmi
yen kırlt paralar, yurdumuza 
yan bakacakların gözlerini kör 
edebilir. 

Asil İzmir çocuğu ; 
Hava haftasından hava teh

likesini her zamandan dahn sık 

kurumumuzun istediği küçük 
özverenliklerden sen kaçınmaz
sın. Yüreğinde yaşayan yurtse
verliği göstermek için sana 
zevkli bir fırsat hazırladık. 
Eminiz ki 
yapmakta 
mezsın. 

sen sana 
tereddüt 

yakışanı 

höstcr-

30 Ağustos 935 günü başlı
yan ve S Eylüle kadar devam 
edecek günlerde C. H. parti· 
sinin hatipleri tarafından söy
lenecek. 

TUrk hava kurumu 
Havacıhk hafnsı 

Söylev Programı 
ao Ağusto 935 a a •ı 

Enspektör Vahit Eşrefpaşa· . 
da 20,30 da, Öğretmen Reşit 
lkiçcşmelikte 20,30 da, avukat 
Ekrem Tilkilikte 20,30 da, avu
kat Hayati Karşıyakada 20,30 
da, öğretmen İrfan Tepecikte 
20,30 da .• 

30 Ağustos 935 akşamı pa
nayırda Avukat Halit Tevfik 
21 de, 31 Ağusfos 935 akşamı 
panayırda öğretmen İrfan 21 de, 
1 Eylül 935 akşamı panayırda 
Enspektör Vahit 21 de, 2 Ey
lül 935 akşamı panayırda Öğ
retmen Reşit 21 de, 3 Eylül 
935 akşamı panayırda Avukat 
Ekrem 21 de, 4 Eylül 935 ak
şamı panayırda Avukat Halit 
Tevfik 21 de, 5 Eylül 935 
akşamı pı:ınayırda Avukat Ha 
yati 21 de. 

Yo l<esen 
Çapulcu yakalandı 

Menemen ilçesinin Süzbeyli 
köyünde oturan Mustafa oğlu 
Cemal, gene bu köyden koca 
Mustafamn önüne geçerek ta
banca çekmiş ve üzerindeki 
(70) lirayı zorla almıştır. Ce
mal para ve silahla birlikte lu-

a yan-H 
---------------------------------! ano ki •• mu 

B. Mussolini ItaJyaya karşı zecri tedbir almamıyacağııı1• 
Alınırsa genel lıarhe yol açı1acağıııı söyliyor w 

Bolzano, 29 (A.A) - Stefani ~-.........--........ ~~::--:----r-~~.....,,..,. 1 cuyane mahiyette olan ınub de 
Ajansından: mel zecri tedbirler hakkın 

1 
Bakanlar kurulu düçcnin çoktanberi icap eden kararla 

başkanlığı altında toplanmıştır. alınmıştır. l< • 
Bu toplantı hükumet konağın- Ayn izamanda Halyanın e ~-
da yapılmışhr. Duçe, her şey- nomik mukavemetini zaınan • ıı 
den önce uçuş sırasında ölen tına almak için ulusal hnY~b~ 
balrnnJardan B. Rozza ile be- bütün ihtiyaç ve zaruret e • 
raberinde ölenlerin ve iki gün meselesi de uzun zaınandal1 
önce Senato üyelerinden ve beri derpiş edilmiştir. I t1 
eski bakai'lardan Albert Poc- Italyanın yiyecek ibtıya~ ~ ç 
conun hatıralarını tebcil eden bu senenin buğday ve pırıı"ıı r o a bir iki söz söylemiştir. bakımından gayet veriın 1 

Duçe bur.dan sonre arsıu- rekoltesi ile sağlanmıştır. r ce lusal durum hakkında izahat Endüstri maddelerine ~e 1~ytl 
vermiştir. Bakanlar kurulu endüsttı .

5
• 

B. Mussoliııi ltalyanm 4 ey- mahiyetindeki yoğaltımın ( 1~j 
liıideki u~us 1ar sosyetesi kon- tihlakin) bugünkü ve ysrııı rs 
scyinin top:anhsında buluna- süel mecburiyetlerden 5011

11
, 

cağını ve bu toplantıda Habe- nazarı itibara alınması.n~ ka;eıı 
şistan meselesini bütün dünya- vermiştir. Bu icaplara ıstıP.8 1;a· 
nın bu mcs'eleyi adam akıllı bakanlar kurulu aşağıdakı 
lc:avrıyabilmesi için etrafile izah i:t~~f~ rarları almıştır. rl 
edeceğini bildirmiştir. ~ ~"' ·~'! Ah nan ihtiyat tedbiri~ t 

ltalya - Habeşishın mes' e- 1 y b ınleket e 
Habeş imparatonı. haue Selasiye - a ancı ıne ,, 

lesi karşısındaki durumu izah · · d lm k dı"ler ıııe 
ğer ki ltalya gibi büyük bir lızerın e yapı ış re eli' 

için bir bildirik çıkartacaktır. h k devre 
devletin en vahşiyane bir esa- huri olarak ü fımete 

Bu bildiriği daha şuınullü bir · · "d · h t t 
rehn ve en ıptı aı aya şar - lecektir. b·"c: 

memorandum takib edecektir. h k k ld -lannın ü üm sürme te o u- Yabancı esham ve ya Jsf 
Bu memorandumda ltalya ile ğu geniş bir ülkede güvenli- memleketlerde çıkarllaııŞ 0.~ 
Habeşistan arasında elli sene- ğini sağlamasına engel olmak İtalyan eshamı yüzde beş f11~ 
denberi mevcud olan münase- istemek ve yeniden bir genef ] IJlr 

yeni hazine bono arına .1tle' 
betler ve aynı zamanda Italya harp çıkarılması arzu edile.. huri surette tahvil ecı 
ile Habeşistanın hemhudud ol- Uluslar sosyetesi tarafından 
duğu diğer devletlerin müna- alınması ta9arlanan zecri ted- cektir. Ü h' bitte' 
nasebetleri mevzuu bahsedile- birler meselesine gelince: 2 - ç yıl içinde ıç 5j0iıı 
cektir. Vahim bir uçurum mettü yatırılmış sermayertif· 

ltalyanan iddiaları Bakanlar kurulu ltalya ulusu yüzde altısını geçmiyecek ~ 
Bu memorandumdan açık bir ile diğer uluslara bildirir ki : 3 - Gerek hükUmet ger;. 

surette anlaşılacağına göre Uo- - Böyle tedbirlerden hah- sosyeteler özel kurumlar ıı,ıtl' 
c.ialli andlaşmasından beri ltal- setmek vahim sonuçlara gide- rafından çıkarılmış naın~ 1ıet 

.. b 1 d cek bir uçurum başına gelmek harrer yahut hamiline a .. ıt .. t yanın sömurge a umın an , 
H b . t .. • d b" f ı· demektir. Bununla beraber fa- nevı· aksı'yonlaı·ın temettU b'il a eşıs an uzerın e ır aa ı-

d k b f I" şist hükumeti uluslar sosyetesi faizleri üzerine yüzde oP 
} eti ol uğu a u ve tes ım konseyinde ltalya gibi bir ulu- · k k' 
edilmiştir. Bu memoranduın ile resım onaca ,.\! u11ıır sa karşı her türlü zecri ted- Kollektif :ıakHyatta ku ,.#o 
birlikte bir de ufak ve fakat birler alınmasına muhalefet g"" 

k · k" AI f d b lan bütün nakil vasıtaları .re' Ço yenı ve seç ın man- ran- k 1 ı · t 1. ~ 
e ece mesu ve şuur u ır a- gen motörleri ile işliyece~ ı.ri~ sız ve İngiliz muharrirlerinin kım insanlardan mürekkep bir ·ı tııı> 

Habeşistanın durumunu oldugv u b b 1 v b yahut maddei kaime 1 e .1 bıf' guru un u unacagına ve u edilecak karburanları ballll 
gibi gösteren eserlerinin de gurubun sosyetenin buna ben-
bir hulasası verilecektir. Bu :r.er daha vahim ahvalde zecri lunacaktır. l)JJa~ 
eserlerde Habeşistan şöyleg ös- tedbirleri tatbik etmek şöyle Celse bitmeden önce g g:t· 
teriliyor: dursun bu tedbirleri derpi~ lü olarak doğu Afrikası~~t ,c: 

T amameu geri kalmış ve esa- bile etmemiş olduğunu hatırlı- miş oJan bakan Cianola 
rete mahküm kabilelerden mü- yacaklarına kani bulunmakta- lam telgrafı yollamışbr. 'bs1'1 

rekkep bir yığın, merkezi kuv- dır. Saat 20 de celseye k ~~Iıı ı' 
veti olmıyan bir yığın. Her hali karda faşist hüku- verilmiştir. Bakanlar u ktıf· 

ltalya kendi ihtiyaçları, kendi meti Italyan ulusuna aşağıdaki Eylülde tekrar toplanacıı 
güveni ve hayati menfaatları noktaları bildirmeği ödevi ica- lakarplnl~

1

~
1

ı Çaıaf1 .,il 
iJe ilgili olan davasını son nok- bı saymaktadır. Keçeciler caddesinde r.1•0jl~ 
taya kadar müdafaa edecektir. Genel harp ihtimal ne otelinde oturan Mustaf~ 

1 
ı.•" 

Çünkü hükumet ileri gelen- karşı Ibrahimin bahçede yattıg. çif1 

1 · · b · 1 1 b kt "ı bır ~ ermm epsı yarının ihtimala- Zecri tedbirler mese esi fa- yolanın atına ıra ı~ J1ıs' 
tına karşı soravlarını kavramış şist rejiminin en yüksek erka- iskeırpin Ahmed oglu f.JV'~ 
bulunmaktadır. nı askeriyesi tarafından her tarafından çalınmış ve 

lnglltereye temlns. t bakımdan incelenmiştir. Harb- yakalanmıştır. • ••••• ••' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Düçe bazı lngiliz çevreleri-

nin takındıkları tavır ve hare
ketten bahsettikten .sonra de
miştir ki: 

lngilterenin ltalya tarafın
dan Habcşistana doğru takip 
edilen siyasadan korkma ına 

mani yoktur. İtaJyanın siyasası 
ne doğrudan doğruya ne de 
dolayısile büyük Britanyanın 
menafiini tehdit etmektedir. 

Binnetice bazı çevenlerin çı
karmakta olduklan özel erge
lere dayanan telaş eserleri te
mamiyle '\ie mutlak surette yer-
siz ve saçmadır. İtalvanın Ha
beşistan ile kotaracağı bir tek 
meselesi vardır. 

İtalya ile büyük Britanya 
arasında hiç bir mesele yok
tur. İtalya büyük Britanya ile 
ıcnel savaşta ve sonra Lokar
noda ve daha sonra Strezada 
Avrupa barışının durluğu ( is
tikrarı ) bahsinde fevkalade 
önemi haiz bir çalışma bera
berliğinde bulunmuştur. 

Faşist hükümeti kendisine 
ait bir sömürge meselesinin Av
rupada bir takım akisler do-

Arsıulusal beşinci 9 
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ükemmel 
eylül panayırının 
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Her gUn saat 23 te varyeteler 

TABLDOT YEMEK 
Fiatlar çok Bu fevkaHidc 

E 

1 

omisyon yazıha esı 38 
Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 3~8t1~ 
T 1 fon: ~s 3 Telgraf adlre 1: ızmlrde b~ıı!ıt 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve m~ıcriıı~ 
üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderilen mn!~ar.tu :ıtı) 
avanslar verir. Tütün ve diğer mahsuller için r.ıusaı (116; 
yeleri vardır. (S. 6) 8 - 15 h. i 
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gunu . 
--------~·~··~11~·~'::":;:~ ı · mam Kalpler pilr vecd ve pilr 1 mitti ve ı6z ı6y emeıme 

butu Allaha danmiiftür. Koca 1 oluyordu. Hu.be de bapa bir 
Sultan Ahmet camiini clolda· Bayanı •. tt• Zira bir ku· 

W• d ıev s6y ememış . • ran mlbl&manlar, m ı or unun .b • uiz aeda11z 
zaferi, diişmanın inhizamı için ıun 6lilmG ~ 1~l~ 
Cenabı hakka yalvarıyorlardı: rubaa te;:ika, Ba~n Hali· 

lstanbul val Iİ Hllameddın ~~ aa)ayuaea hınç· 
f.~ıaoın refikası da bu d~a beDID hm k a atladı. Sonra, 
~· nane iştirak ebnitti. Camı- kıra ç ır k toflrilne : 

~i!n ~p otomobile b~~ek k~...-eli~. çabuk bizim 
u~ere ıken, yamalar ı~de •t. ~ Klbyayı al, gel 
Yurüyen, zayiflikten kadide eve I' kaldıracajız. 
dönaıiiı bir kadın -Ardü. Cenaze var, OBU 

·- •• * Bu yoksul nine, cami dıvar· N ·ka Huibe ai-
1,nıaa dayanmlf, muannid ve ~yu =ini ' otomobil ile 
~•tta •litfık nazarlarla kendine nen;yli~e: kadar takip eylemiş, 
akıyordu. ta E,.-. aefiae ıi-
Ba bak.tta .. daka .~~- ._.. d;r etmifti. 

!e~ fazla hi,.ey, .... , bir denk arabltil di •ela. .. 
'ttiyak nr fibi idi... -:-~ .T:eı akıl ede 

le• Ba,.. Nemika, bina evvel- '":r Alal DaU enel atre
ı ..... Ye haaa• bibi.ele •~: 
~ .., ildimlarm tahh ·-•-.:· .ajfiret 
telirWe, bu lradma dojTa YarahW. - oaa 
,......_ Çantalilldu pkardıit m.u eti • 
.. __ _ _ _ı • • _ı-L_ 

..---71 ... mbrk• llUnla: ..... Aaib- ubra acr -k•·- __.._ ..... ~-
-~ T- trilldea-
r-• e •D-- --·emi lldl WIJ~. 
"4qQ JerİDe, ilatipr kadı· ucu -... Daa pi .ıtaa Mmet cama-
._~ dlkllea ,.... - dıftrma .,.. ... bua 

J"Mldan ........ ya• • ----'ZI. nazarlar-

~ aflrd8. _.L :·=· :;;... kal-
L~ fada hiqey .,....... L!-..le tatla bir yumapldafa, 
~. bir L-..:..l:k, hqmda ...... aaale llir _........ -- pçtiiıçe ele aa bir 

lenemlik duyda. Hnh •-
•"·-'- • _. .__ ek t yol açtı: ___,.. ıeriye uuuçr o o- _ ıadmla anlade onlarca 
llaolailiae bindi. • . · fraflD& aldıktan 10Dra 

O Sladenberi bayan Nemi· :np~e::n etmİf oJaa babam, 
"-'1111a • General H1sameddi· k benim anneme de aynı 
ahı relilca11 • kalbinde bir ukde, :...::.eıeyi tatbik etmiş olma
cli111a1nac1a bir aual var: ukm bana buna anlat-

- O kadm kimdi acaba? 1111 ve 
1r:_. mamak için. •• 
·'lllllla neai idi? • Annen aldl " demiş olma· 
M Ve ıene ogiindenberi, bayan 

ellaiJuı, bot llUDanlannda, bu llDı!.. akdeain halli için. o meç· 
llrll> nineyi prmek için Sal- hal fakat kalbimin lllkimi ib
t.ıı abmecl amiine gitmek· . ' kadına muhtelif yerlerde 
leclir. M-hal ve ihtivar tiyar __ _. • lle 

-y ,- makerrerea, ıonautmD sua re, 
~file de kendiaine karp P.- udece ,as yqlanndan cevap 
'rilen allbyı aezmit gibi,aiae· 

~~· danalı ma..mere ~caba ba kadm, ailamaktan 
koaatm ve apartmamD baka bir ıey bilmiyor mu? 

dvaruada, hllliıa bayan Nemi· s· ı ıey biaetmiyor mu? $uu-
~ıııa ıeçtiji ve gittiji yerler- ~ 1&hip delil mı7 Eğer 
.:_ıı_ COianun yolu nzerinde ıl- blyle iae ne yuıkl 
.......... clir • • • • • • 

~ uçurumlar bala- • S Şa~lı~a bil-'·-
::• ba iki kadım birbirine Benim uvsu··- au--

'ta çeken kalbi ve eararen· birlai •I• dt Di· 
liı hat, aceba ne oı.. crerektir dea ,.01m~ .-U Enincanda 

D_ • ..... dr 
.,.,._ Nemika, bir a1clan 8iD •lfkalltla a e-
~ •eçlaul ve ihti1ar ıefileyi ;:.:w-. KaIMmdeki mit• 
-~ kapwDda, ne dan~ klll ....... Au• kimdi ve 
S it e yolunda g&rmemlf• ae olmilfbl· 
L 

11 
la Ahmet c•müni si1aret· 

teri de bir netice yermemifli. • i2 ·~· t9t2. . 
0 

• 

0 

.. ,... Wr ••'ı• _. o,. cenp plcli. Aaana 11-:;- A..._ 11, .... ..., •••t' Bu, Huibe 1 W. ...... , , _ _._.a.a- .... • .. . 
--· • --- bir .,. .... .... 

Nipa? Wr GIDln MrWe babam. _. 
.... kıadW .. ... yala -••' kapa ..... etı 'ı 
L• •• ,...._ • · _. ... .ı.rce ille Wr ta• 

---il ~ -LAl•a.da.. Ll- ..... ~ .... Wrb•• karar ....... : ....... ·----- .. 
.. lldi,ar ..m8JI ara· idDi IMala••••ı· S-.... JUi 

del hir halde aobldanla do-
laflll•fa baılamlfo 

Ah. saftlh amaeeet m .•• 8eD, 
.-ı baldam. O ibtifar, o a· 
.... -- .atlak• ..... c11r. 

• • • • • • • • • • . ıs Map 1912 
HeJllatf Bea •rıri .,...._, 

fakat ....... lldal ....... ... .... '" .. 
Belçika kralı 
Öldü mü? 
Gazetemizi makiuer• vere· 
pıis aırada, BelÇika krah

ce aldGMl•e dair bir haber 
DID ·- . d • la aldık Bu lıabena oını o P 
oJmadıtı hakkında Belçika 
koaolatoauna telefoa •tmit 
iaek te kal'flamcla ldmaep 
bula·adak. Bu laaheri k.1• 

l Dananın kuyruğu 
Henüz kopmadı! •• 

" •.. Paris konferansında ita/yanları gayelerindrn vazgerirmek mümkin 
"'8Uldl. /talyanların Ha/Jqistan'a ~ Jngiltere ile bir anllq-
1'10Zlılt yaraloca/ı besbd/1 idi. Bunan anlamı bir anlaşmazlılttan da ilai 
varmaktadır. Bu durum, iki ülke arasında bir ita/yan ananası halini al
mış olan dostluğun bozulması dimektir ... ,. 

" ... Habqistan, üç devlet arasında yaplÜIUş olan 1906 andlapıasuula 
bir şahsiyd değil, bir madde, bir eşJ'fl diyt ita/Jul edümişti. O zaman 
~ olan and/a.şma, adiyle saniyle bir sömiVge andlaşmasıydı ... ,, 

Bay Aloisi g-azttecikr/,t 
Pariı konferansının başka lojiğe yabancı Ulkelerde pek 

bir gilne atılması birdenbire okaclar kalak uılmam1fb. Bu-
oldu ama, hiç kimseyi taıırt- nun en derin ıebebi, Versay 
madı. Laval'in pazar gilnkti banpnın, dilnya harbına kabl· 
biJdiriiinde lakonik, fakat ap- mata karşıhk olarak beklenil· 
açık ortaya attığı hakikatler, mit olan ıeyleri ıerek Adriya-
uzun uzadıya anlablmağa llizum tik kıyılarında gerekıe Afri-
bırakmamaktadır. Bu hakikat- kada vermemİf olmumdan do-
ler zaten kendi kendilerini an- layı ltalyanlann aldanmıı ol· 

labyorlar. Habet lllelelelİDİll 
b-e kadar ıeçirdiji ıeli· 
timi ah lalbae ptirmek, tim· 
diki d .... a ••'•mata 1ete
cek bUr belidir· OJle ıl
rllllJ• ki. tor.il .. IP'eler 
b ... a Wr .- pra1a11ut ol· 
d-ta Mide, bu .......... 
kablmt olaa lalkpaetler, hant 
yoa.,la bir ....... ,. ...,. 
mak umudunu henlb kes
memiflerclir. Bildirile g6re, 
aaptammt olu ,açlllderia 
......... diplom•ai yol· 
Jari1e ..... edecektir. Bana 
balalna, daamn kuynajU lıe
als kepm•••fbr. Siyle olmak
la ..... ber ...... ft Parll 
ıaweteı.in=, d•-• ~ 
keli old.. • ..,ı-ılerlaı .. 
enıel ...,.... Parla --..... 
UDln a,........ W! tftp 

ıarllt•llın lra ...... olu..._ 
Jetlerin .....-. Mklqpcla b· 
monun ~k Wr l.lka. 
Jlrlltm-• de imkla )Oktar. 
Y alnı• a,.k anlepla bir 
meHle Yana. o ela Lanl, 
Eden ve AJohWie dlrt ... 
atlren çetia bir alret ,.,.... 
oldaldan ...ıeclir. 8-clu 
aonra yapdacak olan diplo
muı ı& .... elerinin kolaJ ol· 
mıyacapu ela si• la&ade 
batmak lhımdar. Çlnkl, bu 
arada ılel hareketlerin bat· 
lamaıma elverif& olu ~ 
dummlan ela ltleria lwiDcle 
etkiaiai p,_akbr. 
Cene ... ,_.•Y•ı .... 

maJandır. Veruy barlflllda 
ltalya eline, a&mDrse manclua 
geçiremedi. Her yıl nilfuı fu. 
laauıı alu denizqm yerlerin 
ka.,.._.. olmalan Jlidndea. 
ltaJya için llkeainden mal 
mı yoku inan mı çıkar
mak llzımdır. Meaelui ortaya 
çaktı. Dlınya ekoaomiaini• l(İr
diii ıelitim yolu, ae birine Ye 

ne de lblrlne tatmin edici 11-
çlcle •lsa. •erdi. 8-aa lze
riae llallOliai de, ~ .. Pa· 
riateld ............. kabb 1 
olaalar tuaı.clu da t- • 
olaa ltalpma ,.,.-. ildi,a-
CIM, Jeni çareler ., • ._ .. 
auala oldupnu anladı. Baa· 
..... ,.. ...... 'ı olda
.. llir llJlnde • ki .. llyleY 
• ...... mr .... Wraalam
cla "'-'I 1111 - ..ki Romah-
lana ltlırW ...... ••k•· 
.,.. ......... Afılbp dikti-
.. 111'•=ittL • arada, ltal
,. • H.bıtlda• __..,_.. ÇI• 

kan =hP'•alllrler, laldiae'eri 
laem •r' .... tb " laem .. im· 
........ .. -.. ...... eria 
JUJrlÇ -'lyle ..._...eaine 
clotn p&laaul hal,. • Ha· 
betiataa danm•• hlhıde 
hiçbir detitildik ppama1aca;ı 
daha bqlupmda ... bilen 
teJlerdendi. Heraalcle, Ual-Ual 
hldİHli bak"-'a katar vere• 
cek olu bıfiad J8l'llS, ajlr 
WrwaY albDap.ceklir. Ya· ........................... 
..... ....... ..... pllllll 
H .. ı .. lıne dili• ..... edi-._.. .... ....,...., .... 
....... bell bqlı Mr deatek 
bunm•ı olacaima ilaret et• 

Arsıulusal panayınmız 
daha canlı ve hareketlidir 
Gecikmiş olan İran pavyonu da açıldı 
Bugün zafer bayramı yann da ekonomi bayramı 

PaMJlnD uyandırdatı itti bir muharririmize fU izahah 
hiç ualmadan denm etmekte, Yermiftir: 
hattl gllnden gllne artmakta· - .,Panayınn açılış gln~ 
dır. Hafta arasında bile pana- fUbayımzın (GGnetler Olke•) 
yır pek çok siyanqiler çek- diye tarif ettiii &mir ıelıriade 
mekte, hele akıamlan çok ka· kurulan befinci puayır, deni-
labahk olmaktadır. lebilir ki 935 yılUMla açdaa 
PaMyıımam modern t•· pua~ler arumda .Weaaa 

virab uzaktan bile moden bir bir yer hdacaldar. Epaia • 
k111'11m d8Jp.- Yererek pel bir telari olaa lulir, ar
ılila kabartmaktadar. .. ......... k alwla •tbia bu .... 

Pana,... için Tirlü,_a her pnmh adımla bundan .-ra 
tarafıaclan Ye kel oluak turiatleri çekecek bir ,.ı. dl
Ege bllguinden mlte•adİJeD zelaait balR.-aktadar. 
gelenler pek çokt.. B.... Pana,.nla ..... AMtlar 
Zafer bayra .. dolaJlliyle pa• "- da bira it·ıh ....... 
nayır her vakitten dalla llare- br. Bilb... prk -lile teılyia 
ketli olacak ve aak..S .-.... eclilmit pa-ri,_.... ..... yok 
en parlak aoa uca olu iktiut fibiclir. BaamJe IMraber IUlir 
zaferi puayınla imli k-ı panayın, Egenin ekona••I 
bulunacaktır. alucla yapabileceii eaerlerin 

Panayır timdi en tam ft • ifilerinden birinde bakkile 
mlkemmel .. ldiai •b ıbr. mUY&ffak olmuıtur. 
Karclet lramn paYiJ'll• Verl•cek madelr•l•r 
bir az ıeçikmiı ve aM P_,... komiteai aon toplan• 
'gllnil haZlr olamamlfb. Gecell blllMla Yercliii bir kararla pa-
gtınd6zl8 bir çalıpa ile m DaJll'& iftirak eden firmaların 
çok 6nemli pavyon da ta.... paYjODlaruu derece itibariyle 
lanmıı ve dtlnden itibarea ıe- te.bite batlamıtlır. Dekorasyon 
zicilere açıllDlfbr. Ziyaretper slzellik bakamlanadan en çok 
ima pavyonunu bllyllk bir ..n .. ,affak olu pavyonlarm •· 
ve memnuniyetle ...-., llipleriDe, ye iyi mal teıhir 
kardet llkuinin ilerileme .._ ecleDlen derealerine ~re 
larındaa zeyk duymaktadırlar. alba, ,a.lt ..-.,.ıar = 

Yal•et zlreretçller celdir. Buadaa haflra 
El'abrar paeteai muharrir- alularcla diler pa.,_....a 

lerindea Bay Slllıeyil Hadclad kellilderiyle tefen~ ~ere 
ve Mqel Klrfi, annalual bmir de takcliraame 'fWilmeaa up-

panayırmı si~t etme~ mak· tammttırS.relller gellfor 
.,aacliyte tehrimu:e plmiflerdir. budırah 

Ayni umanda ta1mm•ı bir t Eylllde Fraua 
"-- ba u:.-ı K•-= Patriya vapurile ve 16 Eylalcla reuam 011111 '1 nura ... ,., . tlan.._'-

,,,,.. • 1 ••1111111• 1111••••••1111••1111••11 da Provıdana trans a 0& 

tiler. Muuolini, ltu YURifleril• ...,.,ue ı..u. bir çok ıe17alı 
blttla Habel ·-·- .. pleoeti ..... ......... • 
olma11111 bbal etaecliiW• aeJJÜlaı"clan bir laım Efe. 
del lauulaldena da JUR uan atik••• ziyarete side· 
meıeleai ile hiç bir Uıiıi ıok· celderi pi panayınauzı da 
tur. Bundan batka Muao- ,aıeceJderdir. 
lini, bu itlerde uluslar ... Ke,..rlll ııretmenler 
yeteainin herhuıi mlda· Ka,.eri ili 6j'retmenlerinden 
haleaini kabul etmi7ecejiae 16 lrifilk bir ırup, baılannda 
en ufak bir llPlae lmakma· ıca,....ı klltlr direkt6r6 bay 
mıfbr. Ôyle .......,_iri ...... Hilal ..... halde tehrimiıe 
lar aoayeteal lmnldaia gln· ıelmitler ve puayın ıumiı· 
den beri bu kadar tehlikeli bir lerclir. yum Baadırma ebpre-
~~n clmwa lclae ditme- aile BarAya ıiderek tetkik p• 
miftir. Dleriae deYam edecekler YI 
Ilı tren• .,.. A IJOP- oradan lmnbwla ıeçerek AD· 

ler, lel&8I ........ _ kara yolayla KaJHriJe dlM-
ltalya ıanteleri ........ c:eld...m 

dan, •eeaene ile. c...m.a ..... -·•t okulu..-
Ye,. Cenen8j• lrarfa,, • 8•1'11 
... de oluna ..... hal,a.m F"manaal aebeplerden ltlrl 
ıayeabad.. pri .._.,eiial bu yıl anaalaal 9 Eylll pue
llylemektedlrler. yarma iftirlk edemiya lllp 

Parla koaf••__.. ital,aa- aanat ok.ı..ıi bir ,Ak il-
lan p,.ı.w.a 'fUleçilllek çenlpi a.ı......_ ae,.w.I 
_ ... • ım~ ltalraD- Karaatilratlalrl lrmapada il. 
rm IWıılı'••a ıllaalw' k ... mt 18 de ~ ........ 
...... • llir MtP' ldr 5-side - .,... .... _..,.. 
,.....ata b11b• .. • .. .... ---d· =:-· .... 
•• ala• Wr nhP'••k· den laeale .. .... 
taa da ileri ...-..... • bir 6'eld&llk ..... ,... 
danm iki dnlet __.. tak odua, !aaana U-,. " 
,.. yıldm-1 hlr ltal,aa -- lroltaklar, ..... ..,.. " ...... 
DUi lıalbü ...... ola dcwllu- ..,....., lrfta'-rayler, -

jirmeni, :.a:.ı:.• tirli ... tun homlma• demektir. itle- ~ ei tak-im 
rin bu biçime p..!, lıtslh· ele~ sileri, .ktrlk 1t11erİ 
lerba ~-..... da laot blqe7 ~e daba birçok det-1 ,..c
detlldir. Ne çare ld, laılltere- lar nrdır 
Din Habetiatan me1eleal ile lle...i,.lljle llkMI .... 
ilıili olan uatlan o lraclar ... ba km. b,...._ 1ae• 
Jlk ld, ltalya Ue olan 1ersia- ya ..... -c•• ltr.tai yerWe 
lik çok ciddit bir biçime ,.... plip bir ...,. ...... okar-
mİf bile olu, lıerlaalde laarbm ıu-.a tanı,. ederis. 
an&ne ıeçmek İfİa eliadea 
seleni ,.,..u •1et1ndedlr. 
FrauWaran •aallk clanmlan 
ela ...... tlan .. Is ........ , ....... ,. 
B••• ••ıu, __ a ... 

A .... ,-n lrr,.•lr)ı a• .................. ,.. 
........... Slala ......... 
kODf• - daıı _ .. lliçbir de
ffiklik 1apamada. 

Franlı/arttr Savtlllll • ao.B.935 

Ekmek bıçağile 
K__..lteltllft .. iBlf •.. , .......... . 
~-- McWa•otlm 
Sn hzle .. _ Pi•• ıc.n. ...... 
-uı..-......._ 

diyerek eUadeld ek•ık llep
tile hllcam ettijiadea abda· 
ca tatulm111lm'. 



ırık saadetler p hası a 
s ema perdesindeki muvaffakıyetini oca ğınnn yıkıla~ 

Saadetile ödeyen bir yıldız: An Harding 
Holivud genç ve güzel kadınlar için en mukaddes ümitlerin mezarı olmuştur~ 

Mükemmel bir fırsat elinden tutmuş ve muvaffakıyet kırdığı için, onun sitemlerine 

1 
Yalnızhk ısbrabı olmazsa o zengin, mes'ut 0~ Alta yıl önce Holivoda var

dığı zaman bu kadın o kadar 
kuvvetli, o kadar mes'ut ve 
inanlı görünüyordu ki hedbaht
lığm ona ulaşamıyacağı zanne
dilebilirdi. 

Tam sözlü filmin sinem ~n-
düstr.isini temellerinden sarstığı, 
bir gün evvelki yıldızlann bir
denbire söndüğü, Holyvoudun 
yeni gelenlerle dolduğu, Nev
yorktaki bütün tiyatro şöhrd
lerinin garba akın ettikleri 
devirdi. 

Fakat günün birinde kocası l yolunda ona rehber olmuştu. maruz kalmak istemiyordu. An Holivudda yalnız kalmış- Bu maksatla sönen yıl~•~ 
çok sevinçle geldi. Mükemmel Şimdi o ada yan yana aynı " Ah, serbest olsaydım! ,, di- tı. Geçtiği her yerde fısıltılar tekrar parlatmak için ınu d" 
bir teklif! İkisi birlikte Los adımlarla yürüyorlardı. An Har- yordu. An, maksadını anladı: yükseliyordu. Genç kadın ha- yoro!uyor, çalışıyo!du. ~uPsiJIİ' 
Ancelosda sahneye çıkacaklar- dingin yıldızı parladıkça koca· - Boşanalım ! Dedi. şını dik, gözlerini kuru tutma- sıbhatı bozuldu. Ani bır 
dır. An yeniden repetisyonları, sınınki sönüyordu. Onun ilk Sevdiği biricik adam bu idi. ğa çalışıyordu. Fakat ertesi zayifliği kendisini aylarca pıt' 
uykusuz geceleri, projektörleri, filmi bayağı oldu. Merhamet Bununla beraber onun st!ade- gün, çok şen bir rolü, partö- deden uzaklaştırdı. · 
sahneye çıkarken duyulan kor· bilmiyen koca planlarile sinema ti, istirahati için tekrar şöhret nerinin adı Harri olduğu ıçın Ş mdi artık iyileşmiştir. ~ 
kuyu ve kazanılan alkışları bu adamın kırkını geçkin yü- kazanabilmesi için bu teklifte oynıyamadı. Koperin yanında kend• 
tanıyor, birkaç gün sonra da zündeki kırışıkları, bozuklukları bulundu. ilk önce Harri iste- ~ _ ,.,,.,.......-- 1 
Holivud sinema müesseselerin- meydana çıkardı. Halbuki sah- mez gibi göründü. Fakt bun-
den biri genç kadına bir kont- nede, uzaktan, nekadar sevimli dan başka çare yoktu. Ame-

~rat teklif ediyor. Bu · yeni mu- görünüyordu. Yeni tecrübeler rikada, An gibi bir yıldızın 
-c..,ınketten şaşa kalan An de ayni neticeyi verdi. Fakat boşanması bütün gazetelerde 

onun kontratı da, Anın kontra- üç sütunluk kocaman serlev· 
tı gibi, ancak mayıs 1933 de balar demekti. Harri Nevyorka 
bitecekti. Kumpanyalar, ken- varınca s,razeteciler onunla mü-
dilerine pek pahalıya oturan Jakata koşacaklardı Şuhret 

bu aktörü ne yapacaklarını kapısı tekrar açılacaktı Bir ak-
bilmiyerek onu idare işle- tor için küçük bir iskandalın 
rine sokmak istediler. Fa- kuvvetli bir reklam olduğunu 

kot Banisferin izzeti nef- bilen tiyatro direktörleri Harri-
si yaralandı O büyük roller ye kollarını açacaklardı. An'ın 

isteyordu. Unutulmaktan ıstırap şöhretinden bir parçası Harriye 
duyuyordu. Anın filimlerinden fışkıracaktı. An planını tatbik 
birinde figüranlık bile etti! TP.~ etti. Gazetelere mektuplar ya-
pedeki evde scıatlarca işsiz güç- zarak kararını bildirdi. 
süz dururdu. Gelen mektuplar, "Holivodda Harriye açılan 

telefonlar hep karısı içindi. vaziyet onun şöhret ve sana-
Vaziyet gittikçe kötüleşiyordu! tına layık değildir. Onun için 

An için gittikç daha parlak birbirimize olan aşkımızı ve 
roller seçilir, her taraftan mcth- sayğımızı korumak için ayrıl· 
Ier yükselirken Harriye güç mağa karar verdik. 
bela ufacık roller veriHyor ve A n'ın arkadaşları 
halk ta alaka göstermiyordu. Bu haber Hollivudda etrafa 

An Hardingin hocası yayıldı. Amerikanın bütüugaze-
Bir gün bir gazete ondan teleri bundan bahsettiler. Anın 

bahsederken An Hardingin l<o- en eyi arkadaşları olan Loreto 
cası diye göstermişti. Aktör Yung ve joan Kravford bunu 
hunu okurken sarardı. ilk önce öğrenince ağladılar. Bu iki çok 
An da anormal bulduğu bu güzel ve çok genç kadın da 
vaziyete şaşmıştı. Kendi san- güzel aşklarının iflasını Holi· 
atından ziyade kocasının san· voda borçludurlar. Fakat An 
abna inanı vardı. Hardingin o kadar sağlam ve 

Direktörlerin amansızlığını 
kumağa, gazetecileri Harriden .fo/ıon Kro~'forıl • Y, 

Dava işkenceleri... Hakim- güzel bir rol verilıniştır· 1~ 
:er, boşanma sebebini kafi yircilerin sadakatsız k• 1ıtit· 

All lfarditıg 

behsettirmeye, bir haksızlık 
saydığı veziyeti tamire çalıştı. 
Kocasına sabır tavsiye edi
yordu. 

bulmıyorlardı. Çirkin dediko- şüphesiz yeniden fethed.e~~ I 
dÜlar çıkıyordu. Eakat onnn hayatındakı r4f' An Hardiog o sıralarda çok

tanberi sahneden ayrılarak gü
neşli bir Villada dinleniyordu. 
Onun macerası basit, adi ve 
mucizeli idi. 

Babası zahitti. Çocukluğu 
baştan başa gezmekle geçmiş 
idi. Hertarafta aşıklar eksik 
olmamıştı. Yirmi yaşında Ner
york' a gelmişti. Bir sigorta 
tirketinde memur olarak ha
yatını kazanmağa başladı. Ti
yatruya çok alakadar olu
yor idi. Nihayet küçük bir 
tiyatroya girebildi. Bir akşam 
Harri Bonisfer adlı o zamanın 
meşhur bir aktoru, bu küçfik 
tiyatroda bulundu. Artistleri 
alkışladı ve An Hardingi bil-
hassa tebrik etti. Birkaç hafta 
sonra Harri Banisker yenı 
bir partöoerle seyahate çıkı

yordu . Bir kaç ay sonra da 
An Harding, Bayan Harri Ba
nister olmuştu. 

Mesut bir anne 
Fakat çok geçmeden sahne

yi bırakarak daha sevimli bir 
vazifeye bağlandı. Küçük kızı 
Jan Banister dünyaya.. gelmişti. 
Parlak Aktoru adı belli olmı
yan genç artistle birleştiren 

aşk izdivacından beri ancak 
bir sene ıreçmişti. 
Çocuğun ilk dişleri, ilk adım

ları, "Altınyurt,, unvanını hak
kile kazanan Kaliforniyanın 

tatlı havası, daima meşhur olan 
daima çok alkışlanan Banister 
her turneden sonra Kaliforni
yadaki Villasmda kansının ya-

bunu bile ciddi telakki etmi· 
yor. Gülerek : 

- Eğer kocam da birlikte 
olursa o zaman sinemacılık 
yapabilirim! Diyor. 

Ertesi gün, imza edilmek 
üzere çifte bir kontnrat hazır
lanmıştı. Banioter ler -karı ko
c~ - Holivotta yerleşiyorlar. 

Evet, o zaman mesuttu. 
Etraftaki en yüksek lepe 

üstüne büyük bir ev yaptır

mışlardı. Oradan, büyük Ok
yanusun maddi derinliklerini 
ve ayakları ucunda Holivodu 
görebilirlerdi. 

Dünyadan uzak 
Dünyadan böyle uzak yaşa

dıklarını görenler şaşıyorlardı. 
Fakat böylece mes'uttular. An! 
" Bütün zevklerimiz uyuşuyor, 

diyordu. Yalnız iki nokta müs
tesna! Harri beni sıkan bu 
mesele alakadar oluyor. Ben 
de onun hiç sevmediği bulma
calardan zevk duyuyorum.,. 

An, yeni filmile hemen şöh
ret kazandı. Fakat ne kesmeğe, 
ne dalgalanmağa razı olma-· 
dığı uzun düz saçlarile, daima 
ayni kadındı: Hiç bir şeye 
inanmıyan Holivod, bu aşka 
inanıyordu. An sakin inan ve 
müvazene hissi veriyordu. Ger
çekten, çok ahenkli bir ka-
dındı. Mesut, zengin görmekten 
herkesin zevk duyduğu kadın
lardan biri, An Harding saa
detine layıktı. Fakat bu saadet 
çok sürmedi. 

Bozu lan saadet 

Harri ilkönce fütursuz gö· 
ründü. Sonra endişeli, nihayet 
sinirli oldu. An kazandığı şan
dan şimdi titriyordu. Onun 
şöhreti kocasına dokunuyordu. 
Harri artık Holyvooddan nefret 
ediyor, maziye hasret çekiyor
du. Ah, şu konturat olmasaydı!. 

Kadın fedakArhftı 
An içinin yırtıldığını hissetti. 

Kocasına herşeyi bırakıb Nev
york'a dönmeği teklif etti. Fa· 
kat Harri ileride, mesleğini 

C<1101t· l ombard 
emin görünen saadeti onlara 
bir teselli oluyordu. Şimdi bu 
hayal de siliniyordu. Bütün 
Amerika günlerce bu haberi 
tefsir etti. 

Fakat Harri çalışıyor. Nev- veleri tanıyanlar, beya~ P:,r( 
yorkta 31 ilk kanunda gös- de gülen neş'eli hayalı :.:J 

·· ter•fP'". 
terilecek bir piyes hazırlıyor. sında, bu saadet gos "'' 
Evvelki yıl gecesi An ümitle iç yüzünü, bu şöhretin ar b'' 

k ınılll bekledi. Kocasından muvaf- da gizlenen yuva yı 1 ·ıc:~ 
fakiyet haberi gelecekti. tırlamaktan g~rı kalabı •' 
Yazık ki birşey gelmedi ler mi? ,, •• ••" t • • ••• 

V ~ . pi~es tam bir muvaf- ....................... ••"' 

fakiyetsizlikle karşılaşmış idi. 
Bundan sonra Banistesin bütün 

teşebbüsleri aynı akibete uğ
radı. An'ın fedakarlığı boşuna 

olmuştu. 

Şimdi talihsizlik Harri'yi kö
tü huylu yapmıştı. Kendisini 
okadar sevmiş olan, hala da 
seven An'dan imalı imalı bah
setti. Kızını ondan almak için 
dava açtı. Halbuki kendi iste
ğile bırakmıştı. Davayı kaybetti. 
iftira ve işkence altında 

Arkasından koşulan, iftira-
1 Iara uğrıyan, işkenceler geçi

ren An şöhret ışığı altında kal
mağa mecburdu. Her hareketi, 
sözü gözetleniyordu. 
gazetelerden kaçındı. Gazete
ler kızarak art stin şöhretini 
kırmağa başladılar. 

Şimdi An, eski kocasının ka
çırmak istediği kızından ayrıl

mağa cesaret edemiyor. Film 
kumpanyaları Bonister yi.izün
den çektikleri sıkıntılardan onu 
mes'ul tutmağa başladılar. mu
vaffakıyeti solmağa yüz tuttu. 

Artık Holivoddan kaçmak 
istiyordu. Hayatta yalnız bir 

...._~~~ ........................ .a.uw ........ ~u.1-~~~~~~...;...._~.-...1A&.ı.u:..~au._.._..~~çı;.....J.ll1U11L...JL-~~~~~~~~~~~~~~~------'=----~~~~~~~~~.!.._Xa esi kalmJ b: Kızı Jan hiç 
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hiş fikirler geçmişt_i. Papa_yı 
- Geldi bile ... 
Bu haberi verir mermez Lük

res çınkırağı çaldı. Anjelo der
hal içeri girdi. Yerlere kadar 
eğildi ve hemen papanın elini 
Öptü, Önüne diz çöktü. Papa
da çabukca takdis eyledi. 

• • • 
( lstella ) gemisinin kaptanı 

rahip Anjelo ile Roza Vanoz
ıoyu Lükresin şatosundan bir 
fersah kadar uzakta karaya 
çıkarmıştı. Bunların ikisi de 
sahil boyunca devam eden yol
dan şatoya doğru yol almışlardı. 
Sahildeki balıkçı kulübelerine 
Yaklaştılar. Roza Vonozzo bu 
kulübelerden birinin önünde 
durarak rahip Anjeloya dedi ki: 

- Vakti gelince beni bu 
kulübede arar bulursun. Şimdiki 
halde şatoya kadar gidiniz. 
Ben burada kalacağım. 

Rahip kulübeyi hatırında tut
mak için etrafına bakındı.Kulü
beye baktı. Şato tarafından 
gelirken üçüncü kulübe idi. 
Sonra gecenin karanlığında 
yoluna devam etti. Fakat sa
hilde ince kumlar üzerinde ağır 
ağır yürürken düşünüyordu. 
Şatoya doğru yakla~tıkça kalbi 
di'ha ziyade çarpıyor, te;eddüt
ler içinde kıvranıyordu. 

Anjelo genç bir papastı. 
Hayatına kastedeceği ihtiyar 
Borjiya kendisine daima müş
fikane muamele etmiş bir 
kirnse idi. Fakat piskoposluk 
lllakamı için adam öldürecekti. 
Ç?nl<ü hırs gözlerini büı ümüştil. 
Pıskoposluk mesnedi için cana 
kıymak düşünceleri içinde vic
danı isyan ediyordu. Ne yapa· 
cağını bir türlü kestiremedi. 
Bir kayanın kenarına oturdu. 
Dalgın dalgın denize doğru 
bakındı. Mütemadiyen ellerile 
de fundalıkları koparıyordu. 
Bir aralık gözüne yer altından 
hafif bir ışık füşti. Bu ışık fun
dalıkların koparıldığı yerden 
geldiği için hayreti daha ziyade 
arttı. 

- Garip şey ! Bu ziya ne
reden gelebilir? diye düşündü. 
... Şaşkınlık içinde yere diz 
çoktü. Toprakları ç~kti. De
nıet demet bir takım çalılar 
kopardı delik biraz genişledi. 
Ziya fazlaca geliyordu. Rahip 
~:liğe gözünü uydurdu. Şimdi 
~sbütün hayrete dalır;ıştı. 

~ır ınağara, kayaların oyuklu
gu .. 

ıçınde demir çekmeceler ve 
bunlardan çıkan rcnga renk 
Parıltılar arasında gözleri ka
maştı. Bir müddet ışığa gözü 

alıştıktan sonra etrafı daha iyi 
sc r k ç 1• Elinde meşale tutmuş 

!adını da gördü. Burasının ne 
od v I ugunu anlamakta da güç-
iik çekmedi. 
. <?enç Papasın gozu fal taşı 

gıbı açılmıştı. Kalbine yeni bir 
ateşin koru daha düştü. He
Y~canı ziyadeleşti, düşünceleri 
bırbirine girdi, kafasında dö~ 
ilen fırıldakların fırtınası artb. 
Bu kasalarda tahminin üstünde 
bir servet vardı Büyük bir 
servetin hayali karşısındaki sa· 
adeti de d·· " d'. uşun u. 

Rahip Anjelo gayri ihtiyari ' 
sıkıntı veya memnuniyetinden 
doğan bir hisle delikten bir 
taş yuvarladı. Taşın yapdığı 
sesten ürken kadın ışığı sön
dürdü. Işığı söndürmeğe kal- ' 
karken kadının kim olduğunu 
da tanımıştı. Bu vaziyetten ür
kerek gözünü delikten uzak
laştırdı derhal geriye çekildi. 
Biraz uzaklaştı. Tekrar deliğe 
doğru gitti, baktı, orası kap 
karanlıktı. Genç papas "rüya
mı görüyorum? Yoksa delimi 
oldum?,, Diye söyleniyordu. 
Titredi ürktü. Zihninden milt-

öldürmelc için gelmış oldugu 
halde ikinci bir cinayeti de 
düşünmek heyecanına kapıldı. 
Ve hemen lcarar verdi hem 

.. ,dür,.cek hem de Lük-
papayı o. • 
resi ortadan kaldıracaktı. 

Ne müthiş karar!... . .. 
Rahib Anjelo acele delıgı 

kapadı. Tıkadı. Deliğin .bulun: 
duğu mahalJi de tespıt elti. 
Cebinden çıkardığı kurşun ka
lemle etrafa çizgilerle işaret 

koydu. .. " 
Anjelo şatonun buyuk ka-

pısına geldiği vakıt heyecan
dan hiçbir eser görülmüyordu. 
Sezar cenahları tarafınd~n. öze! 
bir işin geldiği için velınımetı 
Aleksandr Borjiya'ya v~ kı~ı 
Lükres Borjiya'ya derın hır 
saygıdan başka bir em~l ve 
arzusu kalmadığı çebresmden 

okunuyordu. 
Balıkçı kulbesinde 
İspadakappa (lstella) gemi

sinde gördüğü ihtiyar ~a-
d Yakomonun tavsıye 
ına . d .. 

ettiği balıkçı kulbesın e go-
rünce tanımıştı. Ragastan da 
fırıncı kızın yani Rozitanın ha
misini tanımakta güçlük çek-

medi. 
Maga Ragastan ile lspad~-

kappanın bu fakir kulbeye gı
rişlerine asla saşmadı, Daha 
ilk görüşte tanımıştı. Acaba 
kadının bu kaytsız hareketi 
neden ileri gelmişti? 

Maga uzun zaman Rodrik 
Borjiyanın muhabbetile yaşa
mış iken şimdi ona karşı deh
şetli bir kini vardı. Dünyada 
yegane emeli Borjiya'dan inti
kam almaktır. Bundan başka 
da gözü hiçbirşey görmiyor ve 
düşünmiyordu. Hatta en hale
canlı ve heyecanlı \'ak'alar 
karşısında bile kayıdsız idi. 
işte bunun içindir ki, Ragas
tan ile lspada Kappanın giriş· 
!erinden hiç ilgilenmemişti ve 
hayret eseri bile göstermemişti: 

Ragastan ile lspada Kappayı 
kulübesine almıı olan bahkçı 
şövalyeye bir göz atti ve 

dedi ki: 
Yakomo tarafından gelmiş 

olmanıza göre sizleri kimsenin 
görmemesi )azım geliyor de· 

ğil mi? 
Ragastan sehirbaz karının 

dikkat nazarını celbetmek 
maksadile hem Roza Vanozzo
ya bakıyor, hem de cevap ve-

riyor: . . 
-- Evet! .. Benı adada kım-

senin görmemesi lazımdır. 
Balıkçı konuşmasına C\evem 

ederek: 
- Öyle ise burada bulu~

dukça emniyet altındasınız. Sı
zi hiç kimse rahatsız edemez. 
Emin olunuz. Odanızı şimdi 
göstereyim. Sizi biri arasa bi-
le odanız 2'izli yerdedir. . 

Kimse bulamaz. Fakat sız.-
den birşey rica edeceğim. Ya
komonun sözü veçhile nasıl 
hareket ettiğimi ve h~r ~~~ü: 
nü nasıl yerine getırdıgımı 
kendisine söyleyin ve hakkım
da şahadette bulunun. 

- Bu yolda kusur etmiye
ceğime emin olun. Hem de ya
kında kendisini görüp hakkı
nızda hüsnüşahadette buluna
cağım. Çünkü buraya gelmek 
üzere yola çıktığım sırada Ya
komo dahi gemiye binmek ve 
adayı ziyaret etmek için Ro
mayı tcrket'Jemişti. 

Şövalyenin söylediği şu son 
sözler üzerine Roza Vanozzo 
başını kaldırdı ve telaşla sordu: 

- Yakomo buraya mı ge
liyor? 

- Evet madam! 
- Çok güzeJ! 
- Benim kim olduiumu ta-

Uzüm fiatı yüzünden 
Yuna · t nda karışıklık 
Komşumuzda üzüm meselesi 
Büsbütün başka bir durumdadır 

Üzüm fiatleri bizde günün şarap ve saire yapmak ıçın 
meselesi olup müstahsiller lehi- satın alınır. Halbuki 1930 dan 
ne halli için hükümetimizin çok beri ihracat fiatleri farkından 
ilgili ve isabetli hareketleri toplanan varidat azalmış ve 
karşısında bulunduğumuz sıra- üzüm kurumu idi cins üzümler 
da, Yunanistanda ayııi mesele- için tonu 3000 drahmiden fazla 
nin teessüf edilecek karışıklık- fiat koyamamıştır. ( kilosu 3-4 
lara sebep olduğunu Ati- kuruş) aşağı cins üzüm yetişti· 
na' dan gelen haberlerden ren köylüler bunu anlamak iste-
öğreniyoruz. Bununla beraber, memişlerdir. Çünkü bu verilen 
bu işin Türkiye ve Yunanis- fiat onların istihsal masrafını 
tandaki durumunun başka baş- karşılamamaktadır. 
ka olduğunu kaydetmek li- Üzüm müstahsıllerinin hep 
zımdır. Orada üzilm fiatleri birden ayaklanmalan bu iş-
birçok yıUardan beri kurulmuş de siyasal tahriklerin rol 
olan "Müstakil üzüm kurumu,. oynadığını göstermektedir. 
tarafından idare edilmektedir. Köylülerin siyah bayrakla-
Normal senelerde çok faydala- nnda şu ibare vardır 1 " Ya 
rı görülen bu teşkilatın buhran üç bin altı yüz drahmi, ya ölüm!,. 
karşısındaki yetersizliği son yıl- " Ekmek isteriz " " esirler uya• 
larda birbirini takib eden sı- ! nınız ,, 
zıltılara meydan açmıştır. Ayaklanma tafsllAtı 

Bunun son tezahürü Pelopo- Köylülerin ayaklanması Pa-
nezdeki kanlı vakalardır. Fiat- zartesi günü başlamışbr. Pazar 
lerin düşkünlüğünden şikayet günü daha, Kiparisyos, Filatra 
eden üretmenler yolsuz hare- Gargalyanos mevkilerinde köy .. 
ketlere kalkışmışlar, siyasal lüler gürültülü nümayişler yap-
teşviklere de kapılarak adeta mışlardı. Toplanan köylüler da .. 
hükumete karşı itaatsız bir ğılmak istemiyorlardı. 
tavır takınmışlardır. Bu hadi· Pazartesi sabahı bütün köy-
selerin anlaşılması için bazı Jerden köylüler silahlarile çı-
izahata lüzum vardır. karak muayyen noktalarda top• 

Pelopenezde durum lanmışlardır. Her taraftan ki· 
lise çanları çalıyor, dinamitler 

Pelopcnez eski Yunanistanın 
en müstahsil ve en ka-

patlıyordu. 
Pazartesi akşamı Pilos kasa-

labalık bir bölgesidir. Bir tek basında kanlı hadiseler oldu. 
ilde 300 bin nüfus vardır. Bu 1500 kadar silahlı köylü sabah-
halk ayaklanmış haldedir. Si· tan buraya inmişlerdi. Bunlar 
lahlı köylüler bayraklarla mü- kendilerine karşı gönderilen 
nakale yallarını başmışlar, bir jandarmalann silahlarını almış-
anarşi vaziyeti doğurmuşlardır. lar,bazılarını yaralamışlardı. 
Bunun sebebi şudur: Saat 16 da 500 silahlı nü-

Peloponez üzümü iki cinstir. mayişçi telgrafhaneyi işgal etti 
Korentten llyaya kadar ihraca ve mes'elelerinin hallı için hü-
elverişli iyi üzüm yetişir. Bundan kümetle temasa gelmek iste• 
ötede Peloponezin cenubu gar- diler. bundan sonra umumiğ 
bisinde yetişen üzüm ise ihraca antrepo dairelerini tuttular, 
elverişli değildir. Çünki ihraç hesab defterlerini, mobleleri 
piyasası Korent Uzümüne alış· ve kapıları yaktılar. 
mıştır. Zaten diğer üzümler de Buradan ulusal banka şubesi 
ihraç edilse ulusal ekonomi za· 5nüne geçtiler. Burada jandar-
rarına fiatler düşecektir. mnlar köylülerin dağılmasını 
Ekonomiye ilk müdahale tavsiye ettikten sonra muha-

Bunun için Yunan devleti lefetleri karşısında ateş açma• 
ekonomiye ilk müdahalesini ğa mecbur kaldılar. Bunun 
bu sahada yapmış " müstakil üzerine, komünistlerin teşvikile, 
üzüm kurumu ,, denilen bir teş- nümayişçiler mukabil ateşaçtılar. 
kilat kurmuştur. Bu kurumun Nümayişçilerden 12 yaşında 
rolü üzüm ihracatı üzerinde bir çocuk öldürüldü. iki taraf-
nazımlıkhr. 
Flatler nasal tayin edilir? dan lOOO kadar fişenk atıl-

Adi cinsi üzümleri müstah- dı. Nihayet birkaç saat sonra 
sillerden satın alarak ihracat nümayişçiler dağıldılar. 
sahasından ayırır. ihracat fiat- Hükumet komünist tahrik-
leri her yıl Ağustos ayında dış lerile yapılan bu karışıklıkları 
piyasaların durumu hakkın~a bastırmak için şiddetli tedbir-
alman raporlara göre tayın ler almıştır. Ayaklanma olan 
edilir ve ihraç edilen üzümlerin yerlere mühim askeri kuvvet-
fiat farkile adi cins üzümler ler gönderilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nımadınız mı madam? misiniz. Lakin ne fayda ki size 

- Evet tanıdım. Hatta si- karşı yapılan bir hakaret kar-
zin de ıstırabınızın ne olduğu- şısındasınız. Genç kızı kaçır· 
ğunu bilirim. mış bulunuyorlar. Bu iki çeşit 

Ragastan saşırarak: derdin hangi&i daha müessir ve ' 
- Nereden biliyorsunuz ma- elemlidir bunu kestiremiyorum. 

dam? - Siz bu kadar tafsilatı ne-
- Aniyo mağarasında sizi reden ve kimden aldınız ma-

gördüğüm zaman yüzünüzden dam? 
anladım. O sırada sizde bir 
aşk olduğunu bisseylemiştim. 

Sizin samimi hareketlerinizden 
dolayı da evlat gibi sevdim. 
Bahtiyar olmanızı da temenni 
etmiştim. Fakat maatteessüf 
görüyorum ki bu arzum yerine 
gelmemiş ... 

Ragastan bir müddet sustu. 
Mağanın sözleri kendisine zi
yadesile dokunmuştu yavaşça 

dedi ki: 
- Hakkmız var Madam ! O 

zamn da bir derdim vardı am
ma bugünkü gibi değil. 

- Evet, o zaman aşk has
talığına tutulmuştunuz ve ma
şukunuzun sizi sevmiyeceğini 
farzediyordunuz. Buglln ise sev
srilinizin muhabbetinden emin-

- Siz söylediniz. 
- Ben mi? 
- Evet sizi Vakia ağzınız

dan birşey çıkmadı amma ta
vurlarınızdan anlıyorum. Siz 
Kont Almanın kızını seviyor-

sunuz. Haniya şu Beatris de
nilen genç kızı .• Aniyo ma-

ğazasına geldiğiniz zaman sizi 
pek betbaht gördüm. Kalbiniz

de aşk ateşinin doğurduğu ıs
tıraplarla çarpışıyordunuz. Der
dinizi de ııeşeleriniz içinde giz
leyordunuz. 

Halbuki bu neşeniz aşkınızın 
hummalı bir nevbeti idi. Siz 
Bcatrisi cidden seviyordunuz. 
Muhabbetiniz ciddi idi. Seza
rın Monteforteve karıı vürü· 

U.7-:7..7..D"~!'.7.Y~~. 

IJorsa Haberleri ~ 
DUn Borsada 

Yapllan Sabşlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

1456 F Solari 6 10 50 
1417,5 H Z Ahmet 6 10 87 
827 M J Taranto 6 37 14 50 
697 ,5 S Süleymano 6 25 12 
680,5 Y 1 Talat 5 25 11 50 
620 J Taranto M 5 50 9 50 
519 H Alyoti 6 12 
544 Vitel 5 15 9 50 
489 K A Kazını 5 75 12 50 
434 T Debas 5 87 8 25 
333 S Celardin 5 50 9 25 

252 Ş Riza Halef 5 50 1 O 50 
212 S Gamet 6 25 8 50 
183 J Kohen 5 50 10 25 
171 Koo ittihat 7 50 10 

154 Beşikçi Z bi. 6 50 9 
147 D Ardili 8 11 

75 S Emin 7 25 10 25 
65 H Alberti 6 50 9 
53 Alyoti bi. 8 50 8 15 
49 Albayrak tic. 7 75 9 75 

45 Ş Remzi 8 50 13 
14 P Paci 5 5 
14 H ve Cevdet 7 62 7 62 

8 F Z Abdullah 5 25 6 25 
6 M Mikalef 5 25 5 50 
5 Len Reciyo 6 6 

9470,5 Y ekOn 

incir 
Çu. Alıcı 

562 Ş Remzi 
294 H Şeşbeş 

Fiat 
6 25 15 
5 12 

254 Y 1 Talat 
167 B Franko 

131 B Alazraki 
128 O Arditi 
100 Ş Krispin 

87 K A Kazım 

7 37 
5 75 

7 
8 
6 
5 

54 M J Taranto 11 
41 Ş Riz Halef 6 50 
39 L Taranto 7 75 
25 A Muh ve B 10 50 

22 F Z İzzi 8 50 
7 ·S Gomel 6 30 
4 P Paci 11 

1 O Gövdeli izzet 8 50 
1952 Yekun 

7 37 
6 50 

8 62 
8 

13 

12 

15 
14 

7 75 
10 50 

8 50 
6 30 

15 
8 50 

30 ağustos 
••• 

Yaza11: S. Şükrü Pamirtan 
On üç yıldanberi gözümün 

önünden gitmiyen canlı bir tab· 
lonun kızıl alevlerini düşünü
yorum. 

Büyük atamızın yüksek elile 
kurulan yeni Türkiye,bu alevle
rin içinden doğdu. 

30 Ağustos 1922 de büyük 
Türk tarihinin devrim ve re
jim günü başladı. On üç yıl 
evvel, işte bugün yeni Tür'k 
devleti kurulmuştu. Bu iş ve 
bu kuruluş pek kolay olma
mıştı. 

İçli, dışlı bir yığın düşman
lara karşı bütün Türk milletini 
yüce gönlünde toplıyan büyük 
başımızla meydan okuduk. 

30 Ağustos, bir devri kapa
yıp, yeni bir devleti kuran 
Atatürkün, ordular, hedefiniı 
Akdeniz, dediği tarihsel bir 
gündür. 

Bugünkü ve yarınki Tilrk 
dünyasını derin bir uçu· 
romdan kurtaran büyük 
atamız, işte bugün Dum· 
lupınar tepelerinin arkasından 
coşkun bir cumhuriyet güneşi 
gibi doğdu. Yavaş yavaş bü • 
tün dünyayı aydınlatb. Tür~ 
ulusunun vaşamak ve yüksel· 
mek haklarını tanıtb. İnönl 
harblerinde ve Sakarya sava
şında büyük lsmet'in arkasın· 
dan koşan Türk delikanhlan 
bugün düşmanlarımızla gırtJak 
gırtlağa geldiler. 

Ah o ulu dağların çetin ka
yalann, yalçın geçitlerin dili 
olsa da bugünün gençlerine 
o günün kanlı savaşını bir an
latıversel •.• 

Gençler, sizi doyuran bu top· 
rak üstünde kardaş kanı ak· 
madık, ve göz yaşı dilşmedi1' 
bir yer kalmamıştır. 

Bu toprağın gençleri, bu top
rak uğurunda ölen 1eri yalnız 
bugün değil, her gün saygı ile 
an malıdırlar. 

Atatürk cumuriyeti verirken 
gözlerinin önünde yeni bir mil-
let ve yeni bir gençlik canlan-

Çu. Ahcı Fiat dı.Altı yüz yıldanberi Türk mil-
348 Buğday 5 25 4 75 Jetinin benliğini yıkan pislikleri 

Zahire Borsası 

61 
Nohut 

6 25 6 25 
koparıp attı. Genç ve dinç bir 
ulus yarattı. 

360 Bakla 4 81 4 81 Yaşayışını, duygularını ve 

_.6 .. 9-K•u•m•d•a•r•ı--4-25--8 ... 5.._0 göreneklerini düzeltti. Bugün 

Para Piyasası 
29-8-1935 

Alış 

Mark 50 12 
İsteri in 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 
ltalyan lireti 10 22 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin • 84 7 5 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Sahş 
50 62 

625 
8 30 

79 80 
21 50 
10 32 
41 
85 

5 27 
24 

yüşüne ilginiz ve kaleyi özve
renlikle müdafaanız durumu 
kahramanlığınızın bir nişanesi 

idi. Hele zalim Sezar Borjiya 
sizi parlak bir memuriyete 

tayin ettiği halde kabul etmi
yerek Monteforte kalesini mü
dafaa eylemeniz Beatrisi cidden 

sevmiş olmanıza hamledilebi
Jirdi. Siz onun ıçın canı

nızı ve her şeyinizi feda ediyor
dunuz. Monteforte kalesindeki 

kahramanlıklarınızı ve Sezar 
Borjiyanın ne durumda oldu-

ğunu Y akomonun mektupların
dan anlıyordum. 

ihtiyar Maga bu sözleri söy
lerken dalgın gözleri fırıl fırıl 

dönmeğe başlamıştı. Şimdi 
kalbinde hiçbir muhabbet ese
ri kalmamış olan Magada Şö
valye dö Ragastana karşı bir 
meyil vardı. Genç Şövalye ih
tiyar kadının sözlerini deı İn 
bir sessizlik içinde dinliyordu. 
Maga sözünü bitirince Ragas
tana dedi ki: 

- Soııu ''-"~-

Avrupalıların bile dudak ısır
dıkları enerjik ve dinamik ka
falı gençlerin eliyle işliyen yeni 
devlet makinasını kurdu. 

Yer yüzünde en büyük kur-
tarıcı ve yaratıcı olarak bugfin 
başımızın üstünde tuttuğumuz 
büyük atamızı tanrı bize ba
ğışlasın. 

Büyük Türk milleti için ne 
mutlu doğuştur ki Anafarta
larda bir devrim yıldızı gibi 
parlıyan Atatürkün Dumlupı· 
nardan bir iÜneş gibi yüksel· 
diğini gördük. 

işte o gün biz Garp cephesi 
kumandanı ismet lnönüniln 
tunçtan elile gösterilen Af .. 
yon sırtlannın üstünden yır· 
tıcı kartallar gibi fzmire 
doğru uçuyorduk. O gün her 
Türk neferinin göisünden ir-
kinlik ateşi fışkırıyordu. 

Bugün Atatürkün gösterdiği 
büyük bir işimiz daha vardır. 
Onun yüksek eli her hangi bir 
tehlike anında bizi koruyacak 
ve kurtaracak yeni bir ~ilahı 
gösteriyor. Hava kurumu adını 
verdiğimiz (Türk tayyareciliğini) 
ulusal savaşımızda olduğu gibi 
bütün yurdun üstünde ve gön
lünde yaşatmak için zengin, 
fakir, kadın, erkek, genç ve 
ihtiyar dişimizaen tırnağımız
dan arttırarak yurdu korumak 
hazırlığına girişmeliyiz. 

Bunu da yaptıktan sonra 
Atatürk başımızda oJdukça 
dünyada hiç bir korkumuz ola
maz ve 'Olmıyacaktır: Gençlik 
bu hava kurumuna çok yardım 
etmelidir. Bugünün ilim teknik 
yiirüyüşü bize bunu gösteriyor. 

Sıtkı ŞUkrU Pamlrtan 



Zabıta Haberleri: 
Takyell adam 

Geçeciler caddesinde şapka 
kanununa aykırı olarak başına 
takye giyed Mehmetl oğlu 
Ahm.!d tutulmuştur. 

Naye karışıyor! 
Karantinada Haşimin fırınına 

sarhoş olarak giden Mehmet 
oğlu Hilmi e kmek sataşma ka
nşhğmdan ve çırağı dövdüğün
tutulmuş tur. 

Kaçak Çakmak 
Kemerde SeJanikli Ahm~d 

oğlu Mustafanın üzerinde 2 
kaçak çakmak taşı bulunmuı 
ve zabıtacaca alınmıştır. 

Kaçek silAhlar 
lkiceşmdik merkezinde ya

pılan silah aramasında Mehmed 
oğlu Mustafada uzun yüzlü bir 
çakı bulunmuş ve zabıtaca alm
mııtır. 

Kadın dellalı 
Beyler sokağında Zekiyenio 

hanında oturan Ali kızı ldaJ 
bir takım genç kadaolan toph-
yarak erkeklerle münasebetle
rine vasıta olduğundan hakkın-
daki evrak üçüncü müstantik
liğe verilmiştir. 

Dilenci ve kaçakçl! 
Alsancakta Mes'udiye cad

desinde mahalle arasında dola
şarak dilencitik yapan ve evler
den para istiyen Ismail oğlu 
Ibrahim tutulmuştur. Bunun 
üzerinde 85 yaprak ta kaçak 
sıgara kağıdı bulunmuştur. 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina tramn~y cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

-...--

Acele müzayede 
ile fevkalade satış 

1 Eylül 935 Pezar günü öy
leden evvel saat onda tramvay 
caddesi mektupçu yokuşuna 
varmadan evvel Salhane mev
kiinde 405 numaralı hanede 
bay Jozef Leviye ait fevkalada 
lüks maçundan mamul modern 
üç kapılı aynalı dolap, tuvalet 
iki adet komodinosu, leovmanı 
iki adet karyola maa sumyesi 
markiz ve peşkirli, cevizden 
mamfı kırmızı kadifeli salon 
kanape takımı, gayet zarif ve 
nadide beş aynalı kab!ne, büfe, 

kare yemek masası, altı adet 
iskemle, muşamma kanape maa 
iki koltuk, alektrik avizolan, 

gayet şık hasır kanape takımı 
maa masası, oval kuşlu ayna, 
levhalar, bronz kornişler, iki 
kapılı ceviz aynalı dolap, kü
çük camla dolap, şemsiyelik 
perdeler, kübik orta masası 
maa iki sigara masası, gramo-

fon 60 adet sahibinin sesi pila
kiyle, Ingiliz mamulatından iki 
adet bronz birer buçuk kişilik 

kesme karyolalar ve keten sum
yeleri, singer dikiş el makinası. 
duvar saab, yazıhane koltuğu, 
divan, elektrik gece lambası, 

vazo, kartlık, aynalı askılık, 

halı ve seccadeler müzayede 
ile satılacaktır. Satış peşindir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Türk müzeae salonu 
Müdüriyeti 

1-2 (1289) 

ilan 
Andon Nikola Zabenden 

metrük ikinci Karantina ma
hallesinde Arap deresi mev
kiinde doğusu Fuad Baba tar
lası garben topal Hasan ce
nubeıA Muharrem yeri şimalen 
yol ile çevtilmiş milli emlak 
müdürlüğünce yapılan harita
sına ğöre 6767,34 metre mu-

Milzayede ile 
Fevkalade satış 

Y okuluk dolayısile önümüz
deki Pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepede 864 
numaralı, Vali konağının birinci 
katında bir çok mobilyeler bil
müıayede satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında gayet lüks aynalı büfe, 
dört kö.şe açılır yemek masası 
ve hezaran iskemleleri, maun
dan mamul 9 parçalık oda ta
kımı, gayet lüks oymalı kon
sol ve büyük aynası, bir mer
mer sütün, üç fantazi, iskemle 
Blondel marka Fransız piyano, 
5 ·adet sedir, 3 adet aynah 
dolap tek ve çift kapılı, 2 
adet iki direkli birer buçuk 
kişilik karyola maa sumye, 
bir çok komodinolar, 
adet yazı masası, bir kütiipha-

ne, kadife yüzlü bir kanape 2 
keltuk, sigara sehpafarı, to-

parlak masa, bir büst, şemsi

yelik, oymalı konsol, bir ki,i
lik karyola, beyaz dolap, soba 
vesaire birçok mobilyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu Aziz 
şınık telefon 2056 

1 - 3 (1290) 

rabbaı ev ve tarlanın tapu 
kaydı elde edilemediğinden 

senetsizden tescili gerekli olup 
ilan günlemecinden itibaren 

on gün sonra yerinde soruş

turma ve inceleme yapılmak 
için memur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hak iddia 
edenler var ise belgelerile be-

raber soruşturma günü olan 7 
-9-935 günlemecine tesadüf 
eden cumartesi günü öğleden 

sonra yerine gelecek memu
ra ve o vakıta kadar da bi
rinci mıntaka tapu sicil muha
fızlığına müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 2787 (1292) 

FRIGIDAIRE '35 
Sayın İzmirliler ! 

Sergiyi dölaşırken BURLA Biraderlerin güzel pavyonunda 

FRiGiDAiRE 
Soğuk hava dolabını yakından tetkik ediniz, ve tecrübelerini yaptırınız. Bu milkemınel 

konfor vasıtası sizi hayrete düşürecektir. 

İlk taksit olarak vereceğiniz 10 liraya mukabil derhal bir 

FRiGiDAiRE 
olabilirsiniz 
BiRADERLER VE Ş.sı İZMIR Şubesi Gazi Bulvarı 

Zın_d_a_n_v_e __ C .... a_n_g_a_I_o_r_m_a_n_l_a_rı __ T_ü_r __ k_A_n_o_n_im ___ Ş_irketi 
Karadeniz sahillerinde AY ANClKTA dünyanın 

malik olan müessesemiz muhtelif orman 

Köknar: 

birinci derecede büyük 

mamulatını dünya 

Marangozluk için fevkaiade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız 

Kırmızı vesair n1arkalar yapı, a.nbalaj, kutular imalinde 

Çıralı: 

ve son sistem makinalarla mücehhez fabrikalarına 

piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuştur 

bütün memlekette yüksek 

çok rağbet görmüştür 

bir şöhret kazc.nmışbr 

Yapı işlerinde rağbet temin etmiştir bir A 

umumı 

Kayın: 
Kayoadılmıt ve buharlanmıı budaksn: ve çatlaksız olarak piyasaya arzolunur. Buharlanmıt kayınlar çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mobilya, otomobil 

karoıerisi, sandaliye, kundura kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahşap aksam tamirinde kullanılır 

Parke: 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve dilli olur hiç bir kusuru olmıyan gürgen ağacından ihzar edilmittir. Gürgenlerimiz Slovanya 

gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayanların lzmirde satış yeri Kerestecilerde Hllll kereste fabrikası oluP- bütün bu saydıklarımızı 

Panayırda Hilil Kereste Fabrikasının 
\ 

Numaralı 



ao Ağustos t9311 
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DOKTOR 

Ze ai T ara~çı 
İÇ HASTALIKLARI· 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk ~ 

müzayede salonu bitişiğinde 
.. No. 45 
Oğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını kabul eder 

(1250) Telefon 3806 
..... //./ff/'/7'. A/f/7&&:nı.w 

·-'!!111---·--~~--

ÖZ He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
ba;uı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

'g 

Paris fakültesinden diplomalı • oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğııl 
. Kemal Çetindağ 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
nunıralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

.#•dar memleket hastanesinde 

• 
1 

Altı aylık ondülede aranı
lan evsafı size ancak Paris
ten büyük fedakarlılda ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanların 
Pek korktukları cereyan ile 
lllaka,ı yoktur. 

Geliniz Göriiııüz 
Su ondülesi ve bükle için 

Paristen diğer bir makina 

fetirttim. Arzu edilen her 
orına yapılır. 

Adres : Hükumet cad
de.; No. 23 All Rlza Ak-
Çakır Telefon : 3294 

8-15 (1105) h. 3 

• 

Bugüne kadar piyasaya çı-
k•rılan traş bıçaklarıaın 
ıtQ eyisi 

kIRMIZI AY h..... 1 • t • ~il o duğu herkesın ec-
rubesiJe aniaşılmı~tır. Rahat 
".e ferahlıkla traı olmak is
lıyenler 

ç lznıir Kutu oğlu An
llrşısı 29 numarada 

falya( S "t hır~avat 1 aı magaza-
sına müracaat etsinler. 

Doktor 

Fahri Işık 
lırıı. . 

ır Memleket Hastanesı 

11
Roatken mütehaassısı 
er Nevi RONTKEN 

V Muayeneleri . 
e Elektrik Tedeavilerı 

~Ürüyemiyen ve bilhassa 
V· ŞITIK çocuklara Ultra -
.
1 

•ole tatbık ve Rontken 
ı j .KEL tedavileri yapılır. 
kınci Bey !er sokak fınn 

karşısı No. 25 
tJ T e!efon: 2542 
rı 3. (182) 

GüZEL KUMAŞ 

brikası 

lna~mıyorsanız hu f abri!canın - umaşlannı 

giyenlerden ir ker~ sorunuz. 

Kumaşlar • 

Ha.is yündür ve ucuzduı-

Bu fabrikanın çıkaı·c-ca i' ışı ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

il 

Tediye 
Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 

balı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

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

Emlak ve Eytam ankasın an; 
Esas No. . Yeri .. .. eski yeni No. 

417 Birinci Karantına .Yıldı~t.epe ve go?ul sokakları 26-2 26 

951_952 Akdeniz mahallesı Sahılıye caddesı 40 40-1 38 

779 ikinci Süleymaniye mahallesi yüzbaşı Hasan 
ve deşteban ve Hıfzı sokakları 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1049 
1057 

1058 
1059 
1060 
1063 
1064 
1065 
1066 
1069 
1070 
1072 
1073 

Dördüncü Sultaniye m. birinci Horasancı sokak 
Dördüncü Sultaniye m. birinci tenezzüh sokağı 
Birinci Karataş Teşvikiye sokağı 5 5-1 

K ıyaka Osmanzade m. Nazlı sokak 32 
arş k • 

Karataş Türkiye so agı 15 
Ü - cü Karataş Duygu sokak 6 
K çun Hızır mahallesi bahadırlar çarşısı 9 15 
lk:;"J Gaziler mahallesi yeni açılan Kemer 
caddesinde 106 numaralı adada 4 parsel No 

.. " parsel No. 5 
.. ,. panel No. 15 " 

" ,. ,. parsel No. 16 

H an 'Hoca mahallesi Ali paşa caddesi 
as O · dd · Hasan Hoca smanıy.e ca esı 

K sap Hızır ınaballesı Hasan hoca sokak 
H:sap Hızır mahallesi Hayrettin paşa sokak 
T aman mahallesi cedit sokak 
lk~r ci Karatıtş şehit Nusret sokak 

15 
4 

14 
11 
3 

59 4 
. 44 

55-57 

9 
77 
9 

40 
19 
27 
13 

15 
4 

12 
9 
3 

71 
30 

132-134 
• 

S~~ıniye mahallesi Halil _Ri~at paşa cadde.si 
İkinci Süleymaniye M .. Kamı! paşa caddesı 
219 adanın "4,. parselind_e . . 

110 72 

Cinsi 
arsa 

Hamam ve altındaki 
mazanın 24 te 6 S. 1000 
ev ve bahçe ve arsa- 240 
nın 3716ıQ da 46080S. 
Ev 80 
Ev 30 
Evin 64-35 hissesi 350 
248.50 m.murabbaı arsa 100 
Ev 500 
Evin 1-3 lı.issesi 18 
Mağaza 1()0 
112 m. murabbaı arsa 80 

112 m. murabbaı arsa 80 
127.17 m.murabbaı arsa 65 
116.79 m.murabbaı arsa 60 
dükkan 220 
Mağaza 250 
dükkan 40 
dükkin 70 
Evin 40 da 28 sehmi 85 
211 re.murabbaı arsa 35 
Ev 20 
278 M. murabbaı 14 
arsa 

.. " 
4 

1074 
ikinci Süleymaniye M .. Kamil paşa caddesı 
219 adanın "l,. parsclı 

158 A. 3 P. 1-10 242 ,. ,. 12 
1075 " .. " 1 p 10 150 A. . 153 ,. ,. 8 
1076 k'" . 5 .. 1;yın:niye M. Birinci Kiremitçi so. 160 A. 9 P. 42-2 342 ., ., 14 
1077 1 ıncı u " ,. ,. ,, 167 A. 15 P. 73 1037 ,, ,. 42 

1078 lki,~ci Süleyınaniye M. ikinci ,, ,, 164 A. 11 P. 19-1 1078 " ., 45 
1079 ., ,. ,. 160 A. 2 P. 18-2 3466 " " 140 
1080 " : M. üçüncü ., ,. 160 A. 10 P. 42-1 279 ., ,. 12 
1081 " M. Çorak sokak 150 A. 14 P. 20-1 1688 " " 70 
1082 " " M. Murat Reis snkağmda 150 A 5 P. 1,22 774 ,, " 40 
1083 " " Mısırlı caddesi 154 A. 9 P. 125 142 10 

'' " " 1084 " istasyon mevkii Orta sokak 12 ev 460 
1085 Bornuva raları yukarıda yazılı emlakin peşin para ile satışlan 31-8-935 Cumartesi günü 

M ki ve numa k k İ ki ev 'h 1 dilmek üzere açı artırmaya cnulmuştur. ste i olanların hizalarında yazılı pey 
t oda ı a e e . . -

s~el:rin i vezne~~~? •• ~~:•;.~~~~ •• ~::::::ı.~~: ~.~ .. ~!~~ ~.1.~~!.!~:.ı.~~ ! ~;. • • • • • • • • ~ .:: ~ ~: :.?. , .. , ~~??., .. .!~.~~-~~ • • • • • • • 
.~i%';.;°ir"ii~~;~!~r~~·~~1:::ı~- lzmir P. T. T. Başmü ü ·lüğün· 

- Başı __ ş_nden muhafaza d -
!art gör~dugu tanzifat hanına en: 
edilmek ud~lere ı'kı' merkeb, iki 

1. e ı en b' Telefon hatları için satın alınacak demir direk, taka:ı: ve sai-
tes ıın. . ke i bir koyun ve ır 
inek, ıkı ç ' . k' · e bir renin 27-8-935 tarihinde yapılan eksiltmesinde verilen bedel 

sahipler• ım ıs 
dananı?. d belediye zabıt~ layık hadde görülmediğinden eksiltme 6-9-935 cuma günü aaat 
hafta ıçın e ~ caat etmeleri 2773 (1292) 
amirliğine mur7788 ( 5291 ) 16 ya kadar on gün uzatılmıştır. 
iJıin olunur. 

AŞE 

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

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

Mi~eyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz, 
GRIPıN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının müta

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

(1237) 

lzn1 irliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
- ıcı as 

?irkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Tnrklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkalAdeliklere iliveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ln~a:ıt11111. ıçııı atıdekııhtıy·ıçlarını1.ı pek nc.uz t ıy.ıtl:ırlB 

teınrn etmek IRttır•enız llıılını Rj?a çar~ı~111.ı" 

Kavalalı Hasan Nuri 
tıcareılıaneRin11 ıııııracııaı Nlinıı 

ÇiM NTO 
Çubuk demir ve her ne 1 Qlçakli 

Çını ve levazım' sıhhıyeden ldı.ılıala1 ve bunlarm 
te/e11üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon ipn demir dökme borular 
ve /ng/liz künkleri ve bunların tefuruatı vesaire ... 

Fivatlar rekabet kabul etnıPz 
Yerll Çlmantol•r, BGtDn M•rk•lar 

En Mlleait Şer•ltle 
Mağazamızd• S•tıhr h 3 

1 >.A.I1Vı:C>:N"" 
Yııdırım Elektrik Pilleri 

Kırmızı Etiket 
Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı pillerdir 

Bilumum cep fenerleri için kullanılacak pil 
:ı:>a:ln•oııı 1'11.arl.ıı:aıı -Y11d.•:rım JP1ııerfd.:lr 

Pille işleyen bütün dünyenın radyoları DAIMON marka 
pilleri tercih etmişlerdir. 

' .......... il E'P'ö S ü;' .. i~~i·;J:; .. 's·~ 1 ~-h~·~ ••• ~i~ ~ ~~;; d~' 2~i9' '.' ..... ' 
(Anadolu Hurdııvat MaOazıısı) 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü Ticarethaneıidir. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

işleri 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

)ar• 
oda 
fer 

az• 
e!İ 
al
nz 
Bu 
a-
ıe

tın 

e
m 
ti· 



lzmir Panayırında 

TURAN Y AG VE MAl\1ULATI SANAYİİ 
F ABRIKALARI MEŞHERINı MUHAKKAK 

ZıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekJiğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

Dainıa Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyaları 
f N GİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

,,.. 
1 

ı B. TahsininKurtuluşyurdu 
Hastanesinin ~~v~~~X~ T 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

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

Adres: lzmır Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

9 - 26 (1235) 

eli 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevi hurufate, galentUr, anterlin 
ihtiyacı azı, bu Uç esas üzerlnte çahşan 

mUessesemden tedarik e.dlniz 
Talep vukuundc. katolog ve tihrhit gönderilir 

ı · · . r .... ·:~:"". . 4 ,,.,,, ··-:. , • ·:-
Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljhlinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallyettedlr 

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

~·:;. ·.! . ~ t • ' ... 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzn·ir Ak~am Kız ,.fecim Okulu 
Dir~~ törlüğünden: 

1 - Oğrenci kaydı kabulüne 20 - 8 - 935 tarihinden itiberen 
başlanmıştır. 

2 Okula alınacak öğrencinin aşağıdaki belgeleri getirme-
leri lazımdır. 

A: İlkmektep şehadetnamesi 
B: Hüviyet cüzdanı 
C: Sıhhat raporu ve aşı kağıdı 
Ç : 4,50X 6 büyüklüğünde altı fotograf. 

3 - Eylul mezuniyet ikmal ve dühul smaçlarına 2 - 9 • 935 
tarihinde başlanacak ve 20 - 9 • 935 tarihinde nihayet bulacaktır. 

ı >C>:ECTC>Ft 
rJr///////./7/..L:/.ZLZ/././L/LZZ/.///7/./I7.7.7.YJ,.h 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H .A S T A L 1 K L AR 
ıv.cUT .A.~.A..S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) aumaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

YEDIKULE 
GAZHANESi 
(İSTANBUL) 

Vapurları ka'afatJamak için yumuşak 

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

Z 1 F T 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidio 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğrete· 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş· 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

ltha at güm'ı'üğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil I 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kilo müstaoıe, 

demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi saat 14 te açık artt1rlD .. 
suretile satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü sabt 1'0 

misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 
28-29-30-31-1-3-4-5-6 2688 (1277) 

Farıkfl 

' 
Her nevi izahat ve krokiler için aşaiıdaki 

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

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No· 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 ızMIR 

Direktörlii-
ğünde~; ~ 

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

Derslere 30 Eylfılde başlaııacaktır. 1ı" 
20-21-22-23-24- 25-27-28-29-30 

1 

KIZ ENSTiTÜSÜ 
VE 

AKŞAMOKULO 
T aJebe yazmağa başlamıştır Telefon 3902 

2689 (1267 

lznıir def ter · arlıs[ından: 
10

, ~ 
İssisi.nin vergi borcundan dolayı tahsili emval Y358~;iıt ·..

baczedılen Ahmet ağa mahallesinde Yemiş çarşısında. bit !J' 
45 .. yeni 41 say~lı mağaza tarihi ilandan itiba~e~ yirı'°rlıı del':.I 
muddetle satıhga çılr" .. .., sürmek ıstıyen e6~9 (1 

. .. .. 3()-4 2 .7 



ao Ajiusto• ·--
~ -
F ratelli Sperco 
Vapur Acent~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos· 

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam Amsterdam ve Ham 

' burg Jiman arı için yük alacaktır 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

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

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

0RESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 

ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

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

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 

tahliye ettikten sonra Rotter
d~rn, Hamburg, Dantzig, Gdy
nıa, Goteburg Oslo ve lskan-
d· • 
ınavya limanlarına hareket 

edecektir. 

HEMLAND rnotörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
~Urg, Dantzig, Gdynin. Gote-
1.urg, Oslo ve lskandinavya 
ırnanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri-
nievveld ı· .. k.. ·· boşalt-c ge ıp yu unu 
~ktan sonra Rotterdam, Ham· 
b Urg, Dantzig, Gdynia, Got~

Urg, OsJo ve Iskandinavya lı· 
S llıanlanna hareket edecektir .. 

RRVICE MARfTtM ROUMAIN 

1 
.. SUÇEA VA vapuru 5 ey
ulde gelip 6 eyHilde Malta, 
~~nova, Marsilya ve BarseJone 
•çın ··k Yu alacaktır. 

ALBA JUL y A vapuru 30 
~lülde gelip 1 birinci teşrinde 
Balta, Cenova, Marsilya ve 

arsolone için yük alacaktır. 

k. ılandaki hareket tarihlerinde 
ı de~· 'k uı· gışı liklerden acenta mes-
'Yet kabul etmez. 

d Fazla tafsiJat için ikinci kor· 
,::da Tahmil ve tahliye binası 
t 1 ~sın da F ratelJi Sperco acen-
l •gın · · 
1 a müracaat edilmesı rıca 0 Uau r. 

Telefon: 2004-2005 

' \ '. N. 
• Jl. H. \ 7an Der 

Zee & Co. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eylüle kadar An-
Rotterdam, Hamburg ve 

vers, .. J kt B en için yuk a aca ır. 
rCHIOS vapuru 16 eyliiJde 

bekleniyor. Hamburg ve Bre
den yük çıkaracaktır. 

m~TAURI vapuru .~6 eylülde 
bekleniyor. 20 eylule kadar 

r s Rotterdam, Hamburg 
Anve ' . · "k ı kt R emen ıçın yu a aca ır. 

ve RAMENT H. SCHULOT 
Hamburg 

NSBURG vapuru 29 A· 
HA ta bekl~niyor. 1 eylüle 

rdtos Anvers, Rotterdam ve 
8 8~ rg için yük alacaktır, 

HTRÖYBURG vapuru 10 ey
ı··ıd bekleniyor. Anv~r~, R~t-
u de e Hamburg ıçın yuk 

ter am v 

alacaktır. T STEAMSHIP 
THE EXPOR . 

Corporatıon 
Birlesik Amerikaya doğru 

seferJcr 19 
EXECUTIYE vapuru ey· 

lülde beklenıyor. .. 
EXILONA vapuru 30 eylulde 

bekleniyor. 
A TID motöril 27 aS?-u~tosta 
ki 

. Belgrad Novısaad, he enıyor. • • 
K~marno, Budapeşte, . ~ra~s-
1 Viyana ve Linz ıçın yuk ava, 
alacaktır. .. 6 Iülde 

AMAL motorü e~ 
. B ı d Novısaad 

J.eklenıyor. e gra ' · 
Budapeşte, Bratıs-

Komarno, • . "k 
ı Viyana ve Linz ıç.m yu ava, 

afacnktır. t•• •. 15 eylülde 
nuNA mo oru . d 

d Novısaa 
bekleniyor. Bdelgra t' Bratisla· 
Komarno. Bu ap~ş e,. . ük 
va, Viyana ve Lınz ıçın y 

alacaktır. .. • 29 )"ide 
A TID motoru e~ u d 

. B ı ad Novısaa 
beklenıyor. e gr ' Bratis-
Komarno, Budap~şte~ . ..k 
l 

Viyana ve Lınz ıçın yu ava, 

alaca~~TON WARREN LMD. 
JOıfENMORE vap~ru 2 eylül
.de bekleniyor. Lıverpool ve 

ten yiik çıkarıp Burgaz 

V
Anvers Köstence, Galatz ve 

arna, ··k 1 kt Braila için yu a a~a ır. 
DEN NORSKE Mıddelhavs 
. . (D/S. A/S Spanskelinjen 

LınJe t·· .. 27 
SARCINIA mo ?ru ey-

i" ide bekleniyor. Dıppe ve Nor· 
u r anlarına yük alacakhr. 
ve§A~ ANDRES ~otörü .23 

. . . teşrinde beklenıyor.Dıp-
bırıncı .. k 

Norvaç ]imanlarına yu pe ve 

alaVu1;!~· tarihleri ve va.purlann 
. . lerı· üzerine mesulıyet ka
ısım 

bu~~~w: F. Hanri Van Der 

ZeB:n~oİ<ordon Telefon No. 

2007 - 2008 

s EYLÜL 
rnı şerefine 

BUyUk kurtul&.1Ş bayra 
• 

Ş.f Eczanesı 
1 a tuvalat çeşitleri, ko-

J 
1 Eylülden 9 Eylül akşamına kaddar, fevkalade tenzilat 

onya çeteler e 
y ve n iıdiı u2arat ve re 

8
Pacakt r. bü• ük fırsatı kaçır-
Iınıirliler ve lzmirdeki taşralılar bu y 

ltıaınalıdırlar. - tahzarahnda % 10 
"• ~· Ferit ko!onya, esans ve c°:,~~ük çeşitlerinde % 10 

Ç Prın Bayar 30 lf ta komprime 9 
~~k donları Radyüm 40 Su" 

3 
,, şekerli 12,5 

Ş muşambası " 40 C 1 . ıte1in iğneleri 190 
~tk rnalt fosf. 55 a ~~ osodası kutu 12,5 
.,.. f fırçası estr 10 Ingı ız tozu kutu 100 
"asık b . 200 " meyva NESi 

ağı Avrupa ŞiFA ECZA 
DJKKA T: s. Fe~:kornet sırası 

lznı• T . okuludirektörlü-
~ .. ır ecını ı 

'fll .. den· . . 1 
l _ · v • .. 20181935 tarihinden ıtıbaren 

ba.ı Ögrenci kaydı kabulune 
" anını t · · l · 2 - ş ır. . . a a .. ıdaki belgelen getırme erı 

~ Okula alınacak öğrencının ş g 
ıırndır. 

A. : ilk mektep piıadetoamui 
B : Hiiviyet cüzdanı 
C : Sihhat raporu ve aşı k&ğıdı f t .. af 

3 ç : 4 • sox 6 büyüklüğünde altı do h:r smaçlarına 2/9/935 
- 3 E ı·ı . t 'kmal ve u k 4t-ih· Y u mezunıye , 1 .h. de nihayet bulaca tır. 

4 •nde başlacak ve 20 - 9 - 935 tarı ın kt 
- D 'hi d başlanca ır. 

erslere 30-9-935 tarı n e 2696 (1268) 
o 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
1 CENDELI HAN BıRtNCI 
t KORDON TEL. 2443 
1 THE ELLERMAN LlNES L TD. 

Liverpool Hatta 
OPORTO vapuru 1 eylülde 

Liverpool ve Svansea 'dan ge
H p tahUyede bulunacak ve 
avni 7.amanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve G lasgov için yük 
alacaktır. 

ROuMFLIAN vapuru 20 
eflülde Uverpool we Svansea
dan S?"elip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limanı

mızda olup 8 eylüle 1<adar 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

F ABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup 18 eylüle 
kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

YENi ySIR 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lımir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade: lüks •apuru 

PAZAR günü saat tam 18 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat ta da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YAN AŞIR : 

lstanbuldan her Per
••mbe günll lunir için sa· 
at tam 1e da GALATA 
rıhtımından ekspres poıta 

hareket eder Cuma giinü 
tam saat 18 da lzmire 9anr. 

caat. Telefon 3658 

Aaneler. 

Artık müıteri•clirler. 

Y avrulan sancıdan, iıhalden,~kusmadaa kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raj'bet görmilı •e bunu hazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teıekkür mektubu gelmiştir. 

Eczaaelerde fiab 50 kuruıtur. 

- Neden siule içmiyoraunuz. -EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teŞTiniev
vele kadar Londra ve Hüll için 
ytik alacakhr. 

1 
Fazla T afailit için : Bi

rinci Kordonda 92 numara
da f zmir acenteliğine mlira-

• 77 Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terledipiz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

The General Steam Vavi
{!ation co. Ltd. 

ADjUTANT vapuru limanı
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra için yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
cakhr. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hamburg, Bremen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

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

DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
19-26 (924) 

r7.!r.T.7Zll717...LLZZZ72TLZ7..D 

ay anlara 
GÜZEL BİR FIRSAT 

Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzere Atina ve ls
tanbulun meşhur kadın berberi BAY V ASiLİ büyük fe· 
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için? 
Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettifi faide ve 

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

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

Y çui icat su ile permenat 350 
Makine ile 250 

Müracaat yeri: Gündoğdu - Doktor Bay 
Esad aparhmanı alhnda 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 

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

:KÜBİK: 
VAJ>URl)UMANI 

•• •• 

~2~!JkU~ 
Şimdiye kadar görülmeruiş derecede zarif 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne ue-rar,ıruz 

•••••••••••••••••••••••••••••••• y ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umum Hastaların ~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korıalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları , kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERt 
1LE RAGBET ve 1TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. M'd 
ADRES: İzmir Kaymakam ı bat bey 

Bunu kartılamak bu zayıab telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrtıbesi yapılmış binlerce kiıiye reaçlik, ııbbat •• 
aeı' e •ermiş olan 

Klna Lfttll 
yi alıp kullaamalı 

Kullanıpta faidesini rlSrmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilyelerile siisleyioiz ••• 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalu 
' Caddesi 

Kınacı Han 
ı Nu.S TeJ.1426' 

Busaneki 9 Eylül panayınnda en lüks pa•yon Haraççı Kar· 
dqler pa•yonu olacakhr. Modern mobilyelerimizi g6rmeğe fimdi
dea bazırlanınıL Pavyon Nu. 108 

Fenni gözlük için 
bmirde riyazi bir dllıtur •ardır 

Gözlük = Hilll eczaaHi X Kemal Aldat 
Iınıtr 

GBzltlkcllJlltGa tamam çeıidi bilttln cinsleri her yerden tek 
•• pek ucuz ... 

, 1 'il' 
• 1 ·c ~ . . ~ . , . 

• - :;I'/ • 
" . . -

Toptan ve pera~ende 
.-111111 ...... lllJlllllG~~ 

işiten ere mahsus 

Kulak aletleri Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

Yeni model 
yeni ÇCfİt mektep talebeleri •DratJe im· 

Kulaktan geçme kDçOk tibana hazırlanır. ( M. Z. ) 
do· r d ı rumuziJe Kemeraltında An-gmje 1 

mo le • kara kraathaoesi ittiıalindeki 
T LK LJKTE tuvalet salonuna miıracaatJan 
Y . "I . . N 5-10 
enı zmır,, eczanesı 1. __ 
m = rırZJ"//7.7 //7/T/h mcl".ZL 7.7.7.7.N77.7.7.7Z-YY.. 



.. 

l~tiyaclanmza Hangi Otomobil Uygun~ur 1 
c.-----------------~----·----------...... ----~ 

Kalabalık aileler, taksi ve ekseriya yanında mütead 
kimseler taşıyanlar için bir otomobildir. 

Ucuz fakat 5 kişilik ve kapalı otomobil istiyenl 
ve küçük çocuklu ailelere tavsiye edilir . 

Tek kimseler ve iki kişi ik aileler? profesyonel kimsel 
doktorlar, avu}catlar, siyasi adamlaı·, seyyar sB 
memurları için bir sevimli otoıııobildir. Arkasında Y 

.u 

vardır~ güzel hava ar 5 kişilik olabilir. 

Daima açıklığı sevenlere her vakit 
dolaşanlara bu otomobil çok elverişl :dir. 

ster 

dağh1 
-

Ucuz bir spor otomobili genç kimselere amatô~J 1. 

ve yüksek mektep talebelerine bu otomobil çok iş go 
Bu otomobilleri ŞEVROLE fabrikast iki çeşit ol. 
yapmaktadır. Birisi büyük, motörlü (Master) dı 
küçük motörlü (Standard) dır. Standardlar daha ucuı 

,---- Acentesi: 

J.V. O'Carroll 
Birinci Kordon 132 


