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Ctmı1turiyetitı Ve Gtımhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Ç\kar Siyan GaMıledw Yeni Aaar matbaasında basılmafbr. 
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"Türk yurdunu ve u usunu 

bun her 
oruyunuz!,, 

zaman yap 
diye emred bunu muhakkak 

Ü kümüzdür ve a gücündeyiz .. , 

D iinkii geril resminde balıriyelilrrinıiz h 
topçu kıtaaımu: mitralyöz kıtaalımız piyadt'le kıtaatımız 

Z k.. 1 . k deniz ve ava 
afer bayramı dün sabah, ör un erı, ~ra, ız kı lada 

bütün ] . 
1
.
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. b""yük sübay ve assubaylarım ş 
h zmar ı erı en u .. kem mevki askomutana 
P ayram neş' esile uyandırmıştı. Musta~ Rasımı ziyaret ederek 

encereler balkonlar bertaraf genera 
1 1 ı d 

ha ki ' ' f bayramı kutu amış ar ır. 
Y~a. arla bezeniyor, za er a ba ta ilbay Fazlı Güleç 

geçıdınde yer alacak kahra- sonr. ş ld C H P ·ı .. 
nı . Jdugu ha e . . . ı yon 

an ask J · · b t muzı- 0 
k er erımız, aş a k l başkanı y OZO'at saylavı 

a, toplanma yerine doğru uru u O w .,b • · d k" 
nıuhtelif lstikametlerden ge1ir- Avni ogŞan bve dşeknt mızBehı 
kcn h 

80
_ saylavlar, ar ey o or e -

kakİar:lk .~8:. ~alga dalga çet Uz, ağırceza !:akyeri baş· 
dokutuyordu. 5.. yya emniyet di-"n kanı ure ' v co,kun ~evı ç ktörü ve tüze, mülkiye örkün 

1 
ctandaşlarm yüzlermde coş· re . d . 1 direktörleri hü-

~u b" f d )erı aıre er k. n ır sevinç okunuyor, e_ a· • ' et konağından çıkarak 
nr ordlımuz Lıvançla selam· kum ·· t hk J K •t · l mus a em 
anıyor ve alkışlanıyordu. Ars· kışlaya gı mış er,_ . d k 

lan g ibi Mehmetcikler çelik mevki komutanlıgın~I gı e~e 
' komutanı ziyaret etmış er ~e ay-

O 'Jefmm Stkıır ( a ratay 
d söy/ev111i :>ıfrlrrkrt1 

a 1rnlarile yerleri t itreterek ge
Çerken .. ı " sag· goz er yaşarıyor, 
olsunlar d·ı - · ·· kleri lca· b ,, ı egı yure 
b~rtıyordu. Hava ordumuzun 
b ukülrnez kanatla uçakları da, 

ayrarn gününün parlak sema
sırıı sevimli uçuşları heybetli 
u ~ ' 
l uldayışlarile doldurarak bu 
•a'k bayramına uçak bayramı
nın heyecanını da lrntıyorlardı. 

Komutanhkta tebrik 
Tören programa uygun ola

ta < Yapılmıştır. ilk önce, sabah 
saat 8,15 de Müstahkem mevki 

ramı kutlulamışlardır.Bu zıyare~ 
d müstahkem mevkı 

~ra~n a _ _ d 
.. "k komutanlık onun e 

muzı ası 

selim marşını çal~ıştır. Bayra-
mı kutlulamağa gıdenle~e ko-

t 1 kta limonata ve sıgara
mu anı 1 . d k" 
1 ·kram edilmiştir. zmır e ı ar ı 

1 
•• 

. etler ve kurum ar mumes-
cemıy . . 
sillerinin de tebrıklerınden 

a l!laat 9 da Cumuriyet sonr 
alanında Atatürkün heykeli 
önünde yapdacak büyük tören 
için alana hareket edilmiştir. 
Daha sabahın alaca karanlığın 
dan beri şehrin her tarafından 
cumuriyet alamna Joğru uzanan 
geniş caddele~ binlerce. halk 
ccuşkun bir ınsan selı ha
linde doldurmuştu. körfez 
vapurları ile limanda bul~nan 
ulusal vapurlar bayram gunle-
. e mahsus bayrakları çek

rın 
. I di Nakliye vasıtaları da 

mış er · . 1 d" 
bayraklarla süslenwış er ı. 

cumhuriyet meydanınd~ 
BU ük törenin yapılacagı 

y k .. ı -cumuriyet alanı ço guze sus-

1 • karg· aşalığa meydan 
enmış, 

'lınemek içı"n balkın ve ko· 
verı .. k .. 1 • 
mutaola ilbay v... or un erın 
tören sırasında bulunacakları 

1 tel örgülerle ayrılmıştı. 
yer er b" 
Atatürkün heykeli önünde ır 
de tribün yapılmıştı. ,,-...... H 

ÖVÜNEN iZMİR 
Yeni ilbay Fazh GUlece 

bCll Egenin 
Adım Jzmilse de Plrlantasırmı b ·ı 
Fşun iilkmulc değil yok koca diinyada 

1 
e 

IJa11a grydirdi felek bir de fazilet fam)u .l 
• • M M yeridir (Fazlı nı ı r .. 

Ne kadar şınıdı ovunse.nı Neflylzaman 
Adana: 27-8-9315 

Saat dokuza 
doğru cumur· -
yet alanı onbin
den fazla halk-
la dolmuştu. 

Zabıtaca töre
ne gelenlere 
yerleri gösteri
liyur, geçiJ res
mi sırasında bir 
kazaya meydan 
verilmemek için 
gereken ted-
birler daha ilk 
zamanlarda alın 
mış bulunuyor

askeri muzika- pınar sırtlarında kazandığımız komutanlık savaşı dediğimiz 
nın çalındığı is- egemenlik savaşımız yalnız bir Dumlupınar acun tarihinde ve 
tiklal marşı ile utku değildir. o dünya günle- siyasa sında baş olmamış mıdır. 
başlandı. Saygı m!.cinde ulusların atası Türk Çünkü o Atatürkün ne ve kim 
ile dinlenen oldugw unu bütün evrene gös-
marştan sonra 
Atatürkün hey· 
keli önünde ha-

ulusunun sönmek ve söndürül-
termemiş midir? 

mek istenilen varhğınır. yeni- Yiğit arkadaşlarım! Size şim· 
den parlıyan varlıklare ulaşbğı di ulusumuzun büyük savaştan 

zı:-lanm:ş olan gündür. sonra çarpıştığımız devletlerle 
kürsüden ilkön- Arkadaşlanm! işte bugün bu- birlikte batta padişah olduğu 
ce ordunun iz- raya o büyük günün yıldönü- halde lstanbul hUkümeti tara-
mirde en genç münü kutlulamak için toplan· fından nasıl söndürülmek iste-
sübayı asteğ· dık, bugünü gerçek dcğerilc nildiğini anlatacağım. O zaman 
men Ahmed k d ı anlatma'~ güçtür. Çünkü bu anlaşılacaktır i üşman ar ta-
Akiz tarafından T k k " " 
bir söylev veril- utku dünya tarihinde eşi gö- rafından ür ün yo gorunen 
di. Söylevlerin rülmiyen denenci bile yapıl- benliğinde ne kadar yüksek 

Saat dokuza bütün alımdaki mıyan büyük ve çetin b"r sa- varlıklar vardır. 
d 

· 0 ·1· su uz ki erkinlik sa-
oğru ilbay par sivil lıalk ve as· 1 vaşın ı5onucudur. Böyle bir utku ';)ı ıyor n 

du. 

ti başkanı, iz- kerler tarafın- o zamanki durum şartlarına 
mirdeki say- O uotJ. , a un stJ/n mi silJ 0 /111 dan duyulmasını göre dünya kurulalıdanberi hiç 
lavlarımız, Şarbay, Müstahkem sağlamak için hoparlör kon- bir ulusa nasip olmamış bir 
mevki komutanı, süel ve tü7.el muşlu. Halkın coşkunlukla al- sonuçtur. 
örkünler ile sivil işyarlar töre- kışladığı bu söylevi yazıyoruz: Bu utku yüz yıllardanberi 
nin yapılacagw ı yere geldiler. Genç sUbayımızın w ·ı . b 

S ""ylevl egı mıyen aşları yerlere egw dir-
Halk tarafından alkışlarla kar- 0 

S b.. ·· k k t 1 miş, taçları topraklara düşür-
şılandıla r. ayın ve uyu ·omu ana-

rmı, arkadaşlarım: müş acunun en güçlü genel 
Saat tam dokuzda törene Bundan 13 sene o··nce Dumlu- · b"l k" d --~ sıyasasının ı e et ı yapma ığı 

Dr. Mecdet Alkin 
Dün Ankaraya döndü 

kurulları yerlerinden fırlatmış 
atmıştır. 

Bu utku Atatürkün o kud
retli eşi bulunmaz güdümü ile 
bize de yurtlarımızı, ülkeleri
mizi kazandırmış bu özgür top

raklarda Türk aefeai almak, 
Türk duygusu ile yaşamak 
Türk kafas:lc diifünmek ve 
Türk inanile çahımak ve e1e-

menlik yapmak imkanını ver
miştir. Bugün kavuştuğumuz ve 
yaşadığımız fuırf, ~iJ, ekonomi, 
bayındırlık, kültür ve ilb ... gibi 
sonsuz devrimler ve yükselme
ler hep bu sa vaşm sonuçlann
dan doğmamış mıdır? Canımızı 
seve seve vererek adına baş-

AsfrJ!11Wı Altnıd Akı.) 
söylevini söylerkm 

vaşından önce genel savaşı 

yapmıştık. Genel savaş bittiği 
zaman ulusumuz görünüşte 
mağluptu, fakat onun manevi· 
yatında yaşattığı kahramanhk 
kuvvetleri henüz sapa sağlam 
duruyordu. Buna atamızın de-

Sonu iki11rı salıifrde -

1111 ko ıs fJaşka111 D r. A1rcdrt Alki11 

Önümüzdeki 20 Ilkteşrin Pazar 
günü genel nüfus sayım günüdür 

Bir haftadanberi şehr!miz~e J meşgul olan Bay doktor Mec-
bulunmakta olan Turkofıs det Alkin Ankaraya varınca 
başkanı bay Mecdet Al- burada karar altına alının ve 

Sayım, çok geniı, çok kapsal bir iştir. Başarılması 

her birimizin üzerimize dllıen yükllmü son derece özenle 
kin Refakatlerinde bulunan üzüm fiatlerinin iyileşmesi ve 
Türkofis danışmanı bay Zeki piyasanın istikrarı amacını gü- yapmamıza bağladır. Doğru sonuçlar alabilmek iç.in he-

Doğan oğlu ile birlikte dünkü den tedbirleri süratle baprarak 
ekspresle Ankaraya hareket- elde edeceği sonuçları lzmire 
etmiılerdir. lzmirde bulunduğu mlljdeliyecektir. Kendisine iyj 
müddetçe ihracat mahsülleri- seyahat ye ııüı:e1 baıarılar eli-

pimiz gOcOmOz yettiği kadar çahımah ve uğr•ımalıyız. 

B•fvekiiet 
le .. tl•tlk Umum MUdUrlUAU 

mizle ve bilbaua üzüm ifiyJe leriz. 
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iş, bir çok şey bil-
mekte değil, bir şeyi 
esaslı surette bilip on
clan istifade etmektedir. 

Billıassa zamanıma ilıli as asrı· 
dır, İlılisas salıibl olnuya11/ar, hiç 
bir işte muvaffakıyet gösteremezler. 

" Çok bi/eıı çok yamlır ,, darbı 

umtli, biz Türkluin bu hakikalı 
hemeız /zer milletten ewel luı.vradığı·· 

mızi gösterir. Fakyt ne yazık ki bu 
darbı mese/İll medLIJ/Wza uymak lıarr· 
keli, a11cak SO!l zama!llarda tekrar 
1'.anla11mağa haşlamıştır. 

Ayaklı ansiklopedi olmak, lwk 
a!lbar haline gr.lmdt hiinr.r değildir. 
Çünkü böı1leleri, lıer şeyin ancak ucun· 
dan bucafmdan bir şey öğrmebilirler. 
So11ra da bu aburcubur yüzünden 
mide fesad111a uğrarlar. 

Bugün bilgi bir çok şubelere ay· 
nlmış bulunuyor. Bunlardan birinde 
ilerlemek, bir ömre ancak 11asip ola· 
büir. Bilmekten maksat hem bizzat 
istifade rfmek, hem başkalarım müs
tefit ey/emcktir.Bu lıusul bulnıadzldall 
sonra, vakfını hu şeyden bir parça 
öğrt:ll11lege liasrelmek/e öldürmek neye 
yarar! 

Az bilnunin. zaran J•oktur. Esastı 
bilmemenin zararı vardır. Yannı ya· 
malak bir çok şey bümektensm az bil
mek, f aluı.f bildiğini doin ı•e esasll 
surette bilmek istifade temin. eau. 

MaZlum 
••• 

Panayır için 
Binlerce ziyaretçi 

Geliyor .. 
Panayın görmek için dış 

memleketlerden gelenler epey 
çoktur .. 

Dün Yugoslavyada oturan 
Türk kard~lerimizden 54 n 
ıelmişt panayırı gezmiştir. Bu 
günlerde Yunanistantdan da 
önemli miktarda ziyaretçi ge
leceği duyulmuştur. Enelki 
gtlıı Kara ve deniz yollarından 

lmıire gelen balkın sayısı 2659 
dur. Şehir çok kalabahkJaş
mıştır. 

Panayır ziyaretçileri yalnız 

ziyaretle kalmamakta, panayır
dan birçok eşya da satın al
maktadırlar. Bilhassa panayı· 

ran arka kısmındaki eğlence 
yerlerinde ve gazinosunda eğ
lenenler pek çoktur. 

Dün akşam zafer bayramı 
panayıra ayrı bir parlakbk 
vermişt kalabahk halk yığın
ları geç vakta kadar bilyük 
zaferin ekonomsal sonuçlannı 
belirten pavyonları gezmiflerdir. 

Yaş meyve 
Ambalajı 
Karşıyakada Cenan adında 

bir Türk kızının üzümt mcır ve 
diğer yaş meyvelerimizle yaş 
ı~bzelerimiz.in ihracı için bul
muş olduğu ambalaj formülü 
tecrübesi yapılmışbr. Ambalaj
lar Şubat ayanda açılarak tet
kik edilecektir. -Elb••eyl çalan 

Namazgah mahallesinde Ge
beş sokağında Süleyman oğlu 
Ragıbın dükkanına giren hır
sız tarafından onbeş lira de
ğerinde birtakım elbise çalın
mııbr. Çalanın Yugoslavyalı 
Enver olduğundan kuşkulanıl
maktadır. 

ııtııı ..... 

Hilal ec7~hanesi 
Memleketimizin birinci sınıf 

büyük ve lüks tıbbi bir mües
sesesi olan Hilil eczabanesi, 
her sene olduğu gibi busene 
de 9 Eyli'ıl şerefine Eylülün bi
rinci pazar günü sabahından 
9 Eylül akşamına kadar lzmir 
ve mülhakah halkı için büyük 
ve geniş bir ucuzluk yapaca
ğını öğreniyoruz. Eczacı Kemal 
Aktaşın bu pek kibarane ha
reketine karşı lzmirlilerin de 
bir maldan birden fazla alma
mak nezaketini göstermekle 
mukabele edecekl rini ümid 

ŞE&ia ·a ERLER -

Zafer bayramn sevinçle kutlulandı 
..................................... ~zzn .................................. .. 

Kahraman 
Baştarafı birinci sahifede 

diği-gibi Türkün asıl varlığ~n
da hasımları görememişlerdi. 
17 sene önce ordumuz bakım
sızlık ve güdümsüzlük yüzün· 
den mağlüp olmuş ve 30· 1 T eş 
918 de Mondoros mütarekesini 
imzalamışhk. Türkün içsel güç
lerini de yendiklerini sanan 
Avrupa hükUnıetleri imzaladık
ları mütarekeye dayanarak er
lerimiz, silahlarımız, cepbane
lerimiz elimizde iken yapmak
tan korktuldan fecaaUan bu 
zamanda yaphlar. Yurdumuzun 
hemen yandan failasını işgal 
ettiler. 

Bahdan hmir, Balıkesirt 
Bursa, Uşak, Göneyden Adanat 
Antept Antalya ve Konya ha
valisine Doğu kuzeyinden Türk 
ulusuna, Türk yurduna saldır
dılar. Halbuki biz yaşamak için 
karar vermiş ve muhakkak ya
şıyacaktik. Biz ölsek bile mu
hakkak çocuklarımız ve Türk
lük yaşıyacaktı. 10-2 Kanun 
921 birinci lnönü muharebe
sini kazandık, bu muntazam 
ve kuçük ordumuzun batı ille
rinde ilk utkusu idi. 

27 Mart 921 de ikinci Inönü
nü yapbk. Bu defa dah büyük 
bir utku ile düşmanımızı yen
dik. Nihayet büyük saldırış· 

larla Kütahyat Eskişehir savaş
ları başladı . bir ay içinde ek
siklerini tamamlıyan ordumnz 
tam 21 gün geceli gündüilü 
düşmanla boğuıtuktan sonra 
13 Eyliıl 921 de düşmanı bütün 
kuvvetlerile Sakarya, gerisine 
attı. Bu kazanç düşmanı ulusun 
harimi ismetinde boğmanın ilk 
müjdesi idi. Bu muvaffakıyet
ten sonra Gazilik ve Mareşal
bk unvan ve rütbesini alan baş
buğumuz Türk ulusunun, Türk 
kanrum varlığını acuna tanıttı. 
Arbk düşmana son ders vermek 
anının geldiğini yüksek görüşü 
ile anlıyan Atatürk 26 Ağus
tos 922 de Ulusal Türk ordu
sunu düşmana saldırttı. Atatürk 
Kocatepede üÇ gün sonra bii
tün acuna Türk varlığını tanı

tacak büyük utkusunun düğüm
lerini bağlamak ve acuna bu 
utkunun şaşırtıcı dalgalarına 
boğmağa hazırlanmakla meş-
guldu. (Alkıslar) 

27 Ağustosta Atatürkün (Or
dular! ilk amacınız Akdeniz ) 
buyuruğu ile ordumuzun saldı
nşı düımanı bütün varlığiyle 
kökünden söktürdü. Neye uğ
radığını anlamıyan düşmanları
mız her şeyi bırakarak kaç
mağa başladılar. 4 gün arkası 
bırakılmıyan düşman 30 Ağus
tos 1922 büyük bir imha mey
dan muharebesile başkomutanile 
esir oldu. O gün Türk illerin
den ve savaş meydanından 

şehitlerimizin kutsal ruhlarını 

altın ışıktarile selimlıyarak ba
tıya doğru yol alan her günün · 
ve bilhassa o günkü Türkiyenin 
güneşi Batı illerine Türk düş· 
manlarına bu büyük ve erişil
mez utkunun ilk ışıklarırıı biraz 
yakarak biraz acıtarak serper
ken Türk ordusu savaş mey
danının ebedi egemeni olarak 
Elen ordusunun insan, malzeme, 
ve her şeyden :nürekkep en
kazından vatan topraklannı 
temizlemeğe uğraşıyordu. 

işte 13 sene evvel 30 Ağus
tosta Türk ulusunun öz bir par
çası olan orılusu çelik, daya
nıklı kırılmaz e ~ ilmez ve bü-

ordumuzun 
ulusunun hak ett ği ve layık 
olduğu yükselme yolunun açık
lığını bekliyen; yenilmez bir 
varlık olduğunu kendisini tanı
mak istemiyenlere böyle ta
nıttı. 

Hiç şüphe yok lci Ordu bu 
utkusunu onu sinesinde besli
yen, kuvvetlenciiren büyük ulu
sunun sevgisi ve yardımı ile 
eline almış bulunuyordu ve ta
biidir ki ulus ile bir vücut 
olmuş olan Türk ordusu bu 
zaferi muhakkak kazanacaktı. 
Bize bu büyük ve ulusal ut
kuyu kazandıran babalarımıı.ın, 
kard~lerimizin en yükseklerde 
uçan, dolaşan ruhlarına yüz bin
lerce saygı ve selamlar. 

Bize bu büyük günü yaratan 
büyük Atatürke, büyük ulusu
muza, büyük ordumu7.a sonsuz 
selim, hürmetler. 

Yaşasın büyük ulusumuz, 
Yaşasın büyük Atatürkümüz, 
Yaşasın büyük ordumuz. 

C.H.P. Bdına söylev 
Çok alkışlanan bu söylevden 

sonra kürsüye öğretmen Şekür 
Çağatay çıktı ve H. Partisi 
adına alkışlar arasında ~u söy· 
levi verdi : 

Bayanlar, baylar ... 
Ben de Parti namına söz 

alarak şu dakikada kutlu zafer 
bayramımızın bize verdiği ulu
sal sevincı açığa vermak isti· 
yorum .. 

Büyük Türk ordusu ! sana 
hitap ediyorum : Seni bun-
dan on dört sene evvel 
bugün, ulusu kucakladın, 

•ve bir hamlede onu felaketin 
ve yangının içinden kurtararak 
yurdu selamete ve ulusu sağ
lığa kavuşturdun. 30 Ağustos 
Dumlupınar meydan savaşın
daki senin bu eşsiz kahraman
lığını anarken hakh olarak bu
rada övüneçeğim ve övünüyo
rum. Seninle beraber büyük ve 
eşsiz asker Atatürkünt lnönü
nün ve yüksek savaş tekniğine 
her zaman egemen Türk zabi
tinin yurda getirdikleri bu za· 
fert acun tarihinde tek ve eş
sizdir. 

Arkadaşlar! 30 Ağustos yal
nız süel bir zaferden ibaret 
değildir. O; Bütün acunun par
mak ısırarak takdir ettiği Türk 
devriminin bin tecelliyaunı da 
yurda beraber getirdi. On dört 
sene evvel alnımızı ak çıkaran 
ve bugün çok haklı bir gururla 
başa.mızı göğe yüyseJten Baş· 
kumandanlık meydan savaşı 
erkinlik davamızı tamamladı 
ve devrime hız verdi. Onun 
için istikbale inan ve güvenle 
bakıyoruz. 

Arbdaşlar; Türk ordusu 
bugün her zamankinden daha 
kuvvetlidir. Türk ordusu; çe
lik söngüsünü bökülmez ko
lunda tuttukçat varhğımıı.at 
büt:inlöğümüze kaygusuz gü
venebilirsiniz. 

Türk varlığının sembolünüt 
büyük zaferle beraber Dumlu
pinardaki meçhul, fakat kuv
vetli bilekle dik ve vakur 
bayrak temsil ediyor. lıte bu
nun içindir ki büyük parti: ge
nel kongre de değişmez sön
mez saygı ve güvenle bu or
duya bağlandı. 

Nemutlu bu ordunun hakiki 
sahibi Türk ulusuna, nemutla 
bu orduyu yaratan A tatüke ! 

General Rasim Aktoğ 
KUrsUde 

•• ~eçidi guven yarattı .. 
mevki As Komutem general 
Rasim Aktoğu kürsüye çıktı 
ve büyük bir heyecanla sürek
Ji alkışlar arasında aşağıdaki 
söylevi verdi: 

- Yiğit sübaylart erler ! 
Egemenlik savaşındat Baş 

Komutan savaşı adı verilen ve 
acun tarihinde eşi bulunmıyan 

30 ağustos büyük zaferini ut
kusunu ve onun sonuçlarını 

genç silah arkadaşım kısaca 
sizlere anlattı. 

Eşsiz utkunun manası 
Atatürk'ün yaratbğı bu 

e~siz utkunun ne demek 
olduğunu anlamak ve ve
rimli sonuçlarını görmek ve 
tatmak bir Qlus ve bir ordu 
için ne büyük bir erinç ve er
gididir(Nimet ve mazhariyettir). 

Arkadaşlar; Hepimiz içsel 
bir duygu ile inanmalıyız ki bu 
utku (zafer); dört yddan arbk 
sürmüş olan genel savaş

tan yorgun ve çok güçsüz 
çıkmış bir ulusun zaferidir. Bu 
utku ; topu, tüfeği elinden 
alınmış, askeri dağılmış, kay
naklarında hiç kuvvet ve kud .. 
ret kalmamış bir ordunun za
feridir. Bu utku ; ülkeleri ya
ndan yarıya elinden gitmiş, 

son kalan parçası da yarı ya
rıya çiğnenmiş ve yedi uzun 
yıl hiç rahat yüzü görmemiş, 
yavrularını kızgın çölleret karlı 
dağlara gömerek çetin ve sü
rekli savaşlar yapmış bir ulu· 
sun, kahraman ordusunun za· 
feridir. 

Bu utku; en medeni ulusla
rın dört yıl sürekli olarak en 
yeni savaş araçlarına ve teknik 
güçlere başvurdukları halde 
başaramadıkları ve alana çıka
ramadıklan, yok edici bir sa
vaş örneğini gösteren, acuna 
misal olan bir zaferdir. 

Bu utku Türkün güdem ve 
güdüm gücünü ve ulusun İnanç 
ve güvenç duygusunu göste
ren bir zaferdir. Bu zafer; ha
rimi ismetine saldırılmış bir 
ulusun zaferi ve ancak 
Türk ulusunun başarabile-
ceği bir zaferdir ve nı
hayet bu zafer ölmemeyit 
onur ve namusile yaşamağa 

dölen etmiş ve haksız olarak 
imza ettirilen zalım mnahede· 
ferin nasıl yırtılacağını göste
ren ve bir zaferden nasıl isti
fade edilebileceğini ve Türk 
ulusunun gururile, izzet nefsile 
oynamanın ne kadar büyük bir 
tehlike olduğunu meydana 
koyan bir zaferdir . Bü-
yük Türk u'usu ve batta 
bütün askerlik evreni bu utku
nun gururilet şerefile ne kadar 
övünse yeridir. Bu utku bize 
neler vermemiştir. Bugün şu 
güzel lımirimiön sağlam ve 
neş'e veren havasını teneffüs 
ediyorsak ve en kuvvetli silah 
ve araç:larla varbğimızı en 
büyük şeref ve sanlarla 
koruyabiliyorsak bunlar hep 
o utkunun, o büyük gü
nün bize bağışladığı sonuçlar 
değil midir? 

e,ı bulunmıJan 
bir komutan 

Tunç benizli yiğitleri Demin· 
den beri büyüklüğünü anlat
mağa çalıştığım bu büyük za
feri her zaman haketmek en 
büyük ve önemli ödevlerimiz
den biridir. Bunu yaratan, onun 
sonuçlarmı büyün ulusuna ve 
ordusuna emanet eden ulu 

çalıştığımızı görünce varlığımı
za, dölenlerimize, inançlarımıza, 
gayelerimize kuvvet ve kudret
ler veren sevgisini, güven ve 
teveccühlerini bizden csirge
mi yeceklerdir. 

Arslan yürekli Türk erleri ! 
Büyük ulusumuza ve ordumu
za nemutludur ki bağrından 
bütün .acun uluslarının gıpta ve 
tahassürlerini doğuran büyük 
Atatüı k gibi bir komutan çı
karmıştır. Onun ulusumuza ve 
bizim de bu ulusa mensubiyeti
mizle ne kadar sevinsek kana
mayız. Her zamant her yerde 
bağıra bağıra ve derin bir gu
rurla şöyle söylemeliyiz: 

"Biz, bağrından büyük bir 
Atatürk çıkaran büyük bir ulu
sun çocuklarıyız ve o büyük 
kahraman bizim ebedi başko
mutanımızdır ." 

İşte arkadaılanm; şimdi ça
bşmak ve böyle utkulan ka
zanmak sırası artık sizindir.Bit
mez, tükenmez çalışmalannızla 
bir çok şeyleri öğrendiğinizi 
görüyoruz. Bundan ülkünüz ve 
tabii hepimizin ülküsü şudur ki 
Büyük Başkomutanımız bize 
bir gün "Türk ulusunu ve yur· 
dunu koruyunuz!,, Diye emir 
ederse bunu muhakkak ve mu· 
hakkak surett~ yapmaktır ve 
derin bir inançtayız ki bu ül
küyü her zaman yapmak gü
cündeyiz. 

Yiğit silah arkadaşlanm! 
30 Ağustostan önce güzel 
ve ulu yurdumuzun çektiği 

acıları hepimiz biliyoruz. He· 
nüz çok genç yaşta olan 
sizler bile bu acının neler ol
duğunu tammışsınızdır. Yur
dmnuzda her zaman bay 
yaşamak ve ebedi egemen 
kalmak hakkınızı bütün 
uluslara karşı geniş bir 
inançla göstermek için çok 
çahşmahyız.. Ulusumuz ba
şarmak iizere giriştiği her türlü 
ilerleme devrimlerine en güçlU 
bir destek yine biz olacağız. 

Bu erişilmez zafer için bugün 
ve gecesi maddi tezabürlerile 
yılın diğer gün ve gecelerile 
de içsel tezahürlerle bayram 

yaparken bizi bu kutlu günlere 
kavuşturan, Türkiyeye yer yü
zünde en çok saygı de
ğer bir yer tutturan baş 
komutan büyük Atatürk'e, 

onun kahraman ve sanla arka
daşlarına ve büyük ulusumuza 
minnetlerimizi sunar ve bu 
uğurda kanJarını dökerek ölen 
kutsal şehidlerimizi de sayıı 
ve minnetlerle anarım. 

Geçld resmi 
Birçok defa alkışlarla kesi

len ve sonu sürekli alkışlarla 
karşılanan bu söylevden sonra 
ordunun geçid resmi başlamış 
ve iki saat sürmüştür. Hava 
filolanmız da alay üzerinde 
uçuşlar yapmıştır. Erlerin, top
larınt muhabere alayının geçi
şinden sonra toplarımız geçmişt 
deniz erleri, polis ve Uray za
bıtası müfrezeleri de geçerek 
alkışlanmıştır. 

Böylece tören bitl\liştir. 

Saat 12 de Kışladan 21 atım 
top atılmı.ştır. 

Geceki şenlikler 
Gece erlerimiz tarafından 

şehrin dört bir bucağından 
Cumuriyet alanına doğru fener 
alayları tertip edilmiş, halk da 
fener alaylarına iştirak etmiş-

l{ÖŞEMDEN 

lnsat\ .. k hali 
Her güzelin bir kusuru olıd 

derler. Kul kusursuz olaı•" 
dertlerini, saadetlerini göre g&
Te yaşadığımız, bunların h~· 
ralarını sakız gibi çiğneye .çır 
neye ömür sürüp nihayet kdl' 
dimizi çiğnettiğimiz yaşaru:: 
da en küçüğünden tut, en 
yüğüne, en kamiline kadar bd"' 
kes kusurdan, hatadan ~ 
sını kurtaramaz. JP 

Zama'l olur ki günlerce, b 
senelerce emek çekip te .Y;; 
tıfan bir sevgi bir gün ıç ., 
uçar gibidir. Bir kusurun u~ 
runa yok olur. Ortada ne sef 
kalırt ne hürmet. Jlll• 

Fakat kişinin kusursuz oldef"'. 
dığını düşünerek, hareket e tfel 
sek bu sevgiler, bu hürıPe 
eksik olmaz. . eO 

Bir çok istihaleler geçır 
edebiyatt siyasett iktisat ~ 
tında nice şahsiyetler ya kl
ları yararlıklar arasında b~ ~ 
çük kusur yüzünden çekiP
miş, hatta unutulmuştur. f" 

lnsanlarda ne garip ~11 ~ 
vardır: Bir kişinin yaptığl oJll": 
rarlıklar ekseriya göze ah....,.; 
çahşbğı unutulurda he °' 
bir küçük kusuru gözde k ,-: 
man bir dev olur,ağız.larda ~ 
lerce çiğnenen acı bir 

olur. ~ 
Bunun böyle olması ;;-

insanlar içiıı doğru ol?1~aı di1' 
beraber insanlık halıdir .,, 
her kusura yüz yumnıak dl• 
yahut kusuru bu mazerete et 
yanarak bile bile irtikap etıl' 
te hatadır. dll 

Tok .,,1 
••••• •••·••••••••••••••••·••·•·•••·• İ' 

Zabıta Haberle~ 

SarhoflUk ~ 
Kemer caddesi~d.e ka~ 

Hasan oğlu İsmaıJ ıle 1 ,}! 
oğh.1 Mustafa fazla sarh0~ 
rak rezalet çıkardıkiat ;i# 
ve polislere hakaret ettjkle 
tutulmuşlardır. 

11 CekeUn cebinde V' 
Balcılar çarşısında ~:~ 

Bohur oğlu Yaşuvanın biOd" 
nında bulunan ceketi ce 

30 lirası çalınmıştır. ttd' 
Başından yı ralli ,ıı.11. 
Yemiş çarşısında b ~ 

Y asefin incir hanınd• tıf 
Afi oğlu Salih, arkasın~ 
dığı bir incir çuvalını Y.

1 
~ 

geçen Emin kızı 70 ya~~~ 
Cemilenin üzerine du~~ 
ve başını tezgaha çarı> iiJt ti' 
yaralamıştır. Hamal 5' 
tuJmuştur. ~ 

Hayvan Urkdn ~~ 
Dün Halkapınarda t· ~ 

yanında bir kaza olmuflO~ 
nemenden İzmire g;_~ 
olan Hayrettin oğlu ti t ~ ;;_ 
idaresindeki 90 saytb ~ ' 
arabasına koşulu ha lııl'M ~ 
çekilen tulumba.da~ iit bit il' 
sürücü Hüseyinı dıger ai,&( 
baya çarpmak suretil~': 
den hafif surette ya ~ 
Yaralı hastaneye kaldı 

Bıçaklar ..ırl 
"111 ~.A 

Kemerde Şa~r ~ki ot!."'..J 
Ramazanm üıennde 1• de ~ 
deniz merkezi id~retl~ bit"' 
oğlu Sabitin üzerınde 
bulunmuşt alınmıştJr. dl~ 

Eve geçgeldl ~J. 
Evvelki gece ÇukUr C'f 

Kiremitçi sokağınd•J-18~ 
oglu Ahmed, kar~sı bati' ~ 
eve geç geldiği11ı b• 

8 
-,; 

rek iskemle ile başın /.~ 
suretiyle yaralamı~tır~iıı Y ,1 
tutulmuştur. Hüsnıye ,• 
h fift . • •• a ır. • ••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 
yapılmışbr. al 

Telgraflar: 
3
e'o'.J 

ana 
Zafer bayramı ~rıeriO 

büyüklerimize f znıır 1 t 
ve saygılarını bildırell b' 
lar çekilmiş ve zafe 

1 
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BAYAN TALYEN 

Bobespı~~~ı lngiliz - ltalyan gerginliği r:t~c;.~~ıara 
yere Sere:~ ...................................... ~··· M 1 ı d d . 1 1 lstanbul, 30 (Ô.T) - ibra 

) ... ! .. ! ........ _. ........................ ::·aa - Hirıucı fwluın a ta su ann a enıza b manevra arı c11tçılara gümrüklerde kolaylık uyuk tarılıı romatı ................................. 1 · · · " "ki G ...................................................... k b" g6sterılmesını Gumru er e-
Gaçen sard 3 rın lzU General Bulanje, uy 5u7 ır 1 nel Direktör1!iğü alikadarlara 
Daha on dördiüule iken çok olgun gecenin yorgunluğunu y~zünde ı Musso!ininin diyevi: ''Habeşistan süel işgal ve tamim etmiıtir • 
.w lilzd /Jir 1uz o1tuı Tuezya Ko- aksettirerek kapıda belırd · 1 • G 1 
IHuus Fransu ihlil4Jindelt evvd Pa- - Raporuauzu oraya b1ra- Sıvasa) kontrol altına alınmalıdır e~~- sa~ımımız 
l'ls'de ş6valye Fontenay üt evleniyor. kmızda bir dakika buraya g~- .,, " Butun dunyayı 
llıti/41 çıJunca aynlıyorlar. Tue.zva liniz. Talyen titredi: Tevkı~ Roma, 30 (A.A) -- Stefani Baldvin Perıembe glinü Lon· sübaylara kartı inzibat tedbir- ilgilendirecek 
/Jordo'ya sığmıyor. Burada eski bir raporu, Robespiyerin kendı Ajansından: draya dönecektir. leri almııbr. Ankara, 29 (A.A) _ 20 ilk 

ade lıansı oldaju için tevkif d b J rdu ' Bay Mussolininin kabine top- Londra, 30 ( A.A ) - Bay A d t · el -BL--'.)lor. Evvela tanulllı Ta/yen Bor- kalemin e azar anıyo ' ynı aytar 6n Cibuti ti· eınn pazar ren aunm •· 
'da tlıJil4l komi.seridir. Kafa/an _ Kabarus adlı kadın ne lantısında arsıuiusal durum Belclvinin 4 eylalde Silu Les mendiferinin korunmasmı •i· yımı cumhuriyet rejimini• Terk 

Uselerl sDmürütor. Terezya ıerait altında tevkif edildi? hakkındaki raporu bfttün ltal- Bainsden Londraya hareket lamak için bir konferans ya• ntlfuau ~~~rinde yapbit ~ 
mflracaat ediyor ve kurtulunca Herıeyi ıöyleyiniz. yan ulusu tarafında11 derin bir edeceii resmen teyid edilmek- pıldığını da haber vermektedir. ve verdırı ea ml1pet netiee-

l olllyor. Sonralan Oeri is- _ Bu gece (30 • 31 mayıs memnuniyetle karşılanmış ~e tec!ir. Fransız makamlanmn d&tll· leri g6ıtereceği için yalnız biz. 
!;.~_bir o/lanı seviyor ve onunla gecesiydi) Venayda Kabarus bu raporu basan gazete'er baş Mısır da llalyara nilıline göre bu battm kontro- leri değil b6Uln d&nyayı da 
'-"'ıcun'a lldiyor. Robnpiyer bu rr k d t ndaıla geri vatan· la d h b d 1 iJgilendirecektir 
•illeti Talytn'e haber vtrib Terqa'yı a ID va a yazı rın a ee l.An an bah- kaJ"fl mı ın Fransızlann elinde kabna T .. k . . . 
""'4/atıyor. c1qı tevkif ettik. Frene! adh aederek büyük önemini ve Kahire, 30 (A.A) - Baıba· ltalyanlar bunu ifpl edemiye- Ur iŞÇiSi 

Bu adamuı k8J11mnda Tal· hizmetçi kız ela, bayanına kaç- ltalyanıo gerek Habeşistan ge- kan MısuJılarJa lngilizler ara• cekleri gibi bombardun.b. da MotllreOz uçaklar ,....,or 
1• yenidea bir apk oluyordu. mak için vakıt vermek üzere, rek uluslar !';Osyetesi ve lngil- ıında güya bir süel birlik ya- yapamıyacaklardır. Fakat Ha- ANKARA 29 (A.A)- Tlrk 
Terezyayı kimbilir ne kada..r Fontenay Orozda onun kıh- tereye karşı o'an durumu an- pıldığı hakkındaki yayınblan betler tarafından zaptediline itçilerinin yapbğı ilk pllnar 
MYİyordu ki baylece gelip Ro· ğında dola11yordu. Onu da latmakta gösterdiği samimiyeti ve Mısır hükiimetinin ltalyan - hatbn mlldafaasım sağlamak ( Motönilz uçak ) Kayeeridea 
bupiyerin muhakememe kar- orada yakaladık.. kaydetmektedir. Gazeteteler Habet harbi açıldığı takdirde kabil olmıy;cajından korkmak- Ankaraya getirilmiftir. 
p)•tmıya cesaret etti. Metre· Talyen tefkatlı Frenelin. bu diyorlar ki: örfi idare ilin etmek tasavvu- tadırlar. Ayrıca T&rkkutu için Sow .. 
IİJIİD kaçmıya vakit bulacağını aadakabm içten bir takdırle ltalyanm yaptığı bütün ba- runda olduğunu yalanlamışhr. Parla ve Londrada yet Rusyadan ıiparit edilen 
umuyordu. Sahte bir pasaportu karııladı. rıı yoliyJe sokulmak veya eko- Fransara do•lluk glrUfmeler plin6rlerlitl( modtarslizlm~~klar) 
•ardı. Şafak vakti dllfUnilyor- - Bu çifti Venayda ne va- nomik tavizler elde etmek Bolzano, 30 ( A.A) - Bay Paris, 30 (Ô.R)- başbakan ve paraf er e ge •ı r. 
du: "O timdi yola çıkıyor, ziyette y~ka~a~ığınızı anlatınız. girişitleri Habeşistanın anla- Mussolini Fransa ya karşı sem- B. Lava) dlln öğleden sonra Zafer ha yramı 
~~.ki" aııyor. Artık kurtulmu•· _TalyNeans1ı1rgıçlı~f•ti: Fakat Geri mamazlığı yüzünden hep suya bolik bir harekette bulunmuı birbiri ardınca ltalya ve lngil- Denizli ve Aydında tören 
Lur düştüğünden meseJenin çıkar ve Brennere çıkarak oradan tere biiyilk elçilerile görüşmüı-

Fakat Perl sokağını uyandı· bir öksüz, bir çocuktur. Mer- yolu Habeşistanın işgal ve si- ilerdeki Fransız karakolunun tür. Bir kabine meclisi esna• Denizli, 30 (A.A) - Buglin 
ran at nallan Talyeni titretti. bamet saikasile... yasal kontrol altına alınmasıdır. bayrağını selamlamıştır. ıında 8. Eaval arkadaılannı zafer bayramı buıün bOyflk 
Kapısının önünde durup yum· - Doğrusu bu, merhamette lngilte re) e kar,ı Paris 30 (A.A) - Bay La- durumdan habe-rdar etmiıtir. törenle kutlulanmııtır. Tarene 
nık indiriyorlardı. Bu gelen bir çok ileri varmaktır. Raris, 30 (A.A} - Matin va) ltalyan büyük elçisini ve Londradan gelen haberlere saat sekizde ıüel komutan ta· 
han garsonu idi. Şu be beri - Nasıl? gazetesi 60 Itaf yan denizaltı arsıulusal durumu incelemek göre, Sir Samuel Hor dün ye- rafından kabul resmiyle baı-
ıetirdi : General Bulanje: gemisinin Malta civarında deniz için Avrupada bulunan Ame- niden devlet bakam ve uluslar lanmııtır. Bundan sonra asker 

- Bayan Fonkenay tevkif - Evet, dedi, ikisi de ge- manevralarına hazır bulunmak rikan senatosu dış işleri ko- sosyetesi lngiliz delegesi Bay ve balkın topJu db~unduğud i~: 
•dildı'. Fela" ket halinde size ha· ceyi gecirmek ve ıafakla be- . . . ld Edenle uzun uzadıya görüş- man alanına l!i i mit ora a ı 

ıçın emır veri iğini bildirmek- misyonu üyelerinden Popeuyu k kt l ler selimlandık ber aetı"rmeg"e memur etmiıti b kaçmak üzere bir han- S müıtür. Arsıulusal duruma ha· as er, me ep 1 • 
benL• ~a e~zlenmiılerdi. Ayni yatak- te ve icilya kıyısında önemli kabul etmiştir. kim olan Habeş meselesi Fo- tan sonra. ~usrllnkü bllyüklliğll 

el• a gı 1 d uçak toplulukları yapıldığım Paris, 30 (A.A) - ltalyan - reyn Ofiste bu iki bakanla sö- liç söyleyıcı tarafından anlatıl· Darbe Rob•.niyerdea g ı- ta uyuyor ar ı. sanmaktadır. H b 1 k · b t 
-r a eı uz aşma omısyonu ay il 1 b k l ki mıı ır yordu. Talyen bunu biliyordu. TaJyen sendeledi. Korkunç m rge er ve sü a anı an · . 

A fi b biki . k d d" Londra 30 (A.A) - Resmi Pol tia'ia iştirakiyle iki top- miimusilleri arasında görliıül- Bundan sonra geçıt yapıldı. L!~ele gitti. Bu tevki ·n ıe e· ~eyı son~na ka~dıar Ka ın· çevenler bay N: ussoliainin di- lanh yapmifhr. mektedir Geçit ala11ncla cephane yGklG 
umi ıAorma1 kap !t°CrdiJ:.lw. kim- lemf egkel mi ec urk I : k ryı yevi hakkında tavzih istemek Clbull demlrrolunun Habefl•landa ecnebiler kapı arabalariyle omualannda 

- A 5"' 5•- Hl en er e ltmlf ar, a ını için Romaya her bangı· bir mü- Durumu Ô mermi ta11yan Tllrk kadınla,. 
aelerin rahat bırakılmasını ge· çınlçıplak yatağından çıkar- Londra 30 ( • R.) - "Dey- ...nrekten alkıılanmışbr. 
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laruu kaldırdı : - ~ ~n '!.~an. ben mahvet- yalanlanmaktadır. imparator buna benzer teh- halinde bile kendi tebaaları eııiz göıterilerle kutlulanmış-
- Anladım, dedi. Bu.. Fa· kınyor u.. enı d likanh da • Londra, 30 ( A.A ) - Bay likelere engel o!mak için genç tehlike altında olmıyecaklardır. tır. 

tım. Benı affet!" e . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TaJyen tiddetle: :ı::k isterim. S&baylar bizi Unan r USU arım S a atJ 
- Hayır, dedi. Bu kadın ayınnayımzl" 

benim kanmdır. Siz onu tanı· Talyen yumruklarını sıkıyor- "'•• b J 
mıyoraunuz. Size yanht tuvir du, yalvardı: ~U ay arının ÇOğU kra}ftk İstiyorlar 
etaıiıler, fena raporlar vermit· _ yeter ! AIJab aşkına 1 Bakan, Doğu • • 

gezısıne çıkıyor 
ler. Etrafınızı sardınyor, nGfuz Yeter! 
•lbna giriyorsunuz. 0011 ve Robespiyer onu souk bir ba-
bana kartı sizi kuıkulandırdı- katla süzüyordu. Talyen aşk ve 
lar. Fakat ben onun ilgisizliiini, kinden titriyordu. Onun için, 
Prensiplerini bilirim ve temiz onu kurtarmak için her şeyi 
olduklarını bağırmata hakkım 

göze aldırmış, başını Robespi· var. 
O yere getirıLitti. Halbuki o, on - Ben onu tanınm. nu, 

lametlerln, Nooy!ann, Sen beı yaıında bir işılda kaçı-
F d yordu 1. 

•yolann kollarında gör ilm. Maksimilyen t 
- Bu ICiylediğiniz geçmiftir. _ N meı'um mahlük! dedi, 

O vakit ona 'ı.ı yaşında idi. çocukluğu bile sefahate ıftrlik-
- Ya general Brun ? liyor!.. Onu hAIA m6dafaa edi-
- Daha seni sevmiyerdu. yor musunuz? 
- Şimdi onun sadık oldu· Talyen ezilmisti.. . 

ğuna inanıyor musunuz ? Robeıpiyer daha bıraz tu-
Evet. valetiJe uğraıb. Sonra: 
Robespiyer seslendi: - Çıkalım, . dedi, Ş~nzel ze 
- Vatandaı BuJanjel ıubesine geçebm. Gerı çocu-
K k. kif emrini çıkarmak apısını açmış. ve 6!e. ı ev- i1ID teY 

den duyulması içın ıesmı yOk· fAzun.. S " 
- onu raı -

ıeltmişti. • .. .. .. • .. • 
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. VARYETELER MUZIK 

Fırsab kaçırmayınız. 

Atina, 30 (Ô.D) - Asbaı
bakan ve Sil bakanı geneıal 
Kondiliı bazı gazetelerin neş· 
riyabna karıı ıu diyevde bu
lunmuıtur: 

" - Venizelist gazetelerin 
doğru olmıyan yazılarını her 
dakika yalanlayamayız. Fakat 
ıllbaylann çofmıun cumuriyetçi 
olduğunu yazaı1dan zaman bu
nu tekzibe mecburuz. Yunan 
ulusu bu duyumlann doğru 

olmadığı gibi doğruya benzer 
tarafı da olmadığını anlayacak 
kadar anlayııbdır. 

S&baylanmızın hemen bepai 
rejim değifiminin, sarsılan dev· 
Jeti yeniden kurmak için ge
rekli bir 1&rt olduğuna inan
mıılardır. Buna inanmakla be-
raber kanun ve nızama itaat 
ve disiplinlerini muhıfaza et
mektedirler. Rejim meselesinde 
ve devletin idaresi hakkında 
karar vermeye ıalihiyettar bi
ricik yer olan Kamutay kara-

• nm vermiıtir. Ordu Yunan 
ulusunun kararını ıiikünet ve 
tam bir disiplinle bekliyor.Buna 
kendisi saymaj'ı gaıtereceji 
ıibi herkeıi de ıaycbracakbr. 

Sü bakanlığımdan istifa için 
bir mektup hazırladığım da ya
landır bunu aklımdan bile ge
çirmedim. Plebisitin yapılması
nı bekliyorum. Yunan ulusu 
tarafından verilecek karana 
yurdun hayatı menfaatlerine 
uygun olmaıını diliyor ve bay· 
Je olacatını umuyorum ve her 
vakıt yapbiım gibi halkın hlik
müne boyun eğmiye hazır bu
lunuyorum." 

Diğer taraftan kralcı saylav
lar merkezi tarahndan da tu 
tebliğ neıredilmiıtir: 

"Halk partiıi sıralannda ay· 
rılan haberler uydurmadır ve 
Venizeliıtlerin eseridir. Atina, 
Selinik, Liriıa gamizonlanmn 
ılibaylan ile donanma ve hava 
kuvvetleri yilzde 95 nisbetinde 
kralcıclular ve plebisit yapıl
masına dair olan kamutay ka-
rarının tahakkukunu bekliyor
lar." 

Hanıi Barbüs 
Moskova, 30 (A.A) -Tanm• 

mıı Fran11z muharrirlerinden 
Hanri Barbllue busabah za· 
tOrreedea 6lm8ftlr. 

lstanbul, 30 ( Ô.T ) - Tarım Bakanımız Şark illerimizdeki 
tetkiklerine Kars'den baılıyacaktır. Bakan bundan ıonra Kara· 
deniz sahillerini gezecek ve ziraat vaziyetini, köylülerimizin ih· 
tiyaçlarını tetkik edecektir. Tarım ıslahat programı bakanın bu 
geziden dönilıUnde hazırlanacakbr. 

Istanbulda zafer ha yramı 
Çok parlak şekilde kutlulanmıştır 
lstanbul, 30 ( Ô. T ) - Burada zafer bayramı çok parlak te

kilde kutlulanmıf, geçid resmini yapan kahraman ordumuz on 
binlerce halk tarafından alkıtlanmıftı,. 

Bu akpm Harbiye Okulunu bitiren genç aübaylanmıza t6ren 
ile diplomaları dağıblmııtır. 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE SiNEMASI 

Sevmek yaşamaktır 
Franıızca aazlli : Baı rollerde : JOAN GRA VFORD 

FRANCHOT TONE • GENE 
Seaoı saatleri : Her rln 3-5-7-9 15 Cumartesi 
Talebe 1ean11 1 - 3 Puar 1 3 da batlar 

FIA TLAR : ikinci .:.:.rin~ :o Balkon so 

1 En 80D 

fabrikada 
• te ve tamamen otomatik ve modern 
yapılmaktadır. 
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Aydınoğlu Bay Memed a ından 
Perenses Sofiyanın el 

ir şahin gibi sıçr yarak 
· sarıldı 

t 

- Sevgilim bu askerlerin 
vücudu prens Bay Mehmedi 
kuşkunlandıracaktır ve bir iha • 
nete uğramaktan çekindirc
cektir. 

Viyolet; ne yapalım Rober; 
prens Edmon generalin me!a
neti cihetle bu kuvveti gön
dermiştir. Iade edilmesi değru 
değildir. Prens bay Mehmcd 
pusuya düşürüldüğünü zanne
decektir ve bu düşüncesi ha
sebiyle çok haklıdır. Haydi 
prensese gidelim. 

Rober - Prenses hazretleri; 
sızı muhafaza etmek üzere 
gönderilen kuvvet cihetle dü
şünüvorduk. prens bay Meh
med çok haklı olarak şüpheye 
düşecektir. Müsaade ederseniz 
bendeniz gelecekleri yola Jtİ
deyim ve vaziyeti izah edeyim. 

Prenses Sofiya - Çok doğru 
Rober; Edmonun hareketindeki 
samimiyeti kendisine izah edi
niz. Şayet tereddüt ederse be
ni alırsınız asker erimizin ar
kasında bir yerde görüşürüz. 
Şu karşıki tepede bir ev gö
riiyonım. Orası kime aittir. 
Zaten Prensin gizlice bu kadar 
göz önünden geçmesi de teh- , 
likelidir. Ben gösterdiğim eve 
giderim. 

Rober - Çok i!•' düşündü
nüz aziz Prenses; Bendeniz o 
evi her kime aitse boşaltır ve 
hazırlarlm. Müsaade ederseniz 
yarın Prensi karşılamağa gide
yım. 

Prenses Sofiye - En doğru 
hareket budur. Ben prensten 
evvel gizlice ovada gider bek
lerim. Viyolet bana refakat 
eder. 

Viyolet - Cariyenize göre 
yanlış hareket ettik gibi geli
yor. Bu kadar külfete hiç ha
cet yok. ikinci mülakatı Villa-

l nızda yapmak en münasiptir. 
Prens tebdili kıyafet eder. Ro
berle gelir ve görüşürsünüz. 

Prenses Sofiya - Her ne ise 
Viyoletçiğim. Ruhumda öyle bir 
heyecan var ki; şu iki günü nasıl 
geçireceğimi bilemiyorum. Ro
berin fedakarlığını takdis ey
liyorum. Benim için ne mu
hatıralara göğüs geriyor ne 
zahmetlere kat'amyor. 

Robe:- - Yalvarırım aziz 
prenses; hayatımı herşeyimi 

size borçluyum. Bana Viyoleti 
vermekle hayat verdiniz. Dün

yayı bağışladınız. İnanınız; sizi 
bahtiyar görmek en büyük 
emelimizdir. 

Viyo:et - Siz mes'ut olma
dan bizim gönlümüzde sevincin 
yeri yoktur. Sevgimizi sizin 
mukaddes eliniz yarattı. Haya
tımız, aşkımız sizindir melek 
prensesim. . 

İki günü Prenses Viyolet mü
temadiyen dağlarda gezerek 
dertleşerek g~çirdiler. Karşı te
pedeki eve gittiler. Rober her 
şeyi hazırlamıştı. Prenses Sof
ya : Viyolet, hakikaten bahti
yarsın. Rober gibi kahraman 
alicedap bir genci seviyorsun. 
Bak her şeyi nasıl hazırlamış. 

Burasını bir aşk yuvası haline 
koymuş. Ne de ince ruhu var. 
neler düşünmüş. şu sofraya 
bak. Her halde bütün bunları 

bütün eşyayı kimseye göster
meden Rober geceleri arkasın
da taşımıştır. Dün gece siz uyu
duktan sonra beni aldı, bura~ıa 
geldi. Sabaha kadar herşeyi 
hazırladık. İnanınız melek So
fiyacığım. Rober bütün bu iş
leri candan sevinerek yapmış· 
tır. Sabahleyin aydınlık o!unca 
bana: 

" Nasıl ViyoJetçiğim ; güzel 
oldu. Prenseslmizi memnun et
mek, bahtiyar görmek saaJc
timizdir, "değil mi ?,, D;yerek 
o sessizlik jçinde göz!erinden 
yaşlar akıtarak sizin için dua
lar etti. Ne elmas gibi bir kal
bi var .. Bilseniz. .. Kendisi şim
di yoJlarda prensi bekliyor. 

I' 

Aydmoğlu bay Mehmed, bay 
?arı ile at anna binerek sapa, 
ınsan geçme1. tepelerden, yol-
lardan iki günde I' emer y:ıy
lasma }·akla mışlardı. 

Bay Sarı - Bayım; mÜ!;aade 
ediniz. Siz o ağaçlıkta istira
hat ediniz. Ben ileriye gideyim. 
Vaziyeti anlıyayım bir saata 
kadar dönerim. 

Aydınoğlu bay Mehmed -
Haydi kahramanım; yolun açık 
olsun geç lrnlma. Bir muhatara 
görürsen ıslık çal; ben yetişi
rim Sarı ••. 

Bay Sarı ilerledi. Sarp yer
lerden aşarak karşıki tepeye 
baktı. Küçük bir ev. Kendi 
kendine: "Muhakkal' prenses 
buradadır. Gönlüm böyle diyor. 
Kemer yay!asmı muhataralı 

gördü'er,, diyerek ilcrJemeğe 

başladı. Bu sırada bir ıslık s ~si 
(Sarı) yı durdurdu. A~aftı yolda 
Roberi gördü. ki dos! yıldırım 
giôi koşarak b:rbir!erine sarıl
dılar. 

Robcr - Hani prer.ı;, kar· 
deşim?; gelmedi ise prenses 
muhakkak ölür. Neden gelm • 
d!? Sebebi ııedir? Allahaşlnna; 
şimdi prensese ne diyeceğiz? 

Bay San - Dur allahaşkma 
Rober. Avukatlığı benden ay
nldıktan sonra çok çabuk tah
sil etmişsin. Ben söyliyeyim. 
Bu kadar le~aşa hacet yok. 

Rober yine durmıyrak mü
temadiyen: "Prens nerede? Ne
den ge1medi?., Diyerek söyle
niyordu. 

Bay Sen - Anlaş Idı sen 
çok değişmişsin bay şuracıkta, 
(elile işaret ederel<) prens te 
buracıkta• artık birbirlerini 
bu'sunlar. Aşk buna derim.Bu 
kadar yakınla~tıtar. Birbirinin 
'kokusundan alsınlar .. 

- ~ f1Jl1! t'llt' -
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Uç gündenheri a , eş sö dürül~medi 
Bolu, 29 (A.A} - Göynük 

ilçesinde fiç gündür tahribat 
yapan orman yangını bugece de 
söndürütememiştir. 

Yangın Göynüğün batı ve 
kuzey ormanlarından ilerliye
rek kuzeye doğru yönelmiştir. 
Gittikçe dallanıb büyüyor. Yan
gın çok zarar yapmış ve yap
maktadır. 

Göynüğün bütün lcöy ve ka
saba halkı yangına çağınlımş, 
Göynüğe yakın Mudurnu ve 

il muhafız ve korucularmdan 
yardımcılar gönderilmiştir. 
. 
Iranda fabrika 

Sovyetler yardım 

Eedecekler 
Moskova 30 (A.A) - Sov

yetler birliğinin Jraodaki büyük 
elçisi B. Cernik iJe İran dış 
işleri bakanı Kazım ban 27 
Ağustosta bir tecim andlaşma!llı 
ve tarıma zararı olan çekirge 
ve transit demiryolu münaka
latı hakkmda notalar alıp ver
mişlerdir. 

Ayni zamanda Sov .1 etler bir
liği tecim mümessili de finans 
bakanile kontratolara bağlan-
mıştır. Bu kontratolar İran Sov
yet eşyasının satılması ve bir 
çok fabrikalar için makine ve 
fılat siparişleri hakkındadır. 

Diğer teşebbüsat için müzake· 
reler devnm etmektedir. 

Mudurnu ilçesinde söndürü
len orman yangını da tekrar 
b~tamıştır. Her iki ilçedeki 
eırman yanguı!arırfın söndürül
mesi için devamlı ve müessir 
tedbirler alınmıştır. 

Bolu, 30 (AA) - Mudurnu 
ilçesindeki orman yangını sön· 
dürülmüştür. Göynük ilçesin
deki yangın devam ediyor. 
Yüzlerce işçi büyük uğraşma
larla yangın sah<ısını daraltmı

ya muvaffak olmuştur. Yangı

nın bu sabaha kadar söndürül
mesi bekleniyordu. 

Finclik Üzerinde de 
Alabcs fiat O)runu 

Yapılıyor 
Trabzon, 29 (A.A) - Fm~ık 

ihracatçılannın bir oyunu sJ-
nucu kabuklu fındık fiatları 
yirmiden on beş kuruşa düş
müştür. 

Üretmenlerin maUannı satışa 
çıkarmc.ıiarmı fırsat sayan mu
tavassıtlar alıcı olmakta fakat 
malı Avrupaya çıkarmamakta
dırlar. Fiyatların daha fazla 
düşürülmesinden korkulmakta
dır. 

Amerlkada çlftçllere 
Yardım 

Vaşington, 30 ( A.A ) - B. 
Ruzvelt çiftçiler üzerine olan 
ipotekler için moratoryom ko
yan bir emirname imzalamıştır. 

GAZiNOSUNDA 
Arsıulusal beşinci 9 eylül panayırının 
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TABLDOT YEMEK 

Bolzano, 25 Ağustos yer'dir. ihtiyar bir köylüye bo- neral Bestroçi şu manevraları" 
manasını böylece hülasa et· 
miştir; 

(Paris solr) :zuk bir Italyanca ile bir iki 
Bofzanodan busabah, şafak- şey soruyorum. Hiç cevab ver-

- Bunlar ilk önce bir te"
nik denençtir. Alp dağlanoclJ 
düşmandan çabuk davran111ık 
gereken harp bir hız harbtdır· 
Bizim hayret verici nakil vası: 
talarımızı göreceksiniz. U<laCI 

tan evvel ayrıldım. Hava teh- mi yor ve kapısına iliştirilmiş olan 
lil:esine karşı uyanıklık halinde büyük harfb kağıdı gösteri-
olan şehir mavi kağıda bürü- yor! uViva il Re" (Yaşasın 
nen lambalardan hiç denecek Krnl). Kavalo Biyanko (Beyaz 
~ir ışık alabiliyordu. Otomobi- at) nıeyhanecisi daha gevşek 
hm Mendvolu yoluna girdi. olacak ki Almanca söz açar 

Bu Alp bölgesindeki yollar 
geniş ve pek muntazamdır. Her 
dönemeçte pol:~ler nöbettedir. 
Asır:ık çam oq,nanlanndan ge
çerek 1500 metreye çıkıyoruz. 
Son!a hele:z.onlar çizerek derin 

1 

vadilere imyoruz. Tam saat 
7 de T ov:ı göztepesine varı

yoruz. 
S. aatl : 

Her taraftan silah sesleri 
geliyor. Toplar işlemeğe başlı
yor, uzakta Nose vadisinde 
geniş ve kesif bir bulut yavaş
ça ilerliyor. Bu S. saatidir. 
Bolzano dolanında büyük ma
nevra başlamıştır. 

Bugün ilk safhasını görece
ğimiz büyük harbin gaye
si, ltalya'nın lm:ıl deniz 
kıyılarına 200 bin asker 
göndeamekle beraber, Ti -
rol hududunda yalnız kendini 
müdafaaya yetecek kadar de
ğil, ayni zamanda Avusturya 
hadiseleri böyle bir zaruret 
doğurursa, müdahale ederek 
hücuma geçebilecek kadar kuv
vet toplıyabileceğini gfü;ter
mektedir. 

Bir erkanıharp :zabiti hare
katın teferruahm anlatıyor.Bu
rada Brenner fırkasının tam 
ortasında, kızıl hatlardayız. 

Kırmızılar Alpleri geçerek30 
kilometrelik bir cephe üzerinde 
harptan evvelki hududa doğru 
ilerlemek istiyen düşman istila 
ordusunu temsil ediyorlar Bun
Jarın hedefi Bolgans ile Trento 
arasında, yan yoldadır. 

Bu iki fırkaya, ulusal ordu
yu temsil eden maviler de iki 
fırka ile karşı koyuyorlar. 
Birisi, hafif denilen bir 
dağ fırkası, diğeri piyade
dir. Bu harekatın hakemliğini 
yapan general Aroşonun emri 
altında da, istediği tarafa iste
diği anda atabileceği iki fırka 
vardır. 

Harp pHnı 
Erkanıharp zabiti bana harp 

planını anlatıyor. Ormanlarda 
ve henneklerde gizlenmi§ bin
lerce askerler bu anda kırmı· 

zı!an Brenere doğru atmak için 
harekettedirler. On1an kimse 
görmiyor, fakat 125,000 asker
lik fırkaların buralarda olduğu 
muhakkaktır. 

Bu hücumcular sol cenahla
rında, kısmen düşmanı aldat
mağa ve hücumun bu taraftan 
yapılacağı zannını uyandırmağa 

yarayacak gaz bulutları fırlat
mışlardır. Zehirli iperit gazile 
dolu olduğu farzedilen diğer 
bulutlar da. müsait rüzgar sa
yesinde, kızılları mevkilerini 
boşaltmağa mecbur edecektir. 
Bu karışıklıktan istifade ile 
asıl hücum sağcenahta ken
dini göstermektedir. Yarın 
Vcrone, Trente ile Gorde gö
lünden gelecek yeni kuvvet
JerJe hareket tam genişliğini 
alacakbr. 

Halk aratunda 
Y akm bir köyde dolaşıyo· 

rum. Burası Gerınan ülkesidir. 
l evba1an (tal an-

Mussoluı:11in iki ojflu ve damadı Eritreye harekrt ettiler 
açmaz cevap vardi. Burada mek, makineleştirmekteki jJef"' 

geçit yapan askerleri ne be· f leyişlerimize şahid olacak· 
w • • Y'' genıyor, ne sevıyor. Amma her sınız. Kadrolarımız bura 
gün birkaç fıçı şarap sattığına modern harbin bütün te~et" 
memnun. rüatini öğrenmek için geliyor' 

Bu cenup Tirollileri İtalyan- lar. Fakat heyşeyden evvel bll 
!aşmak üzere iken Hitler pro- manevralarla ltalyanın b•tf 
gandacıları bunlarm akıllarını yüzünü bütün kudretiyle g&•: 
çelmişler._ Köyün beyaz duvar- termek istedik. Bizim iıe 1<•. 
larında, ıtalyanca şöyle ibare- dar devleri andıran bir gayre 
ler var! t kt d" 'd v görnıe-"T hl'k 1. e mu e ır o. ugumuı 

e ı e l yaşamalısın." cektir. 
"Yüz sepe koyun gibi ya· Eritreye yeni fırkalar dab' 

şamaktansa' bir gün arslan gibi gönderdik. Buna rağoıeP b~~ 
yaşamak muraccahbr.,, radaki kuvvetimiz aıala~., 

"MT h " h · etıl . . ı ıs ayathr, ayat mı- yerde çoğalacaktır ve puç ~ 
lıstır.,, h v k rec:e,-

F 
arp yapmaga arar ve fİ 

" aşist inanı, kahramanlık ns• gün, burada hiçolmazsa Jl1 f ı• 
inanıdır.,, b" k A d uh• 8 

u as erı eğer ın dOf' 
Evet, çünkü Tiroide, Alpla- edeceğimizi dostlarımız ve 

rın serin sislerinde kalan ltal- manlarımız bilmelidirler.,, 
yan askerler hiç durmadan .,. u • ... • J 
Eritrenin yakıcı kumlarını ve V OfOŞİlof bul V~k 
Afrika topraklarında kendile- ev 
rine hazırlanan harplan düşü- Açıldı-Asfald döşefl:d~ 
nüyorlar. Uray ( belediye ) tarafıııte"' 

Harpçı İtalya Güzelycrde Gazi ilk o:ıe ril'i 
Burada sahlan gazete Tori- önünden itibaren yangıP Y~ıof 

nodan geliyor. Başında kır· baştan başa kesen (Vore tJI'• 
mızı harfle şu manşet var : bulvarı ) tamamen açılııılf .,..t' 

Harpçı Italya için'de as- Uray mühendisleri yakıPcl:f 1,. 
kerden, Eritreye asker sev- varın döşenmesi için keŞ',.tılt 
kiyabndan ve sevkulceyşten pacaklardır. Bulvarın 
ba k 1 f k M 1

. . döşenmesi dü•ünülüyor. _J. 
Ş a a yo . usso ınınin iki -s er 

oğlu ve damadı Napoliden beş § Doktor Mu~tafa be! tJt•f 
bin gönüllü ile birlikte hareket desinin asfalt döşeaıesı 110' 

etmişler. Bu hafta da dört bin tarafından onarılmağa )>af 

asker gidiyor ve bütün Italyan mıştır. 
radyoları bunların harp şarkı- Ke Dorseyde v· 
larmı yayıyorlar. Paris, 30 (AA) - ~iiY~I 

General Bestroçl val bu sabah lspanY~ Leısi•· 
Diyor ki : elçisi B. Deçardanas ıle ciJ•' 

Sü bakanlığı danışmanı Ge- tan büyüh eJçisi B. pe 
olarak, vesaitimizi motörleştir- poski'yi kabul etnıiştir· 

GÜZELLİK 

~Kohinor 
Diş fırçası ile korunur. ~ Diş macunlarıfll~ 

Dünya doktorları yalnız en ~ e · ld OJ unu }le 
sert ve sıhhi fırça oJan n yısı o ug polı" 
BRONZ'u tavsiye etmekte- ~ kes anlamıştır. 
dirler. :-.; torlarımızdan so 1 ııf1 

Taklitlerden sakınınız. ve deneyiniz. 
Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Buldanioğlu. Izmir 



YENi A~ll~ • 
~ ... at A§ustos tes• _sa.-. 

Küçük andlaşma 
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Casuslar Avı 
ıBelçika kraliçesinin ölümü •••••••••••• 

Konferansı bugün 
Toplanıyor 

BUYUK HARPTA INGILIZ - ALMAN 
VE FRANSIZ CASUSLARI 

:aı.rt.nci. K.ısıxn 

-43-

Bir rezalet gecesi 
Ra.:.putin o kadar sarhoş olmuştu ki 
Kadınlara saldırınağa başlamıştı 

~-------------··__. 
Bu iğrenç mezhebin hala T o- genişlemişti. Rasputin, ansızın 

polsk civarında gizliden gizliye cebinden bir ikona çıkardı. 
ınensupları olduğu iddia edil- Bütün davetlileri ona tapmıya 
rnektedir. davet etti. Papasın çılgınlıfıı 

Miyasoidof işte böyle bir arttıkça artmıştı. Çizmelerini 
z.arnanda Raspotinin saraya in- çıkardı. Gömleğini başından 
tısap ettiğini haber almış bu· çekerek çıkardı. Yarı çıplak 
lunuyordu. Artık tali yolunun bir halde mukaddes ilahileri 
açddığını gören bu serguzeştçi okumağa başladı. Harbiye: na-
he 'f k l zarının suvarede bulunması, da-

rı endi kendine şun arı ı 
söylüyordu : vetlilerin bu iğrenç saldnış an 

"Bu Raspotin denilen adam protesto etmelerine imkan 

kadın ve paradan mı boşlanı- brakmıyordu. 
yor ? ,, Şafak sökmek ü~er~ i.di. Ras-

Ser j Miyasoidof, Rasputinin putin Katerina Dımıtrıyevnayı 
§Öhretini ve ihtiraslarının iç çelik gibi kuvvetli olan kolları 
Yüzünü öğrenince: ile sarmış, bırakmıyordu. Har· 

- Bu adam para, şarab ve biye nazırı da bir tarafta 
kadın mı seviyor... Bravo... sızmış, kalmıştı. Katerinanı.n 
Kolayca anlaşacağız. Onun en vaziyetile yalnız dostum Mı-
fn .. l " d -t yasoı"dof ala~kadardı .. Daha bir "' a guvenine ayanan mu e· 
ahhidi ben olacağım. ihtiras- kaç zabitin yardımı ıle Ras-
larını lüzumundan fazla temin putinden ayırdılar. Sarhoş pa-
edeceğim. pası bir otomobile koyarak 

Böylece, Rasputin, Alman- evine götürdüler. 
Iarnı gizli yardımlarına daya- Rus milleti bu feci yoksul-
narak bezden gömleğini ipek- luklar içinde ÇJrpınırken Çar-

ten gömleğe çevirdi. Goroko- Iarım "Mukaddes Rusyası,, 
vaya caddesinde 64 numarada işte bu iğrenç durumda idi. 
çok muhteşem bir konakta Bin bir burafaye inanan Çar 
Yerleıti. Konağın mahzeni en Çarkoyesloovada dış alemden 
eski ıaraplarla dolu idi. uzak yaşıyordu. Sarayın hassa 

Serj Nikolaviç Miyasoidof, prdusu, resmiğ polis teşkilatı 
harbiye nazırının yaveri ve en Okh d ·ı · ı· v• ana a ı verı en gız ı 

çok emniyetini taşıyan bir milisler hep Çarın hayabnı 
adam sıfatile Rasputine sokul-
IDanın yolunu bulmuştu. Arala- korumaia çalışmakta idiler. 

ıdü. Miyosoidofa gelince o Alman 
rında sıkı bir dostluk örü 
M 

casus teşkilatının hizmetinde 
iyasoidof Prokoskovi köyün-

den gelen papasın daha çok olarak günden güne daha mü· 
hoşuna gitmek için şerefine him yer işgal ediyordu. Şimdi 

onun maiyetinde bir casus 
mükellef bir ziyafet verdi. Da- ordusu vardı. Yüzlerce istih
Vetliler arasında Petrogradın 
en ı:üzel kadınları ezcümle barat ajanları, bertarafta pu-

dansöz Kcçekinskaya, Pemses suya yatmışlar, bütün harek~tı 
Andronikof, M. ve madam Su- en ince teferriiahna kadar bıl-
homlinof, kontes Fedor Lipa- diriyorlardı. 
nof hazır bulunuyorlardı. Bu Miyasoidof Harbiye Nazırı-
aonuncusu (F eder Lipanof) Al- nın da hem emniyet ettiği 
nıan casusluğunun göz bebeyi biricik adam, hem de sıkı fıkı 
sayılabilirdı. dostu olmuştu. Genç yaşında 

Grigory Rasputin ziyafet sa· binbaşı olmuştu. Şimdi kolonel 
lonuna girince dekolte tuvalet- olmayı bekliyordu. Zengindi. 
lerile gözleri kamaştıran enfes Kadmlar tarafından seviliyordu. 
kadınları gözucuyla süzdü. Kuvvet ve nüfuzunun en yük-
Sonra haç işareti yaparak Har- sek derecesine çıkmıştı. 
biye nazırı Subomlinofun eşsiz Günün birinde, bir gazeteci, 
güzelliğile eğilerek Rasputin~n alelade bir gazeteci onun yo• 
elini öpmek istedi. Raspuhn lunu kesti. Bir kalem darbesi 
daha atik davranarak genç 0 kadar kuvvet ve kudret 
kadının mini mini ellerini ka
ba saba elleri arasına aldı. 
Kalın dudaklannı yapııbrarak 
öptü, Rasputin bu centelmencc 
görünmek iıtiyen Jestten sonra 
şunları söyledi: 

" - KUçük kumru, sen af• 
kın kızısın. Memelerin tatlı, 
ağzın tazedir." 

Gregory bundan sonra ala
bildiğine içmeğe koyuldu. Sar
hoşluğu son dereceyi bulmuştu. 
Müziğin en heyecanlı dakika
larında boşaltbğı bardağı ta-

vana savuruyor, tavanda par· 
çalanan bardak parçaları da-

kazanan Miyasoidof'u yere scr
meğe kifi geldi. Bu gazeteci 

Boris Suverindi. Muharrir bir 
gazetede yazdığı çok şiddetli 
bir makalede Harbiye neza
retinin yüksek memurlanndan 

birinin yabancı bir devlet he
sabına casusluk yapmakta ol
duğunu iddia ediyordu. 

Makalede Miyasoidof'un adı 
ortaya ahlınıt değildi. Fakat 
vaziyetten haberdar olanlar bu 
sabrlarda kastedilen adamın 
kim olduğunu biliyorlardı. Ma
kakalcnin altinda pervasızca 
ıu imza vardı: "Aleksanfr Iva-

noviç Guşkof" 
- Sonu var -
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Kayseri fabrikası 
için usta Rus işçileri 

Buna sebep olan 
Belçikayı genel 

acıklı kaza 
yasa soktu 

Roma, 30 (Ô.R) - Bir oto
mobil kazası, ltalyada özel bir 
gezi yapmakta olan Belçika 
kraliçesi Astridin ölümile neti
celenmiştir. Otomobil Kral ta
rafından sürülüyordu. Kazayı 
gözlerile görenlerin anlattık

lanna göre Kral ve Kraliçenin 
bulundukları otomobil 50 kiloft 
metrelik bir hızla ilerile-

koştu, diz çöktü, elini tuttu ve 
onunla konuşmak istedi. Cevap 
alamayınca onu kendine çekti, 
kollan arasına alarak hıçkınk
larla ağlamağa başladı. Oto
mobili o arka spiderinde yer al
mış şoför de ağır yaralanmıştır. 

Roma, 30 (Ö.R) - Belçika 
kraliçesinin ölümile neticelenen 
otomobil kazası haberini,ltalya 
kr:ı ı Udine bölgesindeki harp 
sahnelerini gezerken haber al
mışbr. So.1 derece müteessir 
olan kral gez:sini kesmiş ve 
Udineye dönmüştür.Bu felaket 
haberi bütün İtalyaya yayıla
rak en acıklı bir duygu uyan .. 
dırmıştı. Her tarafta bayraklar 

muşambalan vardı ve sai eli 
bağlanmıştı. 

Kral ailesi erkanı ve yüksek 
devlet adamları kraliçenin ce
nazesi önünde eğildikten sonra 
kral Leopold zavallı karısının 

yüzünü son bir defa daha gör
mek arzusile yalnız brakulmak 
istedi.. 

Harba karşı bir nümayiş ha-

Bükreş, 29 (A.A) - Yarm 
Yuğoslavyada Bled'de toplan-

tılarına başlıyacak olan küçük 
andlaşma daimi konseyinin top-

lantısı siyasal çevenleri ilgi
lendirmektedir. Bu çevenler 
görüşmelerin başlıca mevzuunu 

Trianon muahedesinin süel 
maddelerinin tekrar gözden 
geçirilmesi, H~bsburglarm tahta 
dönmesi ve Sovyetlerle olan 
ilgiler meselesini teşkil edece .. 
ğini sanmaktadırlar. 

Amiral Horti 
MUhim bir söylev 

Verecek 
Budapeşte, 29 (A.A )- Kral 

naibi Amiral Horti Macar -
Yugoslav sınırı yakınında ific-

hacz nıevkiinde bellisiz asker 

adına dikilmiş olan anıtın açıl
ma töreni ilgisiyle yarın lir 

yarıya indirilmiştır. 
Brüksel 30 (Ö.R) - Kraliçe söylev verecektir. 

Astrıdin ölümü Belçika ulusunu Küçük andlaşma devletleri 
derin bir yas içinde bırakmış- arasındaki konferansın topla-
tır. Ulusal matem henüz acısı nacağı bir günde verılecek 
unutulm~mış olan krai Albel"" olan bu söylev büyük bir ilgi 
tin ölümü mateminden daha az ile beklenmektedir. 

genel değildir. ç· j • l •} • Şimal i.;tasyonunda son de- ın - apon ı gı erı 
rece kalabalık bir halk yığım, Londra, 30 (Ö.R) - Nankin 
Kraliçenin cesedini getiren hükükmetinin Pekin hükumet 
Kral trenin muvasalatını derin meclisinin dağılması hakkında 
bir sükut içinde bekliyordu. verdiği emrin Pekin Japon 
Bakanlar, snylavlar ve şarbay çevrelerinde derin bir tesir 
furgunun açılışında ve garın yaptığı ve ancak iki suretle 
kapısı önünde bekliyen cenaze tefsir edildiği bildiriliyor: Ya 

Bdcikcı kra ı Leopo/d arabasına tabutun naklinde ha·· Ölen kraliçe Asflid Nankin hükumeti, hükümet 
mekte iken ansızın, yolun bu zır bulundular. Silahlarım yere zırlamış olan Belçika sosyalist rnnseyinin Japon makamlnrile 
kısmında caddenin kenarında indirmiş olan askerler bütün partisi bu gösteriyi tehire ka- müzakereye girişmesine böylece 
bulunan yarım metro yüksek- geçit boyunca sıralanmışlardı. :rar vererek devlet başkanının engel olmak isteyor. Yahut ta 
likte küçük bir dıvara doğru Bir süvari hassa alayının ar- derin acısına ve bu kadar tatlı, Çin ve Japonya arasındaki il-
kaymıştır. Sol taraftaki iki kasından ilerliyen cenaze alayı ğenç ve iyi bir anne kaybeden gileri iyileştirmek ;çin doğru-
tekerlek dıvarm üstüne binmiş doğruca kralın sarayına gitti. üç zavallı yetimin matemine dan doğruya görüşmeye giriş-
ve otomobil büyük bir ağaca Arkadan diğer süvari alayları iştirak ettiğini bildirdi. Ce- mek amacını güdüyor. 
çarpmıştır. Arka tarafta otur- geliyordu. naze alayının tarihi henüz Londra, 30 (Ô.R) - Tokyo-
ma~~a ol~n Kraliçe bu çarpma Leopold mahallesi garında tespi edilmemiştir. Salı gü- dan bildirildiğine göre Eylül 
tesırıle dort metreye fırlamış ve inmi_ş olan kral Leopold önce- nü yapılması çok muhtemel- ayında müzakerelere baılan-
kafatası patlamış, hafif yar~la- den saraya varmıştı Kraliçenin dir. Kraliçenin ana baba ve ması için Mogolistan tarafından 
nan kral Leopold bayılmıştı.Ayı- ı tabutunu merdiven önünde kardeşleri Stokholmdan Brük- yapılan teklif Mançu - Kuo ta-
lınca hemen kraliçenin yanına o karşıladı. Yüzünde pansıman sele hareket etmişlerdir. rafmdan kabul edilmiştir. 

1 
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talyadayanamıyacakmı Yunanistanın taze 
lngiltere geniş boykot yapmak !st:vor üzüm ihracatı' 

. Jngiliz/eri11 Ne/so11 Zultltsı 
~arıs, 29 (A.A) - lngiltc ber alan çevenlerdl. söyleudi-

rcnın durumun~an ba!'s~den ğine göre ancak son uzlattırma 
Ocuvrc iHCtesı, Bu hukume- te•cbb.. 1 . . k • d • k 'k . y us crıoın a amctın en ve 
tın e onomı ve fınansal zecri yah t b b la 

db · ı - · - u mu asematın aş ma-
te ır ere eggın oldugunu san- sından sonra Cenevredelci de-
makt~~ır. Bu gazete diyor ki: legasyonlar arasında geçecek 

lngılız projesi zecri tedbir- görüşmeler sonucunda uluslar 
ferin tatbiki için 42 ülkenin sosyetesi paktının şiddetle veya 
topluluğunu Kilislerde sağla- mülayim bir ıekiJde tatbiki 
mak, fakat ağır sonuçlar do- kararlaştınlabilecektir .. 
ğurabilecek bir şiddetle Duçe' Vukuatı takip için 
ye sert yüz göstermektedir. Aden, 29 (A.A) - Kolom-

,1ngiltere bu kadar geniş bo adındaki lngiliz kruvazörii-
mıkyasta manevi ve belki de nün bugün İngiliz somalisinde-
maddi boykot karşısında (tal- ki Berberay:ı gelmesi bekle-
yanın dayanacağını sanmamak- nilmektedir. Kruvazör vukuab 
tadır. takip etmek için orada kala-

Bolzano, 29 (A A) - İyi ha- cakır. 

Elll Ura gitti 
Basmahane istasyonunda Er

zincanlı Muıtafa oğlu Etemin 
elli lira parası yankesicilik su
retiyle çalınmıştır. Hırsız ara-

Sinob panayırı 

Türkofis Atina şubesinin bir Hükümet ihraç olunan yaı 
raporuna göre~ Yunanistanın üzümleri ihraçtan evvel sıkı bir 
taze üzüm ihracatı gittikçe art- kontrola tabi tutmaktadır. Da· 
maktadır. 1930 yılında genel hilde dış pazarlara sevkoluna-
taze üzüm ihracatı 33,612,224 ca•: üzümlerin toplama ve amb-
drahmi değerinde 7,310192 Jaj usulü hakkına alakadarlar 
kilo iken 1934vılında 50,972:797 hükümetçc aydın! nmaktad1ılar. 
drahmi değerinde 10,998,918 
kiloya çıkmıştır. Senede~ı .. ..:neye artan yaş 

Yunan Hükumeti taze üzüm üzüm sekiyah için lazım olan 
ihracatını teşvik için hertürlü frieorifik vagonların çoğaltıl-
tedbire başvurmaktadır. Bu masına da ayrıca ehemmiyet 
arada 17 nirnn 1935 tarihli verilmiştir. Bugün Yynan tarım 
bir kanunla 1935-36 senesi bakanlığının aldığı tetbirler 
bütçesinde zirai mahsuller ih- sayesinde soğuk hava ter-
racatının teşvikine medar ol- .tibatını haiz 168 vagon var-
mak üzere 27Lan üç milyon dır. Bunların 123 ü frigo-
drahmilik kredinin prim namı rifiktir. Ayrıca Avusturya-
altında Avrupa pazarlarına yaş dan 40 frigorifik vagonun sa-
üzüm gönderenlere tahsisi için tın alınması için de on milyon 
Tarım Bakanlığına mezuniyet drami tahsis edilmiştir. 
vermiştir. Yunanistanın memleket iti-

Bu prim kilo başma 501epta barile son beş sene içindeki 
olup en az 50 ton yaş uzum yaş üzüm ihracatı aşağıda ve-
ihraç edenlere verilecektır. rilmiştir. 

1930 1931 1932 
Mikdar Kıymet Mikdar Kıymet Mikdar Kıymet 

kilo cirahmi kilo drahmi kilo drahmi 
Mısır 6861471 30832224 4856659 15368721 6053625 18055406 
Avustur. 202099 1472500 538001 2971458 1094233 4948112 
Almanya 79100 615000 126522 745940 143150 847740 
lngiltere - 238436 843240 
Çekoslovak -
Egede Ital-
yan adal. 
Sair ülkeler167522 692500 133367 586872 683685 2867810 

7310192 33612224 5892985 20516231 7974693 26719068 

Mrsır 
Avusturyn 
Almanya 
Çekoslovakya 
Egede İtalyan ndal. 
Sair ülkeler 

1933 1934 
9090653 16445992 7037580 20812797 

1793703 7546488 1582055 8751145 
1066230 6071035 1438677 7912520 

1413273 5246155 361184 1629315 
254454 659210 16640 26000 
463591 2018606 662782 3831020 

14082004 37987489 10998918 50972797 

vetlıler üzerine düşllyordu. Mi
Yasoidof Rasputinin bu gürül
tülü sarhoı jestlerinden zevk 
duyuyormuşçasına onu tahrik 
etmekten hali kalmıyordu. Bir 
aralık zencirlerini koparmış bir 
9yıyı andıran papas dans eden 
çiftler üzerine saldırmış, kadın
ları kavalyelerinden ayırarak 
Öpmeğe koyulmuştur. Bu sah
neyi hararetle alkışlıyan yalnız 
Miva idoftu. ... 

Moskova 30 (A.A) -Türküs
troy'un istemesi üzerine Kay
seri kombinasının tczgihlann
da çalışan ameleleri talim et
tirmek üzere en iyi mensucat 
işçisinden beş danesi Türkiye·_ 
ve qönderilecektir. ı 

8 eylulôa açıJmak ve üç 
gün sürmek üzere Sinob'da 
bir eşya ve hayvan panayırı
nın acıhcalh haber alınmısbr. Y P.kün 



SahHe e YENi A:SIR ;s1 •ıusıos ı 

us leri çok a 
ans n bu en şiirli yara iZ d' 

aka bir de hayat 
Parisde bu mevsim en çok, 

hatta at koşularından bile çok 
halkın görmek istediği şey 
nedir, bilirmisiniz? Rus dansı 
ve baletleri. Meşhur Rus artisti 
Serj Loifor tarafından yapılan 

İkar dansında öyle ulvi bir 
ifade var ki kimse görmekten 
yorulmıyor. 

Asıl dans aşkı burada ken
dini gösteriyor. Yoksa, evden 
kaçmak iç.in fokstrot arkasın
da koşmakla dans sanatını 
sevme\c arasında büyük bir 
fark vardır. Sanat sahasında 
ise, dansta Rus baletlerinin 
ftstüne çıkmış bir şey hala 
bnlunamadı. Bunlar, o lcadar 

Rus baldlerinin 
yeni yıldızı 

Vera Zarino 

N. ı. uakt ıır/L,ııerı ı.lw /11gıliz Japon 

mrlrzi Sn 1 ı O ~'o 
C'>

1
• i oldukları halde, her gün 

11 l .a yeni gözüküyorlar. Bura
dn anane en büyük hakimdir. 

Avrupada yapılan kreasyon
ların en çoğu, ilk Rus balet
Jerinin izini takip ederek mu
vaffak olmuş!ardır. Bilfıkis Ame
ri!.a turnelerinin nüfuzuna ka
pı m karakterlerini değiştiren 

ba 'etlerin şiiri daha sönü'<tür. 
Çocuk ~ayı; cak 

ba erinler 
L4U baletleri yaratanlardan 
çoğu - kadın erkek - daha 

çocuk sayılabilirler ve yüksek 
b"r nan'at kudretini nefi.,lerinde 
to. 'amış bulunuyorlar. Rus ha
ldi şiirin unutulmağa başladığı 
bir devirde, son şiir sığınak

larından biridir. 
Sovyet Rusyada bu dansı en 

parlak bir şekilde devam edi
yor ve bmirden geçen Sovyet 
balerinleri bize bunun bazı ör-
neklerini gösterdiler. Amerika
da da Rus baletleri cok muvaf-

fak oluyorlar. Bunlar ikisi 
de genç milletlerdir. Şimdi 
Fransa da aynı dansa 
karşı göste rilmeğe baş
hyan fazla rağbet, sahne 
dansının, dans ibdaları

nın yenı 

zandığmı 

bir cazibe ka
gösle:-iyor. 

• • .ç 

Fakat balerin ile danı;·· 
birbirine karıştırmam .. 
dır. Balerin dansın 
bir san'atkarıdır. 

Dansöz ise ... 
Mesela, gazete

lerde bir ilan: Dan
söz aranıyor! Artık 
küçük kızlardan 
koşan koşana! Kü-

çük bir daktilo var. 
Patron onu karşıfayor : 

- Evveıce ne iş ya
pıyordunuz ? 

- Daktiloyum... iş 

bulamıyorum. 
- Dnktifo mu ! ne 

ise, yeni işiniz bir de
ğişildik oluyor. Kalkı
nız, sizi biraz. göreyim. 
Şapkanızı ve mantonuzu 
çıkarınız .. Bacaklarınızı 
gösteriniz. Peki, pek 
fena değil. Bir't<aç ak
şam yeriniz var mı ? 

- Bulmağa çalışırım. 

Amma gündelik olarak 
25 frank veriyorsunuz. · 
Yetmez ki! 
-Gideceğimiz yerde 

hayat bahalı deği. 150 
frank aylıkla bir oda 
bulacal<sınız. F az!a ola
rak da yemek bizden. 

- Yalnız akşam ye
meği zannediyordum ? 

- Gece dansediyor
sunuz. Gündüz uyuyor
sm uz. Daha faz!a ne 
istiyeb~lirsiniz? 
Doğru ya, fazla ne 

isliyecektik... Amma 
bizi nereye göndere
cekler? 

- Korsikaya. 
Her ay değls:ıen yüzler 
Korsikadada dansöz 1 Ö le 

olsun. Kontratlarımız hazırla· 
nacak. Almağa gitiğimiz gün 
direktöre soruyorum : 

- Gideceğimiz yerde yalnız 
bir ay kalacağımızı yazmışsınız. 
Böyle her ay yer değiştirtmek 
size fazla masraf olmıyacak 

mı? 
- Öyle amma, bu gibi yer

lere müşteri çekmek için her 
gün yeni yüzler Jazım. Bunun 
için bir " devri daim ,, kurduk. 
Her Pazar oraya dört dansöz 
gider, dört dansöz de oradan 
gelir. 

- Mutlak böyle mi olmalı? 
- Tabiğ, yirmi kadın ola-

caksınız orad:ı. 
Yirmi kadın! Bu pek hoşu

ma gitmiyor. Günde 25 frank 
alacağız amma, küçük bir eğ
lence yeri için gene epice mas· 
raf. Mukaveleme 2öz atıvorum: 

• e 

Scrj fJııi ar " I r,. 
ba'.tin le 

" Scrvic;te ih mafü:.rlık, 
imtina veya ini.ta, a'e-
me lrnlinde mukavele 
feshedilir. ,, Bu h:ıyd ne
reye kadar gidebilir. Gü
zelce öğrenmek isf yor~m. 
Hilırriyır:t"n hudud!lll 
Müşterı ile birlikte yat

maktan sakınmağa ne dere
ye kadar haltkımız olur? 

Emprezaryo hayretle bnnn 
bakıyor ve n"hayet yüzüme 
gülüyor: 

- I-liç de D'z"n zannetti;;:
niz şey değil! Bi'~ i.ir. c"dd"~ 

ve kendilerini saydırmnsını 

bilen kadınlnrlrı çah~maktan 

daha çok bo 'anıı ız. 

- Öyle ya, erkekleri bil:r
siniz! Bir kadını bir kerre ele 
geçirdiler mi. Artık düşüne

mezler bile. Halbuki , onlaı n 

umud vererek sık sık zez:n
mek ve kendini vermeden on 

lan çekmek liizımdır. Yoksa 
ciddi ve daimi müşteri ele 
geçmez ki ... 

Ne güzel ahlak dersi! An
laşılıyor ki kibar kadınların 

yaptığını bize yaptırtacaklar. 

Bir tecrübe ederiz! 

olmakla geçen zavallı dansözler v 

f.ıt.z~g !m""'~cn c t 
Yola çıkıyoruz. Vapurda biz 

arkadaşlarla tanışıyoruz. B'risi 
Miçi çok yüksekten atıyor! 
" Şimdi ne iş yaptığımı dost
hırım duysa kim bilir ne der
ler?,, 

" Acaip! Evvelden c y--pı

yordunuz? 
- Şinemn! 
f\1içi gurur' anıyor. Gözlcrin:n 

altındaki çürükler yüzünü ke
miriyor. Genç ve ~olmuş, iuti
yardan beter ... Fakat sinemacı. 
E .ner Jina ortaya atılıyor: 

- Ben' Monpcrnasia res!:am 
modeli idim. 

Üçüncü arkadaş, Suri yerin
den fırlıyor. Üç çift ~öz o 
süzüyor, soruyorl::ır. O, p~k 
sade: 

- Ben çıplaklık yapı
yorum. Ne bakıyorsunuz 
öyle ? Ben de modelim. 
İş~e inanmazsnnız. 

Ve elden ele dola
;nn fo~oğraf .ar uza
nıyor. Ressam, hey
keJtraş isimlerile do
hı. Ne tı>haf, he-
pimiz bu dansözlüğü ele 
ğeçirmek için gazetelerin kü
çuk ilanlarını nasıl baştan 

aşağı okuduğumuzu unutuyor 
ama, şimdi birbirmizden üstün 
çıkmağa çalışıyoruz. 

fJaris operasmda 
Rus baldi 

Cifl(tf 
rrrd As/er ilt . il 

Rocrrsİlı yeni b 
darı<:z 

Lüi/m eteklerinizi kaldmmz ! Dansözler nasıl aq41e edilır 
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- Bayan! Kalbimi bir mek
tup okur gibi okudunm. Siz
den hiçbir şey gizlemeğe lü
zum yok; evet, Ko~tes Beat
risi seviyorum.. Elemim sevgi
limin kaybolmasından ileri ge
liyor. 

- Bu adaya sevgilinizi ara
mak iç"n mi geldiniz? 

- E\et bayan! Sevgili Be
atrisimi bulabilmek •unidile bu-
raya ge!dim. Belki ümidinı 
boşa çıkacaktır. Eğer böyle 
olursa ben artık yaşayamam. 
Kederden ölürüm. 

- Neden i.imidiniz boşa çı
kacaktır? Yoksa Lükresin öl
dürmesinden mi korkuyorsunuz? 

- Evet. .. Bundan korkuyo
rurn. Adaya gelmek için belki 
de pek geç kalmışımdır.Vaktile 
gele.ediğimden dolayı işişten 
geçmiş olmasın. 

- Hayatından emin olun!. 
- Ne demek istiyorsunuz ? 

Yoksa Beatrise dair malüma
lınız var mı? Ah bayan l Rica 
ederim söyleyin... Çabuk söy
leyia_ 

- Hakiki bir rnalümatım 
Yok.. Hep tahmin.. Siz pmdiye 
kadar Liilnes Borjiya ile mii
nasebatta bu:undunuz mu?Ken
disini gördünüz mü? Sizinle ko
nuşta llHI ? Bunları anlamak 
isterU.. 

- Maatteeuüf gördiim. •• 
Konatt..ı.:. 

- Likres zevci dük dö Bi
zalyayı öldiirtmiiftür. Halba ki 
b~valh adam alçak kannın hiç 
ır arzusuna aagel olmıyordu. 

LUkres istediğini yaptyorda. 
Şüphe yok ki M lıadm ~ 
diye kadar bissettiji arzuları
nın daha şiddetli bir hav~ ~e 
beveme kapddaim& delildir
Acaba Lübu sizi seriyor ma? 
~oğnıı söyleyin.. Bu alçak kan 
sıze gönül vermiş olmasın ..• 

- ihtimaldir. 
. - ihtimal demeyin ben ka

hyen eminim. Lülues siıe gö
nül vermiştir. Sonra sizin Beat• 
tisi seydiğiıım anlaymca za· 
vallı kıımağa intikam almağa 
kalkıştı. Burası muhakkak.-

b 
- Pek doğTu söylüyorsunuz 

ayan_ 
M•ga gülerek söı.üae devam 

etti: · 

dökmek kana susamış bir :k"m-
se için ölüm dehşetli bir ceza 
değildir. Şayed bir adam ken
disine kuvvettli bir mani teş
kil ederse ozaman vücudunu 
kaJdırır. Lakm intikam mese
lesinde ölümünü tercih etmez. 

- Ah bay3n!... Şimdi sev

gilime ne yapar? 
- Ne mi vapar? Durun 

söyliyeyim. fptida kuı kirletir. 
Kız bu vaziyetle karşınıza 

çıkmak istemediği için pa~a:~a 
gibi karşınıza atar. Her ıkmı
ziıı elim durumu karşısında 
gibi duyacağı intikam zevkini 

düPnün ... 
Ragastan divane gibi bir ha-

le geldi. Mınldanarak : 
- Bu ne zulüm, bu ne al· 

çaklrk... Demek ki Lukres ~~
nilen alçak karı, insan degıl, 
bir canavar öyle mi?. 

Diye bağumağa çalışıyordu. 
Mağa ise: 

_ Şüphe mi ediyor sunuz? 

Sözüyle cevap verdi. Ragas
tan kendini biraz toplayınca 

sordu: 
- Lakin siz Lükresi neden 

bu kadar iyi tanıyor sunuz. 
Cibilliyetinin bu kadar bozuk 
ve gaddar olduğunu nereden 

b·ı· "" ? Yoksa si:ı de ı ıyorsun... . . 
Lükr~içio mi bu adaya geldiııız? 

Maga düşünceli bir tavırla 
Ragastaııa bir dakika baktı. 
Sonra Şövalyeyi daha fazla 
lurpaJamamak için yavaşca : 

_ Lükre.s benim kızımdır. 
Cevabını verdi. Dehşet ve 

laapet içinde Ragastaoın ağzı 
apk kaldı! 

- Kızımz mı? 
Diyebildi. Maga dedi ki. 

- Evet kızım... Bir ananın 
kızından biyle bahsetmesi çok 

garip değil mi? Ben Lükres 
ve Sezar gibi iki müthiş afet 

dinyaya getU-miş olduğumdan 
dolayı kendimden tiksiniyorum 

ve kendimi canavar doğuran 
ana addediyorum. 

Maga bu sözleri söylerken 

gözleri ya~la dolchr. Utancm

dan yüzünü eli içine akit son
ra da hüngür hüngür ağlamıya 
ba,ladı. Zavallı kadılllll sad.a
_.ı ı._ _ __:Letinıde o derece 
919'1a ve nan:a 

- Ben Lükresin cibilliyetini keder nrdr ki Ragastan kendi 
Pek iyi bilirlm. Dediğim mu- derdiBi unattu, Magaya acımrya 
haldcakhr. la batladı. Bir müddet göı yaş · 

- Pelıi bayan.. Demia Be- rmı clökti.ikten sonra sözüne 
~~~ hayatta olduğ1ınu ~· deva• ederek: 

eli.iz. Buna nasal Wikmedı-
Yoraunuz? - Ne iyi adamsınız şöval-

D L .. k · ye ... Halime acıdınız. Keşfimde 
. - edim yal.. Ben u resa 
1Yice tanırım. Ba alçak kan yandmannŞ1m. Cidden siz çok 
kalbinize bir nqtu vvrmak iyi bir adamsanız. 
•e · · d "t ihtiyar Maga balıkçının ha-

~zı ölünceye ka ar mu e-
-ır etmek çaresini aramış ve zırladığı odaya gitmek için 
a.v U f ayaüa kalkmıfb. Fakat şöyaJ-

a ' kıza da ez.a ve ce a o 
et- -k =~-•- y~ve de kvvvet ve cesaret 

"tte maksadım güta~or. " 
- Aman ne diyorsunuz ba- verınek için: 

h ? - . . . - Sevgitiaiz için ölüm yok-
1-.~ Sozlerınız benı korku- s·· I d'- ·m gibi Lükres 
.... Yor. tur. oy e ıgı 

_ o· . .. 1 Lük- ölümle intikam almaz. Onun 
.nleyın şovalye... . e in 

teae aör .. ,.. bir =-.,ence için eodi~e etm y .:r 
d - . ~ e o um ~ - oıı" \ ar -
egildır. Adam öldürmek, kan ........................... .. 
...... ••••••••••••••••••• k' ···•••••••••••••••••••••••••••• lb ki o kadar uykum var ı .. 
llrasında - askerler var. Arka- j Ha u S · d ? 
ct.ş oluyoruz HeıbirİIDize korte Eakat urı nere ?e 'y k 

· K'" -k sarışın mı u a-
J•pan bir iki ki i: Mici'yi ko- - uç~ _ 
~ın . . '· lac:b O- ndan zabıt onu çagırtmış. Pek 

an bır gemıcı yaka · ? 
la\aıı d .. .. . üverte istemiyordu, ama ne yapsın 
111:1 a. gonlu razı. Jnıa g . Burada 00 kişi arkasına takıl-ernurıJe dost oldu Benımle b" d ·· .. 
Sori fi111di bütün kalabalıkla nnş, zorla hep ır_ en ~puyor-
karş1 k R h t bırak- fardı. Zavallıcık aglamaga baş-
1ı11y ar ı~ayız. a a !adı ve bir gemiciden kend;-

oı ar kı uyuyaınn. k · .d d" B k . · · sini yukarı çı armaSJnı ı~ııe ı. 
ere et :ı;arışın bır gemıcı d h h ı 

Yan ' • h' Hiç olmazsa a a ra at o a-
ıma sokularak benı ıma· d - il ·1 

Ycsi altına nlı or cakh, eg mı 
_ G . : Y • d _ Sesi yavaş yavaş tatlılaştı, 

elmı:ı: yanım a uyursa k k" "k 
rıuı. Sizi rah,at bırakırlar. eli elimi .hıra tı ved uçu L ge-

Ko ''- 1 bi . • Beni ınici benım yanım a uy .. uya 
rıuxa ı r genucı, 

YÇtrlcftiriyor. Örtümü örtüyor, daldı. b d' d •- k 
D - u ıyar a er•c -iİllkü sooktan titriyorum. Ya- ogruso, . 

va1 . k Jerdcn sizi koruyacak yıne aD-
~ etimı alıyor. se• çı ar- • rk k nlabilir 
~ rtak kuYftfim v4 r.ak bır e e • 

- . ' ' ~ ,?~,, 

ürkiye birincilikleri 
Takım ar dün 
Geldiler - Fina 

akşam şehrimize 
maçı nasıı oldu 

Aydında yapılan Türkiye bi- Sakarya ikinci golünü nhyor 
rincilik eri garbi Anado:U grup Sakaryanın ikinci golü dakika 
şampması maçlarına işf rak 13 Salrnrra orta hafk topu Sai-
cden takımla.dan lzrnir, Mani- din ayağından kesti.Yerden bir 
sa ve Uşak şamp'yon'arı dün pas ile orta muhacime verdi 
akşam Aydın po~sile şehri- Adnan yerinde bir pas 
mize ~elmişlerdır. U~ak ve il~ Kamrana geçirdi. Kam-
Manisalılnr bugün memleketle- ran Ccru"li atlattı. Ziya koş-
rinc dönecelderdir. tu, fakat Kimıran aııi bir 

Grup amiri federasyon mü- şüt çekti Sabahaddin yattı 
messili { · emnl Ha im de bug~;;ı fakat top ağlarda bu göl öyle 
Baltt es:r tarikilc Çnna1d aJey güıel otdu ki belki bu grop 
gitmek ü:ıcrc şehri 'zden geç- m..-çlnrındn öyle güzel gol ol-
OÜi ir. Çanakkaleye_ çıkan madr. Bu golden sonra yirmin-
şampiyonluk ihtilafını halletmek ci dakikada yine Altınordunan 
üzere gitmektedir. bir hücumundn hakem bir 

Manisa kafilesi idareci erin- penaltı çaldı Adil çekti. Top 
den CeYdet Aydında yap:Ian dişarı l<açtı. Halk hakeme ba-
grup şampiyonasının bütün ğırıyor : Bay hakeme gözlük!.. 
maçlarını sırasire gazetemize Fakat hakem hiç de aldır-
ynzmışhr. Bugün de son yapı- mıyor. 25 inci dakikada Sakar-
lan Altınordu - Sakarya maçı- ya sağiçi Kamıran topu geri-
nın tafsilatını vermiştir. Aşağı- den kaptı, önüne gelen hafı 
ya yaDyoruz : geçti. Cemil atıldı, onu da 

Finala kalan Altınordu ile geçti. Aarkadan Ziyayı da 
Sakarya takımlan hakem eski atlattı. Sabahettin ile karşı 
Altınordulu Şevkinin idaresin- karşıya acele etmeseydi mu-
de oyuna başldılar beriki t.a- hakkak bir gol daha yapacaktı. 
kım da çok güzel oymyor ve Fakat tecrübesizliğinden ~ut 
halk tarafından alkıştanıyordu. Sabahe!tinin ellerinde kaldı 
On dakika böyle mütevazin Altmorda hiç olmazsa bcraber-
geçen oyun Sakaryanın lehine Jiğini temin etmek için çok, 
ceryan etmiye başladı Sakarya Sakarya galibiyeti kaçırmamak 
yerden kısa paslarla Artınordu için var kuvveti ile çalışıyor. 
kalesine iniyorlar on ikinci Dakika 38 Altıoordu muhacim-
dakikada Sakarya orta mu- !eri Sakarya kalesine inerken 
bacımı Adnan bekleri atlat- hakemin gene düdüğü işitili-
tı sıkı bir şut direğe yor, penaltı halk bağınyor 
çarptı. Albnordu muhakkak b:r değil filan diye hakem bu se-
goJü atlattı. Altınordu çek ça- fer Sakarya kalesine 7 metre-
hşıyor, fakat SaJ.:aryanın genç den serbest vuruş veriyor. Be-
muhacimlerini bir türlü tutamı- reket Raof kafa ile kurtarıyor. 
mıyorlar. Dakika on yedi, yine Oyun çok heyecanlı devam 
Sakarya tehlikeli bir hücum ediyor. 
yaptL Adnan tcpu yerden Ka- Dakika 43 baftayını bitmek 
mürana kaydırdı, Kamüran çok üzere bütün Aydan halkı haydi 
ç.abuk bir çcv klikle Cemili at- Sakarya yarın Sa~.arya vapuru 
lattı, şutu Sabahiddin güçlükle Sakaryayı lstanbula götürecek 
kornPre atb. Halk bravo Sa- diye çılgınca bağırı ı or. Bu es-
lcarya diye bağırıyor, Albnor- nada bay Hairm Sakaryanın 
du açıkları ile oyun açmağa orta bafı on sekiz çizgisi ba-
çahşıyor, fakat bdgün Sakarya ricinde topa elle vurmasından 
baflan Fethi ve Rauf her iki frilcik yerine penalb Yeriyor .• 
açığı tutuyor, bir türlü fırsat Halk hakem yapma yazıktır 
vermiyorlar. dakika 25 Sakarya çocukların hakkını yime diye 
gen~ akında, orta mühacim bağırıyor.. Hakem hiç oralı 
Adnan sol açık Süleymana de- değil.. Penaltıyı Adil çekiyor. 
rin bir pas verdi. Süleyman Gol top ortaya geldi birkaç 
kaleye doğru inerken Altınor- gidip gelişten sonra haftayım 
dunun sağ halı Vedat bu akını bitti bu gol Sakarya takımını 
favulle durdurdu, Sakaryanın çok sarsmıtb. Bu yeni iki go-
orta hafı 30 metreden bu fri- lün ilcisı de haftayımlann so-
kiği çok ıılu bir şutla Seba- nan ve penaJtidan. 
hiddillin ellerine çarptırarak Tekrar para abklı hemen 
gole' tahvil etti. Bu gol bitün temdit oyununa başlandı Sa-
Aydıa ba!kını çok seYiadirdL karyaaıg bu pşlwıhğından ve 
Çılgınca Sakaryayı al~Jadılar. kaleci inin ayağı sakat olup ta 
Altınordu bu gotd~n sonra b6- maça iıtirik e!me.diğindea ye-
tün enerjisini sarfediyor, fakat ni ve ıimdiye kadar hiçbir 
bugün hakikaten güzel bir oywı kaleci durmıyan acemi kaleci-
oynıyan Sakarya hiç aman sinden istifade ederek Albn-
vemiyor, Sait çırpınıyor ve sağ- ordu 3 dakikada iki gol 
dan soldan inmek için uğraşıyor. çıkarıyor. Bundan sonra Sa-
fakat neticesiz kalıyor. Ba ,,u- karya kendini toplryor ve çok 
retle oyun kırk beş dakika çalışıyor, falrnt Altınordu mü-
devam ediyor fakat hakim dafaasmı bir türlü geçemiyerek 
oyunu yani haftayimi bitirmi- bu acı mağlübiyetle sahadan 
yor halk, haftayim bitti bay hi- çıkıyor. Maç biter bitmez bay 
kem diye bağırıyor bu aralık Kemal Halim Sakarya çocuk-
Sait Sakarya kalesine inerken lannı yanına tophyor ve bu gnıp 
Sakarya sağ hafı Rauf Sait maçlarında en eyi sizi buldum 
ile beraber koşuyor şüt çel<- çok ·ayanı hayret oyun oyna-
mesine mani olmak isti} or bir- dınız, ınağlubiyetiniz ~nsızhlc-
de hakemin düdüğü işidiliyor tandır. Hepinizi tebrik ederim 
ne oldu pcnalb halk bağırıyor gözlerinizden öperim, demiştir. 
hakem saat geçti bu penaltıyı muvaffak olan oyuncular Altm-
nereden buldun fakat hakem ordudan başta Said olmak üz:ere 
aldırış bile etmiyor. Penaltı Cemil bugün çok eyi idj,Hamdi 
-çekildi gol haftayim bitti. Adil, Sabah ve TeYfik çolr 

ikinci haftaym baıladı. Sa- çahşmışlardır. 
karya yiJM: düzgün oyuauaa Sakarya'da müdafiler sağ ve 
gasteri,or ballc tarafından al- sol hafJan orta haf forved 
ıo,ıamwr. On dakika sonra hattında Adnan bilhassa Ka- • 

elken birincilil{leri 
l)üu başladı DPmir 1.,uı-gud birinci, Şeı·ef 

ikinci, 1 eHk iiciineü •re idi •• t"'I 

Şaıpi JTırqlamıdafl bir ~oıü11ii~ 

Tüı-kiye yelken biıisıcililde- 1 Altı şarpinin iştirikile baş-
rine iştirak için birkaç gün Iıyan bu yarış lstanbuldan Sadi 
evvel şeluimize gelen lstanbul ve lzmirdcn de. Arifm tekne· 
mınlakası şarpicilerinin iştira- lerİ.lle su dold.ğundan yarqı 
kile grup birincilikkrioin ilki terketmeleri yüzünden dört 
dün yapıtmı tır. şarpi ile ne.tiulenmittir. 

Üçü lzmirden, Üçü tstanbul- Yarış sonanda 1.25,11 saatta 
dan olmnk üzere aftı ~arpinin Demir Turgut birinci, l,28,13 

saatta Şeref ikinci, 1,34,30 ıa
atta da Refik üçüncü gelmi.ş

~clU. 

Bugüo Ye yann 1apılacak 
yanflardan sonra Türkiye yel
ken birincilikleri neticelenecek 
Ye bu üç gurup birinciliğinde 
es faza puvan alan fUPicı 
Türkiye yelken birincisi ola
caktır. 

Bugünkü yarışlarda Dbay B 
Fazlı Güleç de ba211 bulanaral 
sonuna kadar alaka ile takip 
e.tmiştir. Yanş sahasmda dem:r 
tiyen Uyanık gemisinde buhına'1 
askeri bando da güzel parça· 

Bav Refıf/. lar çalm~k suretile davetliler· 
iştiral< ettiği bu yarıı çok hot •akıt geçirbniflerdir. Bu 
heyecanlı olmuştur. Saat 15 yanflana lzmirde yapJmak su· 
te Uyanık gemisinin ver- retile tehrimillde denizciliğin 
diği start ifare\i üzeri- bir kat daha ilerkmesine yar 
ne y .. rış başlamış ve start dun eden denizcink. federasyo· 
hattı önünde Demir T urgudun nuna teşekkir ederiz. 
şarpisi olmak &zere Refik ve ....................................... .. 
Şeref güıel bir ç.ıkqfa geçmiş- Türki)re 
lerdir. Yarış bilhassa İstanbu-
Jun en eyi şarpicilerinden olan BiriııciJikJeri 
Demir ve Şerefle Refik ara- Samsun Giresona galip 
~nnda cereyan ellDİftir. Tak- Tranbzon, 29 (A.A) _ Bu-
ribi yedi millik mesafe olan gün grup birincitikleri için ya-
yarış sahasında Demir daima pılan maçta Samsunlular Gire-
önde gitmiş Şerefle Refik te sona sıfıra karşı altı ile yen-
mütemadiyeD btrbirluini geç- miŞ'tir. 

mek için çarpıştılar. Havannı Bagün Samsun - Zonguldak 
çok sert olması yarıp bir kat takımlan arasında final maçı 
dalıa heyecan •enDİştİr. yaptlacaktır. 

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

1 
mura_n. v_e. sol açık Sileyman J ·~ kulüplerinin şerefini bihak-
çok ıyı ıdrler. km tem.il edeceklerine kani-

i Oyundan sonra bay Kemal im. Upğın hatah hareketi yü-
Halim ile göröştüm. zünden hökmen mağh'.ip adde· 

- Aydın grubundaki maç- dilmesi şahsan beni müteessir 
Jarm idaresinde tertip heyetini etti Miiteakıp senelerde bu 
nasıl buldunuz? suretle maaleıef hükmen mağ-

Aydın mıntakasmrn bu lubiyetlere maruz kafan takım· 
sene grup maçlanmn Aydında farın ve onları sevk ve idare 
yapılmasını arzulanna feb'an eden Arkadaıların daha ziyade 
Yerdik. Yalnız mıntaka kon- nizamnameye riayet etmeleri 
grelerinin pek ) akında yapıl- ve bu gibi . haUere sebebiyet 
masını ve Aydın mıntal<aS& verme~elerı şayanı arzudur. . 
futbol heyeti ile mıntaka mer- f'k~ .Fınal maçı bakkındalu 
k h . .

1 
d 1_ ı rınız. 

e.z. eyetını temsı e en arKa- y k d - J d•v• 'b' -
d 1 b k k

.. u arı a soy e ıgım gı ı uç 
aş arının azıları aza ve oy- sene içinde Manisanın futbolda 

)erine mensup olmulan ve bu- terekki etmiş olmasa Altınordu 
rada bulunmadıkları için pek iyi lzmiri son maçta müşkül bir 
idare ediimemıştir. vaziyete soktu. Galibiyetin 

Maçlar haklıundaki düşünce- temdit devresinde elde edilmit 
)eriniz? olması bunan en bariz bir 

- Ben bu grub birincilik- delilidir. lstanbulda lzmirin 
lerinde Altınordunun kolay- şerefli bir netice alması için 
lrkla şampiyon olacağını ümid kendilerinden evvel finaJ grubu 
ediyor, kendilerine en yak.n müsabak:1larına iştirak eden 
rakib de Uşak 'ı truJuyordmn. lzmirspor Ye Af taydan çok daha 

~32 de Bahkesir'de yaptığım fazla çaltşnıalarile kabil olaca· 
grub müaıessılJiğinde gördii- ğı kanaatindeyim. gelecek 
ğüm Mnniqa ile burada gör- sene grup maçların Mani-
düpm Mani.. takımı arasında sada yapıPmamnı arz.u ederim. 
ilk görüşde göz:c çarpan Fenarbahçe galip 
iJerileyiş eserleri g3rdum ha Bablc~r, 30 (A.A.) - Dün 
görüşümü gerek memleket nam.- F encrbahçe ift: Balıkesir takımı 
na gerel<se federasyon namına arasmda "J!lanan gurup birici-
büyük sevinç duydum. Bu ta- lilderi final w:ıçmı 5-1 Fener-
kımın ger~k Manisamn ıerek- babce kuanmasbr .. 



~aftlfe a 

Strayşerin sÖ)le
vinden sonra 

16 Ağustos 1935 tarihli Noye Zür
lıer Saytu11g'dan : 

Bütün Berlin gazeteleri birin-
ci sayılarını Strayşer'in dün 
spor sarayında ve:-diği söy
levi ile doldurmuşlardır. Bu 
söylev için günlerdenberi ga-
zetelerle, duvar ilanlan ile, 
radyo ile var kuvvetle propa
ganda yapılıyordu. 

Bu söylevin büyük bir siya
sal hadise olması isteniliyordu. 
Nitekim dün akşamki gazete
Jerde, "Strayşer Berlinde,, baş
lıkları altında uçakla gelişi, 
şehre girişi inceden inceye 
anlatılıyordu. Dört milyon nü-
fusu olan Berlinin, hemen 
hemen yirmi beş, otuz bin 
kişisi böylelikle spor sarayına 
ve tenis hallerine toplanmıştı, 
yer kalmadığı için de ayrıca 
binlerce kişi sokaklarda birik
miş ve bu söylevi hopar· 
lörlerden dinlemiştir, Daha 
sabahleyin erkenden dolaşma-
ğa başlamış olan kuvvetlf dev· 
riyeler göze çarpıyordu. Top
lantılarln yapıldığı yerlerin bu-
lunduğu mahallelerin yolları 
kesilmişti. 

Asıl göze çarpan şey, top
lantılar bittikten sonra Berli-
nin batısındaki mahallerde 
devriyelerin çokluiu idi. Bugüe 
kadar Seriinin batısında bu 
kadar çok devriye görülmüş 
değildi. Her a i:m başında bir 
polis bekliyordu. Bundan baş· 
ka, ulusal - sosyalist partisinin 
yüzlerce üniformalı devriyeleri 

• dolaşıyordu. Bu mahallerde 
oturan Berlin yahudilerinden 
bir tanesi sokakta kalmamışh. 
Yahudilerin oturdukları kahve 
ve gazinolarda bir tek kişi gö· 
rülmıyordu hepsi bomboştu baş
ka zamanlar geç vakta kadar 
ağzına kadar dolu olan Kür
furstendamdaki hazinoların ta
raçaları da ıs ~ ızlığa bürün
müştü. Polis devriyelerinin dü-
düklü otomobilleri düdükler:ni 
öttürerek bir aşağı bir yukarı 
dolaşıyorlardı. 

Yahudilere karşı düşmanca 

dıller dökülmüş olduğu halde 
şehrin hiçbir tarafında bir ha
dise olmamış, sansasyona mey
dan verilmemiştir. 

U./7ZY.X/////.////.A//777 ////.Zfnr:'I 

1 iş arıyorum: 

DAIMO 

Müzayede ile 
Fevkalade satış 

Yolculuk dolayısile önümüz
deki Pazar 2ünü sabahleyin 
saat 10 da Göztepede 864 
numaralı, Vali konağmın birinci 
katında bir çok mobilyeler bil

müza yede satılacaktır. 

Sablacak mobilyalar meya
nında gayet lüks aynah büfe, 
dört köşe 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 aynalı 
dolap tek ve çift kapılı, 2 
adet iki direkli birer buçuk 
kişilik karyola maa sumye, 
bir çok komodinolar, bir 
adet yazı masası, bir kütüpha

ne, kadife yüzlü bir kanape 2 
koltuk, sigara sehpaları, to
parlak masa, bir büst, şemşi
yelik, oymalı konsol, bir kişi· 
lik karyola, beyaz dolap, soba 

vesaire birçok mobilyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu Aziz 
şınık telefon 2056 

2 - 3 (1290) 

MlTA OREL 
Adres ., Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

l\luzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Marka· 
Ampüllü dört köşe 
Küçük cep fenerleri 

N"O. 46 :1. 
O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın 

çantasında her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 

Ağırlığı 38 gramdır 
20 inci asrın en son icat ettiği çok 

Küçük cep feneridir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU: lzınirde Suluhan civarında 28/9 
(Anadolu Hurdavat Mağazası) 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü Ticarethanesi 

9 Eyi-Ol ereli ne 
Eczacı Kemal Aktaş Hilal Eczanesinde 9 •• gun 

Büyük ucuziuk yapıyor 

1 Eylul sabahından 9 Eylôl akşamına kadar 
Kemal Kimll kolonya - Esans ve mustahzarallnda, gözlüklerde sıhhi 

korsalarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenzlUlt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvarırız 
.~ ................................. .. 

Kemal Kaınil kolonya· Esans ve mustahzaratında yüzde 10 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp·rin Bayer 30 
Korizol ,, nezle 11 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ,, ,, gülsuyu 11 ,, 40 
Okinolin ,, saçsuyu ,, 40 ,, ,, kınakına hulasası 40 
Gliserin şişe 20 Müshil hapları kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

T okalon Kremi gündüz içın 65 
,, · ,, gece " 80 

60 
12,5 

20 
55 

N ej - seven pudrası 
İngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasası 

Doktor 

ç ~ I K mal Şa~ir 
İÇ HASTALIKLARI ~ SARAÇOGLU . 

.. N, Memleket hastanesı 
. . mutahassısı v .. ~ Dahiliye Mütehassısı 

~ lkıncı Beyler sokagı T urk ~ Muayenehanesini 2 nci Bey-
~ müzayede salonu bitişiğinde ~ l k v d 65 ~ N 

45 
:-..; er so agın a numaraya 

N Öğleden so~;a 15-18 kadar ~ nakletmiştir. Tel. 3956 
~ hastalarını kabul eder Evi Ka,antina tramt'8V cad-
~ (1250) Telefon 3806 desi No. 596 Tel. 2545 
1:: :a':;0'..7/77.Y.ZL/T//.7fLZY.//ZYÔZJ -----------Blııi 1 
.7Y.727.U.Z7.XZ//.//././z/7..//.n lzmlr Beledlyeslndt:n: ' H " 11• " 1 - 450 lira bedeli muham-... 
~ USUSI mUa lffi N menli belediyemize ait Karşı-
~ ikmale kalan ilk ve orta N yakada Şayeste sokağında es-
N mektep talebeleri süratle im- :-.; ki makine dairesindeki 35 bey
"' tibana hazırlanır. ( M. z. ) ~ girlik ( Deristen ) marka gazo
~ ... jenle işler motör, tazyik hava 
·~ rumuzile Kemeraltında An· ~ ~ k N yapması, su p ... mpası ve iki fi-
~ kara kraathanesi ittisalinde i ~ litresi başsekreterlikteki şart-
~ tuvalet salonuna miıracaatlan ~ namesi veçhile 3.9.935 salı 
~ · 5-10 ~ giinü saat 10 da açık arttırma 
&zzo/L/'L////./'//////..////JI ile satılacaktır. iştirak için (34) 
Acele müzayede liralık muvakkat teminat mak-

puzu veya banka teminat mek-
il e fevkalade satış tubuyla söylenen gün ve saate 

kadar komisyona gelinir. 
1 Eylfıl 935 Pezar günü öy- 2 - 455 lira 63 kuruş be-

leden evvel saat onda tramvay deli muhammenli Selimiye ma-
caddesi mektupçu yokuşuna hallesinin Göztepe tramvay 
varmadan evvel Salhane mev- caddesindeki önü tramvay 
kiinde 405 numaralı hanede caddesi, sağı sahil parkı, solu 
bay Jozef Leviye ait fevkalada Halkevi arkası deniz olan 1822, 

50 metre murabbaındaki arsa 
lüks mavundan mamul modern başsekreterlikteki şartnamesi 
üç kapılı aynalı dolap, tuvalet veçhile 3.9.935 salı günü saat 
iki adet komodinosu, leovmanı 10 da açık arttırma ile s:!tıla-
iki adet karyola maa sumyesi caktır. iştirak için 35 liralık 
markiz ve peşkirli, cevizden muvakkat 1 teminat makpuzu 
mamul kırmızı kadifeli salon veya banka teminat mektu-
kanape takımı, gayet zarif ve huyla söylenen gün· ve saate 
nadide beş aynalı kabine, büfe, kadar komisyona gelinir. 

3 - 100 lira bedeli mu-
kare yemek masası, altı adet hammenli ikinci kordon Teşvi-
iskemle, muşamma kanape maa kiye caddesi Fransız konsolos-
iki koltuk, alektrik avizoları, hanesinin bahçesi arkasında 

gayet şık hasır kanape takımı 114 sayılı ev başsekreterlikte-
maa masası, oval kuşlu ayna, ki şartnamesi veçhile 3-9-935 
levhalar, bronz kornişler, iki salı günü saat 10 da açık art-
kapılı ceviz aynalı dolap, kü- tırma ile bir sene kiraya veri-
çük camlı dolap, şemsiyelik lecektir. iştirak için 7,5 lira 
perdeler, kübik orta masası muvakkat teminatla söylenen 

gün saate kadar komisyona 
maa iki sigara masası~ gramo- gelinir. 
fon 60 adet sahibinin sesi pila- 4 - 25 lira bedeli muham-
kiyle, lngiliz mamulatından iki menli Kestanepazarında mu-
adet bronz birer buçuk kişilik taflar çarşısında 63 sayılı sebil 
kesme karyolalar ve keten sum- başsekreterlikteki şartnamesi 
yeleri, singer dikiş el makinası. veçhile 3-9-935 salı günil Raat 
duvar ıaatı, yazıhane koltuğu, 10 da açık arttırma ile bir se-

ne kiraya verHmek üzere tem-
divan, elektrik gece lambası, dit edilmiştir. iştirak için 2 li-
vazo, kartlık, aynalı askılık, ra muvakkat teminatla söyle-
halı ve seccadeler müzayede nen gün ve saate kadar komis-
ile satılacaktır. Satış peşindir. yona gelinir. 14-20-27-31 
Fırsatı kaçırmayınız. 2521 (1181) 1 - Beheri on bir kuruş 

Türk müzeae salonu (hepsi on bir bin Jira) bedeli 
Müdüriyeti muhammeneli Yüz bin adet 

· aket ta ı 

Bütün mütehassısların 
. teslim ettikleri acı 

bir hakikat 

~-- ürük ve bakımsız 
Dişler insanı çok . 

Çal uk ihtiyarıat~ı 
~enç .vücutler sağlam dişlere ne kadar ınuh1~aıt 
dışlenn de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı ".~.~··'i 
··çu~·kÜ 00RAÖYOi."iN°00d0iŞ0Çiiik 00 iiı"ı;i~i;;··ı~~p···~·tti~~Uğt'~n~; ~ 

hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini. meneder. Dişler• esi : 
1 t .. ll ti . o· 1 . . k . d pef : yaza ır ve guze eş nr. ış et erını ta vıye e er, J : ,, r;olJ , 

tatlılaşt.ırır. Diş ve agv ız hastalıklarını tedavi eder. AiJI : •• 
mevcut bütün mikropları % 100 öldürür .••••• ••'' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
1 DYO 

KULLANINJZ 
,, iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı rur~ 

Anonim Şirketi 
1 •' ıll'' .• 

~irkotin l\hrk~z ve .Fahrikıun: lzmirde Hulkapıot~ırırıefl1 

YerU Pamuğundan At, 7 aygore, Köpekbaş, f!2Y~t tıl'ıı 
Geyik ve leylak Markalarını lıa vi hor novı I~alı 111 eıı"'t1 
ııııal oylNuekle olup malları A vrapaııın nyni tıp 

:atıııu faiktır . 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
"t 

Telgraf adresi: Bayrak IsJ01 
(H 1) pcr. 

Uray Başsekreterliğindeki ke· 
şif ve şartnamesi veçhile 6/ 
Eylül 1935 Cuma günü saat 
10 da kapalı zarf usulü iJe 
yapılacak eksiltme ile ahna
caktxr· 

İştirak için 825 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubu ile 

· birlikte ayrıca kapalı ve mü
hürlü ve üzerinde hangi işe ait 
olduğu yazılı bir zarfa konulup 
eksiltme yapılmadan bir saat 

~, ,.,,, 
Şarbıı 

evveline kadar ~· . ı· ı· ıı1 .i verı ır. de 1 5 ev 
2 - 192,60 lira ra~dll 8 tt' 

hammenli KahraıııaP t<iı ıJ!eb'~ 
adanın yüz yirroi se

1 
.. dııWte~ 

k k bba •· ı·~ d~ ır santim ınura ter ı "'9,ı 

sayılı arsası Başs~~:e M9 11l 
şartnamesi veçhı JB ~tif 
C ·· ·· saat 011 J'fe'e ,,, uma gunu eo• ~" 
artırma ile ihale ıoıı~11 ti 

iştirak için 15 lirs iifJ ~:v..ı 
teminatla söyle~en:. ~eli(ı1"; 
ata kadar koroısY0 266S 
22-27-31-4 



a1 Ağustos ----

• 
ır 

TURAN y AG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

ZtY ARET EDİNİZ .. •w· 

Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekhgıle 
göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

TE~ 

PUDRASl 

K . d t . keser Kokuyu tamamen izale 
•tiyen zarar yerme ea erı · . 1 k ki 

•der. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet ycnı o ara ~t ar. 6 
lstanbul 'l23 numaralı poıta kutusuna Y. A rumuzı e ve .. 

ku ı k ·ı b kl'ıeyi kesip muvazzah adresmı , 
ruş u posta pulu ı e u . ı BOROSALINA nümune 

Yazıp gönderenlere Bedava hır kutu 

~ gön!erilir. - *' 

lznair Defterdarlığından: _ 
1 . d -rnrii tahsili emval yasasına gore 
sısının vergı borcun an ° d k • · 24 J 

haciz edilen Hacı Mahmud mahalle ve sokağın a aml w sakyı ı 
ev t "h· . . . · · bir gün müddetle satı ıga çı a-

nrı ı ılandan ıtıbaren yırmı b .,. k ı 
tdd w d .. k · t' lerin defterdarlık ta sı.at a e-

. ıgın an pey surme ıs ıyen 2620 (1226) 
lllıne gelmeleri. 18-23-28-31 .__ 

Erke lisesi direktörlüğünden: 
Ok 1 · d k' eski ve yeni yatı öğrencilerinin ilk u umuzun pansıyon a 1 • kti d · 

taksiti . . E ı·· ı·· haftasına kadar ödemelerı gere r. v emı-
erını y u un ~ b'ld'ririm 

Yenlerin yerine başkalarının almaca/8~3ı ı ı 2737 (1276) 

' 

• • 
sının 

as ve yevmiyeleri fiab 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira F ıt k ve mümasili ameliyatları 

kine. sınıf yevmiye 

rıncj sınıf 

üks sınıf 

Lira 
1,5 Lira 

2 ira 
ilaç yemek dahil 

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

9 -26 (1235) 
~~~~~ 

Murabıt arşısı No. 25 IZI\llR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basım i urutall, galentUr, anterlin 
ihtiyacınızı, bu üç e as üzerinde çahşan 

mUes eı.;emden tedarik ediniz 
Talep vu uunda katolog ve fihrist göndermr 

teli 
zmir Kemeralt~ Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her haHkatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccnnendir. 
Yatak fintlarmda esaslı tenzilat vardır. 

ithalat ~ üm · üğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kilo müstamel 

demir varillerin 9-9-935 ci pnzartesi saat 14 te açık arttmna 
suretile satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü sabş ko
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28-29-30-31-1-3- 4-5-6 2688 (1277) 

·-Q.IJ!l. 
Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

aJjhJinin 
MEŞHUH 

K rşunlu Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Flatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola J 00 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

16 - 26 (1180) 

Muallim 
ı >C>ICTC>Ft 

rZ77..7.Z777.ZZ.ZZ7Z7.7..7..7.7.Z7L/.L/./Z/..7..7.Z"//JZZD 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

HA S T A L 1 K L AR 
1\1.[-cJT .A.~.A.S 'SJSI 

Hastalarım Hacı Hasan oteli karşısında ŞamJa sokağıntla 

( 20 ) aumarah eski muayenehanesinde kabul eder. 
9to 

Her nevi izahat ve krokiler için •ı•iıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G · Jl AS 

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

20 llkteşrin 1935 Pazar günü 
emle ketin her tarafında genel 

nüf u~ sayımı yapılacaktır 
1 - Nüfus 1ayımıoıı esas olmak üzere Belediyelerce bütün 

binalara numara konulmaktadır. 
2 - Numarasız binalarda oturanlar Hüku .. ete haber vumeğe 

mecburdurlar. Oturduğu bina numarasız oldu~u halde haber 
vermiyenlerle bu numaraları bozan ve silenler için para cezası 
vardır. Baıvekalet 

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

Adliye Vekaletinden 
Kapalı zarf usuliivle eksiltme ..,, 
1 - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demirbaş eşya ve 

mefruşatın kapalı zarf usulüyle açılan eksiltmesine bir firmadan 
başka talip çıkmamasına ve çıkan talibin de noksan ıerait do
layısile eksiltmeye kabul edilmemesine binaen bu iı 2490 numa· 
ralı kanunun 40 mcı maddesi mucibinçe yeniden kapalı zarf 
usulülo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak eıya ve mefruşat şartnamesinde miktarları 
yazıh yazıhane, yazıhane koltuğu; daktilo ye katip masası; do
lap, aandalya ve marüken sandalya olmak üzere 12 cins ıvo 
kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandığı makbuz ve

ya banka mektubu olması lazımdır. 
5 - Eksiltme 9 Eylül Pazartesi günü saat 14 de vekalet 

levazım müdüriyetinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin :EcyJi şartnamenin 1 inci madde
sinde yazılı beJgeleri teklifJerile birlikte vermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9 Eylül 935 Pazartesi günü 
saat 13 çc kadar komisyon reisliğine imza mukabilinde verilme•İ; 
po.sta ile göndercceklcr:n bu saate kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhütlü mektup ~eklinde göndermeleri ve dış zarfm mühür 
mumu ile eyice kapndılmış olması lazımdır. 

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

-.---· .,,..ouıuuı-ı., uır ııuv 



••bbe tO --
Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

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

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

ORESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
plthktan 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

dam, Harnburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve Iskan-

dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et-

ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os'o ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Zee & Co. 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

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

CHIOS vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. Hamburg ve Bre-
menden yük çıkaracaktır. 

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

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 29 A
ğustosta .bekl .. niyor. 1 eylüle 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır, 

TROYBURG vapuru 10 ey
lülde bekleniyor. Anvers, Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
Birleşik Amerikaya doğru 

seferler 
EXECOTIVE vapuru 19 ey

lülde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
A TID motörü 27 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

AMAL motörü 6 eylülde 
lıekleniyor. Be1grad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeştc, Bratis· 
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

DUNA motörü 15 eylülde 
bekleniyor. l!e1grad. Novisaad 
Komarno. Budapertc, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

• 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

Liverpool ve Svansea'dan ge
Hp tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 20 
eylülde Liverpool ve Svansea-
dan i?'elip tahliyede bulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERJAN vapuru limanı

mızda o!up 8 eylüle kadar 
Londra ve H•l için yük ala
ca khr. 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
bekrenmek~P. oJuo ı 8 eylüle 
kadar Lmıdra ve Hu'I için 
yük ::t 1 :lr::ık'-•r. 

F.GYP.S::T AN v:.J}\J!'U n.., PV

Jüfde 1 OT!..lr::ı J-fpll V"' 1' .. ve,.c
ten rre 1ip t~hı;,,~-'e J..·ı'""~rak 
ve avni za,....and!\ 6 L ~" .. :"; .. v

vel'.! l<::ıd:-,. Londra ve Hi'•ll için 
yül< a'2c~ktır. 

The Genera1 StE'~I'" Vı:ıvi
rr::ıtion co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru limanı
mızda oluo 30 ~P.w~toc;a kadar 
LonrlrA irin vilk aJ;-r:\ktır. 

STORK vapuru 27 eylü1e 
kadar Londrn için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Unie 

GvLJLw;"A vnouru 10 eylül
de Hambmsr, B'emen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve vn
purlarm isimleri üzerine c1e{?i
şikliklcrden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat ta da lS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: 

Istanbuldan her Per
••mbe günü lzmir için sa
at tam ta da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
barelfet eder Cuma ıünü 
tam saat l& da lzmire 9anr. 

1 
Fazla T af.ilit için : Bi

rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra-i caat. T efefon 3658 

j ...... JUCSZ • 

ı ~ *Wl'ilM1lh ...... m 1 

DOKTOR 

~ Ziya Gö~şin ~ 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFİ ~ 
~ ikinci beyler sokağı :-..; 

Beyler hamamı karşısında N 

No. 41 
TELEFON 3686 
19-26 (924) 

CX7Z7.Z7.7Z7.7.Z77.//Y.LZ7-717J.J'h• 

Aaneler, 

Arbk müsteriı.dirler. 

Y avrulan aancıdan, ishalden,' kusmadu kurtulmuş Vf': 

kuvvetlenmiştir. 

Zi!a çocuklarına eyi bir rıda bulmuşlardır. 

LAKT .lN 
Slitlti ua 

Az zamanda çok raibet ı&rmlif ve bunu hazırb,.a 
Dr. Ali Vahite binlerce teıekk&r mektubu ıelmiflh'· 

Eczaaelerde fiab 50 kuruıtur. 

- Neden lizde içmiyorsm1•z -

Fazla sıcaklarda iştibanız keaiJir yemek yiyemezsioiı 
dij'er taraftan fazla terledijiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek laznntlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, sıhh.at •e 
neş'e Yermiş olan 

Ki na LOtfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidcsini 2örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt

tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandioavya li
manlarına hareket edecektir. 

A TID motörü 29 eylülde 1 ~'l?l'~~~~Mml 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı Bar•çf 

SERViCE MARJTıM RUUMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eyliilde Ma ta, 
Cenova, Marsilya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

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

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişiklikJerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 
JOANSTON WARREN LMD. 

KENMORE vapuru 2 eylül
de bekleniyor. Liverpool ve 
Anversten yük çıkarıp Burgaz 
Varna, Köstence, Galatz ve 
BraiJa içın yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

SARCINIA motörü 27 ey
lülde bekleniyor. Dippe ve Nor· 
veç limanlarına yük alacaktır. 

SAN ANDRES motörü 23 
birinci teşrinde beldeniyor.Dip-
pe ve N orvaç limanlarına yük 
alacaktır. 

Vurut tarihJeri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Tele fon N o. 
2007 - 2008 

9 EYLÜL 
BUyUk kurtuluş bayramı şerefine 

Eczanesi Şifa 
1 Eylülden .9 Eyliıl akşamına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

• lonya ve müst'ahzaı at ve 'reçetelerde fevkalade tenzilat 
yapacakt r. . 

lzmirliler ve lzmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır-
mamalıdırlar. I 

S. Ferit kolonya, esans ve müstahzaratmda °iı 10 
Asprin Bayar 30 Gözlük çeşitlerinde % 1 O 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

" muşambası " 40 " " şekerli 12,S 
Şark malt fosf. 55 Calci ostelin iğneleri 190 
Diş fırçası estr. 1 O lngiliz sodası kutu 12,5 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

DiKKAT•. S. Ferit ŞiFA ECZANESi 
.. HUkQmet sırası 

t illi Em ak üdürivetinden: 
' 

Birinci Süleymaniye mahallesinin Altınbaş muharrem soka-

ğında 30-2 kapı numaralı 152 metre murabbaı arsa 30 
Kataraş Dokuzeylül sokağmda 6-8 kapı numaralı 264, 25 
metre murabbaı arsa 133 
ikinci karantina Bülbül sokağmda 75 kapı numaralı 157 
metre murabbaı arsa 31,40 

Salhane Mansurzade sokağında 10-1 kapı numaralı 194 
metre murabbaı arsa 58,20 
Yukarıda yazılı arsalann mülkiyetleri peşin para iJe ödenmek · 

üzere 5-9-935 perıembe günü saat 15 de ihaleleri icra kılına
caktır. Ta!:plerin o saatte Milli ~mlak müdüriyetine müraca-

BİR FIRSAT 
Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzer<: Atina ve ls

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

Çekü~in? .. l h". t . tt•v• f"d ün ı p:ırayırın guze şe rımıze emın e ıgı aı e ve 
güzelliklere bay~alarımızda şıklık ve güzellik katmaları için. 

Bayanlarımız bu hrsattan istifade edebilmek için yalnız 
panayır günlerine mahsus olmak üzere aşağıda gösterilen 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat s11 ile permenat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor Bay 
Esad apartımanı altında 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 7 -- 10 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w• 

:K:ÜBİ:K ~ 
VAPlJRI>UMANI E . 
G-ÖZLÜ:K 

C///Z//.L7Z:/.Z7.Z/.//Z/Z/.ZZ/.M/.YJY./~V.J 
Şimdiye kadar görülmemiş ~erecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak istersenız BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat -~czanes, 
ne u~rayımz 

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

ıv~illi Emlak Müdü -lü2"ünden: 
ikinci kordon Tuzhane S. 20 ve eski 26 taj No. 1ı · dükkan 38 

,, ,, ., ,, 22 eski 28 taj N. h han\! dört oda 48 
,, ,, ., ,, J 8 eski 24 taj No. lı dükkan 36 

Kahramanlar Aydın demiryotu sokağmda 95 numaralı arsa 19 

Tepecik Çakır sok~ğmda 32 taj numaralı hane 
Birinci Gaziler kemer caddesinde 208 eski 216/1 taj No. lı ahır 35 
Kahramanlar sepetçi sokağında 38 numaralı dükkan 17 
Buca uzun sokakta 67 eski 85 taj numaralı C\I' 36 

,, ,, ,, 38 eski 46 taj numaralı kahvehane 60 
,, aaşğı Özdemir solrnğında 24 eski 18 taj numaralı dükkan 17 
,, Yukarı mahalle geniş zafer sokağında 48 No. dükkan 20 

Karşıyaka Alaybey sütçü S. 19 eski 88 yeni numaralı hane 24 
Bayraklı Haliliye sokağında 18 eski 12 taj numar&lı hane 36 
Bayraklı Bornova caddesinde 34 numaralı hane 30 
Bornava ikinci Kürt oğlu sokağında 2 numaralı hane 121 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 12-9-935 perşem gü

nü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedeye konmuştur. Ta
liplerin o saatte milli emlak müdüriyetine müracattlan.r 
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Kardeşler mobilyelerile ~{~sleyioıı ·' 

Merkez: 
hmir 

ikinci Beyle .. 

şu...= 
Aok~ 

Anaf• • 
cadd~ 

Kınacı 11 
Nu.5 1eL 

Sokak 
Nu. 102 
TL 3778 

~ 
Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pavyon }{araççı,;,! 

deşler pavyonu olacakhr. Modern mobilyelerimizi görın~ğc 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 

i* - -== ''( 
lzn.ir ithalit gÜL.. . rüği! müdil 
lü~ünden: 

Liste: 146 
Kilogram Eşyar:ı o cinsi ~ 

3678 Köhrı '.:! otomobil demir P'''~ 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı eşya açık artır111a • 

0 
MI' 

satılacaiından isteklilerin 2.9.935 P~zartesi günü saa~t ... 00~
lzmir ithalat gümrüğü satış komisyo:·tına müracaatları ıla7°) 17-31 2608 (121 

lzmirliler lstanhulda nerede bulıış11~•' 
Beyoğlunda Bristol otelin :. 
- ıcsn • de 

Sirkecide Osmaniye~ 
H "k" t ı· ·· t · · T" ki d · ki otelci er ı ı o e ın mus ecırı ur er en en es 1-llt'" 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay omer ··e•" 
fldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin rrıu1<e• 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini her 

11
di 

bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kC 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fintlar 
müthiş ucuzdur 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK ucuz 
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Hükumet civan N°· 
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