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Başmuharrir ve umumi netrıyat mudiirü: 

KIRKINCI SER ÇARfAMBA 7 Aluetoe eaa t? =\\ 
--==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E~eliler, Aydınlılar 

HAKKI OCAKOGLU 

1 A..BC>~ ş~T~ .. 
Devamı müddet Türkiye içm anç ıçın 

1 

se;ıelik . --~. . . . 1300 2500 1 

Altı a11tık . . • . . 700 1900 

-

ltal 
: 2697 

a 

siyasaya yeniden hü
cuma başlamışlardır. 

Bilhassa Bay Edenin 
son diyevini ele alan 
gazeteler diyor ki: 

Cenevre' de ltalyan 

tezi sarsılmaz bir şe· 
kilde kendini gös
termiştir. Doçe'nin 
askerce sözleri orada 
ve heryerde ma
kes bulmuş, bü
yük tesirler uyan
dırmıştır. Italyan 
ulus şefi arka-
sında bütün en
geJleri atlayacak, 
Cenevrede veya 
başka bir yerde 
ltalyaya karşı ya
pılacak kombine 
zonları ltalya hal
kının tek cephesi 

. kıracaktır. 
ltalyanın yük- ,. -"""·~~~ 

sek manevi kuv- :ı·_, ~~._,..lilil 

(;ronlıuriyetitı Ve Qum1wriyet 

1 

< ~e 11 cıTede11 do11e11 il. .Afoi: i Romuda 

veti ayni derece- Hm·p haı::n·hklarma dcvcım eden lfal!Jmı <·euenılları 

de yüksek ve kuvvetli ordu- 1 milletinin tefi etrafında kur- , 
suna dayar. ıyor. duiu birlik kuvvetini ortııya 

Gazeteler bu suretle ltalyao koyduktan sonra lngilterenin 

sliı çok memnun edecek 
Aydın Oiullarından 

B. Mehmed'in 
Kahramanlıklarını hu 
hafta okuyacaksınız 

Çıkar Siyası Gaaeteaw Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

mevkilerini kuvvetlen
dirmek istiyorlar. Di
ğeri renkli uluslara 

adyanarak sömürj?ele
rinin yolJarmı müda-

faa etmek sevdasına 
kapılm ış bulunuyorlar. 
Bu ikinci düşünce 

açıkça bellidir ki 
~ bir körlüğün mah

sulüdür. Bu ki rlük 
lngilterenin şim-

• diden imparator
luk davasından 
istifa etmesi vnz-
geçmesiyle ın "isa
vidir. Aynıİtdyan 
gazeteleri C enev
re müzakere! r in
den bahseder:~en 

er 

Kanuşmalarda banka direk
törleri mütalealarını söylemiş
ler, yapılan etüdlerin neticele
ri ortaya konmuş, fabrikacı-
lar da buğday fiatlan 
ile un fiatları arasındaki 
denkliği ileri sürmüşler, hatta 
kir edilmiyerek zarar içinde 
bulunduklarını müdafaa etmiş
lerdir. 

llbaylık ve parti namına söy
lenen sözlerde mem'ekette bir 
ekmek davası bulunduğu ve 

kazancı az halka göre bir 
ekmek çıkarmak zaruretile 
karşılaşıldığı tebarüz ettirilmiş-

tir. Bunun üzerine ortaya atı
lan rakamların isabet derecesi 

araştmlmak üzere yeni bir 
komisyon teşki1ine karar veril
miştir. 

Bu komisyon konutmalara 
hazırhk olmak Uzeıe etütlerini 
üç gün zarfında ikmal ede
cektir . 
Koıııisyona borsadan, Zaraat 

bankasından, tecim odasm-
dan, Belediyeden, fırınca-
lardan ve iıçilerden bi-
rer delere aeçilmit ve komia
oyna belediye deleguinin bq-

Başbakan 

Gt ucml K<i:ı 111 )Jfril.' 

sonra par.i başkam Yozgad 
sayJavı bay Avni Doğanı göre
rek toplanh hakkındaki noktai 
nazarını sormuştur. 

Bay Avni Doğan muharriri
mize f lemiştir ki : 

- Bu toplantı ve milzake
relerden bilhassa anlamak iste
diğimiz iki şey vardır. Bugün
kü buğday piyaıaaına g6re un 
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Hakikata giden yol 
Müstakim ve aydınhkbr 
Kizp ve desise yolu ise . 
Karanlık ve kasvet 
Engizdir ... 

Hırsız eve girmek için en 
kısa yol olan kapıyı bırakır da 
pencereden içeriye dalar. Her 
kes gündüzleri çalışb21 halde o, 
geceyi tercih eder. 

Tıpkı bunun gibi, yalan ve 
desise ile iş görenler, kısa, 

düz ve aydınlık yoldan gide
mezler .. Korku ve tiksinti ve
ren, dolambaçlı ve karanlık 

yolda yürürler.. Başka türlü
süne ihtimal ve imkan yoktur. 
Rencide olur didei hakkaşı r:iyadan 

Buna mukabil, hakikat yol
colanoı herkes görür. Onlar 
gözönünde, aydınlıkta, en kısa 
ve en düz yoldan giderler. 
Kanşık, karanlık yollarda işleri 
yoktur.. Alınları açık, yapbk
lanndan emin, müsterih yörür· 
ler, yörürler •.• 

MAZLUM 

Zabıta Haberleri: 

Rezalet 
Kadına kocasının yanın· 

da tecavUz ettiler 
Koltukçu Kasım ile karısı 

Aliye Bozyakadan lzmirdeki 
evlerine gelirlerken Mehmed 
oğlu Hüseyin, yanındaki bir 
arkadaşile kadına tecavüz için, 
saldırmışlardır. 

Bu arada kocası Kasımın 
üzerindeki 15 lirayı da zorla 
almışlardır. 

Hüseyin yakalanmışbr. Ar
kadaşı aranmaktadır. 

Karakolda 
Pollse kartı gelmltler 

Kordonda gümrük 6nünde 
aalapuryacı Nafiz oğlu Şerif 
liman nizamnamesinin 26 ıncı 
maddesine muhalif olarak liman 
içinde yelken açbğından ve 
nokta polis memurunun dUdük 
ile ihtarına kulak asmadığın· 
dan hakkında muamele yapıl
mak üzere karakola getiril· 
miştir. Şerif burada da polise 
karşı gelmiş, kardeşi Nuri 
ile de tecavüzde bulunduğun· 
dan yakalanmışlardır, 

Kapıya dayanm•• 
Çorakkapıda Tahir sokağın· 

şoför Hüseyin oğlu Mehmed 
Alinin evine taarruz ederek 
kapıyı yumruklıyan ve bağırıb 
çağıran Mustafa oğlu Osman 
tutulmuştur. 

YUzUcU kUçUk hırsız 
Karşıyakada Alaybey tersa· 

nesi müdürü bay Hüseynin 
denizde demirli bulunan romör 
körüne yllzerek giden Ahmet 
oğlu 14 yaşmda Cavit, bir su 
destisi ile bir ilet çaldığından 
tutulmuştur. · 

Biçakhlar 
Çorakkapıda Mehmet oğlu 

Hüseyin ile Mustafa oğlu Ali
de, Kemerde celep Kadride 
birer biçak bulunarak zabıtaca 
alınmışbr. 

Kumarbazlar 
Karşıyakada Kemalpaşa cad

desinde lsmail oğlu Mehmt!din 
kahvesinde kumar oynarken 
tutulan Cafer oglu Giritli Meh
met, arabacı Şalih ve aşçı Seyfi 
adliyeye verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fiatleri normal mıdır değil 
midir? 

Değil ise ettirmek imkanı 
var mıdır yok mudur? 
Eğer bunlann hepsi de menfi 

çıkarsa, yani ekmek belediye
nin örneğine uygun olarak 
imal edilir fakat fiatı düşürmek 
imkanı bulunmazsa, acaba ayni 
gıda hassasını haiz bir ekmek 
çıkarıp fiatlan indirmek ciheti
ne gidilemez mi? 

işte bu hususta tecrübeler 
yaptmyoruz. Kazancı zaten az 
elan vatandaşların ekmek işini 
mutlaka birkaç güne kadar, 
hem de iyi bir şekilde düzelt-

• 
L 

B. Hidayet Karşıyaka · apur biletle
W1ımııeueı 

Dün öldü ve 
Törenle gömüldü 

Bay llidayeJ.. 
Hastalığını dünkü sayımızda 

haber verdiğimiz borsa komi
seri bay Hidayet muptela ol· 
duğu hastalıktan kurtulamıya

rak evvelki akşam gözlerini ha
yata kapamıştır. lzmire henüz 
iki ay evvel gelmiş olan Bay 
Hidayetin muhitte tamamile ta· 
nınmamış olmasına rağmen dün 
sabah alınan vefab haberi 
borsada teessürü mucib ol
muştur. 

Vazifesi başından evine dö
nerken vapurda hastalanan 
merhumun üçgün sonra has· 
talığı zamanında vilayet ma • 
kamı ile borsa idaresi hastalığı 
ile yakından alakadar olmuş 
v etedavisi için pek çok çalı
şılmış ise de, maalesef kurta
rılamamıştır. 

Bay Hidayet güzide erkanı 

harpJarımızdan olub kaymakam 
rütbesinde iken tekaüde sev
kedilmiş ve bundan sonra hu
kuk tahsili yapmış ve ikbsat 
vekAletinde murakabe büro· 
sunda vazife alarak uzun se· 
neler çalışmışbr. 

Son zamanlarda hastalığı 

hasebiyle lzmire naklini istemiş 
ve borsa komiserliğine atan
mııhr. 

Cenazesi tlün Karşıyakada 
Rayegan sokağmda 15 numa· 

rab evden törenle kaldınlmış

br. Tabut bir Türk bayrağına 
ıanlmış ve borsa ile Ti

caret Odası ve simsarlar 
cemiyeti ile Karşıyaka beledi
yesinden gönderilen çelenkler 
ile süslenmişti. 

Cenazede, ilbay namına mu
avin Baha, emniyet direktör 
muavini Süleyman Sırrı, Borsa 

idare heyeti reisi Mazhar Nu

rullah. Ziraat baş direkrörü 
Zühtü, sanayi müfettişi Nazım 

Türkofisten Rahmi, uyuşturucu 
maddeler inhisarından muha-

sebeci Halil, Karşıyaka be' e
diye direktörü mühendis Reşit 
ticaret odası umumi katibi 

Mehmed Ali, Borsa heyeti ve 

umui katibi Ihsan Ayyıldız, 
borsa memurları ve tüccar ve 
simsarlar, Türkçü bay Necip 
ve diğer sayın zevat bulunmuş 
ve bir polis müfrezesile bir 
belediye zabıta grubu iştirak 
eylemiştir .. 

Cenaze gömülürken borsa 
genel sekreteri ve komiser ve- ' 
kili bay Ihsan Ayyıldız tarafın
dan öliinün meziyetlerinden 
bahis kısa bir hitabe söylenmiş 
ve cenaze ebediyete terkedil
miştir. Yaslt ailesine taziyet-
terimizi sunarız. 

iki 

........... 
Bir tah:;ildar 

buçuk yıl hapiste 
Yatacak 

lzmir özel hesaplar tahsil· 
darlarından bay Ahmed Beh
cetin ağır ceza hakyerinde du· 
ruşması bitmiştir. iki buçuk 
yıl ağır hapse mahküm edil-

rınde tenzHi.t onaylandı 
Birçok maddelerin hoşaltına ücretleri de 
indirildi - Karar Ankara ya .. bildirilecek 

------~···~-H·~·~------~ 
Körfez vapur ücretleri önce ı· için de önemli indirim onay-

birinci 8,5, ikinci mevki 7 ku- lanmıştır. 

ruştu. Birinci mevki 8 kuruşa Türkiye limanlarından gel-
ikinci mevki 6 kuruşa indiril- diği için bu kerestelerin met· 
miştir. remikibından yüz kuruş ye-

Gidip gelme alınan bilet üc- rine bundan sonra kırk kuruş 
retlerinde de tenzilat yapılmışİf/'. .. alınacaktır. Bu suretle yerli 
tır. Birinci mevki kidip gelme kerestelerimizin daha ucuza 
bilet ücreti 16 kuruştan 15 satılması imkanı temin edilmiş 
kuruşa, ikinci mevki 12,5 ku- olacaktır. 
ruştan 11,5 kuruşa indirilmiştir. Bir numaralı tarifede bazı 

Yükleme ve boşaltma ücret- yanlışhklar olmuştu. Bu yanlış-
leriode de tarife komisyo- lıklar düzeltilmiştir. Böylece 
nu bazı indirimlere kara . bazı eşyanın yükl~me ve bo 
vermiştir. Kömür yükleme şaltma ücretleri de nisbeten 
ve boşaltmasında Alsancak indirilmiş olmaktadır. 
semti ikinci mıntaka kabul Gazete kağıtlarından ton 
edilmiştir. Burası için 66 ku- başına alınan iki yüz elli ku-
ruş yerine 90 kuruş alınıyordu. ruş yüz elli kuruşa indiril· 
ikinci mıntaka kaldırılmış ve miştir. ihraç mallarımız için 
her taraf bir mmtaka sayılarak önce zaten tarifede indirim 
altmış alb kuruşluk tarifeye yapılmış bulunuyordu. Bunlar· 
tabi tutulmuştur. dan pek az bir masraf alın-

Ham madenlerin ihracatını makta olduğundan komisyonca 
artbrmak ve kolaylaştırmak şimdilik daha fazla tenzilat ya-
için ton başma yükleme üereti pılmasına imkan görülememiş· 
yüz kuruştan 70 kuruşa indi- tir. Yeni tarife onaylanmak 
rilmiştir. Böylece ham maden- için ekonomi bakanlığına gön· 
lerimiz korunmuş olacaktır. derilecektir. Onaylandıktan 

Yerli kutuluk kerestelerimiz sonr tatbikine başlanacakbr. . ....... -
Talebelere Saylavlarımız 

Nasıl tasdiknameler 
verilebilecektir? 

Bir sınıfta iki defa ibka ka

lan talebeye verilecek belgeler 
hakkında kültür bakanlığından 

kültür direktorlüğüne bir bil· 
dirim gelmiştir. Buna nazaran 

orta okulun veye lisenin birinci 
veya ikinci sınıflarında okur-

ken ayni smıfta üst üste iki 
yıl kalan talebeye bir kısım 

okuJların tasdikname verdikleri 
anlaşılmışhr. Tasdiknameler 

normal durumda okumalarını 

yürüten talebeye verilir. Bu 

kısım yanlışlıklara yer verilme
mesi için bu gibi talebeye tas
dikname değil orta okul veya 

lise yoklama öğreneğinin 58 
inci maddesine göre bir belge 

verilecektir. Bu belgeler hazır
lanmaktadır. Yakında okulalara 
gönderilecektir. 
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Panayır 
Balıkesirin Kepsüt nahiye· 

sinde on sekiz ağustostan 23 
ağustosa kadar beş gün devam 
etmek üzere bir panayır ku
rulacaktır. Panayır proğramı 

ilbaylığa da gelmiştir. 

Defterdar 
Kozak yaylasına gidiyor 

Defterdar bay Kenan Yıl

maz aldığı bir aylık izinini bu 

günden itibaren kullanmağa 
başlıyacaktır. Bay Kenan Yıl
maz izinini Bergamanın Kozak 
yaylasında geçirecektir. 

Bakanlıktan 
izin istenildi 

Panayırm devam ettiği müd
detçe körfez vapurlarının gece 
seferlerinin bir saat daha uza
tılması için panayır komitesi 
tarafından liman işleri genel 
direktörlüğü nezdinde teşeb
büste bulunulmuştur. Genel di
rektörlük bu teşebbüsten bahsla 
ekonomi bakanlıiından müsa· 

Seçim dairelerini 
dolaşıyorlar 

Şehrimizde bulunmakta olan 
lzmir saylavlanndan bayan Be· 
nal Nevzat, bay Kamil, bay 
Sadettin dün Kemalpaşaya gi· 
derek ilçeliğe bağlı köyleri 
dolaşmışlardır. Gezdikleri yer· 
lerde parti ocaklarında, uray· 
larda halkı toplayarak samimi 
görüşmeier yapmrşlar ve seç· 
menlerinin ihtiyaçlarım, dilek· 
lerini not almışlardır.Bu arada 
Kemalpaşanm Yukarı Kızılca 
nahiyesind~ki çocuk kampını 
gözden geçirmişler, şen yavru· 
lann sıhhatinden çok memnun 
kalmışlardır. 

Saylavlar dönüşte Bomova
ya da uğrayarak lzmire gelmiş
lerdir. -

Asliyecezada , 
Mahkumiyet kararları .. 

Şehrimizdeki muhtelif otel-
lerde misafir olarak geceliyin 
yolcu konukların eşyasını ve 
parasına çalan Ali oğlu Halil 
asliyeceza hakyerinde bir yıl 
yedi gün, Hadice ve Pakize 
adlı iki genç kadmı para mu· 
kabilinde bazı erkeklere satan 
ve fuhşa teşvik eden Hadice 
bir yal hapse ve elli lira ağır 
para cezasına mahkum edil
mişlerdir. 

• ,. • :ı.o~ ....... 

Çocuğa hayvan verlllr mi? 
Halkapınarda Mehmet oğlu 

Süleyman çayda yıkamak için 
kendisine Abidin adında biri 
tarafından verilen hayvanı Şa-
ban oğlu AHım adında bir ço
cuğa vermiştir. Asım, hayvanı 

çayda yıkarken hayvan Beytul
lah oğlu 12 yaşında Feyzullahın 
ağzına tekme ile vurarak iki 
dişini kırmıştır. Zabıtaca tah· 
kikata başlanmıştır. 

ı,ı azıtmı,ıar 

Peştemalcılarda B. Hakkının 
tiyatrosunda sarhoşluk yüzün
den gürültü çıkaran Abdullah 
oğlu Ali ve Ömer yakalanmıı· 
lar, karakolda polislere de 
hakaret ve tecavüz ettiklerin· 

-

Afiş 
----- ... -

Genel sayım için 
Hazırlıklar 

Yirmi birinci teşrinde bütün 
memlekette yapılacak genel 
nüfus sayımı propagandası için 
istatistik genel direktörlüğü 

tarafından basbrılan duvar afiş
leri ilbaylığa gelmiştir. 

Bu duvar afişleri köyler için 
ildeki köy sayısının yarı faz
lasına göre ve şehirlerde de 75 
100 nüfusa bir tane üzerinden 
hesaplanmıştır. 

Afişlerden küçük köylere 
birer tane ve büyük köylere 
ikişer tane gönderilecektir. 
Afişler köylerde bir eylülden 
itibaren halkm en ziyade gö· 
receği yerlere astırılacak ve 
sayım gününe kadar muhafa
zasından muhtarlar mes'ul ola
caklardır .. 

Nabiye direktörleri ile jan· 
darmalar bu afişlerin iyi mu
hafaza edilmesini kontrol et
mekle mükelleftirler. Şehirler 
için aynlan afişlerin yarısı he· 
men şehir içinde duvarlara 
resmi vesair genel binalara 
asılacak, geri kalam da bir 
birinci teşrinde asılacaktır. .... 

Daimi Encümen 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra as şarbayın 
başkanlığında toplanmıştır. 

Bir otomobil 
·--

Şehir Gazinosu önünden 
Çalındı 

Evvelki gece Şehir gazino
su önünde bir otomobil hırsız· 
bğı olmuştur. Tecimer bay An· 
don oğlu jan akşam üzeri 245 
sayıh özel otomobilini gazino 
dışında bırakarak bahçeye gir
miş ve saat birde evine git· 
mek üzere gazinodan çıkınca 
otomobilini yerinde bulamamış· 
tır. Çahnan otomobil zabıtaca 
aranmaktadır. 

Denizde 
Yarışlar Pazar 

Günü yapılacaktır 
Bu Pazar günü mıntaka yüz· 

me birincilikleri yapılacaktır. 

Müsabakalar Karşıyakada iki 

deniz banyosu arasında yapı

lacak yarışlar da sabahleyin 

saat sekizde başlayacaktır. 
Öğleden sonra da Karşıyaka 

koyunda Şarpi birinciliklerine 

hazırlık olmak üzere teşvik 
yanşları ve o bir haftada, res
mi şarpi yarışı yapılacaktır. 

Bu arada bisiklet birinciliği 

yanşlanna bir gün ayrılacak 

ve mmtakamızın bütün birinci· 
likleri tamamlanacaktır. 

Söke - Buca maçı 
Cumartesi günü Sökeye gi

den Buca takımı Sükede O - 2 
mağlup olarak dönmüştür. Yok
sa bir gazetenin yazdığı gibi 
3 - 1 de~il. __ ,. __ , ... __ _ 

Ödemiş, l orbalı 
Mezbahalarlnda kesllen 

Hayvanlar 
Ödemiı ilçesi mezbahasında 

Temmuz aynıda 182 koyun, 11 
geçi, 115 kuzu, 626 oğlak, bir 
manda, 2 öküz, 28 inek, 166 
düğe, bir malak olmak üzere 
1124 baş hayvan kesilmiştir. 

Torbalı mezbahasında 117 
koyun, 8 keçi, 70 kuzu, 44 oğ
lak, 17 manda, 8 inek, lOdana 
olmak üzere 274 baş hayvan 

, 
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KOŞEMDfi: 

lzt!rap 
Hayatta lztırap çekmeye yı 

kışan en çok erkektir, yab 
hayatta ızdırabı çeken Y' 
nız erkektir. Yahut izdiı1 
erkeğe yaraşır diye bef 

r~ bır kapıya çıkar te a 
kiler vardır. 

Bu telakki büsbütün ya~~ 
br. Çünkü ızbrap cinsiyet P'' 

aramaz, kimin yakasına yaf' 
şırsa kendini ona çektirir. ~ 

Yaşayışta; yaradılış ~tibll 
kadından biraz daha kuvvet 
mukavemetli olan erkek ıı 
rabı daha çok çekmiş ve d•Jr 
çok dayanmış olabilir ve ne 
rini görüyoruz. Lakin yaradb 
itibarile bizlerden, ruban, f 
denen zaif olan kadınların clİ 
ne ızdırablaı· içinde kıvran 
larını ve hatta bir erk~~ f 
fazla tahammül ettiklerın• 
görüyoruz. 

Yaşayışın zoru; kadl~ 
aramıza omuz omuza attı~~ 
sonra zaten ötedenberi t V 
dıkları bu acıya da her sa bf 
da daha fazla dayanmıya • 
tılar. 

Biz istediğimiz kadar ıs~ 
kadına yakışbrmıya koy• 
Ne faydaki hayat yumru~ 
insan ve cinsiyet seÇ 
değil, gelişi güzel salbııı' 
bu gelişi güzel sallanan ~ ~ 
ruk talisizlerin başlarına '& 
ken erkekmiş, kadınmış 

yoklamıyor. 
Kadınların ne kadar bll ~ 

olduğunu bildirmekle berl1 
iztırabın onlara yakışmadı 
da anlatan; Viktor Hüt' 
bir sözü vardır: I b 

Kadınlara der. "Bir gi1 ~-' 
hatta bir ~l ile bile do 

d bli 
mayın,,.. Mezarın an f/ı 
kaldırsın da bir görsün,,, .

1 kadınlara değil gül, def 
dalı, meşe oduniyle, ~ 
odunundan beter hayat 

1 
ruğuyla dayak çekiliyor~ 
rap çektiriliyor .. Yine bıı ~ 
tırap kadınlara yaraşırıaı efı 
hayıflanıp, acı acı düşfitı 
varalım .. , , 

Borsa Haber~1 

DUn Borsada 1, Yapılan &atıf 
~ 

Zahire Borsası 
f i at Çu. Alıcı ' 

1646 Buğday 4 12 J• 
50 Susam 12 50 1 
35 Kendir T. 4 25 
68 Nohut 5 62 4~ 

789 K Palamut 210 4 
295 kilo Pamuk 47 50 ' 

3410 Bakla 1l 75 
125 ton " ,1. 
, sı 

Para Piyas~ 

Mark 
İsterlin 

6-8-1935 5' 
Ahş ,0 

so 25 ıZ 
617 6 6' 

Fr. Frangı 8 28 9 
80 55 7 • 

Do~r ~ 
Belga 21 07 ıO 
!talyan lireti 10 42 4ı l 
Isviçre Fran. 40 90 sS 
Florin 84 62 5 
Kr. Çekoslo. 5 24 z4 
Austr. ilini 23 50 ,ı~ 

Yalnız kumbara1• ııe 
Arastada Liya oğlu ··~~ 

Sühaminin 285 sayıla di.l çl 
nın üstünden giren bır~•~; 
Nesime ait ve içinde Y' ~ 
bulunan bir iş banlc9~1 ı 

o rsıı 
barası çalınmışbr. nı 

nıyor.. f 
GözU kararf111 Jı' 

Gece Çayırlıbağçede r.1~ 
kızı Hadicenin odasın3 ıd~ 
ve kapısını açarak 6

1< l 
maksadile kadına bıçıı 
Mehmet oğlu Yusuf ttl 
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Bülbülün figanı cana kar oldu 
Cümle sıbyan ağlar, halk bizar 

oldu 

Aldı Nemçe bizim nazlı Bodini 

Bodinin uzundur gayet çarşısı 
Var içinde Mehmet paşa camisi 

Kabe suretine benzer yapısı 
Aldı Nemse bizim nazlı budini 

Çeşmelerde abdest 

·. S O N H . A B E R 
~ . 

15Günde ....... 
Çocuk esirgme 
Derneğinin 
Yardımları 

ıCumuriyetin çelik irade
y arattığı ~af er • • 

sının 
-•-oe>•• 

Halkın coşkun sevinçleri arasında 
çekilen teller Bayındırlık bakanına 

' terimle arzcderim. 
Diyarbekir ilbayı 

Faiz Ergun 

ltalya'da 
• •••• 

İki fırka daha 
seferber edildi 
Roma, 6 (A.A) - Y eoiden 

iki fırka asker seferber edil
miştir. 

Heyetimiz 

' 

Anadolu içlerinde, bir köy
de çok güzel bir türkü duy
•uıtum. Fakat bu türkünün 
arkasını bilmediklerinden baı
lca söyledikleri kısmın kafiye 
ve vezninde de aksaklık, nok
sanlık vardı, türküyü tam ola· 
rak işitmek için ogün bugün
dür uiraşıyoruro, fakat bir 
türlü tamamlıyamadım, türkü
nün güzelliği, ifade ettiği ma
naların yükseliği itibariyle duy· 
duğum bu : kesik ve kısa ha
talı parçayı naklediyorum : 
Osman dedikleri bir ünlü 

zeybek 
Zeybek olduğuma amanın 

ben de pişmanım 
Elleri kelepçek, dal boynum 

7encir 

Camiilerde namaz 

alınmaz 

oldu 
kılınmaz 

oldu 

Mamur olan yerler hep harap 
oldu 

b zim nazli 
Bu dini 

Ankara, 6 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumunun genel 
merkezi 16 Temmuzdan 1 
Ağustos 1935 tarihine kadar 
1599 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 276 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin polik
liniklerinde ve bakılmış ve ilaç 
dağıtılmıştır. Genel merkezYn 
banyolarında 780 çocuk ve 
anne yıkanmıştır. Diş bakım 
evinde 325 çocuğun dişleri ba· 
kılmış ve sağıtılmıştır. 

ANKARA 6 ( A.A ) - Ba
yındırlık bakanı B. Ali Çetin 
Kayaya Demiryolunun bakır 
madenine varması münasebe
tiyle gelen telgraflar aşağıdadır: 

Bayındırlık Bakanı B. Ali 
Çetinkaya 

Elaziz, 6 (A.A) - Cumhu
riyetin çelik iradesinin bir za· 
feri daha. Dün tren Bakır Ma
dene girdi. Elazizden, Diyari-

Ut<ranyada tetkik· 
ler devam ediyor 

Zencir sallandıkça her yanım 
sancır· 

Açık damlar kapıyı Osman 
geliyor 

Giymiş, kuşanmış vay anam 
arslan geliyor 

Attılar zındana gözlerim 
görmez 

~ranhk damlarda vay anam 
inci dizemem 

Bu türküyü tam olarak bi
len varsa bana bildirmelerini 
rica ederim. 

Türk Yurdu mecmuasında 
izzet Ulvinin " Halk tiirleri 
•e milli • hldiselerden adh bir 
Y•zıaanı okumuştum. Burada 
Boc:lin alınırken düzülen bir 

kotma ile Murad reise ait bir 
bqka koıma vardı. Bu sıra· 
larcla topladığım halk prkılan 
&ruında bunlan da gördüm ve· 
ID11kayese ettim, kıtalardaki 
llaıaralarda değişiklik olılıakla 

laeraber biı ttirknden diğer 
tlrkaye aktarmalar yapıldığım 
fÖrdüm. Hepsini tetkik naza

rınıza dökeceğim. Hepinizin 
bildiği şu güzel cezayiri koı· 
ınasını evvelce yazalım, başka 
türkülerle aralannda mnıabe
het çıkacakbr: 
Evvel bahar geldi yarim, güzel 

yaz 
Kitip arzuhali yare güzel yaz 
Ya o gelsin, ya ben varayım 

bir az 
Sokakları mermer taşlı, 

güzelleri hilal kaşlı cezayiri 
Ölüm yeri 

Yaz cslince gemilerim bağlanır 
Kış gelince tersaneye bağlanır 
Koç yiğitler cezayirde eğlenir 
Sokakları mermer taşlı. 

Gündoğdudan bir topcağız 
atıldı 

Şiddetinden aylar günler 
tutuldu 

Koç yiğitler Cezayire sokuldu 
Sokakları mermer taş'ı ... 

Çeşmelerde abdest alınmaz oldu 
Camilerde namaz kılınmaz oldu 
İslamlık, gavurluk bilinmez oldu 
Sokakları mermer taşlı ... 

Cezairin yüksektedir evleri 
İçindedir ağaları, beyleri 
Türkçe bılmez Arapçadır dilleri 
Sol akları mermer taşlı ... 

Cezairin harmanları savrulur 
S<ıvrulurda sağ yanına devrilir 
Koç yiğitler Cezairde eğlenir 
Sokakları nıermer taşlı, 

güzelleri hilal kaşlı Cezairi 
ÖLÜM YERİ 

İızet Ulvinin aldığı parça ile 
Yalnız son kıt' asında değişiklik 
olan ıu Bodin ıarkısı 250 se
nelik eski bir acıyı terennüm 
ediyor: 

Aldı Nemse 

Bu kıta ceıayın türküsünde 

vardır. 
Cephane tytuştu aklımız şaşb 
Selatin camisi havaya uçtu 
Budinin içine bir ateş düştü 
Aldı Nemse bizim nazlı Budini 

Sabah namazında üç top abldı 
Topun sadasından ay gün 

tutuldu 

Bir cuma günüydü Budin 
bozuldu 

Aldı Nemse bizim nazlı Budini 

Sabah namazında doğdu bir 
yıldız 

Fark edemez olduk gece 
gündüz 

Zalım küffar aJdı on iki bin 
kız 

Aldı Nemse bizim nazlı Bu dini 
izzet Ulvinin aldıği ıan par

ça ıudur: 
Sabah namazında aoğdu bir 

yıHız 

Geldi küffar aldı on iki bin 
~ kız 

Amu :-:ııey kaadeıler din 
lslamız biz 

Aldı Neıme bızim nazlı Budini 
- Sonı. Var-

Süt damlasından hergün 100 
çocuğa süt verilmiş ve 15 gün· 
de 1020 kilo bedava süt dağı
tılmıştır. Yardım için başvuran 
13 çocuğa para yardımı yapıl· 
mıştır. 

Başbakan Orduda 
Ordu 5 ( A.A ) - Başbakan 

ismet lnönü 4 Ağustosta Ti
rebolu ve civanoı tetkik etmiş 
bugün Giresondan hareketi~ 
öğleden sonra Orduya uğra
mıştır. 

Ordu, 6 (A.A) - Dün •saat 
17-de şehrimize gelen Başba
kan ismet lnönü iki saat kal
dıktan sonra şehrimizden ay
nlmışlardır: 

Rom ada 
Büyük esperanto 
Kongresi toplandı 

Roma, 6 ( A.A) - 27 inci 
Arsıwusal Esperanto kongresi 
birçon uluslardan 1500 delege
nin kabmıyla dün Romada açıl-

ANKARA 
Cumhuriyetin büyük eser

lerinden olan Diyarbekir hat
tının Madene kadar olan kıs
mının müsaadelerile açılma tö
renini bügün binlerce halkın 

minnet ve şükran dolu coşkun
Juklarile yaptık. Bu şerefli işi 

bana tevdiinizden ötürü deriil 
minnettarhğımı şahsi hürmet
lerimle beraber arzederim. 

Birinci genel müfettiş 
A. Özmen 

Bayındırlık bakanı bay AJi 
Çetin kaya Ankara 

Cumurluğun ulusal hızı bü
yük bir amacına daha ulaşb .• 
Kutsal tutumunuzla daha yüce 
amaçlarına da varacakbr.Bakır 
madeni istasyonunun açılma 
töreni halkın yürekten kopan 
gösterişlerile yapıldı. Sonsuz 
saygılarımı sunanm .• 

ilbay T. GUr 
Bayındırlık bakanı B. Ali 
Çetinkaya 

Ankara 
Bugün bakır hattının pozunu 

merasimle açarken bu büyük 
eserin başarılmasına çok him
metleri meabak olan zatı dev· 
latlemi saygı ile andık.Tebrik-

bekirden ve cıvar köyler 

B. .Abiılitı Ö.ıtnen 
den gelen binlerce hal· 
kın iftirakiyle bftyük tören 
yapıldı. Birinci renel espek
tör Abidin Ôzmen ve El
aziz ve Diyanbekir ilbaylan 
merasimde hazır bulundular. 
Cumuriyetin demiryolu sıyan· 
ıının kuru~ Atatürk' e limet 
lnöoiine, bayındırlık bakanı 
Ali Çetinkayaya ıükran ye 
minnettarlık telgraflan çekildi. 
Halkın sevinci sonsuzdur. 

Moskova, 6 (A.A) - Türk 

endüstri heyeti UkraPyada 

Kramatorska varmışbr. Heyet 

Kramatorsk mekanik inşaat 

fabrikasını gezmiştir. 

iki kadın 
Kızıl yıldız 
Nişanını Aldılar 

Moskova 6 (A.A} - Sovyet
ler birliği merkez yörütüm icra 

komitesi Moskova jimnastik 
enstitüsü talebesinden olan •e 

7923 metreden oksijen maki
nesi olmadan parqiitle atlayıı 
yapan madam Sismareoe ile 
madam Piasetakaya'ya cesa
retlerinden ötürü Kızıl yıldız 
nişanını vermiştir. 

' .. 
Sovyet ....... 

Tayyarecileri 
~eyahattan v az geçtiler 

Yunanistan' da Y~ni hi- iç bakanlığının bildirimi i 
diselerden Korkuluyor Po!is a?.irleri ile d~s~ olanla~ın. 1 

lşledıkle rı suçlardan şıka yet edılmış ( 
İstanbul, 6 (Özel) - iç bakanlıiı ilbaylıklara gönderdiği bir 1 

bildirimd~ polis imirlerile dostlukları olan kimselerin işledikleri 

mışbr. 

• 
Giriddeki ıs yan bastırıldı 

-Baş taraf• Jim;i sahifede- · 

Bir bombardman tayyare fi
losu da Hanyadan hareket et· 

miştir 
Royter ajansı da bu haberi 

teyid ettikten sonra grevcilerin 
adada bir tersaneyi ele geçir
diklerini bildiriyor. 

Atina 5 ( A.A ) - Hanya
dan bildirildiğine göre isyan 
hareketi Kandiye civarındaki 
bazı köylere de sirayet etmiş
tir Buralarda grevciler mahal· 
)j hükumetleri ortan kaldırmış
lardır. Grevcilere karşı Kandi
yede bulunan süel kuvvetlerin 
kafi gelmediği görüldüğü için 
Hanyadan asker sevkedilmiş 
p reden de ika torpito acele 
yola çıkarılmıştır. Kuvvetlerin 
bu akşam hadise mahalline va
racakları tahmin edilmektedir. 
Bu isyan hareketinin siyasal 
bir erge ile yapıldığı şüphesi 
olmakla beraber, gıevcilerin 
Venizelist bir cereyan takib 
ettikleri henüz sabit olmuş de

ğildir. 
Hükumet çevenleri isyan ha-

reketinin tamamilc mevzii ka
lacağı ve kuvvetler ge1ir gel
mez derhal yatıştırılacağı ka
naatındadır. isyan hareketi 
telgrafla bay Çaldarise bildi
rilmiştir. 

Pariı, 5 (A.A.)-Röyter ajan-
sı bildiriyor : 

Buraya gelen bir telgrafa 
g&re, Atina tayyare karargl
hında yirmi bq uker btik6-

lunmıya teşebbüs etmiş ve 
kanşıkhğı bastırmak için oraya 
gelen kuvvet silih ateıi ile kar
şılanmışlardır. Sükunet teessüs 
etmiş ve yakalanan on beş 
asker divanı barba verilmiştir· 

Atina, 5 ( A. A ) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Harbiye nazırı Kondilis Gi
rid 'deki askeri ve sivil erkan 
ile görüştükten sönra harb ge
mileri ve tayyareler gönder· 
meğe karar verdigini bildir· 
miştir. 

İçbakanının bir bildiriğine 
göre, Kandiya İlbayı grevcile
rin siyasal tesirat altında ha
reket ettikleri kanaatındadır. 
Grevcilerin Girid'deki cepha
neliklerden birini ele geçirdik
leri söy{eniyor. 

Atina, 5 (A.A) - Hükume
tin Giridden General Bokpu
los'tan aldığı bir bildiriğe göre 
sükun ıade edilmiş ve grevci
ler sükunetle dağ lmağa baş
lamışlar dır. 

Atina 5 (A.A) - Telefonla 
saat 24 te: 

Girid genel lıbayı işçi tahri
katı hakkında çektiği bir 
telgrafta Kandiyede sükunun 
tamamile iade edildiğini bildir
mektedir. 

Genel İlbay aynı zamanda 
çıkardığı bir bildirikte balkı 
rahatça işlerile ujraşmağa ça
ğırmaktadır. Giride g6nderil
mit olan iki torpito muhribi, 
a&ldba iade edilclipden geri 

suçların musamaha ile karşılandığı hakkında bir çok ıikiyetler 

bulunduğunu bildirmiş ve bu gibi hareketlerin şiddetle cezalan
dırılacağını ilave eylemiştir. 

Devlet bankalarındaki memurlar 
İstanbul, 6 (Özel) - Devlete bağlı bankalarda çalışan me-

murların bareme bağlanması esas itibarile onaylanmıştır. Bu 
hususta yeni bir yasa projesi hazırlanacaktır. 

3 Yolcu tayyaresi 
Istanbul, 6 (Özel) - Hava nakliyatı için üç tayyare alınma

sına kırar verilmiş ve yolcu tayyareleri için muhtelif fabrika· ı' 
larla görüşmeler başlamıştır. 

30 ağustos bayramında 
Terfi edecek zabitlerin listeleri 
lstanbult 6 ( Özel ) - 30 Ağustos Zafer Bayramında terfi 

edecek zabitlerin listeleri hazırlanmıştır. Yakında ulusal iradeye 
sunulacak ve zafer günü ilgililere bildirilecektir. 

Balo 
-·····"" 1~ecriibeJer ınuvaffa

kıyetle neticelendi 
Moskova 6 ( A.A ) - Kuli

nicano tarafından yapılan pa
raşüt balonunun uçuş ve kara
ya iniş deneçleri dün başargı 
ile yapılmıştır. Balon 5200 
metre yüksekliğe çıkınca uç· 
manlar balondan gaz çıkarmıı
lar ve o zaman zarf in,.aında
ki hususiyet sebebiyle parqilt 
adevini yaparak balonun ya
V&f yavq yere inmuini sai· 

Mot··rsüz 
. ... . . . . . ~ 

Tayyare ile yeni 
·r rekor 

Moskova, 5 (A.A) - Sovyet 
planöristi Yudin 124 kilometre 
mesafe üzerinde yeni bir acun 
rekoru yapmıştır. 

Yeni uçak 
Denenirken düştü 

Paris, 6 (A.A) - 3 yıldan
beri llzerinde çalııılmakta olan 
bir Stratosfer uçaiı ilk uçuıu 
deneci yapıhrken yere dütüb 

Soı yet 1ıçmmıı lAvouyevski 
Moskova, 6 (A.A) - Kutup

tan geçerek Amerikaya gitmek 
üzere harket eden Sovyet 

uçaiı. Kora yarımadasının 300 
kilometre kuzeyinde uçarken 

makinası sakatlanmış ve ğeri 
dönmek zorunda kalmıştır. 

Uçak saat 32,45 de Lenin
grada gelmiştir. Uçma teşebbü

s nün bu yd te rar lanamıya
cağı sanılmaktadır, 

~•aklna nasd aakatlandı 
Moskova, 4 (A.A) - Kuzey 

deniyolu genel direktörlüğü 

" U. R. S. S. 25 ,, uçağı mü
rettebatından bir rapor almıştır. 

Bu raporda uçağın benzin ka· 
çırdığmdnn önceki tahminler-

den fazla benzin yogaltılmış 
( istihlak ) bulunduğu bild:ril
mektedir. 

Mürettebat, bu hadisenin 
sebcblerini bulmıya ve bunu 
ortadan kaldırmaya muvaffak 
olamamış y.ola devamc!an vaz-
geçerek Lcningrad bölgesinde
ki uçak alanlarından biri
ne gitmek için izin iste
miıtir. Jzin verildiğinden 
uçak, Leningratta yere inmiştir. 

Uçak karaya indikten soDra 
uçuı sırsında benzin tevzii .U
teminin iyi iflememeaini ince
lemek için lair komisyon k.
.. ı .. ...tıv 
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Apansız kapı omuzJandı ve yın edilen Etyen Lamet kıt'ası 
Fransisko odaya daldı. Saç başına gitmeğe mecbur o!muş-

b tu. Eylul sona ermişti. 
baş karma karışık, göğüs a· Dairesinin balkonuna dayan-
iır apaçık, delikanlı gerçekten mış olan Terezya, sonbaharın 
delirmişe benziyor, ağzına ge- yaldızladığı Turni a.ğaçlı yol~-
len küfürleri savuruyordu. nu teessürle seyredıyordu. Bı-

- Seni bir manashra ka- dos küçük Teodoru orada gez-
patacağım. Ailemiz için yüz diriyor ve çocuk annesine bir 
karasısın sen. Utanmaz! Kahpe! öpü göndermek üzere sık sık 
Yumruğu kızkardeşinin üze- dönüyordu. 

rine inecekti. T erezya: Konvansiyon kurulu tarafm-
- Vur, dedi, içindeki şey- dan Gironden meb'uslar kovul-

tandan kurtuJ. duktan sonra Bordonun yüzü 
Ağzında nefes kalmamış değişmiş ve T erezyanın orada 

gibi gözleri büyüyerek durdu. ~ramağa geldiği rahattan eser 
- Her tarafta kötülük go· kalmamışb. Kanun dışına ayrı-

ren onu kendi içinde taşır. lan saylavlar bu bölgede sak-
- Ne dnmek istiyorsunuz. !anıyorlardı. Memleket te ço· 
- Sunu diyorum ki B. La- cuklarmın kanun aışına çıkarıl-

mot benim odama girmiş ol· masile kabarıyordu. Bunların 

makla beraber hiç... suçu ne idi? Temiz yüzlü bir 
- O kılık kıyafette hiç bir Cumuriyet istemt;k •. 

şey yapmamak için mi girdiler? Konvansiyon tarafından me-
- Onu yanımda tuttum mu? mur edilib girondimizi boğ-

Baksan a. mak maksadile iki ay evvel 
Kardeıini elinden tuttu ve Bordo'ya gelmiş olan Bodo ve 

yatağa doğru çederek yorganı lzabo adla iki saylavı halk 
açtı. kovmuştu. Bunlar La Reolda 

- Bak · yerleşmişlerdi. Çok geçmeden 
Şilte içinde tek h:r vücudun yanlarına Konvansiyonun iki 

izi vardı. komiseri daha iltihak etti. Tal-
Fransisko başını eğdi. Dizleri yen ve Şodron Ruso. Dördü 

büküldü. Kız kardeşinin ayağı- birden, şehri elegeçirmek için 
na düştü. Terliğini öpuüyor, müsaid bir fırsat bekliyorlardı. 
ağlıyordu: Banyerden gelen Terezya 

- Ben bir sefilim, beni af- La Reolda duımuştu. Altın 
fe. Senin çapkınlıklarından acı Asma lokantasında aşıkile bir-
duyuyorum, T erezita. isterdim likte kahved1b etmektelerken 
ki. .. Ah, isterdim ki, senin kar- mümessil vatandaşlar da yan-
deşin olmıyayım. larmdaki masaya yerleştil~r. 

Sinir hıçkırıkları omuzlarını Kadın, sesinin ihtizazile, bak-
sarsıyordu. Söylediği bütün 

madan Talyeni tamdı. Gerçek 
sözleri duymıyordu. Onu kal- o idi. Boşaltmakta olduğu şa· 
dırmamak kolları arasına alma-
mak için geriliyordu. rab bardağı Terzyanın dişle-

Bir kılıç şakırhsı üzerine ir- rine çarptı. Etyen Lamota: 
kildi. Bancurlar açıldı. Bir ses - Saklayınız beni dostum, 
duyuldu: dedi. Hele hiç te arkanıza 

- Burada düello ediyorlar. dönmeyiniz. Bu salonda deh-
T erezita pençereye koştu. şetçilerden biri var. 

Mümessiller yüksek sesle Aiaçlar altında Kolber ve La- b . 
mot gılıc kılıca çarpışıyorlardı. konuşuyorlardı. Bunlardan irı 

- Durunuz, tutunuz onları.. diyordu ki: 
Merdivenin karanlığında du- - Arabacılarımızdan her bi-

vara çarpa çarpa kapıyı buldu rine, May köprüsünden bizi 
ve avlıya ahldı. yuvarladıkları takdirde yirmi 

- Bay dö Lamot: beş altın vadedi!diğini konakta 
Delikanlı, kol altında göm- haber aldık. 

leği kanlar içinde olduğu halde Şimdi Talyen bağırıyordu: 
bir ağacm gövdesine dayanmış - lzabonun verdiği hu ha-
mec:ılsiz bir halde idi.. berden sonra bizim hala Bor-

Hancı ile ahır oğlanı yara- doya varml?dığımız nasıl sitem 
lıyı kaldırdılar .. Terezya emret- konusu olabilir? Orada hakiki 
mi~ti : "donsuzlar,, ın bizi istediklerini 

- Onu benim yatağıma ta- biliyoruz. Fakat ancak kötü 
şıyınız... niyetlileri yıldıracak bir kuv-

Apansız azim sahibi olan vetledir ki oraya varacağız. 
genç kadın bay Lamotun ya-
nında yalnız kendisinin kalaca- Şu sırada da şehir muhasara 
ğmı, serbest olduğunu ve key- edilmişti. Erzak geçemiyordu. 
finin istediği gibi hareket ede- Talyenin adamlarından Lakomb 
bileceğini söyledi. Bu hadise isminde bir kana susamış. lima-
ona bir ödev yüklemekle, şef- nın en çikef mahallelerinde 
katini serbest bırakıyor ve ken- Jakobenlerden bir kısmını se-
disini bir kabustan kurtarmış ferber ediyordu. 
gibi oluyordu.. Terezya titreyordn. Kapıcı-

Ertesi gün bir araba Gala- nın oğlu işine devam ediyordu. 
bert dayı ile Fransisko ve Kol- Hangi şeametti ki onu daima 
beri geri geri götürüyordu.Her yolu üzerine çıkarıyordu? 
üçü de susuyorlardı. 10 ağustos güniinün suçt.&n-

lki delikanlı orduya yazıl- dan sıyrıldığı gibi eylül kttal-
mıya karar verdiler .. ihtiyar ise )erinden de ellerini yıkayan, 
eski yalnızlığa tekrar dalarken " idari olarak ,, tertib edilmiş 
Lamutun, yirmi yaşına mahsus bir çapulculuğu ve bir kasab-
sıcak aşkı içinde, nakahet dev- lığı lıalkm kızgınlığma yükle-
resinde ömrün başka zamanın- ten Talyeıı, çapullarından ele 
da bir eşi daha buluomıyan geçirdiği paralarla Sen-az ılin-
sonsuz bir saadetin tadını ala- den kendini saylav çıkartmıştı. 
cağını düşünüyordu.. Kralın en amansız ithamcıların-

Habercl dan biri o idi. Lui XVI nın ka-
Bordoya dönen Bayan dö fası kesilerı akşam, Talyen G>!-

Fontenay Fraklin otelinde ycr-
leşmiıti. Macerası çok dedi ko- nel Güv~n komitesine üye ta-
du koparmıştı. Bütün yaz, onu yin edilmişti. Tur şehrine me-
lspanya hududunda, su şehir- moren gönderilince orada zu-
lerinde görmüşlerdi. Kendisi lunılar yaptı, asılzadelerle ra · 
için düello eden delikanlı da hiplere başbelası oldu, pasa-
beraberinde idi. port ticareti yaptı ve sefahete 

Bordoya yalnız dönmüştü. daldı. 

YEN' ASIR 

ltalya -
Sınırları 

Habeş 
üzerinde 
- 5 Yazan: MARSEL PRAT 

Benim Habeşistana gidece- Ben, Habeşistanın büyük ka· 
ğim haberi bütün şehire yayıl- dını ne yaparsa onun gibi 
mışb. Bana nereden geleceği davranmak zorağıoda bulunu-
belli olmıyan bir kurşunla vu- yordum· 
ruf .:cağımı söylüyorlardı. Bu Kadın anlattı : 
memlekette ne telefon, ne de - İlet ide prens Seyomun 
telgraf olmadığım haber veri- büyük oğlu büyük bir kale 
yorlardı. yaptırmağa başlamıştı. Burasını 

Artık bütün taliimin Habeş- Tigreyi savgamak için bir stra· 
liler eHnde bulunduğunu, eğer teji noktası olarak kullanmak 
ltalynn olduğumdan şüphele- ergesinde idi. fakat onun ölü-
necek olurlarsa o zaman sağ mü üzerine bu iş yanda kaldı.,, 
olarak geri dönemiyeceğimi Tekrar yola koyulduk. Gide-
söylüyorlardı.. ceğimiz yol uzundu ve güneş 

Tekrar tekrar bana, Tigre battığı zaman biz, hala yo! ü2e· 
halkınıo kana susamış savaşçı- rinde idik. 
lar olduğunu, acımak nedir bil- , ~ Bir tepenin üzerinde ay ışı
me~iklerini hatırlatırlar.. r ğı panldıyor ve yüz kadar as-

Öte taraftan Habeşlıler de . ker bizi bekliyordu. Tepeye 
beni yollamağa hazırlanıyorlar~ doğru tırmanıyorduk; tepeden 
dı. Hatta içimin rahat etmesı esrarlı harb şarkıları geliyordu. 
için Habeş ko~so!os.u, y~nı~~a Silahlarına süngü takılmış 20 
bir Italyanın gıtmesıne bıle ızın asker konsolosun karısmın yanı 
verdi. Fakat bana yol arka- .. .. b qladılar Ben 
daşlığı edecek olan adam kay- sıra yurumeye av . . · 
b ı t de arkalarından gıdıyordum. 
oBmuş hu. . 1 k d k Atli bir asker uzaktan geldi; en erşeyı yo,una oy u - .. 

t it l i bu Seru.. önümüze yere atladı ve bızı an sonra a yan arın -
k ·1 · · l'k ·· t d.k sayğı ile selamladıktan sonra vene arşı ı gısız ı gos er ı - . l . · ·1 

1 · · ·· ·· yol verdı. kı tarafımıza dızı • erını goruyorum. 
Habeş konsolosu kendi ka- miş as~erleri_n ortasından ge-

rısının benimle beraber yolcu- çer~k ilerledik. . 
1 k d w · · b·ıd· d" E tesi Üstünde kapağı buJunan hır u e ecegmı ı ır ı. r . . _ 
sabah saat dörtte bizi almıya sepetı andıran bır masa uze· 
gelecek olan otomobille Mareb rinde bize yemek olarak ta-
ırmağma kadar gidecektik. On- vuk, yumurta, pirinç ve ~alç~ 
dan s_nra artık prens Seyom ikram ettiler .• ~unlar~n. e.p~ı 

fı d olan yumuşak ve lashk gıbı ıdı. 
tara n an gönderilmiş K. 

1
. kül kl · d 

k 1 1 devam ır ı ve ren en var ı. 
ervan a yo umuza Bundan başka İngera deni-

edecektik. 
len yerli çörekleri ekmek yeKonsolosun karısı beyaz mus-
rine yiyorduk. Bunları önceden linlere büründü. Yanındaki si-

yah hizroelci, içinde yiyecek de görmüştüm. 
Soluk bir mum ışığında kon

ve h~ecek bulunan bir İngiliz 
"" solosun karısı soyundu ve ya-

piknik sepeti taşıyordu. rın saat üçte yola çıkacağız, 
Hizmetçi kıvırcık saçlı, to-

diyerek uykuya vardı. puzlu, basık burunlu idi ve az 
buçuk hayvana benziyordu. Saat üçte hazırlanıyorduk. 
Birden bire aramızda bir anti- Rüzgar çadıra çarpıyor. Asker
pati uyanıvermişti. 

Habes toprağında . 
Mareb ırmağı tamamiyle ku-

rumuş gibi idi. Orada otomo
bilden indim. Bir takım sık 

saçlı Habeş askerleri bizi kar
şıladılar. Bir saygı göstermiş 

olmak için alınları yere değin
ceye kadar eğildiler. Konsolo
sun karısı kaskatı duruyor, 
kımıldanmıyor. Selamlara ha
fifçe başını eğerek karşılık ve
riyordu. 

Beni bir utku takı gibi süs
lenmiş, üzerine boncuklar, çın
gıraldar takılmış beyaz bir ka· 
tara bindirdiler. Hayvan, baş
tan ayağa kadar giyimli idi. 
İnsana. ortaçağ resimlerinden 
birisi imiş gibi geliyordu. 

Kadın, bana: "hemen yürü
yelim,, dedi, burası malarya 
bölgesidir; fazla durmağa gel
mez. Yüklerini yüklendikten 
sonra kervan bize yetişir. 

Yürümeğe koyulduk.. Koru· 
yµcularınıız yanımız sıra gidi
yorlardı. Bunlar silahlarını 
omuzlarına asmış, koyu renkli 
vt:! çıplak ayaklı askerlerdi.. 

Öğleyin kuvvetli bir güneş 
beynimizin üstünde idi. Kadın, 
bana kuvvet ve cesaret vermek 
İ!;tiyerek : 

- Öğleyin, ilk varacağımız 
köyde duraklar ve konaklarız, 
dedi.. 

Üzeri saman ve halı ile ör
tülmüş bir salaş altında biraz 
mola verdik. Güneşin biraı 
çekilmesini bekledik .. 

Uzun müddet katır üze
rinde yolculuk ettikten sonra 
biraz yıkanmak ve biraz uzan
mak fırsatını bulduğuma sevin
miştim.Fakat etiket icabı, san~ 

dalyalarımızda dimdik oturmak 

yükümünde idik. 
Askerler ve hayvanlar yere 

çöktüler. Onların bağlı olduk-

ler dışarda konuşuyorlardı. Ne-

rede olduğumuzu sordıım. "Bu
rası bu ilin savgası bakımından 
çok önemli ve atratejik bir 
yerdir,, dediler. 

Etrafıma bakındım. Telefon 
tesisatı ve merkezi yoktu. 

- Orduya nasıl haber gön
derirsiniz? 

- Gayet kolay. Ateş ya
karız. Bundan çıkan duman 
sütunları havaya bir yazı ya
zar. Bunlarda kullanılan tam 
bir kodumuz vardır ve harb 
ilan edilecek olursa halkımız 
bunu havada okuyarak' öğre
neceklerdir. 
Boş yere top mevzileri, is

tihkamlar buna benzer şeyler 
aradım. Hiç birisi yoktu. Bu 
memleketin harp anlayışı bi
zimkinden bütüJl bütün faridı 
idi. Bunun hakkında sorduğum 
bir soruya ~u cevabı verdiler: 

- Ras Seyom size bunu 
söyliyecektir. 

, ' 
1 ~?n~~!!~Y=!~~ul 1 
1 ondüle makineleri ile yapılan 

altı aylık saçlarda tabiilik o 
derece elde edilemediği gi
bi yeni Paristen getirdiğim 
1935 modeli makine gerek 
saçları istenilen forma ve ta
biiliği veriyor ve gerekse 
bayanların korktukları cere
yan ile alakası yoktur. Ya
pılan saçlar 9 ay için garan
tidir. 

Su ondülcsi ve bukle için 
Paristen diğer bir makine 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

AJi Riza Akçakır 
Adres : Hükumet cad

desi No. 23 10.000 çeşit 
gömlek mağazası yanında .. 
T eJefon 3294 
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Varna töreninin mahiyeti 

4 Ağustos şerefsiz bir 
ihanetin yıldönümüdür 

Bulgarlar Varnada büyük 
törenle (merasimle) "4 ağustos 
1444,, tarihini kutluluyorlar. 

Acaba Bulgar komşularımız 

neyi kutluluyorlar ve bütün 
soysal dünyaya hangi şerefli 
vakıanın hatırasını sunuyorlar? 
Bizim bildiğimize göre milletler 
kendilerine ölmez şeref veren 
vakıaları, kendi içlerinden ye
tişen kahramanların doğum 
veya ölüm günlerini kutlularlar. 
Sözgelimi iki yıl önce _!\vustu
yalılar Viyananın Türk pençe• 
sinden kurtuluşunun iki yüz 
ellinci yıldönümü için büyük gös 
teriler yapmışlardı. 1683 te Vi
yanayı kurtaran Avusturyalılar 
değilse bile o tarihsel şehir on
larındır, iki yüz elli yıl önceki 
savaşta da hayli dayanıklık 
göstermiştir. Gene sözgelimi 
biz, her yıhn Ağustos otuzunda 
candan gelen bir heyecanla 
şenlik yaparız. Çünkü o gün 
kazanılmış bir zaferimiz vardır. 

Fakat 1444 yılı Ağustosunun 
dördünde Bulgarlar kiminle 
savaş yapıp zafer kazandılar 

yahud o gün Bulgarlarm han
gi kahramanı doğdu? Hele 
komşularımızın o gün ile Var• 
nayı ilgilendirmelerindeki mü
münasebet nedir? 

Tarihle en az uğraşanlar bile 
bu sorular karşısmda şaşırmak
tan geri kalamaz. Çünkü4Ağus
tos 1444 tarihile BuJgarlığın 

uzaktan ve yakından ilgisi yok
tur. Varnada 1 OTeşrinisani 1444 
tarihinde geçmiş olan büyük sa
vaşlarda Bulgarların az veya 
çok hiç bir iJişiği kabul edile
mez, O halde Bulgarlar bugün 
Varnada neden görültü kopa
rıyorlar, yaygara çıkarıyorlar? 

Gülünç bir siyaset oyunun
dan başka bir şey olmıyan bu 
Varna toplantısının Bulıarları 
nasıl acınacak bir duruma dü
şürdüğünü anlamak için on be
şinci asrın birinci yarısı sonla
rına kadar çıkmak ve o devir
deki vakıaları gözden geçirmek 

lazımgelir. Osmanlı Türklerinin 
Balkanlarda egemen bir durum 
kazanmaları, şimale doğru ya
yılmaları üzerine Macarlar te
laşa düşmüşlerdi ve yan toprak
ları Türklerin eline geçmiş olan 
Sırplarla,Ulahlarla birleşerek bir 
taktm hıristiyao devlet ve mil
letlerinden de yardım görerek 
bir harp devresi açmışlardı. 
Çok uzun süren bu devrenin 
en kızışık safhaları 1432-1444 
yılları arasında geçti. Fakat 
bu harp yılları içinde - hatta 
bir gün, bir kere - Bulgar adı
nı anan olmadı ve Bulgarların 
Türk - Macar savaşlarında 
en küçük bir rol oynadıkları 
görülmedi. 

Biz kendi tarihimize daya
narak bu hükmü vermi.voruz. 
O günleri göı müş, o günleri 
yaşamış ve o günlerin hadise
lerini kaleme almış olanların 
sözlerine bakarak bu hakikati 
ileri sürüyoruz. İşte 1434 yılında 
ve Hermanstadt önlerinde Türk 
akıncılarıt arafından esir edilip 
yurduna döndükten sonra 
gordüğü savaşları yazan Muh 
lenbacblı gencin hatıraları, işte 
bütün o savaşlarda en büyük 
rolü oynıyan Jan Hunyandın 
sevgili dostu ve Transilvalva 
Voyvodası "Nicolas d'ua1ac,, a 
yolladığı harp raporu biçiminde 
mektuplar, işte Macarıstan-Po
lonya kralı olup Bulgarların 
bugün adını -tarihsel bir mü
nasebet olmadan- anmıya kal
kıştıkları Viladisla!ın katibi 
Gallimachus tarafından kale
me alınan kitab. Hepsi o de
virde yabılmıt olan bu 

gar adı yoktur. Adlarını s1r 
dığımız adamlar; tarihçi Af 
geUer, Bonfiyuslar, Katonall' 
Hammerler, sözgelimi Mac:ıt: 
ların Türkleri ~örünce :·ku;! 
lar geliyor!,, dıye bagır• • 
kaçbklarını yazacak kadar ~ 
rü sözlü olmaktan çekinuıeoıif' 
lerdir. Eğer Bulgarların ~ 
hatta tek bir Bulgann o ~ 
harb devirlerinde küçük 1' 
rol oynadığını -görseler .e 
bilselerdi elbette yaz&rlarda- , 

Gelelim, 4 Ağustos 1444 ~ 
rihine. Bu, ne birw sava~: lld" 
bir ölüm veya dogu~ g~~il il" 
Siyasal bir karaktersızlıgı uj 
brlatan çok şerefsiz ve 

l . . t ~r~ olan ar ıçm u anc veren .ı1 

rihtir. Çünkü Macar - PoloO; 
kralı Viladislas, Avrupa::, 
pnlerde dini bir kah 5'f 
tamdığı piç Jan Hunyad, ~ 
kralı Jorj Brankoviç 12 ~ 1' 
muz 1444 de Türklerle 1111 if 
ladıkları sulh andlaş~a.~ını_ .. tl' 
bu " 4 Ağustos ,, gunu ';; 
mışlardı. lmzalan~a~ite .. Y' ~ 
masi arasında yırmı guo bt 
geçmiyen bu andlaşmanı~ d 
kümlerine saygı gösterılf~ 
hakkında ise Viladisl.as . fi' 
Osmanlı hükümdarı lkıncı ,J 
rad da Kur' an üzerine el ~JJİ. 
söz vermişlerdi. Demek kı ~ 
garlar İncile el basılarak, ~ 
lık namusu ve asalet t ~ 
üzerine and içile~ek veril~ 
sözün - bahanesız, sebe '# 
ayak altına alınmasından ; 
yı bugiin kıvanç duyuyorlar-" 

1 T "h" b•"' tören yapıyor ar. arı ın . f 
devrinde ve kürenin han~' "t. 
rinde böyle bir karaktersı~ 
kutlulandığı görülmüştür. f;J 
şurası var: Bulgarlar ne o lı" 
laşmanın yapılmasında, n~ 
zulmasında rol oynauıışl ,ti 
Sözbozanlığı yapan baş~ 
olup Bulgarlar şimdi . o ofl 
keti alkışlamakla bahtıyar 
yorlar!. ~ 

4 Ağustos 1444 le Y~ d; 
and çiğneme, sözden gerı. fi 
me hareketinden yeni bır 
vaş doğdu. ı fi_, 

Macarlarla müttefikle tltf' 
ordusu Varnada Türkler 1''( 
fmdan yokedildi. Hunya~ C 
tı, Viladislas öldürütdu~ı; 
yaman savaş günün<le had,f 
ordusunda rol oynayan 3~ 
lann bellibaşlıları şunl ııl 
Kral Viladislas, Hunyad, ~ 
dinal Jülyen Sezarı~, ~ 
Waradin, Grosswardın P .-1 
posları, Voyvada Vilad, ~ 

. hur kumandanlardan ~ 
Bobrich, Prens Etienne ~ 
Bathor. Bunların arasında t f' 
rülüyor ki Bulgar yokt~tı.,.J' 
Varnada Türk yatağanı 3 ·- ..J 

·11sY 
can veren on binlerce .'"',of' 
Macar, Ulah, Sırp, Transı18~ h olup aralarına tek bir ·ııle~ 
rın girmediği bütün t~rı ~· 
hayknageldiği bir hakık•~ 

O halde Bulgarlar b~ /.( 
hangi ilgi ile kutluluyorla~ ıf 
rupada bir Bulgar miUetı ·ıe, 
Junduğun - manasız bir "'~~. , 
olsunu - anlatmakiçin nıı j,,i 
yersiz ve gereksiz bir ~· 1,1 
Çünkü Bulgarları tarihıP ıf 
dığı kadar Avrupa da taııe , 
Yeni den bir gösteriye " 
zum var? 1İ 

(Cumuriyet) M. Turh 11" . . ..... 
1 Japonlat 
Yeni isteklerde: 

bulunacaklar'v 
. vao Pekın, 6 (A.A) - ili 

anhov da çıkan hadise 
Ç. 'e 

Japonların yeniden ın 

bazı iste rde buluolll 
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HARPTA iNGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
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odisesi 

, 
uç casusun 

Rose adı bir fahişe olunca aşıkının 
Kaprislerine alet olmu~tu 

R 
. . . - ' ' 

1 

t dıgw 1 meçhullerden kor-
ose Ducımıtıere adını taşı- nın ap w 

. . M k k dinç ve saglam asker· 
Yan casus kadının odısesı ata ara . . . . 
Hari gibi heyecanlı olmamışsa }erin kollarında. kendılermı ıç-
bunun sebebi aşıklarını nazır- kiye, zevke verıyorl~r~ı. R~se-
lar, generaller arasında ara- de bunlar arasında ıdı. Vuc~-
ınıyarak sokakta bulmuş olma- dunun solmağa yüz tutan ç~-
ııdır. On dokuz yaşında genç, çeklerini gelip geçenlere verı-
k fık k d H r gün her saat te-anı ır fıkır kaynıyan, ıv- yor u. e ' . 
rak ve taze bir kız... Daima mas ettiği askerler ve zabıl-
gü}en büyük gözleri, kulakla- )ere sualler soruyor muydu? 
rına sarkan sarışın buklderi, O sormasa bile yuvalanndan 
bahar çiçekleri kadar taze te- uzaklaşanlar binbir çeşit sırla-
nile kendine en fazla güvenci rını tevile hazırladılar. Rose 
0~anları bile başlan çıkarabilir- böylece bir çok haberler top-
di. Ailesi ona Rose (gül) adını Jamış ve bunları Jsviçreli Wal-
'Yermekte isabet göstermişti. tere taıımışbr, Walter lsviçre 

Fakat bu kadar kudretli bir tabiiyetinde olmaktan istifade 
caıibeye karşı duygusuz olan ederek üsera karargablannı 
tabiat onu meşum maceralara boylamadan pek güzel Pariate 
•6riiklemiş bulunuyordu. yaşıyordu. 

Hayata çalışkan bir işçi ola· Roae bir gün ıu haberi ge-
rak abldığı halde 1914 sene- tirmiıti: 
sinde batından ıeçen bir vaka - 137 inci_ alay~w. mensup 
onun mukadderatını tayin et- bir çavuştan ~gr~ndı~me g6~e 
ıniş b ı d G R Noiıy-Le-Sec te onemh harekat u unuyor u. enç ose 
barba tekaddüm eden günlerde vardır. 
P · b b. · d Bir kar gün sonra Walter, 
arıs irabanelerioden ırın e .,. 

Walter adlı lsviçreli bir AJ- gazetelerden birinde fU ilanı 
inana rastlamıştı. Rose ana görmüştü: 
ocağını terkederek aşıkının Sen "Pariste ve Fransanın büyük 
Martendeki evinde yerleşt;. şehirlerinde ciddi iş adamlan 

Seviyor muydu? aranıyor. Günde 'bir kaç saat-
Belki... tan fazla çahşmayı icap ettir-

F akat bu sevegide korkunun miyecek kolay bir iş... Ayda 
büyük payı vardı. Walter bu 500-1000 frank verilecektir. 
ıaif ve kimsesiz kalan kız üze- Sıkı bir gizlilik muhafaza olu-
rinde çok kuvvetli bir nüfuz nacaktır. Cenevrede merkez 
sahibi olmuştu. Rose, sert aşı- postahanesinde 128 numaralı 
k h kutuya yaz imalıdır.,, 
ınm esiri idi. Walter onu ip-

notize mi etmişti? Bilinemez. lıte W alterin aradığı fırsat 
<' k W l başgöstermişti. lsviçreli Alman 
-ıu adar var ki Rose a terin 
elinde bir oyuncak olmuftU. Cenevreli uydurma sanayi 
Genç kız aşıkının ısrarı ile bir müessesesile temasa girdi. Bu-
k d k · · rada kendisine askeri bir revü a ın terzisi yanında i yerını 
t k direktörlüğünce mesleki maka-
er etti. Ondan sonra da kendi • 

etini, güzelliğini satarak geçin- leler için modem harplara ait 
teknik malumat aranıyordu. 

illeyi, çok para kazanmayı ku-
ran Walterin keyfine boyun Walter casus teşkilatının ang-
eğdi. Önceleri Walter pek na- renajına tutulruuştu. 
diren bulduğu adamlorı evine O günden sonra Rose Du-
getirerek kendini seven kadını cimetler aşıkım memnun etmek 
onların kolları arasına terkedi- maksadı ile buluştu~ u zabitler 
Yordu. Sonraları bu gündelik ve neferleri sual yağmuru al-
b~r it haline girdi. Rose adi tında tutmağa, onlardan bir 
hır fahişeden başka bir teY çok şeyler öğrenmeğe başladı. 

fdeğildi arh~··· lslemiye istemiye Her takımın posta mmtakala-
uhta sürüklenmiş, ona alış- rını 6irenmek vesilesile alay-
nıışta. Jann yerlerini de öğreniyor, 

Harp Rose Ducimetier'i Se- not ediyordu. 
basto sokaklarında yakaladı. Kendilerile temas ettiği za-
licr aınıfa ve silaha mensup bitlere, onların küçük mareni 
askerler ıark istasyonuna akın olmayı teklif ediyordu. Bu ve-
~diyorlardı. Bütün Paris gae- sile ile geçici aşıklarına mek-
an askerlere serbedçe hücum tuplar yazıyor, onlardan muh-

.ederek onları kucaklıyan kız- telif askeri harekattaki zayiat 
larla dolu idi. Bunlardan çoğu ve askerlerin maneviyatı hak-
sokak kızları, fahişelerdi. Bu kında malumat istiyordu. 
Yığın yığın sokak kızları yan- - Sonu var -

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 

TELEFON sıs1 
BUGÜN 

iki büyük Fransız komedisi 

1 -Kadın Berberi 

2-Gel 
Fernand Gravey 

Boşanalım 
Hanry Garat 

seanslar 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 

Hergün saat 16 da 
14 te başlar. . . 

D•kk Sinemamız 00 dört ağust~stan ıtıbaren yaz 
ı at : tatili yapacağından 14 a~ustos çarpmba 

iintı halkımıza bOylk bir veda müsameresı hazırlamaktadır. 

Memleket ha erleri 
saylavı B. Rahmi Zilede 

Şarhay a;i:k· ah~ıyor Gelenbede köylülerle .. Heyec:~i~hir hava 
Işyarlarına verıyor G l b .. il G ·· ·· d 

Manisa da iz mir 

Manisa, (Özel) - Yepyeni e en e guze eşen asayİŞİ düzgün UDU yaşan 1 
bir çığıra kavuşan urayın yeni b• }d A } • Zile, 5 (A.A) - Dün köy-
idare tarzı muntazam bir mec- ır ye! o u.. rpa mese esı.. lerden gelen parti mümessilleri 
raya girmiştir. Kırkağaç (Özel) - Eski eko- ve muhtarların da kablmasile 

Yeniden yapılması günün nomi bakanı İzmir saylavı bay bir toplantı yapılmıştır. Zehirli 
meselesi haline giren elektirik Mustafa Rahmi Kırkağaç, Soma gaz denençleri yapılmış ve 
işi üzerinde çalışmalar baş- Bergama ve Dikili ilçelerinde bava tehlikesi hakkında söy-
lamışbr. Öteden beri askıda ekim incelemeleri yapmak üzre levler verilmiştir. 
kalan memur memur maaşları bir haftalık bir gezi tertip ey- Verilen izahattan sonra bava 
fırsat düşdükçe verilmekte ve ı lemiş ve ilk olarak bugün bu- tehlikesini bilen üye ve yar-
itfa edilmektedir. Şarbay Av- raya gelmiştir. Buradan da oto- dımcı üye kaydedilmiştir. Oret-
ni Gemicioğlu biriken aylık- • mobille Gelenbe nahiyesine gi- ~enler ürünlerinin yüzde ikia~: 
larıoı kapamak için şimdilik den saylava Nahiye merkezine nı hava kurumuna vermegı 
kendisi maaş almamaktadır k d ld Ik . K k kararlaşbrmıılardır. Üye yazımı 

· a ar yo. aş ı etbm. ır - d d" il · halk 
Mumaileybin takdirle karşıla- _ 1 b R h . evam e ıyor. çemız ı 
nacak olan bu feraga\karlıgw 

1 
aglalçtdan ayrı ıkocta I tay ~. mı büyük memleket davasında en 
yo ar a pamu ar a arı uze- ·ı · f w · k ı halkın da gözünden kaçma- . . ı erı sa a geçmegı arar qbr-

mıştır. rrnde tetkıkler yaptı. Hannan mışbr. Dünkü gün büyük bir 

Uraym çalışmaları arasında yerlerinde köylülerle temaslar- hava günü olmuştur. 

h k da bulundu. Sık sık rastladı- Geletabe Kam<nıbayı Bay Çankırıda yangın le li elerine karşı ko-
yacak tedbirlerin de ihmal ğımız harman yığınlarında mab- Sup1ıi Urcıs 

d l 
suller hakkmda izahat almak arasmda kendi köyünden bah-

e i memesi yer almaktadır. 

B 
üzere otomobilden indi, köylü- sediyor, orayı örnek göstererek o·· .., t ı il 

OrDOV3 gençleri lerle görüştü. telkinler yapıyordu.Bir saat ka- gre men er gaz/ 
Armutluya gittiler Nihayet Gelembeye vardık. dar ıüren bir hasbıhalden sonra Dagı"' na gittiler 

ilk gerdüğlimüz büyük bir tekrar Kırkağaca dönmek tize-
Bornova ( Özel ) - Pazar mekteb oldu. Henüz yapılması re nahiyeden aynlan saylav Çankırı 5 ( A.A ) - Çankı-

günü Bornova Gençlerbirliği tamamlanmıyan bu mekteb ya- Gelenbelilerin çok içli tezahu- n öğretmenleri bir gurup ba-
Armutlu Gençlerbirliği ile çok tılı olacak ve civarda bulunan ratile uğurlandı. Mustafa Rab- linde llıaz dağlarında incele-
samimi bir temas yaptı. 22 köyün en münasiblerinden mi basbıhalleri esnasında Ge- meler yapmıılardır. Ôğretmen-

Sabah saat dokuzda 30 kişi- on sekiz köyden toplana- Jenbelilere hava tehlikesi bak- ler Ilgaz geçidinde Pontozcu-
lik bir kafile Bornovadan oto- lar tarafından şehit edilen bir 

., t jandarmanın mezannı ziyaret 
büs ile Armutluya gitti. Kafi· ederek çelenk koymuşlardır. 
leyi Gençlerbirliği reisi Armutlu ....................................... .. 

şarbayı, kooperatif müdürü, 
jandarma kumandanı ve sporcu 
gençleri çok candan karşılan-

dılar. Bir az istirahat ve ye

meği müteakip nahiyenin gezil
meğe değer yerleri dolaşıldı. 

iki taraf gençleri arasında bir 
futbol maçı yapıldı. Oyun Ar
mutluların yeni yetişen genç
lerinin yaptıkları bir go!e karşı 

Bornovalılar n attıkları yedi 
golle neticelendi. Oyun çok te
miz ve samimi oldu. Bornova
lılar yine candan tezahüratla 
uğurlandılar. 

Muğla 
Tütünleri .• 

Muğla, 6 (A.A) - ilin her 
tarafında tütlinlerin yapılmasına 
ve kırılmasına başlanmıştır. 

Tütün tüccarları ürünü incele-
mek için işyarlarını yollamışlar
dır. inhisar idaresi de eksper
lerile araşbrmalar yapmaktadır. 
Her ne kadar kuraklık varsa 
da iirünün yetiştirilmesi iyidir. 
Bütiln ilde üç milyon kilo tü
tiin olacağı umulmaktadır. 

Ürün hakkında g~nel dl;lygu 
çok nefis olacağı merkezin
dedir. 

Muğla, 6 (A.A) - ilimizin 
Bozburun, Marmaris, Köyceğiz, 
Bodı um iskelelerinden İtalyan 
ve Yunan adalan na Temmuz 
ayında aşağıdaki sayıda hay
van çıktı: 

170 ökiiz, 91 inek, 33 dana, 
62 koyun, 408 keçi, 58 kur.u, 
21 oğlak, 427 kümes hayvanı, 
2 malak. 

Muğla 6 ( A.A ) - Gökte
P.~ al.~nındaki orman yangını 
sonmuş ve oraya yakın Sarıyer 
alanında tekrar orman yangını 
çıkmıştır. 

Temmuz ayında 
Temmuz ayı zarfında çocuk 

bakım evimizde 350 çocuk mu
ayene ve tedavi edilerek ilaç- j 
lan paruaz •erilmiftir. Ayuu 
bef aileye yarcbmlarcla bulu
nulmuştur. 

Geleube 
cak yavrulara kültür ışığt sa
çacaktır. 

Nahiyenin içine girerek halk 
arasına karışınca · köylülerin 
samimi alakalarından çok mem
nun olan eski bakan. Gelem-
benin biraya çok elverişli meş
hur (arpa) mahsulü üzerinde 
sorgulara başladı. Eskiden her 

Gelenbe 11mhtrır1 llay Alı 111 P.t 

llhami 
tarafta namı olan Gelembe 
arpasmın maalesef son yıll arda 

adı işidilmez olmuştur. Bunu 
anlamış olan Saylav, Gc
lenbe 'lilere bu mahsulün 
ebemmiyetini, nahiyede boğa 
beslenmesinin faydalarını ve 
ağaç yetiştirilmesini, fidanların 
ızmir ziraat okulundan tedarik 
edilebileceğini anlatb. M emle
kette mahsulAtı "'hayvan 2arar
lan"ndan kurtarmak için zirai 
asayiıin lüzumunu ve köy \•azi
yetlerinin nuıl dilzeleceğini 
izah etti. Bay Rahmi Bergama• 
nın B61cc köyündendir, sözleri 

Olı:ulu.sı 

kında da özlü sözler söylemiş 
ve bu temiz yurddaşları hare
kete getirmiıtir. 

Gelenbe nahiyesi 700 evli 
ve iki bine yakın nüfusludur. 
Bilgili ve çalışkan bir nahiye 
müdürüne kavuşan Gelenbe 
gittikçe güzelleşmektedir. Mer
kezde ve köylerde ötedenberi 
hüküm süregelen "kabadayılık" 
zihniyeti artık ölmüş, ve bunu 
öldürmekte nahiye müdürü B. 
Subhi Uras'm büyük rolü ol
muş, halk rahat etmiştir. Bu
gün muhitte asayiı durumu 
gayet iyi. zabıta 'takaları kay
dedilemiyecek kadar ehemmi
yetsizdir. 

Nahiyenin muhtarı Ahmet 
İlhami de becerikli v~ ulusal 
kavgada çalışmış bir zalbr. 

Gelenbenin Güney kısmın
daki toprakları çok feyizlidir. 
Bu verimli kısımda daha iyi 
yetişebilecek olan arpa mahsu
lü de ıala h edilirse nahiyenin 
ekonomik bakımdan yüksele
ceği ve başka bir çehre ala-

Italya Fransadan 
Para yardımı 

1stiyor 
Frankfurter Saytun gazete

sine 29 temmuz tarihiyle Pa
rislen bildiriliyor: 

Harb harcamalarına kai:mak 
gayesiyle finansa) yardımları 

güven altına almak için ltaJya 
hükümeti, son günlerde ken-
di adamlarını F r:msanın fi
nans çevenlerine göndermiştir. 
Bu.8iine kadar yapılan gö
rüşmeler henüz hiç bir so· 
nuç vermemit olma3ından baş• 
ka, fransız bükümetinin bu it· 
}ere karşı çok çekingen bir tayıı 
takınmış olması yüzünden de da
ha çok güçleımiş bir durum içi· 
ne girmiştir. ltalyanlar büyük 
krediler bulmağa çalışmakta, 
hatta yapılacak finansal yardı-
mın genişliğine göre balya
daki endüstri kurumlarına 

Fransızların kahlmalarım ileri 
sürmektedirler. Öyle sanılı
yor ki ltalyanın ıönderdiği 
yetkili kimseler, buradaki 
silah endüstri!i ile az çok ilgisi 
olan finans kurumlarına bat· 
vurmaktadırlar. ltalya devlet 
bankasının Fransa devlet ban
kası ile ilgilerini sıkı bir hale 
sokmak için ötedenberi güd
düğü gaye de ayrı bir mesele
dir. Bugünkü günde biç 
bir f ransız bankası, fransız hü
kümetinin her ne surette olur· 
sa olsun işi garanti altına 
a!madan, Jtalya ile iş yap-
mak eğliminde olmadığından, 
ltalyan uğraşmanlarının başarı 
ile bitip bitmiyeceği kesin ola
rak belli değildir. cağı şüphesizdir. Bunu takdir 

eden ilbay Murat Germen de 
geçenki ıeı.isinde mevzuu Bu yıl tarım ensti-
babis nokta üzerinde ilgilen- •• • d k J 
miş ve il tarım direktörüne li- tusiın en çı an ar 
zımgelen talimatı vermişti. Bu yıl Tarım Enstitüsünün 

H. GUnay tanm kısmından 16, baytar ..,.,_ __________ ,! kısmından 17 kişi çıkmıştır. 

Kı·ralık Yalı j Bunlar yakında stajlanna gör
mek üzere Tarım kurum-

' larına gönderilecekler ve 
buralarda stajlarını bitirerek 
bir yılda s eminer gardilkten 

Karantinada Köprü civa
nnda deniz kenannda 760 
uyıh konfuril havi bahçe 
içinde bir yalı kiraya veri-
lecektir. Görmek ve görllı
mek iıtiyenlerin içindekilere 
müracaat etmeleri rica olu
nur. S.8 1-4 .. 1137" 

ı sonra diplomalarını alacaklar-
! dır. 
ı Bu yıl seminerini bitirmiş ve 

!
. diploma alacak 15 talebe var-

dır. Bunlardan baz.Iarının ena
titüde asistanlıklara yerlqtiril
mesi düşünülüyor. 



aa11ne. 

Esrarsız Kadın Meksikalı yıldız 
Greta dünyanın en 

imiş... Yıldızın 
mesud kadını Esarete karşı isyan ederek hür

istiklaline kavuştu 
Greta Garbo 

dünyanın en mes
ud kadınıdır:Şiş
manlık korkusu 
olmaksızın canı 
ne isterse yeye
bilir. Yalnız film 
çektiği günler 
besin rej iminde 
itidalclen ayrıl

maz. Sabah kah
vealtısı çavdar 
ekmeğile yapıl

mış bir sandviç, 
iki parça gruyer, 
haşlama meyva, 
ve bir fincan 
koyu çaydan 
ibarettir. 
Grelanın stud

yodaki locası üç 
gözlüdür. Yıldı
zın bazı r andığı 

lcca a ilında kü
çül< · bır salonla 
bir banyo odası 
vardır. Salonda 
hakim olan renk 
koyu kırmızı bor
do şarabı rengi
dir. Locada her 
şey maviye bü
rünm üştür. Saç 
tuvaletini yaptı
ğı yerde büyük 
ayna kuvvetli 
elektrik lamba
lan ile sarıl
mıştır. 

hn tıını ı 

Garbo, Hollyvood'ta ilk fil
mi olan "Sel" i çevirirken İn
gilizceyi pek az konuşuyordu. 
Bir gün sahne vaziinin yanına 
sokularak "Bilir misiniz, dedi. 
Ben mühim adamım.,, Sahne 
vazii Monta Bell, Garbonun 
daha başlangıçta fazla hayal
perver olduğuna hükmetmek 
üzere idi ki Greta yanlışını 

düzeltti: 
"Y anlıt söyledim. Sardalya 

balıklan gibi buraya sokuldu
iumu söylemek istiyorum.,, 

Greta perestişkarlarının gön
derdikleri bütün mektupları 
okur. Evinde olduğu gibi lo
casında da yığın yığın mektup
lar eksik olmaz. Dünyanın dört 
köşesinden a-elen mektuplan 
okumak için haftada bir a-ü
nünü feda etmekten hoşlanır. 

Bu mektuplara nadiren cevap 
vermekte ise de mektupları 

gönderenler yazılarının okun
duğuna emin olabilirler. 

Garbo çalıştığı zaman. din
lendiği zamandan tamamen 
başka bir kadındır. Film çe
kilirken sini rlidir. Yemeğini 

yatağında yer. Ertesi günkü 
rolüne aid notaları gözden ge
çirir. Saat dokuz oldu mu uy
kuya dalar. 

Dinlendiği zamanlarda ıse 

ya bütün gününü yatakta oku
makla, yahud da banyo kos
tumü ile plajda uzanmakla ge
çirir. Her iki halde de bir 
heykel gibi hareketsizdir. 

Denize aşık 
Greta denize aşıktır. "İsırık,, 

filmi çekilirken kumpanyaLos 
Angeles aaıklarında Katalina 
adasına gitmişti. Gretayı oda
sında aradılar. Orada buluna
mayınca denizde araştırmalar 

yapıldı. Neden sonra lsveçli 
yıldızın tek başı küçük bir 
yelkenli ile açıklarda olduğu 
görüldü. Herkes Gretanın ka
yığını dalgaların uzaklara sü
rüklediğini sanmıştı. Yıldızı 
kurtarmağa koştular. Yelken
linin yanına geldiklerinde Gre
tanın kayığında keyif!! keyifli 
uzanmış olduğunu gördüler. 
Garbo endişeli nazarlarla kar
şılasınca: 

hayatı .. ;) 

- » Vtç<e yelken kuu" .. ·• _ 
sını bilmiyen yoktur dedi. Bu
rada deniz o kadar güzel ki 
bu temiz heyecana kapılmak
tan kendimi alamadım .. 

Oda hizmetçisi 
Gretanın beyaz perdeye gir

diği gündenberi Oda hizmetçisi 
Alma adlı bir kadındır .. Yalnız 
Mata Hary de, hasta olduğun
dan Gretanın hizmetinden bu
lunamamıştır. Alma olmasaydı 
Greta bu kadar parlamazdı di
yenler çoktur. Bu zeki oda 
hizmetçi Gretanın isteklerini 
onun emirlerini beklemeden 
yapmağa alışmıştır. 

Flllmlerl 
Garbo "Bir iş kadını,, adlı 

filmini Joel Mac Krea adında 
bir partönerle oynıyacaktı. Bu 
genç delikanlı Gretaya daha 
önce hiç bir yerde rastlama
mıştı .. ilk sahnede Gretayı kol
ları arasınara alarak oda
yı koşarak gececekti. Joel 
odayı koşarak geçebilirdi. Fa
kat divanda uzanmış bulunan 
Greta ile karşı l a ş ınca kendin
den geçerek bir he.<kele in!:ı -

·- -.r ~oz söyle
meğ ne de bir harekette bu
lunmağa muktedir olamadı. Bu 
derin tereddüd karşısında aynı 
rolü yapmak vazifesi Mac 
Brov'a verildi. 

Greta Holıyvood'ta çevirdiği 

yirmi filmden altısında Clarans 
Brova tarafından idare edildi. 
İki filmde rejisörlüğü Edmung 
Gulidng, sekiz filmde Jak Fey
der, diğerlerinde Monta Bel, 
Viktor Seastrom, Sidney Fran
klen, Jak Roberston, Robert 
Leonard, Robert Mamulyan, 
Rişar Boleslavski tarafından 

yapılmıştır. Gretanm dört film
de paı töneri John Jilbert, iki 
filmde Konrad Nagel, iki film
de Nils Aster, diğerlerinde 

Rikardo Kortez, Antonio Me
reno, Lars Hanson, Şarl Pik
ford, Gavin Gordon, Rober 
Mongomeri, Clark Gable, Me
lvyn Duglas, John Barimor, 
Ramon Novaro, Herbert Mar
şa! , F redrik Marş olmuştur. 

Greta bir film için 250 bin 
do lar, bizim par amız la 300 bin 
liraya yakın para almaktadır. 

•••••••• • •••• • ••••••••••••• ••••• • •• • •• ııı. ı ıı ı ıı ıı• • •••••••••••••••ıı ıaııı ıı ıcı ııı ı ıııı 

Asriğ Neptüne göre 
Vücud ve bacak güzelliğini ko .. u

ma lın çareleri nedir? 
Asriğ Neptün adını 

taşıyan Johnny V./ e
ismullere göre vücut 
güzelliğini korumak 
için en 2üzel çare eyi 
yüzücü olmaktır. De
niz vücuda bütün ta· 
zeliğini ve gençliği 

yaşatan kudreti verir. 
Hatların ideal ahen
gini yaratan da deniz 
sporlarıdır. Fakat ba
caklarınızın Venüsün
kiler kadar güzel ol
masını isterseniz pa
tenlerle kaymağa, pa
tinaj solonlarının kıv
rak oyunlarına değer 
veriniz. İzmirli bayan
lar W eismüllerin de-
nizcilik tavsiyesine uya
bilirlerse de patinaj tavsiyesine 
uzak kalabilmek mecburiyetin-

dedirler. Zira lzmird~ patinaj 

salonu yoktur. 

riyetine ve 
Ooleres Del Rio'nun hayatı 

.. .. ~··· ~ ~ · ·~· ................................• 
Hollınıood ..• kez o kendini ağır 
Ağustos tutunca sinema onun 

Majestik otelin n ayağına kadar geldi. 
Holunda... Teklifler birbirini 

Esmer, mat ve takibe başladı. Man• 
solu ~• çehreli fa rdmz yar burunlarını in-
bir kadın oturmuş... dirdiler. "Du Barry,, 
Çok bıra ve çok filminde olduğu 
uzun iki parlak gözle gibi... 
tutuşan uzun bir Dolores eski yıl-
çehre.. K raz gibi dız yerini çarçabuk 
kı pkızı l dudaklar... kazandı. Fakat bu 
Siyah bir kostüm j sefer hür bir kadın 
geym i ştir . ? arma- olarak çalışmağa 
ğında bir tek yüziik başladı. Artık ne 
vard ır. İn ce, J> '!fis menajerine, ne de 
el!eri var. H:>l!yvo- ~ ilanat şeflerine me-

od'ta bile isti!:lalini 1 telik ~ vermiyor. İs-
muh:ı.fan eden bi- tediği gibi yaşıyor. 
ricik kadın odur di- Doleres'in evi 

yorlar. Bu güzel K Hollyvoodun en za-
Meksikalı Dolores rif evi olmasına r?.ğ -
Del Riodadan baş- men yalnız sevdiği 
kası değildir. O yıl- dostlarına açıktır. 
larca filmlerinin, Traşçılara artık ne 
şöhret in in esiri ol- sofrasında ne de 
muştu. Menajeri ve- meclisinde yer ver-
ya ilanat ş efi halka memektedir. Dolo-
görünmesini yasak res evine boşuna gi-
etmişierdir. Dolores den insanlardan baş-
Dı;I Rio esrarengiz ka kimseyi kabul 
bir kadın olarak gö- etmiyor. Yılda 26 
rünüyor, öylece ya- haftadan fezla asla 
şıyordu. Yemeğini çalışmaz Teklif edi-
hiç hoşlanmadığı len kontratolar ne 
resmiğ traşçılarla kadar karlı olursa 
yemeğe mecburdu: olsun senenin altı 
Özel bir terzinin ayını istirahatla ve 
direktiflerine göre evinin bayanı olarak 
geyinirdi. Ne ya- geçirmekle zevkini 
şayışında ne geyi- hiç bir şeye feda 
nişinde, ne de eğ- edemiyeceğini söy-
lencelerinde kendi Doleres Del Rio ler. Dolores Del 
isteğinin, kendi zevkinin on Genç bakir yerli kızı rolünü Rio tatil aylarını seyahati•, 
paralık de ğeri yoktu. yapmak mecburiyetini kendisini sporla geçirir. Sinemayı kanıi· 

Bir güa geldi ki Dolores bu yükleyen herhangi bir filmi len unutur. Gary Coopr Seha· 
boğucu çenber içinde yaşa- oynamıyacag-ını söyledi. vı Doloresin evinde görnıÜf 
maktan usandı : Bu Hollyvoodun hükümran orada tanışarak sevişmiştir. 

- Yeter artık diye bağırdı. manyalarına karşı bir isyan de-
H b 

Rolores Del Rioya en çok 
iç irinizi yanımda görmek mekti. Asiye karşı çetin dav-

. ld A ı yakışan şey tebessümdür. ıstemem... ranı ı. y arca dolores Eel 
Derhal hürriyetine, istikba- Rio'nun adı duyulmaz oldu. Sabık ispanya kralı on üçün• 

!ine doğru parlak birkaç h><mle O genç ve mesut bir zevce cü Alforsun bütün yıldızlar 
yaptı.. olmakla iktifa ediyordu. arasında en çok sevdiği kadııı 

Kocasından boşand'... Sinema canını sıkmış, haya- Meksikalı yıldızdır. Kral Do• 
Çalıştığı şirketle mukavele- tını zevkini kaçırmıştı. lorese mektupları ile hayran• 

sini bozdu... sinemasız yaşamağa alıştı. Bir lıiiını izhar etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ln~ilizlerin hazırladığı 
· Kraliçe elizabet filmi 

Lo.ıo .·:::ı •••• Aguatos 
lngiliz stüdyolarında Alek

sandr Kordanın ilk renkli filmi 
Bakır kraliçe adını ta~ıyan 

k raliça Elizabet olacaktır. Bu 
film Elizabetin çok heyecanlı 

olan saltanat hayatını baştan 
başa yaşatacaktır. 

Albert Santeli "Kalbim Kra
liçenidir,, filmini çevirmektedir. 

- Bristol şehrinde iki büyük 
sinema lngiliz kralının tahta 

geçtiği tarih olan 6 Mayıs 

1910 doğmuş olanlara kralın 

yirmi beşinci yıldönümünde ya
pılan şenlik filmini bedava gör
mek hakkını vermişlerdir. 

- Lilian Harver "Valsa da
vet,, filmini lngiliz stüdyoların

da çekmeğe başlamıştır. Bu 
filmi Pol Ersbah ile Cari Es
mond idare etmektedir. Esme 
Peroy filmde Napolyon rolünü 
yapmaktadır. 

Garole 
Lombard 

100 Çeşit saçlı 
kc.dınla mülakat 

Hotivood'un lOU çeşıt saçlı 
p.t• 

kadını Karo! Lombard'tır. , 
o• 

tist saç modası hakkında g 
rüşlerini şöylece anlatmıştır d 

- Saç tuvaleti hakkıll 8 

kendime mahsus fikirlerim "8'~ 
dır. Bir kadının kusursuz şı 11 
olabilmesi için günün ınuaYYe 1 
saatlerinde elbiselerini . ~ıı~~ 
değiştirirse saç tuvaletı~ı d ,, 
öylece değiştirmesine baglı 1.~ 
Hiçbir kadın golf veya te~1

0 
oynamak için dantel bir el~:. 
geymeyi aklına getirmez. 

- So" ıı !l ıı.ıw sayfnda -
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ltalyan gazeteleri kızgın 1F ransan n kuvvetli bir ele ihtiyacı varı 
• • 1 • • - • Ya:mı: Jwausız; senato üyesi 1 yacak olan morfin enjeksiyonu etmekten çok uzak duran bir 

Bulgarlar ....... 
Faizleri indiriyor Ingi tereye karşı meydan okuyan ga- JOzEF KAYVO etkisini yapacabtır. B~na k~rş~ adamı~. Fa~~~' şu kanaatta-

d. T emelfi bir sıyasal ve sosyal da ne kadar aylıkçı, gundelıkçı yım kı, teknıgı ve her şeyden 
zeteler hücumlara devam e ıyor ar değişiklik yapılması için her gibi belli başlı ve kesin bir geliri önce kendisini disiplin altına 

Sofya, (A.A) - .15 ağustos
tan sonra Ulusal Banka iskon
to fiatını yüzde yediden altıya 
ve ikaazat faiz faiz miktarını 
yüzde sekizden yediye indire
cektir. Tasarruf sandığı ile 
tarım bankası ve diğer kurum
larda faiz fiatlarmı indirecek
lerdir. 

. . . 
0

1 '·-·- Ge-çen Cuma günü Japony~ 
- lfoşturafr J 1rıc;ı so111f« c- 1 d enı 

ltalya Fransanın Cenevredeki ile Habeşistan arasınd.al .Yt. 
d k ı · e ı mı~ ır 
ostluğunu asla unutmıyor. bir mu ave

1
e ımz~. J ~ ~ 

Fransa istiyor ki ltalya Avru- Bu m~kavc.eye go~e apony _ 
pada saklanmaz ve değişmez Habeşıstana so~. dsıstem 

1 
mo 

bir kuvvet olarak kalsın. dern silahlar. gon erece ~ ve 
Fransa ltalyanın tabii ihti- Adisababada ımparatorub fm-

Yaçlarını kabul ettiğinden si- rinde bir askeri ~eyet u un-
Yasasını ona göre uydurmuş- duracaktır. Habeşı~tanın satın 
tur. lngiltere ltalyanın bu ihti- aldığı iki tayyarey.~ Japonkl zad-. 
Y ı b·tı ·H bec:istana goturece er ır aç arını anlamıyor. ı erı a -s A ) H b 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Uluslar Tokyo. 6 ( 1;b ve-cepha:! 
sosretesinin verdiği kara.rlar ku_yvetlekrın:m:~ae Habeşistan 
A:dıs A babada memm,nıyet saglama d b' ka-. ·ı J onya arasın a ır mu 
~yandırmıştır. Habeş ımp:ıra- 1 el ~p 1 mış olduğuna dair 
o .. r~ uluslar sosyetesi genel ve e ımza an v ından çıkan ha-
katıpligv ine bir telgraf gönde- Habeş kaynag d b k 1 v 

r k 'ki . b I . Japonya ış a an ıgı ere Cenevrede gösterdı erı er erı d 
gayretten dolayı delgelere te- valanl~makta d. Habeşistana 
şekkürlerinin bildirilmesini yal- . AY,?1

1 
~m:tinfn gönderilmek-

•armıştır. imparator telgrafın bır ~de.. eh kkındaki baberle-
sonunda diyor ki: . t~ 0 ugu a oldu v u bildiril-

Cenevre uluslar sosyetesı rın de yalan g 
11.ih.ayet adilane bir l.al çare- m~kte.dir6 ( Ô R) _ Ankara 
sını de bulmaya mu\'affak ola- Parıs, . H b · · t da bulunan 
caktır hükumeti a eşıs an d 

Adi
0

sababa 6 (AA) - Halk Vehip (paşa) n1ın Hadbeş orbe~; 
ulu 1 ' . d.. d vazife amasın a ser 
.. ~ s ar sosyetesi kararını un sun a v H b hükumetine 
ogleyin haber almıştır. Cenev- b~lu.nd~g~nu 8 ~ş · bu ha-
rede Habeşistan hakkında gös- bıldırmıştır. T~rkıyenık b'r 
terilen sempatiden ötürü halk- reketi Hab~şıslana arşı 1 

ta biraz nikbinlik hasıl ol- dostlu~ eserı sayfıl_ılyhok'k Ve-
rnuştur y enı Asır - ı adı ab 1 

J b .. . k' h' ( ) Adisababa a u u-
n essesi gazetesi dıyor ı:. ıp paşa bu eski Türk 

.. Tanrının kurtarıcı kuvvetı, nuyor .. ~akat.. ordusu ile 
dunyanın barışsal komisyonun c~ner~lı~.1!1 .. Turk ur Bu haber 
sempatisini kendi üzerine çe- hıç bır Tigısı yokt A. k hü 
ke H d s· 1 t r veya n ara -d ~ abeşistandan yana ıt · ıs Y~ ya~ ış .. ı 1 'ld' v • ibi bir izin 
a~ılıyor. ışık doğmağa başlı- kumetı soy enı dıgı { 1 ı ise 

Y~r. Ulus!ar sosyetesi Hahe- talebi karşısın a a ~~ı an 
tı.stanın erkinliğini korumalıdır bizimle. alakası~ bdlu ser6'est 

dı Habeş~stan da soysallık işine ceneralı~ harelkadtın b'r cevap 
eva d b'l · bulundugu yo un a ı m e e ı sın.. .1 . 1 dan galat bu-
Paris, 6 (Ö. R) - Ekcens verı ~ı~ o masın 

telgraf h b . Junabılır. a er verıyor: 

8 

Boıdağdan bir 1ı1mı:am 

Bu tefrika Türk oğul arın n 
kahramanlıkları ile dolu 
heyecanlı bir tarih ve 

ölümle biten aşk 
macerasıdır 

Egeliler, Aydınlılar Ödemiş
liler yaşadığınız topra~l~r 

Üzerinde geçen tarıhı 
vak'aları takip 

ediniz ... 

gün yeni yeni projeler ortaya olan varsa hepsi zarara sokmadan teknik ileriliğinin de 
çıkıyor. Bu projeleri hazırlıyan- girecektir. Bir yandan, çalı- meyvalarını toplıyacaktır. 
lar şüphesiz ki, temiz bir is- şanlar ay'ık veya gündelikleri- Ya siyasal hastalık? Siyasal 
tekle hareket ediyorlar. Bizi ni yükselttirebilecekler amma, hastalık ekonomik hastalığın 
ezen kötülükleri çok kere bü- öbür yandan para biriktirmiş bir sonucudur. Her ikisi de 
tün açıklığı ile görüyorlar: fa- olan ufak tefek kimselerin kendi Üzerlerinde duran örgüt-
kat, bu kötülüklerin hakikiğ gelirlerinin veya mülklerinin ler tarafından istimlnk edilmiş-
sebeplerini pekaz biliyorlar. bir kısmı ellerinden alınmıı lerdir. Yerlerini, devletin icraat 
Bize yapılan tavsiyeleri inceli- olacaktır. Haftada kırk saat zayıflığına dayatan imtiyazlı 
yorum; tenkide göğüs gerebi- çalışma meselesine gelince, za- grplar kendilerini devlet san-
lecek hangi önerge yapılıyor? ten bu daha bugünden Fran- mağa başlıyorlar. 
Arıyorum... sanın birçok endüstri alanla- Ekonomik Kaos'u ortadan 
Yazık ki, uğraşıyor ve bir larında yeretilmektedir. Daha kaldırmak için ne gibi çareler 

parça işe yarıyacak ôir şey bu- doğrusu, işsizlik yüzünden or• bulundu? Bugüne kadar neler 
lamıyorum. talama çalışma süresi kırk sa- yapıldı? Çare nasıl bulundu? 

Demagogları ağıza alınıya attan da aşağıya inmiştir. Eğer Bugüne kadar gümrük duvar-
bile lüzum görmeden hemen meseleyi dikkatle incelersek larını alabildiğine yükseltmek-
bir yana bırakalım • Mesela bu programın eni ve boyu ten başka her şey yapılmadı: 
tarımsal olanlarla birlikte nedir? Sıkı tutulacak olan bir hatta tam bir yasağa kadar 
bütün ürünlerin değerini yük.. iş korumacılığı ile ilgili bir ileri gidildi. Eğer yürürlük 
seJtmek tavsiyesinde bulunup baş döndüren kambiyo manipü- süresi buclandınlmış olsay-
da, tecimin dayandığı bütün lasyon'un bizleri felaketten dı ve üretim de gümrük 
maddelerin fiatlarını yükselte- kurtaracağı masalını mı bh~de duvarları ile korunarak ras-
cek olan büyüyü bize söylemi- anlatmek istiyorlar? Hayır, bu yonal bir örgütlenmeye so-
yenler yahud da bize, frangm projeler havadan başka bir şey kulması gayesi güdülmüş ol-
değerini düşürtmek ve çalışma değildir. Ciddiğ olalım! Ve bu saydı bu sistemin o vakit 
haftasının kırk saata indiril- kanağatla da bizi ezen siyasal bir anlamı ve yeri olurdu. Hal-
mesi tavsiyesinde bulunan de- ve ekonomik hastalığın teşhi- buki bu uğurda bugüne kadar 
valüasiyonist gibi, devalüasivon sini koymağa çalışalım. en ufak bir başlangıç izi bile 
mu ? Belçikanın başına gelmiş istenildiği kadar protesto yoktur. Yalnız parlak sözler 
olan güvensizlikten de fazla edilsin, kıyametler koparılsın, söylenmekte disiplinin ve elbir-
bir anlamı olan sonuçlar önü- ekonomik hastalığın sebebi, liğile çalışmanın değeri övül-
müzde duruyor. Tanrı korusun tekniğin endüstriye ve kimya- mcktedir. Pratik bakımdan 
amm, eğer gunun birinde nın da tarıma birdenbire gir- gene eski hamam, eski tas. 
Fransa, kambiyo manevrasına miş olmasındandır. Tezimin Koruyuculuğun teobellik oku-
gerçekten kurban olursa, bu özünü apaçık ortaya koyabil- tundan başka bir şey olmadığı 
manevralar birkaç üretmen mek için (birbenbire) sözünün yüzlerce kere isbat edilmiş 
ve finansçının faydalanmasın- altını çiziyorum. Ben, ilmin olan bir meseledir. 
dan başka hiçbir işe yaramı- insanlığa yaptığı iyliklerl inkar Fransada son zamanlarda an-

---Ulusal avaşımızı göste
r a cek resim müzesi 
30 Ağustosta Ankara Halk

evinde bir resim müzesi açıla
cak ve ulusal savaşımızı konu 

olarak şimdiye kadar yapılmış 
olan türlü tablolar halka gös
terilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tikapitalizm parolasına rastlıyo
ruz. Bu parolayı, sosyalistler, 
mutedil solcular ve aksiyon fran
sezin kıralcıları kullanıyorlar. 

Moda olan bu sözü kullanan
ların hepsi, sanki bütün bir 
programın yalnız kendilerine 
katılmağa hazır olduğu oyda
mmda bulunuyorlar. 

Reki, antikaptalistt:k ne de
mektir? Bundan, atinin de ka-
pitalisiz iş başaracağı, kendini 

·idare edeceği mi anlaşılmalı-
malıdır? Böyle birşeyi düşün· 
mek sağduyuya karşı bir ha-
karettir. Kapital, ulusun arb· 
rımı iş yedeğidir. T~koik ve 
endüstri kurumlarını tamamla
mak için kendi ülkeleri için-
den veya dısından ödünç al
dıkça, Sovyetler, bunun ne 
demek olduğunu hergün ve 
herkesten daha iyi biliyorlar. 

Noyes Viner jurnal'dan 

kahrama ının hayatından 
Cuma günü başlıyor ... 

/Jozdagdcm bfr gfh·?ımi8 

Riı'gide Ulu cnmi miuaı·c~i 

Bizans Prensesi Sofiya 

Şu gördüğünüz güzel manza
ralı topraklar Üzerinde ya
şanmış bir tarihin heye
canlarını duymak Birginin 
nasıl elimize geçtiğini 
öğrenmek ister misiniz? 
9 Ağustos Cuma günkü 
nüshamızı merakla 

bekleyiniz ... 
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Gözlerinde bir ateş çakan 
iht yar karşılık verdi: 

- Zalimane değil hatta biraz 
müsamahalı davranıyorum. 

Bay beni içine düşürdüğü
nüz büyük felaket karşısında 

yapacağım düello teklifinin ka
bul edilmiyereğini biliyorom. 
Gençlik kuvvetiniz, kılınç kul
lanmaktaki büyük varlığınız 

elbette yetmiş iki yaşında bir 
ihtiyarla sizi çarpışmağa iiriş
mekten menedecekti. O vakit 
şu kapının arkasında bek!iyerek 
içeri girerken hançerimi bo
ğazınıza saplıyarak sizi 
öldürmeği düşündüm. Böy
le bir cinayetin namusuma 
süreceği leke kararımın önüne 
dikildi. Tam vaktinde nefsimi 
yenebildim. Hayatınızı bundan 
böyle bana borçlusunuz. 

- Evet hayatımı size borç
luyum. Gördünüz ya bizden 
önce elinizi hançerinize götür
düğünüz vakıt kendimi müda· 
faa etmek için hiçbir hareket
te bulunmamıştım. 

- Evet gördüm. 
Bu iki adam tekrar şaşkın

içinde birbirine bakıştılar. Bir
birlerine karışı besledikleri 
saygının nekadar büyük oldu
ğunu anladılar. Tek bir keli
me bile kullanmıyarak karşı

lıklı düşüncelerini anlamakta 
güçlük çekmediler. Yalnız ih
tiyar soğuk kanlılıkla tekrar 
•Öze başladı: 

- Madem ki, hayatınız be
nimdir, o halde ben onu iste
diğim gibi kullanabilirim. 

Evet bayım. 
- Öyle ise işte kararımı 

size açık söyliyorum. Sezar 
Borjiya ile yakında yapacağı
mız ilk savaşta kendinizi öldü
receksiniz. 

Ragastan son kelimeyi işi

tince titredi. Düşüncelerini açık 
ortaya atarak isyan etmek is
tedi. Fak at Manfredinin beyaz 
dudaklarında acı bir gülümse
menin belirdiğini gördü. ihti
yarın kalbini yakan ateşin ken
disini böyle bir karara sürük
lediğini anlıyarak cevap verdi: 

- Evet öleceğim. 
Prens erkekçe biç bir heye

can gösterilmeksizin aldığı ce
vaptan sevinerek Ragastanı 

takdirle bir kerre daha tepe
den tırnağa kadar süzdü: 

- Sözünüze inanım vardır. 
Ragastan başını önüne dik

ti, Prens onun omuzlarını ok
şıyarak dedi ki : 

- Haydi gidiniz. Siz bana 
yakışan bir adamsınız. Şimdi 

size cesur o!, sadık ol, yumu
şak kalpli o~. Değil cesursun, 
sadıks•n, yumuşak kalplisin 
diyorum. 

Ragastan iiıtıyarı büyük bir 
~aygı ile selamladı. Yavaş ya
vaş odadan çıktı. 

Sezarın çadırında 

Monte Forteye giden konuş
ma memurları eliboş dönünce 
Sezar küplere binmiş büyük 
bir kızgınlık içinde kız karde
tine dönerek bağırmıştı : 

- Gördün mü beni nasıl 
bir belaya soktun ? 

Lükres hiç cevap vermedi .. 
Monte F ortede olup bitenleri 
kafasında gezdirerek birşeyler 
anlamıya çalışıyordu. Nihayet 
Sezara dönerek dedi ki : 

- Buılar Polad gibi sağlam 
adamlar. Benim bunu önceden 
düşünmekliğim gerekti. Fakat 
ne yapalım ki oldu. Tanrıdan 

ümidimizi kesmiyelim. 
- Ne demek istiyorsun ? 
- Beni bırak. Ben tekrar 

Monte Forteye gideceğim. 
- İyi amma bu defa mahv 

olursun. 

na yalnı z güçlü kuvvetli dört 
adam ver. 

Sezar yavc.r ni çağırarak as
kerleri arasından dördünü 
ayırttı ve Lükresin emrine 
verdi. Lükresin kararı kat'i 
idi. Bunu kardeşine de açıkça 
söyledi : 

- Bu defa son kozumu oy
nıyacağım. Muvaffak olursam 
hem sen ve hem ben dilekle~i
mizi elde etmiş olacağız. 

- Ne demek istiyorsun açık 
söyle! 

- Şimdi hiç bir şey söyliye
mem. Deride görürsün, şimdi 
sen bana ne zaman hücuma 
kalkacağını haber ver. 

- Yaram eyileşince umarım 
ki üç gün sonra savaşa kalka
cağız. 

• • • 
Montefortede, prens Manfre-

dinin yanından ayrılan Ragas
tan dairesine kapanmış hiç dı
şarıya çıkmamıştı. Prense ver
diği sözden ayrılmamak için 
Beatrisle karşılaşmaktan çeki
niyordu. Her bir günü bir asır 
kadar süren ıstıraplı bir bayat 
içinde idi. Bir akşam lspada 
Kappa Sezar ordularının hü
cuma kalkmak hazırlıkları 

yaptığını ve yeniden muhare
benin başlıyacağı haberlerinin 
ıehirde döndüğünü Ragastana 
söyledi. Delikanlı içini çekerek: 

- Demek böyle ha, dedi. 
- Bayım sizi çok üzüntülü 

I görüyorum. Neniz var. Ne ye
mek yiyor, ne uyku uyuyorsu-

1 nuz. Sizi kırdıklarını sanıyo-

1 
rum. 

Belki de öyle. Şimdi sen 
silahlarını temizle, yarın için 
hazır et. 

- Yüreğiniz çok incinmiş 

anladığıma gôre yarın ilk sal
dırışta kendinizi yok etmek 
isteyeceksiniz. 

- Çok mübalagalı düşünü
yorsun. 

Ragastan daha faı..la konuş

mak ta istemiyordu. Bir İşaretle 
lspada Kappayı odasından çı· 
kardı. 

* •• 
Obür yönda Prenses de müt-

hiş bir ıstırabın ezisi altında 
inim inim inleyordu. Ragastanla 
son defa konuşmayı takip eden 
gecede yine parktaki yerine 
gitmişti. Her vakitki gibi 
prens Maofredi de ona bir 
saat kadar arkadaş o:muştu. 

Prens Beatris' e hiç birşey 

anlatmamak için elden gelen 
soğuk kanlılığı göstermeğe 

çalışıyordu. Prensese karşı 

her zamandan fa:r.la bir ba
ba sevgisi gösteriyor, daha 
yumuşak davranıyordu. Bü
yük ve yumuşak kalpliliği 

yüreğinde iyilik ve özverenlik 

duygularını kuvvetlendirmişti. 

Kont Alma'nıo kızına karşı 

kalbinde uyanan sevgiye lanet 
ediyordu. Perimver de değerli 
bir kumandanı yetmi ş iki ya
şından sonra lekelemek ve al
datmak gibi küçük bir mevkie 
düştüğünden Ragastao'a sevgi 
beslediğinden çok üzülüyordu. 
Karşılıklı bu düşünceler Prens 
ile Prense •i birbirlerine karşı 
daha yumuşak davranmaya 
mecbur kılıyordu. 

Maofredi her vakıtkı gibi 
dairesine çekildi . Daha doğ
rusu çekilir gibi davr:ıoarak 

uzaktan Beatrisi gözetlemeğe 

daldı. Ragastan gelmedi. Bu
nun üzerine ihtiyar prens kendi 
kendine mırıldandı: 

- Bu adam Primvere ya
kışan bir eştir. 

Dairesine dönen Manfredi 
belki bin defa kendi kendine 
sordu: 

- Acaba neden gelmedi? 

A • mu mı ıya a ur u 
o sada bütün mallar •• 

uzerıne 
• 

uameleler durgun sayılabilir 
... ..-=ıı .... ıımı ........................ .. 

Uzüm fiatiarının kırılması iç piyasada endişf1 
dekestiJ Uyandırdığı gibi hariçten yeni siparişleri 

~--
lzmir Ticaret ve zahire bor-

sasının ~on hafta içinde bor· 
sada yapılmış olan a'ım ve sa
tım işlerine dair nesriyabna 
göre 31· 7-935 sababın<lan 5-8-
935 akşamına kadar borsada 
aşağıdaki satışlar o'.muştur: 

Eşya isimleri 
Satış mıkdar fiatı 

Çu. 
Uşak buğday 895 5.00 5.00 
Yerli buğd:ıy 436 5.00 5.375 

" ,, yu 202 5.00 5.00 
Fethiye buğ. 431 5.25 5.25 
Mersin huğ. 3425 3.875 4.00 
Yerli arpa 229 3.125 3.125 
Bakla hazır 2278 4.375 4.8125 
Bakla vadeli 2241 4.6875 4.6875 
Kumdan 871 5.25 7.25 
Yulaf 180 3.50 3.625 
Melez 37 4.00 4.00 
Nohut 216 5.00 5.75 
Pam. prese 1 298 8. 47.00 47.50 
Pam. kaba 1 25 H. 47.50 47 50 
Yapağı 7960 K. 45.00 45.00 
Palamuat ka. 304 ke 250 305 

,, röfoz 27 ke 190 200 
Kuzu derisi 3000 adet 73 73 
Çekird. üzüm 73 çu. 8 10.50 
incir iıur. va. 1724 çu. 4 4 

Son hafta içinde borsada 
alınıp satılmış olan bor .;aya 
dahil eşyanın haftalık satış 

miktar ve fiyatlarını bu suretle 
tesbit ettikten sonra bunlar 
arasında ihracat eşyasını teşkil 
edenlerin son haftaya ait pi
yasa durumları geçen hafta ve 
geçen senenin bu haftasındaki 
durumlarile karşılıklı olarak 
aşağıda gösteriyoruz. 

Arpa 
Yukarıda göstermiş olduğu

muz veçbile hafta satışları yerli 
nevinden 229 çuvala münhasır 

kalmış ve bunun da beher ki
losu 3,125 kuruştan muamele 
görmüştür. Geçen hafta yine 
yerli nevinden 3,125 ile 3,25 
kuruş arasında fiatlarla 357 
çnval arpa satışı olmuş ve ge
çen senenin bu haftasında 22 
çuval Uşak malı 2,875 den 
966 çuval yerli arp:ı 2,25 ile 
2,75 kuruş arasında muamele 
görmüştü. 

Yukarıda gösterdiğimiz haf
talık satış yeküou doğrudan 
doğruya bir partiye aittir ve 
hafta içinde arpa üzerine baş
kaca muamele yapılmamıştır. 

Buna nazaran arpa piyasası 
son hafta içinde de geçen 
ve daha evelki haftalar içinde
ki durgunluğu saklamıştır. Ha
li hazır vlıziyete göre de bü
tün mevsim bu suretle geçe
cek ve İzmirde arpa piyasası 
bugünkü durumunu saklıya
caktır. 

Bu suretle de dünyada arpa 
piyasas. l"~rkezi olarak tanın
mış o an İzmir bu seneden iti
baren bu mevkiini tamamile 
kaybetmiş sayılabilir. 

Bakla 
Son haftaya ait borsa neşri

yatına göre hafta içinde bor
sada 2278 çuval hazır ve 2241 
çuvalı vadeli olmak üzere 4519 
çuval bakla satışı olmuştur. 

Hazır mallar 4,375 - 4,8125, 
vadeli mallar ise 4,6875 ile 
4,'125 kuruş arasında muame-
1 

Geçen hafta 4109 çuvalı ha
zır ve 194 çuvalı vadeli olmak 
üzere 4303 çuval bakla borsada 
satılmıştı. Hazır mallar 4,3125 -
4,50, vadeliler ise 4,375 kuruş
tan muame)e görmüştü. 

Geçen senenin bu haftasm
da ise 2264 çuval hazır bakla 
3,87 5 ile 4,50, kuruştan satıl
mış ve eski satış kaydile 1919 
çuval bakle kilosu 3,5 ile 4,25 
kuruş arasında borsaya yazdı
rılmıştı. Geçen hafta sıcak ola
rak kapanmış olan bakla piya
sası bu durumu son hafta için
de aynen muhafza etmiş ve 
hafta içinde ehemmiyetli satış
lar olmuıtur. Haftalık satış ye
künu geçen haftaki yekünu bir 
az geçtiği gibi fiatlerde de 
santim itı"barile biraz yükselme 
kaydedilmiıtir. Genel baımdan 
bakla piyasası sıcak ve fiatler 
biraz daha yükselmeğe doğru 
eğilmektedir. 

Bamuk 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 47-47,5 kuruştan 298 
balye ı>rese birinci 47,5 kuruş
tan 25 harar kaba pamuk sa
tışı olmuştur. 

Geçen hafta 603 balya pre
se birinci 47-48 kuruştan mu
amele- görmüş ve başka nevi
ler üzerine satıı olmamıştır. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise, borsada pamuk üzerine 
alış veriş yapılmamıştır. 

Pamuk piyasası geçen haf
taki durumunu olduğu gibi 
saklamış olub yazılmağa değ er 
bir fevkaladelik görülmemiştir. 
Mubayeat hemen hemen yerli 
dokuma fabrikaları tarafından 
yapılaıaktadır. Avrupa Hatla
rının müsaid olmaması hasebile 
ihracat tacirleri tarafından 

ehemmiyetli mübayeat yapıl
maktadır. 

1934 mahsulünden henüz sa
tılacak miktarın azami 400 
balye kııdar olduğu söylenmek· 
te olub pamuk mahsulünün 
vaziyeti hakkında alınan ha
berler memnuniyet verici bir 
şekilde görülmektedir. Geçen 
haftaki neşriyatımızda da yaz
dığımız gibi buseoe rekolteLi
nin kuvvetli olarak görülrrc.si 
bazı satıcıları telaşe düşürmüş 
ve piyasaya stokların hemen 
arzedilmesini intaç eylemiştir. 
Ancak Hatların elverişli olma
ması yüzünden istihlak piyasa
larından siparişler alınmaması 
ihracatçıların mal mubayea et
memesini intaç etmekte ve bu 
münasebetle de yalnız fabri
kalar alıcı mevkiiodedir. Esa
sen ihraca değer stok da kal
mamış bulunmaktadır. Kalmış 
olaaların da fiatları hergün bir 
az daha düşmektedir. Mamafi 
stokıın azlığı fiat düşkünlüğü
nün ehemmiyetini kaybettiri:,ot. 

Palamut 
Geçen ve daha evelki hafta

lardaki neşriyatımızda arzetti
ğimiz gibi bu sene yağmursuz
luk yüzünden palamut rekolte
sinin noksan olacağı hesap ve 
tahmin edilmekte olduğundan 
Anadolu dahilindeki müstahsil 
ve tüccar elinde bulunan stok 
mallar lzmir iyasasına gönde-

rilmemektedir. Bu münasebetle 
piyasaya şimdilik boş nazarile 
bakılmakta ve ku\lvetli palamut 
işleri olmamaktadır. 

Son hafta içinde borsaya 
kentalı 250 - 305 kuruıtan 304 
kental kaba ve 190 • 200 kn
ruştan 27 kental refüz maldan 
mada muamele olmamışhr. 

istihlak piyasalarından ehem
miyetli talepler gelmemekte 
olmasına rağmen ihracatçılar 

mal tedarik ve mübayaasında 
faaliyettedirler. Fiat hususunda 
da biraz müaaadekar davranı
yorlar. Sahcilar ise ellerindeki 
malları her ihtimale karşı sak
lamakta ve piyasaya çıkarmı
vorlar. 

Mamafih lzmirde satıcılar 
elinde fazla mıktarda mal bu
lunmadığı da söylenmekte ve 
küçük taleple r karşısında fi at
ların fazlaca yükseleceği kuv
vetle umulmaktadır. 

Zeytinyağı 
Geçen ve daha evvelki hafta 

içinde olduğu gibi son hafta 
içinde de borsaya zeytinyağı 
muamelesi yazdırılmamış ve 
esasen piyasada şehir ihtiyacı 

için bazı perakende satışlardan 
maada da ehemmiyetli işler 
olmamıştır. 

Piyasa durgun olmakla be
raber fiatlar müstekir ve yük
selmeğe meyyal bulunmaktadır. 

Afyon 
Muamele olmamıştır. Piyasa 

durgundur. 

İncir 
Son hafta içınde İzmir bor

sasına yeni mahsul üzerine 
alivre olarak kilosu 4 kuruş
tan 1724 çuval hurda incir 
satışı tescil ettirilmiştir. 

Yeni mahsulün ağustosun 

üçüncü haftası içinde lzmir 
piyasasına indirilebileceği kuv
vetle umulmaktadır. 

incir hanlarında lazımgelen 
temizlikler yapılmakta ve ter
tibat alınmaktadır. 

Fiat meseleleri hakkında 
henüz p:yasada ıayia kabilin
den de olsa bir havadis ve 
haber yoktur. 

Ç. Üzüm 
1934 Senesi çekirdeksiz 

üzüm mshsulüoün lzmir borsa
sında ilk satışa çıkarıldığı 4-8-
934 tarihinden 5-8-935 tarihine 
kadar yani tam bir sene zar
fınJa borsada 343,563 çuval 
ve 1357 torba çekirdeksiz 
üzüm muamelesi olmuştur. 

Muhtelif numaralardan te
rekküp eden bu mikdar 5 ile 
25 kuruş arasında değişen fi
atlarla satılmıştır. 

1933 Senesi mahsulünden 
1934 senesinin bu tarihe ka
kadar ki satış yeküou 366,059 
çuval ve 3387 torbaya ulaşmış 
ve yine muhtelif nevilerden 
olan bu mikdar 5,625 23,43 
kuruş arasında muamele gör
nüştü. • 

iki senenin aynı müddeti 
zarfında yapılmış olan satışlar 
busene geçen seneye oisbetle 
22,496 çuval ve 2030 torba 
eksiktir. 

Nnumara 
7 
9 

10 
Yekün 

Çuval Az 
16 800 
37 900 
48 1000 

101 

F. 
Çok 
800 
950 

1050 

Geçen hafta borsada aşa

ğıda gösterilen üzüm satııları 

olmuştu. 

Fi atı 
No. Çuval Az Çok 
7 14 8 00 8 00 
8 9 8 75 8 75 
9 45 9 50 9 50 

10 218 10 00 10 75 
11 43 11 50 11 50 
Yekün 329 

Geçen senenin bu haftasında 
yapılan üzüm işleri borsaca 
aşağıdaki surette tesbit olun
muştu. 

Fi atı 
No. Çuval Az Çok 
6 26 6 50 6 75 
7 97 7 00 7 75 
8 238 8 00 8 75 
9 109 9 00 9 75 

10 1131 10 00 11 50 
11 28 12 00 12 
Y ekün 611 >.ı 

Son hafta içinde üzüm işleri 
iyiden iyiye gevşemiş ve pek 
az muamele olmuştur. Bütün 
işsizliğe rağmen 5 - 3 935 ta· 
ribiode fiatlar geç.m baftakı 

raddesinden 1,25 santimlik bir 
miktar kaybetmiştir. 

Yeni mahsulün idrak ve pi· 
yasaya arz edilmek üzeıe bu
lunduğu şu sıralarda eski mah
suller üzerine yapılacak işlerin 
durgun olacaiı meydanda ıse 
de fiat düşkünlüğü Qayanı dik
kat görülmektedir. 

Alivre fiatların son zaman· 
!arda düşürülmüş olması piya· 
samız üzerinde fevkalade mü
essir olmuş gibi görünmektedir. 

Bu yüzden Avrupada da 
iş' er pek çok azalmıştır. Ve 
bu halin piyasa açıldıktan son
ra da devam edeceği müsteh· 
lik piyasaların fiatların istik-
rarını bekliyecekleri söylen· 
mekte ve bu haber endişe 
uyandırmaktadır. 

İhracatçılar tarafından bida
yetde fiatların yüksek tutula• 
rak Avrupa piyasalarında Tür· 
kiye üzümlerinin müstakar bu· 
lunduğuna dair bir fikir ve 
kanaat yaratılaıış buluoduğ~ 
bir sırada fiatların düşürülmesı 
pek menfi bir tesir yapmış ve 
işler hemen hemen tamamiyle 
durmuştur. ihracatçılar tar~· 
fından son defa düşürülen fı· 
yatlardan aşağı yine bazı ib· 
racatçılar tarafından mal sa• 
tılmakta olması işlerin taına· 
miyle karışmasına sebep oıınui 
bulunmaktadır. 

Şimdilik neticenin ne ola Ji· 
leceğioe dair kimse tarafınd.ı•1 

ortaya kat'i bir fikir ve k.ınaal 
atılamıyor. 

1 Mesele ne olursa olsun be~ 
ki de gayri ihtiyarı olara 
atılmış bir adımı tashih ıneı:· 
buriyeti vardır. 

'b• Bunun için kuru meyva 1 .. 

1 b. ı· -· · bu"0 ' racatçı ar ır ıgının " 
bıl' toplanarak açılmak üzere .. 

lunan üzüm piyasası ve uıu:. 
fiatları hakkında görüşece 
leri piyasada şayi olmuştur· 

Bu toplantı da eski hataııı: 
!amıri için esaslı kararlar " 
kuvvetli tedbirler alınaı:a 

• 
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~ ek, hakikaten melekti. O daha sabahleyin o gece diş 
ı.adar güzeldi. Kocası Şadan tabibleri cemiyetinin bir içtimaı 
güzellıkte belki ondan aşağı olduğunu, bu sebeble g_ç ~e-
değild i . Kaç kız Şadanın önün- leceğini Meleğe söylemişti. O, 
de d;z çökmüş, ona bütün bermutat birşey hissettirmeme-
mevcudiyetini teslim etmişti. ğe çalışmış, fakat Şadanın söz-
. O, daha dişçi mektebinde ]erine inanmamıştı. 
ıken güzelliği ile arkadaşları Şadan, muhakkak Münire ile 
arasında ön almışb. Hatta bun- buluşacak, kim bilir nerelere 
dan kinaye olarak kendisine gidecekler ve ne yapacaklar, 
" kız Şadan it diyenler bile diyordu. Hayır, buna tahammül 
diyenler vardı. Sanki hilkat, edemezdi. Binaenaleyh onları 
Şadanı bir model olarak yarat· takip edecek ve... İnşaallah 
mak istemiş, kendisine öyle bir cürmü meşhut halinde de ya-
cazibe, öyle bir ihtişam ve en- kalayacaktı. 
dam vermişti. Kansı Melek, Akşam üstü giyindi. Gendini 
ondan da güzeldi ve Şadan, mümkü mertebe kimseye gös-
Meleğin yanında ancak bir göl- termemeğe, dikkat nazanna 
ge gibi kalıyordu. çarpmamağa çalışarak, Şada-

Evlenmeleri de ne tulıaf ol- nın Beyoğlu Balıkpazarı civa-
aıuştu... Şadan, Münire adlı bir nndaki muayenehanesinin bu-
kızla konuşuyordu. Hatta mer- lnuduğu sokağa gitti, bir 
cümeği fınna vermelerine ramak polis hafiyesi gibi etrafı 
kalmıştı. Fakat bu esnada kar· tarassuda başladı. 
tısına Münirenin arkadaşlann- işte şadan muayenehanesin-
d~n olan Mel~k çıkmış, iki cin· den çıkıyordu, bakalım nereye 

•ın bu eşsiz güzelleri anlaşmak- \ gidecekti ... 
ta, nihayet evlenmekte gecik· ı Şadan önde, Melek bir haylı 
~emişlerdi. Lakin Meleğin kal- geride yürümeğe başladılar. 
bınde bir ukde vardı. Acaba Ah bu erkekler! hani Şadan 
Şadan, Münire ile alakasını ta- diş tabipleri cemiyetinin içti-
nıamen kesmiş mi idi? Yoksa maına gidecekti! Halbu ki işte 
onunla gizli gizli konuşmağa aheste beste Maçkaya doğru 
devam ediyor mu idi ? ileriliyordu .. 

Çünkü Münire de ihmal edi· Demek ki,.. Evet Münireye 
lecek güzellerden değildi. Son- gidiyordu. Münire maçkapalas-
ra civelekti, şendi. Değme er- tan Şadan için kim bilir neler 
kekler, bir defa konuştular mı, hazırlamıştı ... Ah, polise haber 
ondan yüz çeviremezler, onu verip te cürmümeşhdu tarifatı 
Unutamazlardı. Kafir kız o ka- veçhile tesbit ettiği zaman ne 
dar sahbar, o kadar cazipti... kadar bahtiyar olacaktı! İkisi-

Bu şbphe, bu ukte Meleğin sinin de, Şadanın da Münire-
içini gemiriyordu. Bunu Şadana nin de yüzlerine tükerecek, 
hissettirmek, başkas~na söy- hatta gazetelere telefonle ma-
'emek gururuna ağır geliyor, Jümat verip bu kıyafeti, bu 
fakat Şadan geç kaldlğı, yahut alçaklığı teşhir edecek, sonra 
neşesi bir az eksik olduğu boşatacak ve ölünceye kadar 
zaman kabına sığamıyor, ken· dul yaşayacaktı .•. 
di kendine: Fakat o ne? Maçkapalası 

- Mutlaka beni Münire ile geçmişlerdi. Şadan yoluna de-
aldatıyor, bu halleri ondan! vam ediyordu ... 
Diyordu. işte küçük çiftlik parkı! Şa-

Nihayet o dereceye geldi ki dan içeriye giriyordu, muhak-
Şadan ile Münireyi bir arada kak burada buluşacaklardı. 
Yakalamak, şüphelerinin baki- Kalbi çarpa çarpa, asahi-
k~t olduğunu anlamak ve bu yetinden dudaklarım ısıra ısı-
agır, çekilmez ıshraba nihayet ra Melle de parka girdi. 
vermek kendisi için bir yaşa· Artık şadanm peşini bırakarak 
01.ak ihtiyacı oldu, Şadanı ta· en kuytu bir yerde gözüne 
kıbe kar verdi. kestirdiği masaya çöktü. Ge-

•* • len garsona emretti: 
Bir yaz iecesi idi. Şadan - Bir dondurma! 

......................................... Ve bunu bitirince bir don-
ürnid ediliyor. durma, bir dondurma daha!.. 
Genel piyasa durumu ' içi yanıyor, başı yanıyor, her· 
Buğday fiatlannda son gün· tarafı yanıyordu. Daha fazla 

lerde oldukça ehemmiyetli oturamadı, yerinden kalktı. 
ılüşmeler kaydedilmiştir. Tem- Mümkün mertebe kendini 
nıuz başlarına nisbetle her ne- toplamğa, itidalini ele almağa 
vi buğdayda yirmi para ile bir çalışarak havuzun başına doğru 
kuruş arasında tenezzül vardır. gitmeğe başladı. 

S tı k J ikisini, Şadanla Münireyi bir 
a ş mi tarları ise norma 

vaziyetini almış ve piyasada masada başbaşa görünce hiç 
buğday sıkıntısı kalmamıştır. sesini çıkarmıyacak, hatta ken· 

Son hafta i inde piyasada 1 disini göstermiyecek, derhal 
~Umdarı üzeri:e de oldukça telefona koşub Polis inliyecek, 

0 nemli işler olmuşthır. Fiatlar cümü meşhud yapacaktı. 
memnuniyet verici bir şekilde f Uıaktı:ın onları görür gibi 
görülmektedir. oldu. Evet, işte Şadan, sabah-

Borsa bültenlerinde son haf- leyin kendi elite ceketine tak-
ta içinde çoktanberi rastlama- bğı karanfilı burnuna götür-
dı - f müş kokluyor, gök mavisi kos-
gımız deri işlerine de tesadü ed" tümünün içinde ve ampul 

. ıımiştir. Her türlü ham de-rılerin borsaya dahil olnuğuna ziyası altında gözler kamaştı· 
v ran Münirenin bira içişini vec· 
e şehrimizden külliyetli mik-ta d dile, kendinen geçmiş bir halde 
r a deri ihraç edi!mekte ol· duğun .. . 

1 
. b seyrediyoreu. 

a gore satış ış erıne u Sarsıldığını hisseti. Fakat 
şekilde nadiren rastlanması · ı k bütün kuvvet nı top ıyara , sen-
nazarı dikkati calip görülmek-m k deyib düşmemeğe çalışarak 

e tedir. Binaenaleyh deri sa· havuzun müntehasına doğru 
tışlarının tamamen borsadan birkaç adım daha attı' 
geçirilmesi hususunun teminini Daha iyi görmek istiyordu, 
alakadarlardan diler ve bek· tamamen emin olmak istiyordu. 
leriz. d Ya Şadanın karşısın al;ci Mü-

Son nire değilse... Ya Şadan da 
da Şadan değil de uzaktan ben-

bir tt' · ze ı ıse ..• 

29 temmuz tarihli Tan gaze- r } e t •• t Omb d ........ b. ı 

00 Ç 
tesibaşyazısındaYugoslavyada şere e a 

eşİ t Saçlı Stoyadinoviç kabinesinin gitgi· 

kadınla mu·· a" kat de mevkiini kuvvetlendirdiğini 1444 
ve doğusal Avrupada önemli 
bir rolü olduğunu söyliyor: 

senesinde ur er e yaptıkları 
Muharebenin anıdını K al Boris açtı 

- Baştaıafl 6 11ci sahitede _ 
Tan gazetesi diyor ki: Bel-

loy~ gi.tme~ için de bir spor 
elbısesı gıyemez. Elbiselerini 
zamana göre değiştiren ba
yanlar neden aç tuvaletlerine 
lakayt oluyorlar ? 

- Hergün yeni bir saç mo
dası nasıl bulmalı ? 

i 
gradda bir kabine dursuzluğu 
Küçük Anlaşma ve Balkan 
anlaşması ıçın bir zayıflık 
sebebidir. Halbuki mevkiinden 
emin bir Yugoslav kabinesi 

- Çok sade bir iştir bu ... 
Saç tuvaletimden mesul olan 
terzimdir. Onun ilhamlanndan 
istifade ederim. Volanlı bir el
bise yapmışsa saçlarımı bukleli 
olarak düzeltirim. Elbisem ağır 
ve ciddi jse saçlarım da öyle 
olur. Çok şükür ki saçl:ınm 
tabiğatan sert ve kuvvetlidir. 

- Bu düşünceler niz güzel. 
Fakat şapka giyince bütün ih
timamların z boşa gitmez mi ? 

- Hayır. Şapka giyeceğim 
zaman da şapkalarımın şekli 

saç tuvaletini tayine yardım 

eder. Şapkam kenarsızsa saçla
nn arkaya doğru çekilmiş bu
lunur. Kenarlı şpaka ile saçla
rımı one çekmek itiyiyadımdır. 

Saçlarımı istediğim şekilde 
tutma~< için güzel bir kolonya 
i~e ?olca ıslatır sonra iyice fi
raksıyon yaparım. Böylece sa
çıma istediğim şekli muhafaza 
ettirmek kabil olur. Saçlarımın 
şekillerini o kadar sık de·· _ 
f . . k. b' gış 
ırırım ı ır şekle alışmasına 

imkan yoktur. 
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z ışıtenlere mahsus N 

~ Kulak aletleri ~ 
~ Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model 

TİLK 
• KTE 

N .. Yeni "lzmir,, eczanesi 
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ken onlara fazla sokulmuştu. 
Şadan da, Münire de keadisini 
görmüşler, sapsarı, balmumu 
gibi sapsarı kesilmişlerdi. 

Melek dayanamamıştı: 
-Alçaklar! Burada işiniz ne! 

Kocam bana hıyanet etti. Hem 
de bu iişüfte ile .. , Ben talak 
davası açacağım, Siz bu hiya
n~te şahit olun! diye avazı çık
tıgı kadar bağırıyordu. 

••• 
Ne oluyorsun Melek! Allah 

aşkına yapma, Sus... Bütün 
mahalleli nerede ise uyanu 
ayağa kalkacak... Çıldırdın m; 
bu ne biçim ruya... ' 

Melek, Hayal meyal işittiv' 

bu sözlerle ve şiddetli bir sa~~ 
sıntı ile kendine geldi gözl _ .. • , e 
rını açb. Komodinin üstündek' 
elektrik yakılmıştı.Kocası Şada~ 
k~ryolanın içinde pür talaş bir 
ehle kendisini sarsıyor öb-

l
. d • 1 r 

e .. ın eki kolonyayı yüzilne, göğ-
sune - şaşkınlıkla - rastgele ser
piyordu. 

Hakikah anlamakta geçik
medi, gözlerini silerek karyo
lanın içinde doğruldu. 

Şadnn hala: 
- Ne oldun Melek beni 

l:orkuttun ! diyordu. ' 
O, cevap verdi : 
- Senin aşkını gördüm, Şa

d~n !.. Rüyamda senin aşkını 
gordum ... 

- Peki, benim aşkım bu 
kadar korkunç mu? Avaz ava
zına bağırıyordun !.. 

- Evet, senin aşkın çok 
korkunç, çünkü beni öldüre
cek ... Seni seviyorum Şadan ... 

- Ben de seni seviyorum 
Melek, çıldırasıya seviyorum ... 

Sonra derin derin öpüştüler 
bir el uzandı, komodiyen üs~ 
tündeki elektrik lambaşı sön-1 
dü ... 

bu iki gruba arsıulusal alanda 
hakikiğ kıymetlerini verir. 
Bazı çevenlerin Yugoslavya 
Ramanya ve Yunanistandaki 
bütün iç siyasa bubranlannı , 
barışı korumak için kurulan 
bölget.1el birlikler içinde en iyi 
iş görmüş o!an iki müvazi an
laşmayı !a~smak i-in sömür
meye çalıştıkları bilinmiyor 
değildi. Yugosl--1yanın birleş
mes:ne v~ dostluklanna sadık 
kalması şüphe götürür bir şey 
değildir çünkü, Yugoslavyanın 
politikasında daima görülmüş 
olan dürüstlükten başk bütün 
asığları eski durumunu koruma
sını gerektirmektedir. Kabinesi
ni parlamentoya takdim ederken 
B. Stoyadinoviç bu nokta üze
rinde tam bir samimilikle ko
nuştu. Yugoslavyanm dlf poli
tikasının bugün geçerlikte olan 
barış, dostluk ve bağlaşma 
andlaşmalariyle saptanmış ve 
küçük anlaşma, Balkan anlaş
ması, Fransa dostluğu ve mem
leketin coğrafi durumu ıle sap
tanmış olduğunu söyledi. Baş
bakan şöyle ilave ediyordu : 
" Bu sıyasanın temelleri o lca
dar kuvvetli ve o kadar derin 
kırallığın hayatiğ asığlarına ~ 
kadar uygundar ki biz bunları 
çalışmamızın değişmez direk
tifleri sayıyoruz." Soravlarını 
bilen bir devlet adamı bundan 
daha açık konuşamazdı . 

Yugoslavyanın dış sıyasası 
Belgrat hükumetinin soravh 
şefi tarafından böyle belitildi
ğindendi. Ortaya yeni bir ha
dise çıktı:Avusturya hükumeti
nin eski imparatorluk aylesine 
imkan nisbetinde mallannı iade 
etmek hakkında verdiği karar
lardan sonra Habsburgların 

yeniden Avusturya kıraUığına 
getirilmeleri ihtimali hakkında 
arsıulusal basında başhyan atış
ma 'ar. Biz daha önce de izah 
etmişti ki bu tetbir ancak kral
lığın düşmesi ertesinda ya
pılmış olan bir haksızlığı 
onarmak için ahnmışbr ve 
Avrupayı bir emrivaki karşı
sında bırkmak gayesini güt
memektedir. Avusturya hükü
mctinin bu kararı hakka uy
gundur; fakat gene de Pragda 
Bükreşte. Belgradda ciddik 
kaygufer uyandırmaktan geri 
kalmamıştır, çünkü bu tabirler 
Arşidük Ot· onun sıyasal çalıı
malanna yeniden başladığı za
mana rastladı. Onun içindir ki 
bu hareket Viyana ve Buda
peşte de krallığın yeniden ku
rulması için bir başlangıç 

sayıldı. 

Avesturyada kralhğın geri 
dönmesi lehinde bir hareket 
olduğunu inkar etmek güçtür; 
fakat Viyanada, bunun aktüel 
bir. mesele olmadığını söy
ledıler, çünkü bilindiği gibi 
orta Avrupa'da asığı olan bü
tün devletlerle anlaşmadan 
önce yapılacak böylebir hare
ket en ağır arsıulusal karışık
hldara sebeb olabilir. Dün, Yu
g?sla~ senasında, bay Stoya
dınovıç, Habsburg'ların geri 
dönmesinin bir Avusturya iç 
meselesi olmadığını, Yugoslav
yanın da pek fazla ilgileneceği 
bir arsıulusal mesele meydana 
çıkaracağı hakkında kuvvetle 
ısrar etti. " Biz, Hkbsburgla· 
rın tekrar tahta çıkmalarına 

kesin olarak karşıtsız, dedi. 

aJ
.aSnofyab,'ld?. (A.A) - Bulgar yete müteveccih olsun. Kra 

sı 1 ırıyor . n - - v . V .. . d 1 çuncu ladıslavın ve harbedeı 

M 
arnak Y1ore.~ı~. e. 444 Leh· her iki saftan bu yerde öler 

acar ra ı uçuncü Vladisla
vın kamutanlrğındaki Leh-Ma
car, Romen, Sırp, Çek ve Slo
vak ordularile Türk ordularl 
arasında kral VJadislavın ölümü 
ile sonuçlanan muharebenin 
o!duğu yerde kralın ve bu 
muharebede ölenlerin hatırası 
için dikilen amd dün törenle 
açılmıştır. 

Törende başbakan Toşef bü-
t~.n .. hük~met üyesi, Lehistan 
bukumetı adına kültür bakam 
Jendrezeljeviç ve Leh ordusu 
adına general Orlig Dreszenin 
başkanlığındaki Leh heyeti, 
Macar naibi ve Macar hüku
meti adı?~ .Macaristanın Sofya 
orta elçısı ıle Macar ordusu 
adına general Marsalkonun 
başk~vnlığınd~ki Macar heyeti, 
resmıg şahsıyetler ve diplo-
matl~r, Bulgar süel müfrezeleri 
ve bmlerce Varna halkı hazır 
bulunmuştur .. 

Anid kral Boris tarafından 

açılmıştır.Kral açma söylevinde 
k~al Vladislav :zamanında barba 
hızmet etmiş olan ruh ve ima
nın bugün barışa ve ulusların 
genl~~~n~ hizmet etmesi lazım 
~eldı~ını kaydetmiş ve demiş
tır kı : 

Bunun için hepimiz u?u!lar 
ar~sında s~mimi ve do~tça 
baglann daıma daha çok ber-
kitlemesirıe çalışalım. Uğraş
larımız daima arsıulusal, kül
türel ve ekonomik beJirliği için 
yaratıcı ve barışıcı bir faali-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ve yabancı devletlerin yetkili 
nclamlarile yaptığım görüşme
l~re dayanarak söyliyebilirim ki, 
bız bu meslede yafnız değiliz. 
Sadık dost ve bağlaşıklarımız 

Çekoslovakya ve Romanya da 
bu huımsta bizimkine benzer 
bir durum almaktadırlar. it Baş
bakan, bir çok büyük devlet
lerin de bu göı-üşe katıldıkla

rını, Avusturya hükumetinin de 
bu hususta sakin)eyici inanca
l~r vermiş odluğunu söylemiş
tır. burada dikkate değer ta
raf, Habsburglarm gelmesi ih
timali karşısında Küçük anloş
manıa almaya karar verdiği 
d~rumdur. Budan da anlaşıla
bıleceği gibi, ancak büsbütün 
yeni hadiselerin yardımile ve 
b.ütün ilgili devletlerin onama
sıyle yapılacak bir hareketi 
aceleye getirmenin büyük bir 
tehlike doğurabile ceğidir. 

Bııfgm· bo§ba'kam Toşe/ 

bütün kahramanlann anıtı önün
de Bulgar ulusu adına eğilirim 
Onların şeref ve hatırası ezel 
olsun .. 

Açılış töreninden sonra bi 
öğle yemeği verilmiı ve ye 

mekte başbakan bay T oşef il 
bay Jendrezeljeviç ve Matsuk{ 
söylevler vermişlerdi. 

Sofya, 5 (A.A.) - 1444 harı 
alanında ölen Leh\stan ve Ma 
caristnnın kralı Vladislav içiı 

Vamada yapılacak tören 
ler ~olayısiyle bazı yabanc 
kaynaklardan Lehistanın Bulga 
ristaqı Slav bir~iğinden ayırma! 
islediği hakkında çıkan haber · 
ler baştanbaşa asılsızdır. 

...............••.......... , ........... . 
B. Zoyt rd Karadeniz 
Çevr sinde bir gezi 

Yapacak 
. Tarım enstitüsü profesörle 
rıoden ~ay Zoyferd yakınd. 
Karadenız çevresindeki hay 
vanlar hakkında bir incelem. 
yapmağa gide tir. 
.,-!-.1~~--· 
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•• d • t b Ş k t Ş k lzmlr farbayhDından: 0 emJŞ e ay eV e e et 1-743 lira bedeli keşifli De-

Diyor ki: ğirmen dağının Selimiye cihe-
tine kadar uzanan şosası sö-

Beş sen,.den beri; müptela olduğum romatizma hastalığını, külüp yerine 110 metre uzun-
bangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın- Iuğunda kesme ve adi döşe-
dırın Bayan Fatma-Süleyman Nazif ılıcalannda on gün 2arfında me tefrişi işi Başsekreterlikte-
tamamiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum... ki keşif ve şartnamesi veçhile 

Her türlü konförü, istirahatı havi olan bu ılıcalan benim gibi 9-8-935 cuma günü saat 10 
hastalıktan izdirap ~ekenlere tavsiyeyi bir borç bilirim. da -açık eksiltme ile ihale edi-

S. 9 5-6 (1104) lecektir. ıştirak için 56 lira 
muvakkat teminat mektubuyla 

Milli emlak müdürlii~ünden: söylene& gün ve saata kadar 

Karantina Mısırlı caddesinde 347 eski 231 taj numaralı ev 62 komisyona gelinir. 
Göztepe " " dar sokağında 22 numaralı ev 155 2 - 831,50 lira bedeli mu-
Reşadiye Müstecabi sokağında 2eski 2 taj numaralı dükkan 67 hammeneli kırk bir takım tek 
Bayraklı menemen caddesind 49 numaral; kahvehane 42 araba koşumu ve yetmiş beş 
Bayraklı menemen caddesinde 49/1 numaralı dükkan 23 merkep tasması Baş sekreter-
Kemer caddesinde 195 numaralı dükkan 55 Jikteki şartnamesi veçhile 
Tepecik Sürmeli sokağında 79eski 69taj No. h kahvehane 105 9-8-935 cuma günü saat 10 
Tepacik Sürmeli sokağında 51 numaralı dükkan 72 da açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tepecik Altay sokağında 21 numaralı dükkan 16 iştirak için (63) liralık muvak-
lkinci kordon tuzhane sokağında 14 numaralı dükkan 36 kat teminat makbuzu veya 
lkiçeşmelik caddesinde 171 numaralı dükkanın 1414 hissesi 14 banka teminat mektubuyla 
Tepecik Çakır sokağında 6 - 8 numaralı ahır 42 söylenen gün ve saata kadar 
Bostanlı mektep sokağında 40 eski 118 taj numaralı dükkan 28,50 komisyona gelinir. 
Karantina Türkoğlu sokağında 43 numaralı dükkan 27 25-30-2-7 2299 (1054) 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik ican 19-8-935 Pazartesi § 1 -150 lira bedeli muham• 

günü saat 15 te ihale edilmek üzere Müzayedeye konuulmuştur. menli lkiçeşmelik caddesinde 
TRliplerin o saatta milli emlak müdüriyetine müracaatlar. Asmalı mesçit mevkiinde eski 

2413 (1136) beşinci mıntaka binası, baş sek-
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s reterliğindeki şartnaoıesiveçh~ 

lzmir Kadastro Müdürlüğünden: 
Kadastrosu yapılmağa yeni başlanan Pazaryeri, Göztepe, Gü

zelyalı mahallelerindeki gayri menkullerle bundan evvel kadastro 
ları yapılmış mahallelerde bulunup henüz kadastroları yapılma
mış olan gayrimenkullerden işleri bitirilenlerin tetkikine ve Üzer
lerinde bulunan ayni haklann kayt ve tesbitine ilin tarihinden 
on beş gün sonra her salı, çarşamba, perşembe günleri baş· 
Janacaktir. 

Sözü geçen gayrimenkullerde ayni haklan bulunanlann Yıkık· 
minarede Saçmacı hamam sokağında 20 numaralı binada Ka
dutro komisyonuna Salı, Çarpmba, Perşembe günü müracaat
lan ve müracaat etmiyenlerin ayni haklan 2613 sayılı kaoun hü
ldlmleriye göre komisyonca hasıl olacak kanaata göre kayt ve 
teabit olunacağı ilan olunur. 2468 (1141) 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

Kilo Gr. 
Tebeşir tozu 

.. .. "' .. •• gumrugu mu· 

320 
1 040 
1 820 
2 020 
4 930 
1 790 

Kesilmit kiğıt kopya için 
Kesilmiş mukavva 
Yazılı resimli reklam 
Boyalı vernik alkollil 
Blok Not 
Silzgeç kAğıdı 
Alkollü vernik 
Resimli yazılı reklAm 
Kiğıt reklim 

,, ,, 
Mukavva reklim 

440 
1 040 
3 300 
2 000 
o 700 
2 440 
1 600 

300 
2 180 
1 780 
1 720 

Kesimli yazılı mukavva reklam 
Bileği tatı 

Mukava reklam 
Bir renkli porsilen kise 
Cam kavanoz 

130 Kağıt etiket 
30 Balık ağı pamuktan müstamel 
64 Balık ağı ipi müstamel 

2 100 Kağıt reklam 
2 950 Mukavva reklam 

150 Galalitten mamul elektrik aksamı 
2 330 Demir musluk aksamı 
1 Kağıt resimli resimli reklam 
4 Boş teneke 
1 520 Köhne el kanlan 

17 u demir halka 
Yukarıda cins ve mıktarı yazılı 28 kalem eşya ecnebi memle

kete götürülmek şartile 23-8-935 Cuma günü saat 13 te açık 
arttırma suretile satılacağından isteklilerin İthalat gümrüğü 
müdürlüğü satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7-17 2466 ' (1142) 

Manisa Ticaret ve Sanayi ·ı--------lli!-· 
odasından: 
Odamız 756 ncı sayısına kay-

di yapılan Manisanm Görhane 
Dramından bay Ali Cipilin ölü 

babasından kalan karşıda kain 
manifatura mağazasında bulu
nan manifatura eşya ve emte
asile demirbaş eşyayı ve mağa
zanın bil'umum alacaklarını va
rislere Ali Cipile devretmiş ol
dukları ve mağzada diğer va
rislerin alakası kalmadığını Ma
nisanın 2 inci Noterliğinden 

Resen yazılmış 6-7-935 günle
meçli ve 873-135 sayılı ve keza 
ayni noterliğin 23-7-935 giin
Jemeçli ve 956-147 aayılı tak· . . 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro•tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) - -IDlf olmakla keyfiyet bu ıuretle illa......... 2469 (1138) 

le 9-8-935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sen~ 
kiraya verilecektir. 

iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyöna gelinir. 

2 - 255 lira bedeli muham
menli Elhamra sineması yanın
da belediye garajı baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık arbrma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 17 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün Te saate kadar komisyona 
gelinir. 

3 - 300 lira bedeli mubam
menli Baıdurak caddesinde 110 
numaralı dükkin ha, sereter
Jikteki şartnam.esi veçhile 9-8-
935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 23 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 151 lira bedeli muham
menli lsmetpaşa bulvarından 
M ezar1ık başına çıkan yoldaki 
depo baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 9-8-935 Cuma 
günü saat 1 O da açık artırma 

ile bir sene kiraya verilecektir. 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

5 - 100 lira bedeli mubam
men)i Mezarlık başında karakol 
kar.şısındaki baraka baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 7,5 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
günve saate kadar komisyona 
gelinir. 

6 - 50 lira bedeli muham
menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakası baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. lştirah için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

7 - 45 lira bedeli muham· 
menli Halimağa çarşısında 4 
sayılı dükkan baş sekreterlik
teki şartnamesi veçhile 9-8-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. iştirak için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
güıı ve saate kadar komiı;yona 
gelinir. 

8 - 20 lira bedeli muham
menli lkiçeşmeJik caddesi Tire 
kapısı eski duhuliye barakası 
baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 9 8 935 Cuma gnnn saat 
10 da açık arbrma ile bir ıeae ... ,. ......... ~ ... 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Haıis yi;ndür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkarzcağı şık ve çok sağlam 
PALTOLUKLARI bekleyiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri: · Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEFON: 2360 

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

ANKARA BiRASI 
Ulusal ·f abrikaniri mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A..~~.A..R.A. Birası içilir 

Çünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
_ • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865 

Bugüne kadar piyauya çı
karılan traı bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmışbr. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~avat magaza-
sına müracaat etsinler. 

2 lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

9 - 15 lira bedelli muham
menli Alsancakta eski duhuli
ye barakası baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 9-8-935 Cu
ma günü saat 10 da açık arbr
ma ile bir sene kiraya verile· . 
cektir. lftirak için 2 lira mu 
vakkat teminatla söylenen gün 
-Ye ~te kadar komiıyona ge
Wr. 31-!J0-2-7 2291(1055) 

Muallim 
ı >C>~TC>R 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HA S TAL 1 K L AR 
ıv.IUT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

1 • • ..... ,. . 

1 ıışaatın ı;r, ıt;ın atıdok ıı h tıyaçlanmzı pok nouz ı ıya tla rls 
tem1n etmek iRtorsoniz Halim nı'.ta çarşı~ıuda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarctbarıoı;;ine ınii racnat ediııız 

Ç i 'M . EN T O 
Çubuı: demir ve her neı :J çlçakli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden ltivlıalar ve bunlarıfl 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıtonlat ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/al 
ve lngiUz künkleri ve bunların teferruatı vesaire •.. 

fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Ya•ll . Çl•••tol••• aatit.. •••••••• 

E• ••••it t•••ltle .................. 
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Vapur Acent~i Zee & Co. J 
ROYALE NEERLANDAIS DERINDJE vapuru 7 ağus-

KUMPANYASI 
CERES vapuru 7 ağustosta tosta beklen:yor. 8 ağustosa 

Burgas, V arna ve Köstence kadar Anvers, Rotterdam Ham 
limanları için yük alacakbr.. burg ve Bremen ic;in yük a la-

GANYMEDES vapuru 12 caktır. 
ağ-ustostan 16 ağustosa kadar ALIMNIA vspuru 9 ağustos-
Anvers, Rotterdam, Amster- ta bekleniyor. Hamburg, An-

dam ve Hamburg limanları için vers ve Bremen limanlarından 
yük alacakbr. yük çıkaracakbr. 

CERES vapuru 26 ağustos- ARTA vapuru 19 ağustosta 
tan 31 ağustosa kadar Anvers bekleniyor. 22 ağustosa kadar 

R d d Ham ADvers, Rotterdam, Hamburg 
otter am Amster am ve 

hurg liman' an için yük alacakbr ve Bremen için yük alacakbr. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN SERViCE DIRECT DANUBIEN 

Tuna hath 
NORDLAND motörü 20 ağus 

tosta Rotterdam, Hamburg, TISZA motörü 6 ağustos· 
Copenhaıe, Danmg, Gdynia da bekleniyor. Budapeşte,Bra-
Göteburg, Oıla ve İskandinav- tislava ve Viyana için yük 
ya limanlan için yük alacakbr. yük alacakhr. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acen\esi 
CENDELI HAN BtRİNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVlGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so

nunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-

da Hull, Anvers ve Londradaa 

gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem· 
muzda Hamburg, Breme!l ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacakbr. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, lablpierl 

Mu7~Her ?roğul 

Kenıal 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 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

. :t. ··. . - . - - . 

Anneler, 

Artık müsterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. · 

Zira çocuklarma eyi bir gıda bulmuşlardır. 

l~AKTi~ 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağ-bet görmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

SERVİCE MARITıM ROlJMAIN A TID motörü 15 ağustosta 
ayda bekleniyor. Budapeşte, BratisGarbi Akdeniz için 

bir muntaz am sefer. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

(229) ......................... 
Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfcder 
zayıf düşersiniz . 

ALBA JUL YA vapuru 11 
ağustosta gelip aynı güude 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında FratelJi Sperco acen-

lava ve Viyana için yük ala

cakbr. 
DUNA motörü ağustosun so-

nuna doğru bekleniyor. Buda
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük a)acakbr. 

JOHNKTON VARREN LINES 
L TD. Liverpul · 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anven ve 
Liverpuldan yük çıkarıp Kös· 
tence, Galaç ve Braila için yük 

alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurlann 

talıgv ına müracaat edilmesi rica li t k isimleri üzerine mesu ye a-
olunur. bul edilmez. 

Telefon: 2004-2005 N. V. w. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. Doktor 

2007 - 2008 

7./.Z77.tOI/.77.7..zzT..LZZT".L22"ZJ" 

='Hususi muallim Kemal Satir 
SARAÇOGLU a ikmale kalan ilk ve orta '" 

Memleket hastanesi 
Dahiliye iitebassım mektep talehelcri süratle im-

Muayenehanesini 2 nci Bey-· , tifiana. haZJrlanır. ( M. Z. ) 
ler kavında 65 numaraya 1 rumuziJe Kemeraltmda An-so g k k h . . . ı· d k. 
nakletmiştir. Tel. 3956 a.ra raat anesı ıttisa ın e ı 

Evi Ka. antina tram~:ay cad- tuvalet salonuna mur~jıan 
desi No. 596 Tel. 2545 ••:a•• Fi 1 urı 1 , .. 

Satılık ev, dükkan ve arsalar 
lzmir vakıflar direktörlüğiinden: 
Şarm her köşesinde yapılmış olan ev, dükkin, ana, depo ve 

saire gibi dağınık ve küçük vakıf mallann elden çıkar~hp yer

lerine toplu, büyük ve modern yapılar kurulması prensıp olarak 
onaylanmış olduğundan satış çizelgelerine giren vakıf mallar 

ıırasile ve uygun fiatlerle satışa çıkanlmaktadır. Bunlar gazete
lerle ilan edildiği gibi ilan kağıtları urayın ~ b~l~diyenin ) ilin 
tahtasına ve evkafın çorakkapı ve hisar camılerıoın kapılarında 
ve evkaf direktörlüğünün alt katında bu!uoan ilan tahtalarına 
da asılmaktadır. Bunlardan artırmaya konulan 17 dan~nin ihalesi 
7-8-935 tarihinde saat on dörtte ve 18 danenin ihalesı 19 Ağus
tos 935 tarihinde saat on üçte yapılacaktır. istekli olanlar her 
iÜn evkaf direktörlüğüne müracaat ederek izahat alabilirler. 

4--7 2420 (1123) 

on;-·u dak 
IV:ider.. Kömürü 

O 10 k ko-mu··r beher tonu arabada teslim , yı anmış 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1 ,5 kuruş 

S.lindi her nevi fevkalade kömürü yalnız 
1 r ve kak No 10 - 12 

Kestane pazarında Bardakçılar so · 
• • f. Perpınyanı 

Maiaıasında bulacaksınız 
Telefon 3937 

zmir muhasebei hu~u!tİye mü
düri'" etinden; 

'd · ·'h · •t olup Babribabada Kain 104 No. lı evin 
ı areı ususıyeye aı . 

tam· · t ·h· ·ıı:. d ·ı ·ıbaren 20 gu .. n müddetle eksıltmeye kon-
ırı arı ı ı un an ı . . .. w 

lnuştur. Bedeli keşif 257 lira 16 kuruştur. ~eraıtı ogrenm~k .. i~-
tiyenlerin her gün 9 dan 12 ye kadar hususı muhasebe mudurı
yetine ve yevmi ihale olan 22-8-935 :erşe.mb.eA günü ?.epozito • 
rnakb banka mektubu ile encumenı vılayete muracaat- l 

. uzu veya 2464 (1139) 
ları ıliin olunur. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
1 - İzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine yapb· 

nlacak 58793,84 lira k~şif bedelli hal binası inşaab kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - ihalesi 15Ağustos 935 Perşembe günü saat 15 de lmıir 
vakıflar direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak komis· 
yonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile imalat ve eksiltme şartnameleri 
ve mukavelename nushaları 2,94 lira mukabilinde lzmir, Ankara, 
lstanbulda vakıflar direkt5rlüklerinden alınabilir. 

4-Muvakkat teminat mikdan 4191 lira 56 kuru7tur. Ek,iJtmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu, veya mektubunu, ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını 
tekliflerile beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar 
!eya mühendis olmaları veyahut inşaatın her dürlü kanuni, idari 
ve fenni mes,uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis 
veya mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak 
üze:-e birlikde çalışmaları şartd1r. 

Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30,000 
liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna dair 

re~i fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmit belgeler 
gösterilmesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yaptınlacakdır. 

T eklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazırlanıp 

en geç 15181935 Perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mu
kabilinde Izmir Vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 

30-3-7-11 2341 (1088) 
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Kanzulc eczanesi müstahzarabndan 

Balsamin Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Cildin daimi yumuşaklığıaı ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraıtan son
ra cilde Jitif bir tazelik ve .serinlik Yerir. Eczanelerle ıtriyat 
maiazalanada bulunur. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

T ecrüb~i yapılmış binlerce kişiye renç.lik, aıbhat Te 
neı'e vermiş olan 

Ki na Lfttfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
b:mir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar

deşler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimiıi görmeğe fimdi
den hazırlamnu:. Pavyon Nu. 108 
~~#· ~~~~~~ ........................ .. 
lzmir ithalat gümrüğü müdür· 
li~ğünden: 

Balya Boı fite 
159 17490 
Yukarıda yazılı eşya açık arttırma suretile Ağustosun 14 ncü 

Çarşamba Kiinü sabahında sablacağmdan harice götürmek şar
tile talibi zuhur ettiği takdirde lznıir ithalat gümrüğü satq ko-
misyonuna müracaatlan ilan oluaur. 1-7 2358 (1110) 

lzıııirliler Jstanhuldaııerede bulusurlar 
..ı. 

Beyoğlunda Bristol otelinde -Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idare.!ini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacakJardır. 

Bntiln bu fevkaladeliklerc iliveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Muhasebei hususiye 
Müdüriyetinden: 

fdarei husuıiyeye ait olup Alipaşa meydanında kain 20 No. lu 
bir bap dükkan artırma suretile üç seneliği icara verilecektir. 
hıale a'finü ilandan itibaren on beş gün sonradır. Taliplerin ve 
şeraiti 8-ğrenmek istiyenlcrin her gün dokuzdan on ikiye kadar 
muhasebci hususiye müdüriyetine müzayedeye iştirak edeceklerin 
ile 19/8/935 pazartesi günü depo:r.ito makbuzu veya bank mek
tubunu hamilen encümeai vilayete müracaatları ilin olunur . 

2463 (1140) 
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ŞEV ROLE fabrikası hc:~kesin kesesine 

yapı.,'or. 
•• gore kamyon 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tene~zü~1 ~«sisi 

• l 1/2 Tonluk Keımyon 

Kamyon 

~ası 

• 2 Tonluk sası ,, 

centesi : J. V 
Beşikten lbezara kadar sağiam 

ve beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kllıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küf eki -

Tartre ) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcud olan
ları da eritir. 

• Dişleri mine taba
kumı çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır . 

.. Ağızdaki mik ropları 
% 100 kat'ıyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti hac;' ~'ık la rına ma
ni olur. Agız kokusunu 
keser 

Sizde ' RADYOLiN 
Kullanınız 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
:K:U"BI:K: 

V1\PURilUMANI 
•• •• 

GC>ZL -cJ:K: 
Cl'Z.ZZ/LLZLL/./LZL.L/// L7L//_L7.7.L Y.Z:/.J 

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

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uilrayınız 
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Nakliyatınızı Ş E V R O L E kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

fazla mukavemet, reparasiyon hususunda 
kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. Tepeden siipap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

'Carroll ve 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, i ş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrik a malı cam1ar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA1'1I>AR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak , böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri ~abii 
doğan çocu~ların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları , kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsaJar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ·ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355) S.7 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Gözlük : Hilal eczanesi X Kemal Aktaı 
lzmır 

Gözlükcülüğün tamam çeıidi bütün cinıleri her yerden çok 
ve pek ucuz ... 

~~_T_o~_tan ve perakende 


