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İmtiyaz sahibi : ŞEVKE! BİLGiN_ 

Başmuharrir ve umumi neşnyat mildtlrü: 
HAKKI OCAKOGLU 
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Harbi önlemek 
l<abil olmazsa 

-- 4"8• 

Cumlıwirrt meyda11111 lakı toı 11 , 

ğmdakt Parti binasında topla- mevki Komutanı, Şarbay, 
nan Javetliler başta ilbay Fazli Parti Başkanı ve kurum-
Güleç, şehrimizde bulu- lar mümessiller otomobillerle 
nan saylavJar, Müstahkem Şehidliğe gittiler. Şehidlikde 

törene tam saat sekiz buçukta 
öğretmen Karahanm verdiği 
bir söylevle başlandı. Bu söy
levi mızraklı süvari rnüfrze ko
mutanının verdiği cevap ve onu 
da süel muzikanın çaldığı is
tiklal marşı tal<ib etti. Şehid
lerin mezarlarına çelenkler lrn
yuldu, bir manga asker tara
fından şehidlere saygı için ha
vaya üç el silah atıldı. 

Buradaki tören bu suretle 
bittikten sonra atlı müfreze 
şehrere 13 yıl evvelki g"rişi 
temsilen dört mılla, birinci 
kordonu takiben kıslnya doğ
ru hareket etti. Şanlı erlerimiz 
caddeleri dolduran binlerce 

Atat rk a~ı!~ ................... • 
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Sonu al/ıncı saltifcde ~ ······················· ........•........ ,, •••.••....•.............•..•.••....•.•••........• 
"j;koçya, Fransa, Belçika, Al- yon dolar değerinde bir üni- milyarı geçmiyordu. 
manya ve Rusyada her ayleye versite yaratmağa yetecek lrn- Büyük harbın maddiğ fe .a-
2500 dolar değerinde bir ev dar para da bulunur ve gene ketleri bu suretle gözönüne 
yapılarak içine 1000 dolarlık elde lmlacak para bütün Fran- getirilirse ekonomik hırslarla 
möble konabilir ve dönümü sayla Belçikayı, yani bu mem- girişilecek olan ikinci bir har-
100 dolardan beş dönümlük 1eketlerde bir kıymet taşıyan bm dünyanın başına ne afetler 
tarıma elverişli toprak dağıtı- hcrşeyi satın almağa yeterdi.,, yağdmlacağı düşünülsün .. Em-
Jabilirdi. Bundan başka nüfusu Şunu hatırlamalıyız ki 1914 peryalistler Dimyata pirince gi-
20 binden fazla olan her şe- deki istatistiklere göre Fran- derken evdeki bulgurdan ola-
birde beş milyon dolar değe- sanın bütün serveti 62 milyar cakJarını unutmasınlar ... 
rinde bir kütüphane, on mil- doları, Belçikanınkiıi iıe 12 ••-vk.•1. :a:1.ıs:1.:n 

" ... 
Panayın ıe.dikten sonra muhakkak 

Ankara Bir ...... 
:tc:trıw.t~ .. 

Yorgunlutu gideren, hayata 
hayat katan yalnlZ 

ANKARA Bir~~ 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 

• e r 

vardır. 

78 YŞINDAl\I \A1"'1L 

Cinayetini büyük bir so
ukkanlılıkla Anlatıyor 

-·-·-·· 
Ka"ısını öldürmeye aylarca evvel ka· 

rar vermiş... Fırsat kolluyormuş 

Old 1111/rn Nrsibr 
Evvelki günkü sayımızda 

Asansör cihetinde 78 yaşında 

ihriyar bir adnmm karısı 30 
yaşında Nesibeyi kıskançlık 
yüzünden on sekiz yerinden 
bıçakla yarahyarak öldürdü
ğünü yazmıştık. 

Katil Abdullah adliyeye ve
rilmiş ve .üçüncü sorgu hiikim
Jiğince dun !oruau yapılmıştır. 

ihtiyar katil cürmünü itiraf 
ederek demistir ki: 

- Bu kadın 13 ya§ında 
iken evimde hizmetçi idi. Ka-

Ka!tl Abd"ıtıı 

rımm ölmeden önce vasiyeti 
üzerine onunla evlenmiştim. 
Geçenlere kadar geçindik. 
Ben ve büyük oğlum Mehmet 
Ali işsiz kaldık kendisini 
tütün mağazasına gön-
dcrdık orada tek durmadı
ğını haber aldım. Çok sevdi
ğim için kıskanıyordum öldür
meğe karar verdim. Fakat orta 
mektebi bitirmek üzere 
olan bir oğlumun mek-
tebini bitirmesini bekledim. 

- l iitfm rrmi11i -
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Vicdan söyler, menfaat 
Haykırır! 

b •t•f , L•icdan söyler, menfaat lıay
kmr. Ha •kırdığı içintle çok def a şar
lata11lar gib! partiyi kazan1r. Vicda
mn sesim bastmr. 

Lakin, baffmp havlwmak lzaksız
Jtifuı başuca alfımdlerilıdeıı değümi

dir ? 811 hakikat bile, vicda11la men
i aatm he11un daimi bir mücadele i(iıı
de yaşadı/ını ve menfaaf m galebe)!i 
işi patırdıya gdİl7TU!1lie huldıığwıu 

gösterir. 
Hüner, lıavkırıp bağıranla de.ğü, 

tabü sesle söyleyene uymakla, onu 
dinknıekiedir. Ne yazık ki men/ aatuı 
feryadı ekseriva luılak/anmızı doldu
rarak bizi aldatır, vicdanın sesini 
duymamıza enğd olıı.r. 

Buna meydan. vermemek için, hav-
kıranın haksız, pürvekar söy/evenin 
lzaklı olduğuna lıalırdan çıluuma

manıız lazımdır. O takdirde, men/ a
aluı yayg ara/an içinde vicdanın sl!Si
ni de duymak ve dinlemek mümkün. 
olur. 

Mazlum 

Panayır ........ 
Bu akşam kapanıyor 

Arsıulusal lzmir Besinçi Pa

nayın bu aksam saat yirmi 
dörte kapanacaktır. 

Bu münasebetle bugün pa
nayıra girecek ziyaretçilere 

verilecek rey pusulaları kuUa
nalarak vitrin müsabakası da 
yapılacaktır. 

Bundan başka bu münase• 
betle panayır komitesi tarafın
dan ekspozanlara panayır ga
zinosunda ( 300 ) kisilik bir 
öğle ziyafeti verilecektir. -

P. T. T. Genel Direktörü 
Posta Telgraf ve Telefon 

genel direktörü bay Nazif ev

velki gün Ankaradan şehrimi· 

ze gelmiş ve dün Posta Tel
graf ve T elefoo baş direktör

lüğünü teftiş etmiştir. Burada 

bir kaç gün kalacak olan ge

nel direktör posta telgraf ve 
telefon işlerini tedkik edecek
tir. 

Hava 
Bilen 

tehlikesini 
üyeler 

Hava tehlikesini bilen üye 

yazılmış olanlann dairelerdeki 
mevcudunnn birer listesi isten-

miştir. Bu listeler hazırlanarak 
bava kurumnna gönderilecektir. 

lzmirin misafirleri 
lzmir Panayırı ile 9 eyliıl 

ienliğini görmek ve güzel lz
mirimizi yakinen tanımak için 
anayurdun bertarafından gelen 
misafir yurddaşlarımız, lzmirin 
yabancısı olmalarına rağmen 
Kemeraltında Hilal eczanesini 
öğrenmişler, eczacı Kemal Ak· 
taş'ın meşhur kolonyalarını 
memleketlerine lzmir hediyesi 
olarak almağa başlamışlar, 

reklam profesörümüzü şahsan 
görmek ve görüşmek arzusu 
göstermişlerdir. Eczacı Kemal 
Aktaş lzmirin misafirlerine 
tenzilatlı fiatlarla kolonyalarını 
vermek nezaketini esirgememiş 
olduğunu haber alıyoruz. Misa
firperverlik böyle olur kana
atındayız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oğlum orta mektebini bitirdi, 
onu lstanbula yah mektebine 
yerleştirdim. Ondan sonra ka
.rarımı tatbik için gün bekle
meğe koyuldum. Nihayet evel
ki gece bir senedenberi sak
ladığım ve bir müddet
tenberi giremediğim evimin 
anahtarım kullanarak karJm 
Hesibenin yanına girdim.Evvel! 
kendisine soracağım şeyleri 
sordum, cevap vermek istedi; 
dinlemedim. Boğazına sarıldım. 
Sonra biçağımı çekerek bir çok 
defalar sapladım. Ölmüş .. Bun
dan hiç müteessir değilim. 

lçebay]aruı toplantısında 

ilbay Fazlı Güleç to lantı 
SonuçlarJn! anlatıyor 
·~~~~----·..-.~----~~~~ 

Dün öğleden sonra ilin bü· Bakımsezların himayesi 
tün ilçebaylan ilbay Fazlı Gü- Ötede beride perakende 
leçin başkanlığında çok önemli kalmış bakımsız olanlar bir 
bir topJanb yapmılar ve köy araya toplanarak vilayetçe hi-
kalkınma işleri etrafında uzun maye edilmesi ve laıımgelirse 
müzakerelerde bulunmuşlardır. yine mekteple bu işte de 

Toplanbdan sonra bir mu- sıkı bir elbirliği vücuda 
harririmiz ilbay Fazlı Güleçi getirilmesi esası kabul edi-
ziyaret ederek toplantı sonuç- miştir. Bunlar köylülerin 
lan hakkında malümat rica et· üzerinden biraz yük almağa 
miştir. Bay Fazlı Güleç şu be- yardım edecektir. 
yanatta bulunmuştur: Tam prensip olarak köyler-

Kaymakamları köy işlerini de yapılacak kalkmma işleri-
yürütmek için neler lazım ol· nin paraları hususunda vilayet 
duğunu anlamak ve ona göre idaresinin müessir yardımını 
tedbir almak için çağırdım. temin etmek ve köylülere c;a-
Şimdiye kadar başlanmış iş- lışma, yani imece işini bırak
lerden bazılarını mesela köy-
lerde ve kazalarda perakende mak esasına varılmıştır. Boş 
olarak yapılan fıdanlıkları derli yerleri ağaçlama ve ağaçlama 
toplu bir halde en müsaid bir için yıJlara taksim edilecek 
yerde ve vilayet tarafından proğramlı bir çalışma sistemi 
yaphrmağı ve köylülere en eh- kabul edilmiştir. Bu proğram 
ven şeraitle fidan vermeği mu- her kazaca yapılacak ve 
vafık bulduk. umumi meclisin toplanmasından 

Şimdilik eldeki fidanlıklar evvel bitecek ve meclisin ka-
fidanlarını tevzi edinceye ka-
d rarına da iktiran ettiril-ar kalacaklar ve yavaş yavaş 
tasfiye edildikçe onların biz· me suretile gelecek yıldan 
meti vilayet idaresine intikal başlıyarak her yılın tahsisatı 
ettirilecektir. Vilayete de bu alınacak ve bu işte de halka 
iş fazla masrafı davet etme- ciddi müzaheret yapılacaktır. 
mek ve idare masrafından isti· Vilayette pamuk cinsinin ıslahı 
fade edilmek için vilayet he- ve elyafı uzun, iyi vasıflı pa-
sabına ağaç yetiştirme işinin 
ziraat mektebince deruhte muk yetiştirmek için yerli pa-
edilmesi vekaJetden istirham mukJarımızın en iyisinden tc-
edilecektir. hum alınarak birkaç dönüm 

Tavuk cinsinin ıslahı yer ekilecek ve her yıl bunla-
Cins tavuk yetiştirmek ve rın en güzellerinin tohumları 

daha doğrusu tavuk cinsinin alınmak suretile hususi bir De-
ıslahı işinde kazalarde mev- neme yolile pamuk tohumunun 
cut istasyonları ıyı el- ıslahma, köylümüzün bu ziraa-
lerle idare · edebilmek '!e te doğru teşvikine gidilecektir. 
bunlardan alınacak damızlık- Bu işe hemen başlanmış arazi 
lar da köy cinslerini ve tohum teminine tesbit edil-
ıslah etmek için bu istasyonlar miştir. 
kaymakamların ve vilayetin Köylerden mektebi yapılmış 
sıkı mürakabesi altında kaza olanlara muallim bulmak işi 
baytarlanna ve ziraat memnr- üzerinde de ciddii olarak dev-
lanna tevdi edilecektir. Bunla· rilmiş ve bazı çarelere başvur-
rın yemlerine damızlık bay- mak için karar. alınmıştır. Bun-
vanlar tahsisatından yardım ları tatbik sahasına geçtikçe 
edilecektir. göreceiiz. 

•• e ·e• 

Panayırın 
Uyandırdığı hareket 
Dokuz Eylfıl panayırını 7 

Eylülde 19204, 8 Eylfılde 37063, 
9 Eylulde 35313 kişi ziyaret 
etmiştir. 7 Eylfılde civar ka
saba ve köylerden 7389, 8 
Eylulde 11022 kişi kişi şehri-

mize gelerek panayırı gezmış
lerdir. 

• ıı ı • ı ıı G 

Mezarlıkbaşındaki 
Hal işi 

Belediye ile Evkaf ara-
sında ötedenberi HaJ'in Me
zarlıkbaşında inşa edilmek is
tenmesinden dolayı bir ihtilaf 
vardı. Bugün bu mesele ilbay 
Fazlı Güleç, Şarbay doktor 
Behcet Uz ve Evkaf direktörü 
bay Halim Baki ile Ilbaylık 
mimarı bay Necmedd n mahal
linde vazıyeti tetkik edecekler 
ve kat'i kararı vereceklerdir. 

T ecimerlerle 
Temaslar 

Cumuriyet Merkez bankası 
yar genel direktörü bay Hay-
rettin şehrimize gelmiştir. Bay 
Hayrettin dün tecim ve endüs
tri odasını ziyaret etmiş ve 
bazı tecimerlerimizle konten-
jan, klering mukaveleleri üze
rinde görüşmüştür. 

Bay Hayrettin tecimerlerimi
zin ihtiyaçlarının neden ibaret 
olduğunu sormuştur. Tetkika
tına devam edecektir. 

4-i ....... .. 

Şarbay Selaniğe 
Gidiyor 

Şarbay doktor Behcet Uz 
bugün Ege vapurile Yunanis
tana gidecek ve Selanik pa
nayırını tetkik ettikten sonra 
dönecektir. 
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enel ·Nüfus Say mı 
gütün soysal yücelikler 

nüfusla başarılır ......... . 

Başvekalet 
istatistik Umum MUdUrlUğU 
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Tepecikte bir cinayet oldu 

ir kişi ··ıdürüldü i · kişi 
urette yara a dı "' gırca 

- ıca • ,.,. o-• ı m 

Cinayet sünnet düğüniinde haşhyan bir 
Ağız kavgasından çıkmıştır 

Evve.ki gün Tepecik gene 
bir cinayete sahne oldu ve 
sünnet düğününde içilen rakı
lar başları dumanlatınca bir 
hiç yürüoden çıkan kavga so
nunda bir kişi öldü, iki kişi de 
ağır yaralandı. 

Bu cinayet hakkında aldı
ğımız tafsilatı yazıyoruz: 

Bayramın evinde sünnet dü
ğünü vardı. Bu münasebetle 
komşuları a ı evini davet etmiş 
bulunuyordu. Davetliler arasın
bulunan Abbasla kardnşi Riza 
İspirto, diğer davetliler de rakı 
içiyorlardı. Rakı içenler, Rasim, 
Süleyman, Ferid ve daha ba
zıları idi. Eğlenti esnasında 

davetliler güme güme kalkıp 
oynıyorlardı, Bunların içlerin
den Ferid vrasıra: 

- Yaşa!;m gençler, yaşasın 

gençlik, diye bağırıyordu. 
ihtiyar davetlilerden bazıları 

Feridin bu sözlerinden muğber 
olarak: 

- Biz ihtiyarlar ölelim mi, 
diye mukabelede bulunmakta 
idiler. 

Bundan doğan soğukluk sa
baha kadar devam eden dil· 
ğünün neş' esini kaçıdı. 

Sabaha karşı evlerine dön
müş bulunan Abbasla kardeşi 

Rızanm evine giden Süleyman 
kendilerine ağır sözler söyli
yerek küfür ediyordu, Abbasla 
kardeşi Süleymanı arkasından 
ellerinde sopalar olduğu halde 
evine kadar kovaladılar ve Sü
leymanın bahçesinde boğaz bo
ğaza kavgaya başladılar. 

Burada Süleymanın komşusu 
Rasim kavgaya karışarak 
belinden çektiği bıçağı-
nı Abbasın göğsüne saplıyarak 
yere serdi. Abbas aldığı ağır 
yaradan derhal öldü. 

Rasim bununla da kalmıya
rak hadiseye koşmuş olan Ab
basın taraftarlarından Haşımı 

da ağır surette yaraladı. Sü
leyman, boğaz boğaza gelme 
sırasında eline geçirdiiİ bir de
miri ölen Abbasın kardeşi Ri
zanın başına vurarak onun da 
başında ağır bir yara açtı. 

Hadise mahalline yetişen za
bıta katili ve Süleymanı yaka
lamıştır. 

Tahkikata yar genel sava
man bay AH ile bay Orhan 
el koymuşlardır. 

Yaralılar memleket hastaha
nesine kaldırılmışlarchr. Adli
yeye verilen katil Rasim ile 
Sülevman tevkif edilmişlerdir. 
Tahkikata devam edilecektir. .......... 

Altınordu ~eliyor --··. -
Şampiyonumuz limanda parlak 

surette karşılanacaktır 
Türkiye futbol birincilikleri· 

ne iştirak için Istanbula giden 
ve Eskişehir şampiyonu ile 
Samsun şampiyonunu yenerek 
Fenerbahçe ile final müsaba-
kasını yapan lzmir şampiyonu 
Altınordu takımı bugün limanı-
mıza gelecek olan denizyolları 
idaresinin Iskenderiye postasile 
şehrimize dönmektedir. 

Gayri müsait ahval ve 
aksi şerait içinde oynamasına 

Genel Nüfus ı 
Yazımı hazırlıklari 

Genel nüfus yazımı hazır
lıkları için ilbaylıkta teşkil edi
len özel büro faaliyete başla
mıştır. Bu büroda çalışmak 
üzere istatistik genel direktör
lüğü tarafından gönderilen iki 
memur işe başlamıştır. Ayrıca 
iki daktilo da . atanmıştır. Bu 
işe daha iki üç memurun ata
nacağı duyulmuştur. ....... ,,. 
Belediye encümeninde 

Bdlediye encümeni dün öğ
leden sonra toplonmış ve mev
cud bazı işler hakkmda ica
beden kararları almıştır. 

rağmen F enerbahçeye karşı 
ancak 1 • 3 gibi farkla yenilen 
ve bu suretle lzmir sporunun 
lstanbul fubolünden hiç de 
aşağı olmadığını bilfiil ispat 
eden şampiyonumuza bugün 
muzika ile parlak bir karşı· 
lama yapılacaktır. Altınordu 
kulübü bütün kulüp mensu· 
beynini bu törende bulunmağa 
davet etmnkted=r. 

silahlar 
Toplanacak 
Muzır hayvan mücadelesi 

için bazı yerlerde halka dağı-
tılmış olan silahların toplan
ması Tarım bakanlığınca ka
rarlaşhrımıştır. Şehrimiz tarım 
rektörlüğüne gelen bir bildirim• 
de lzmirde bu gibi dağıtılmiş 
silahların toplanması ve gele
cek yıl yapılacak mücadele ha
zır bulu ıı durulması bildirilmiştir. 

c~ - ıtıt ...... " 

Tayin 
Türkofis lstanbul şubesi nak

liyat birinci raportörü bay Mus
tafa Nuri Hendekçi, Türkofis 
Hayfa sekreter komerciyalliğine 
tayin edilmiştir. 

LHAMRA lo 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

5 eyliil perşembe günü başlıyor 

VIY A AŞK ~Ç~~ 
Viyana musiki motlflerl Uzerlne yapllmış olan 

fillmlerln en mUkemmeh, unutulmıyacak 
bir filim •• MAGDA Şnayder ve Volt Albah-Betty 

Musiki : Johann Strauss 
AYRICA : PARAMUNT dünya havadisleri 

~111ZnUZZZZZZ7Z7Z'.ZZT.L7.ZZZ:ZZZ. 'CZZ?Z7JZZ7T/ZZZZZTL7..ZZ-LZZZZ2J 
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KÖŞEMDEN 

Panayır kapanı 
Panayır bugün kapa 

Sevkili ve kıymetli şarbaY 
çet Uz'un yüksek dira 
meydan gelen ve haki 
parmak ısırtacak derece 
olan panyır yirmi günlüb 
rünü tamamladı. 

Ne olurdu bu ömür 
mazsa bir ay sürse idi. 
o gün halk bu zevkle 11et 
nip gülüp, eğlenseydi. 

Şimdi düşünüyorum da: 
cak bucak yurdun hert 
dan akın eden, Avru 
Asyadan, Şarktan, G 
şökün eden ahali bugün 
eli böğründe baka k• 
bu senenin yirmi gün silr 
güzel rüyasına; NasreddiO 
ca gibi: . 

- Otuz olmazsa yirıo& 
yirmi iki olsun açıl diye 

Bakıyorum: lzbirin so 
evlerinden dök:ilen, tre 
akan, vapurlardan taşa• 
raklı, seyirci ile do)u, 
kıyamet, iğne atacak yet 
Fakat hepsi gülüyor, şa . 
geziyo. Görüyor, eğl · 
hele o çocukların şad 

Halk eğleniyor, seviYo'' 
viniyor, coşuyor, her k' 
sunu unutub şad öluyo:j• 

Ah aziz şarbay; P 
bugün kapanışı tabi~t~ 
mevsimine veda ediıını M. 
ren ağaçlardan eve~ 
yor ve işte bu ıe 

tırası, bir senelik yad• ,,1 
sile panayır kapandıkt•~ 
Sonbahar başlıyor, son 
kışın korkunç masallaraO' 
latan rüzgarları hazanl~· 
şündürmeJeri başlıyor. ~ 
du bir ay sürseydi pao• 

1 -____ ..... ___ 
Küçük Haberi 

Hukuk ışlerl dlr• ,o 
Hukuk işleri direkt6 ,_ 

Dilaver bugün Kuşad•51~ 
decektir, 
Fundahklarda >'"i 
Değirmen dereni bO ~ 

yakınında fundalıklard• d~ 
çıkmış ve bütün gec~, 
ederek dün öğleye d 
dürülmüştür. ıerl ..il 

Hava gazı lf. bP'L 
Hava gazı sosyete5• :l 

tesisatiyle 15 Eylülde ~1 
ieçecektir. Hava gazı Jll:~ 
.d . . . tar ..,, 
ı aresı ıçın uray fe 

hazırlanmış olan kadro e J' ~ 
çe tasdik edilmek n~er 
kanlığa gönderilrniştJt· .~ 

Tayin 1'' ~ 
Şarımız ikinci ınınt• ~ ,.M 

sicil muhafızı Ba~ .f •: .. it~ 
tanbul Adalar sıcıl d·tdii' ~ 
ğına naklen tayin e f ıJ"Jt_ 
ber alınmıştır. BaY ıca --.ı
boşalan ikinci rnı~t~ 111ob 
fızlığına Ankara 511-ıosi.!~' 
bay Eşref tayin e 1 

Haftalık piyas9 
Vaziyeti ~el~ 
Kurtuluş töreniııeiJe ~ 

larıo bolluğu baseb 111ıi -; 
. . t " i yatl b ... ' pıyasa vazıye ı~ ,oeC "" 

mıza bırakmaga 

duk, özür dileriz. 

O .. ı··J11 u ~~ 
. ktörlii»-

E mn i yet ~ı~e ikiocİ ti: 
rinci kısım sıvıl luP OÇ 
komiserlerinden °da b • 

sın : .. (jll"' 
evel vazife esna e•.,. 

11e 
lanarak hastane J 0911 

d bU U tilt• 
tedavi altın a ··n aıoıOf J 

znffer Batu, du .. 1• 1<•"" 
b··yu~ 

Ailesine ve u .,,ur0 
"Anadolu Ajansı,, baf si 
Mustafa Doğana ffferlı 
itnda bulunuruı· b•ıolı 
vazifesini se\'~~ rabOl't 
yurddaştı. Mev 
lesin. 

F ,.. 



il EylOI teas ------- so o .. 
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IJAYAN TALYEN 

Bobesplyeı·i Cen·evre' de 
Y S ': · Kadın k.--------------ere eren .......................... it J T E J M ? 

Eıidişeler 
;ı-.~··~ ...................................... ~ö·~· .. ···8;,.;,ıci lJöli'"' a yan aarruzu aş ıyor u 
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n ~b····ö~~'"'iih~;· .. ~;.·;;;···ki:=r .. fe~l~r ı~ş:::~ıe~~bi ::~;~~ ı1 ltalyanla r Har· p 'IlaA n Etmeden 
"o espiyerin bir memuru. Ona sag am h - ı ak Tecavüze Geçmek 
. O da utkuna azır o ar / 
~~nmoalı mı? Geri b~b' .çocuk- rada :ulunuyordu. 'iyetini Besliyorlar - Son Hazırlıklar 
'"f'. nu bir anne gı ı seve- 0 l k k bul ettirdigw i 
bili' Ş f I k Kan 1 anunu a I b 1 10 (Ô O) l l r. üphelerimi ne ret e ar- . b . "lk defa olarak stan u , . - ta ' an ı 
tılarnıştı tarıhten erı, 1 askerlerinin Ereytrede bazı ha-

D . d' k'' .. e çıkıyordu. Memnun 
üşmanına inanarak keo ı ursuy y nlan- reketlerde bulunduğu, bunun 

lll tr . . görünüyordu. az onu ca l - l 
e esını bırakmıştı. Ş elizede bir ge- taarruzun yag astıgına a amet 
- Buna korkak demeğe dırmıştı. anz sayılacağı Cenevrede söyleni-

lıakkı var. Polis direktörü ya· zinti yVaptmışdtı.şlar diye söze yor. 
hı d k Y "! - a an a ' M ı· · b ·· d 26 il an çı ıyormuş. arın o e- b 

1 
d başkaları varsınlar, size usso ını ugun roma a, 

~ek. Talyen çıktı, karanlık.cad· k:ft:kı,kabartıcı tasvirler yap- bin izcinin geçit resminde halka 
elere daldı, Pove caddesınde, B . faydalı haki- hitap ederek: 

P•·t·t F . .. ~ d sınlar en sıze "S - k h l k o ı ors hapishanesı onun e · .. I . . özun ısası a ' ımızı a:a-
bulundu katlar soy eyecegkımk. l bal ktı cağız.,, demiştir. 

· Dinle enler ço a a 1 
' -

- Burada ne yapıyorum? ~. tesna olmak üzere, Paris, 10 (O.R) - Italya 
Yarın satır kafasını kupa:acak. Fuşe mul 5 b·ı bu celseye hüiimeti, Habeşistaı.la bir harp 
An k ~ . kl saklanan ar ı e 'ht' ı· k . h G· ca umumı hır aya anma l . l d" Talyen Robespiyere ı ıma ıne arşı g~nış a-
h ıyotini devirebilirdi. He~ ge ;ıış ~ 1

' Terezyayı kurtar- zırlıklarında devam ediyor. 
alkın hiddetini hem tehd1t ba ıy~~ u. l 'k' günü vardı. Vcı.purlar do'usu cskc: ve mü-

altı d ~ , h mak ıçın ya oız ı ı h" t 1 . . k 
n a:!i konovansiyonun a- k k k'z saat içinde dik- ı:nma se~. unın aı ası alınmış 

reketini kurcalayacak bir fırsat Bu ır se.
1

1 

1. "d' Yoksa değildir. Umumiyetle mevcud 
l& d d tatör devrı me ı ı ı. k I b ıırn ı. Robespiyere ilk ar- ' h olacaktı. anaata göre, talya hükumeti 

eyi indirecek birisi gerekti. Terezya n~ ~01111 var - Habeşistana harp ilanına lüzum 
Giyotin ihtilal meydanından ı • ı görmeden askeri harekata baş-

Tror meydanına kaldırılmıştı. B f d lıyacaktır. Bu harba çöl hay-
Zira Sent Han ov caddesindeki a fa a dutiarına karşı yapı an bir 
tacir1er, idam mahkumlarının ' •N tenkil harbı şekli verilecektir. 
~rabalarını görmemek için ma- HALKE VJNJ . Eylülün on beş"nde muhasa-
gazalarını kapıyorlardı. Kamoy •• GEZi.LE J malın başlamış bulunacağı tah-
b.u dehşetli kan dökülüşünden K Ü Y ,... min edilmektedir. 
cıddi olarak heyecanlanmağa Bafra, 10 (A.A)-Halkevimi· Adis - Ababa, 9 (A.A) - Bu 
haşlanıışb, On üç haftanberi . k" nezileri devanı etmek- sabah çıkarılan rcsmig- bir b 1-
}>.,. • k' zm oy b • 'k' 
h ... rısdte bin üç yüz altmış se ız tedir. Bu haftaki gezıye ~ 1 dirikte Italynn kıtaatmın bazı 
aş üşmüştü. ü den fazla ath iştirak etmış- h 111 d y z . . . d areketleri bildirilmetedir. Bu 

.. . erde dehşet daha az ~- tir. Nebi yan ıshkametın e ya- hareketlerin Habeşistana karşı 
gıldi. Hudutsuz salahiyet ven· pılan bu gezi de ilbay da bu- · b" l B yem ır taarruzu gösterdiği 

Adis-Ababıı 'da idamlar 

;n Mark-Antuvan Jülyen or· Iunmuştur. ıbildiriliyor. Muhtelif Habeş vi-
0da ortalıgv ı kasıp · kavuruyor· Uö-raoılan kövlerde nrogv :ram 1 d d LJıy 6 ~ f;':'. ayetlerin en gelen telgrallarda 
lYı. ~yer,. mahkfun]aıı.. ar dahilinde köylüyü uyandırıcı İtalyan kıtaatının sınırın muh-

hebrine atarak boğduruyordu. ı'nkılaA bın feyizlerini biı.:liren, f E L b -teli noktalarında tahaşşüt et-
•
lgi bir papas, Jozef Lö en anlatan diyev1er verilmiş, has- k me te olduğu bildirilmektedir. 

fllna) illerini doğriyordu. talar bakılıp ilaçları temin edil- Cenevre 9 (A A) - 16 ncı 
Orduların zaferlerile umumi m'ış, ko"ytu··nu"n dertleri dinlen- ı 1 k u us ar sosyetesi assamblesi B. 
Urtuluş sagv lanmıtı. gibi iken 'ş ı'htı"yaçlarını karşılıyacak R h ~ mı uizgiranazunun başkanlığında 

• u. dehşet verici tedbirler ne tedb, ı'rlere baş vurulması şim· 1 B 
d açı mıştır. aşkan Arjantin mü-

ıçındi? Fransa bütün budu • dı'den du'·şu··nu"lmüştür. l f ı messi i sı atile memleketin ba-
arında zafer kazanmıştl. Ha- Halkevi ılçenin diğer böJge-

ta Flörüs muharebesile Hol· 1 . d ..le gezilere devam ede· 1 d erın e v .. 
an aya da hakim olmuştu. cektir. Halkevi tarafından koy: 

lav kralına karşı yapılan suikast 
meselelerindeki fayrlalı .rolünü 
hatırlatmış ve İtalyan - Habeş 
andlaşmazlığına geçerek de
miştir ki: 

Konsey müthiş bir anlaşmaz
lıktan haberdar olmuştur. Dün
va tekrar silahl nma tedbirleri
nin ortaya çıkarıldığı ve eko
nomik buhranı uzatan bir en
dişe .çindedir. Bu alanda elde 
edilen terakki'er batidir. Fakt 
uluslar sosyetesinin çalışma 
Ş<trtlarını unutmamalıdır. 

Bay Ginaz uluslar sosyete

rek sözlerini bitirmiş ve celse· 
yi "'muvakkaten tatil etmiştir. 

Cenevre, 9 (A.A)-Assamble 
celsesi kapanırken Irlanda baş
bakanı bay dö Valera assamble 
başkanlığı namzetliğini geri 
almıştır. Bay Benes başkanlık 
mevki ne geçerken alkışlan· 
mıştır. Benes, teşekkür etmiş, 

ve assambleyi uluslar sosyete· 
sinin tehlikeleri yenebileceği 

ve felaketlerin önüne geçebi
leceği hakkında dünyaya em-

ldarncılar rahat değillerdi. ]ülerin dertlerinin incelenmesı 
Durnas tabancasız dolaşmıyor, şar ve köy halkı üstünde çok 
Fukye • Temrl gece sokağa iyi tesir bırakmaktadır. 

sine itimad edilmesini istiye
~~~~~~~---.lli!IQl•a~:ıtr.llı ..-+••••~tll•l:Jl•u• ......... ~~~~~~~-

rış ülküsü için olan gay.retlerini 
ve hele Şako kotarılmasındaki 
rolünü kaydettikten sonra Ulus
lar sosyetesinin Sar ve Yugos· 

niyet ve kanaat vermiye davet 
etmiştir. 

çıkrnağa cesaret edemiyordu. URf ADA 
Talyen, Fukye Temirlin ya· 

nına gitti. Endişe verici bir Bir sUlkasd davası 
aırnile ısrar etti: Urfa, 10 (A.A) - Ulusal 

B il. b' d t sahibi Kazım Y azgana - enim için sevg' ı ır a gaze e 
Var. Robespiyer sana vermiş karşı yapılan suikasd da~a.sı 
<>la k d d' ·ı Urfada öldürülen Y enıhk ca . Yarınki Jisten e ır. ı e G r 
k
hilirim, onu atlayamazsm. fa~ gazetesi sahibi Avukat a ı-
. at geriye bırakabilirsin. Bana bin davası yargutay hakyeri 
•ki ·· 'k' gu .. n kararı"le Adana agvır ceza hak . gun ver. Yalnız ı ı 
ıstiyoruın. rine nakledilmiştir. Polis B. 

Hazırlanan hudiselcrden ve Avukat Galibin katilini yaka-
Talyenin belki de yarın işgal lamış, katil suçunu itiraf 
edeceği mevkiden korkarak, etmiştir. 
tııüddeiumu talike ra11 oldu. Kütahya' da 

- Yalnız iki gün mü? Kütahya, 10 (A.A) - .B:ış-
- Evet, 10 tarihine kadar. kalet istatistik genel dırek-

Hançer ve h · · gel--
8 törü yardımcısı şe rımıze 

terınidor celsesini Barer hak-
i ··fus sayımı ara k N A · ·ş gene nu 

l' ra iyöoor ve nverşın mı d' .. mH bir konferans 
cumhuriyet orduları tarafından kın a one 
Zaptediıdigv ini bildirdi. Bu za- vermiştir. .. ....................... I 
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GAZiNOSUNDA 
. 9 r 1 anayırının gazinosunda 

Arsıulusal beşincı ey u P 111111 ommmmuım 
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Hor TABLööiaryEıtiEK 
. b' yok Bu fevkalade 

Fiatlar çok ehven ve hıç ır zam . . · 
istifadcedınız 

an an Sonra .. 
y 
Filosuna 

ız ı su Da Akdeniz 
Ilti ak Edecekmiş •. 

Istanbul, 10 (Ö.D) - Lon- leri kuvvetle tahmin ediliyor. 
dradan bildiriliyor: Italyan • Maltaya yeni kuvvetler gönde 
Ingiliz münasebetleri yeniden rildi. lngiliz gazetelerine göre, 
gerginleşmiştir. Büyük deniz Ha!Jeş standa seferberliğin ik-
manevraları için Portlanda top- mali için büyük gayretle çalı-
lanan altmıştan fazla harp ge- şıhyor. 

misinin iki aylık malzemelerile Paris 10 ( H. R ) - lngiliz 
ilk emirde Alcdenize geçecek- ulusal müdafaa komisyonu Ras-

'"'f fl~'YYA'''"''ELE ...... IMIZ'''" 
Tü kiye .. turu bugün başlıyacak 

Uç gün sürecektir. 
lstnnbul, 10 (Özel) - A skeri 

tayyarelerimizin yapacakları 
Türkiye turu, yarın ( bug un ) 
başlıyacaktır. Ankara, Yeşil
köy, lzmir, Antalya, Diyarıbe
kir, Sivastan tayyare bölükleri 
yarın (bugün) saat altıda uçuşa 
başlıyaçaklardır. 

Turda, tayyare filolarımız 
gezdiklen yerlerin fotoğrafları-

nı alacaklardır. 
Tayyare filolarımız aynı za

manda İstanbul üstünde bom
barduman manevraları da ya
pacakJardır .. Bobarduman için 
topçu mektebinin endaht sa
hası ayrılmıştır. Kısa zaman 
sonra tayyareh·r, şehirleri gaz
lama tecrübesini de yapaklar
dır. 

mey Mac Donald, Neville Cbam 
barfein, Amirallık başlo:du Sir 
Bolton Eyres MosvclJ, sü ba
kanı Lord HeJifaks, hava ba
kam Sir Philip CunliffeJisterin 
iştirakile yf=ni bir toplantı ya
parak önemli kararlar almıştır. 

lngiliz trade-Unions'ları bir 
harba dahai müncer olsa ceza 
tedbirlerine taraftardırlar. Tra
de-Unions'ıarıu genel sekreteri 
Sir Valter Cilrine bunu açıkça 
şöyle söylemiştir : 

" Bu tedbirler harba sebe
biyet verebilir. Fakat bu göz 
önünde tutulması iycap eden 
bir ihtimaldir. Şuna inanmalı

yız ki harp ihtimalini çok açık
ça taşıyan ceza tedbirlerinden 
başka hiçbir çıkar yol yoktur.,, 

()nemli bir tedbir 
lstanbul, 10 (Telgraf) - Hü

kumet Akdeniz kıyılarında nü
fusu çoiaJtmak için önemli 
tedbirler almıştır. 

Topraklarında 
Kimsenın 
Gözü olamaz 
İtalya memleketimizden 
Yiizbinlerce ton arpa 
Ve yulaf alacak 

lstanbul, 10 (Ô.D) - Jo-r
nal de Gcneve,in manasız ya
zısı yarı resmiğ Gazetta del 
Popolo da cevap vermiştir. Bu 
gazete diyor ki: "Anadolu Tir· 
kiyeye, cesur ve dehalı biır şe· 
fin daima daha fazla modenı· 
1eştirdiği egemen bir dericte 
aiddir. Itlyaya Anadolu top
raklarının gösterilmesini kabul 
edemeyiz. Bunu kötü ui)retli 
bir manevra sayarız . ., 

Istanbul 10 (Ô.D) - Italya 
bizden peşin parayla ve ser
best dövizle alınmak üıere 
300 bin ton arpa ve 500 bin 
ton yulaf almak için Roma ti
caret mümessilimize müraeaat 
etmiştir. 

Türk - lngiliz 
ticaret odası 

Istanbul, 10 (Ö:D) - Lon
dradan tanınmış firmalası bir 
Türk - lngiliz ticaret odası 
kurulmaeını Londra büyük el
çiliğimizden rica ettiler. Eko
nomi bakanlığında bu maksatla 
hazırlıklar başladı. 

Doğuda tedkikler 
Istanbul 10 (Ö.D) - Üçtin

cü genel espeklörü bay Talı.in, 
Ekonomi bakanlığından bir 
heyetle birlikte doğu illerine 
tedkike çıkıyor. 

Arifi yede 
Bir tren kazası ol ~ u 2 

ÖIU 3 yarall var 
lstanbul, 9 (Özel) - ( Ge

cikmiştir) Sabah beşte Arifi
yede tren kaıası oldu. lstanbul 
treni istasyona girerken ma-

kasın dikkatsızlıkla açık bıra
kılması yüzünden istasyondaki 
vagonlara çarptı. iki kişi öldü, 
üç kişi yaralandı. Tahkikat ya

pılıyor. Kazadan ötürü Aokara 
ekspresi şehrimize geç geldi. 

lstanbulda büyük 
Bir yangın 

ls'anbul, 9 (Özel) - (Ge
cikmiştir) Ortaköyde Tavukçu 

Alckonun evinden çıkan yan
gın rüzgardan çabık genişledi. 
On ahşap ev yandı. Yagmın 
çamaşır için yakılan ateşten 

çıktığı söyleniyor. 

Budapeşte'de 
Bir kongre toplandı 
Budapeştc, 9 (A.A) - Ta

sarlanan Londra, Kalo, Brük
sel, Polonya, Frankfurt, Nu
renberg, Linz, Budapeşte, i3el
grad,Sofya, Edirne, lstanlml, 
olostrad yolunun geçtiği ulus
lar arasında yarın burada bir 
kongre toplanmaktadır. Kon
gre Macar parlamentosa bioa· 
sında Maçar Tecim Bakam 
tarafından açılacaktır. 

Kızıl saJibler arsıulusaf •os
yetesi ile arsıulusal turi- it
tihadı da kongreye iştirAk et
mektedir. 

A ARA B•RASJ Aııkarada Orn1an çiftliğinde öz Türk NK 1 Fabı·ikasınııı pek kıymetli mahsulüdür 
scrn1aycsiJc kurulan MjJli llira 
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Bay Sarı - Doğru amma Prenses hiç çekinmiyerek, güzel Prensim,, diyerek pen-
Bayım; Birgide bu iş şayi ola- prens, artık mes'udum, bahti- cereye koştu ve bay Mehmedin 
cak. Türkler tarafından yaha- yanın. Hayata hiçbir ehemmi- odaya atlamasını beklemiyerek 
Ianıp getirilmiş denecek, herif yet vermiyorum. Aşkın salta- boynuna sarıldı, yüzünü gözünü 
de sizi şahsen tanırsa planla- natı gönlümü esir etti. Diyerek mütemadiyen öpüyordu. 
1rımız altüst olur. Bu mel'un pervasızca cevap veriyordu. Bay Sarı aman bayım; he-
herif bin türlü desiseler icad Rober - Sevgili 'prens, her rifler çıkarlar, lütfen içeriye 
eder. Bahusus prensesle müna- ikinize elbise getirdim. Giye- giriniz. D:yerek odaya atladı-
sebetinizi anlarsa iş büsbütün ceksiniz. Sizin elbiseyi bizzat lar. 
çıgv rından çıkar. Prenses çok l d B . Bay Sarı Viyo!eHe hemen prenses hazır a ı. u güveyı 
müşkil ve muhatıralı bir vazl- ayrılarak karşıdaki odaya çe- " 

elbisenizdir. Bay Sarı da bir k d 

l
yete elimizle düşürmüş oluruz. il iler. 
Buyurduğunuz gibi tam zamanı, general olacak. Viyolet - Hoş geldin kar-
herifin üzerine atlar, hemen Birbirlerine bakarak gülüşen deşim; aziz eniştem. Hemşirem 
kafasına bir yumruk indirerek Aydınoğlu ve bay Sanya: muhakkak yoldadır, Ayasuluk 

;sersemlenir elini, kolunu bağ- _ Vallahi bayım, 0 kadar yolundan bu tarafa gelecektir. 
lanz. S Ah bir de sizi mes'ud görsem ... 

Yakıştı ki.. Sana da bay arı: 
1 B M h d - Sonu var -U Aydınoğ u ay e me - bir Bizans generalı kadar baş- ......................................... • 

fDoğru Sarı, bekliyelim. Herif- metli bir hal aldın. Haydi aşk BERAET 
"ıer defolsunlar. 

Bir saat kadar istirahattan yoluna dostlanm. E TTJLER 
sonra general ve arkadaşları ••• 
atlarına binerek uzaklaşblar. Prenses kendi odasında Kasaba belediyesinin su pa

rasından zimmetlerine para 
geçirdikleri iddiası ile muha
kemeleri görülmekte olan eski 
belediye reisi bay Kazım ile 
Banka müdürü bay Asaf ve 
muhasebeci bay Cevdetın mu
hakemeleri dün Ağırcezada 
netibelenmiştir. Bu üç yurtdaş 
hakkında dördüncü defa ola-

Bir az sonra; Roberin ıslıkla heyecanla dolaşıyor. Gözleri 
işareti kahramanlarımızı sevin- pencerede. 
dirdi. San ormandan fırlıyarak - Viyölet hala gelmediler. 
Roberle öpüştüler. Nerede kaldılar.. Ne için ge-

Rober - Generali gördü- ciktiler. Merakımdan çıldıraca-
nüz mü? Ben iki saatbr şu ğım. Yarabbi sen onlan mu-
magarada saklı idim. Karşıla- hafaza et, diyordu. 

şacağınızdan korkuyorum. Roberin sesi işitildi. Dostla-
Bay San - Prensle iki sa-

attır herifi dinliyorduk. Diye
rek bütün işittiklerini anlatb 
Rober de ormana girerek pren
sin elini öptü ve prensesin o 
akşamki lütfünü, neşesini uzun 
uzadıya anlattı. 
Aydmoğlu Bay Mehmed -

Allah sizi kutlulasın. Başka ne 
var ne yok,.. Prensesin neş' e 
ve saadetini işitmek beni bir 
çocuk gibi sevindiriyor.Sen bu 
acıyı tattın Rober; ayrılık beni 
harap ediyor. Şu on günlük 
bir hicran ile hayatım bir ce
hennem oldu. Prensese yalvar
dım. Benimle gelmiyor? Kal
bımde hep o ruyanın matemi 
var, Sofiya bana hiç acımıyor. 

Rober - Aziz prensim, Ay
nlığm ateşini bilirim, Çok cek
tim. Prensesin gelmemesi ya
kında Pirgiyi muhakkak alaca
ğınn:ı bildiğindendir. Yoksa 
dün akşam kaç kere söyledi. 
Ben aşkımın cariyesiyim. Bilse
niz sultanım; Prensesin size ne 
ateşin bir aşkı var. Prens Ed-
monun yanında bile adını%1 an
mıyarak hep size olan rabıtasın
dan bahsetti.Şarabın tesirile gü
zel ağzından isminizi kaçıraca
ğından ödümüz kopuyordu. Ah 
dün gece; prensesin muhayyel 
aşkına, yani size olan hislerini 
bildiren o ateşli sözlerini din
lemiş olsaydınız? 

Prens 'Edmon şaşırdı. Bu 
akşam ne kadar şen ve mes' -
udsunuz prenses, sizi hiç böyJe 
görmemiştim. Size ne oldu? 

rım; size dün akşam saadeti
min şarabından veremedim. 
Haydi odamıza; diyerek muha

fızları başına toplamış; onları 

rak beraet kararı verilmiştir. 
1 111 llr7T"' 

Ceviz ötükleri 
ikinci Kanun 1935 ten son

ra ltalyaya ihraç edilen ceviz 
kötükleri bedellerinin 20 bin 
Türk lirasına kadar olan milt
tarı husvsi takasa, mtebakisi de 
kliringe ithal edildiği Türkofis 
başkanlığından Izmir Türkofis 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 

işgal ediyor ve mütemadiyen 
iç.iri yordu. 

Aydınoğlu bay Mehmed; ya
vaşça kameriyeden çıkarak ip 
merdivene atladı, arkasından 
bay Sarı da onu takibetti. 

Rrenses Sofiya: "Senmisin 
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SAGLIK, 

BRONZ 
GÜZELLİK 

~Kohinor 
Diş fırçası ile korunur. ..~ Diş macunlarının 

Dünya doktorları yalnız en en iyisi olduğunu her 
sert ve sıhhi fırça olan kes anlamıştır: Dok-
BRONZ'u tavsiye etmekte- d 
d. 1 ~ torl arımız an sorunuz 
ır er. ı' • • 

Taklitlerden sakınınız. ı-...: ve deneyınız. 
Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Buldanloğlu. lzmir 

Gazi Bulvar 23 Telef. 3991 
S:4 S. Cu.er. 2-8 (1184) 

• - ,,...~.· - · et~· ·~ ... . ... ... ,,._ •• &,,;_. .. ,~ 
• ,.... • • \ • ... . .. • ..ıı. Diyerek söylendi durdu. 
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Göreceğiniz 

Filimlerden bazıları 

7 aryoka 
•••••••••••• 

HAVA FİLOSU 

ALİ BABA 
•••••••••••• 

ÇiNGENE BARON 

JAN DARK 
•••••••••••• 

ŞAHANE FAHİŞE 

BAYANLAR 

E 1 JiiL ÇA ŞAMBA 
1\ÇJLIYOR 

•• •• 
guııu 

Fiyatlarda yeniden tenzilat 
Yapılmışhr. 

···························································~ • • 
: Kokotlar Me\debi - Güzeller Resmi : 
: Geçidi - Cennette Bir Rumba : . . 
~ .........••...................................•..••••..... : 

Şaheser filmleri 

Volga Volga 
•••eımı••••• 

SİY AH GÖZLER 

İSKAN DAL 
•••••••••••• 

DİKTATÖR 

PERGÜNT 
•••••••••••• 

P ARiS ESRARI 

BİR AŞK GECESi ............ 
EBEDi BAHAR 

))okuz Eylôl Panayırın a 
Hava kur.-u" .. 

tar fı 
a o ar k bay 
ri en söylev 

9 eylül pazartesi akşamı saat 
dokuzda panayırda Türk hava 
kurumu namına çok etraflı ve 
çok mühim bir söylev veril
miştir. 

Daima mütebessim ve sevimli 
çehresile kendisini bütün Ege 
mıntakasına bihakkın sevdir
miş olan Esn&f ve Ahali Ban
kası direktörü bay Atıfın ver
diği bu söylevi, dinleyemiyen
lere okutmak maksadile aynen 
aşağıya yazıyoruz: 

Sayın yurddaşlar. 

Üç sene üç ay ve yirmi dört 
gün süren kabusu denizde boğ
duğumuz günün on üçüncü yıl 
dönümünü ynşıyoruz. 

Bu günü ya~amanın,bu günü 
yaşamak sevincini d~ymanın sır
rını nasıl bulmuştuk. Bu sır ne 
idi ve onu en önce bulan 
kimdi? 

Bu sır, tarihin bütün akışla
rında egemenlik yerini kaybet
miyen, zaiflediği ve zaifletil· 
diği zamanlarda dahi egemen
lik hashatından hiçbir zerre 
eksiltmiyen ulusumuzun benli
ğinde, daima var olan yaşama 
ve üstün olma kabiliveti idi. 
Ulusumuzun erkin varlığı, şe

refi yaşayışı iç"n maddiğ var
lığını yok etmiye riza göstere
cek kadar olgun ve duygulu 
olması kabiliyeti idi. Bu kabi
liyeti anlamıyacak ve duymı

yacak kadar kör olmalarına 

rağmen hadiselerin sevkile 
ulus mukaddera'mda rol oyna
mak vaziyetine gelenlerin ka
falarına göre idare edildiği
miz ve şerefsizliğile sürük
lenmek tehlikesine maruz 
kaldığımız zaman ulusumu
zuu olgunluğunu ve şeref
sizliğe düşmemek için en 
kahir kuvvetler önünde dahi 
şahlanan mağrur benliğini, uru
sun en duygulu oğlu temsil 
etti. 

UJusumuzdaki yıpranmaz ya
şamak gücünün feyizli kayna
ğına güvenmiyen siyaset hey
kellerine, ulus adından sefahat 
ve ıhtiras merdiveni kuran sal
tanat düşkünlerine ve Türk 
ulusunu bir sultandan ve bir 
saray iradesinden ibaret sanan 
husumet dünyasına {Türk mil
leti yaşayacakdır ) diyen en 

• duygulu Türk oğlunun sesin
den; kurtuluşumuzun ilk sırrını 
bulduk. 

Bütün medeniyetlere ışık ve
ren, dünya tarihine üstünlük 
örneklerinin en üstünlerine 
kaydettiren şerefli varlığımızın 
miskin bir yaşayışa asla boyun 
eğmiyeceğini, en evvel ve en 
pervasız bir haykırışla yurdun 
her köşesine ve dünyanın dört 
bucağına duyuran Atatürkün 
sesinde, şerefli bir milletin hak
sızlığa karşı ayaklanmasınm 
uğultusu vardı. İşte bu uğultu 
ve bütün bir ulusu her türlü 
varlığı ile bir tek irade haline 
getirişi ve bir tek kafada bir 
millet iradesinin dile gelişidir 
ki, on üçüncü defa kutlula
dığımız bugünün• sevmcını 
yaşamak sonucunu meydana 
getirdi. 
Hakkımıza dokunulmasına,şe· 

refimize yan bakılmasına ta· 
hammül ctmiyen bir ulus oldu
ğumuzu, ulusal kurtuluş sava .. 
şımız.la gösterdik. 

Bütün dünya gördü ki, Tür
kiye denilen yurd parçasında, 
parasız silahsız kaldığı, savga 
araşlarından mahrum olduğu 
felaketli bir devirde dahi var
lığına, tarihine, dünya ulusları 
arasında tuttuğu üstün yere 
hürmet istiyen bir ulus var-
dır. Bütün düaya aıılada 

ki; dünya barışının kurulması 
ve yaşamaşı için; Türk ulusu
nun şerefile crkinliğile ve ulu
sal gururile yaşamasını kabul 
etmek lazımdır. 

Atatürkün baş olduğu ordu-

Bay Atıf 

ların kabul ettirdiği bu lüzumu, 
Atatürkün en yakın silah ar
kadaşı ve ülkü yoldaşı olan 
İsmet İnönünün başlık ettiği 
Türk delegesi Lozanda en 
mağrur milletlerin delegelerine 
tasdik ettirdi. 

Lozan banşını yaparken gös
terdiğimiz barış sevgisine ne 
kadar sadık olduğumuzu,başka 
milletlerden istediğimizin, hak· 
kımıza riayetten başka bir şey 
olmadğını o günden bugüne 
kadar geçen yılları dolduran 
çalışmalanmızla isbat etmiş 

olduk. 
C. H. Partisinin sulh siyasa

sına, barış sevgisine ve yurdun 
tamamhgı için de ulu:;al ilerle• 
yiş ve serpiliş düşüncesine da
yanan Ismet lnönü hükumetinin 
belirttiği çalışma yöntemimiz 
meydandadır. 

Ulusal gücümüzün artması 
amacmı taşıyan bütün gayret
lerimizle başkalanna saldırma 

kastından daima uzak kaldık. 
UJusların barış halinde ya• 

şamalannı yurdumuzun huzuru 
ve ulusumuzun serpilişi için en 
kuvvetli araç bildik. 

Atatürkün en büyük inancını 
taşıyan büyük Başbakan ismet 
lnönünün güttüğü siyasanın 

pürüzsüzlüğü ile; komşularımı
zın, hatta bize en kuşku} gözle 
bakan ulusların güvenini ka
zandık. 

iç işlerimizde; bize dışdan 
gelecek saygıyı ve güveni za
yifletmek istidadını taşıyan pü
rüzleri ortadan kaldırdık. 

Bütün çalışmalann hızını; ulus 
huzurunu sağlamak endişesin
den alan hükumetimizin her 
geçen yılda u]usumuz hu
zuruna daha kuvvetli ve 
verimli eserlerle çıkmakta ol
masının kıvancını duyuyoruz. 

Atatürk iradesinin yürüttüğü 
ulus gücünün kötülüklerden 

kurtardığı, iyiliklere kavuştur· 
duğu yurdumuzun bayındırlığı 
için durmadan ça1ışıyoruz. 

Arsıulusal siyasada faydalı 
bir barış unsuru olmak için 
güçlü bir ulus olmak lüzumunu 
hiç gözden kaçırmıyan, daima 
uyanık bir hükumet idar~sinin 
iyilikleri içinde yaşıyoruz. 

Yurtdaş!ar; 
En yakın tarihimiz, en son 

savaşımız ulusumuza anlatmış
dır ki; güçlü olmak, saygı top
lamanın ve erkinliğini koruma
nın en başda gelen aracıdır. 

Hakkını gücüne dayatmıyan 
uluslann maruz kaldıklan fela
ketler karşısında belki acı du
yan idealistler bulunur. Fakat 
hakkını alıveren bulunmaz 

Bir ulusun üstüne çöken fe
laket kabusunu yine o ulusun 
kendi ııücii kaldıra~i~~Jıuou 

l~ oa· 
yapamıyan ulusların eze ı 
sibini tarih belirtmiştir. B~ 
nasip başkalarının sömürgetl 
olmaktır. 

Şerefli bir ulus sömürge ya• 
pılmak istendiği zaman; o ultr 
sun neler yapabileceğini g3r 

ha" termek yolunda tarihe en 
rikalı misali veren ulusulllduı 

. ·n e bugün kurduğu güven ıçı • 
yaşayabilmek için, devamlı~ 
özverenlikle ödenecek Y 
ödevi karşısındayız. , 

B .. .. n e ugunun ve yarını 

önemli ödevi karşısında~ 
hava tehlikesini önleme, ror 

•• • • ' k 11 vı ki" e~er1ısınının u anacag d" 
natlarla yurdumuza bava ~ 
gelecek tehlikelerden koru Jd" 
ödevi ile karşı karşıya bu 
nuyoruz. ~ 

Millet işlerinin A. büyük :.,., 
uliyetini en değerli vu at#' 
omuzlarında tutan Başbak ~ 
mız; ulus önünde en ~O tıı• 
bir tehlikede ve en acı bır 
kikattan bahsettiler. 

Asil yurddaş; ,.,
Sen; hakikatın yilzün~ c e"' 

retle bakan, güçlüklerı k fi 
dine özgü bir sükunetle i1C' 
varlık ile yenmesini b 
bir ulusu çocuğusun. ~ 

Büyük Başbakan ..,.,. diY"~,o' 
(Her Türkün, her Türk ~~ at' 
daşının benim ağzımdan 1~ it 
rek ve acı olarak bitıneSl " 

d k. T k' . ·o b• zım ır ı ür ıye ıçı fi' 
tehlikesi vardır. Türkiye b:~ 
dan bir tehlikeye maruz 

1 
ııed 

bilir ve bu taarruz nıeoı e &f 
harabedebilir. Tatlı şe.yler :_
}emiyorum amma hakıkat d~ 
dan ibarettir} Karadan "~ bt 
nizden gelmesi muhteıne ıı.ııd' 
tün taarruzlan önliyecek !.l Ol"' 

_ uO .ıı 

rette oldugumuzu ulusun cırt"' 
de, işine güvenen en 1'~ lif-' 
bir salahiyetin dilile s~Y ;{J' 
başbakanımız bu tebJikeyı ı1ıl'; 
ettikten sonra tehlikeyi ka tJJdb• 
mak için enaz500tayyareye So; 
taç olduğumuzu bildiriY0;,o
nun için de yılda 30,? ,,, 
otuz milyon liralık bır 
sağlanmasını istiyor~ di~ 

Büyük başbakan, ıst~ 
11 
f' 

sağJanmaSt için lazıın ° ~ 
lirin bulunmasını yine Y0 

dan, senden istiyor. ı"_ 
Milletler arasmda ı,.ş Jıot' 

terecek ezici ihtiıafla~11 •• ı~ 
kulu ihtimallerine gafi ıetfeti' 
mamak için büyük deV)to~ 
siyasalanm uyanıklıkla ,~ 
yan büyük başbakanırı ti~~ 
vurduğu isteği ye~i~e g~ ~ 
muhakkak en buyuk 1..,.. 
lirsin sen Türk kızı 'fe 

oğlu. . "k ıoıl"!: 
Geçmişde en biJytl 

11 
fef/J 

ları çiğneyip geçen, e ..,if ~ 
davalan biribirine ekle~ıeJe,1ft 
dakarhk ve ferağat ba oı"ere' 
kotaran büyük ulusuıı • 

çocukları. ,f ğİ teı.li" 
Başbakanm göster 

1 ıc•tf' 
ke ihmal edilebiJecekı bilece~ 

J<ılıı .,, 
lanması yarına b!ra 

6011
u 1'_, 

bir tehlike değildıt· 8gııo~ 
büyük başbakanın eı. 
işitmiş bulunuyoruZ·b kabilj,-

yarına güvenle.. ;cf1 6 
için tehlfüeyi buguıı . .,,_ 

1 
• 

mek mecburiyetindeyı 10d•'.' 
baf "'"' Yurd bira~ ?aha u\1\'etlest~ 

sın, endüstrımız k giııle~ ti' 
- t • . daha ıerı . a il ure menımız }ır .,~ 

her sene otuz milyon Jııılfet~,. 
yen büyük davayı 0lıJt 
o zaman daha kolsY ,.,. 

. biltt-
yemeyız. ha"' ...,~ 
Başka devletf.er. 3,ttır•~ 

lerini bir kaç ;;n~h oğ.Ita~ 
hava kuvvetlerini tatçesİ 
Fransanın hava 
lnğilteıenia l 94t 
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Casuslar Avı 
,,. ** 
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VE 

HARPTA iNGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
:B:l..ri:n cJ. ~ısı:ı:n. , 

••••• 
Biletleri ucuzlatıldı 

Halk biletleri Deniz 
Yollarında da taşımı 

Artıracaktır 

--_._rzm .... ..::;.~~--------------CT ıtra " = _ 
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_ Denizyolları işletme yönel· 

d ı 
..., gesi ve vapurculuk sosyetesi 

arın başkuman an ıgı dört ay önce gidiş geliş bilet-
ler üzerinde yüzde 20 tenzilat-

lı' ' - • •• 1 k ) d ştı b biletler yapmışlardı. Bunların 
iı1 ransızlar ve ]n"ilizlerİ kuş U an ırmı müddetleri birer aylıktı. Dört 

llası)utiıı va~ivete hakim olmuştu aylık deneçlere göre bakarak 
J Ekonomi bakanlığı bu biletlere 

Rasputin bu yasak haberini 
1 

~nlatb. Fransız genel kurmayı, halka daha kolay gelecek bir 
ah d bozgunlardan sonra Rus- k 1 . 

d 
nca hiddetinden yerin e son b- -k şe i vermiştır. 
uıamıyordu: yanın otuz yaşından uyu Önce bu bilet' erin yürürliiğü 

1
. :- Bu Nikola Nikolaviç lb· oJan ikinci sınıf iht~yatlarınnı bir aydan 45 güne çıkarahnıştır. 
ı b da sı·ıı:.h altına çagırması ı ~ın iridir, diye bağırdı. Bü- " d Sonra şimdiye kadar bilet 
~hun cennet meleklerile beni istiyordu. Çar Rasputi~ en hangi vupur yönetgesinden 
1 ata eden Allahın yardımına icap eden talimatı al~ıştı. . er- alınmışsa o yönetgenin vapu-
dayanarak onu bir saman çöpü çek çar NikoJa d~ğıl! Grıgory rile geri dönülebiliyordu. Şimdi 
f~bi ezeceğim. Bu sözler boş eftimoviç Rasputındı. Paleo- bunun da önüne geçilmiştir. 
ır tehdid değildi. Eftimoviç logue da onu görm~ğe me~- BiJetJer her iki yönetgenin va-

lll_dutad kurnazlığı ile Çar nez- bur oldu. Fakat Rasputın purlarında da yolculuk hakkını 
1nde çalışmıya başladı. Bir Fransanın Rusyadan daha fa~la vermektedir. Bundan başka bi-

~ün Nikolaya şu haberi verdi. yardım beklememesini tavsıye let alanlar 45 gün içinde dö-
hs ... a ordusunun Başkumaudan- ediyordu. Mülakat netice ver- nemezlerse yapılan yüzde 20 
gı tarafınızdan deruhte edil- medi. Fransız elçisi: . tenzilatı ödeyerek biletten altı 

nı d"k "ikinci sınıf ibtiyatlann sılah 
k 

e 1 çe Rus ordusunun zafer d J'k k ay faydalanacaklardır. 
az B altına ragw mlması şim i .ı . a.- D 1 anamıyacagw mı söyledi u T ld d eniyo ları işletme idaresi üç 

Ali • bı·ı degw ildir.,, Haberini bı ır 1
• ahın emridir. Ona it~at et-

1 
• • şun- bölge üzerinde halk biletleri 

~ezseniz sevgili Çaroviçi kay- Rasputin Fransız e çısıne çıkarmıştı. Birinci bölge, Mar-
edeceğinizden onun ölümünü ları söylemişti: . mara havzası, ikinci bölge, 

tac·ı d ' - Bu meş'um harp bıtme- 1 t b ld b 1 k M 1 e eceğinizden korkarım. d" s an u an cış ıyara armara 
R N. ı·d· Almanlar da bizim ın h ·ı b b E d 

k 
asputinin sözleri ikinci ı- ı ır. d" avzası e era er ge enizin-

nla ü · d · · - t kardeşimiz değil mi? Isa u~- den lzmire kadar ( lzmir bara-
. zcrın e tesırıoı gos er- b·ı · · demı-

rnışti. Çar oğlunu kaybet- manlarıoızı ı e sevınız .. ber ) , Karadenizde, Samsuna 
~ekten korkarak bınçkıra yor mu? Dökülen kanlar~n gu- kadar ( Samsun'la beraber); 
ınçkıra ağJamağa başladı: nahı onun dökenlere aıt ola- iiçüncü bölge bütün Türkiye 

- Yemin ederim ki allahın caktır. Rusya Allahın arzu~u limanları. 
Crnrin · k A · biJafma olarak harba girmiştır. Birinci bölgede: birinci mev-
al e ın ıyat edeceğim. sı Tanrının intikamı müthiş oJa· k b·ı 20 
.,, akcak değilim, dedi. Bu mü- i ı et , ikinci 15, güverte 
ıa attan az sonra Çarın bir cağından korkuyorum. S; ikinci bölgede; birinci mev-
eın· Almanların Parıs üzerinde ki 50, ikinci movki, 42, gü-

ıtnamesi bizzat ordu başku- sarktıkları b"ır zaınanda Petres- 15 b t nıa d verte ; üçüm·ü ö gede: bi-
.. .~.anlığını Çarın deruhte burgtan gelen raporlar bun- . . k. 65 .k. . 37 "ttıgıni ve Gran dük Nikola- rıocı mev ı ı ancı ' gü-
nın K lardı. Bordoya çekilen Fransız verte y;rmi lira idi. Bu bi-
darıı .. af kas 0.rdusu . b~!~~mba~l· hükumeti bu raporların mün- )etlerle yo'cul; r birinci böl-

ıgına tayın edıldıgım 1 - • k d b. ·d -diriyordu derecabnından bır at daha ge. e ır .ar mu ~eti~ dcç-c~-
M · . L .. _ endişeye düşmüştü. İngiliı. bü- lerın de ıln ay dıledıklerı Jı-

de ;reşal Hındenburg ve wu "k elçisi Lord Busenanın te- oınnlar arasında gidip gelebili-
da:b olrf .Rus ord?~u?a. ed~ a~ı~Y ş~bbüsleri daha S\kı ve şiddetli yorlnrdı. Şimdi Ekonomi ba-

e ermden hırını ın ırmış l 1 - b" · · b · ı d 1 J k lerd· . . S ·d· Bunlardan usanan Raspu- rnn ıgı ırıocı o g e e yo.cu u 
1• Şımdı Argona ve om 1 1

• ü · · 45 ·· tepb 
1 

• • • • • tin bir gün Çara şunları söy- s resını gune çıkarmıştır. 
e erme cevrılebılırlerdı. . . Aynı zamanda ücretler de 

Ordu b k d nlıgındaki Jemıştı: ·· r . . . · · bu d .... aş. uman a • _ Ah bu Jngilizler sabrımı onem ı surette mdırılmıştı r. 
lar e~ışıkhk en çok Fransız ı··k t•ıyorJar Azizim Nikola Şimdi birinci bölgede birinci 

1 endı d .. ·· ·· r· Fran· u e · · sanın P şeye uşurmn~ u. l . • in iliz elçisini bir daha kabul 15, ikinci 1 O, güverte 5. ikinci 
rı etrograd büyuk e çısı g d . R h b .. I d B. . . 40 .k. . 32 o. M . etmemi rica e erım. u unu o gc : ırıncı , ı ıncı , 
.k aurıce Paleoloiue çar O h. d JI hl k .. t 10 Ü .. .. b .. J d ı İnci N·k 

1 
. k .. • tedkik ettim. ıç e a a ı guver e : çuncu o ge e: 

J• ı On ıJe sık Si DlU • s· . . 58 •k• • 47 .. t akatıarda bulundu Vaziyetin bir adama benzemıyor. 15ırı1~cı , ı ıncı , güver e 
Frans d · v - Somı Var - ıra olmuştur. 
•••• a a nasıl karşılandıgını ...................................................................... . 

••••• ••••••••••••••••••• 1 .. d . dd Alınan•• ............... ~··••••11"!1 " 1 " Türk hava kurumunun a tıncı tun e tutan nzız yur aş, 

1. yanın 105 mıJyon Turk 1 1 d ı· y·· ·· b ı d w "d ırasıdır. kongresindeki de ege er .. e.~- . uz yuze. u un ugun ~ ~-
Baıık .

11 
l b h 

1 
.. • letile ulusa hitap eden buyuk vıo kutsal bır ödev oldugunu 

h Y a mı et er u ız a yu k. ( T d ·k b·1· · G·· ·· ı· d rurken 
1 

•• t d- başbakan diyor ı: e arı sen ı ırsın. unu ge ınce yur 

b. , u usumuzun guven e l k d.l • · · -1 · · w ırlerin· b d . b" l • edecegv imiz araş arı en ı erme ıçın o mesmı, varını yogunu 
ı a a genış ır ge e w. • k h · · k · · b·ı d teğe bıramasına tabii imkan emanet edecegımı~ a raman- v.erm.e~ını ço ıyı ı en sen ehn 

Yoktur. !arımız vardır. Emm olunuz ar- şımdı ıstenen, yalnız hava te : 
Biz d.. . ak kadaşlar; sizin vücuda getire- likesini bilmen ve sana düşenı 

unyanm seyrıne uym . . . 
llıecburiyet d · G··nu .. n bi- ceğinız 500 layyarelık hır hava yapmandır. 
. ın eyız. u 
rınde büylik bir tehlike açık filosu Türk havasını korumaya 
alan havamıza musallat olursa, imkan verek yüksek bir kali-
Reniş bir yarına kavuşmak için tede olacaktır. 
beklediğimize pişman olmak Elimizde adam!arıoflı, milJi 
kafi gelmez. istidadımız bu kadar yüksek-

~. Bir tehlikeyi bütün çıplaklı· ten bu milletin emniyetin~ te-
Rlle görebilmek ve görebilen· min etmek vasıtaları vaktınde 
lerin gördüklerini korkusuzca görüp ve bulup vermemiş ol-
.. nlatnıaları tehlikeyi giderme· maktan dolayı Türk milletinin 
rıin Yarısıdır. büyük menfaatlaım ve çok yük 

Temiz gönüllü yurtdaş; sek geleceğini sarsıntıya m~ruz 
Sen, tehlikelerin üstüne yü- bırakamayız ve barakmıyacagız.) 

t~ınektcn ürkmiyen, tehlikele- Memleket siyasasının en .. b_?-
ın Üstüne yürüyerek en büyük yük mes'uliyetini taşıyan buyuk 

felaketleri arkada bırakan bir Başbakanın açık ~~nuşması 
ulusun w karşısında yurd sevgısı kayna-

çocugusun. I T .h. b 
Ş. d. d h k . şan aziz yutdaş ar; arı ı aş· 
ım 1 yur umuz er csm . f d kA l k ·· 

nkıt erdirebiJdiği bir tehlike kav ?1ılletlerden e a ar ı .?r-
l<aı ş d d B t db. · · negı aratmıyacak kadar yuk-

ısın n ır unun e ırıoı 
alrnak . · .. 1. w • b sek özverenliklerle dolu olan 

• senan ozveren ıgıne ı- . l ki y t tnkıl t bır u usun çocu arıyız. ur 
mı ır. 1 b .. 

Yaln d .. t•• d b l tehlikesinden konuşu unca u-
ız yur un us un e u - . w 

lug ... un · t• b h k tün şahsıg menfaat ve zen-
• name ın, uzutun a - d. I . . .. .. 
ını ödemek için değil, 0 ni- ginlik en ışe erının ustune 

~n~ti gelecekte de sağlamak cıkan, yalnız yardım var-

Türk kızı; 
Gün gelince cephdeki eri· 

nin arkada bıraktığı sabana 
yapışan, evinin düzenine baş 
olan, gün gelince sabanı da 
bırkıb cephedeki erlere gülle 
taşıyan Tiirk kadınının kız 
kardeşleri; 

Ulusal tarihimizin büyüklü
ğünü ulusumuza bir Atatürk 
hediye ederek misilsiz bir 
büyükJUk ile şereflerini 
omuzuna çıkaran büyük 
Türk anasının kız kardeşleri; 

yurd için yurdun selameti ve 

güvcnı ıçm gece beşiğinde 
uyurken yüzüne bakmağa ln
yamadığınız yavrularınızın gö
rünmer hava tehlikes nden ko-
runması için ne vereceğinizi 

siz bilirsiniz. 
Bütün dünya da bilir ki ulus 

şerefi ve ulus davası için sizce 
feda cdilmiyecek maddi varhk 
yoktur. 

Ekonomi Bakanlığında 

Elektrik - Ha vagazı - Su 
Sayaç ve ölçü yaraçları 

Bunların Tip ve sistemleri 
Bakanlıkca tesbit edildi 

Ankara, 10 (A.A) - Eko
nomi bakanlığındı:tn: 

Bugünün ekonomik ve tek
nik gerekliklerine uygun ol
madıklarından veya dış ülke
lere çıkarılmak erkesiyle özen
siz ve kontrolsuz yapılmış ol
maları yüzünden yapıldıkları 
ülkelerde satalmıyan aşağı mal
Uarın bundan böyle ülkemh~de 
sürülmesinin önüne geçilmek 
üzere Ekonomi bakanlığı ölçü
Jer tüzüğünü 30 cu maddesine 
ve buna dayanarak resmiğ ga· 
zete ile de basılmış olan öğre
neklere göre elektrik bavagazı 
vt: su sayaçlarile ölçü yaraçla
rının ve tnl<simetrelerin tip ve 
sistemlerinin onaylanması işle
rini önemli bir iş olarak yürüt
mektedir. Ölçüler lrnnununun 
yükümseJ olarak yeritilmeğe 
başlandığı 934 yılından biri 
bir çok tanınmış yaduyru 
firmalar Ekonomi Bakanh-
ğına başvurarak Türkiye-
d~ satmak istedikleri bu gibi 
sayaç ve yaraçların tip ve sis
temlerini onaylatmışlardır. Eko
nomi Bakanlığı ölçüler ve ayar 

direktörlüğünde tip ve sistemi 
onaylanmış ölçü ve yaraçlardan 
alman örneklerle kurulmuş olan 
kolleksiyon herkese açık bu· 
lundurulmaktadır. Bundan b5y
le tip ve sistemleri onaylanan 
sayaç ve yaraçların listesi res
mi gazete ile belitilccektir. 
Bunların listelerle istenilen her 
türlü aydınlatıcı bilgi ve bel
geler Ankarada ölçler ve ayar 
direktörlğünden ve Merkezleri 
lstanbul - lzmir Samsun ve 
Mersinde bulunan bölge 61· 
çüler ve ayar enspektörle
rinden ahoabilir. Gümrük
lerde güçlüklerle karşılaşma· 

rnak ve zarara uğramamak için 
dış ülkelerden elektrik, hava
gazı ve su sayaç ve olçü ya· 
raçlarile taksimetre getirmek 
istiyen satıcıların sayaç ve ya
raçlarmm tip ve sistemlerini 
tüzük ve ö&"reneklerine göre 
önceden Ekönomi Bakanlığına 
onaylatmaları ve alıcıların sipa
rişlerinde tip ve sistem1eri 
onaylatılmış savaç ve ölç\i ya· 
raçlan verilmesini şart koşma
ları tavsiye olunmaktadır. 

Z nguldak - lzmir 
·ık Otomatik Telefon konuşması dün 

ki ŞE hir Şarbavı arasında yapıldı -·-·-·-Zonguldak şarbayı dün saat 
11,15 te şarbayımızla, Zongul
dak - lzmir otomatik telefonu-

tahrir heyetı bu telefon mu
haveresini dinlemişlerdi. On
lar da lzmirin büyük bayramı-

mın açılması münasebetiyle ilk nı tebrik ettiler ve lzmir - Zon-
konuşmayı yapmış ve lznıirin guldak telefon irtibatının ya-
büyük bayramını çok içten söz- pılmasındnn duyduklan sevinci 
lerle lrntlamıştı•. bildirdiler. 

Şarbnyımız Doktor Behçet Posta telgraf idaresinin, bu 
Uz, Zonguldaklıların gösterdi- telefon irtibatının açılışmı iz. 
ği bu çok ince ilgi ve duygu- mirin sevinçli bir gününe te· 
yu hemşerilerinc heyecanla bil- sadüf ettirmesi ve Ulus gaze· 
direccğini söylemiş ve Akde- tesi heyeti tahririyesinin bu 
nizle Kara denizin lzmir için 
çok sevinçli, ulusal bir günde hayırlı işe verdiği ehemmiyet 

~u suretle bağlanması Cümbu- ve ilgi Jzmirliler için ayrıca şa-
rıyet devrimizin hergün bir ye- yanı teşekkürdür. 
nisi kurulan feyizli ve güzel Zonguldak 10 (A.A) - Diin 
eserlerinden biri olduğunu ila- Ankara - lstanbul telefonu açd-
ve etmiştir. dı. Zonguldak şarbayı Anka· 

iki Şarbayın te)efonla muha- ra - lstanbul - lzmir şarbayJa-
beresinden sonra Izı°nir Urayı· rile konuştu. iz.mir kurtuluşu-
na Ankara arac!ı. Posta telgraf nun dönüm yılını şehir adına 
genel direktörile Ulus gazetesi kutluladık. .. ..... ,. 
Lüzumsu~ evrak imha Kaçak liırsız 

Ed ılecek Mersinlide Boroova cadde-
Hükumet dairelerinde bulu- sinde Enver kansı Aıizenin 

na? lüz~m uz evra~ın imha evine giren seferihisarlı sil.ley· 
edıJmesı hakkındakı bakanlar mao çaldığı eşyalarla tutulmuş-
~urulu kararanın tatbiki için tur. 
ılbaylıkta bir komi5yon teşek- S"I · 
kül etmiştir. IJbayhktan bütün 1 uk eymandlstanbdu~da bhır ~ır-
d . 

1 
sız ı suçun an ye ı ay apıse 

d aerırı·ıe erb.müb~lud·~l~klderine hgön- mahküm olduğu ve Jstanbula 
en ır ı ırım e ma zen- . . 

ı d k. .. . sevkedılmek üzere ıken jan· 
~r e ı luz~msu~ . evrakın şım- darına elinden kaçmıştı. 
dı~en tespıt ettmlerek bu ko- Yank 1 1 mısyon emrine hazır bulundu- 88 

C 
rulması bildirilmiştir. Trabzonlu Hasan oğlu Hü· 
Seksen ya,mda sarhoş seyin Kemeraltı caddesinde 

Kemeraltı caddesinde Süley· Mehmed oğlu Hüseyinin cebin-
man oğlu Seksen yaşında Ci- den ynnkesicilik suretile para 
han fazla sarhoş olarak görül- çalmağa teşebbüs ederken tu-
düğünden tutulmuştür. tulmuşttr. 

• • 
IZMIRDE 

ıçın, yurtta hava güvenini kur- lığı için yaşayan ve böyle 
lllak ödevi kar ısındasın. olduğu için daima hakim ya 

Gelirine, geçinme genişliğine şn ·ı ış olan bir ulusun şerefli 
Yurdun üstünde erdiğin huzur çocuklnrıyız. 
ılc uygun o!arnk göstereceğin Türk olmanın şerefini şeref-
oı.verenliktir ki yurdumuzu ha- Jerin en ü~tünli bilen Türk 
vadan gelecek tehlikelerden oğlu yurdun asığını büyüğünün 

13 Sene evvel bugün lzmi
rin kıyısında husumet cephesi- Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, 38 
nin otomobiJlerini muzaffer ~ Telefon: :?333 Telgraf adresi: lzmlrde Bank 
Türk kağnılarınn selam durdu· Bankanın lzmir ynzıhnnesi her nevi cmlca ve mahsulat 
ran miJletin asiJ kadını. U!us ilzerine komisyon işlcrı yapar ve gönderilen mallar üzerine 
senden de devamlı şuurlu ıçJI avanslar verir. TUtiln ve diğer mahsuller için müsait arzi-
özverenlik ıstiyor, Hep beraber yeleri vardır. (S. 6) 10 • 15 h.3 (1183) 
ödev başına asil Türk çocukları. _ __. 

Komisyon yazıhanesı 

bu u laer a..mteniD üs-

Bursa 
.. -. -
Oğretmenleri 
Bursa ya döndüler 

Bursa öğretmenlerinden mü
teşekkil 101 kişilik bir öğret
men grubu 9 Eylül kurtuluş 
bayramına iştirak etmek üzere 
ilimize gelmişlerdi. 

Öğretmenlerin bir kısmı Kız 
Lisesinde, ve bir kısmı da Er
kek öğretmen okulunda ko
nuklamışlardır. Atatürk'iln anıtı 
önünde bir tören yapılmış ve 
Bursada haı.ırlanan çelenk anı
ta konmuşlar, burada bütlin 
öğretmenlerin iştirakiyle istik
lal marşı söylenmiştir. Bir he
yet de Atatürk'ün annesinin 
mezarına kadar giderek hazır· 
lanmış olan ikinci çelengi me• 
rasimle bırakmışlar dır. 

Öğretmenler ilimizde kal-~ 
dıklan iki gün içinde ilin ön-, 
emli müesseselerini gezmişlerdir 
Bu arada, Milli kütüphane, Kız 
ve Erkek Liseleri, öntükler 
müzesi, Gazi okulu, Sıhhat 1 
müzesi ve Karşıyaka Dilsiz ve 
Sağırlar okulunu gezerek iyi 
bir intiba ile ayrılmışlardır.' 

Öğretmenler lzmirin Kurtu-' 
luş töreninde hazır bulunmu~ 
lardır. Ulusal varhğımmn bu 
tezahürü arkadaşlarımızı çok 
ilgilendirmiştir. Merasimden 
sonra öğretmenlerin bir kısmı 
heyet halinde llbaylığa kadar 
giderek eski ilbaylarına sevgi 
ve saygılarını sunmuşlardır. 

Öğretmenler dün sabah saat 
12 de Devlet demiryoUarı ida· 
resinden kendilerine aynlan 
özel vagonla Bursaya dönmüş_. 
lerdir. 

G.Yalıda 
·Bir araba ve ka 
yon çarpışması .. 

Dün Güzelyahda bir araba 
ve kamyon kazası olmuş ve 
bir arabacı ile araba içindeki 
yolcu yaralanmışlardır. Vak' n 
şöyle olmuştur : 

Abdullah adındaki yük ara
bacısı sarhoş olduğu halda ida
resindeki arabasını sür'atle sü· 
rerken karşıdan gelen kam· 
yona çarptırmış ve araba ters 
dönerek dingilleri kırılmış ara· 
bacı ile .araba içinde bulunan 
Nazif adındaki arkadaşı araba 
altmda kalarak yaralanmış
lardır. 

Yaralıların ifadelerini almak 
üzere memleket hastahanesine 
giden yar genel savaman bay 
Orhan iki yaralıyı da sarbo' 
halde görmüştür. 

Mahallinde yapılan keşifte 
de kazada arabacının kabahati~ 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Yangın 
Konı~u gayretile 

çabuk söndiiriildü 
Dün saat beşde Burnava'da 

Gambaz sokağmda arabacı 
Hüseynin evinden yangın çık
mış ve halkın yardımile etrafa 
yayılmasına meydan verilmiye
rek söndürülmüştür. 

Öğrendiğimize göre, ev sa
hibi matbahta ocağı yakmış 
ve üstüne yemeği koyarak 
gezmeğe gitmiştir. Bir miidet 
sonra ocaktan kıvılcım sıçra
mış ve ynngın başlamıştır. 
Yangın çıktığını gören kom
şular, evin kapısını kırmışlnr 
ve yalnız matbnh yanmak :m
rctile yangını söndürmeğe mu
ynffol< oJmuşlnrdır. 

Kaçarken 
Snbıl<a!ılnrdaıı Said oğlu 

Y nkup dıvar nşıırak Aziziyc
deki sokağında Mustafa kızı 
Bakiye ve Cemilenin evlerin
den bazı eşya çalmış ve kaça
cağı sırada tutulmuştur. 



Denizli Kültür Alanında 

öt gün süren 
Toplantısı d · 

kültür 
bitti 

Denizli öğretmenleri mesleki topla11tısmdan bır paz 
Denizli, 8 (Özel) - Evvelce, me meslekdaşlar namına say-

Denizli Kültür direktörü Bay gılarımı ve teşekkürlerimi su-
Ziyk Boyacıoğlunun Denizli narım. Ve bu a landa değerli 
kültür bölg esinde gerek ekim, kültür hayabnda canlı bir ye-
gerek öğretim ve gerekse idari nilik ve beraberlik yaratmak 
alanda birlik ve beraberıik için candan çalışan kültür ni -
yaratmak, Denizli kültür i şini rekt örü Bay Ziya Boyacı oğlu-
salim ve doğru kestirme esas- na da kurum hesabına teşek-
lara bağlamak düşüncesile ve kür etmeği kültürel bir borç 
öğretmenlerin bu amaca iriş- bilirim. 
meleri için Eyliil ayı içinde bir 
toplantı yapılması kararlaştırıl-
rnıştı . 

lşte bu önemli egenimsel 

KUltUr al; nında 
sam imi bir gün 

Denizli 9 (Özel) - Denizli 
kültür alanında yeni bir istika-

Demz/ı ogretme11/erı ııe ilbay şoıwdeıı so111a 

kültür kararı tatbik alanına 

çıkmıştır. Direktörlüğün baş
kanlığı altında daha evvelce 
kurulmuş olan enspektör ve 
baş öğretmenlerden mürekke b 
bir ihzari komite tezlerini ha
zırlamı ? ve beş eylfıldan itiba
ren bölgeden gelen kültür iş

yarları , baş öğretmen ve öğ
retmenlerden mürekkeb (200) 
kişilik bir kültür ailesi bu iş 
üzerinde konuşmalara başla

mışbr. Toplantı direktör Bay 
Ziya Boyacıoğlunun başkanlığı 
altında Merkez Mustafa Kamal 
ilk okulunda, samimi bir diyevle 
açılmış, çizilen anahatlar okun
muş ulaşılmak istenen amaçlar te 
barüz ettirildikten sonra hazır
lan ihzari tezle, öğretmenler 
arasından seçilen 4 encümene 
verilmiştir. Bu suretle faaliyete 
geçen encümenlerle ( terbiye
tedris-Idare ve müteferrik) iş

lere taalluk eden ve hususile 
mektepçilik ve kültür alanında 
önemli ve değerli olan konu
ların incelenmesine geçilmistir. 

Encümen tarafından incele
nen, öğretmen ve kültür ala
nında yepyeni bir hareket uyan
dıran samimi ve genel konuş
malar için aynlan üç gün yet
mediğinden. genel istekle bir 
gün daha uzamasına karar ve
rilmiştir. Bu suretlr Denizli ili 
kültür hayab dört gün geceli 

ve gündüzlü çalışmalarla ken
disine lazım olan çalışma 
amaçlarını tebarüz ettirmiş 
ve bunları müşterek kararlara 
bağlamış bulunuyor. lncdeme
ler bittikten 'sonra alınan so
nuçlar bir ( broşür ) halinde 
çıkarılacaktır. Bu suretle açı
lan kültür sayaşı eminim ki 
mektepcilik ve kültür alemince 
çok değerli sonuçlar verecek-
tir. Bu konuşmalara alaka gös
terilese direktöru ve öğret
menlerif e, Hbayımız bay Ekre-

met yaratmak ve yeni ders 
yılı için fikir ve iş beraberliği 
yapmak kasdile S Eylülden 
9 Eylfıl gününe kadar süren 
ertiksel kültür toplantısı bu 
gün Gazi ilk okulunda kültür 
direktörü Bay Ziya boyacı oğ
lu tarafından verilen bir çay 
şölenile sona ermiştir. 

Şölende ilbay bay Ekrem, 
saylavlarımız, parti başkanı, 
Halkevi başkanı, Belediye baş
kanı, jandarma kumandanı ve 
lise direktör ve ögretmenlcri 
bulunarak bu samimi gunun 

bir kat daha şereff enmesini 
önlemişlerdir. 

Bay Ziya Boyacıoğlu veciz 
ve kıymetJi bir söylevle, bü-
yüklere ve 200 öğretmen ar
kadaşına saygı ve sevgilerini 
bi ldirmiş, ilbay bay Ekrem de 
değerli bir söylevle kültür ay-
lesine ve bu top!antıya iştirak 
eden öğretmenlere sevgilerini 
sunmuş yeni yıl için başarılar 
dilemiştir. Bu suretle sona eren 
düzen günlük geceli gündüzlü 
çalışma, alkışlarla ve kıvançla 
öğretmenler için tarihsel bir 
olmuştur. 

Üniversiteli 
Gençler 

9 Eylül kurtuluş bayramına 

iştirak eden Üniversiteli 14 
genç dün Afyon trenile Kon-
yaya hareket etmişlerdir. Ora
dan Adana, Mersin, Kayseri, 
Sivas ve Samsuna gidecekler 
ze Samsundan Ankaraya ge
çeceklerdir. Gençler iki gün 
Ankarada kaldıktan sonra Is-
tanbula döneceklerdir. Konuk 
gençlere şehir gazinosunda bir 
öğle şöleni verilmiştir. Şölende 
Parti Başkanı Bay Avni Do-
ğanla Şarbay Dr. Behcet Uz 
bulunmuşlardır. 

Üniversiteliler lzmirde gör
dükleri yüksek kabulden çok 
memnun olmuşlardır. 

YENi A51R 

t a 
y··z bin kişi azır bulund 

-----
P.başkanının söylevinden~"Bu kadar yükse değerde kan 
dökt .. ğümüz bu topraklara uzanacak yabancı elleri şim
şek gib1 yakacak Türk ordusu, Türk ulusu, Atatürk var,, 

- Baştam fı ı nci sayfada -
halk tarafından şiddetle alkış

l anıyor, fabr:kalar, limanda bu
lunan vapur!ar fası~asız dur!ük 

çalarak erlerimizi selamhvor
lardı. 

Erler nlkış tufanı arasında 
k~~laya \'asıl oldu'ar. K ış'n ö
nünde yer n'dılar. Burada, 
şehre üç koldan r,irc:ı kah
ramanlarla birleştiJer. Bu sıra
da Parti ba1kam Yozgad say
lavı bay Avni Doğan herked 
heyecana gark eden şu söyle
vini verdi: 
E e iler; eg'""nin en -u
zeD y r oe-n Ezm· ~ut .. r; 

Bugün 9 Eylfıldur, !zmir:n 
kurtuluş günündeyiz. Bu büyük 
hünün sevinci içimizden taşı
yor . Kendi yurdumuzd<!, kendi 
ülkemizde egemen olarak ya
şamanın kıvancı ile başımız 

dim diktir. Bayramınız kutlu 
olsun. 
Arkadaşlarım; 

9 cyJul lzmir:n kurtu.uş gü
nüdür. Dedim " Hayır bu bü
yük gün bu kadar küçük bir 
çerçeve i~ine sığmaz, 9 Ey!iil 
da Ak denizin mavi sularında 
boğulan yalnız tek bir düşman 
cesedi değildi, yalnız onun hır
sı ve istila arzusu de;ildi onun
la birlikte yiğit Tür1c ordusu
nun gömdüğü , boğduğu ceset 
köhnemiş bir ordunun, sultan
lar idaresinin çürümüş, kokmuş 
cesedi idi. Daha öteye g iderek 
diyebilirim k i 9 Eylül yalnız 
Türk ulusur.un cihanda lfıyık 
olduğu yere vası l olmak için 
güttüğü davanın dönüm yeri 
de değildir. Daha ileri gide· 
rek diyeceğim ki yıllardanberi 

benliğini kaybeden, bir zaman
lar cihana m~deniyet kucağı 

, l ı • ıı, i A l'lli Do .,an 

koldarken bugünün milli mnır
ları içinde Türk cumhuriyetini 
korumak için yurdda büyük 
ödevler karşısında buiunduğu
nu unutmn, unatma ki bu kut
sal toprağın her avucuna bin 
tane Türk yiğitinin kan,nı dök
tük. İşte o hmdır ki bayrağı
mı zın şafaktan, t an yerinden 
daha kızıl , alevden daha par· 
lak olarak görülen kızıl renk
ten daha kızıl kanıdır. 

Büyük T ürk ırkının temiz 
çocukları, eğer bayra~m için
deki ak hilali, bayrağı~ için
deki ak yı ldızı Türk ırkının 
binlerce yı llardanbcri birikip 

J(urtuluş töıe11irulr görıile11 tay)'anı•i Şeref marangozhanesi ı·c fabrikası yaptı 
olan Asya tarihinin dönüm ye- 1 gelen alın aklığı gibi temiz 
ridir. tutmak istersek ödevini unut-

Arkadaşlarım ; ma, bir yurd yalnız sevinçle 
9 Eyüle gelinciye kadar, ya- yaşamaz ona emek vermek la-

ni "Türk ulusunun esir olamaz, zımdır. 
kendi kendini kurtarır. ,. Da- Arkadaşlarım: 
vasiyle büyük önder Atatürkün Büyük Türk ırkının başında 
Samsuna çıktığı günden bugü- bu ulusu en ağır uçurumlardan 
ne kadar geçen günleri, o acı kurtaran ulu önderimiz Atatür-
karagünleri unutmazsak bugü- kün kurduğu büyük devlet için 
nün büyük manasını daha iyi çizdiği şudur: Yurdda barış, 
anlarsın. O büyük önderin acunda barış ve bu büyük ırkı 
Samsuna ayak bastığı gün diğer ulusların hizasına çıkar-
düşman da bu güzel kıyılara mak ve hatta onları geçmek. 
ayak basmıştı. Yaşıyanlar bi- Buraya varmak için Türk köy-
lirler. Ağlıyan kadınların, ana- lüsü! Senden durmadan çalış-
sını kaybetmiş çocukların, yıl- mak bekliyoruz. Buraya varmak 
lardanberi toprağa emek ver- için Türk genci; cihanın nizamı 
miş, yuva kurmuş ~htiyarların içtimaisi ne olursa olsun sen 
gözyaşları içinde kafile kafiJe Cumhurivetçi kalacaksın, sen 
göç yollarına düştüklerini unut- halkçı, devletçi, miJliyetçi, layik 
mayın. ve inkılapçı olacaksın. 

Arkadaşlarım; Senden Atatürk bunu istiyor. 
Şerefle yaşamak istiyen bir Yiğit komutanlar, yiğit sübay-

ırk ağır vazifeler taşımak mec- Jar, babayiğit erler! Siz ödevi-
buriyetindedir. Bu bayramı nizi biz istemeden yapan göz 

Kıı;!ada SÖJ /evini ııerüken 

bebeğimizsiniz. Siz bu yurd için 
bin bir yoklukla uğraşarak her 
zaman kan döktüğüne, yurdun 
selameti için uyanık bekçiliği-
nize inammız var. 
Arkadaşlarım; 
Bu kadar emeld e, bu kadar 

yliksck kıymetteki Türk künım 
döktüğünüz bu topraklara uza
nacak yabancı elleri kıracak, 
yan bakanı şimşek gibi yak a
cak Türk ordusu, Türk ulusu 
ve Atatürk vardır. yarma gü
vençle bakabiliriz. 

Arkadaşlarım; 

Bu ulusal durum, bu kalkın" 
ma hareketi başladığı zaman 
memlekette "münevverim,, di
yen "milletin işlerini görürüm,, 
diyen bir zümre, arık bir yurd 
arık bir toprağımız, milyonlar
ca lira borcumuz var, silahları.
mız kırılmıştır. Milletin manevi
yatı bitmiştir, kurtulamayız, di
yorlardı,ve Garb devletlerinden 
hangisinin köleliğini kabul etmek 
lazımdır. Diyor, bunu düşünü
yorlardı. Türk Irkının tarihin 
en karanlık glinlerinden ge
len büyük egemenlik kafasi
tesini, cevher ve kudretini bi
len Atatürk bugün gıbte edi
lecek ve övünülecc~.- bir yurd 
yaratmıştır. 

Cumurluğun onuncu yıldönü
münde ulusa vadettiği büyük 
sözü yani Türk ulusunu acun 
milletlerinin seviyesine, hatta 
onların üstüne çıkaracağında 
tek ferdin şüphesi yoktur. Ye
ter ki Türk ulusu ona doğru 
koş, onun sözüne koş.. Mu
hakkak muvaffak olacaksın. 

Arkadaşlarım; 
Türk milleti gibi büyük bir 

milletin evladı olduktan sonra, 
Türk ordusu ~ibi göğsünü düş
mana siper edecek arslan ya
radılışı erlere malik oldukça 
demin söylediğim gibi kadın 
erkek, ihtiyar, genç, çoluk çc
cuk herkes yurdda öde.,ini 
yaptıkça bu lrutsal bayrak da
ima şanla dalgalanacaktır, 

Bize büyük günleri yaratan, 
bize benliğimizi daha iyi du
yuran orduya, büyüklerimize, 
Atatürke binlerce tazim, yaşa
sın onlar. 

Bay Avni Doğan'ın söylevi 
dakikalarca alkışJandı. 

Saat ona gelmiş bulunuyor 
idi. Kadifekaleden atılan bir 
top işaretile müfreze komutanı 
2'enç teğmen tarafından şanlı 

u EylOI 

Köy lüle 
Arasında 

Tehlikesi 
Denizli, 9 (Özel) - Ta 

sösyetesinio tertip etti 

proğramla, Şamlı köyiio 
köy halkının iştirakile bet 
lfıl günü bir Bayram ya 
tir. Bundan maksat k6 
mize hava tehlikesini an 
ve bir köylüler uçağı 

için üye yazılmalarını Ö 

dolayısile köylüler arası 

raberhk ve kardeşlik d 
rın ı kuvvetlendirmek, 
ınalar yapmaktır. 

Bu münasebetle Ş 
yünde pehlevan güre 

' 
pıJm·ış , söylevler söylen 

şular ve ulusal rakıslat 
mıştır. 

Bayrama Denizli sa 
müessese direktörleri, 
işyar ve halk tan azidl 
sım iştirak etmiştir. Bil 
hareket cidden canda• 
]anır bir durumdadır. 

bayrağımız gene al 
sında kışlaya ve kük 
nağına çeltildi ve sifef 
kanın çaldığı istilıl 
saygı ile d inlendiktd 
sabahki törene son • 
Avni Doğan Halke91 
müfreze komutanına 

kalem hediye etti. 
Bundan sonra Kart' 

Atatürkün anasının 

de bir tören yapıldı. 
Türk anasının kabrine 
addid çelenkler kondu 
hir meclisi azasmdao 
tafa tarafından mezat 
heyecanlı bir söyle• 
Öğleden sonraki 

fer alayının saat 16,30 
mahanc durağı 
alandan hareketi ile 
Zafer alayı Tilkilik, 
başı, Arasta, Kemeralti 
rinci Kordonu taki 
graa& sırasile Cumh 
nına geldi ve orada 
ün heykeli önünde 
resmi yaparak dağ'llW 
müteaddiöı fener ajaJ 
edildi ve Halkvind• 
verileNk ge~ vak • 
halkın eylenr..l_ .. i te_. 

Borl10 
Bornova 9 eylülde 

günlerinden birini Y 
sabahta:.ı bütün dü 
ğ<4zalar, evler bay 
süslemd - •1e şehrin 
delerin : ~:.ıyük ta 
mıştı. 

Bini._, ...: .: n'.lak ve 
!erden g elen yurdd 
Parti binnsn:_:ı öniill8 
dılaı. 

Tam dokuzda ı<art. 
Eyliıl mektepleriyl_e t# 
San'at hayatına bırç. 
Ji bayanlar kat:...ı B 
kiş yurdu Pc.. . .i, G 
olduğu halde Cunıu 
na iidildi. 

Parkta cihana ün 
türk'ün büstüne P~ .. 
tepler, Gençlerbirlır 
tarafından birer çe 
du. 

.. plll 
Yavuz Ozyanıa 

şiirden sonra önde ... 
duğu halde Şebitlı~ 
Burada Parti üyesı 
Hüsnü Ataca biı sö 

Jundu. 
Bay Hüsnü k 

soylevi şiddetle al ı 
halk bu mübarek . . ıııı 
rek ten gelen sanı~ bİ 
luladı. Gece Partı t• 
de toplanılarak bat 
k k .... u··n çok ç en oyun y 
değerli muhtarı :~y 
olduğu halde ~i 
milli oyunları t~•Y 
şılandı. Fener 
edildi. 



"==== 
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a llar 
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Evlenme çağında o.ar1 ~c• ç kızlar ~ de:i mı ılar urada 
Tanışır, sevişir ve e . .::::.ir~er-.t ea :ıa Le en 'ı hi ·aye.si 
~aya (Romarıya mektr;eJE!J Ay·n b Unce lleana Devnnın en zengin ve 

Doğu güneşi, kızıl şualarile Dinsel töre! bitince panayır en güzel delikanlısı olan Danı 
Karpatlarm danteHi tepelerini açılıyor. Arnba!ar, renkli halı- s eviyordu. Fakat Oprea adında 
vakıyor. Kayalık keçi yolların- lar önünde bir rrenç kız otur- başka bir delikanlı da dağla-
da çoba 1 k su" ru'' lerı' le muş, ı'nce yu''nd e. n , ipekten ör- · d · n ar oyun rın perısi a mı tn~ıyan Ileanaza 
dnilara tırmanıyorlar. Sabahın düg" ü çeyizlerini, hasırlarını , d K b vurg~~ u. ız u yılı~ık f.~ıka 

yatak örtülerini, broJeli yas- kendısı:ıden vazrreçmesini bir 
tıklarım, hatta tencere , kazan 

k 1 
çok d efalar ihbyar etmişti. 

g ibi bakır ta ıın arını yay- O prea ko!ay ko 'ay sevdiği lca-
mıştır. Tarlası, evi veya hayvanları dın~an fcra~at edeceğe ben-
olanlar köy oymacılarına bun- zemıyordu. O ç almağa yemin 

ların minyatürlerini yap- etti. Pnnayır günü her şeyi eyi 
tırarak sergilerine koymağı geçti. Bu g üzel çiftlere imre-

Karpat111 Dantelı '<P ll'1111dP /\ ışa11.am11a ı ana ·11 t 

sessizliği içinde yüzlerce çan unutmamışlardır. Bu tahtadan nerek bakanlar önünde Dan 
sesi bilinmez bir melankoli yapılmış minyatürler cidden nişanlısmı belinden yakaiıynral; 
Yaratıyor. Sabahın sislerinden beğenilmeğe değer bir san- atına atladı. 
~enüz sıyrılmamıı bulunan da- atla oyulmuş ve. boyanmış- Tam bu sırada Oprea da ni-
gan bir kenarına asılmış gibi tır. Nişanlanmak ısteyen genç şanhlara yaklaştı: 

- ·~ - -- _---:---- - .. _ .. _____ -·- - --- - - - -- ---

YENi ASIR 
-> 

Habeş lmpa~atoru r 
. -..... -
lzmirın saygı ve 
sevgiler·ni sunan 

·~tiy zı 
• 

telgraflar 
sonra 9 Eylul bayramını yaratan 

-=-a-:--r_a~c_e_v_a-==----......:...v_er yor 
Adisababa 6 (P.S) ne gibi hazırlıklardan 

bir imtiyaz talebine 
verdi? 

karar büyüklerimize aşağıdaki telCenevre müzakereleri açıl
maz.dan önce, hiç beklenilme
dik şel<iJde Afrikan Eksplare
şon end Dcvclpmont korpore
~on adlı Amerikan sosyetesine 
verilen petrol imtiyazı hakkın
da Negüs'den bir diyev almak 
meraklı olacaktı. Tefsir yan
lışlık larına yer vermemek üzere 
yazı ile bir takım sualler sor
muştum. Bu sabah resmi ce
v.o plarım aldım. imparatorun 
ynptığı beyanatı, bazı nokta
lardaki sar.ohatı tefsir etmek-
sizin nsafrıya g eçiriyorum. 

1-Haberistan Afrikan El<sp
lore~o·ı sosyetesine verdiği im
t iyazdan hemen ne gibi maddi 
merJaatler umu7or ? 

- H11 cşistanın bu imtiyaz
dan c 1de edeceğini umduğu 

menfa=-ıtlcr ~unlardır: Petrol 
kaynakları; bu derece geniş 
bir işi iyi bir sonuca vardırmak 
için gereken teknik ve finan
sal iktidara malik bir Ameri
lrnn grubu tarafmdan işlenecek 
ve luymetlendirilecektir. 

2- Bu imtiyaz, hele tam 

- Ciddi bir müessese ortaya 
koyduğu sermayenin semere· 
l~rini toplıyncağına kanaat ge
tırmeden keşif ve sundajlar 
için büyük meblağlar sarfet
mez. 

7 - Yapılan hazırlıklar ne 
den ibarettir? 

- imtiyazı alan grup hiç bir 
keşifte bulunmamıştır. 

Geçmiş imtiyazlara göre el
i de ettikleri hak ta çoktanberi 
1 hükümsüz kalan başka kimse-

' 

lerin evvelce yaptıkları araş

\ tırmalardnn haberdardır. 
8- Bir boru hattı ve bil

hassa denizde mahreç sure
tile işletme nasıl yapılacaktır. 

- Deniz mahreci meselesi 
ve diğer engeller. imtiyazı iş

lemezden evvel düşünmüş ol
maları muhtemel olan sosyete 
tarafından düşünülmüş olsa 
gerektir. 

9 - Verilen imtiyaz Habe
şistandaki Fransız menfaatle
rine dokunmaz mı? 

Cenevre celsesinin açılacağı 

sıra.da ortaya çıkmakla, bazı 1 
istenilmiyecek s iyasal akisler ı. 
uyandıramaz mi? 

- Projede hiç bir siyasal 
amaç yoktur. Adı geçen finan

- Habeşistanda işliyen mü
him biricik Fransız teşebbüsü 
Adis-Abeba - Cibuti demiryo
ludur. Bu da petrol kaynakla
rının işletilmesinden ve bun
dan doğacak münakalat fazla-

snl grup kendi sermayesını 

gözden çıkararak Hebeşistana 
gelirken imtiyazı tamamile 
t icari ve sınai dir işe esas 
tutmaktan başka amac güt
memiştir. 

3 - Verilen imtiyaz 1906 
muahedesinin bazı hükümlerine 
aykırı değil midir? 

- Şirket bir İngiliz - Ameri
kan tröstüne değil fakat bir 
Amerikan sosyetesine veril· 
miştir. Habeşistanın 1906 iiç 
taraflı rtndlaşmasından ileri 
gelen hiç bir yükümü yok
tur. Ancak bu andlaş-

lığından en başta istifade ede
cekt ir. 

10 - Danakil cynleti gibi 
yabnncıl:ır için pek te cmni 
yetJi olmıyan uzak iller imtiyazı 

1 kabul edip himaye edecekler 

t mi? 

i 
1 

Mahalli ahali imparator
luk hükumetinin tasvip ve hi
mayesile yer bulan bir teşeb
büsü kolaylaştırmak için elle
rinden gelen herşeyi yaparlar. 
Bu ahali Habeş sermayedarla-

graflar çekilmiştir: 
KAMAL ATATÜRK 

Türkiye cumur başkanı 
lstanbul 

1922 Eylülünde lzmir sema
sında parlattığınız ve Türk 
ulusunun Türk yurdundaki ege 
menliğini acuna yayao güneşin 
feyyaz 1şığı altında bayram 
yapıyoruz. Mucize kuvvetini 
taşıyan direktifler~nizle kısa 
zamanda modern acunun kar
şısına her yönden açık ve ku
sursuz kabiliyetlerle çıkmağı 
öğrenen bu ulus hakikiğ bü· 
yüklerini içten ve riyasız sevmeyi 
onlara hudutsuz bir kuvvetle 
bağlanmayı da kavramışhr. 
Y ~lnız lzmirlilerin değil şehri
mızc bütün Ege bölgesinden 
akın akın gelen halkın Akde
~~z. incisinin kurtuluşunu elbir
hgıle kutladığı bugünde içi· 
mizde sönmez bir ateş gibi 
yanan büyük sevgilerimizi min· 
net, saygı ve bağlılık duygu· 
!arımızı yüksek varlığınıza ul~ş 
tmrım Yuce Şefim. 

Dr. Behcet Uz 
lzmlr Şarbayı 

General ismet lnönü 
Sayın Başbakan 

İstanbul 
Bütün lzmirlilerin ve şehri-

mize Ege bölgesinden akın 
akın gelen halkın elbirli-
ğile bayram yaptığı bugünde 
garp cephesi ve lnönü kahra
manı ve Türk Cumuriyetinin 
biricik başbakanı göz bebeğı· 
miz isme lnönüne içimizi do:
duran minnet, sevgi ve say ı 

duygularını ulaştırmakla sande· 
timiz artıyor. 

Dır. Behçet Uz 
lzmir Şarbayı 

Marşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay başkoı 

ıstanbul 

Bütün egelilerin lzmirin kul' 
tuluşunu elbirliğile kutladıği 
bu kutsal günde yiğit ordumu· 
za karşı beslediğimiz şükran, 
sevgi ve güven hislerimizi yük
s~k katınıza saygılarımla suna· 
rım. 

duran Deva köyü henüz uyku- kız çok defalar bu serginin - Yolunuz ve taliinİ2; açık 
sundan uyanıyor. Kulbelerin ortasında yer alır. Kendisini olsun dedi. 
çatılarmdan yükselen ocak bo- beğenecek olan delikanlıyı Sonra atın 

başını tutarak mnyı imza eden üc taraf 
birbirine karşı bağlanm~k iste-

rının kendi vasıtalariyle bu kadar 
geniş bir projeyi başaramiya
caklarım bilirler. Habeş ulusu 
mazide birçok teşebbüsleri ko
laylaştırdığı gibi bu yabancı 
teşebbüsü de kolaylaştıracak-

Dr. Behçet Uz 
lzmir şarbayı 

Tebrikler gelen 
cevaplar ruları dumandan ince bir sor- bekler. ince tuvalden broderili okşadı. 

guç.Ja süslenmiştır. Köyün tam beyaz blozu, siyah kadifeden - Böyle güzel bir atla bir 
karşısında ince siluhetile boloerosu, telle işlenmiş etek- bir saata varmadan köye va-

Yükselen Gana dağından liğile sev nci içine sığamamak- rırsınız. 
okşayıcı ve davetkar trompet tadır. Burada genç kızların en Bu söz dudaklarından dökü-
sesleri kaval seslerine karışı- şayanı dikkat olan hususiyetle- lürken yüzünde acı bir tebes-

Yordu. Bu sabah köyde herşev rınden biri de saçlandır. La- süm vardı. 
~~ ~erk es neşe için devdi. · ,, vanta suyu ile karıştırılmış ha· Ansızın at şahlandı. Yıldırım 
koyun delikanlıları ,ı ,onç dem yağını saçlarına sü- gibi uzakloştı. Öace herkes 
·ı zlar nişanlanma panayı:ma rerek ince ince belki bunu suvarinin bir göstet işi 
çağrılınışlardı. yüz örgü yapmışlardır. En sanmışbrdı. Çok geçmeden 

On.. .. f k d f · b f d b'J d uçuncü a .mdanberi devam zengininden en a irine ka ar ecı ir nkıbcte nu uz e e ı • 
; en bu panayır yılda bir de- hepsinin boyunlarında dizi ol- diler. Zira at korkunç bir ya· 
~ dağlarla çevrili bulunan ge- tınlarından gerdanlıkları var- maçtan uçurum:ı sıçradı. Meş· 
nış bir amfiteat rde civar l<öy- dır. Az sonra nişanlılar birbir- aleler altında koştular İlleana 
lfilerin evlenn e çnilmdaki bü- lerini bulacaklardır. iki tarafın ile Dnrıa kucak kucağa ve kafa 
tün namzetlerini toplar. nilesi aylesi pC\za•lığa tutuşur- tnslnn patlamış buldular.Eertesi 

. Bu sert dağların saf ruhlu ken :;;enç namzetler atlara atlı- gün bir köylü atın yanma ka-
ınsanları için n~şanlanma pana- yarak ormanda bir gezinti yn- dar inebildi. Hayvanın her ta-
Yır rafını muayene etti.Burun deli-

1 senenin en mühim hadise- parlar. Pazarlık uydu mu çı-'d ğinde bir parçası yanmış bir 
sı. ir. Gençler, daha kış mev- ganhır Kopuzlarını harekete k b ld parça av u u. Böylece faci-
sıminden başlıyar k bu sevinç getirir, danslar baş'ar. Tokay anın nasıl başgösterdiği anla-
ve aşk gününe hazırlanırlar. şarapları su gibi alcar. Kafalar şıldı. 
Genç kızlar dağların beyaz biraz dumanlanınca wfralar Gülünç bir vak'a 

knrlarla örtülü bulunduğu koca kurulur. Domuz ve lcoyun çe-
kış mevsiminde gelinlik cebiz- virmeleri iştnh ile yenir. Bazan 
lerini örerler. Delikanlılar yeni da nişanlı ların cv!enmek için 
birkat elbise almak nişanlılarına beklemcğe vakitleri yoktur. 
çıgan orkestrasile bir şölen Papas ayini çabuk yapar. 
vermek ıçin para toplarlar. Gecenin karanlığı basınca rne-

Boru vo trampet sesleri bir- şaleler yakılır. Çigan orkestra-
den bire sustu. Bütün dağ yol- larıııın coşturan, zıplatan ahen-
1aranda canlı bir hareket baş· gine uyarak genç kızlar çiftle-
lndı. Öküz arabalariyle, atla, rini bular:ık köylerine döner-
eşeklc veya yaya olarak Gana ]er. Fakat "Deva,, nm nişan-
yaylnsına akın edenler vardır. !anma pnnayırı hep muzikle ve 
Arabaların çanları, gençlerin neşeyle bitmez. Bazan da aşk 
aki ler yapan kahkahalan, şar- faciaları kendini gösterir. 
kıları bu dağlnrn bir kat daha Bunlardan en korkuncu ille-
pitoresk bir manzara vermiş· ana ve Dan'ın başından geçen 
tir. Dev gibi yükselen asırlık faciadır. Aşk panayırının bu 
kaynlnr, güneşin bol ışığı al- iki kurbanı her sene mesud 
tınde yürüyen gençlik kafile- çiftler tarafından ıiynret edi-
lerine ne eli bir gözle bakıyor lerek knnırlurın çiçekler ser-

orlar. 

Burada bir çok gülünç vak' -
alar da eksik olmaz. Köylüler 
geçen pana' ırda olan komik 
bir vak'ayı anlatıyorlar. 
. 45 yaşında zengin ve çirkin 

blr adam komşu köyden fakir 
bi~ ~cöylünün kız.ı Sendayı sev
mıştı. Senıla ba döndürecek 
güzellikte idi. Marin ad n , 
taşıyan zengin adam genç 

kı~ı. ~üzellikle elde edemiye
cegını anlayınca kendisine 
bor~lu ohın babasını tazyike 
.başladı Fakir köylü kızını Cana 
panayırında alncnkJı zengine ver 
meğe razı oldu. 

Scndn, garib bir tesadüf 
oloral< zengin Mnri'nin uşağı 
Nikoyi sevmekte idi. 20 yaşın
da. kuvvetli, pembe yanaklı 
bir delikanlı sevilmez mi? 

Böyle iken panayır giinn 

mişlerdir. Bu yükenler ne 
Habeşistanı, ne Amerikayı bai
lıynmıız. Zaten Amerikan imti
yaziyle, muahedeyi imza eden 
devletlerin hiçbir menfacıtioe 
dokunulmamıştır. 

4 - Müzakereler gizlice ya
pılmıştır. Uluslar sosyetesi kon.:. 
~eyi arefesinde bunun yapaca
gı sürpriz tesiri gözönünde tu
tulmadı mı ? 

- Bu gibi görüşmeler umu
miyetle aleni olarak yapılmaz, 

5 - Verilen imtiyaz yaban-

tır. Habeşistana, hükmetin 
müsaadesi ile ve yabancı 
hiç bir hükumet tara-
fından iltimas edilmeksizin 
böyle bir teşebbüs, hiç bir su
retle bir ecnebi müdahalesi de 
telakki edilemez. 

'a' 

. a .İsad 
Şarkspor mağlup 

Odu 
~· sermayelerin Hnbeşistanda M . 9 Ö ış b ı anısa, ( zel) - Manisa 

u amıyacakları hakkındaki Yıldırımsör Kulübünün daveti 
Italyan iddialarını cerhe matuf .. . d u~~r~ne . Şarksporlular yirmi 
eğil midir? kışılık bır kafile halinde Ma-
- Biz ltalyanın bu vesile ile nisaya geldiler ve samimi bir 

~abeşistanın uluslar sosyete- surtte karşılandılar. 
sınden çıkarılmasını istiyen bir Öğleden sonra saat 17 de 
~~!~binden haberdar edilmiş de- hakem Futbol heyeti reisi öğ-
gı.hz. Böyle bir talebe verecegv i- ret?1en Enver Toktamşın ida-
m resınde oyuna başlandı. Birinci 

ı~ cevap, vakti gelince ifade 

.edıl.ecektir. Zaten böyle bı'r f haftayımın Hk dakikaları her 

J 
iki tarafın mütekabil akınları 

ımt~yazı. vermek egemen ve birbirini demenesile geçti. Son
ergın bır memleketin hakkıdır. 1 ra~an Yıldırımlılar hakimiyeti 
ltalyanın böyle bir durumdan tesı~ e~erek Şarkspor kalesine 
şikayet cdebilınesine ihtimal tchlıkelı anlar geçirttiler ve 
veremiyoruz. ı 25 in~ dakikada ortadan ge-

6 - Bir Amerikan sosyetesi len bır pası yerinde istimal 

·~~'1<li."'s;·b~···~Ö~ü"~ü"'t~t:ı;~k··t·a·· eden Yıldırım sol açığı Hasan 
Yıldırımın ve oyunun yegane 

ısrar ediyordu. Senda ve Ma- golunu kaydetti. Bundan sonra 
rini nışanlandılar. Fakat km oyun her iki tarafın canlı oy-
belinden yakalıyarak ata bin- namasına rağmen sayı yapıla-
diren Marini değil Nikolayi madnn birinci devre hitam 
oldu. Sevinen iki gene dağ- buldu. 
lnrda kayboldular. Mnrini ar- ikinci devrede yıldırımı daha 
knlarından koşmak istedi. Fa- canlı görüyoruz. Fııkat iyi oy-
knt onlara yetişmesine imknn ".'>'811 Ş~rkspor dcfonsmm ye-
mı vnrdı? rındc mhdnhnlck i gala mnni 

Senda geceyi Nikolnyi ile o 'uyordu. Oyun 1 - O Yıldırı-
geçirdikten sonra döndü. Mn- mın galibiyetile neticelendi. 
~in~ şerefini korumak için bu , Umumiyet itibarile her iki 
ızdıvaçtan vazgeçti. i takım canlı ve samimi bir oyun 

J, A. oynndılar. 

İzmir şnrbayı Dr. Behçet Uz 
Kurtuluş gününü yürekten 

kutlularım. 
Başvekil 

ismet lnHnU 
Doktor Behçet Uz 

Şarbay lzmir 
Güzel lzmirirnizin bugünkü 

eşsiz heyecanına bütün gönlüm
le kat'i olarnk güven ve gü-
ncnce dilerim kardeşim. 

G. Trakya umumi 
mUfe tlşl • Dirlk 

lzmir Belediye Reisliğine 
Güzel lzmirin kurtuluş bay

ramını kutlarken kardeş lstan-
bulun sevgi ve seliimlnnnı su
narım. 

Şarbay Muh. OstUnda 
f?oktor Behçet Uz Şnrbay 
Sevgili lzmirimizin bütü va

tan için bayram olan kurtuluş 
yıldönümünü en derin saygı
larımızla kutlularız. 

Hasan All YUcel 
HUsnU Çakır 

lzmir saylavları 
* • • Bay Avni Doğan 

lzmir C. H. P. başkanı 
Dolmabahçe 9 - Kurtuluş 

yıldönümünü yürekten kutlu
larını. 

Başvekil 
met lnönU 

Ank rn, 9 - f zmirin kurtu
luşu dolnyısilc gö terilen sami
mi duygulara teşekkür ederim. 

MiJli Müdnfaa Bakam 
K zım Özalp 

Jstnbul 9 - Sevinçlerine or
tak olduğumuz lznıirli kardeş
lerimizin kurtuluş yıldönümQ 
bnyramlarını candan kutlular 
candan sevgi ve saygılar ;.. 
mı,.ım. 

C. H. P. Genel sckeretea 
vekili ve Gireson aylavı 

MUnlr Akk y 



ırkından sonra 
- Es~ide11 olmuş ~·ak 'alardan -

- Ç"cuklar haberiniz var Nahideyi sevip sevmediğini ko-
anı? Şu muşmula suratlı Nuri casına sorunca aldığı cevapları 
bey yok mu? Hizmetçisi Nabi- uzun uzadıya anlattı. 
deyi sev iyormuş! Bayan Zeyneb içini çekerek: 

- ilahi herif! Gözün kör ol- - Eh kızım, dedi, bunlar 
sun emil Sıkılmadan da Nahi- her kocalı kadının başından 
deyi nasıl sevdin? gelip geçen şeylerdir! 

- Torunu yerinde kızı sev- Sonra, yüzünde bir kırmızı-
mekten de utanmamış! Zaten Jık hasıl olarak ilave etti: 
canım, kitap:arın dediği birer - Süngü depreşmesin, rah-
birer çıkıyor. Kıyamet gün}erine metli bay daima üzerime gül 
pek yaklaştık! koklamıyacağını söyleyip du-

- A ... .i! Bu hal Nuri beyden rurdu! Halbuki sonra ne yaptı? 
biç umulmazdı!. Elime su dökemiyecek kadar 

- Asıl sakalhldrdan, ihti- çirkin olan Dilsazı severek aldı .. 
yarlardan korkmamalı! Erkek bu kızım, bir sözüne 

- Oğlu çapkınlık edeceğine inan olma:d 
kendi yapıyor! - Aman bayan Zeynepci-

- işte kırkından sonra saz ğimf Ben kabil değil, Nahideyi 
çalmak buna derler... alırsa bu herifle oturamam! 

- Peki, Nahide de Nuri - Sus kızım susf Büyük söz 
beyi seviyor mu imiş? söyleme! Oturmayıp ta ne ya-

- Kim bilir! Hamile oldu- pacaksın? Pekala oturursun ... 
ğunu da söyliyorlar amma.. Hem de inadına otnrursunl 

Bir kaç. giindenberidir bu de- Kırk yıllık kocanı o kaltağa mı 
dikodular mahaUede çalkanıp bırakacaksın? Arada bir de 
duruyordu. Nuri beyin zevcesi nur topu ~ibi evladınız var .. 
Binnaz hanım, kaldığı emri vaki - Doğru bayan Zeynepci-
karşısında ne yapacağım şaşır- ğim! Hakkın var!.. 
mış, kendi kendine döğünüyor: 

- Ben ne eşek kar1 imişim! 

Diyordu, kocam Nahide ile işi 

uydursun da haberim olmasın! 
Hatta Nahide patlamak üzere 
bulunsun da yine farkına var
mayayım! Tuh!.. Tubl.. Fakat 
aceba kocam Nahideyi seviyor 1 
mu? Yoksa yalnız bir defalık 
ihtiyacı hayvanisini tatmin için 
mi onu damı iğfaline düşürdü 

ve... Bundan da çocuk hasıl 
oldu? Insanhk hali... Kocam 
nasılsa bir defa ~eytana uymuş 
olacak .. Sonra kim biJir ne ka
dar pişman olmuştu! Evet, evet.. 
Her halde Nahideyi sevmiyor .. 

Günlerce süren bu düşünce 
ve üzün tülerden sonra bayan 
Binnaz: 

- Hepisinden eyisi kocamı 

sıkıştırır, bakikatı söyletirim. 
Bu suretle meraktan kurtulu
rum! Dedi ve hemen kocasının 
odasına koşarak: 

- Yabucum! Dedi, bak, sana 
dargın olduğum halde geldim. 
Dosdoğru söyle! Nahideyi se
viyor musun? 

Nuri bey gözlerini yerdeki 
halıya dikerek: 

- Sevmiyorum!. Sevmiyo
rum amma... Namusumu temiz
lemek için onu 11ikibJa almak 
mecburiyetindeyim, cevabını 
verdi. 

Ne dedin? 

Nikahla almak ha!.. 

Sana söyli) oı um! Nikahla 
almak baL. 

Kocasının bu siikutu karşı
sında bayan Binnaz daha asa
bileşti, odadan fırladı. Çarşafını 
g ·ydiil gibi, en aziz komşusu 
bayan Zeynebe koştu. Kapıdan 
içeri girer girmez: 

- Aman komşanımcıgım! 

Dedi, başıma gelenleri sorma! 
Bayan Zeyneb, g6ya maha~ 

lede dönen dedikodulardan bi
habermiş gibi sordu: 

- Hayrola? Ne oldu bayan 
Binnazcığım? 

Bayan Binnaz, siyah yemeni
sinin ucu He göz yaşlarım sile
rek cevap verdi: 

- Ne olacak? Kocam melu
nu Nahideyi almak istiyor! 

* .... 
Tam kırk yedi yaşında ve 

paket postahanesi mümeyyizli
ğinden mütekait o'an bay Nuri, 
sim sivah Fes, koskocaman ka
fası, karası çok sakalı, eski 
usul üzere kıvrılmış bıyıkları, 
uzunca burunu, kulaktan geçme 
Altın gözlüğü, yuvarlakça karnı 
ve kısa boyu ile tıpkı toparlak 
şişeli eski idare lambalarına 
benziyordu. Buna rağmen, he
nüz on sekiz yaşında, sarı saçlı, 
mavi gözlü, tombul, beyaz ... 
Velhasıl güze) bir kızcağız olan 
Nahideyi sevmiş, onun hararetli 
ve bakir gençliğinden istifade 
etmiş, nihayet vücutbulan ço· 
cuk, bu tuhaf aşk komedyasını 
meydana çıkarmıştı. 

Bay Nuri, zevcesi bayan Bin
nazı ve çocuğu Hüsnüyü dü· 
şünmiyordu bile! Gözü Nahide
den başkasını görmiyor, fikri 
Nahideden başkasile meşgul 
olmıyordu. Bununla beraber, 
Nahideyi sevdiğini kimsenin 
işitmesini de istemiyordu. Fa-
kat işte dünyaya gelmek üzere 
olan çocuk, her şeyi meydana 
çıkarmıştı. Nihayet... Bilmec
buriye imam ve muhtarlar ça
ğmldı, Nahide ile nikahları kı
yıldı. Bu eCinalarda bayan Bin
naz, AIJabına sığınmış, Kur'anı 
kerim okumak, beş vakıt na-
mazına beş daha katmak ve 
kocasına inkisar etmekle meş
guldu ... 

-Soru, \lnı 

Kayseri 
Dokuma f abrlkasının tö
reninde bulunmak için 

Moskova 10 ( A.A) - Ağır 
P.ndüstri asbaşkanı Piatakof 
Kayseri kombinesinin açılış tö
reninde bulunmak Üzc!re Tür
kiyeye hareket etmiş istasyon
da Türkiye büyük e!çisi Zekai 
Apaydın ve elçilik işyarları 
ile Sovyet ağır sanayi ve dış 
komiserlikleri ve Türküstroy 
ileri gelenleri tarafından uğur
lanmıştır. 

1G lnglliz ve 6 Çek 
Çalmışlar 

Pasaport vapur iskelesinde 
duran Kıbrıs gümrük muayene 
memuru lngiliz tebaal ı Hasan 
Tahsinin cüzdnm yankesicılik 
sureli le çalınmıştır. lnçinde 16 
lngıliz. lirası ve 6 Çek varmış 
hırsız aranıyor. 

H~r~ız ~ .. 

YENi ASIR 

.,rB::llah::-.:;~ 
Dün Borsada 

1 Yapllan Satışlar 
~~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

2101 Y i Talat 6 13 50 
1320 T Debbas 6 25 16 
797 K K Kazım 6 75 11 25 
762 H Z Ahmet 6 12 75 
716 S Süleymano 6 25 16 
693 Koo i t tihadı 7 25 13 50 
487 H Alyoti 7 25 14 
465 inhisarlar ida. 6 7 
366 Alyoti bira. 7 75 12 
289 Şerif Remzi 7 37 14 50 
257 M Arditi 7 7 25 
212 Akosman Z. 6 87 7 50 
207 M B koo 6 1 O 7 5 
204 Vitel 9 1 O 25 
179 Beşikçi Z bi. 6 25 12 
177 Ş Riza Halef 7 25 18 
174 M IV ika!ef 6 50 3 50 1 

127 M J Taranto 10 15 I 
110 B S Alazraki 6 8 25 
72 J Taranto M 6 9 
65 Akşehir bank 6 8 
53 Şınlak Z bi. 7 11 50 
51 İstiklal Şir 8 25 8 751 
31 Albayrak 8 75 8 75 
27 L Galemidi 7 50 10 75 ~ 
15 Supbi Emin 9 75 

1
9
5 

751
1 

12 S Gomel 10 
10 Şerbetçi Z G 7 25 7 25 
7 Len Reciyo 14 50 14 50 

9983 Yekfın 

Çu. 
10009 

incir 
Fiat 

4 50 14 50 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fi at 

Zabıta Haberleri: 
Kahvede kavga 

Evelki gece Kestelli cadde
sinde 114 sayıla Şakir oğlu Hil
mının kahvesinde bir vak'a 
olmuştur. Hüseyin oğlu Meh
met, Raif oğlu Ferid ve lbra
him oğlu Mehmed rakı içerler
ken aralarında kavga çıkmış; 
Hilmi kama ile lbrabim oğlu 
Meh ... de hücum etmiştir. Meh
met ellerinden yaralanmıştır. 
Hüseyin oğlu Mehmet te çakı 
ile Hilmiyi sol kolundan 
yaralamıştır. 

Kıskançhk 
Güzelyahda lbrahim oğlu 

Mehmet kıskançlık yüzünden 
karısı Fatmayı döğmüş ve sol 
kaşı üstünden yaralamıştır. 

DövmUşler 
Kestelli caddesinde Hüseyin 

oğlu berber Ali Ulvi ve Sabit 
oğlu Veli sarhoş olarak kah· 
veci Köprülülü Hasanı döv
müşler ve sandalye ile başın
dan yaralamış:ardır. 

DoKtor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

378 Buğday 5 31 
323 Arpa 3 81 

6 25 
387m•--~lll!llll~~~~lll!ll'! 

Paris fakültesinden diplomalı 

Evi Kaıantina tramt"BV cad
desi No. 599 Tel. 2545 ...._,,,,,,,... . 

263 ton " 
135 ton Balt la 4 81 
88 Çavdar 3 7 5 

239 balye pamuk 46 
109 K Palamut 260 

4 81 
3 75 

46 
260 

Para p·yasası 
10-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 65 
lsterlin 617 50 622 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 10 79 40 
Belga 21 1 O 21 55 
İtalyan lireti 10 22 10 32 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 84 82 85 07 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

!imlik ve Evta l Esas No. Mevkii • 
301 Buca Mecidiye caddesi 
196 ikinci kordon 
413 lsmetpaşa M. Dündar S. 

. 859 Bornova Hamitli yolu 
963 " Balıkçıbaşı çiftliği 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Sulh mahkemesinden : 
Karşıyakada Rayegan sol:a

ğında 2 No. lu dükkandalci eş
ydar 13-9-935 Cuma günü saa~ 
10 da açık arttırma suretile 
satılacaktır. 2893 (2054) 

-··a-a.d' 
an asından: 

No.su 
58-54 
444-2 
3-7 

Cinsi 
dükkan 
ev 
ev 
tarla 

Depozitosu 
7 

70 
20 
4 

233 Osmaniye caddesi 4j 
tarla 
dükkan 

4 
50 

625 Güzelyurt M. lkinc. hacı 13-17 ev 
Süleyman sokağı 

234 Osmaniye caddesi 64! c\ükkan 
B.701-1 Karataş 9 EyıiıJ sokağı 120 ev 

923 " " " 136·110 ev 
C. 82-1 Büyük tuhafiyeciler Ç. 37 mağaza üstü 
C. 8 B. Tuh 1fiyecHe, Ç. Gazi B.12 
C. 69 Manisa Saray M. Çay 

1

1 
ferah S. 

C. 25-1 ikinci Sultaniye M. 3 ncü 2 

mağaza 

ev 

ev 

12 
15 

7 
50 
8 

150 

40 

8 
1 

_ nezaket sokağı. 
C. 88-1 Gazi bulvarı 

1 c. 88-3 .. 
20 
20 

maiaza 25 

1 " mağazanın orta katı 20 
1 C. 25· 2 ikinci Sultaniye M. üçüncü 4 

nezaket sokağı 
1 C. 73-2 Karşıyaka Alayb ?y M. 23-1 
1 günaydın sokağı 
ı C. 89 Kadiriye M. Aşureci sokağı 5 ev 
l C. 95 B. Tuhafiyeciler Ç. Kazım 111 dükkan 

ev 

ev 
8 

15 
8 

İ paşa caddesi 16 
İ Mevki ve No.su yukarıda yazılı emlakin bir senelik kiraları 
ı 16-9-935 Pazartesi günü saat onda ihale edilmek üzere açık 
j a rttırrnıya kodulmuştur. istekli olanların hiza!arında yazılı depo-

' 

zito!arı veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 
11-15 2871 (2056) 

l~··~~~~-.,_~~~::A=::ti.~:2=.!J~;::;:;:J.~~~lt:S:ı:=ill!Jm;&~ 

• 
anesı - A ... Üstüme eyilik sağlık! 

für yaşıma daha girdim. Nuri 
bey Nahid'!yi mi almak istiyor? 

- Evet! 
- Peki amma niçin? 
Bu sual üzerine bayan Binnaz 

Nahidenin Nuri bf':ydeu bir ço
cuk doQ-urmak üzere oldusrunu. 

Karşıyakada Salıhpaşa cad
desinde Ticaret mahkemesi 1 

başkanı Bay Necatinin uykuda 1 
olduğu sırada evine g iren hır- • 
~ıs tarafından 18 kalem eşya ı 
çalınmıştır. Hırsız aranmak-

• <ıJ • 

a e gı en: -
Hastanemiz:n senelik yevmi ihtiyacından 1 ila 40 kilo ekmek 

ile 1 ila 30 kilo taze sebze eksiltmesine talib çıkmadığından 

eksiltme on gün müddetle temdid e '.Hlmiştir. lsieklilerin 14 eyliil 
935 cumartesi günü saat 10 da Tepecikte Emrazısariye Hasta~ 

nesinde toclanan lrnmisvona müracaatları. 2894 (2052) tadır. · ! 

Milli Emlak Müdüriyetinden: 
Karataş Dokuz Eylul sokağında 61 eski 65 taj numaralı 
99 metremurabbaı arsa 30 
Karşıyaka Alaybey Sezai sokağında 2 eski 2 taj numa-
ralı 694 metre murabbaı arsa 347 
Karşıyaka Alaybey Mektep sokağında 37-39-41 eski 
37 taj numaralı tarla elyevm arsa 2663 metre murabbaı 266,30 
Karşıyaka Alaybey Meydan sökağında 31-35 numaralı 
788,50 metre murabbaı arsa 197,15 
Karşıyaka Donanmacı Tahir sokağında 13 numaralı 
353 metre murabbaı arsa 124,25 
Karşıyaka Osman zade Tahir sokağında 6 numarala 
1302,50 meb e murabbaı arsa 456 
Karşıyaka Bahariye Bahadır sokağında 53 numaralı 
47 metre murabbaı arsa 14 
Karşıyaka Bahariye Karakol sokağında 15 numaralı 
179 metre murabbaı arsa 50 
Buca Yukarı Vakıf namı diğer 3 numaralı 145, 72 metre 
murabbaı arsa 22 
Altundağ köyünde göl içinde bili numaralı 1114 metre O 
murabbaı arsa 59,2 ~ 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile satılı:o• 
ilzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 19-9-935 Perşeı:ob' 
günü saat 15 de milli emlak müdüriyetine müracaatları 

2800 (2051L, 
ere 

lzmir Muhasebei 
Müdüriyetinden : 

• 1'ı 
No. Cinsi Mevkii Bedeli saoı 
351 Kahvehane lkiçeşmelik 110 

46 Dükkan Namazgahta 30 
9 ., Hisar cami arkası 40 

16 Mağaza Birinci belediye C. "15 
6·8 Kahvehane Tilkilikte 650 
50 Dükkan Taşçılarda 140 
18 ,, Alipaşa meydanı 40 
17 ,, Taşçılar çarşısı 40 
14 3 üncü Lara Osman S. 30 

" 
16 " ,, " 24 
26 Alipaşa meydanı 40 

ldarei hususi;eye ait olup yukarda yer ve cinsl~ri yazılı ·~~; 
rat 7-9-935 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık suret~,ı 
kiraya verilecektir. istekli olanların encümenin toplandığı C' 

pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar ene~ 
ni yilayete müracaatları ilan olunur. 2884 (20~ ... 

uhaserei husu ' ye müdüriye" 
tinden: 

36 Dükkan Kemer caddesi 
3 Mağaza Bekir paşa hanı içinde 

29 Dolak Bakır bedestanı 
32-28 Mağaza Balıkhane çarşısı 

1 O Baraka Karşıyaka Nesimiye so. ııı· 
f darei hususiye ye ait olup yukarıda yer ve cinsleri ya zıh • t,'' 

rat 7-9-935 tarihinden itibaren 16-9-935 tarihine kadar 10 te~~ 
müedetle temdiden arttırma suretile kiraya verilecektir. ]s··dil' 
olanların şeraiti öğrenmek için her gün hususi muhasebe 

6 
9~935 

riyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 1 - ,o· 
Pazartesi günü depozito veya banka mektubu ile vilayet eıı 

· müracaatları ilan olunur. 2883 (2057) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakc l karşısnıda. _ 

30 sene gibi uzun bi~ zamand rı nberi temizlik V"!. istık:. 
metile nam kazanan otelimizde L u defa esaslı tamırat Y lı 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edile~e,.; 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahat e 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. · 

·u· rnidıJJ 
Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. . . ., te" 
Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati ogreilf' 

cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarıınıı 111 

terilcrimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. ı?9) 

26 - 26 (1 

Devlet demiryollarınr;an: i•d' 
Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri

5
aJ: p~" 

gösterlien gayri menkuller, 4-10-935 Cuma günü saat l pıe b•' 
.zarlık usulü ile lzmirde Basmane istasyonunda 7 inci işlet 
nasında kiraya verilezektir. ·ıctı.ttd' 

isteklilerin yine aşağıda binalar hizasında gösterilen mı ·J<ııl'' 
... . vesı ıe 

muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettıgı eter 
ve işe girmeye kanuni mani bulunmadığına dair beyannaJJl ,tı11r1 

aynı günde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine ınüraca 
lazımdır. ··fettif 

Bu işe ait şartnameler Alsancakta sekizinci işletme ıuıı 
lik binasında parasız dağıtılmaktadır. 

Senelik muha· ıı1'1''t 

Maukii 
A lsancakta Şehitler Ya
dıgar sokağında .. .. .. 

" 

men kira Mtı'°' ·.,ııt 
teJJl1 

bedeli ·J<tl.lrt 
J!Jı '° Cinsi lira 4. 

2 hususı No. lu baraka 60 
yazıhane 
12 kapu No. lu baraka 60 
kahvehane 

ll-15 
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DOKTOR 

liya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,S dan saat 6 ya kadar 
TELEFON 3686 

~- 24-26 (92!1 ... ,.v-r" ;-4'..r.zJz. z:zzzzzz~Jo/~ 
~"'4/.ZZ7..2Z7..Z./-7JJ..AZZZ7.7...7.zL\ 

DOKTOR 

le~ A i T arakçt 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

ltıüzayede salonu bitişiğinde 
·· ~ No. 45 N 
~gleden sonra 15-18 kadar 
astafarını kabul eder 

._(1250) Telefon 3806 

GfiZHBkimi 
MlTATOREL 

Za
Adres - Beyler Numan 
de sokağı Ahenk mat

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

..... (229) 

~~J...7..z7.;arzZV7J..OZD. 

liususi muallim ~ 
ikmale kalan ilk ve orta ~ 

~ektep talebeleri süratle im
haoa hazırlanır. ( M. Z. ) 

~Unıuzile Kcmeralbnda An: 
ara kraathanesi ittisalindeki 

tu"alet salonuna mbracaatlan 
~-10 

7J..Z 'Z/.1.LL//..//.,/c 

•~rnlr belediyesinden• 
liava gazı müessesesi için 

heher tonu on Ura yetmiş ku

ruş bedeli mubammenli (3200) 

~~n Zero dis Jave Zonguldak 
0rnlırü uray başsekreterliğin

deki Şartnamesi dairesinde ka

P.alı tarf usulile yapılacak ek
sıltrne ile alınacaktır. 

2 
Bu işin muvakkat tcminah 

568 liradır . 
.. Eksiltme 20 eylül 935 cuma 

Run .. u saat onda yapılacaktır. 

Teklif mektubu kapalı bir 
Zarf · · · ıçensme konup mühürle-
necek, muvakkat teminata ait 
rtıakbuı: veya banka teminat 
lllektubu ile birlikte başka bir 
.ıarfa k .. . h .. . onup uz.erme angı ışe 

aıt olduğu yazılarak mühürlü 

bir vaziyette eksiltme yapılma
dan bir snat evveline kadar 

Şarbaya verilecektir. 

5--10~14-18 2829 (2017) 
- 502 lira 50 kuruş bedeli 

\~uhammeneliGündoğduda altmış 
b ç adanın 402 metre murab
b aındaki onbeş sayılı arsası 
aş sekreterlikteki şartnamesi 

Veçbile 13-9-935 cuma günü 
~hat 1 O da açık artırma !le 
1 ale edilecektir. 

lıtirak için 38 liralık mu
vakkat teminat mektubu ile 
k 6Yl~nen gün ve saata kadar 
0rnısyona gelinir. 

29-3-7-11 2765 (1285) 
l . :- lznıir şehri hududu da-
ıılınd_ki bilumum fırıncılarda 

çiç k m yası istimali mencdil
ınesine v~ bunun yerine adi 
~aya lrnllanılmasına ve hilafına 

areketi sabit olanlardan nisbi 
Para ceza ı alınmasına dair 
tenbihnameye madde ilave 
edilrniştir. Tenbihnamc hüküm
lerini alakadarlar gazete ilan 
tarihinden itibaren üç gün 
İçinde tatbik etmek IJlecburi-
Yetindedirler. Herkesce bilinsin. 

2892 (2053) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekteblmlzln 

Ana ve ilk kıscmlarına talebe kayıt ve kabulU erlO!Un ikisinde başlar •• 

A 
k smı . 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 

na ,.,,_,1r,,..r,-Y77.: en son usullere göre hazırlanmıştır. 
r7J.U.Z71Z7~.J~J.JJJ../.J 

K 
• t • • • için her gün saat ( 9 DAN. 17 ) ye kada~ yeni binanın 

ayı iŞi • KESTELLi CADDESi üzerindekı kapısından 
C77//.,/J7,:ZZ-/.D....JZZJ 

Temin 

Ayni 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

eden So~uk .. 

1 

6-26 (2001} 

z ev 

ava 

0 z :leki onf .. r ... 

!ahı değildir 

E 
zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılıyacak 

sısa~ı Büyük 
Da meydana getiren ~·egane müessesedir 

cr..7-71. 77?27J.77ZZZLZ7..Z 'ZZJDlll lEllllllrY7J'YXZZ77..7.777.ZZZTJ.ZZZZZJ 

Bakkal ar, a , astacı ar 
mahallebiciler, lokantacılar 

Bi a eer .. --. 

ve 

an.ayı ında 

KZ E - = 

PAVYONUNU öRENLER 

KULA Fab ının 
Yapt~.w ı kumaşlar a gösterdiği muvaffa

kiyeti takdir ediyo lar. 

Bu fabrikanın kumaşlarında şu güzellikler 
hemen )? .. ze ~ar ar: Sa.~ ~.ünden yapılışları, 
ucuzlugu, s .. laml gı, u u tutar ı"' ı ~ . az 
ve çekici renk g~"zeır.~·. ' 

Mutlaka • zıya ret 

,1 ... ------------------.-.ı--~ Türkiye Yağ ve Mamulatı 
Sanayii Ltd. Şirketi 
........ IEIİ?mll!lmllB.!"!11-.:ı:Jl~::ll'!lllZI•:• 

Saygın yurddaşlarııı ınanıulatı ) al{· 
kında ötedenberi gösterdiği rağh t 
ve tev cciilıün ıni ınet a ·ı olan 

Yağ ve sabun fabrikalar! 
Bu kerre çıkarnıağa muvaffak olduğu 

nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerine 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TORYAG 
ismini verdiğimiz ı,bu " V mek yağı ,, bu 

cins yağlardan istenen bUIUn şeraiti havi 
ideal bir "Matbah" yafiıdır. 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandığı gibi 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlılar ya
pılmasında büyük muvaffakiyetle kull:ınılmaktadır. 
Yağlarımız fenni ve sıhhi şernitin en yüksek temina

tına mnlik oldukları gibi bittabi temir.lik hususunda en 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ihmal 
edilmemektedir. 

Bundan dolayı vüc11tlarile onörlcndiğiroiz salahiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olanlarla 

astalar için hazırlanacak yemeklerin bu yağ· 
)arımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmeleri 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu bapla 
daha arib malumat alabilmek için Turandaki müesse
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumU'.t 
saygılı halkım1zm emirlerine amade olduğunu arz ve 
keza 9 eylül serı_risinde genel kapının sol tarafında rıt 
1 ila 4 numaralı pavyonlarımızı ziyaret buyurmalarını 
rica ederiz. 

• 
"YEN9I 

Hurufat Dökümha esi 
1IWl1 = ı 

Abdülaziz Heybeli 
Murabıt Çarşısı No. 25 JZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 
·-- Çabukluk 

Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUesseaemden tedarik ediniz 
Talep vul uunda katolog ve fihrist gönderlllr 

1 >..A.IıvIC>~ 

Cep Vantilatörleri 
Daimon Yıldırım ma·rka 

En son icad edilen bu vantilatörler zarif bir 
kap içindedir. Bir bayan çantasında 

bir bay cebinde taşır 

Ağırlığı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi piJlc işler bir santta ancak 

bir kuruşluk sarfiyat yapar, heri.ese lfir.ımdır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU : lzmirde Sulu han civaı mdn 28/9 
(ANADOLU Hurdavat mal)azası) 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü f carethanesi 

~~~~l!P~· 

Amatör 
ÇABUK 

ucuz 
TEMJZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
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da irket makamına kaim lni'bula~ktır. Be)'JlCfttlrekl kanlığının ~irket üzerinde dai-

.. tt Ey~t~ 
idare ve temsil etmeğe 1e~ 
]erini vermeğe, şube ıı•.-ı, 
gümrüklere gelen ve gell' • 
olan malları çekmeğe, ve ~' 
icabeden sair muamelatıdl ~ 
şarmağa, şube namına ıJ 

killen veya müştereken ~ 
vi ticarı teşebbüslere ve; 
hütlere girmeğe, bank _.t 
besa p açtırmağa, kasalar e 
mağa, kapatmağa, poJiça ' , 
sair ticari senedah i--:~ 
kabul~, redde, protestoy•~ 
lasa : bir ticarethanenin ~rt 
muamelatını tedvir ve '1 
için hangi salahiyetlerle tıa 
cehhez olmak muktez:i is~ ,e 
tün bu hakları haiz olııı~ 
lzmir şubemize karşı haŞ ti"' 
ve başkalanna karşı da ıll 
miz tarafından açılmış , e 111 

fzl{UT s7cill llcarel memttfitlğuııdan: ' 
(Zaman manifatura limitet 

şirketi İzmir şubesi] ticaret 
unvanile İzaıirde Peştemalcı
larda Mimar Kemalettin cad
desinde 46 numarada manifa
tura üzerine ticaret yapan işbu 
şirket şubesinin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi ile 
şube vekili Zeki oğlu Azize 
verilen vekaletname ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin 1473 numarasına kayt ve 

' tescil edildiği ilan olunur. 
1- Şirket mukavelenamesi 
2- Vekaletname 

İzmir Sicilli Ticaret 
memurluğu resmi 

mührü ve F. Tcnik . 
ımzası 

"Suret,, 
Sicil Numarası 

21223 
Sicilli Ticaret Memurluğun

dan: 
lstanbul Vilayetinde lstanbul 

semtinde Hubyar mahallesinde 
Sultanhamamında 46 numaralı 
mahalli ikametgahı ticari itti
haz ederek manifaturacılık ile 
iştigal ettiğini beyan eden ve 
İbrahim Te~fik Basmacı, Sa
biha lbrahim, Ahmed Sabri, 
Rukıye Ahmedden müteşekkil 
olan (Zaman Manifatura Limi
ted şirketi sermayesi 110000 
T. L.) unvanı ticarisini haiz 
şirketin İktisat Vekaletince 
musaddak esas mukavelesi ve 
unvanı şirket klişesi altında 
Şüreka imzalarının 21223 sicil 
numarasında kanunu ticaretin 
ahkam ve mevaddı mahsusası
na tevfikan Sicilli Ticaret da· 
iresince mahfuz vesaika müs
teniden 2-8-935 tarihinde tescil 
edilmiş olduğu ilan olunur. 

ilan numarası: 16588 
ŞıRKET MUKA VELENAMESl 

Zaman , Manifatura Limited 
Şirketi mukavele ve nizamna
mei dahilisidir: 

"B!RİNCİ FASIL,, 
Maksat ve Unvanı Şirket 

merkez sermaye ve müddeti 
Şirke 

Madde 1 - Kendi nam ve 
hesabına sigortacılıktan gayri 
Ticaret kanununun ticari ad
dedebileceği bilcümle muame• 
lat ve bilhassa manifaturaya 
müteallik emtiai ticariye mu
bayaa ve furuhtiyle iştigal ve 
temini menafi ve ticaret ey
lemek üzere zirde muharriri· 
ni imza arasında berveçhiati 
miktar hisseleriyle gayei mesu-
liyeti münhasıran vaz ve tes
limini taahhüt ve deruhte ey-
ledikleri mezkur miktar ser· 
mayelerle mahdut ve eshama 
gayri münkasem olmak üzere 
işbu mukavelenameşeraiti veç
hile Limited nev'inden bir (ma
nifatura şirketi ) tesis ve teş
kil olunmuştur. 

Madde - 2 Şirketin miktarı 
sermayesi yüz on bin Türk Li
rası, olup atideki şekilde ta
ahhüt ve vazolunmuştur. 

Bay lbrahim Tevfik 33,000 
adet Türk Lirası 

Bay Ahmet Sabri 23,000 
adet Türk Lirası 

Bay Ali Derviş 34,000 adet 
Türk Lirası 

Bayan Sabiha Ibrahim 10,000 
Türk Lirası 

Bayan Rukiye Ahmet 10,000 
adet Türk Lirası 

YEKÜN 110,000 Türk Lirası 
Şüreka ekseriyeti ara ile iş

bu sermayeyi daha bir misline 
kadar tezyit etmeğe mezundur. 
T czyidi sermayeye karar veril
dikçe, Ekonomi Bakanlığına 
malumat verilecektir. Tezyidi 
sermayeye karar verildiği tak
dirde her şerik sermayei mev-
zuası miktariyle mütenasip his
se ahzine selahiydtardır. Şu 
kadar ki şürekadan bir kısım 
hisse ahzından istinkaf eder
lerse bu kısım tercihan şüre
kayı saire tarafından alınır. 

Madde 3 - Şirketin unvanı: 

Zaman Manifatura Limited 
Şkketidir,_ 

Madde 4 - Şirketin merke
zi lstanbulda Sultanhamam cad
desinde 46 numaradaki mağa• 
zadır. Şirketin şubesi Izmirde 
Peştemalcılarbaşı Mimar Ke
malettin bey caddesindedir· 

Madde 5 - Şürekanın .hi~
selerini mübeyyin vesaik nama 
muharrer olacakbr. Şüreka
dan biri hissesini satmak 
arzu edorse evvela diğe : şüre

kaya teklif edecektir. Şüreka 

arasında mezkur hisseyi iştira
ya talip bufunmadığı takdirde 
sermayei şirketin üç rubu ek
seriyeti arasiyle ahara devrü 
fürubt edilir. Şirket hisselerine 
tesabüp edenler veya halefiyet 
tarikile şirketin hisselerini el· 
lerin<le bulunduranlar aynen ve 
bilakaydüşart işbu mukavele 
name ahkamını kabul etmiş ad
dolunurlar. 

Madde 6 - Mukarrerat ek
seriyeti araya tabidir. Mukar
rerata her bir şerikin adedi 
sermaye miktarına göre reyi 
vardır. Ancak bir hissedar 
umum hisseler adedinin sülü
lüsünden fazla reye malik ola
maz. itayı reye vekalet için 
mezuniyeti tahririye lazımdır. 

Madde 7 - Hisseler şirket 
nezdinde tecezzi kabul etmez. 
Şirket her şerikin hisselerinin 
mecmuu için bir sahip tanır. 

bir hisseye müşterek alakadar
ların mümessil veya vekilJeri 
olmadığı takdirde, şi rketin ge 
rek hisselerden ve gerekse 
muamelatı saireden dolayı şü

rekaya tebliği veya herhangi 
bir suretle olsun bildirilmesi 
icabeden hususatın bu gib\ 
müşterek alakadarlardan yalnız 
birisine karşı yapılmış olması 

cümlesi hakkında muteberdir. 
Madde 8 - Ekonomi ba

kanlığının musaadesi istihsal 
olunarak, şirket sureti kat'iye
de teşekkül edince, şüre ki 
azami bir ay zarfında deruhte 
ve taahhüt ettikleri sermayeyi 
tamamen şirket veznesine tevdi 
ve teslime mecburdur. 

Madde 9 - Şürekadan gay
risinin, tezyidi sermaye suretile 
şirkete duhul edebilmesi şüre
kanın tahriren ve ekseriyeti 
irasiyle ittihazı karar etmesine 
mütevakkıftır. 

Madde 10 - .Şirketin müd
deti on beş Nisan dokuz yüz 
otuz beş tarihinden itibaren 
üç sene sekiz buçuk aydan 
ibarettir. Şirketin birinci sene
lik muamelatı ve hesabatı on 
beş Nisan 1935 tarihinden 
başlayıp Kanunuevvel gayesin
de hitam bulan sekiz buçuk 
aya inhisar edecek, diğer se
neler tamam on iki aylık mua
melatı ve Hesabatı ihtiva ede
cektir. 

Madde 11 - Şirketin ted
viri umuru için hisseda .. Jar ara
larında bilahare bir veya mü
teaddit müdür tayin edebilirler. 
Tayin edilecek mü u.ür veya mü
dürler!n isim veya isimleri mu
ahharen hissedarlar tarafından 
tahriri o!arak tahtı zapta alına
caktır. müdür veya müdürler bil'
umum ukut ve mukavelatı icraya, 
mübayaata, taahhüdata, ahz ve 
t ekabbüle, bey'e, mübadeleye, 
her türlü menkulat ve gayri 
menkulatı icar ve isticara, ik-
razat ve istikrazat, kefalet ve 
rchni irtihana, her türlü men
kul ve gayri menkul teminat 
ve ferağ transferleri kabule, 
her türiü rehin ve imtiyaz hu
kukundan feragat, fekki, hacız 
ve fekki rehin ve fekki temi
nata, her türlü tefviz ve teb
dile muvafakata, memurini nasp, 
azil ve tebdile ve bunlardan 
kefalet ahzına, bilcümle mu
hakim huzurunda müddei ve 
müddeaaleyh sıfatlariyle muha
samaya, her türlü mukarrerat 
ve ilamat ihtihsaline, bunları 
mevkii icraya vaz'a, akti sulh 
ve ibraya, tahkime ve hakem
lerin tebdilini talebe, feragat& 
davaya, velhasıl ıirket umu• 

olarak kaffe~ ., !J}f.udatı icr"ya jttihaz edilip imza edilen bu mi teftiş. ve mürakabe hakkı 
mezun ve salihiyettardırlar. gibi mukarrerat işbu mukave- mevcuttur. 
İşbu salahiyeflerin tadadı tah- lede mevcud imişcesine makbul Madde - 28 Şirketin hini 
didi olmayıp mislen olmakla ve muteberdir. tasfiyesinde ticaret kanununun 
mumaileyhin tahdidi salayiyeti Madde 21 - 1 linci madde- 451, 452, 456, 457 ve 458 inci 
manasını ifade etmez. Şirket his- de muharrer olduğu üzere mu- maddeleri ahkamına tevfikan 
sedaran · heyetince · bir karan ahharan tahb zapta alın- hareket edilecek ve 457 inci 
mahsus iJe hasrü takyit edil- mak suretiJe tayin edilecek maddedeki hükümlere göre 
miş olmadıkça bil'umum husu· müdilr ve müdürlerden herbi- tanzim olacak nihai ve kat'i 
sat müdüriyetin. vazife ve sa- rinin şirket damgası albna blançonun musaddak iki sureti 
lahiyeti dahilindedir. mevzu imzaları şirketi ilzam de Ökonomi bakanlığına gön· 

Madde 12 - Şirketi ilzam edecektir. derilecektir 
etmek, imza ve taahhüdü mu- Madde 22 - Müdürler bü-
teber olmak için şirket namına tün evkat ve mesaisini şi:ket 
imza ve teati edilecek her ne- umuruna tahsis etmeğe mec-
vi evrak ve vesaik ve senedat burdurlar: menfaatı tamamile 
(Zaman manifatura Ltd. şirke- şirkete munhasır olmak üzere 
ti ) ibaresini havi şirketin mü- toplu bir ekseriyetle verilecek 
seccel ve müsaddak mühürü karar ve müsaadeyi takiben 
altında m·· dür ve müdürlerin müdürün diğer bir işle uğraş-
imzayı şahsileri bulunmak şart- ması caizdir. 
tır. Müdür hiçbir sebeb ve Madde 23 - Müdür veya 
vesile ile başkaları menfaatına müdürlarine sailerine mukabil 
şirket namma birkimseye ke- bir ücret verilmesi muvafıkbr. 
falet ita etmeğe ve kefaleti Ancak bu iicretin verilmesi 
nakdiyede bu[unmağa mezuo ekseriyeti ara ile karargir ola-
değildir. caktır. Bu takdirde müdür ve-

Madde 13 - Müdüriyet, şir- ya miidürlere verilecek maaş 
ketin hesabatı senev;yesini her bilahara ekseriyeti ara ile ta-
sene kanun evv~l gayesinde yin ve tahtı zapta alınacaktır. 
kat ile şirketin mevcudat, 24-3-935 
matlubat ve düyun&tım sara- Nişantaş Rumeli caddesi Cabi 
hatan müş'ir bir kıt'a biliinço apartman No. 2 de mukimler 
tanzim ederek şürekaya irae Ahmed Sabri ve Rukiye Ah-
eyliyecektir. med, Nişantaş Süleyman Naziş 

Işbu muvazenei umumiyenin sokak No. 10 da Ali Derviş 
her sene mart zarfında şüre ve Nişantaş Rumeli caddesi 
kanın içtimaa celbiyle kendile- Cabi apartman 3 No. da mu-
rine t evdii ve bilançonun şiire- kimler İbrahim Tevfik ve Sa-
ka tarafından kabul ve imza biha Ibrahim. 
edilmesi şarttır. Imza: lbrahim Tevfik, imza: 

Madde 14 - Her sene ni- Ahmed Sabri, imza: Ali Derviş 
hayetinde tanzim olunan bilan- imza: Sabiha, imza: Rukiye 
çodan şirketin bil'umum masa- Bugün 1935 senesi martının 
rıfatı zaruriye'3iyle matlubatı yirmi dördüncü pazar günüdür. 
meşkukenin gayri kabili tahsi l Dairede okunan anlatılan bu 
o'an mikdarı bittenzil tahak- mukavele altındaki imzaların 
kuk edecek temettüatı safiye- adlarını sanlarını dairemin ta-
den yüzde onu ihtiyat akçesi- nıdığı lbrahim Tevfik, Ahmed 
ne ve mütebakisi de şürekaya Sabri, Ali Derviş ve Sabih 
sermayeleri nispetinde tevzi lbrahim ile Rukiye Ahmed' 'n 
ve taksim olunacaktır. olduğunu tasdik ederim. 

Madde 15 - Şirkef n ted- Resmi mühür 
viri umuru zımnında istikraz T. G. lstanbul Altıncı No-
yapmak icabederse işbu istik- teri Galib Bingöl. imza: 
raz edilecek para veya para- Galib Bingöl 
lar için evvelemirde şürekaya Bu suretin dairede saklı 
müracaat edilecek ve şüreka 24-3-935 tarih ve 3037 numa-
parayı vermeğe rıza gösterirse rah imzah nüshasına mutabık 

kendilerine tevdiatlarına mu- olduğu anlaşılmakla bittasdik 
kabil senevi % 9 faiz verile- alakadarana verildi. 
cektir. Şürekadan biri veya 24 Mart 1935 
diğerleri parayı verme - 1stanbul altıncı Noteri 
ği kabul etmezse o zaman Galip Bingöl 
istikraz hariçten yapılacaktır. lstanbul altıncı noterliğinden 

Madde 16 - Şirketin inkı- musattak 24 Mart 1935 tarih 
zayı müddetinde bilcümle ta- ve 3037 numaralı Zaman Ma-
ahhüdatı ifa olunduktan sonra nimatura Ltd. Şirketi muka-
ihtiyat akçesi sermayeleri nis- vele ve nizamnamesine zeyil-
betinde şürekaya taksim olu- dir: 
nacaktır. 10 uncu maddeye zeyil: Mu-

Madde 17 - Şirket serma- kavelenamenin onuncu madde-
yesinin yarısı düçarı zıya olur· sinde Şirketin 15 Nisan 935 
sa şüreka ekseriyetle hululu tarihinde muameleye başlıya-
vadeye intizar etmeksizin şir- cağı yazılmış ise de müddeti 
ketin tasfiyesine karar vere- mubaşeretin Ekonomi Bakanlı-
bilir. ğınca vaki olacak müsaadeyi 

Madde 18 - Şürekadan ve Şirketin tescili ve ilan mu-
birinin vefatı veya iflası halin- amelesini takip eden tarihten 
de şirket münfesih olmaz. Şir- itibar edilmesi ve müddetin 
ket diğer hissedarlar beyninde 1938 "bin dokuz yüz otuz se-
esas mukavele ve tadilatı da- kiz,, senesı Kanunuevvel niha· 
bilinde hitamı müddete kadar yetinde hitam bulması şüreka 
kemakan ve bila müdahale arasında karargir olmuştur. 
devam eder. Ve bu bapta bir Madde 24- Şürekanın itti-
guna müdahele vaki olamaz. fakla mukavelenamede tadili 
Vefat veya iflas eden şerikin tasavvur edilen nıaddeler Eko-
halefleri sermayelerinin istir- nomi Bakanlığına arzedilecek 
dadı zımnında hitamı müddete ve tasdik ve tasvibini mütea-
ve şirketin tasfi yei kat'iyesine kip tadil edilecektir. 
intizara mecburdurlar. Madde 25--- Şirketin bütün 

Madde 19 - Onuncu mad· müstahdemini Türk olacaktır. 
dede yazılı olduğu üzere şir- Şayet ileride ecnebi müstah-
ketin müddeti devamı üç sene deminin de istihdamı iktiza 
sekiz buçuk ay olarak tesbit ederse bu cihet ancak Ekooo-
edilmiş ise de müddetin hita- mi Bakanlığının müsaadesile 
mmdan iki ay evvel şürekanın yapılacaktır. 

tahriri olarak vukubulacak ta- Macide 26 - Şirketin her 
lepleri üzerine şirketin daha senei ticariye gayesinde tanzim 
üç sene temdidi caizdir. Bu edeceği blanço ve kar ve za-
takdirde keyfiyet Ekonomi rar hesaplarile idare heyeti 
bakanlığına ıhbar edilecektir. raporunun ve müstahdemin 

Madde 20 - işbu mukavele cetvelinin ikişer sureti (Ekono-
alıkamının tebdili ve tadili ve mi Bakanlığına) gönderilecek-
yahud yeniden madde ilavesi tir. 
ıürekimn ekseriyeti &ruiyı-

25 nisan 1935 
Nişantaş Rumeli caddesi Cabi 

apartman iki numarada mu• 
kimler Ahmed Sabri ve Ru
kiye Ahmed, Nişantaş Süley
man Nazif sokak on numarada 
Ali Derviş ve Nişantaşmda 
Rumeli caddesi Cabi apartman 
üç numarada mukimler lbra
him Tevfik ve Sabiha lbrahim. 

imza : Rukiye, imza, Sabiha, 
imza Ahmed Sabri, imza lbra-
him Tevfik, imza Ali Derviş 

\ 
Bugün bin dokuz yüz otuz 

beş senesi nisanının yirmi be
şinci perşembe günüdür. 

Dairede okunan anlatılan bu 

zeyilname altındaki imzaların 

adlarını sanlarını dairemin ta
nıdı Ahmed Sabri, Rukiye Ah-

med, Ali Derviş, lbrahim Tev
fik ve Sabiha lbrahimin oldu
ğunu tasdik ederim. 

25 nisan 1935 
Resmi mühür 

T . C. lstanbul altıncı noteri 
Galip Bingöl 

İmza : Galip Bingöl 
Bu suretin dairede saklı 25 

nisan 1935 tarih ve 4453 

imzalı nushasına numaralı 

mutabık 

bittasdik 
olduğu anlaşılmakla 

alakadarana verildi. 
25 Nio;an 1935 

lstanbul Altıncı Noteri 
Galip Bingöl 

(Zaman Manifatura L t d. 

Şirketi) nin ~8 ffia<lJedcn iba

ret olan bu esas mukavelena

mesi muvafık görülmekle tica
ret kanununun 505 inci mad· 

desine tevfikan tasdik kılındı. 
ıktisat Vekili N. 

Imza 
Damga kanununun 26 inci 

maddesi delaletile 12 inci mad
desine göre alınması icabeden 
binde iki nisbi resmin veka
lette saklı esas mukaveleye iki 

yü yirmi liralık pul yapıştırıl

mak suretiyle tahsil edilm.ştir. 

8 Temmuz 1935 
Resmi mühür ve imza 

Umumi No. Hususi No. 
7569 2/80 

Bu mukavelenin sureti dai
remize gösterilen (lstanbul Ti
caret ve sanayi odası Sicilli 
Ticaret Gazetesi) nin 7 ve 8 
Ağustas 1935 tarih ve 2598 
ve 2599 Numaralı nushaların
dan çıkarılmakla tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz otuz beş 

senesi Eylül ayının Altıncı 
Cuma günü. 

lzmir Üçüncü Noteri Tahsin .. 
Amur Mührü resmisi ve 

imza okunamamıştır 
Yevmiye No. 9634 
Şirketimiz lzmir 

• lacak davalardan ötürü, ,Jıf' 
gutayda ve bütün bak Y ft 
ve dairelerle Danıştayd~ 
Yönetegeler, sosyeteler, ~er 
lar ve kurumlar katında ;· 

yönden şirketimizi teoısi~, 
va açmağa, veya vazgeç .,,,. 

and içirtmeğe, yargıca ~· 
ğe, bir uzlaşım ya bir b ~· 
dirim yapmağa, hükme.~ 
lanmış bağlanmamış şı ~' 
haklarını, paralarını yUr~t ,.r 
ve dişında istediği gibi ~,!· 
vermeğe, ve hacız koyurgt,r! 
dırmağa ve yürütmeğe, 1 '1~ 
kendisiyle birlikte veY' 1' 
ayrı çalışacak başka ve #r 
tutmağa, sözün kısası b~"' 
üstüne şirketimizin h•. ı,e· . ı• 
korumak ve barımak 1~1,,P 
ğeneceği her türlü Y0 ·r f 
yürümeğe, şirketimiz J;-rD',;ı 
besi müdürü ( Zeki oglu 
vekil yaptım. ) 11d· 

lstanbul Sultan hamarDz,_, 
desinde 26 numarada . ,.. 
manifatura Limited şirke~ll1 

. n Jb 
mına ımzaya mezu 

Tevfik basmacı. ''' 
Pul üzerinde 15 AğostoS "'' . e ıv 

tarih ve şi:ket firması ı Jl,ı 
rahim Tevfik basmacı jrfJ 

No. 9634 j.il 
Bugün bin dokuz yUz ,~ 

beş senesi Ağustosu~;;. 
beşinci Perşembe günU J •~' 

d aftır',,,,. 
Bu vekalet kağı ı "e 'il"" 

klişe ve imzanın adını ~·~ 
d dl ı ....t' 

nını dairemin tanı 1ır ti ,... 
manifatura limited şir~~br~i~ 
mına ~zaya mezun otdll~, 
Tevfik Basmacınm" 1 ~· 
ve içindekileri baştan b::~~e 
bul ettikten sonra ;ı:o· 
koyduğunu tasdik ederb ~ f; 

15 Ağustos 935 tar rJot'11 

C. lstanbul Altıncı ... _Mil 
• ,, rfJ ii""" 

Galib Bingöl resmıS' ~ 
ve imza okunamadı. tos'' 

A "oS 
Pul üzerinde 15 g ad•· 

tarih ve imza okunafll 
Umumi N o. 7388 
Hususi No. 2165 . garf''11 

Bu vekalet suretin"
1 l ~o•ıJ' d ,ı ·;~ 

aslına ve dosyanııı a 01~, 
lan suretine uyg0'\.uı. ,-,, 

s· do~ ("''' 
tasdik kılındı. . AıPl1ustoS ~ .... 
otuz beş senesı b • gu"' · 
otuz birinci Cuınarte~ }'llot(rı 

lzmir Üçiincllu"biir' 
'lt ııı 

resmıb . zıısı 
ve ııP 

B. T ahsinin urtuluş Y~~1.~ 
t · ·0 AMEL . fiııtJ s anesını ve yevıniyeıerı. ·ııtlısrt 

30 L• A d• • 1. aıııelı> ıra pan ısıt ve mümasi 1 

20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyat arı 

1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1 5 Lira Birinci sınıf ' . 
2 Lira Lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

Adres: lzmir Çivici hamamı civarı 
330

9) 
Müdüriyeti - Telefon ( 1235 

19-26 
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ratelli Sperco 
Vapur Ace tesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm H

ır.anımızda olup 14 eylülde An-
~rs, Rotterdam, Amsterdam 

amburg limanları iç:n yük 
alacaktır. 

d ORESTES vapuru 23 eylül-
en 30 eylüle kadar Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve 
H

1
amburg hmanları için yük 

a acaktır. 

. ~ERCULES vapuru 7 teş
rını evvelde gelip 12 teşriniev-
velde Anvers, Rotterdam.Ams· 
~e.rdam ve Hamburg limanları 
ıçın yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 
evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tablıyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tence Jimanlarma hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teş~ini
evvelde gelip yükünü tahlıye-
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYMEDES vapu;u 19 
teşrini evvelde gelip yükünü talı· 
Hyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

SVENSKA O~ıENT LıNEıN 
HEMLAND motörü limanı

mızda olup yükünü tahliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Got~
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlanna hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya li· 
nıanlarma hareket edecektir. 

V ASLAND motörü 15 teş· 
tinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
burg, Dantzig, Gdynia, iskan· 
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 
SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde gelip 1 teşrinievvelde 
Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barse!ona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri-
11 ev,•elde gelip 28 teşriniev-
..-clde Pire, Napoli, Cen~v?, 
Mnrsilya ve Barselona ıçm 

yük alacaktır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri
,.· evvelde Anvers ve Gdynia 
limanlan için yük alacakbr. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes· 
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Doktor 

şı 
lzmir Memleket Hastanesi 

Ro tken mütebaassısı 
Her Nevi ONTKEN 

uaye elerl 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşı ı No. 25 
Telefon: 2542 

H (182) 

• v. 
. :F. . Van Der f 

Zet~ & Co. ' 
Deutche Levante Linie 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
bekJen:yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracaktır. 

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

alacaktır. 
WINFRIED vapuru 1 birinci 

teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 

yük alacaktır. 
WASGENWALD vapuru 14 

birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş· 
rine kada: Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
limanımızda olup Aovers, Rot
dam ve Hamburg için yük 

ah yor. 
NORBURG vapuru 8 birinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSK ~ Middelhavs 
Linje (0/S. A/S Spanskelinjen 

SARDINIA motörü 27 ey· 
Jülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç Jimnnlarma yük 
alacaktır. 

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 
Dippe ve Norveç 
yük alacaktır. 

motörU 23 
bekleniyor. 
Jimanlanna 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
ıekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corpora tion 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se• 

ferler. 
F.XECUTIVE vapuru 18 ey· 

Iülde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru 20 ey

lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı mallan ls
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma ede-
ccektir. 

Service Direct Dnnubien 
Tuna hattı 

ALISA motörü 10 eyliilde 
bekleniyor. Be1grad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeşte, Brafs
lava, V y:ına \'e Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motOrü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lnva, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 
BUDAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Belgrad1 Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 

alacaktır. 
A VUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line l'umpanyasının BEN
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyamn bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

ABOUKIR vapuru aynı za· 
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksnyı şark ve 
şarki Afrikanm bütün limanla-
nna mal 

/ alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. llnnri Van Der 
Zec & Co. 

Birıİnci I<ordon Telefon No. 

YENi ASIR 

O iver Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRfNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Livcrpool Hattı 
ROU!\"ELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bu!unacaktır. 

0100 vapuru 17 eylülde 
beklenilmcl<te olup 21 eylüle 
lcadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-

dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup 18 eylüle 

kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey

lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 

ve ayni za01anda 6 tesriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi· 
aation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala· 
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALILEA vapuru 10 eylül

de Hamburg, Bremen ve An· 
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
p~rl_ann isimleri üzerine deği
şıklıklerden mesuliyd kabul 
edilmez. 

1 
1 ALATA 
1 ~ iç hastalıkları doktoru ~ 

1 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 N 

r/Z777 /Z/7Z://./7J.J'77.7Z7Z77.717:) 

Bugüne kadar piyHaya çı-

karılan traı bıçaklarının 
en eyisi 

K z AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile aalaşılmı~tır. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak is
tiyenler 

lzmir Kuıu oğlu A 
çnrşısı 29 numarada n-
ta yalı Sait hır~avat 

magaz -
sına müracaat etsinler. 

(ZZJ'IT,z:L7/.77J..7..77.ZU7.7..7..7:7L7./..7..Zi~ 

Az işitenlere mahsus 

~ Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni 
Kulaktan geçme 

düğmeli model 

TİLKİLİKTE 

Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

~ 

J 
MEŞHUR 

cal rı 
Fa.allyettedir 

f!er tü~lü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel lokanta 
gazmo hiıl~sa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolard~ 
b?! ba~çe.cı.k suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
b~lı Salıhh ~stasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kıl oda verılir. 

f'la 12 r: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
emahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

26 - 26 (1180) 

um 
~n s.on .. sistem .. mid~, kar~n ,bağırsak, böbrek ve doğru-

. netıcesı luzum gosterılen pılotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kn~ık bağları, düzt~banlar için taban korsaları gayri tabii 
dogan çocu~lann vucutlarında~i iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemık hastalıklan netıcesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul antleri : 10 ild 12,30 öğleden sonra 

lrndar. 
ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey cade i No. 20 

__,_---.-.~~~u.,.--c;---:-r--,,,(~3~55~)-S_.7 ___ __,~ 

-J t .191ı! ...... ~2>. 

EL~~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu kar~ılam k bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrlibesi yapılmış binlerce kiıiye rençlik, ııbbat ve 
aeş'e Yermiş olan 

Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta fııideıini ıörmeyen yoktur. 

· Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı llaraççı 
Kardeşler nohilyelerilc sii leyiuiz ••. 

er kez: 
lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Şube: 
Ankara 

Aoafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Hnraççı Kar· 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

f 
L 
L 
E 
R 

Kanı: k eczanesi 

8' lsan in 
müstahzar tından 

• • 
sırı 

L 
E 
K 
E, 
L; 
E 
R 

Cildin dııimt yumu;ınklığını ve t zeJiğini ıırhrır. Yüzdeki çil· 
1 ri ve 1 k lcri hr. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son-
ra cilde lrıtif bir tazelik ve serinlik erir. Eczanelerle ıtriyat 
mai ıalarında bulunur. 



• 
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ŞEVROLE ... Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
'' Master de lüks ,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modelleridir. 

Acentesi: v. 'C r e • 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istcdij'inizi c11 ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
~crçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi iznlıat ve krokiler ıçm aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

G. D. G i il AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Ya nız 

Is 

Bu mucize değil, 

GRiPif~ 
in her gün binlerce 
mustarib i ı ısan üze
rinde yaptıgı deği-
şikliğin uf ak bir 

Örneğidir 

• 
ak ika içinde 

e eş'e-! 

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

karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
G RiPiN l<aşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

· vardır 7,5 kuruşa sablır. 

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 idaresini herkes 
bilir. lstanbuld:ı her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu'acaklardır. 

Bütün bu fevkalade1iklere ilaveten fintlar 
müthiş ucuzdur 

t 

I 

Kuvvetli akselerasyon aerodinamik 
l. .lar, yekpare çelikten tepe, az 
masrafla fazla randeman, diz tertibatlı 
sustalarla çok tatlı bir konfor yalnız 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

Birinci Ko don 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~-UBI~ 

VAPURDUMANI 
GÖZLÜK 

f'R~/ZZ7..Z:/7.7.Y.ZL/7.LXH?J:LZ:X7V?J'.<ZJ , 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarıf 

ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURAı< E 
HAMDI NUZHET: 

Sıhhat Eczanesi ! .. .. 
w .. 

ne U2'rayır ~ ··••" •••••• .. •••••••••••••••••••••••ııY'ıaııı• laa••••••••••••••••••••••• 

Zonguldak 
&:ider.. Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslilll 

Lira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnıı 12 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak N o. 1 O .. 

F .. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

tlt1 rl' 
ln~ıu\tını/. ıçın atıuekııhtıynçlarınızı pek nou1. f ıyfl 

temin etmek iRtorsoniı Halim nttn çnrşıt:ıınd:ı • 

Kavalah asan Nurı 
tıcnret lınncE<ınA müracaat edınız 

Ç i T O il 
11 d :r ve her net çiç•~aıarıtı 

Çını ve levazımı sıhhiyeden liivha"lar ve bhef cJf15 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıton/ar ve b01pJOf 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme /tt··· 
ve lnglliz künkleri ve bunla11n te/erruatl vesa 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 1ı•••' 
Yerli Çimentolar, Bütün M•r 

En MOaait Şeraiti• il 9 
••i•zamızda S•tııır 


