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Yorgunluğu gideren, hayata 

hayat katan yalnız 1 

ANKARA Birasıdır 1 

C.wullllriyctin Ve Oımı1ııo·iyct Eserinin Bekçisi, Sabahları Çı7wr Siyasi Ga~etedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

B. Lava en söylevini verdi 
Almanya notları: 3 
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Laypzigte 
-·-Fırka teşkilatı 

Berlln 7-9-

Laypı.ig'in tarih ve kültür 
bakımından umumi vaziyetini 
f6yle bir gözden geçirmiştik. 
BUgün de siyasal cephesini ele 
alalım. Altmış küsur milyonluk 
Alman ulusunun mukadderatını 
elinde tutan nasyonal sosyalist 
fırkac;ıdır. Biliyoruz ki nasyonal 
t aosyaliımin en çok çarpıştığı 
kuvvet komünizm olmuştur. 
Halbuki Laypzig vaktile bü
yQk bir komünist merkezi idi. 
Heme:ı hemen Almanyada ko
münistlerin en çok kuvvetli 
bulunduğu yerlerden bir Layp
zig o arak gösteriliyordu. 

Binaenaleyh Nasyonal sos
yalistler burada ilk günlerde 
büyük müşkülata uğramışlar, 
hatta ilk yıllarda ltendilerini 
gizlemeğe mecbur kalmışlardı. 

Nasyonal Sosyalizm en büyük 
darbesini Komünistlere indir
diği için burası çok kanlı ha
diselere şahid olmuştu. Bu gün 
ise vaziyet tamamen aksinedir. 
Hitlerciler Laypzigde çok kuv
vetli bir teşkilata sahih bulu
nuyorlar. Partinin en büyük 
kuvveti de bütiin teşkilatı 
gençlerin elinde bulundur-
masıdır. Parti şeflerinden 
Her Krüger beni fırka merke
zini gezmeğe davet etti. işin 
prensib bakımından esasına 
temas etmeden itiraf eyliyeyim 
ki derin bir hayranlık içinde 
kaldım. 
Herşeyden önce söylemeliyim 

ki bütün şefler otuz ile kırk 
Yaş arasındadır. Hatta 30-35 
yaşlarında olanlar ekseriyeti 
teşkil ediyorlar. Binaenaleyh 
vaziyete hakim olan gençlik 
demektir. Partinin organizas
yonu çok mükemmeldir. T e
şek kül anlarında alelade bir 
defter üzerinde kurşun kale
rnile çalışan teşkilat, bugün 
bir bankadan farksız intizama 
kavuşmuş bulunuyor. 

ilk girdiğim daire matbuat 
ve propaganda kısmı oldu. Bu
radaki işlerden partinin geçir
dis{i safhaları, partinin tarihini 
okumak mümkündür. 1 • Ni
san-1923 yılında ·· Almanyanın 
hürr;yeti için çalışmak istiyen
leı ! Bize geliniz., c:imlesini ih
tiva cyliyen nfışler sokaklara 
nsı:ınakla beraber işe ba~lıyan 
PattJ az znmondn b~yük bir 
eençlik kütle .. ini etrafına top
hımış, ve yorulmak bilmiy n bir 

Sof/11 /lrşilıri sa/11 'rdr 
r7/J////// // L/TL:.a'7.Y/.7/J .///,~" 

20 lk teşrin 935 
•• •• azar gun 

cayım memurları, snyım 

lrnntrol memur'arı, bu iş!e 
il re mi orunlar, bü ük 
\ küçük isyarJnr, sayıma ~ 
t · recel• bütün yurddnşlar 
ve yurdda oturan yabancılar 
bir tek ödev ile yükümlüdürler 

Ne bir eksik 
bir fazla 

Türk ulusunun sayısını doğ
ru çıkarmak 

'///7LTJ/..L77/7//.////Z//.. 
aa,vekalet 

lıtatistik umum müdirlü ·il 

Bi ı .. 
Panayır tetkikleri 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetlerle ekonomjk iş 
1 &~_s_a _____ ~_e_ra_b_~~ Ortahl~~-.~~~fym 
~'Ulus ar sosyetesinin a acı harha engel olmakhr. Gelecek arsıulusal panayıra Sov· 

Uluslar ümidlerin ona da amışlardır.,, yellerin daha geniş bir alaka 

Son bir uzla a ebbüsü göste?"ecekıenne eminiz .. 

"0NUMUZDEKI iŞ SERTTiR. FA
KAT UMITSIZ OLMADIGINA iN .N 
BESLEMEÖE DEVA~~ EDiYORUM.,, 

"ÖDEViMiZ VE YUl<ENLERIMlz U.S. 

Cenevre 13 (Ö.R) - Fran
rn başkanı B. Laval çok ilgi 
ile beklenen F ransanın ltalyan -
Habeş anlaşmazlığı karşısmda 
durumunu aydınlatan söylcv:ni 
bugün ulusl"'r sosyetesi kuru
lunda vermiştir. B. Laval, he
yecan verici bir süküt ortasm
da nutkcderken kend; sesinde 
de derin bir heyecan seziliyor
du. Fransız başbakanı dedi ki: 

- F rnnsa uluslar sosyete
sine sadık kalmaktadır. Yü
kenlerinden (taahhüdlerinden) 
hiç geri kalamaz. Uluslar sos
yetesi insanların ıstırabından 

doğmuştur. Amacı harba engel 
elmakhr. Uluslar bütün ümid
lerini ona dayamışlardır. Barış 
ülkülerinin tahakkukunu da 
onun göğsünde arıyorlar. 

Derin hayl sukutları 
Bazan derin ve gerçek ha yal 

sukutlarına uğradığımız oldu. 
Fakat inanımız zaiflemedi. yo
lumuza azimle devam ettik ve 
hiçbir güçlük bizim cesaretim· zi 
kırmadı. 

En yüksek kurum 
Şimdiki vahim durum içinde 

de uluslar sosyetesi en yüksek 

ANDLAŞMASINDA YAZILIDIR. KiMSE 
BUNDA KUSUR GÖSTERl\UYECEKTIR,, 

B. Larali11 s • 
kurum olarak durmakhdır.1924 
protoko!u ile kurulan birlik gü
ven prensibi ve uluslar sosye
tesi andlaşmn"ı bizim arsıulu
sal kanunumuz olmakta devam 
ediyor. Bunu zaifletmek ülkü-

' müz~ inkar ettiğimizi kat'iyetle 
söylemek olur. 
Franfj~ U. Sosyetesine 

sadık 

F ransanın küçük antant ile 
olan anlaşmaları ve Fransız 
Sovyet anlaşması, uluslar sos
yetesine olan saJıklığının yeni 
bir delilidir. 

sJrlerlwı ikı pozu 
ı lngiltereyle berabel' 

Çok yüksek bir söylevle, 
lngiltc Dış Bakanı Sir Samuel 
Hoare,birlik güvenin lngiliz dış 
siyasasının ana prensibi oldu
ğunu söylemiştir. Böyle bir 
taahhüdün önem ve şumulünü 
hiç bir memleket bizim kadar 
takdir edemez. 

Bir dönüm noktası 
Büyük Britanyayı her turlü 

mes'uliyetlere ortak yapan bu 
birlik ve bitişiklik ulus
lar sosyetesi tarihinde bir 

- Sonu 7 inci sal'fada -

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

Tur bugün bit.yor. • • 

Üçüncü hava filomuz da bU sabah 
Şehrimize gelmiş bulunacaktır 

ll·inci grub tnyynre filosu 
akşam üzeri şehrimize gelerek 
lzmir üzerinde de bir tur yap
tıktan sımra Antalyaya müte
veccihen yola çıkmıştır. 

Bu fiJo Eskişehir bölüğü 
idi. Filo AntaJyadan kal
karak Adana, Diyanbekir, 
Siva.. Aakuaya utram•ı ve 

Uçmanlara bir zivafet verilecek 

Dan f<IJ')'atl'lc n dmızı oııaıkcız . .. 
lstanbula giderek oradan şeh
rimize gelmiştir. Bu filo yüzbaşı 
bay ihsanın kumandasında 

ve beş tayyareden mürekkebti. 
Üçüncü ve ıon filo bu 
srDn aabahleyin gelerek TOr
kiye turu vazifesini bitir
miftir. Yine bet tayyareden 

•• 

mürckkp olan bu fiJoya yüzbaşı 
bay Tahsin kumanda etmek
tedir. 

Bugün gelecek olan filo tu
runu bitirmit olacağı cihetle 
belediye tarafından öğleyia 
Şehir gazinosunda tayyareci
lerimiz terefine elJi kişilik bir 
ziyafet verilecektir. 

Paflayırda Rus paı')101111 

Beşinci Arsıulusal İzmir pa- Tetkiklerimize büyük dostu-
nnyırı kapandıktan sonra dahi muz Sovyetlerden başlayacağız: 
panayırımıza iştirak eden dost Türkiye - Sovyetler dostluğu 
devletlerle ekonomik münase- tarihin akışını değiştiren ev-
betlerimizo genişliğine dayana- rensel devrimlerile yepyeni bir 
rak bu iştirakin gele.ce~ yıl- hayalın rehberi olan iki büyük 
larwda ~eden daha venmh ola- ulusun şuurundan doğmuştur. 
cagını ızah etmek vakıtsız sa- O .. d' k' . •w d. 
yılamaz. Panayır günlerin- .~u~ .ıçın 1~ 1 samımıgw ır, 
deki objektif görüşlerden edin- kokludür. Bız bu dostlugun 
diğimiz kanaatları şimdi ortaya ekonomik ve kültürel münase-
koyabiliriz: Sonu br.şind salıifedt -

Komitenin Resmlğ Tebllğl 

Roma ve Adis-Ababaya 
Bildirilecek teklifler 

Üzerinde anlaşma elde edilmiştir 

H l/S:>0///11 "" 

Cenevre 13 (Ô.R) - Beıler 
komiteai çok önemli bir iş 
başarmııtır. Şimdi yapılmakta 
olan müzakerelerin üzerinde 
hafif bir nikbinlik havası es
mektedir. 

Geçen Salı günü, uzlaıma 

prosedürünün dii ı akşam sona 
crecegı tahmin ediliyordu. 
Buna aykırı olarak komite
nin dünkü celsesi bambaşka 
bir son uc verdi. Komitenin 
resmi tebliği Roma ve Adiı-

l.11//t 11 rrı·11 imı: 
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Her Derde bir deva var, 
Anı bulmaktır hüner 
Öliiludcn başka Jıer derdin bir 

dfllast ırardır. BinaenaleJ1h dert ne 
kadar biiviik olursa olsun, yese ka
pılmadan, onıın ilacım arayıp bul
mak lazımdır. 

Yalmz şu tavsiyeyi mutlaka yeri
"" P.efm11ek Iferektir : 
/Jıl illeti kıt sonra müdavata tasaddi 
Hrr merfıemi iter )'areye merhemmi 

sanırsm ? 

Evd evvela derditı malıiretini, I 

r;r/Jz-plerüıi teşlıis etmelidir. Her mer-
lı m her yaraya eyi gelmez. Başka
'arım şifm·a u/aşftraıı bir ilaç, sizi 
/maya sevk edebilir. Bumm içill rast 
ffl'le tavsiyeleri diııteyip, /aa/etlaJ•İlı 
Ölllek/ere bakıp gelişi güzel ilaç al
maktan sa1wznıalıdır. Natura; a, lıas
talığm mahiyetine re sebebille bak
malı, so11ra bana göre bir elıli11in 
/ıazırladıftı deı•ayı almalıdır. Böyle 
J'apıldıift takdirde bilnıelidirki : 
Her derdill olur raresi, iter inleyen 

ölmez 
Htr rnilmele bir ahar olur, her ga-

ma pavan 
Mazi Om 

•••••••••••••••• 

Selinik 
c ergisinde Türk 

pavyonu çok 
beğenildi 

Ekonomi Bakanlığına Seli
nik sergisinin açılma töreninine 
aid haberler gelmiştir. Türk 
pavyonunun açılışında Türk 
elçisi Ruşen Eşref, Atinada 
tecim anlaşmasını konuşmakta 
olan selkurumuz ve Yunan 
Ekknomi Bakam hazır bulun
muştur. 

Yunan Ekonomi Bakanı ver
diği söylevde her iki memle
ket arasında ekonomik müna-
sebetlerin genişletihrıesi lüzu
mundan bahsetmiş ve bundan 
iki memleket faydasına çıka
cak olan sonuçların önlemini 
anlatmıştır. 

Panayınmızı ziyaret eden· 
Iere devrimimizin anahat1arını 
anlatan bu düsturlar dağıtıl
mşıhr. Türk pavyonu çok be
ğenilmiştir. 

Öd~;işte 
fütüncUler kooperatifinin 
Tastlye heyeU seçllecek 

Ekonomi bakanlığından il
baylığa gelen bir emirde Öde
miş Tütüncüler kooperatifi tas-
fiye heyetinin değiştirilmesi ve 
yeni tasfiye heyetini araların
dan seçmek üzere genel he
yetin toplanması hususunda 
bakanlığa ait salahiyetin kul
lanılmasını ilbay Fazlı Güleç'e 
•erilmiştir. 
Yakında Bay Fazlı Güleç 

bu toplanbyı yapacaktır. 

Bir bomba 
Parçası mı? 

Salhane tramvay caddesinde 
deniz kenarında oynayan Şe
moel oğlu 9 yaşlarınôa Muiz 
eline geçirdiği demir parça
sile meşıul olurken demiri 
yere düşürmüş ve patlatmıştır. 
Bu parçanın bomba parçası 
olduğu zannedilmektedir. Tah· 
kikata devam edilmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abebaya bildirilecek teklif-
ler üzerinde anlaşma el
de edildiğini bildirmekte
dir. Bu teklifler Irak mu
kavelesi esasına göre yapı· 
lacakbr. Bu son uç, Bay La-
val'in uzlaşbrma gayreti-
m son imkanları tüke-
tecek noktaya kadar ileri 
getirmek hususundaki ısrarile 
elde edilmiştir. Uzmanlar Ital-
yayı bazı siyasal nokta1arda 
tatmin edecek Lir anlaşma kur· 
mak imkanını veren bir uzlaş
manın temellerini ortaya çıkar· 
mışlardır : 

Cumartesi [bugün) veya ola
madığı takdirde Pazartesi gü· 
nü bu teklifin metni hazır ola
cakbr. 

Cenevre, 13 ( Ö.R ) - Bay 
Laval Tuna ve doğu andlaş
maları hakkında Bay Benesle 
yeniden görüşmüştür. 

in yet . '.'. Bir arabacı diğer bir 
arabacıyı öldürdü 

Dün Çorakkapı'da bir cina· 
yet olmuş ve bir arabacı diğer 
bir arabacıyı tabanca kurşunu 
ile dört yerinden yaralıyarak 
öldürmüştür. 

Cinayet hakkında aldığımız 
tafsilat şudur: 

Arabacı Ferhad, araba ta- ı 

mircisi eteme iki buçuk ay ! 
evvel tamir edilmek üzere iki 

1

: 
araba tekerleği bırakmışbr. 

Arabacı Ferhad dün lbrahime 
giderek bu tekerlekleri al- ı 
mıştır. 

Bilahara karşllaşan F erhadla 
Etem bu yüzden kavgaya baş
lamışlar ve Etem çekiçle Fer· 
hadın kamına vurmuştu!'. Bun
dan son derece müteessir olan 
Ferhad belindeki tabancasını 
çekerek Etemi dört yerinden 
kurşunla yaralamışbr. 

Etem aldığı kurşun yaraları 

ile az sonra ölmüştür. Katil 
yakalanmış ve tahkikata baş· 
lanmışbr. 

•••••••• 
Bay Kenan 

Varidat genel direktörü 
Oldu 

Defterdar bay Kenan Yılma
zın Finans bakanlığı varidat 
genel direktörlüğüne atandığı 

tahakkuk etmiştir. Bu hususa 
dair olan kararın bakanlar ku
rulundan çıkarak yüksek tas· 
dika gittiği telefonla haber 
ahnmışbr. 

Bay Kenanın lzmirden ayn· 
lışı lzmir için mucibi teessür
dür. Fakat kendisi için terfi 
olduğu cihetle kutlularız. -
Hamidiyeyi 
Ziyaret 
ilbay Fazlı giileç, yanında 

emniyet direktörü Bay Feyzi 
Akkur olduğu halde dün öğle
den sonra Hamidiye mektep 
ııemisine giderek ziyaret iade 
etmiştir. ilbay gemiden çıkar
ken top atılarak selamlanmıştır. 

Genel Nüfus 
Sayımı 

Bu gün saat 14 de genel 
nüfus sayımı için ilbaylıktaki 
Büroda bir toplanh yapılacak
tır. 

Bu toplantıya sayım işlerin

de çalışacak memurlar da ça· 
imlmışbr. Kendilerine sayım 
işleri etrafında bazı direktifler 
verilecektir. 

Yarın şehirde genel bir kon
trol yapılacakhr. Bu kontrol 
üçüncü kontröldür. Görülecek 
noksanlar tesbit edilecektir. 

Hayvanların 
Korunması 

Geçen yıl orta Anadoludan 
Söke bavalisine gelen sürüler
den o bavalideki hayvanlara 
çiçek hastalığı bulaşmıştı. Ta
rım bakanlığından baytar di · 
rektörlüğüne gelen bir emirde 
bu yıl da bu gibi hallere mey
dan verilmemesi için kat'i ve 
şiddetli tedbirler alınması ıs
tenmiştir. 

Bay Nazif 
Bir kaç gündenberi posta, 

telgraf ve telefon işlerini ted
kik ile meşgul bulunan posta, 
telgraf ve telefon genel direk
törü bay Nazif dün Afyon yo
lile Ankara a dönm- tür. 

-ERLER 

Otel Hırsızı 
6 ki ·ıik bir heyet bugün 3,000 ii~: çalan 

Şehrimiz~ geliyor hı~~ı.~!~!.~~~~!!~t~ı 

Tarihi eserleri tedkik için 

/" onuk ar Ertugrul yatı ile ge ecek 
tat··rk onağ na misafir o acak 

I 

i 

t::ıtug111l yatı 

Türk tarihi tedkik cemiyeti 
ikinci başkanı bayan Afetle 
on altı kişilik bir heyetin Trak
ya genel espektörü general 
Kazım Dirikle birlikte bu sa
bah şehrimize geleceği haber 
alınmıştır. Konuklar gelir gel
mez hazır buludurulacak olan 
bir otokarla Sökeye giderek 

Dampinge karşı 
Paşabahçe şişe f abri

kasının himayesi 
Paşabağçe şişe fabrikası ma

mulatmın Avrupa şişe damping 
rekabeti siyasetine karşı korun-

ması için daima resmi daire
lerin memleket içinde şişe, ka
vanoz ve benzeri gibi cam kap
lar içinde aldıkları eşyaların 

bu fabrika mamulahndan olma
sının şart koşulmac;ı ve taah
hütlerde buna dikkat edilmesi 
iç bakanlığından İlbaylığe bil
dirilmiştir. 

Damga cezaları 
Memurlar tarafından tanzim 

edilen evrakta pulların damga 
kanununa aykırı olarak iptal 
edilmesinden ötürü alınacak 

damga resminin memurlar ta-

rafından ödenmesi İç bakan
lıktan Ilbaylığa bir bildirikle 
bildirilmiştir. ................. 
Telgrafla cevab 
Doktor Behçet Uz. 
Panayır komitesi başkanı ve 
belediye reisi lzmir 
C. - Gelecek lzmir Pana-

yırının himmetinizle daha fe
yizli olmasını dilerken yüksek 
nezaketinize teşekkürlerimi ve 
sevgilerimi sunanm. 

Başveki 

ismet lnönU 

Didim ve Milet harabelerini 
tedkik edecekler ve akşama 
şehrimize döneceklerdir. 

Heyet Atatürk konağında 
misafir olarak şehrimizde bir 
kaç gün kalacak ve Bergama 
harabeleri ile Efez harabelerini 
ziyaret edecektir. 

Misafirleri bu sabah Ertugrul 
yatı getirmektedir. 

Muallimlerin 
Me ken Bedelleri 

Ilbaylık 935 yılı bütçesinin 
geldiğini yazmıştık. Bütçenin 
maarif kısmında muallimler 
için geçen yıllar mesken be
deli olarak konmuş olan 85 
bin Jira Lahsisatm çıkarıldığı 

görülmüştür. 
•••••••••••• 

Tayyare hissesi 
Yüzde ikiler 

llbaylıktan bütün dairP.ler 
direktörlüklerine gönderilen bir 
emirde tayyare hissesi yüzde 
ikilerinin en geç ertesi ayın 
beşinci gününe kadar malsan
dlklarına yatırılması lizımgel
diği bi ldirilmiştir 

Değirıneııderenin 
Kurtuluş günü 
Yarın Değirmenderenin kur

tuluş günüdür. Bu münasebet· 
le nahiyede tören ve bayram 
yapılacaktır. Bayrama ilbay 
Fazlı Güleç de davet olunmuş-
tur. DeğirmendereliJere bayra
mınız kutlu olsun deriz. 

••••• 11 ,. 

Ormanı 

Yakan Murad 
Değirmendere nahiyesinin Bo

ğaz köyü orman yangınının fa
ili Mahmu:l oğlu Murad yaka
lanarak adliyeye verilmiştir. 

1111 > ..... ~~ ... :~-' ' ' ' ' 
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ELHAMRA 1. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

SON GÜNAH 
Bir felaket yüzünden öksüz kalan iki çocuk kardeş 

muşlar. Büyümüşler, biri kanunu temsil ediyor. 

VİLLİAM POVEL 
Digeri kanun harici bir adam olmuştur. 

CLARK GABLE 
Bu birbirine zıd yaradılmış iki eski arkadaş aynı kadını 

seviyorlar M Y R N A L O Y 
Herkesin görmesi eJzem olan bir film 

PARAMUNT dünya havadisleri 
cumartesinden itibaren 

linde Edremitıi tüccardan Ha
fız Rifatın üç bin lirasını çalan 
meşhur otel hırsızları Rauf ile 
oğlu Nezihi tutulmuşlardır. 

Nezihi Ankarada tutulmuş 
ve şehrimiz hapishanesine ge
tirilmiştir. Rauf da Samsunda 
tutulmuştur. Bugünlerde şehri
mize getirilecektir. 

Tahkikata göre Rauf ve Ne· 
zihi parnyı çaldıktan sonra 
Manisaya giderek Ziraat ban
kası vasıtasiyle bu parayı Is
tanbulda Samatyada Muhteda 
adresine post restans olarak 
göndermişlerdir. Biner liralık 
olan üç evrakı nakdiyenin nu
maraları evvelce tüccar tara
fından zaten zaptedilmişti. Bu 
paralar Manisa Ziraat banka
sında bulunmuştur. Fakat Muh
tedanm aldığı geri alınama
mıştır. 

........... & 

llbaylıkta tayinler 
llbaylık köy bürosu memur

larından bay Lütfullah ve il
baylık mektupçuluS!u eski me· 
murlarmdan bayan Mebrure 
ilbayhk mektupçuluğu memur
luklarına, aynı kalemde memur 
Adil Boğa Menemen nüfus 
katipliğine, mektupçuluk kale· 
mi memurlarından bay Ziya 
T ot balı tahrirat sekreterliğine 
bay Alim Kuşadası tahrirat 
sekreterliğine atanmışlardır. 

Yeni güvenlik 
Direktör le~fİ 
Bernari ilçeba)ı B. Kenan 

lstanbul güvenlik direktörliiğü 

yardımcılığına, Kııılcahamam 
ilçebayı B. Mehmed Ali genel 
güvenlik direktörlüğü birinci 
şube direktörlüğüne, Tefenni 
ilçehayı B. Kemal Kaya Antal
ya, Sandıklı ilçebayı B. Sebati 
Gaziantep. Akçaabad ilçebayı 
B. Ihsan Sabri Malatya güven
lik direktörlüklerine atanmış
lardır. 
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Panayır 
Ziyaret edenler 

Panayırın açıldığı 22 AtTustos 
935 tarihinden kapandığı 11 
Eylul 935 gunune kadar 
(311,009) paralı olarak pana
yırı ziyaret etmişlerdir. Geçen 

sene gezicilerin miktarı 288,409 
kişi idi. Bu sene geçtn sene
den 22,600 kişi fazla ziyaretci 
panayırımızı gezmişlerdir. 

ıuuı mm 

Gaz maskesinin 
Yapısı bitiyor 
Kızılayın yaptırmakta olduğu 

ıaz maskesi fabrikasının ku· 
rulma işi ilerlemehtedir. Ön
ceden yazdığımız gibi fabrika
nın açılma töreni cumuriyetin 
yıldönümünde yapılacaktır . 
Memleketimizin bütün maske 
iht;yacını karşılıyacak kadar 
büyük olan bu fabrikada üç 
yüzden çok işçi çalışacaktır. 
Bunun 80 kadarını fabrikadaki 
dikim işlerinde kullanılacaak 
kadınlar teşkil etmektedir. 
Fabrika yılda 3000 maske ya· 
pacaktır. - ·--ilk mekteplerde 

Ilk m~kteblerde kayd mua~ 
melesine devam edilmektedir. 
Bugün saat on üçde bütün ilk 
mekteblerde kayd muamelesine 

. . . .. . 
Programlar yeJll 
Esasa göre ha

zırlanıyor 
. er 

Uzun bir süredenberi ill 

lenmekte olan okullar ' 
gramları saptanmaktadır. ot' 
rendiğimize göre ilk ve kf' 
okullarda şimdiye kadar~ 
tulmakta olan gramer ve ~ 
kitapları kaldırılmışbr. ~{;.. 
menler bu yıl bu dersi~~ 
di bilgilerile talebeye ogı·-

ceklerdir. ; 
He kitabın okutulaıall ,,,

öğretmenler uzmanların .. b;..ıe 
ladıkları raporları göz 0f ,dit· 
tutarak hareket edece~. ~eri' 
Buna göre )üzüm görU~ ..... 
okutulmakta olan kita~ı~ 1c·ttr 
da bilgi verecekleri gıbı 1 '9 
taki bilgilerden bazıları~. 
kısaltarak okutabileceklereleıl' 

Ayrıca osmanlıca kel;·de 1'' 
anlaşılması güç bir şe~ıl. tef' 
zılmış olan B. Seracettı~ 
rihi hayvani kitabı ile b.u ~ 
talebeler için verilJD.es~ . tll' 
gelen geniş sosyal bıls-1>? "1r 

d ı etiO mayan B. Mehme ıı~. 

timaiyat kitabı,, kaldı .. prO' 
Cumuriyet Halk Partıll i bit 

gramını esas tutarak yeo~ 
1 .. k' b yaıı sosyo OJı ıta ının ~ 

basılmasına başlanmıştı~· "''°"' 
• Jl JV"' 

bu yıl okutulması ıçı I)• 

gelen tedbirler afınaııŞ~~~~ 
selerde okutulan B. Na 1 /.'f 
nin kimyası kaJdırıiıııış~k ~ 
rıca Kemal Zayımın fı d S. 
tabından başka lisel~r e~ 
Hayri ve B. Hikınetuı ~O" 
kitaplarının da oktulın:s;,,. 
misyonca kararJaştırılın ş ---Dil klavuzu 
Basıldı . ~ 

.. ııcı dııl 
Dil klavuzunun bırı . tit· r 

nin basılma işi bit~ııı~e1' 
klavuz Osmanlıcadan kl'dl'' 
o' arak dizilmiş buluııın• 0" 
ikinci cild de TürkçedeOw.id'• 
manlıcaya olarak basıJJ11a:;ntr 

fiat ~" KJavuzlara .konulan 

ruştur. . .... ,.etdl~ 
Kültür direktörlerı of ol' 

lere iki cildi de ar111aS"~e~' 
vereceklerdir. Ayrıca t l(iıtı 1li' 
tenzilatlı satış yapıl~cataOe b" 
rinci cildden 120 bıll 
sdmıştır. 

1 11,ct~· t Satışa yakında bat• 'tlşte 
ııı 

Genel Sa vamanı fiili' 
dilO '" ... k 

ilbay Fazlı Güleç gideı;l-
den sonra adliyeye j;.sıdl'ı 
ienel savuman bay 
yaret etmiştir. 

lncirleriınit .. .ti-
111''' Selçuk, ( Özel ) - n:ıel · .. il· 

mız busene gayet ~şeO -r,t 
Güzel ve mebzul ye ,..,el _ 
sul, incir depola~ın~•ıeıııtle~ 
tarafından itina ıle •t ıctert -~ 
dir. Üretmen bu eını~alc ~ 
kabil iyi bir fiat bu ıştır· rt'' 
kını tamamen kazanOlcle )clJ _...-

f' tf er 1ıır..
nunla berab~.r .. 1~ bir " ,t• 
rıcı ve güldurucu ·u liı01 

•. •. • ·• 5tııbS1 gurolmemesı ınu 

Satılık 
0)e 

Kurs Şe~reıde f' 
1934 Modeli, b~ "aı~ 

gayet itinalı olara ·ıecelı ~1' 
. denı ~ 

mış adeta yenı . şe~ if 
. K bır 5i vazıyette urs tJıısıl JI.' 

otomobili satılıkt!r. 
85

,- d 
h. l . ve bılh . . sa ıp erme . liclır· ·ıtJ' 

torlara çok elv~.~~,..,e1' /,;__ 
Görmek ve god balı-.,-

yenlerin do~oıa :e tii~ 
karşısında Jırde baY ( 
ticarethanesın il1' 
do Alyoti ] ye aı 

s. 2 
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lhtilil Kraliçes · 
llAYAN TALYEN 

Rohespi. er 
Yere Seren Kadın 
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Fakat Robespiyer aşkın ne 
olduğunu bilmezdi. Etin kud
retlerinden onun biç haberi 
yoktu. Mahvına karar verilen 
bu dakikada, Robespiyer belki 
de korkunç faziletinin hangi 
temele dayandığını kendisi de 
anlamış oluyordu. 

" Ağız ve karın üzerinde 
taşınanları" zanparaları kadın
ların sevğilisi olan Danton,Ka
mil Demulen, Fabr Deglantin, 
şimdi de T alyen gibi adamları 
niçin, nasıl bir nefretle, nasıl 
gizli bir kıskançlıkla, ne gibi 
içsel bir noksanlıktan ötürü 
rnahvetmeğe kasdetmişti. 

Kndmlara karşı nefretinin, 
taassubunun temelinde itiraf 
edilmemiş, itiraf edilemez na
ııl bir hınç vardı? Nasıl sağır 

bir intikam eğlence yerlerini 
kapatmağa ve zevk kadınları
nın başını koparmağa onu sü
rükliyordu? 

Genç ve buzlu, kısa boylu, 
süs budalası, yüksek topuklu 
bu adamın içinde sakladığı 
aırn hiç kimsenin bilme-
sine imkan var mı? Onu 
nasırlaştıran nasıl bir mah-
rumiyetti ? Her vakitki 

daimi ügünü acaba neden ileri 
geliyordu? 

Onun dostluğuna, hatta aş
kına inanmış olan Lüsil Demu· 
len, Manop Roland, Jermen 
dö Stael bayan Sent-Amorand 
gibi kadınlar sonunda nefret 
ve hışmına uğradılar. idama 
aUrükleİıen arabalar dolusu ka
dın mezarlarından ouu ittiham 
ediyorlardı. Bunların arasında 
aşıklar, cesurlar vardı. Müste
bidin canına kıymak istediği 
töhmetiyle, üzerine baba katil
lerinin kırmızı a-ömleği giydiri
lerek başı kesilen küçük Sesil 
Reno vardı. Satır altina kafa
sını sokmazdan evvel tevazu 
ile entarisini düzelten ve cel
lada, tatlı bir sesle : "Bay, bu 
bana böyle yakışıyor mü ,, Di
ye soran diğer küçük bir kız
cağız, sevimli Nikol de vardı. 

Hepsinin intikamı alınacaktı 
şimdi . Robespiyeri vu -
ran darbe bir kadının 
elinden çıkıyordu. Kendine 
hücum eden adamla teati ettiği 
uzun bakışta aralarında birinin 
tanıdığı, diğerinin nefret ettiği 
büyük kuytu gözlü, gür kara, 
Ytımuşak ve bir ipek çilesi gibi 
İnce saçlı bir kadın hayaleti 
Yükselmiş olmalı idi. Robespi
Yer başını çevirdi. 

Şimdi artık Talyene elverye 
Ye koşan Biyo-Vartn kürsüye 
çıkmıştı. 

- Dün ak§am. dedi, Jako
benler bir isyan toplantısı yap
tılar. Orada ulusal konvansyo
nu buğazlamak tasavvurunu bil 
diren gönüllü katiller vardı. 

Bu diyev genel bir nefret 
kabarttı. Riyo - Varen iliive 
etti: 

- Dün sadık say avları teh
tehdit eden adamlardan birini 
tribünlerde görüyorum. Onu 
yakalasınlar! 

Her taraftan haykırıştılar! 
- Tutunnz onu! Tutunuz 

onu! 
Suçlu yakalandı ve jandarma

lara verildi. Yeni den alkışlar 

çınladı. Av başlamıştı. 
1 -Nutku üzerine yumruklannı 

1 

daya~ış olan Sen - jüst hiç 
istıfjni bozmadan kürsüde du
ru yordu.Riyo-Vernerona döndü 
ve kendilerine raporunu göster 
mediği halde komiteler adına 
söz söylemesinden dolayı sitem 
etti. Bu, Diktatörlük ittibamla
rına hak veren bir erginlik 

hareketi idi. 
Riyo - Varner söziine devam 

ederek: 
- Meclis, iki taraftan bo· 

gazlanma tehdidi arasında ol
duğunu kendi kendinden giz
lerlerse hadiseleri ve kendi 
rnevkiini iyi anlamamış olacak
tı. Eğer zaaf gösterirse mah
volacak hr. 

Bütün üyeler yerden kalka-
rak şapkalarını salladılar: 

- Hayır, Hayır! Diye hay
kırdılar, zaaf göstermiyecek 
ve mahvolmıyacaktır! 

Tribündekiler de kalklarak 
haykırdılar: 

- Yaşasın ulusal kurtuluş 
komitesi! Yaşasın konvansiyon! 

Löbo söz istedi, protesto et
meğe kalkıştı. Kendisine ihtar 
yapıldı ve Dağdan gelen ses
ler onu manastıra gönderdi. 

-Sonu VDI-

Tashı•h • 12 Eylül nüs · 
• bamızda çı-

kan tefrikamızda, birinci sütu
nun 41 inci sabrından itibaren 
aşağıdaki satırlar olacaktı. 
Sayfa yapılır.ken bir yanlışlık 
yüzünden girmemiş olan bu sa
tırları, kolleksiyon yapan oku
yucularımız için aşağıya geçi
riyoruz : 

Demek hala yaşıyor! Artık 
önünde yalnız bir gün var. Te

rezya bizzat Robespiyerin öl
dürülmesi emrini aşıkına ver
miştir. Talyen magaralaıın ya
nından geçiyor, bir silabcı 
dükkanı önünden geçiyor: Ya 
Robespiyeri vurmak, yahud da 
Tcrezya ile bu!uşmak üzere 
bir hançer seçiyor. 

Termidor 
Sabah saat 1l buçuktu Fır

tına sıcaklığile dolu yüklü bir 
bulut altınd, bütün saray uğul
dıyordu. Saylavlar rnfıtad saat
tan önce Konvansiyon mecli
sine gitmişlerdi. Bunfar ko
ridorlarda gidib gelir iken 
tribün'erde Jakobenlerin Ro
bespiyere vadettikleri yardım
cılarla doluyordu. 

Talyen salon kapılarından 
birinde duruyor. ve pençereler
den sızan donuk ışık altında, 

kararını vermiş bir yüzle dim
dik duruyordu. Etrafında top
lanan bazı arkadaşları da vakıt 
vakıt onunla görüşüyorlardı. 

O başını iğiyor ve bir cevap 
vermiyordu. Onların endişesin
den bu derece uzak, kararında 
sabit ve sakin oluşuna kendisi 
de şaşıyordu. Zamnn zaman 
elini kuşağına götürüyor ve 
kamasının altına giı.ledigi han
çeri yokluyordu. 

Hançerin buruşturduğu Te
rezyanın "tezkeresi bu silahtan 
ziyade onu kurcalıyordu. Onu 
zihnen okuyor ve zarif yazılı 
hakaretle yaralanıyordu. "Sizin 
emsalsiz korkaklığmız sayesin-

de ... " 

YENi ASIR 

da· Karışıklık Kayseri -···· p a to encümeninde dövüştüler 
Paınu k lu koıu hin ~si 
1 J ak k ı n nı a 1 fı ın at 

Ankara, 12 (A.A} - Eylülün 
16 mcı günü büyük torenle 
açılacak olan Kayseri pamuklu 
kombinesi beş senelik sanayi 
proğramı mucibince kurulacak 
dört pamuklu fabrikasmıD bi
rincisi ve en büyüğüdür. Fab
rikanın 33,000 iğnesi ve 1880 
tezgahı vardır. Senelik imalat 
yekunü 30;000,000 metre köylü 
bezi olacaktır. Fabrikanın se
nede snrfedeceği pamuk mik
tarı beş milyon kilodur. Fab
rikada çalışacak amele miktarı 
ise iki ekip üzerinde geceli 
ve gündüz.lü 2600 kişidir. Fab· 
rikanın işgal ettiği saba müte
ferrik binalarla beraber 50,000 
metre murabbaıdır. Fabrikanın 
kalifiye amelesini yetiştirmek 
iç n bir dokuma ihtisas mek· 
tebi vardır. Bu mektep aynı 
tep aynı zamanda kurulacalc 
diğer fabrikalara da mütehas· 
dokumacı yetiştirecekt r. lf ab· 
rikanın memurin evleri ay CE 

mektebi ve spor tcşkilA ifa. 

en çekiliyor mu? • ne 
~--~----~------------------~-----

Atin a, 13 (ÖzeJ) - Durum 
yeniden fena :aşmıştır. General 
Kondilisin dilekleri kabul edil
mezse kabineden çekileceği 
muhakkak sayılıyor. 

Pa~!amento encüme
ninde dövUşUU r 

1staııbul, 13 (Özel) - Ati
nadan bildir liyor: Bugün top
lanan parlamento encümeninde 
Kondilis partis:nc mensup say
Jav!arla Çaldarisin Halk pnr-

Son 

• 
ı 

F ansız d YU 

tisine mensup saylavlar arasın
da rej:m mese!esi üzerinde 
gürültü!ü münakaşalar oldu. 
Bu karşılıklı söyleşmeler el 
kavgasına çevrilmiş ve iki ta

raf dövüşmüştür. Saylavlardan 
ynrnlananlar vardır. Hadise 
Ati a<la derin akisler yapmıştır. 

iki parti arasında, resmiğ 

yalanlnmalara rağmen ayrışın 
ve zıttiyetin gittikçe arttığı 

muhakkak sayılıyor. 

il • yor 
dün assamble 

•• ünde izah edilecekti o 
Cenevre 12 ( A.A ) - As

samblc burrün genel görüşme
sine devam etmiştir. Felemenlc 
mümessili Bay Degraef, Isveç 
dış bakanı Bay Sander ve Bel
çika başbakanı Bay Van Zee
land memleketterinin uluslar 
sosyetesine bağlılığını teyit ve 
Üzerlerine düşecek soravı al
maya hazır olduklarını bildi -
mişlerdir. 

Müzakere yarın sabaha bıra
kıımışbr. 

rafa tebliğ edilecek ve son 
uzlaşma teklifini teşkil edecek
tir. Bu raporun esasını 1930 
tarihli Irak mukavelesinin teş
kil edcc~ği ve ltalyan mümes
s;linin tek ifi münakaşaya hazır 
ol.cağı zannedilmeldedir. 

FranGanın durumu 
Cenevre, 12 (A.A) - Fran

sız çevrenlerinde söylendığine 

göre Bay Laval'ın lta lyaya kar
şı zecri tedbirler yoluna giril
mesini kabul etmiyeceği hak

V if pdan tekliiıler kmda gazetelerde çıkan haber-
Cenevre, 12 (A.A)- Bu ak- lerin resmi veya y~ rı resmi hiç-

şam toplsınan beşler komitesi bir mahiyet~ yoktur'. Zira Frnn-
celse esnasında yapılan teklif- sız durumu Bay Laval tarafın-
ler esasına dayanarak bir mu- dan ancak yarın assnmble önün-
tavnssıt tarzıhal teklifi için tali de tasrih edilecektir. 
komiteyi memur etmiştir. Bu Savaşın önüne 
karar uluslar sosyetesi kori- geçmek için 
dorlarında memnuniyetle kar- Cenevre, 12 (A.A) - Sena-
şılanmışhr. tor Lope Habeş savaşının önü-
Irak mukavelesini takUd ne geçmek üzere llriand - Kel-

Cenevre, 12 (A.A) - Roy- log paktını imza etmiş olan 
ter ajansından: devletler arasında arsıulusalbir 

Beşler komitesinin mutavas- konferansın toplanmıya çağrıl-
sıt tarzıhal hakkında tali ko- masun telefonla bay Hul'a tek-
mıteden istediği rapor iki ta- lif etmiştir. 

--------~----=:~~Stil M7miôi!Yııtr----~~~---

Tarım ha anı 
Trabzon a 

l·rabzon, 12 (A.A)- Tarım 
baka ıı Muhlis Erkruen bera
berlerindekilerle bugün Gümüş
haneden şehrimize geldi. Uray, 
Bakanın onuruna bir şölen ver
di. 

Bay Erkmen dört gün Trab
zonda kalacaktır. 

VENİZELOS 
Cumul"I etin müdafaasını 

idare edecek 
Atina, 12 (A.A) - Krallık 

için yapılacak geneleyun tarihi 
27 ilkteşrin olarak tespit edil
miştir. 

Atina, 12 (A.A) - Yetkili 
çevrenler Bay Çaldarisle Kon
dilis arasında anlaşmazlık 
mevcud olduğu hakkındaki 
yayıntıları kesin olarak yalan
lnmaktadır. 

Atina, 12 (A.A) - Liberal 
partisi gazetesine göre, Veni
zelos Cumuriyet rejiminin mü
dafaası mücadelesini şahsan 

idare edecektir. 

k elma ürünü 
Inebolu, 12 (A.A) - Bu yı

lın ilk cima ürünü bugün tö

renle vapura yükletilmiştir. Bu 

münasebetle vapur donatılmış, 

cima yüklü kayıkları düdükle 

selamlamıştır. Bu yıl elma çok 

bereketlidir. Yafa, Berut, ls

kenderiyeye gönderilmektedir. 

Her hafta beş bin sandık sevk 

olunacağı tahmin ediliyor. 

Tahsil işleri 
Manisa, ( Özel ) - Burada 

maliye işleri iyi gitmektedir. 

Bilhassa tahsil işi güzel bir se

yirde yürümektedir. Manisanın 

yüz sekseni :ışkın olan köyleri 

ancak 14 süvari tahsildarı ta

rafından idare edilmektedir. 

Kadro noksan olmakla be
raber işlerde aksaklığa mey
dan vermiycn bu çalışkan İş
yara tebrik ve takdir ederjz. 

General Kondillsln 
Vazlyeil 

Istanbul, 13 (Özel) - Ati
nadan gelen son haberlere gö
re parlamento encümenindeki 
hadise harbiye bakanı general 
Kondilisi çok müteessir etmiştir. 

Generalın bugünkü bakanlar 
toplantısına girmeği reddettiği 
bildiriliyor. Bu yüzden çıkan 
ihtilafın bir buhran doğurması 
pek muhtemeldir. 

al kan 
Festivalı başlıyor 

Istanbul, 13 (Özel)- Balkan 

festivalı yarın [bugün) başlıyor. 
Festi vale iştirak edecek olan 

Bulgarlar bu sabah, Yunanlılar 

akşam geldiler. vardır. -···· 
~ 

Balkan dış bakanlari 
ÖNEMLi TÜPLANrı Y APTJLAR 

lstanbul 13 (Özel)- Balkan 
dış bakanları Cenevrede ko
nüşmalarma devam ediyorlar. 
Arsıulusal durumun fevkalade 
nezaketi hasebile güdülecek 

müşterek yol görüşülmüştür. 
Bulgar dış bakanı da Balkan 
dış bakanları ile görüşmüştür. 
Cenevrede bu görüşmelere bü· 
yük ehemmivet verilmektedir ......... 

Balkan Şenlikleri 
~~~----.-..----.... --~-

En1salsiz Surette T esid Edilecektir 
lstanbul 13 (Telefon) - Balkan güreş müsabakaları başlıyor. 

Bulgar ve Yunan güreşçileri şehrimize gelmişler ve sporcuları
mız ta r afından karşılanmışlardır. 

Balkan şenlikleri bir hafta sürecek ve şehrimizde misli görül
memiş şenlikler yapılacaktır. Ayrıca Adada da bir balo verile
cektir. 

Cep lügat kitapları 
lstanbul, 13 (Telefon) - Türk dili cemiyeti tarafından yeni 

bastırılan ve sayısı 120 binden ibaret olan cep lügat kitaplar 
şehrimize gelmiştir. Bu Jügatlar, muallimlere meccanen verilecek 
talebe ve halka da yirmi kuruş fiatln satılacaktır. 

Beşler komitesi mesai-
sini tat ·ı ediyor 

Durumda değişiklik yoktur 
Istanbul, 13 (Telefon) - Cenevrcden şimdi alman haberler 

göre, Italyli-Habcş anlaşmazlığından doğan durum hala vabamt. · 

tini muhafaza etmektedir. Beşler komitesinin de önümüzdekı 
Pazartesi günii mesaisini tatil edeceği bildirilmektedir. 

Fransnda çıkan Ekudöpari gazetesi Fransanm ltalyaya karşı 

alınacak cezri tedbirlere iştirsk edeceğini ynımaktadır. 

Harp tehlikesi henüz bertaraf edilmiş değildir. 

Habeşistan imparatoru 
Hazinelerini emniyetli ve giıdi 

depolara kald1rmışt1r 
lstanbul, 13 (Özel) - Paristcn bildiriliyor: Habeşistan lmpa· 

ratoru Adis·Ababa şehrine karşı ltalynn hava filolarının bir 
taarruzu ihtimalini nazarı dikkate almıştır. Tayyarc!ere karşı 
müdafaa mevkileri haznlnmış olmakhı beraber bir hava bom
bardımanı esnasında büyük sarayın da tahribata uğraması muh
temel olduğundan imparator milyonlar d ğerinde olan mücev
herlerini ve hazinelerini gizli depolarda emniyet altına almıftır. 

ANKARA B •RASi Ornıaıı çiftliğinde yetiştirilen husıısi bir tip Arpa ile 
1 1Iuhlondan (Şerbetçi Otu) yapılmaktadır 



ııydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Sotlya arasında bir macera 
< 

Birgiyi nasıl aldık 
ölümle biten sevginin kuvveti 

'·------------------------------==----..-mzm' :EJ:ak.:f.ki "tarihi roman. -30- -Yazan.; :E>er-vi.n. ~eıı:n.a.ı 

ç·ü;·~k··s·~h~··5~·;~··s·~ye Dilber Bi;···si~·~~~i~···K~·;··G·~ıi~-

m · şti. Bu Kızın Adı Jüliyetti. Birgi Sarayındaki 
Viyoletin Kız Kardeşi Jüliyet ... 

Aydınoğlu bay Mehmed - yabilesin .. Çirkin dediğ:miz şey Kızcağız, bu yumuşak ve 
Bak hariçte şiddetli bir rüzgar bile keııdi makamına, kendi cana yakın bir sesle kendisine 
var. Kokarım ki hıçkırıklarım haline göre güzellik menşeidir.) söz söyliyen gence bakıyordu: 

• bu rüzgar iniltisine benziye- Zira onda ruhuküllinin bir kı- - Adım Jülyet... Bizanstan 
cek •. Ah feryatlarım seni tat- vılcımı vardır. A yavrum (her ~eliyorum. Birgi'ye gitmek is-
min etmiyor : mevcudun iki veçhesi vardır. tiyorum. Orada ablam var. 

Sofiya - Bırak ruhum şimdi Zulmet ve nur .. Herşey güzel, B. Sarı (büsbütün aptallaşa-
bu sözleri biz aşkımızın nağ- herşey çirkindir. Gücün yeter- rak) _ Ya, adın Jülyct mi? 
melerini dinliyelim. Fırsatı ga- se sen nura koş... Biz zulmet Ne güzel bir isim. Senin ab-
nimet bilelim. istikbali kimse içinde bile rü'yeti hakka nailiz.) 
bl.lmez. A "d t ı· d lanın adı Viyolet mi melek kız. 

••• 
Üçgün üç gece böyle çılgın 

bir aşk yaşadıktan sonra Ay
dınoğlu memleketine dönmüştü. 

Bay Sarı - Evvelce emri 
mucibince kendisini bekliyen 
kuvveti alarak Ayasuluğ hudu
dunu a~b, yollan tuttu, artık 
Ayasluğun, deniz müstesna 
kara ile rabıtası kalmamıştı. 
İki gün sonra yüzü mütecaviz 
bir kafilenin yaklaştığı haber 
verildi. Bay Sarı maiyetine elli, 
altmış suvari alarak ani bİr su
rette bu gelenleri sardı. Teslim 
olmaları için haber gönderdi. 
Red cevabını alınca ara
lannda müs<ıdeme başladı. 
iki saat devam eden bir 
çarpışmadan sonra kafile 
efradı ya dagılmış, yahut esir 
edilmişti. Fakat bu mücadelede 
bay Sarı da sol kolundan ya
ralanmıştı. 

Yarasını sardırarak çadırına 
çekildi. Bu sırada maiyeti ku
mandanlarından ihtiyar ve lati
feci (Çörekbaba) Bay Sarı'nın 
çadırına girerek: 

- Bay Sarı oğlum; sana 
bir armagan getirdim fakat 
canlı bir armagan... Tam 
manasile sana layık bir can ... 
Cana çok yakın; herhalde pa
ranın acısını unutacaksın, cenk 
meydanı ya can verir, yahut can 
alır. Ben sana canan getirdim 
evlad.. Ha şöyle doğrul baka
yım .. 

Bay Sarı - Gel bakalım 
aziz babam .• Bir göreyim bana 
neler getirdin. Biz canımızı ca
nana nezretmişiz. Başka huban 
bize gerekmez. Aşk şerbetini 
bir kez içenler şaraba iltifat 
etmezler. 

Çörek baba - Bu kadar 
naz ve niyazı kimden tahsil 
ettin kahramanım ? Her güzel 
yüzde biz canaııı görenlerdeniz. 
Sen hila emıemişsin demek .. 

yavrum; sen a e a e ın e 
demir asa; ayağında demir ça- - Evet Sinyor; bırakınız 

beni ablama gideyim. Acıyınız 
rıklarla, peri padişahının dilber 

bana; siz iyi kalpli, merhametli 
kızını aramağa giden bir ha-

bir insana benziyorsunuz. isteyal adamı olmuşsun. 
diğiniz kadar parayı prenses Bay Sarı - Baba; hakkın 
Sofiya size verecektir. Abla

var. söylediğin makama ermek 
mm adını nereden biliyorsunuz. için ben de çörek baba olma-
Onu hiç gördünüz mü? 

lıyım . • Gönlümde kıymetli Bay Sarı ayağa kalktı. Genç 
bir sevgilinin aşkı yanıyor. sevgilisine yaklaşarak: 
haydi emret; getirsinler şu _ Hiç korkma ve üzülme 
Dilrubayı; rüyet hakkı ben de Jülyet; sana fenalık etmek de-
göreyim. ğil hizmet etmeğe mecburum. 

Baba bağırdı : Bu benim vaıifemdir. Ablanız-
- Yoldaşlar ; o gülü incit· la, prenses ile ben çok görüş-

meden getiriniz. Dikkat ediniz, tüm. Biz yavrum kalbimizi pa-
dikenleri kalbinize batmasın. ra ile satan insı.nlardan değiliz. 

Gönüllere saplanan aşk dike- Jüliyet - Çok garip ve 
nini değme cerrah çıkaramaz. tatlı konuşuyorsunuz. Neden 

banahizmet etmek vazifeniz Bizanslı çok güzel bir kız 
olsun. Bana ne yapmak isti

çadıra getirildi. 
yorsunuz, açık söyleseniz a .• 

Bay San : (Derin bir hayret Mademki prensesi ve ablamı 
içinde) : biliyorsunuz. Bırakınız beni on-

- Viyolete ne kadar benzi- !ara gideyim Beni bekliyorlar. 
yor. Bay Sarı - Size ne söyle-

Yavrum senin adın ne ? sem bana inanmıyacaksınız 
Nereden geliyorsun? Kork- melek kızım; sana hayatımı 
am melek kız, biz Türkler vermek için aı:.dettim. Şahit-
zararsız insanlara, bahusus ka- !erim burada olsaydı bana ina-
dınlara dokunmayız. Gideceğin nırdınız. 
yerin adı nedir? - So1111 var --

MISIRDA SÜEL HAZIRLIKLAR 

Abukire yeni tipten 300 
Harp tayyaresi gelmiştir 
Italyanın Bari telsizi Müslüman efka

rını Ayaklandırmağa çalışı) or 
nın Bari telsiı istasyonu tara
fından Arap dili ile yapılmak-
ta olan bazı telsiz neşriyatının 

Kahire, 12 ( A.A ) - Mısır 
gazetelerinin verdikleri haber· 
lere göre süel makamlar sahili 
tahkim, Akaba ile Tiranede 
deniz üsleri ve Sollim, Marşah Müslüman efkarı umumiyesi 
ve Matruhda da hava üsleri üzerinde hasıl edeceği tesirler-
ihdas etmektedirler. Abukire d d. d'I kt d. Gönlümüz her güzelin hay- en en ışe e ı me e ır. 
yeni tipten üç yüz tayyarenin 

ranıdır. Her güzel yüzde si - geldiği bildirilmektedir. Fransız müstemleke 
mayıhakl..ı seyreyleriz. Bu ne Adende harp gemllerl Askerleri 
istigna ? Nafile hala hüsnümut- Aden, 12 (A.A) _ Beş in- Marsilya, 12 (A.A) - Müs-
lakı rüyet ve idrak edememiş- giliz destroyeri buraya gelmiş-

temleke kıtaatıoa mensup 170 sin.. ( Herşey kendi mevkiinde tir. 
kendi derecesinde bir manayı MUslUmanları tahrik kişi vapurla Cibutiye hareket 
haizdir. Y eterki o manayı oku- Londra, 12 (A.A) - Italya- etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _, ______ _ 
Senenin 

Şaheser filmleri 
FOLI BERJER 
"Maurice Chevalier,, 

TAYYARE Sineması PERGÜNT 

şaheseri 

MONTt:: KRITO 

ZEVK GEMiSI 
•••••••••••• 

GENE YAŞIYA'cağı 
Anna Sten ve Fre
derik March 'in bü

vük filmi 
•••••••••••• 

SEN BENIMSıN 
Elizabet Bergner .. . .......... . 

YUZ SENE SONRA 
KIRMfzi'"Ç!iÇEK 

EYLüL ÇARŞAMBA 
AÇILIYOR 

•• •• gunu 

Bu senenin en buyük, en müstesna filimle
rini temin eden "Tayyare sineması ; • geçen 
sene kazandığ: rağbete bihakkın mukabele 
etmiş olacaktır. Fiatlerde tenzilat yapılmıştır 

:·························································· 
SiYAH GÖZLER-ZUZU-EBEDİ BAHAR 

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

Abdülhamit 
Türkçe sözlü 

K~~y~ka 
ALİ BABA 
Türkçe sözlü 

•••••••••••• 
PARIS ESRARI 

JAN DARK 
•••••••••••• 

ÇiNGENE BARON 

HAVA FİLOSU 

AŞK UGRUNDA 
KATIL 

Hitap,, 
Bir Av-ru_p_a--A-n-la_ş_m_a_z_lı_ğ_ı -Halinde 

lngilterenin Vaziyeti Ne olacak? 

''Mevsiminde Bir 

A vusturyanın İstiklali Meselesi de Görüşüldü 
Italvanlara Göre Sir Samuel Hoare'in Söylevi Bir Rüyadl' ., 

Ham Maddelerin Yeniden Tevzii Bir llaya]i Hamdır. 'f". 
Cenevre, 12 (A.A) - Sir bir hitap olarak tavsif ve Ame- , lıf edilen ham maddelerıJI ~ 

Samuel Hoare bu akşam rad- rika hükumetinin mesaisini ba- niden tevzii hakkında t~b ,JI 
yoda verdiği bir söylevde ez- rışın muhafazasına katmak için yepılması meselesi Gıo f'' 
cümle demiştir ki: bütün imkanları kullanacağını D' Italia ve Lavore faşist.• ıı.-

ltalyan - Habeş anlaşmazlı- ilave etmiştir. zeteleri tarafından haya~• V 
ğının halli iyi yolda olduğunu, ltalyanlara göre olarak tavsif edilmekt~dır~ 
bu yoldaki imkanlar durumun söylev "bir rUya,,dır voro Faşista gazetesı Ş 
fenalaşmamış olduğunu söyli- Roma, 12 (A.A) - Stampa ·ıA d. 

ı .. ve e ıyor : .ifil' 
yebilirim. Kendi hesabımıza b~ gazetesi Sir Samuel Hoarein " Italya Habeşistaoa Y- _.k 
imkanları iyi duruma sokmak söylevini bir rüya abidesi ola- ham madde ve mahreç ar~ 
için elimizden geleni yaptı · blP'" 

b. rak tavsif etmektedir. Hemen için gitmiyor. Habeşistan : ..:.l Vatandaşlarımdan büyük ır tW' 
f d bütün matbuat buna benzer için bir devrim amacı ve. ...,.. ekseriyetin hissiyatını i a e .d. · ıo,.. 

için elimden geleni yaptım. vasıflar kullanıyor. ltalya kudretinin teyı ı ıç fd' 
Uluslar sosyetesi paktında res- " Hayal Ham? ,, Diyorlar reket noktasıdır. Bu işte tıı" 
men verdiğimiz sözü ·tutmak ROMA 12 ( A.A ) - Sir solini Italyasının iman ve f 
için olan azmimizi ifadeye ça- Samuel Hoarein söylevinde tek- fi mevzuu~~ 
lıştım. Habeşistana karşı dürüst 
davranmaya çalışırken ayni za
manda a-enel harp müttefikimiz 
Italya ile olan dostluk bağla
rımızı idame edebill"ceğimizi 

ümid ediyorum. lngiltere ile 
ltalya arasında anlaşmazlıklar 
fikrinden herkesten fazla nef
ret ederim. Bizzat kendim Ital
yada savaş esnasında hizmet 
ettim, ve Italya ile Italyanları 

ve ltalyanın son senelerde ba
şardığı terakkileri daima tak· 
dir ve hayranlıkla karşıladım. 
Hem Habeşistanın ulusal hak· 
!arını ve hem de ıtalyanın ge· 
nişleme hakkındaki isteklerini 
tatmin eden bir sureti tesviye 
bulunmasını A vrupada herkes 
kadar hararetle arzu ettiğime 
ltalyanların inanmasını temenni 

Habeşistanın Londra 
Elçisi Anlatıyor: • 

ltalyanın Habeş Topraklarını AIJJla 
için Gösterdiği Behaneler °" 

Fakat bu mesele hak~~ 
ltalyanın bugüne kadar ııİı"' 
protestoda bulunmaını~ 0 ~ 
hayrete değer bir badıse 

ederim. 
Hava dalgalarının acı olmak

la beraber dost sözü olan bu 
sözleri bu akşam ltalyaya gö
türmesini dilerim. 

Habeşistanın Londra elçisi, 
3 Eylıil tarihinde Haydpark 
otelinde, Nil sosyetesinin yap
mış olduğu bir toplanbda ltal
yanın Habeşistanı istila emel
leri ve bunun için bulduğu ba
haneler hakkında bir söylev 
söylemiştir. 

Elçi bu söylevinde demi~tir 
ki : 

"- Habeş topraklarını isti
la etmek istiyen ltalya, bu ha
reketine bir takım sebepler ve 
behaneler gösteriyor. 

Bunlardan birisi Valval ha
disesidir. Fakat bu hadise ön• 

Her tecavüze karşı emsiz birşeydi; bunu ileri sü-
MUşterek ml!kavem t ren ltalya, bakikiğ maksatları-

Sir Hoare şunlan ilave et- nı peçelemek istemektedir. 
miştir: " Memleketimizin maz- İkinci sebeb, ltalyanın geniş-
har olduğu hürmet bende bü- !emek istediği ve bunun için 
yük intiba hasıl etmiştir. Bu de Habeşistanı almak istedi-
bizim hepimiz için Avrupada ğidir. 
barış davasına yardım için bü- Bu, bir Hristiyan ulusun 
yük bir mes'uliyet tazammun öteki Hristiyan ulusa saldır· 
eder. Bunun için tahrik edil- ması ve topraklarını elinden 
miyen her türlü tecavüze karşı alması için haklı bir sebeb sa· 
müşterek mukavemeti müda- yılabilir mi? 
faaya azmetmiş olduğumuzu Eğer Italyanın fazla kalaba-
söylevimde açıkça söyledim. !ık olması buna esas olarak 
Bu da bütün dünya için bir gösteriliyorsa, bir mil murab· 
mes'uliyeti tazammun eder. bamda 341 kişi bulunan Ital-

Sir Hoare sözlerini, İngilte- yaya karşı lngilterede 500, Ja-
renin dünya ekonomik kaynak- ponyada 437, Almanyada 360 
lanndan daha eyi istifade mese- kişi vardır. 
lesini daha eyi tetkike hazır Eğer Italyanlar dostça ve 
olduğunu teyid ederek bitir- barış içinde gelib yerleşmek 
miştir. istiyorlarsa onlara toprakları-

Ayusturyanın lstlklall mız kapalı değildir. 
meselesine de dokanıldı İleriye sürülen üçüncü se-

Paris, 12 (A.A) - Paris beb de Habeşlerin barbar ve 
Soir gazetesinin Londradan vahşi oldukları, kendi yurdla· 
aldığı bir habere göre B. Lava! rını idare etmekten aciz bu-
Sir Hoar ile uluslar sosyetesi lunduklarıdır. 

haricindeki ve Edenle de bir Bunun doğru olup olmadığını 
Avrupa anlaşmazlığı vukuu ha- anlayabilmek için bitaraf bir 
linde lngilterenin hattı hareketi adam, bugün Habeşistana gide-
hakkında görüşmüştür. Bay bilir ve orada yerli halkın bar-
Laval ve Sir Hoar Avusturya- bar olup olmadıklarını ve ulu-
nın istiklali meselesine temas sun bugünkü İtalyadan daha 
etmişlerdir. Bu görüş teatileri fena idare edilip edilmediklerini 
iki menıleket diplomasisi me- görebilir. 
selenin teklif kısmını şimdiden Sınırda bir takım vahşi ve 
tetkik edecek kadar ileri git- idare altına alınmamış kabileler 
miştir. Fransız büyük elçisinin bulunduğu doğrudur. Fakat bu 
dün lngiltere dış bakanlığı da- hal, Afrikanın ve Asyanın bir 
imi sekreterine yaptığı ziyare- çok memleketlerinde böyledir. 
tin sebebi de budur. Sonra bu doğru bile olsa, 

Mahirane ve mevsl- buna karşı yapılacak şey on
mlnde bir hitap ları püskürtmek ve topraklarını 

Vaşington, 12 (A.A) - Bay ellerinden almak mıdır? 
Hu! verdiği bir söylevde Sir Dördüncü sebeb, bugünkü 
Samuel Hoarein söylevini barış günde Habeşistanda hala kö-

ğil midir? 'd ,et' 
Halbuki Habeşistan 11 filıİ" 

h t" rlii ,., best olarak er u dilerıp-
lerini söyliyebilen, keP rfl f' 
haksızlık yapanlara ~\ııgd','. 
lebilen Habeş kölelerı, ~ 
kü zavallı ftalyanlardaP 
daha iyi b'r haldedirler· ııebı 

a se -" Beşinci ve en saçın I n ,.. 
Eritre ve Somali f ta yari ;: 
mürgelerinin yıllardan::ıı fV 
lahlanmag-a devam e ·

1 
ıı.r 

l'kes beşlerin hücumu teh 1 

şısında bulunduğudur: 'Jet' 
Orta yerde bu iddıa!' beli' 

. f k bır 0o 
çeklıyecek en u a d ğrıısıl 
bile yoktur. işin 1~ se• Jİ' 
söylemek lazım ge ıriJiı 1.~ 
ğer komşuları Ing. üğ'İıP' 
Fransızlar bizim ergı;östet' 
ze bilyük bir saygık f'(~~ 
dikleri halde sık sı 

1 
r ıır 

topraklarına saldıran a ' 
yanlar olmuştur. ıtalyaoı.r' 

Altıncı behane , . ııalY' 
imtiyazlar verilınedigı. ~· 
tecimine kolaylıklar b• 

madığıdır. . da ~ 
Bugün Habeşıstan ~ 

· t · · kar•• (ıoO O nın ecımıne ~ 0)ıt11"· 

kayıdlar köstekler Y. es"' 
' bıt 

halde bu iddia da . .,ıt 
dayanmıyor deı:nektıt· o 

· ta111 ~ 
Herhalde HabeŞ15 11cl• _.ıı 

e or tffY 
harba sokulması ~ bit 
dökülmesi için hıç • 
sebep yoktur. andl•~. 

Böyle paktları, •Y' 
barışıııı feO' 

ları, ve dünya kete ge blı 
lar altına alarak hare istİ1'o .i 

btr b41/ !er medeniyet ve dıır 
b"yiik dünyasına en u ,,ıP 

indirmiş oluyorlar· {'.sY';.f• 
Bugün Afrikanın. c;ıii 

d.. yaıı•11 g ~ batta bütün un ete it 
, so•'f ~ lı 

rikanın ulus ar reOlı . eP 
"k ve · 1tı1 üye olan küçu d 1113k 1 J'JI' 

ulusuna karşı sal ır ıılıı' e~· 
b .... k b. Avrupa ·~e f .ı uyu ır te·''' ıı ... 
karşı uluslar sosye yaP"'' 
rilmiştir; onun ne ~ 
bekliyor. 1 r bir ~ 

... Eğer Habeş.e~ek ..:L fO' 
yönetimi altına ıır n c1e2 
gelseydi, Ita)ya~Iarı gire ~ 
gilizlerin idaresı11~11..,, 

Fakat Habet e1'l' 
köleliğe terc·b etJll 

.ınahirane ve ~~·~·~e~~le~·-~·!!,...!d~e~v~amıa...slı!iS:liılliıı..,;,_,_. __ ~l.iil..cllıı:.İ.ıı:ltliİıli 
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
':Bi.rl:nCi. ~1 ı:n::ı. , 
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lsviçrede Casu lar 
Fransızlar Briey havzasına neden 

tecavüz etmiyorlardı? 
- Evet Almanlarla müna

ıebette bulundum. Fakat bu 
münasebetleri temiz bir vatan
perver sevgisile yurduma şe
refli münferid bir sulh bazırln
mnk için yaptım.Ordumuz Ma
züryen gölleri barbında ezilmiş 
bulunduğuna göre Rusya Al
manyanın yumruğu altındadır. 
Bizi harba sürükleyen İngiltere 
ve Fransa ş"mdi felakete sev
kediyorlar. Daha vakh varken 
feci neticelerden kaçınmak için 
ikinci Giyomun adamları ile 
münasebata giriştim. Memleke
timin tabiiğ ve hakiki mütte
fiki Almanya olduğuna kaniim. 

Divanıharp bu müdafaa tar· 
zına kulak asmıyarak Miyasoi· 
dofun idamına karar verdi. 
Gümrük muhafızlığından Rus
yanın mukadderabnı idare 
edecek mevkie çıkan Miyasoi
dof oniki kişilik bir müfreze· 
nin yaylım ateşiyle kurşuna 
dizildi. Komandan Miyasoidof 
idam edileceği Varşova şehri
ne gönderilmezden evvel keçe 
küllah edilmişti. 

Büyük harp içinde casusla
rın en çok dolaştıkları, en bü
yük faaliyetlerini sarfettikleri 
memleketlerden biri do lsviç
reydi. Cenevrede, Bernde, Lo
zande, Zürihte takım takım 
Kizli en us teşkilatları büyük 
erkanı harbiyeler gibi tecavüz 
ve müdafaa planlarını hazırla
mış bulunuyorlardı. Fransızların 
Mougeaot'su bu suretle faali
yete atılmıştı. Mougeot eski 
~~sta ve telgraf bakanının oğlu 
ıdı. Harp cephesinde yaralan
mıştı. Hastaneden çıkar çıkmaz 
harbiye nezaretinden şu emri 
aldı: 

Düşmanın harekatı, ha
ısrlıldarı hakkında istihbarata 
ihtiyacımız vardır. 

Bize bunlan siz tedarik ede
ceksiniz. lsviç.red~ yerleşiniz. 
Teşkilatınızı istediğiniz gibi 
hazırlayınız. Tam bir istiklal 
içinde çalışabileceksiniz. Size 
vereceğimiz biricik talimat ça· 
lışmak, mümkün olduğu kadar 
fazla çalışmaktır. 

Mougeot hemen vazifeye 
başladı. Malül arkadaşlanndan 
meşhur endüstryel Dreyfus'un 
da yardımını temin etti. Bu 
casus teşkilitmın diğer azalan 
kudretli bir müzisyen, eski bir 
vali, Meçli bir tecimer, Mul
bozlu bir endüstriyel, ve bir kaç 
kadından iberetti. Böylece T o
n on Leben halkının hayreti 
karşısında bu siviller Bellegrad 
şatosunda yerleştiler. Yaşayış 
tarzları pek eğlenceli, pek 
neşeli görünüyordu. Yahut ta 
hakiki faaliyetlerini gizleme'k 
için böyle hareket etmekte 
idiler. Yerlilerin Alman casusu 

zannettikleri bu adamlar haki
katta Fransızlar hesabına çalı
şan Mougeot ve arkadaşların
dan başkası değildi. Bunlar is
viçrede Almanların örümcek 
ağları gibi kurdukları casusluk 
teşkilatıyla da mücadele ede
ceklerdi. Thonunun mubte
:şem şatosundaki misafirler 
f viçreye sık sık gezilerini 
mazur göstermek için çeşit 
i e girmektedirler. lsviçrede
ki il~ münasebetlerin Mut
ye yakınındaki bir saat fabri
kasile kurdular. Baviyard adı-

lara da saat satmakta idi. Mo
ugeot bundan ietifade etmeyi 
bildi. Bavyeraya ve Bad gran
dukasına kadar uzanan casusluk 
teşkilatına Baviyard saatları 
içinde yer eştirilen ipek l<aat
larla talimat vermekte idi. Bu 
casususlukta yepyeni bir tarzdı. 
Mougeot tertibatını genişlettik
çe genişletiyordu. Bir a alık 
lsviçrenin en kibar manejlerin
den birini de ele geçirdi. Bu· 
rası kibar kadınlar ve erkek
lerin mülakat yeri idi. f,fougeot 
işte burada istediği gibi at 
koşturuyordu. Hülasa bu kur
naz adam Alman ordusunun 
faaliyeti hakkında her yandan 
haber toplamak imkanını elde 
etmişti. Hermance yakininde 
Vegy'de Almanyaya gönderil
mek üzere hazırlanan sigara 
paketlerine Fransa lehinde ve 
Alman askerlerinin moralını 
kıracak şekilde beyannameler 
yerleştiriliyordu. Bugünler Ma
ren harbının vukubulmnkta ol
duğu günlerdi. Mareşal Jofr 
Marnda kazandığı zafere rağ
men maneviyatı buzulan Gene
ral Von Kluk ordusunu takibe 
ve Şnmpanya'dan dışarı atma
ğa cesaret edememişti. Halbuki 
burası Franıamn dökme sana
yiinin yüzde yetmişini ihtiva 
ede Brieyi ihtiva ebnekte idi. 
Alman mutahassısları Brieyi 
havzası Almanların eline 
geçmemiş olsaydı Almanya 
harpta altı aydan fazla devam 
edemezdi demekte müttehit
tirler. Siper harbı hareket har
bınm yerine kaim olunca müt
tefiklerin ne olursa olsun Briey 
havzasındaki endüstri kurum
lannı ve ocakların• tahrip et
mek suretle Almanyanın harpta 
devam kudretini sarsacakları 
zannedilmişti. Asla böyle bir 
harekete cesaret edilemedi. O 
derecedeki bu imtiyazlı mın
takaya emir almadan bir kaç 
bomba atan bir tayyareci şid
detle cezalandırıldı. Fransa en 
değerli hazinelerini taşıyan bir 
mıntakamn harap edilmemesini 
istiyordu. 

Sansörün şiddetine aldırmı

yarak F ernand Engrand ve 
Gustave T ery gibi gazeteciler 
neden Almanların bu en zaif 
noktalanndan istifade edilm~· 

digini, Briey havzasına karşı 
niçin kat'i bir hareket yapıl
madığını soruyorlardı. 

Alman casusluk teşkilatı bu 
neşriyatın nihayet tesir yapma
sından korkuyordu. Avustur
yalı M. H. imzası ile Temps'te 
neşrettirmeğe muvaffak olduğu 
bir sıra makalelerde Almanla
rın Briey'den bir ton maden 
almadıklarını iddia ediyorlardı. 

- Sontı varm -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evrakı çahnmış 

Memleket hastanesi önünde 
gözlerini baktırmağa giden 
Hüseyin oğlu Ramazan cebin-
13 lirasile bazı evrakı çalın

mıştır. 

SllAh taşıyanlar 

Peştamalcılarda izzet oğlu 
Alinin üzerinde bir bıçak, Ali 
oğlu Feridde bir tabanca bu
lunarak alınmıştır. 

Tutuldu 
lkiçeşmelik cadde.inde Ali 

oğJc Muzaffer, Nusret oğlu Jb
rabimin dOkkAnından bazı eıya 

hı 

f'ENI ASIR 

Almanya notları 

Laypzigte fırka teş

bakış .. kilatına bir 
Fırkayı idare edenler Alman 

denebilir .. gençliğidir, 
Baştara/ı btntıci salıi/ede 

çahşmamn verimli meyveleri 

toplamıştir. 13 Haziran 1930 
da Her Hitle Her Göbel ile 

birlikte Layipzig'e gelmiş ve 
burada her ikisi birden birer 
nutuk vermiştir. Bu tarihten 
sonradir ki Laipzi~ ko
münizme lrnrşı daha şid
detli bir mücadele açmış 
ve n hnyet 1933 de onu 
çok ş:ddetli ve merha
metsiz bir d:ırbe ile yo!: 
eylemiş!ir. 

Hitlerciler indirdikleri 
darbenin ağırlığını 1 .m
diler de bizzat h~lii mu
teriftirler. Bugjn Lnyp· 
zigte fırkaya kayıtlı 
olan aza adedi e "li bin 

küsurdür. Bunlara Sturna 
Aptaylon adım veriyor-
lar. Ve lusaca bu iki ke-
limenin ilk harflerini 
alarak (S. A) ( es-a ) 
diyorlar. 

Bunlar fırkanın ide
alist ve faal uzuvlarıdır. 
~!manyadaki bütün tet
kıkatım zona erdikten 

delaletile iki saniye içinde 
tasnif olunmuş dosyası el uza
tılarak raftan alınır. 

Çalışmadaki disiplinin, fırka
ya sadakat ve bağlılığın ve

rimlerini bu bina dahilinde 
kolııyca görmek mümkündür. 

sonra nasyonal sosyalizm 
ve onun gençlik teski
liitını uzun uzadıya 
~~z~cagb· ım. cihetle şim- Nnpo[J oııuwm ı mildı ti yrre dıkil 11 übide 

ı ~. nhıse ve esnsa girmi- Ayni blnn içinde mahalleler-
yecegım, yalnız burada farka deki ocak teşkilatının birer 
te kilatmın bir vilayet merl{ezi kutusu vardır. Her giin ocnk 
demek olarak Laypzigte neka- reisi fırka merkezine gelerek 
kadar iyi organize edil- bu hıhıdan fırkaya aid cmir-
mi~ bul.unduğunu tebarüz leri alır. Ve bunlar kamifcn 
ettirmek ısterim. Açık söyle- fahri çalışan insanlardır. lstih-
mek lazımgelırse kendi r·ni barat, sos} al yardım kısımları 
fırkalı sayan adamlar canla mütemadi faaliyet içindedir. 
başla fırka'arının etrafında Fırkanın gazete idarehanesini 
toplnnmışlardır. Teşkilat ''her de gezdik. Gene hemen itiraf 

l avpzifT itniıwsıtesi 
kes bizdendir,, diyerek kapı- edeyim ki biz Türk gazeteci· 
larını açık tutmuyor. Hatta bu- !erinin ne büyük yoksulluklar 
gün fırkaya girebilmenın im- içinde çalışmakta bulunduğu· 
.kanı kalmamıştır. Her Hitler rnuzu görerek kendimize bir 
iktidar mevkiioe ğcldikten kerre daha acıdım. Gazetenin 
sonra fırkaya yeni ystişen başmuharriri otuz iki yaşların-
gençlerden gayrisinin alınma- da bir genç. 
sını yasak etmiştir. Propaganda Bütün servisle~i berabe~ce 
dairesi nasyonal sosyalizmin do~aştık •. Gazete ıdarehanesıne 
yaptıklarını yaymak için he baglanan bir telle otomatik 
vasıtadan ve her fırsattan isti~ makine, başında hiç bir kimse 

f d d 
. .. .. olmaksızın verilen bütün ajans 

a e e erek gecelı gunduzlü haberi · · k d" k d" ı 
1 

erını en ı en ıne a ı-
ça ışıyor. .B~radan dosya da yor ve yazıyor. Radyonun ba-
ı resine gıttık. Her hangi şında genç bir madmazel dünya 
büyiik bir kütüphanede bu haberlerini kaydediyor. Dosye 
kadar iyi tanzim edilmiş bir dairesinde günün haberlerine 
dosya usulüne rastlanamaz. uygarı malumatı hususi memur· 
Altı bin küsur azanın hepsinin lar istiyen muharrirlere uza-
H • k t 1 . . d d nıyor. 
suusı ar on ar ıçm e osyası 

vardır Dosyada ailesi efrad _ . Mürettipler birer daktilo gibi 
nın vaziyeti h ' A b t ~ lnterteype makineleri başında 
. _ , . ususı aya ı gı- çalışıyor ve iki büyük rotatif f'P çıktıgı sıyasi cereyanlar, gece yarısından sonra çalış-
ı~~ay~ hangi tarihte girip ne mağa hazırlanıyor. 
gıbı .?1~me~ler A görd~~ velha- Bu teşkilat ta bir vilayet ga-
sıl bulun sıyası ve ıçhmai ha- zctesinde bulunuyor. Artık ben 
yatı yazılıdır. Küçük çekmece- bir şey söylemiyeceğim. Yalnız 
ler içine alfabe sırasile konan şu lrndarını knydedey imki bu 
küçük kartlar da bu umumi inti:uım değil bir Türk gazete-
dosyaların hulasalarını ihtiva si~in idnrchnn~sindt! mnale~cf 

J
• H · t ·ı d k"k d TUrk gazetelcrmc haber yetı.,,. 

ey ıyor. er ıs enı en a ı n a . k ·r · - · ı 
kü ük k t d . t .1 tırıne vazı csını uzerıne a an J 

ç ar. on an ıs enı en aza Anadolu Ajansındn bile yoktur. 
hakkında ıcap eden malümat o·ı -. . b l . t" 1 

• • A • ı egımız u ça ışma ın ızamının 
alınabılır. Bu kafi gelmezse yurdumuza da nasip olmasıdır. 
onun il tündeki aza numarası ı Ocak.oa'klu 

Panayır tetklklerl 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetlerle ekonomik iş 
Ortaklığımız genişliyor --Gelecek arsıulusal panayıra Sov

yetlerin daha geniş bir ala.ka 
göste~eceklerine eminiz .. 

- Baştarafı I i11d sayfada -
betlerimizde ne kadar verimli 
olduğunu, çalışma ortaklığımı

zın mutlu sonuç.lannı elle tutar 
gibi görüyoruz. Bu bakımdan 
Sovyetlerin Arsıulusal pana
yırımızda yer almaları tabiiğ 

idi. Sevyet dostlarımız, Akde
nızın en mühim kapısında 

kurdukları pavyonla sadece 
memleketimize karşı dostluk
larının yeni bir örneğini ver
mekle kalmadılar. Ayni zaman· 
da Sovyetlerle ekonomik ve 
tecimsel münasebetlerimizin 
hangi alanlarda kuvvetle inki
şaf edebileceğini göstermeğe 

de vesile oldular.Hele Sovyetle
rin endüstride dev adımlarla 
elde ettikleri ilerlemeler, bu 
_!>avyonda ne güzel belirtildi. 

Fikrimizce lzmir Arsıulusal 
panayırının gelecek yıllarda 

daha çok kuvvetli bir organi
zasyona dayanarak son şeklin
den kat li:at üstün bir bale gel
mesindeSovyet dostlarımız, bizim 
kadar ilgilidirler. İzmir, Akdeniz 
havzasında yaşayan bütün ulus
ların en kolaylıkla münasebet
te bulunacaldarı bir merkezdir. 
Sovyetler pavyonlarının büyük· 
lüğü, panayırımıza daha geniş 
ölçüde iştirakleri, Akdenizin 
yakın ve uzak pazarlarına ken
dilerini hakkı ile tanıtmak im
kanını verebilir. Bu tanışıklık
tan ve yakınlıktan önemli ka
zançlar elde edebilirler. Sov
yetlerle çalışma ortaklığımızın, 
karşılıklı hizmetlerden bir kat 
daha kuvvet ve hız alacağı 

şüphesizdir. 
Şimdi Sovyet pavyonuna bir 

göz atalım: Burada iki canlı 

eserin dimdik yükseldiğini gör
dülr. Bundan derin bir heyecan 
duyduk. Zira pavyona girerken 
ilk göze çarpan şey, Türk 
Sovyet bayraklarının kocaklar 
gibi sardıkları dostluk levhala
rıdır; içli bir kaynaşmadır. Her 
adımda baştanbaşa hakikat 
olan şu lcitnbelerle karşılaş
tık : 

"Sovyetlcrin Tlirk dış tec · -
minde tuttuğu yer günden gü
ne büyümektedir: ,, "S. S. C. 
İ. nin makinacılıkta kazandığı 
büyük başarmalar, Türkiyenin 
endüstri yolundaki savaşına da
ha önemli yardım imkanını ver
mektedir. ,, 

" Türkiyenin endüstrileşme

sinde S. S. C. İ. nin çalışma 
ortaklığı büyük önem almak
tadır. ,, 

Bu kitabeler, dıvarları süsle
mek için asılmış değildir; iki 
memleketin efbirliğini işaret et
mektedir. Bir ) anda tecimsel 
münasebetlerimiz yükseliriken 
öteyanda çalışma ortak'ığımız 

artmaktadır. Böyle köklü, dal
budak salmış bir dostluğun ya
rını elbette ki bugünden daha 
sağlam olacaktır. 

Sovyetler pavyonunda Rus
yanın ekonomik ve kültürel 
kudreti yaşatılmıştır. Turizme 
aid büyiik tablolar, günden 
güne büyüyen, modernleşe:n 
şehirlerin büyi.itlilmüş fotograf
Jarı, birinci ve ik_inci beş yıl· 
Jık programın muvaffaki-
yetini gösteren grnfikler, 
kültür alanındaki ilcrJemclcd 
canlandıran tablolar, çocuk 
terbiyesi, amelelerin okutulması 
şehir ve ur.ay işleri, HoJkozlnrda 
tarım işleri, cndü tri işleri, 

gençlik teşkilatları, tayyareci
lik. uaraşütcülük hepsi en ince 

bir görüşle haz.ırlanan tablo
larda gösterilmiştir. 

Pavyonun endüstri ve tarım 
ürünlerıle dolu olan kısımlan 
üzerinde ehemmiyetle durmak 
lazımdır. Bu ürünler ve endüs· 
tri yapıkları Rusyanın ekono· 
mik kudretine parlak bir ör· 
nektir. 

Top top basma, dokuma, 
ipekli ve yünlü kumaşlar ya· 
nında tahtadan yapılmış cliş
ieri, çekmeceler, kutular biblo
lar, oyuncaklar ceviz kakma 
işleri, muşammalar, çay ve ta
bak takınılan, makara, tire ip
lik, keten bezleri. peçeteler, 
kontrp lakeler, ceviz, ihlamur 
dışbudak tahta yapıkları, hu
bubat, madenler, kimyevi güb
re nümuneleri, demir çekiçler, 
kürekler, gaz, benzin ve maki
ne yeğları, madeni bilumum 
yağlar, potasa, göktaşı tu· 
lumbaları, teraziler, elektrik 
dinamoları, demir anahtarlar, 
kumpaslar, metreler, boru 
nnahtarları, su boruları, demir 
destereler, rende tığları, çeşit 
çeşit elektrik lambaları, dikiş 
makinaları, freze tezgahlan, 
çeşitli oksijen tezgahlan ve 
aletleri, büyük su turbini, şe
ker pancarı tohumları ve daha 
birçok yapıklur ve ürünler pav
yonda nyrı ayrı yerlerde teş· 
hir edilmişlerdir. Dışandaki nçı~ 
pavyonda ise un değirmenleri 
için valslar, çeşitli sabanlar 
otomobiller, tahta tezgahları, 
rendeler, destereler, gaz ara
bası, tarım için tırmık ve biç
me makinaları gördük. 

Bütün bunlardan Rusya ile 
tecimsel münasebetlerimizi ge
nişletmeğe yarayacak olan bu 
bilgilerden istifade edileceği 
muhakkaktır. 

Sovyetlcrin panayırımn:.a iş

tirak suretile ekonomik kalkın
mamıza gösterdikleri alakayı 
saygı ve muhabbetle selam
larız. 

Ş. Bilgin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta ]Jaberleri: 

Sarkıntlllk 
Alsancak vapur iskelesinde 

Hasan oğlu Cavid, sarhoş Jl· 
duğu halde sarkıntılık eıJen 

lsmail, Rahmi ve Mustafa tu· 
tulmuşlardır. 

Hırsız aramyor 
Arab Hasan çeşmesi oka· 

ğında Şerif oğlu Hamdini11 
evinden bazı eşya çalınmıştır. 

Hırsız, zabıtaca aranmaktadır. 
Karısmı dövmu, 

Bir aydanberi ayrı yaşadığı 
karısıj Yaşarın Sinekli cadde· 

sinde üzerine hücum ederek 
tokatlıyan kocası lsmail oğlu 
Ali tutulmuştur. 

Kaçak tutun 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Baki oğlu Arifin üzerinde yü:ı 
gram kaçak tütün bulunmuştur. 

Kumar oynarlaken 
Gazi bulvarında Derviş oğlu 

hanında sabıkalı Ömer, Ahmet 
Kemal, Sabit ve Osman kumar 
oynalarken suçüstü yakalan
mışlardır. 

Elli lirasını çalmıf 
BnlcıJnrda Karaosman oğlu 

hanında Mustafa oğlu Mehmcd 
.zabıtaya müracaat ederek bir• 
lild bulunduğu odada arka
da ı Mchmcd oğlu Osman t • 
rafından elli lirasının çalındı
ğını iddia etmiştir. Tahkikata 
bas lanmıştır. 
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Gemi Göründü 
Geçen on iki saathk zaman 

Rağastan için endişe ve ızdı
ra b ile dolu olduğu halde bir 
asır kadar uzun sürdü. Gece 
gözüne uyku girmiyor, odasın· 
da da bir dakika duramıyordu. 
Yakomo gittikten sonra Şö
valye güneş doğmasına m

tizaren deniz kenarına can 
atta ve bir kayanın üzerine 
oturdu. Nihayet güneş doğdu. 
Gözlerini sabit bir noktaya 
dikmif, hiç birşeyi görmeksizin 
bakıyordu. Hayalının son da
kikalarını yaşıyan kimseler gibi 
geçirdiği ahvali birer birer göz 
lnüoe getirerek hayallere da
hyor ve kendi varlığım unu
tuyordu. Hep geçmiş günleri 
düşünüyordu. Gözlerinin önünde 
•t üzerine binmiş beyaz fıstanlı 
bir kızm dört nala atmı koş
turarak yanına geldiğini görür 
gibi oluyor. Yalvarırca bir ta
vırla: 

- Aman bayi Her kim ise-
niz imdadıma yetişin! Beııi 

kurtarın! 
Dediğini hayalinde canlan

dırıyordu. Bu beyaz fis
tanlı kızın güzel hayali 
duşünürken saatlar da ya· 
vaş yavaş geçiyordu. Akşam 
oldu. kagastan hala taşın üze
rinde oturyordu. Birdenbire bir 
ıes Şövalyayı daldığı rüyadan 
uyandırdi: 

- Uzakta göriinen gemının 
yelkenlerine mi bakıyorsunuz? 

Diye bir ses işitti. Hemen 
yerinden fırladı. Bu sözü söy
liyen adama dehşetli bir göz 
attı. Fakat bu adamı da 
tammakta güçlük çekmedi. Bu 
adam oturduğu kulübenin sa
hibi balıkçı idi. Bununla bera
ber balıkçının kolunu sımsıkı 

yakaladı ve sordu: 
N~ dedin? Ne dedin? 

Y clkenJi gemi gelivor mu de
d:n? Ah! ... Bu gemi onu geti-
. d ··1 '? rıyor egı mı. , .. 

diye söylendi. Zavallı bahkçı· 
nın ise hiçbir şeyden haberi 
yoktu. Şaşırdı. Giiya birşey 

söylemiş olmak için (O) diye· 
bıldi. Ragastanın gösterdiği 
telaş ve heyecandan ürktü,geri 
çekildi. Ragastan, balıkçının 
korktuğu anlayınca herifin ko-

lunu bırakb, bir kusur yapmış 
insan gibi başını eğdi, kollarını 
yanı başına düşürdü sonra: 

- Affedersiniz azizin! Ku-
1ıuruma bakmayın... Şu sırada 
o kadar kederli ve düşünceli
yim ki anlatamam. Ne söyledi
ğimin farkında bile değilim. 

- Zararı yok Mösyö !... in
san hali bu !... 

Balıkçı yine denize doğru 

bakmağa koyuldu. Balık avına 
çıkmak için havan n iyi olup 
olmadığını anlamak istiyordu. 

· Ragastan ise helecan ve heye
can içinde hiddetli hiddetli 
üzerinde geziniyordu. Bir ta
raftan geminin mutlaka Sezar 
Borjiyayı getirdiğini ne ile an
ladığını düşünüyordu. Belki ge
mi başka bir yere gitmek üze
re açıktan geçiyordı. Tam bu 
esnada bahkçı yüksek sesle 
dedi ki: 

- Göriyor musunuz bay!Ge · 
minin başı doğruca Kaprera 
adasına çevrilmiş... Eğer bu 
gemi (Osti) den g<>lmiyorsa ben 
biç bir şey bilmiyorum. Bakın 
bay! .. Simdi görebilirsiniz ... 

Ragastan başını çevirdi. Ge
miyi görüp görmemesini tasa 
etmiyordu. Yalnız gemının 
(Osti) den kalkıp (Kaprera) 
adasına gelmesi idi. işin doğ

rusunu anlamak Ragastan için 
gayet önemli bir iş idi. Eğer 
ı~mi lOati) den 41'.a } 

adasına geliyor ise Sezar Bor
jıyayı getirmekte olduğuna 

şüphe yok idi. Şu halde bir 
kaç saata kadar Sezar şatoda 
bulunacak ve bir kaç saata 
kadar Primverin namusu yağ
ma edilecek idi ... 

Ragastan balıkçının yanına 
gitti ve denize doğru baktı. 

Bu defa gemiyi iyice gördü. 
Balıkçı dedi ki: 

Gayet seri bir Golt ge-
misi! 

Ne kadar vakıtte buraya 
geleceğini tahmin edersiniz? 

Balıkçı havaya bakarak: 
- Havanın şimdiki haline 

ve geminin sür'atli hareketine 
göre gemidekiler bu gece saat 

ona doğru buraya yanaşabilir
ler. Lakin Niçin bütün yelken
leri açmamış ... lhtimalki adaya 
daha geç yanaşmak için ... Eğer 
böyle giderse g~ce yarısından 
evvel buraya gelemezler. 

- Gece yarısı Ha !.. 
- Evet ! Baksanıza geminin 

baş tarafındaki yelkeni toplı· 
yor' ar. Demek acele etmiyor-

lar. Lakin bay sizi çok telaşlı 
görüyorum. Yoksa bu gemi 
ile ilginiz mi var ? Dün gece-

denberi hep deniz kenarında 
oturuyorsunuz. Buradan bir ye
re kımıldanmadınız .. 

- Bir yolcu bekliyorum.Ga

yet iyi bir dostumuz geliyor da. 

Eğer balıkçı bir ruhiyatçı 
olmuş olsaydı son sözleri söy
lerken Ragastanın içini, dışını 

keşfedebilirdi. Lakin balıkçı 
denizi düşünüyordu. Ragasta
na (adyö) diyerek çekildi, gitti. 

Şövalye gözlerini gemiye dik
miş duruyordu. Fakat hava 
yavaş yavaş kararınca bir şey 
göremez oldu. Dalgın şövalye
nin yanından bir dakika ayrıl
mamış olan Spada Kappa: 

- Mösyö saat dokuza geldi! 
Sözlerini yavaşça söyledi. 

Şövalye uzun bir uykudan uya
nıyormuş gibi göründü. Terle
miş elini uğuşturdu. Sadık uşa
ğına cevap olarak sadece : 

·- Haydi gidelim ! 
Dedi. 

* "' ... 
Gemide Sezar Borjiya vardı. 

Nefsini arzusuna kaptırmış olan 
bu herif Primvere l<avuşmak 

için (Kaprera) ya koşuyordu. 
Alçak Sezarın zalim kalbi son 
derece ateşli idi. Beatrise ka-

vuşmak yegane emeli idi. Evet, 
genç kızı sevmiş, kalbi onun 

için çarpmış, kıza sahip o!mak 
için askerlerile savaşa bile gi-

rişmişti. Ne çare ki maglfıp 
oldu. 

( Cehennem boğazı ) denilen 
dar boğazda Sezar Borjiyanın 

askeri bozulduktan sonra bu 
kız için arzusu, hava ve hevesi 
kat kat artmıştı. 

Markinin ihtarı ve isyanın 

bastınlması yolundaki teklifle
rini hiçe sayarak Primverin 

hayali için herşeyi feda etmişti. 
Sezar için ancak sevgiden baş
ka birşey yoktu. Kalbi Primver 
için çarpıyor ve onun aşkı ile 
yanıp tutuşuyo u ı. 

-::.onu var -
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Merhum Keresteci Meh
mcd Nusret refikası, Etem 
Müfit ve Feyzi Mehmed va-
lidesi bayan Sabire mübtela 
olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak vefat etmiştir. Ce-
nazesi bugün saat 10 30 da 
Göztepe tramvay caddesinde 
970 numarala evinden kaldı-
rılacakbr. 2072 S.6 

'' 
ltalyanlar 

Ettiler 
talilerini tecrübe 

ve kaybettiler ! 
Uz Um 

Çu. Alıcı fiat 
14 3001 Alyoti bira. 6 25 

650 J Taranto M 6 87 11 jO 
545 K. A Kazım 7 ll ,S 

Lo11dra 9 Ey/fil 
İngilterede sümürge!ere ait 

süel işlerde en yetkili adam 
Lord Lugard'dır. Hindistanda 
ve Çinde askerlik ettikten son
ra 25 yaşında lngiltereye me
zuniyetle dönmüştü. 1880 se
nesinde idi. 

Afrikayı lnglltereye 
açan adam 

Yalnız başına Leug.ibora ha
reket etti;Bu memlekette sergü
zeşst arayan ve esirciliği iş 

edinmiş aşiret!ere karşı çarpı
şan bir avuç lngilizle birleşti. 

Hülasa, eyi eğlendi. Bu çete 
muharebesi sayesinde lngiltere 
bir kaç sene içinde Uganda 
ve Micerya ülkelerine hakim 
olmuştu. Delikanlı ile arkadaş
ları memleketlerine hatırı sa
yılır bir hediye vermiş oluyor· 
lardı. 

Fütuhatı kurumlandırmak ve 
idare etmek kalıyordu. 1900 
senesinden beri gen~ral Lou
gar: bununla uğraştı. Bu yeni 
vilayetlerde lngiliz Prokonsülü 
oldu ve lngiliz sulbünü oralara 
yaydı. 

Ömrünü:ı kırk yılı Afrikada 
gaçmiştir. Bunun on beşi, ln
kiltere adına bir krallığın ba
şında, bu kırk yıl içinde hiç 
te dinlenmedi. Yalnız evlene
ceği vakit on gün mezuniyet 
aldı. Şimdi hu yorulmak bil
mez müstemlekeci Londra ya
kınlarında inzivadadır. 

Büyük Afrikah 
Onunla Londranın cenubi 

şarkısısindc, Dorking bölge
sinde buluştum. Lord Lugard 
kitap dolu, fil dişlerile sGslen-
miş ve sergüzeştlerini hatırla

tan büstlerle bezenmiş iş oda
sında piposunu çekiyor. 

Çelik sustalı, ince ve dim 
dik kısa boylu bir adam 
yanında genç bir kız: Mis 
Mayori Perham Afrika terbiye 
işleri mütehassısı. Karaların 
dostu ve lngiliz somalisine ait 
işlerde çok vukuflu. Birçok 
defalar oraya gitmiştir ve ora
dan Taymise çok göze çarpan 
mektuplar gönderir. 
Habeş işinin tehllkelerl 
llkönce teknik bir şekilde 

görüşüyoruz. Tabii mevzu Ha
beşistan, general toprağın yük
sekliğini, susuzluğu; ltalyanların 

müstmlekecilik tecrübeli asker 
lerinin yokluğunu ileri sürerek 
bu işin tehlike~erini askere öl
çüyor ve sergüzeştin kocaman 
güçlüklerini, baskın şeklinde 

bir hücumla birden bir netice 
ahnamıyacağını, dağlarda tank
ların lüzumsuzluğunu. tayyare
lerin inebileceği yerlerin de 
olmadığını gösteriyor. 

Mis Perhanın fikri 
Mis Perhan onu saygılı bir 

sabırsızlıkla dinliyor. Söyleme
ğe unutmuştum : Bu genç kız 

yakın bir harp ihtimalini göz 
önüne alarak generalla birlikte 
bir 11Kızıl saç,, servisi hazırla
makla meşguldür. ilk iş yara
lıları kaldırmak, gönderniektir. 
Zira Habeşistanda adettir, harp 
sahnesinde kalanlar müthiş iş· 
kencelerle parçalanırlar. Fakat 
bu askeri münakaşalar Misi 
kızdırıyor : 

- Bu zalh vahşilere hücum 
etmek, onları kendi memleket
lerinde ezmeğe gitmek; sade· 
ce elde uçak ve tanklar oldu
ğu için müstakil Afrikanın son 
mezarını da çiğnemek, sanki 
bu da bir üstünlük mü ? 

Kuvvetler suiistimali lngiliz 
huyuna en aykırı düşen bir 
şeydir. Bunu "Unfair,, , yakı

şıksız sayarlar. insan karısını, 
bir çiçekle bile, dövemiyeceği 

gibi, bu da yapılmıyacak bir 
şey. Burada köpeklerini bile 
dövmezler. Hiddet insanı mer· 
tebesinden düşürür ve itibarını 
kaybettirir. 

" " Bizler med&niyetln 
Sendlklerlylz ,, 

Mis Perham ltalyan Somali 
sil'.deki zencileri yakından gör
müştür ve düçar oldukları mua· 
meleyi pek iyi bilir. Bu mese
le lngilizleri sakındıran nokta
lardan biridir. lngiltere, ltalya
nın Holanda veya Fransa gibi 
müstemlekeleri idare kabiliyeti 
gösterdiğine kani değildir. Lort 
Lugard söze giriyor : 

- Evvela bakalım, herkese 
müstemleke lazım olduğu isbat 
ediltnis midir? işte bizimkiler 
ortada. Herkese açıktır. Tica
ret bakımından tam serbesti. 
Kim isterse bizim yanımızda 

yerleşebilir. Biz medeniyetin 
" trüske " leri, sendikleriyiz. 
Daha fazla ne lazım. Bundan 
ötesi bir caka meselesidir. 

"Versay muahedesi 
yapllırken,, 

- Evet amma, bu da bir 
meseledir. bizim gibi müstem-

leke uluslarının kendi yaptığımızı 
arkadaşlarımıza yasak etmemiz 
doğru mu? 

- ltalynnları da ayni yola 
girmekten kim menetti? 1896 
da talilerini tecrübe ettiler ve 
kaybettiler. iş bitti. 

- intikam almak istemeleri 
tabii değil mi? 

- Unutuyorsunuz ki o va
kitten beri mühimce bir şey 
oldu; araya harb girdi. Ulus· 
lar sosyetesini doj'uran Ver· 
say muahedesinden biri de 
kuvvet kullanmaktan vazgeç· 
tik, barbı tardettik, buna and 
ıçtik. ltalyanlar da imu ettiler. 
Muahedeyi yırtarak imzalarını 
inkar mı edecekler? 

"Yeni bir taksim? 
Nazik meaelel,, 

- iyi amma Versay mua-
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Beklenmiyen bir davet 

Rayştag Nürenbergte 
T oplanmağa çağrıldı 

Almanyanın dış siyasasını Hitler 
Anla ~an bir söylev verecek 

Paris, 13 (Ö.P)- Berlinden devlet önderinin şahsi bir te-
bildirildiğine göre, B. Hitler şebbüşü karşısında olduğumuz 
Rayştag meclisini Pazar günü anlaşılmaktadır. 

"- B. Hitlcr çok büyük bir 
snat 21 de Nürenberg'de top- söylev verecek ve bu söylev 
Jamağa apansız karar vermiş- Almanyanın dış siyasa~ını dün-
tir. Ulusal - Sosyalist partisinin yaya ilan eden hakiki bir di· 
Nürenberg'de toplanan kon- yev mahiyetinde olacakbr. Bu 
gresi programında biyle bir karara aoa stmlercleki bldile-

hedesile mandaların dağıtılma· 
sındaltalyaya haksızlık yapıldı
ğını iddia ediyor. Onun kadar 
mühim olmadıkları halde 
Afrikada geniş topraklara 
sahip olan ispanya ve Portekiz 
gibi memleketler vardır. 

- Evet amma kocaman bir 
mesele açıyorsunuz. Almanyada 
aynı suretle iııterse ne diye
ceksiniz? Zaten yeni bir tak
simi kim yapacak? Sonra bu 
iş nasıl olur. Fransa, Hollanda, 
Portekizle bir masa başında 
toplanıb kimisine .. siz müs
temlekecilige ehliyetlisiniz " 
kimisine .. ehliyetli değilsiniz!,, 
demek nazik bir işdir. Senra 
sizin idarenize verilmiş ahaliyi 
sürü gibi başkasına mı sata
caksınız? 

Konuşmamız burada bitti. 

538 S Süleymano 6 l~ jl 
522 Y 1 Talat 7 14 407 H Z Ahmet 7 ~ 
245 Akosman Z 7 50 ~ j5 
237 Vitel 6

6 
75 14 tJ 

233 M J Taranto 
185 Ş Remzi 10 15 
131 S Gomel 6 :~ j5 
119 Manisa B Koo 6 50 14 'tJ 
114 T Debbas 10 8 ~ 
89 D Arditi 7 50 

9 
ıJ 

79 M Z Hulüsi 6 50 
71 Ş Riza Halef 7 75 15 jl 
68 Koo ittihat 7 37 ~ ~ 
61 Beşik.;i Z 6 50 l1 ~ 
51 H Alyoti 7 75 t4 ~ 
22 Lln Reciyo 14 37 8 15 
15 H ve Cevdet 8 75 

11 
,S 

14 Çolak O Nuri 11 25 7 ?S 
12 Suphi Emiıı 1 75 t8 
3 Kadı O Meh 18 15 
2 H Alberti 15 7 Si 

76 Faruk Emin 6 50 
7490 Yekun 

lngillz bakışlle Mussollnl incir 
Mussolininin tehdidleri kup- Çu. Alıcı fiat5 tjJ 

kuru ve ortada kalıyor. Amma 4623 Muhtelif 5 50 l 
lngilizler pek tehdide pabuç Zahire Borsası 
bırakmaz'ar. N~kteli bir lngi- Çu. Alıcı fiat 46 
)iz gazetecisi olan Bennet bunu 9;.;8;._;b;;a~ly~e~p~a;;m;u;k;_;4İİ4•-~I 
gösteren güzel bir anekdot ..ııııı 

anlatll. p p· sı 
Duce onu Venedik sarayın- ara ıyaS3 

da kabul ederek kuvvetinden 13-9-1935 satıf 
böbürleniyordu. Alış 50 65 

- işte, diyordu, şu düğmeye Mark 50 15 
bir bassam, 7 milyon askerse· İsterlin 619 624 30 
ferber oiur. Fr. Frangı 8 28 8 40 

Öteki, hafifce endişeli bir Dolar 80 10 79
1 

55 
tavurla: Belga 21 10 2 O 60 

- Fakat, Ekselans, sadece İtalyan lireti 10 25 1
1 

t2 
bir sandviç istiyeceğiniz olur İ 87 4 
da düğmeyi şaşınrsanız! sviçre Fran. 4o 85 12 

G 
Florin 84 87 5 21 

- örülüyor ya. lngiltere K ç k ı 5 24 
kolayca soğuk kanlılığını kay- Ar. t eŞ.0l~ ?·2n 50 24 , 
b t vs r. ı ını :l ••'' e mez. • •••• ••' 
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Deniz Sporları 
••••• 

Bugün Karşıyakada 
Şarpi yarışları vardır 

1 
lzmirde yelken ve r.c •• -·--~~----.... 

şarpi spor hayatını ,_' ~: . • .. % 

~nland~ran, g~nçli- [ :~ 
ge saçhgı bu önem- · 
li önderliğin zevki- , 
ni tatmadan, ve · , 
kendisinin yetiıtir- · 'v 

diği gençlerin Tür
kiye birinciliğini ka
zanmak mertebe· 
sinde yükseldikler:· 
ni görmeden haya
ta göz yuman kör
fez vapurları müdU
rU Bay Rifatın ba
tırasmı anmak ve 
onun eserini bu ve
sile ile yaşatmak 

için [ lzmirdeki şar
pici gençler arala
rında bir kupa ma
çı yapmağa karar 

vermişlerdir. Bu ku

pa '. Rifatın ölümü
nün yddönümünde 
yapılacak şarpi ya
rışında birinci ge
lene verilecektir. Bi
rinciliği kazananın 

ismi kupa üzerine 
yazılacak ve bir se
ne kendisinde ka
lacaktır. ikinci sene 
ayni günde yine ya
rışlar tekrar edile- ~~IJM!I~ 
cektir. Böylece se
nelerce bu kupa Ri
fatın hatırasını ya· 
şatacaktır. 

Yarın 14 Eyini 
935 Bay Rifatın ba
yata gözlerini yum· 
duğü günün yıldönümüdür. Sa
at 16 da Karşıyakada 7 millik 
milaellea bir aba içinde ve iz· 
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noktası .. Bir dönüm 
bera lngiltereyle • 

ır Fransa r 
harba engel olmaktır. 

Izmir sicili ticaret memurlu- nakit ve mütebakisi şüreka Koyun hırsızı 
ğundan: tarafından takdir olunup im:r:a· Halkapınarda fabrika yanın-

(Avram Aji, Alazaraki ve larile mümza cetvelde kıymet- da arap Nuriye ait koyunlar-
Hasoo] ticaret unvanile lzmirde leri muharrer emval ve emtiai dan birisini çalıp kaçan Meb-
Kuzuoğlu çarşısında 44 numa- tüccariye ve kendi defterlerin-

med oğlu KAmil tutulmuştur. 
rada Baharat ve Anilin Boya de mukayyed matlübatından 

Hırsızı kaçtıgıw sırada durdur-
ve emsali emtia üzerine ticaret ibarettir. 
yapan işbu şirketin ticaret un- 8 - Şirketin l<ir veya zn- mak için bir el silah atan ço-~'Uluslar sosyetesinin amacı 

Uluslar ümidlerini ona dayamış ardır.,, 
vam ve şirket mukavelenamesi rarınıo yüzde kırkı bay Avram ban Hüseyinin silah ruhsatiy~si 

• tic ret kanunu kükümlerine Ajiye ve yüzde otuzarı bay olmadığından nlınmıştır. 
göre sicilin 1481 numarasına Albcr Hnson ve bay Behor Halı çahnmı9 

Baştaratı ı nci sayfada - menliğine r ayet etmekle be- kalmak hususundaki azmini ifo-
dönüm noktasıdır. Büyük raber Italyanm meşru istemle- de etmiştir. Bu sözlerden en 
Britanya ve Fransa arasında rinin yerine getirilmesi için bir fa:r:la memnun olan Fıarsadır. 
sıkı bir iş birliğinde Avrupa yol bulunacaktır. Memleketim bükülmez bir ba-
su1hunun temeli olduğunu bilen Fransa ile lnglltere nş azmiyle mütehassistir. 
memleketim adına buna se- Beraberdir Roma anlaşmalnrmı imza et-
•iniyorum. Fransa ile Büyük Britanya tikten sonra bugün assamble 
Omld dolu bir program arasında anlaşmazlığın barış üzerinde bu kadar şiddetle 
3 Şubatta iki hükumet Lon- yolile lcotanlması için hiç bir ağarlığını hissettiren anlaşmnz-

tlrada ümid dolu bir program ayrılık yoktur. Se'.>at ve iyi lığı heyecana kapılmaksızın 
tesbit ettiler. Bütün dünya bu- niyet sayesinde, Macar-Yugos- mevzuubahs ederniyeceğim. 
nu büyük sevinçle karşıladı. Jav anlaşmazlığı gibi çok vahim ikinci Kanunun yedisinde Mus-
Bu, gerçekleşmesi gereken bir güçlükler kotanlmışhr. Ayni olini ve ben ülkelerimizi ayı-
bulyadır. Bizim memleketimiz gayretlere gene teşebbüs edi- ran bütün meseleleri haUetmiş-
harpten nefret eder. Hiç bir Jecektir. tik. Strezada lngiliz delegeleri 
ulusa karşı küçük görücü hiç Ödevimiz ve ile birlikte görüştüğümüz za-
hir düşüncesi yoktur. Herkes yUkenlerlmlz man Mussolininio de barış da-
için barış istiyor. Ödevimiz ve yükenlerimiz vasma hizmet hususunda aynı 

itaeya ile dostluk ulus1ar sosyetesi andlaşmasın- kaygı ile mütehassis olduğunu 
anıa,maaı da yazılıdır. Kimse bunda gördük. Bu elbirJiği siyasasına 

Son kinunda da, ltalya ile kusur gösteremiyecektir. devam etmeğe hazırım. Sos-
bizi biribirimizden ayırabilecek Hararetli alk\ular yete üyelerinden biri olmak 
bfitün meseleleri ortadan kal- Fransız başbakanının bu sıfatile uhdeme düşen va:r:ifeyi 
dıran bir dostluk andlaşması söylevi çok derin bir tesir yapmış ve dostluğu muhafaza 
imza ettik. Bu andlaşmamn da ·yapmış ve bir çok yerinde, etmiş olmanın verdiği haz ve 
amacı barışın korunması idi. hararetli alkışlarla kesilmiştir. memnuniyetle mütchassisim. 
Nihayet Stresa•da, bütün bü- Hepimiz uluslar sosye- Ödevimiz birdir. Fakat umutsuz 
ylik devletlerin mümessilleri tesl paktına bafihyız olduğunu sanmıyorum. 
arasındaki buluşmada sulh Cenevre 13 (A.A) - Havas Bay Lavat sözlerini şöyle bi-
azmının mahiyetinde oldu. Ajansından : tirmiştir : 

Son bir uzlaşma Assamble saat 10,40 da top- Dün muvaffak olmuştuk.Ya-
TeşebbUsU landı. Bay Benes esaret mese- nn da olacakmıyız ? Hepimiz 

Biz hiç bir uzlaşma gayretini lesinin siyasal komisyonun ruz- uluslar sosyetesi paktına bağ
namesine kaydını istiyen lngi-

esira-emedik. Şimdi uluslar kon· li:r: delegasyonunun tebliğini Lyız. Fransa kendisine düşen 
seyi son bir uzlaşmn teşebbüsü mükellefiyetleri yerine getir-

okudu. mektedir. yapmaktadır. Fransa giriştiği Saat 10, 45 te Bay Laval 
teşebbüsler ve yaptığı gayretler kürsüye çıktı. Evvela Fransa- Fransız basını nen 
le uluslar sosyetesi üyesi olarak nın uluslar sosyetesi paktına muta eaları 
üzerine düşen ödevi ve aynı sadık olduğunu söyledikten son- Paris, 13 ( A.A ) - Basının 
zamanda dostluk vazifesini ra şöyle devam etti : bütün dikkati ha}' Laval'ın söy-
yapmaktadır. Müşterek güvenlik akidesi levi üzerinde toplanmaktadır. 

Seri bir iş bizim kanunumnz olarak kal- Bu sabahki J>aris gazetFleri 
OnümüzClelCi iş serttir. Fakat maktadır. Palctı inkar et- Fransanın ltalyan dostluk :ve 

ümitsiz olmadığına inan bes- mek idealimizi inkar etmek izzeti nefsini saymak hususun-
lemeğe devam ediyorum. demektir. lngiJiz dış bakam Sir da dikkatli olmakla beraber 

Bir yol bulunacak Samuel Hoarein verdiği söylev ananevi Cenevre siyasasından 
Uluslar sosyeteıinin üyesi Ingilterenin müşterek güvenlik hiç bir şekilde fedakarlık ya-

olan bir başka devletin ege- sistemine bili kaydüşart bağlı pamıyocağım yazmaktadırlar. 
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oteller· Barivaj ...;;;. ________________ __, ______ __ 
Bol bol keyif •• suren diplomatlar 

Daily Mayi "lngiliz siyasasının mukadderatını burada 
Toplanan lakırdı ebelerinin 

bırakmak. en büyük tehlükedir ,, Elinde diyor 
OzerindeJı gülller hal/ti aylar geçtiği halde tlabeş - /ta/fan anlaşmazlığı öıze11~ tıi: şey kaybdmrdi. Soll 

gıinlmu b11 ışitı büsbütnn Ulılikrli bir sajlıa>•a girdiği malfımdnr. 
Henüz Ju>sin bir sonuca baj/a11amıyan bu anlaşmazlık drıam edip gidokrn bir fara/lan lfabeş/er kendi da

valarım, /ta/yanlar lundi davalarım miidafaa etmek için ellerine gecen [lrsafı ka(lrmıJ·oı/ar. 
Bunlann dışında dünya gazdelni İ{İnde. de Habeş tarafım ı·e ltalra11 tarafını f11tanfnr vardtr. . . 
Bul!Üll /la/yan tarafını tutan bir lngiliz gazetesimn bir yazısı ile, Londıadal:i Habeş e/çisi11i1Z lfa/ı'mı isltM· 

sma luırşm olmak söykdiği bir söv/evin Türkc;rye çevrilmiş şekillerini okurlarımıza sunuyoruz: 

G. Ward Price Deyli Meyi mopolit kurumlar, dünyanın en retine bağlanmak isteniliyor. 
gazetesine Cenevreden yazıyor: kötü kurulmuş kurullarıdır. Dünya ulusuna en büyük 

Bu sabah lngiliz delegeleri· Bunlar, kendilerine hiç bir tehdid, Essen ve Birmingham 
nin buraya ge!mesile büyük tehlike getirmeksizin lngiliz im- mühimmat fabrikalarından de-
Britanya iç.in çok önemli olan paratorluğunun mukadderatım ğil, Cenevrede milyonlar sar-
hadiseler ve meseleler, White- büyük tehlikelere sokabilirler. file kurulmuş olan bu saray-
hall'dcn buradaki arsıulusal Uluslar sosyetesi bütün soy- dan gelmektedir. 
konuşma masasına intikal et- sal uluslar arasındaki kültür işin kötü tarafı şudur ki 
miş oldu. işlerini düzeltmek arsıulusal büyük asığlar buraya yar-

Cenevreye bundan on ıiki yıl meseleleri standardize etmek dım etmektedir. Buraya yıl-
önce bir defa daha gelmiştim. için çalışsa o zaman bir işe da ;ki milon lngiliz lirası mas-
Gcçen yıl De Valera, Uluslar yanyabilir. Fakat onun siyasa raf edilmekte \'e sayıları 600 ü 
Sosyetesi hakkında söylediği işlerini çevirmeğe kalkışması, bu1an birçok işyarların cebleri 
bir söylevde "gizli enterikala- bütün değerini kaybettirmek- doldurulmaktadır. 
rın çevrildiği ve otel odaların- tedir. Altın istandardı bırakılmağa 
ela üstü kapalı konuşmalar ya- Bu müdahaleler, japonyanın başlandıktan sonra buraya har-
pıldığı yer'" demişti. Şimdi ve Alman yanın lngiltereye gü- canan para da otomatik ola-
lngiltere için en can alıcı me- cenmesioe sebeb olmuştu. Eğer r~k artırılmaktadır. Çünkü bu-
seleler burada kotarılmak ıs- bunda devam edilecek olursa rada aylıkların ve sair masraf-
tenmektedir. 0 zaman ltalyayı da ayni şe- lnrın altın esasına dayanan 

Uluslar Sosyetesinin bu kilde gücendireceğiz. lsviçre frangı üzerinden veril-
haline rnğmen, biz on beş yıl Bu böyle gidecek olursa mcsi kabul edilmiştir. 
müddetle ondan birşeyler um- Cenevre büyük ulusları, birbi- Burada ancak orta tahsil 
ınak ham lıayaline kapılmış ve rine diişürecek, aralarına düı- görmüş ikinci sınıf bir katibin 
kendimizi tehlikelere atmışız. manlık salacak bir merkez ayhğı senede l 100 in~la lirası 

lngiliz asığları Tsana gölü olacaktır. tutmaktadır. 
uzerinde değil, Cenevre gölü Eskiden bitaraf olarak kota- Bu iıyar!ar kazanç vergisine 
üzerinde tehlikededir. rılaa iıler, artık ulusal izzeti tlbi olmadıklan gibi her yıl. 

da llir bal aa- bes hafta müddetle kendi mtm 

kayt ve tescil edildiği iltn Uiya Alazrakiye ait olacaktır. Kemeralh camiinde minber 
olunur. 9 - Şirketin müddeti : Bir . ye.nından bir metre uzunluğun-

lzmir sicili t icaret M. Resmi eylül 935 tarihinden itibaren da bir hnh çalınmıştır. 
milhürü: imza F.Tenik 31 ağustos 940 tarihine kadar ""'"' .................................. . 

1 Şirket mukavelesi beş senedir. leceğinden artık yeniden mal 
Şirket mukavelenamesidir. 10 - Şirketin kaffei umur satın almmıyacak ve bu müd-
Zirde vaziül'imza T. C. te- ve muamelatın idaresile defatir det zarfında mağaza ve depo-

beasından lzmirde üçüncü Ka- vesair evrakın tespit ve tahriri larında mevcut emval ve emti-
rataş Dokuz eylül sokağında her üç şerike tevdi edilmiştir. ayı satıp mümkün olduğu ka-
l 08 numaralı evde oturan bay 11 _ Şürekidan biç birisi dar nakde tahvile ve şirketin 
Avram Aji ve lzmirde Karataş kendi veva aharları nam ve düyunatmı tediyeye ve matlu-
tramvay caddesinde 308 numa- hesabına olarak ayni veya baş- betmı tahsilden başka hiçbir 
rah evde oturan bay Alber ka bir ticaretle meşgul olmağa iş yapılmıyacak ve şeriklerin 
Hason ve Karantina tramvay veya diğer bir şirkete şahsan ittifak ve ekseriyet arisile ka-
caddesinde 537 numaralı evde mcsul veyahut diğerlerinin he- rarlaştırılmı-ıdığı takdirde kim-

t b B h ·ı· Al b seye itibarla mal satılmıyacak o uran ay o oı ı ıya az- sa ı için aza sıfatilc girmeğe 
raki mcyanelerindc ahkam ve hak ve salahiyeti olamıyacak ve şirketin müddeti hitamında 

· · k · d · · d b. bilcümle defatir ve besabat şeraıtı anumye aıresm e ır ve yalnız menafii şirketin te-
kollektif ~irketi akt ve tesis min ve terakkisi için kemali ve faturaları tetkik ve rüyetile 
edilmiştir söyle ki : basiret ve itina ile çalışacak- umumi ve kat'ı bir bilanço 

ı - işbu koJlektif şirket lardır. tanzim edilecek ve işbu bilin-

k l · ı · d 9 9 35 çoya göre mevcut olacak nu-mu ave enamesı zmır e - • 12 - Şürekanın ittifak veya 
kut ve emval ve emtia ve 

tarihinde tanzim edilrniştir. ekseriyet arasile karalaşhrıldı- matlubattan şirketin kaffei dü-
2 - 31 Ağustos 935 tarihine gıw takdirde Türkiye dahilinden · · 

yunat ve masarifat ve saıresı 
kadar mumaileyhJer Avram Aji veya memaliki ecnebiyeden mal ifa ve tesviye edildikten sonra 
ve Alber Hason'dan müteşek- mübayaa ve acente ve fabri- satılmayan stok emval ve eş-
kil ve l:r:mirde Y olbedesteninde knlara sipariş edebileceklerdir. yayı ticariye ve demirbaş ve 
62 numaralı magazada bernevi 13 - Şerikler aralarında ta- sair eşyasile kasada mevcut 
buharat ve boya ve emsali eş- baddlls edebilecek bilcümle ih- olabilecek nukud ve tahvilat 
yayı ticariye alım satımı ile tilafatı sulhan ve olmadığı tak- ve saireyi şirkete vazeyledik-
müştegil ve (Avram Aji ve A. dirde tahkim usuluna tevfikan leri sermayeleri nisbetinde ve 
Hason) unvanile muanven kol- hallini teabhüt ederler. Ş6yle ki tahsil olunmıyan şirketin mat-
lektif şirketi feshedilmiş ve şürckadan her biri birer veya lubatmı sekizinci maddede ya-
nıezkiir tarihe kadar aynı mu- ikişer hakenı tayin edecek ve zılı hisseleri nisbetinde ~üreki 
amele ve mevzu üzerinde iz- bunların arasında ihtilaf vukuu arasında taksim edilmek surc-
mirde Kuzuoğlu çarşısındaki halinde hakemler bir mafevk tile şirket tasfiye edilecektir. 

d d On bec madde üzerinde 
magv azasın a icrayı ticaret e en hakem tayin edecekler ve bu· " k tanzirn olunan iıbu şir et mu· 
(Bohor Ilya Alezraki) unvanı a!- nun kararı kat'i olacaktır. Ha- kavele ahkamına tamamen ria-
tındaki müessesesi muamelesine kemlerin kararı lazimül'icra ola- dild. yet eylemek üzere imza e ı. 
nihayet verilmiş olduğundan cak ve aleyhine itiraz ve temyiz Umumi Nu. 8867 
mezkür iki müessesenin göster- edilemiyecek ve hiç bir tariki Hususi Nu. 3/146 
dikleri bilfi.nçolarda muharrer kanuniyeye tevessül edilemi- Jşbu 00 bir eylül dokuz yüz 
matJupat ve düyunatile bilu- yecektir. otuı beş tarihli mukavelename 
mum hukuk ve muamelat ve 14 - Şirketin ilk bilinço- altındaki inızalann zat ve bil· 
vecibelerini yeniden tesıs olu- sunu 31 Kanunuevvel 936 tari· viyetleri dairece maruf ve iz· 
nan işbu şirket kabul ve der- binde ve diğerreri her sene mirde Üçüncü Karataşta Do-
ubte eylemiştir. Kanunuevvel nihayetinde tan- kuz EylUI sokağında 108 nu· 

3 - Şirketin merkezi ida- zim edilecek ve bu bilançolara maralı evde oturan Avram Aji 
resi: lzmirde Kuzuoğlu çarşı· göre tahakkuk edecek safi ve lzmirde Karataştn Tramvay 
sında 44 numaralı mağazadır. kar miktarından her .şerikin caddesinde 308 numaralı evde 

4 - Şirketin unvanı: (Av· masarifi şahsiye ve :r:aruriyesi oturan Alber Hason'un ve Ka-
ram Aji, Alazraki ve Hason) için almış olduğu mebaliğ ten- rantina Tramvay caddesinde 
dır. zil edildikten sonra kalan his- 537 numaralı evde oturan Bo· 

S - Şürekadan her biri sei temettuunu sekizinci mad- hor Uya Alazrakinin olup biz· 
vaz'ı imıaya me:r:undur. Ancak dede yazıldığı veçhile hisselere zat vazettikleri tasdik olunur. 
şirketin ilzami için bütün ukud taksim edilecek. Şu kadar ki Bin dokuz yüz otuz beş senesi 
ve muamelat her halde şüre- hisac sahibi kendisine isabet eylül ayının on birinci çarşam· 
kiidan ikisinin müşterek im· eden kardan yüzde yirmi beşini ba günü. 11/EylUl/1935 
zasını muhtevi olacak ve (Av- şirketin sermayesine zam edil- A. Yöntem imzası. 
ram Aji, Alazraki ve Hason) mek üzere şirket kasasında T. c. fzmir ikinci Noteri 
klişesi altında imza edilecektir. bırakacaklar ve mezkur bilan Mehmet Emin resmi mührü 

6 - Şirketin mevzuu: Her çoya imza edeceklerdir. ve E. Erener imzası. 
nevi Baharat ve Anilin boya• 15 - Şirketin müddeti hi- Umumi Nu. 8903 
far ve buna mümasil emtiai tamından altı ay evci tecdit ve Hususi Nu. 3/146 
tüccariy üzerine icrayı ticaret temdit veya feshi hususunu işbu mukavele suretinin dai-
etmektir. şürekA yekdiğerine tahriren rede mahfuz 8867 umumi nu· 

7 - Şirketin sermayesi; bildirmeğe mecburdurlar. Tem- marnla aslına mutabakatı tas· 
Otuz iki bin aded Türk lirası didi müddet hakkmda beyneı- dik kılındı. Bin dokuz yüz otm 
evrakı nakdiyeden ibaret türeka kararJaştırdığı takdir· beş cnesi Eylül ayının on 
olup hunun on altı bin Ji- de olbaptaki merasim ve mua· ikinci perşembe günü. 
rası bay Avram Aji ve melab kanuniycsinin ifasile 12/Eyllıl/1935 
sekizer bin lirası Baylar temdidi şirket edilecektir. Şa- A. Yöntem imzası. 
Alber Hason ve Bohor İli- yet feshi şirket edileceği bil- T. C. ltmir ikinci Noteri 
ya Alazraki taraflarından dirildiği takdirde. bu haberin Mehmet Emin resmi mührü 
vazedilmiştir. Bu sermayenin tahriren verildiği tarihten iti- ve E. '.Ercner imzası. 

x~~!. x~~. ~~ . .i.~ .. 1.i::~ .. ~~~. ~.~~!! ~ ..... ~~:.~~. J! !~ ~.t •• ~~~!.~~i.~ .. ~ ?.~f.~.i: .............................. ?.~~~ .. {~~??.l 
Jekctlerine dinlenmeğe gider kullanan bu sosyetenin "!as- rafları her gün yüı binlerce 
ve oradan dönerlerlcen yol rafları için lngiliz ve.rği mü- liraya varır. 
par ... sını da ahrhu. kellefi yüzde otuz ödemek- Fakat bütün bunlar, lngiliz 

... Burada bol bol para ve- tedir. Hiç bir ulus bu kadar dış siyasasının mukadderatını 
rildiği için bir takım yoksul vermiyor. 0 burada toplanan lakırdı ebe-
memleketlerden gelmiş olan Yazar, burada lngilterenin ve lerinin eline bırakmak tehlikesi 

işyarların eline, kendi hükumet- dommyonlann gelirinden ra- yanmdn hiç kalır. 
J d kanlarla bnhsettikten Orada lngitterenio mukadde· 
erin e büJ·ük büyük yerler tu- sonra ralmı kararlaştıracak olan de· 

tan insanlardan fazla para gc· bctkesine devam ediyor ve legelcrden biç birisi, eğer in· 
çer. diyor ki: giJtere tchf;ke içinde kalacaf{ 

lngilter.c bu rosyeteye her "Uluslar sosyetesinde üyeJi- olursa. ona ynrdım etmek içi11 
ulustan fazla para verdiği hal- ğin bize yükJediği bütün mas- parmnJdnrını kımıldatm:ık im-
de, tuhaftır ki, jJeri gelen 1$- ıraflar bundan ibaret dej'ildir. kanına bile malik değillerdi:. 
yarlar arasında lnıriliz pek az- Her yıJ iki d fa konsey top- fngili:ı: ulusu kendi ulusal 
dır. Janbsı olunca bir ç.ok Ingiliz iıJcrinin böyle yabancılar eliyJe 

Sosycten'o on tube•inden iıyarları Ccbcvre}c göııderilir. yönetilmesine boyun eğmekte 
ancak bir tanc•İ bir logilizin ~imdi bunlardan 25 tanesi devam edecek olursa bunun 
idaresi altındadır. Borivaj otdindcdirJer. Bunların sonucu feJakctten başka bir 

47 deiişik ulustan isvar otel ve Londrava tP.lefon mas- şey olmıyacaktır. 



Baş ağrıs mı? Nevralji mi? 
Derhal bir kaş.:: 

AL l N 
ÇRİPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 
maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

böbrekleri yormaz 
RADYOLIN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyaker

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 
7.5 kuruşa satılır 

~~iE! 

lzmir Yün nsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Kemalpaşa icra No. 935-184 
Manısa icra No. 935-505 
Kadıoğlu Bay Ahmede 847 

!. ra ve ~o 10 ücret ve mas-
afa borçlu Manisanın Sancaklı 

Bozköyden hacımolla Ahmed 
oğlu Ali dedenın Mani~a Zira· 
at Bankasına birinci derecede 
ınerhun olan cild 95 sayfa 77 
sıra 54 ve 12-2-928 tarihli 

Sancaklı Bozköyün Harman
dere yerinde 4 hektar 5950 

metre murabbamdaki tarlanın 
beher metre murabbaına bir 
buçuk kuruştan heyeti umu
miyesi 689 lira 25 değerinde 

ki tarlanın doğusu tarik, batısı 
tarik, poyrazı evvelce Çar
daklı oğlu Ali, şimdi sa
lıibi sened Ali Dede, kiblesi 
evvelce hacı Hasan oğlu Meh
med şimdi oğlu Ahmed Ali 
tarlasile çevrili tarla ve yine 
ayni mevki ve ayni tarih ve 55 

sayılı doğu tarik batısı ve kıb
lesi sahih senet poyrazı evvelce 
çardaklı Halil şimdi Hüseyin 
karısı ile çevrili ve beher met
re murabbaına bir buçuk ku
ruştan heyeti umumiyesının 

kıy:neti 179 lira 20 değerinde 
1 hektar 1947 metre murabbaı 

tarlanın birinci ve ikinci açık 

artırmaya çıkarılmasına karar 

verilmiş olduğundan birinci 
artırması 22-10-935 yılına ruü

sadif Salı günü saat 16 da 
Manisa icra dairesinde yapıla
ca~ı birinci artırmada tahmin 
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Mua.lim Doktor 

A~met Hulüsi 
~ 

, ALATAŞ ~ 
iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 , 

U'///L//////////,(.,'//////////h 

edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmazsa birinci artırma 

geri bırakılarak ikinci artır

maya çıkarılacağı ve ikin

cı artırması 7-11-935 yılına 

müsadif Perşembe günü saat 

16 da en çok artıranın üstün
de 2004 sayıla kanunun muci
bince son ihalesi yapılacaktır. 

Bu yerlerin üzerinde bir hak

kı olanların ve irtifa hak sa-
hiblerinin tarihi ilandan iti-

baren yirmi gün içinde evra
kı mü,bitelerile müracaat et

meleri aksi halde hakları na· 

zarı itibare alınmıyacağı ve 
bu yerlerin vergi borcu satış 

bedelinden tutulacağı ve şart

nameyi herkesin görebilmesi 
için icra divanhanesinde açık
tır. işbu artirınaya iştirak ede
ceklerin yüzde yedibuçuk pey 
akçesi veya banka mektubu 
vermeleri, claha fazla malümat 

almak istiyenlerin Kemalpaşa 
icra dairesinin 935-184 sayılı 
dosyası ile Manisa icrasının 

935-505 sayılı dosyasına mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

2930 l2076} 

YENi ASlR 

. 
Alam~t t 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

lzmi rliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğluoda Bristol otelinde ,_.. __ 
~rkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fidlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

İzmir Sicilli Ticaret Memur
luğundan: 

lzmirde Kuzuoğlu çarşısında 
41 numarada Boya ticaretini 
yapan müseccel "Behor İlya 
Alazraki,, ticaretine nihayet 
verdiğine mütedair tasdikli 
sirküler Ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1480 
numarasına kayd ve tescil 
edilmiş olmakla esas kaydı 

terkin kılındığı ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret M. Resmi 

Mührü İmza F. Tenik 
1 Sirküler 

Sirküler 
Sayın bay, 
Baharat ve anilin boyalar ve 

emsali emtia ile icrayı ticaret 
eden Behor Ilya Alazraki un
vanlı müessesemi 31 Ağustos 
935 tarihinde muamelesine ni
hayet verdiğimi ve müessese
min kaffei matlubat ve duyu
natı ile hukuk ve muamelatı 
yeni teşekkül eden Avram Aji, 
Alazraki ve Hason unvanlı kol
lektif şirketi tarafından lrabül 
ve deruhte edilmiş olduğunu 
arzeder ve şimdiye kadar tica
rethanem hakkında gösteril~n 
emniyet ve itimadınıza teşek
kürle beraber saygılarımı su
narım. Behor Ilya Alazraki 

Umumi No. 8857 
Hususi No. 1-80 
işbu 11 eylül bin dokuz yüz 

otuz beş tarihli sirküler altın
daki imzanın şahıs ve hüviyeti 
dairece maruf ve lzmirde mu
kim tüccardan Behor Ilya Alaz
rakinin imzası olup bizzat vaz 
olunmakla tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz beş yılı eylül 
ayının birinci çarşamba günü .• 
lzmir ikinci noteri resmi mü
hürü ve imzası. 

' Mmumi No. 8857 
Hususi No. 1-80 
İşbu sirküler suretinin daire 

dosyasında, mahfuz 8857 umu
mi numaralı as ıua mutabakatı 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz beş yılı eylül ayımn on 
birinci çarşamba günü. 

İzmir ikinci noteri resmi 
mühürü E. Erener 

(2073) 2931 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 

lzmirde Yol bedestanında 62 
numarada boya ve baharat ti
caretini yapan müseccel " Av
ram Aji ve A.Hasson,, şirketi
nin 31/8/935 tarihinden beri 
şeriklerin rizasile fesholundu
ğuna mütedir tasdikli sirküleri 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1479 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 Sirküler 
lzmir sicili ticaret m.Resmi 

mühürü 
imza F. Tenik 

Sirküler : 
Sayın bay 
Her nevi baharat ve anilin 

boyalar ve emsali ticaret emti
asiyle müşteğil Avram Aji ve 
A. Hason unvanile muanven 
şirketimizi 31 ağustos tarihin
den muvafakatımızla fesheyle
diğimizi ve şirketin bil'umum 
hukuk ve matlubat ve duyu
natile muamelatı yeni teşekkül 
eden Avram Aji, Alazraki ve 
Hason unvanlı kollektif şirketi 
tarafından kabul ve deruhte 
edilmiş olduğunu arzeder ve 
şimdiye kadar hakkımızda ib
zal buyrulan emniyet ve itima
dınıza teşekkürle beraber say
gılarımızı sunarız. 

Avram Aji Alber Hason 
Umumi No. 8847 H. No. 1-81 
işbu on bir Eylul dokuz yüz 

otuz beş tarihli sirküler altın
daki imzaların şahıs ve hüvi
yetleri dairece maruf ve lzmir
de kain Avram Aji, ve A. 
Hason şirketi şeriklerinden Av
ram Aji ve Alber Hasonun 
imzaları olup bizzat vaz olun
makla tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz beş yılı Eylul ayı
nın on birinci Çarşamba gür.Ü. 
lzmir ikinci Noteri Resmi mü
hürü ve imzası . 

Umumi No. 8847 Hususi No. 
1181 

işbu sirküler suretinin daire 
dosyasında mahfuz 8847 umumi 
numaralı aslına mutabakatı tas
dik kılındı. Bin dokuz otuz beş 
yılı Eylul ayının on birinci Çar
şamba günü. 

lzmir ikinci Noteri Resmi 
Mübürü imza E. Erener 

(2074) (2933) 

KURTULUŞ YURDU 
Dr. Tahsin Kor~an 

Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve ameUyatı 
cerrahiye mütehassısı 

Ameliyat ve yevmiyeleri fiyah 

30 Lira Apandisit ve mümasili am liy:ıtı•rı 

20 Lira F ılık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sımf yevmiye 

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

Adres : lzmir Çivici hamamı karşısında Müftü sok
09
ak) 

Telefon (33 

TİLKİLİK 

BIÇKI YURDU 
MUesslsl : Zehra Hasan ·lif 

Hiç dikiş bilmiyen bayanlar birinci şubeye kabul .::d~ ~ 
Bir senede biçki dikiş öğretilir ve maariften musad • 
şahadetname verilir. rıa• 

ikinci şube tatbikat sınıfına, terziliğin en ince noktala·1'if 
öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o derecede dikıı' 
bilen, makas ve biçkiyi ilerletmek istiyen bayanlara do. il· 
ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek elbiseleri. bı~• 
mesi ve dikilmesi öğretilir makasdar yetiştirilir ve dıplo 
verilir. 

Biçki ve dikiş arzu eden bayanlara - hususi olarak • iÇ 

dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 
Taşradan gelen talebeler leyli olarak kabul edilirlerdelel'; 
Yurdun atelyesinde cihaz takımı, karyola takımı, per 

işlenir, her gün sipariş kabul edilir. 

Daima Güzt< 
~ 

, 

KANZUK Balsamin l{r~!!!~~~: 
Elli senelik bir ma:r.iye malik ve dünyanın her t.~~=Jlik Y~b'' 

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima g~·ıniıill 1ııır'1' 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memlek~lieri ye Jtll~
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark.tdır. Çı bşeder·. ıııtı'. 
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~ (<reıııı veti~1 

nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsaınııı ip tııtll ,sı11jı• 
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin c~ fıı sal riYl 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r ;ıığıııslıı 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat 
büyük eczanelerde bulunur, 

_A.matör 
ÇABUK 

Fotoğraf 

ucuz 
TEMİZ .APil..I~ y , 

R · ev• Refik Lütfi Or esıı:Jl No· ız 
Hükumet civarı 
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Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri N 

Yeni model N 
Yeni çeşit 

K 1 k k .. -k N N u a tan geçme uçu ~ 

düğmeli model ~ 

~!~ı.m:~İe~a:.~ ~ ı 
..:.O?Jy.z7JJ7.7JZ/7ZJ'77J777.//77/) 1 

1 1 

1 
MTATO EL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

izmir belediyesinden: 
Hava gazı müessesesi için 

beher tonu on lira yetmiş ku
ruş bedeli muhaınmenli (3200) 
ton Zero dis lave Zonguldak 
kömürü uray başsekreterliğin
deki şartnamesi dairesinde ka
palı zarf usulile yapılacak ek-
iltme ile alınacaktır. 

Bu işin muvakkat teminatı 
2568 liradır. 

Eksiltme 20 eylül 935 cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 

Teklif mektubu kapalı bir 
zarf içerisine konup mühürle
necek, muvakkat teminata ait 
makbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte başka bir 
zarfa konup üzerine hangi i ~ e 

ait olduğu yazılarak mühürlü 
bir vaziyette eksiltme yapılma
dan bir saat evveline kadar 
şarbaya verilecektir. 

5---10---14---18 2829 (2017) 

ık 
lzmir Memleket Hastanesi 

R tken mütehaassısı 
Her Nevi RO TltEN 

rı..uayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
il inci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

SARAÇOGLU 
Memleket lıa tanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayencnanes ni 2 nci Bey-

ler sol,.ağında ' numaraya 

1 

nakletmiştir. , e . 3')56 
Evi Ka .. antina tramı~ cad

de i No. 599 Tel. 254~ 
A 

an 
1934 senesi 2506 numaralı 

kanuna tevfikan ekiciden tü· 

ozEL Yusuf Riza Ana ve i k o u u direktör öğünden: 
Binası yeniden ve noksan ız lr uret e yapı mış olan mekteblmizln 

Ana ve ilk kısınalarına talebe kayit ve kabulü eylQIUn iki inde başlar •• 

Ana kısmı : 4. 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
u.7.Z?ZF./X7.Z7...'ZLLZ7Jh en son usullere gore hazırlanmıştır. 

için her gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
KESTELLi CADDESı üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6-26 (2001) 

Ya tığı u aş 2r 
kiye i akdi 

u a rikanın u a ş , güzelli ler 
den ya ıl ar !) 

t rl ğı, solmaz 
ar heme ··ze 

ucuzluwu, a."' la ğ , u 
renk g··ze li.~·o ve ekici 

ut a a ziy ret ediniz 

Pavyoodada toptan ve perake e atılır 

. Ç HASTALIKLARI 
mütahassısı 

ikinci Beyler sokağı Türk 
müzayede salonu bitişiğinde 

. No. 45 !'\ 
Öğleden sonra 15---18 kadar 1' 
hastalarını kabul eder 

Senelik muhammen kira bedellerile mevlci ve cinsleri aşağıda 

gösterilen gayri menkuller 1-10-935 Sah günü saat 15 de pazar

lık usulile lzmirde Basmahane istasyonunda yedinci işletme bi
nasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin. yine nşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 

muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 

işe girmeye kanuni mani bulunmadığınn dair beyannamelerle 

aynı günde saat 16 ya kadar kominyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

genelik muham- muvakkat 
men kira bedeli teminat 

Hin alımında kullanılması 
nıecburi olan mukavelenameler 
inhisarlar Müdürlüğünden alı
narak tarafımızdan bir numa
:radan beş bin numaraya ka
dar numaralanmış ve ( 1934 ) 
mahsulü için mübayenda istimal 
edil n kısmın muhteviyatı tü-

(1250) Telefon 3806 
iiiiiaii~--o-:·Zm?-:i~cZİİrz7Z--~-.:ıı?:Z~'7..nız71 Mevkii 

Alsancak istasyonuuda 
bekleme salonu içincie 

Alsancak istasyonunda 

Cinsi 
135-3 No:lu tütüncü 
barakası 

lira miktarı 

84 6.30 

lUnler tamamile teseJlüm edil
rniş ve hariçte kontrata bağlı 
tesellüm edilmemiş tütünümüz 
kalmamış olduğundan kullanıl
rn~yan diğer numaraların tama
nıılc iptal edilmiş olduğu ve 
bu seneki mübayeat için kon
tratlarımızın yukarıdaki numa-
ralar haricinde numaralanacağı 
Ve bazı ilavelerle kullanılacağı 
görülen lüzum üzerine ilfin 
olunur. 

Geri Tobako Kampıni 
Izmir Şubesi 

Hapisane okak No. 166 
071) 

Bugüne kadar piy ~aya çı-

karılan traı bıçaklarının 
en ey111 

KIR z AY 
bıçağı olduğu herkesin tcc· 
rüb ıil anla~ılmıtbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak iı-

: tiy nlcr 

İzmir Kuıu oilu A 
çarşısı 29 numarada n-

J 1 S •t hırdaYat ta ya 1 aı mağaza-
sına müracaat etsinler. 

2885 
137 lrnpı No. lu büfe 

12-14 
300 22.50 

(2059) 

Türkiye Yağ ve amulat 
Sanayii td. Şirketi 
liiliiiiii:;;::ı.:;ı:ı:ıı:ıı:ıci;ım;o;ı:;;::::.;:ıiJli'EI::::::::::;;::lb::::!:'.:J:m•• 

Saygın yurddaşların ıııanıulatı lıak· 
kında ötedeııberi gösterdiği rağbet 
ve teveccühün ıninnettarı olan 

Yağ ve sabun fabrikaları 
Bu kerre çıkarmağa muvaffak olduğu 

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

TURYAG 
ı mini verdiğimiz 1 bu "Yemek yağı ,, bu 

cins yağlardan istenen bUtUn era ti havi 
ideal bir " Matbah ,, ya ıdu·. 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandığı gibi 
enfes börekler, pilavlar, pastaJar, hamur jşi tatlılar ya
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır. 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek temina· 
tına malik oldukları gibi bittabi temizlik hususunda en 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ihmal 
edilmemektedir. 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz salahiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olanlarla 

. hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu yağ: 
· larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmeleri 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu bapta 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki müesse· 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumuz 
saygılı halkımızın emirlerine amade olduğunu arzeyler. 

Hurufat Dökümha esi 

Abdülaziz Heybeli 
~lurabıt Çarşısı No. 25 JZ t R 

Sağlamlk 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufat., galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç e a üzerinde çahşan 

mUessesemden tedarik diniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrl t gönderlllr •• 

Daim on Marka 
Ampullü dört köşe 
Küçük cep fen erleri 

No. 4611 
O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın 

çantasında her zamnn bulunması 
lnzım olan bir ihtiyaçtır 

Ağr·hğı 38 gramdır 
Yirminci a rın en son icııt ettiği çok 

küçük cep feneridir 
.•.......••.....•...............••..•••.•...••..••......•.••••••..••.....•••.••••• 

DEPOSU : lzmirdc Sufuhan civnnnda No. 2819 
(ANADOLU Hurdavat ma z ı) 

Ödemi li Hüseyin Hüsnü ticarethan si 
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0 liver Ve Şii. Fratelli Sperco 
Vanur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

N. V. f 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

rı.anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam.Ams
tcrdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, Vama ve Kös
tence )imanlarına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYtvfEDES vapuru 19 
teşrinievve!de gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence ]imanlarına hare
ket edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
HEMLAND motörü limanı· 

mızda olup yükünü tahliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, o~ıo ve Iskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

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

NORDLAND motörü 2 teş· 
rinisanicle beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

5ERV CE MARlTıM ROUMAİN 
ALBA jUL YA vapuru 30 

eylülde s.rclip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 

Marsilya ve Barse~ona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri

nievvelde gelip 28 teşriniev

velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT rnotörü 1 S teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük atacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 
['}~~'.:;;'~~ -
r Paris fakültesinden diplomalı rı ... 

Diş tabi leri 

l\f uza Her Eroğul 
Kemal Çetindağ ~ 

I~ Hastalarını her gün sabah 
' saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 ~ 

numralı muayenehanelerinde ~ 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

W. F. il. Van Der 
Zee & Co. 

Deutche Levante Linie 
CHIOS vapuru 16 eylülde 

beklen;yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracaktır. 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, 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, Rolter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, Rot
dam ve Hamburg için yük 
alıyor. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde beklenivor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburj.? için 
yük alacaktır. 

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

SARDINIA motörü 27 ey· 
lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 

Dippe ve Norveç 
yük alacaktır. 

motörü 23 
bekleniyor. 
limanlarına 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

The Export S/S corporation 
Neuyork 

Şimali Amerikaya doğru se
ferler. 

EXECUTIVE vapuru 18 ey
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 20 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları ls-
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma ede
ecektir. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA motörü l O eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

BUOAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Be1grad, Noviı;aad 
Komarno. Budapeşte, Rratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

AVUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO v~pururuna Port·Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

ABOUKIR vapuru aynı za
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksayı şark ve 
şarki Afrikanın bütün limanla-
rına mal alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

1 

. 

LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMJ;"LJAN vapuru 19 
ev'ü!de L!verooo1 ve Svan~ea
dan cre'io tahliyed,,. hulunac~ktır 
LONORA ve HtTJJ~ HATTI 

FARIAN vannru h~ 1en lima
mmızda o'uo 17 f"vlüle kadar 
Londra ve Hull için vük ala
caktır. 
ı;"GYP~•AN v:lT>Uru l"l7 e,,-

lülde Londra Hull Vf': ,. nvers-
ten j!eJio t:thl:,,ede J..••'1•n:ıcı:ık 

ve avni 7al""nn<l:\ " t"~~: ... ;Pv

ve?<! kad~ .. Londra ve Hiill için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
cration co. Lt~. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yiik a?a
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALILEA vapuru Hamburg 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmustur. 

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

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 
• 

Ekspres postası 

Sakai-ya 
FevkaJad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da fS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: 

Istanbuldan her Per
fembe günü lzmir için sa
at tam t6 da GALATA 
rıhtımından ekspres pusta 
hareket eder Cuma günü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

1 
Fazla T abilat için : Bi

rinci Kordonda 92 numara-
da fzmir acenteliğine müra-i caat. _ Telefon 3658 

(r,/J//Y//777.T.Tf~~2Z2Zı~~ 

~ DOKTOR 

· l Ziya Götsin ~ 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFİ 

ikinci beyler sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında 

N No. 41 ~ 
~ Saat 3,5 dan saat 6 ya kadaJN 
l\ TELEFON 3686 
~ 24-26 (924) 
~CZ//7/.7.7..ZZ7/..Y./J.///////Zörn 

ese ret 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istilrn
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımat& tedarik ediJerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıldar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardLr. 

Sevket "Yeğül 
MUKAVVA KUTU A TEL VESİ 

::eı "CJ-Y"CJ~ - ~ "CJÇ-0~ 

J(ntu çeşitl~rinin her türlüsii 
En F antazi Kutular 

Almanyadan yeni getirilen en son sistem 
maklnalarla, piyasan·n en tecrübeli ve 

bilgiçli ustaları tarafından y pıhr. 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 

ECZ~C 

Süleyman 

erit 
Kolonya 

~ 

:sans 

Ve mlistaht.ei atı 

Merkez 

depomuz. 

• 

1 - 8 h-2 (2038) 

l. 

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

No. lSif a eezanesidir Birinci Kordon Telefon 
2o07 - 2008 

1 
s' 

Fakat iyice kurulandıkları 
"ucudünüzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

s'' uvmağı unutmayınız ! su, ~el 
etı 1 

guneşıe yanmak ı ,s~ 

karşı korunmuş 0111 ,,, ıl 
ıen ini z taze ve sağlil gı~I 
Cildiniz yumuşak ve ger 

Bay Dr. Ali Vahit 
Çocuk dlr evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamlamıştır 

177.ZZLZZi 
BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,, 
MERCİMEK ,, 
NiŞASTA ,, 
İRMİK ,, yV 

ve bunların bilhassa, ETSU 
ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU İRMiK UNU 

ile 
Çocuklarınız• besleyiniz 
Her taraftan takdir mektupları aldığımız 

• 
1 LAKT 

·dit· 
. teJleoı 

Bütün çocuk mamalarının en çok sevileni ve ıs 
Her eczanede bulunur. 

Toptan satış mahalli 
Lütfi Kı·oıu 

E€ZA deposu 

l arııÇçı 
Salon, yemek ve yatak. odalarınızı. : , ,, 
Kardeşler mohilyelerile süsleyınJZ 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

"' 
1'•'' 

J-laraçç• .,,,oi· 
Buseneki 9 Eylül panayırıoda en lüks pavyon ğe şı 

deşler pavyonu olacaktır. Modern rr c bilyelerimizi görtıl~ 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Nasırdan şikiyet ayı~dıt Ş 
Ecz~cı Kemal Akta 

VAR 

VAR 
Hi181 Eczanesi va!,,.,. 

30 }{\J 
Nasırol Kemal ( 3 ) günde nasırınızı yok eder. 


