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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdiiril: 
HAKKI OCAKOGLU 

Devamı mUdde ürkiye için ariç için 
Senelik . .. .. . -. 1300 2500 1 

Altı a11lık . . • . . . 700 J.!JOO 
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, ... Genel Nutus Sarımı 
20 ılkteşrin Pazar 

Eskiden devletler ulus için değil ulualar 
devlet için kaidesi hakin iken, devletler 
sayıma önem vermezlerdi.Kaziye tersine 
döndüğil zamandan beri devletler sayım 
gibi ulusa iyi hizmet yollarını gösteren 
itlere başvurm~a başlamışlardır. 

Bafvekllet 1 
istatistik Umum MUdUrlUIU 

Cıanlwriyetiu Ve Oumlnıriyet Eserinin Bekçiri, SabaWan {Jakot- JHıa.ı GIJM.fl6dw 
Yeni Aıır matbaasında basılmışbr. 

Romada son zar da atılmış mıdır. 
Kanlı facia 
Başlamak üıredir -·-

lmina e sarayında 
Acanan kamusal d&flnll (ci-

.... efkln 11mamiyeai), Cenev
l'ellin llZlapna tekliflerinden hiç 
Wrine JaDaflDUDlf olan ltalya
-. Uhular aoıyeteaiae meydan •ar ... ._ clavramtlarda bulu
_,, balmmuyacajmı aaerakJa 
._. talm•.dikla beklemektedir. 
He.en her keain ağzında fU 

F evkalide bir oplantı oldu __ _, 

çevrenlerinde Italyanı ı beşler komitesi 
raporunu reddedeccgi söylenıyor 

-
80ru clolata1or: 
ıw,., uıa.ı.r soayetesini 

laiçe uyacak ve hele bu davada 
tok atır usan lagilterenin 
kuvvetine karp lcoyacak ka
dar kunetli midir? Yoksa Ulus
lar soıyetesinin kararlan ber· 
l'İtesiz(müeyyidesiz) kalacağına, 
ln&'ilterenin siyasal kudreti ka
dar ekonomik ve Finansal kud
retini de yıpratmaktan çeki
nerek müdahalesini sözden ileri 
geçiremiyeceğine mi inancı 

barıştan ümidini kesti 

Yardır? 

Yuz 11z geımrk islemiym iki devid msı 
Habeş imparatoru 

lstanbul 18 (Ô.D)- lngiliz .. 
ltalyan gerginliği had devreye 
gireli. Paris gazeteleri Romada 
IOD zann ablmış olmasından, 
Muaolininin baıkanbğında top
lanan bakanlar konaeyinde 
Beşler komitesinin ileri sür-
düğü ıon uzlqma ıeklinin de 
reddedilmiı bulunmasından en
dişe ediyorlar. Fransız basını 
aenelerden beri Arşıulusal ha
vanın bu kadar tehlike gös
termediğini yazmakta beraber· 
dir. 

Mussolini 
lmlnale sarayında 

Roma 18 ( Ô. R ) - Bu aa
bah saat 10 da Romada lmi
nale •arayında B. Musı.olinin 
batkanhğında fevkallde bir 
bakanlar kurulu toplanmıı ve 
önemli müzakerelerde bulun
muttur. Bu görüfmeler üzerin
de çok ııkı bir gizlilik tutul
maktadır. Toplanb saat 12 de 
yemek için kesilmiş ve öğle
den sonra ıaat ikide yeniden 
batlamıtbr. -

lleflerın 18111111 red Bil 
edlllrw? 

Ba arada ltaron AJoiz'• 
Cenevre' den betler lromitMi 
raporuna bildirmif olclaja t• 
mia ediliyor. Roma fffrenle· 
rinde bu raporu ltalyum reel 
edeceği çok muhtemel 
aayıllyor. 

imparator ne dl,or? 
Londra 18 ( Ô.R ) - - Adia 

Ababadan bildiriliyor: Neglla 
(Habeş imparatoı u)"Deyli Eks-
pres,, gazetesi aytanna bir kaç 
gilndenberi ltalyan - Habeı M

laşmazlıtının bal'lf yolile kota
nlması limitlerini tamamile 
kaybettitini bildirmit ve tu ı6z
Jeri illve etmiıtir. 

"Her ne olursa olsun 
ulusum topraklarını va 
erglnllfllnl rllmaz bir 
azlmla koruracaldlr.,, 

Bu &mitsizliğe rağmen, Ce
nevre g6rüımelerinin akameti 
kati olmadıkça ıefr.rberlik 
emirnamesi çıkanlmıyacakbr. 
Diğet taraftan Habeşiıtandaki 
ltalyanlar yııın yıgın memle
keti bırakmaktadırlar. 

Muhakkak olarak bildiğimiz 
bir teJ vardır: Konuşmalar, 
taylepneler belki uzayabilir. 
Fakat yağmur mevsimi ~eçince, 
ltalya için keıin olarak kararım 
•ermiı bulunması lazımdır. Bu 
bakımdan, biç bir sankıyon 
(ceza ) tehdidine aldırmıy..ırak 
Habetie ayrıtın• baıbaşa ko
tarmak meyecekse durmadan, 
beklemeden saldıracaktır. Eyl61 
aonu, a~t6zlerin (faraziyelerin) 
ele sonu olacaktır. Aduada ta
rihin kanlı acınlanndan (facia
lanndan ) biri oynanacaktır. 
Uluslar sosyetesini omuzlannda 
latıyan devletlerin, Arsıulusal 
bir kanun olarak tanıdıklan 
•oıyete paktına ne derece bağh 
olduklan da bundan ıonra anlaıı· 
lacaktır.Zira sald1111 başlayınca laf 
ebeliğinden harekete geçilmesi 
laruri olacaktır. Vahat ta zecri 
tedbirlere başvurmakta imkln· 
~•zbk g6rüliirse sosyete kura
rıında (binasında) gizlenemiye
C:ek yanklar bawasterecektir. 

Fiatlar korunacakbr 

ICüçiik devletlerin Uluslar 
kurumuna kartı güvenleri 

Bay 1. Hakkı şirketin faaliyeti 
Hakkında önemli izahat verdi 

lcalmıyacak, Barışıu koruyu
cu meleği gibi görünen bu 
arııuluaal kurumun bir sabun 
lıapiiiladen bqka bir teY ol
llaachtına hükmedilecektir. Ve 
... , bayle acınla bir sonuçtan 

Şirket bugünden itibaren işe- başlıyor 
BORSADA 0Z0M FIATLARININ O,. GAYEMiZ IHRACATÇILARA RAKiP 

PiYASA PARiTESi DUNUNDA OLDU- ı oLMAK DEilLEIR. ALACAilMIZ llAL
iUNU BÖRDUiUMUZ ANDA MODA· LARI YENi MAHREÇLERE 8EVKET-
HALE EDECEitZ. MEK DUSTURUNDAYIZ • 

IOnradır ki, yeryüzünde yap- OzGm fiatlerinde nAzımLk 
111•k ~ia kuvvetli olmakta yazifeaini g6rebilmesi mak .. -
~ka çare olmadığı haldkab dile iş ve Ziraat BankaJannın 
lciitınn k&çük ve zaif uluılann bir buçuk milyon lira sermaye 

ulaldannda çınbyac!'ktar. ile bir buıusi tirket kurdukla-
nnı ve ıirketin direkt6rliiğüne 

Durumu objektif o!arak ele Ekonomi bakanlığı tecİpi itleri 
Bl~n uzmanlara göre, Bliyflk direkt6r0 bay lsmail Hakkının 
rıtanya, ltalyayı harekete geç- atandığını yazmıtbk· 

~ekten ahkoyacak blitün araç- Bay Jamail Hakkı dlln ıeh· 
. •~a (vaııtalara) maliktir. Bunun rimize gelmiş ve gelir gelmez 
~·il de lngilterenin mldabale bonaya giderek nznm itini 
•rannda ıonuna kadar ileri iacelemif, alikadarlarla g6rllt

lilnıeai, ıiriıeceği aavqın so- mlftllr. ôtledea aonra kendi· 
lluçJanndan çekinmemeai ge- IİDİ ziyaret eden bir mubarri-
t'ektir. ltalya, Habeıe karıı rimize bay lımail hakkı qağı-
~eferinde, kesin zaferi pek ça- daki diyevde bulunmuftur: 
l)uk elde edeceğine kanidir. _ Şirketimiz ilzilm piua•n-

Uceain bu güveni gerçekleş- da nazım llblmak ve arz ye ta-
lllez de Habetle harp,uzun veya h 
Y lep ara11oda bir muvazene u· 1Pratıcı bir harp teklini abrsa 
it ı ınle getirmek maksadile it ve 
da Yanın b6yle bir ıavqta de- ziraat bankalan tarafından ve· 

evam ebilmek için bam mad-
d ı rilen ıermaye ile teıekknl et-e er ve finanı kaynaklan zen-
Iİıa detiJdir. Hattl yok.....tukL. mit huıuai bir tirkettir. 

tlzOmlerin fiat pariteBi tüip 
etmek Ye bu llOYİJeye •nMİ 
olarak ylrllmektir. 

Iıunir borauında .. ._ ffM
lerinin yakanda ituet ettİj'İm 
veçhiJe beynelmilel fiet pui· 
teainin dununda olclajıına ıar
dGğllmllz ve biatettitimiz anda 
mObayaa için piyasaya m8da
hale edecetiz • 

Keza ıu ifadelerimden vazi
lıen anlaplıyor ki makut izim• 
leri Yalorize etmek veya 
izim fiatleriai her huri 
bir niıbet dahilinde tatmak 
değil fakat cihan piyuuına 
nazaren memleket dahilindeki 
aht veriflerde bir intizam ve 
bir istikrar temin etmektir. Şu 
hale nazaran milıtabıilia lehi· 
•• olarak vukuu mulatemeJ 
olan mDdahalelerimis hiç bir 
yeçlalle ilaracat t8ccaruuD .ı.,.. ..................... ,, ..... .. ............... .... 

PANAYIR TEDKIKKERI 

lzmir Panayınnda 
Italyan Pavyonlan 

Italya ile tecimsel münasebetlerimi 
zin Gelişmesine hizmet edecektir 

Panayırda ita/yan pavJ•onu 
ltalya en geoit alçllde te- betler, karplıkh ıayi• ve de· 

cimse) münasebetlerde bulun- ğerleme duyguları ekonomik 
dağamuz bir memlekettir. Ay- yakınlıklan, tecimsel münue-
m zumda, iki ulus aruıncla betleri kolaylaftıracak mahi-
doatluk andlaf1Dalan ile yer- yettedir. Epaia ea mllalaa 
leıen normal ıiyasal mllnaae- - So1111 4 DneD sayfada -

Maltada harp hali vardır 

144 lngiliz harp gemisi 
Akdenizde toplanmıştır 
Büyük harp günlerinden beri bu 
derece ateşli faaliyet görülmemiştir 

MaUada lngüiz harp gemisi 
latanbul, 18 (Ô.D) - Lond- kunetleri 144 harp ıemiaiae 

radan bildiriliyor : Siyual ve 
del çevrenlerde bllylk harp 
gtlnlerinden beri bu derece 
atetli bir faaliyet girOlmemif
tir. 

ı. ~ anbul, 18 ( 0.D ) - Pa
risten bildiriliyor : lngiliz aıker 
aileleri Maltadan uzaklaııyor
lar. lngiliz vapurJan kadınJar 
Ye çocukları lnptereye tqa-
1orlar. Bu dUf'IUD Maltaya ku• 
.. ltal,....... bir .. Ya ..,._ 
nmluuaclan ....... ......... 
•8'1•••1Jıi!~ 
Ahlı•A , ............. 

balii olmuıtur. Bualann 28 d 
lıkencleriyede, 20 ai Porbaicl
de, 6 • SO•ente, 20 Iİ Adea
de ve 70 ıi de CebeDltankta 
toplanmıf)ardır. 

Londra, 18 (Ô.R) - Çeken
de bulunan baıbakan 8. Bald· 
vin 6ael olarak Londraya gel• 
mif Ye ordu, deniz, bava, dıı 
ve ıllaa&rıre 6akanlanam bu
luaclaju Wr babalar bralaDa 
Ntlc•a•lr etmiflir • 

FMN•- orta Avrupacla 
breillİüllll ................ .. 

~tılqacakbr, denebilir. Ote Şirket bu maksadın luuall 
1eaaclq Bo,tlk Brit.ayanm aaa için icap eden .. ,...,. • 

- SolUI lllind salıifede - ldllta malldlt. 8la l!:l1=~~·.:~=.ıca•_.• 
,,. ······-Wr~-.. .... ..... ,... ... ;.rld 19phr;gtar· 

Lcmclra, ı• ( .R) - Akcle
i.We tophMD lasifis .... 

w .. tlisdterenin naat bir da .. 
nm talanacata baklandaki ll9k· 
tuuaa ~ce•••ıe
lecek hafta Yerileeektir. 

iıii...~1!~~·~~~-~-~~·~~~~~-:±~=::ı::iilll 
_...., •• rı ...... -
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insanlar kıyafetlerine 
Göre istikbal, zekala-
rına göre teşyi olunurlar 

Otrçi i11sanın kıymeti kıyafetinde 
değildir, fakat ük görüşte kıyafete 
ehemmiyet verildiği muhakkaktır. Üstil 
başı ltarap. pejmürde ınsa11/arın, ne 
kadar cevher olurlarsa ols1111lar, yek 

11azarda ryi bir surette. müsait intiba 
ile karşı/anmaları pek azdır. Buna 
rağmm sade kıya/etüı düzgün olması 
bir kıymet ifade etmez, o sadece kar
şılamamn müsaid olmasma yaıar, 

o kadar ... 
Fakat rğer insamn zekiısı yerinde 

ise iş dejfişir,bu bir kcffe anlaşıldı ııu 
şahsı lıtr)'erde lıiirmet görür,ıltijat ve 
takdir onun içfndir. Böyleleıi. plas
parelere bürünmüş de olsalar, kepdi
lerini tammıyalliar tarafından ilk 
görüşte eyi bir şekilde istikbal edil
mese/er bile, mıdlaka hürmet t•e tak
dir ile teşvi olunurlar. 

flalbuki ötekiler, hüsnü i:.likbal 
edilmelerine bedel, istihfaf ve istis
kale mahkumdurlar. 

Evet, ktJ•nıd zarfta değil, maz
ruftadır. 

Mazlum 

Kanlı facia 
Başlarrıak üzredir -·-- Baştarajı I inci say/ada -

filosunu da Akdenize taşımak 
suretile kuracağı çelikten ve 
demirden zencirleri kırabilmesi 

imkansız gibi görülebiiir. ltalya 

Büyük Britanyanın kudretini 
ölçmüştür .• Böyle iken harekete 
karar vermişse lngilterenin yal
nızbaşına kendi hayatiğ kuvvet
lerini yıpratmak istemiyeceği· 

ne hükmetmiş bulunmasından
dır. Bu inancın büsbütün 

yanlıf olduğu da söylenemez. 
lngiltere harekete geçmek için 

bütün Uluslar sosyetesindeki 
devletleri ve bunların başında 

Fransayı kendisile birlikte sü· 
rüklemek isteğindedir. Devlet-

ler yükenlerine bayrı ( sadık ) 

ve bağlı kalırlarsa lngiltere 
harekete geçmekten çekinmi
yecektir. O zaman . ltalyaya 

karşı ekonomik ceza tedbirleri 
belki de Süveyş kanahm 

kapamak gibi bazı tedbirlere 

başvurulacakbr. Uzmanlar ge· 
nel bir boykotajın ltalya kadar 
bu tedbire baş vuracak devletleri 
de zedeliyeceğine kanidirler. 
Zecri hareket, ekonomik alan 
sınırlarını geçer ~e süel ted

birlere kalkışılırsa Habeş Har

bi mevzii kalmıyacak bir avru· 
pa harbi şeklini alacaktır. 

Çok muhtemeldir ki ltalya 
sefere 

1bafladıktan sonra dahi, 

logiltere - Fransa ve ltalya ara
sında görüşmeler devam ede-

cek ve harbın alacağı şekle 
göre gösterişleri koruyan bir 

kotarma sureti bulunacaktır. 

Şu halde Habeşistan " Yerle 
göyü karıştırarak,, ulusal var· 
lığını korumağa muktedir bulu
nursa ltalyanlar kendiliğinden 
yumuşayacak, uysal olacaklar
dır. Bunun tersinesi başgöste
rirse Habeşistan için mukad
deratına boyun eğmekten başka 
birşey kalmıyacaktır. 

0retn1en~n yüzü gülecektir 
•• 
Uzüm fia le i de b·r 

Yükselme meyli ardır 
Dün fiatler yirmi para y .. kse 

14/9/935 tarihinden beri pi
yasaya çıkmamış olan inhishr 
idaresi bugün tekrar borsada 
üz.üm mübayaa etmistir. 

Mezkür idarenin bugünkü 
mübayaatı yekunu 471,5 çuval 
olup bu miktar da 6 ile 7 
kuruş arasında satın alınmıştır. 

Bu hesaba göre inhisarm 
piyasaya çıktığı tarihten bu 
güne kadarki mübayaatı yeku
nu 2382,5 çuvala baliğ olmuş 

bulunmaktadır. Fiatler ise 5,5 
ile 7 kuruş arasındadır. 

Alakadarlar, inhisar idaresi
nin mübayaatı. biraz daha sık
laştırmasını ve fiatlarda bir 
dereceye kadar piyasa haricine 
çıkmasını istemekte ve bu su
retle piyasada nazımlık vazife
sini yapmasından beklenen iyi 
sonucun tamamile ele geçece
ğini söylemektedirler. 

Milli bankalar tarafından ku
rulan şirketin bugün işe başla
mak üzere bulundugu ve iktisat 
vekaleti umum ticaret direktö
runun bu iş için şehrimize 

gelmiş olduğu haberi piyasada 
iyi tesir yapmış, dünkü fiatler
de nevilerine göre on para ile 
yirmi para arasında bir yük-

Bir Polonyalı he
yet üzüm alacak .. 

Polonyalı bir tecim heyeti 
buradaki bloke paralarına mu· 
kabil üzüm almak için şehri

mize gelmiştir. Heyet mübaye
aya başlamak için Türkofis di
rektörlüğüne müracaat etmiş
tir. Şu bir iki gün içiade Po· 
lonyalılar Borsadan üzüm al
mıya başlayacaklardır. 

Burada bloke edilmiş olan 
paraların miktarı 15 - 20 bin 
lira arasındadır. Bu para ka
dar üzüm alacaklardır. 

Fidanlıklar 

1-

{Jriinlcrimizi taşırall kö)'lü kızlan 

selme hasıl olmuştur. Dün bor· 
sada satılan üzümün miktarı 
da 7949 çuval olarak tes.bit 
edilmiştir. 

G. Keramettin 
Dün geldi 
lzmir müstahkem mevki ko· 

mutanlığına atanmış olan Kor 
genral Keramettin dün lzmir 
vapurile İstanbu!dan şehrimize 
gelmiş ve ilbaylık adına yaril
bay bay Sedat Erim, General 
Rasim ve yar şarbay Suat ve 
süel müzika ile asker tarafın
dan Pasaportta karşılanmıştır. 

~ •• • • • • • a 

Kazalarda t~ftişler 
Hukuk işleri direktörü bay 

Dilaver ile istatistik işleri di
rektörü bay Nazım genel nü
fus sayım işleri hazırlıklarını 
teftiş için kazalara çıkmışlardır. 

• .......... p ..... Gelecek yıl Bornovaya 
Toplanacak Takas komisyonu 

Kazalardaki fidanlıklar bu 
yıl da dikkatla bakılacak ve 
gelecek yıl fidanlık merkezi 
Bornova Ziraat mektebi ola
caktır. Bütün köylere dağılmış 
vaziyette olan köy fidanlıkları
nın idareleri vaziyeti son za
manlarda hakikaten güçleşmiş
tir. Bu fidanlıkların Bornova 
Ziraat mektebinde merkezileş
tirilmesi çok eyi olmuştur. 

Şüpheli adam 
Heybeyi bı· 11kıb kaçtı 
Karşıyaka'da Osmanzadede 

Takas komisyonu dün öğle
den sonra Tecim odaaında 
toplanarak görüşmelerde bulun 
muş ve icap eden kararları al
mıştır. 

İzmirin hediyesi 
Türk Tarihi tedkik cemiyeti 

ikinci başkanı öğretmen bayan 
Afete belediye tarafından Ar
rsıulusal beşinci lzmir panayı
rının iece ve gündüz tezahü
ratını canlandıran güzel bir al
büm hediye etmiştir. 

••• 
Şevke1; ~i.l.~ln 

•• 
Satılık 

Kurs Şevrole 

:il gece bekçisi Hasun sokaklarda 
şüpheli vaziyette dolaşan bir 
adam görmüş ve kim olduğunu 
sorunca bu şüpheli adam ayak
kabları ile bir heybeyi bırakıb 

Kliçük flaberler: 
Tayin 

llbayhk mektubçuluk kalemin
den Sadrettin, Karaburunun 
Mordoğan nahiye müdürlüğüne 
atanmıştır. 

-E 
T. Tarihi Tetkik 1-leye i 

Bergama gezisinden 
Sonra Istanbula döndü 
Öğretmen bayan Afetin baş

kanhğırı da şehrimize gelerek 
bölgemizde incelemeler yapan 
Türk tarihi tetkik heyeti dün 
sabRh saat 8,30 da Bergama
daki harabeleri gözden geçir
mek üzere Bcrgamaya hare
ket etaniştir. 

Heyet hnreketinden evvel 
Cumurıy~t alaı.uıda Atatürkün 
heykeline VF! Kar~ıyı:ı~ada Ata-
rürkün anasının mezarına birer 
çdeok bırakmıştır. 

Sabahleyin sayın konukları 
uğurlamak için Gazi konağın
da bir çok güzic\e zevat top
lanmıştı. 

Y arşarbay Suad heyeti So
ğukkuyuya kadar teşyi etti ve 
orada heyetin başkanı bayan 
Af ete bir bük et vererek, ha
yarh yolculuklar diledi ve iz-

mirlilerin sonsuz saygı ve bağ
Jılıldannı AtaEırke bildirmele
rini rica etti. 

Bayan Afet, İzmirde gör
dükleri büyük alaka ve misa
firperverlikten dolayi lzmir 
halkına ve şarbay doktor Beh
cet Uza teşekkür ve selamla
rımo bildirilmesini Bay Suat
tan istedi. 

ilbay Faz.lı Güleç ve parti 
başkanı Yozgat saylavı bay 
Avni Doğan misafirlere Ber
gamaya kadar refakat etmiş

lerdir. 
Heyet Menemende şehit Ku

bilayın mezarına da bir çelenk 
koymuştur. 

Ertuğrul Yab konukları Di
kiliden alarak doğruca lstan
bula götürecektir. 

ı Seydiköy Civarında 
1 Bir Kamyonla Bir Araba 

arpışarak Devrildi 
Dün Seydiköyü civarında 

incir yüklü bir kamyonla bir 
yük arabası çarpışmış ve ikisi 
de devrilmiştir. Kaza sırasında 
arabada uyuduğu anlaşılan 

arabacı Hüseyin oğlu Ahmed 
ağır yaralanmıştır. 

( Ödemiş - 51 ) numaralı 
kamyon şoförü Necati idare
sinde Ödemişten lzmire incir 
getiriyordu. Seydiköy civarında 
ki kiremid ocakları yakınında 
şoför Necati yüz metre kadar 
ileride bir yük arabasının 
yolun sağından gitmekte oldu
ğunu görmüş, korne çalarak 
arabanın yolun sol tarafına 
geçmesini istemiştir. Arabacı 
kamyonla araba arasında bir 
metrelik bir mesafe kalın
caya kadar korneyi duy-

Karı katili 
Ağırcezada 
Dolaplı kuyuda Dulhaneler- · 

de karısı Hanifeyi öldüren Os-

manın Ağırcezada duruşması 

bitmiştir. Şimdiye kadar geçen 
duruşma celselerine göre Os-
manın işsiz gezdiği ve çalışan 
karısının kazandığı parayı har· 

cadığı, çocuklarına bakmadığı 

için çıkan kavgada keserle ba
şından yaralıyarak kadını öl
dürdüğü anlaşılmışbr. 

Mahkemece evli olup olma· 
dıklarının Sivas nüfus direktör· 

lüğünden sorulmasına 
verilmiş ve muhakeme 
bir güne bırakılmıştır. 

karar 
başka 

mamış, fakat o sırada bir
denbire uyanarak hemen 
dizginlere sarılmış ve arabayı 
sola almıştır. Şoför Necati çar
pışmanın men'i gayri mümkün 
bir vaziyet aldığını görünce 
freni çekmiş ise de yolun bir 
tarafı uçurum olduğu için 
otomobile tam bir manavra 
yaptıramamıi ve arabaya çarp• 
mıştır. Bu çarpışma sonunda 
hem kamyon ve hem de araba 
devrilmiştir. Otomobildeki yol
culara bir .şey olmamışbr. 

Arabacı Ahmed göğsünden 
ve kollarından ağır yaralan
mıştır.Vak'anın tahkikatına yar 
genel savaman B.Şevki gitmiştir 
Şoförün kabahati olmadığı an
laşıldığından serbest bırakıl
mıştır. 

Şarbay 
Bugün geliyor 

Bir haftadanberi Selanik pa
naymnı tetkik ıçin Yunanistanda 
bulunan Şarbay doktor Behçet 
Uz bugün şehrimize dönecektir. 

B. Hacı Mehmed 
Kütahya dolayında seçmenle

ri ile görüşen Kütahya saylavı 
ve eski iskan genel direktörü 
bay Mehmed dün akşamki 
trenle şehrimiz~ gelmiştir. 

Ecnebi Firmalar 
Bazı ecnebi firmalar Türko

fise müracaat ederek memle
ketimizden pamuk ve zeytin 
yağı almak istediklerini bildir
mişlerdir. 

ELHAMRA la 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

1934 Modeli, bir elde ve 
gayet itinalı olarak kullanıl
mış adeta yeni denilecek bir 
vaziyette Kurs bir Şevrcle 
otomobili satılıktır. Hususi iş 
sahiplerine ve bilhassa dok
torlara çok elverişlidir. 

kaçmıştır. Heybede bir palto, 
bir gömlek ve diğer bazı eşya 
vardı. Bunların hırsızlık olduğu 

ve hırsızın da bir ay önce 
Osmanzadede kavas Bekir 
Ramizin evinde bı'hçevanhk 

ettiği anlaşılmıştır. Elde edilen 
eşyaların Bekir Ramizin evin
den çaldığı anlaşılmıştır. Eşya 

meyanında bir tabanca ile bir· 

Sarkıntıhk mı edlyormu'? 

SON GÜNAH 

Görmek ve görüşmek isti-
yenlerin dolmada hükumet 
karşısında Jiro ve şürekası 
ticarethanesinde bay ( Güvi-
do Alyoti ] ye müracaatları. 

s. 2 5-5 

de gümüş kaplama sigara ağız
lığı bulunmuştur. Balıkesir'li 
lsmail olduğu anlaşılan hırsız, 

zabıtaca aranmaktadır. 

Güzelyalı'da oturan Süley
man oğlu Ismail evine gider
ken elinde bulunan yemek çan• 
tası yolda gevinti yapan Ester 
adında bir kızın bacağına do
kunmuştur. 

Bunu gören Rüştü oğlu Süha 
işe karışmış ve lsmail'e: 

- Sen kızlara sarkıntılık mı 
ediyorsun, diyerek dövmüş ve 
başını dıvara vurmak suretiJe 
yaralamıştır. 

• Büyük muvaffakıyetle devam etmektedir 
GECE 9.15 seansında bütün mevkilerde tenzilat 

Birinci 25.. Balkon 35.. Hususi 50 .. 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vardır. 
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Gelecek proğram : 

ViY ANA BüLBüLü 

, ____ ,,__, 
1 KÖŞEMDEN 

>' ed·ye dair 
-. · Aokfl' 

Eskiden, Van kedısı, kedİı 
kedisi, Tekir kedi: Boz şitl. 
kedi oğlu kedi birçok _çe bet' 
cinsli kedilere merak edıp ..,. 

bil ... 
liyen, odalar, yataklar, ~ 
karyolalar, minderle~, :1' ı' 
lar, banyolar ayıran bırÇ ,,,. 

raklılar vardı. Hali da bO ·• 
d "'ıPI il' 

rakın pek kaybolın~ ıg tJJ-f'= 
tiyorum. Fakat eskıd~P ,ı' 
değildi. Hele kafeslerıP. .A 

-r·ıı eP
şaflarm peçelerin ~u .. u il' 
reogiz.liği ile buku~. d' 
düğü zamanlarda ke ı ~ 
kı daha fazla ve ~ 
şairane idi. Boğazıııııı ntii ,, 
sırtını okşamakla bir 5 df" 
rıltılar çıkarıp kucaklard~; 
yan kediler o zaınao 1' ,, 
ve nimet içinde aZ ç~~ 
Jetlerini, kibarlıklarıoı t trdı fC 
!erini muhafaza ediyorl ..,,. 
her ev, her genç k~z Y~..,t 
tüylü, zarif bir kedı be9~ 
ten zevk alıyordu. Bu . 6 de 
o zaman hakikaten sev;tJJ ~el 
idiler. Hani ben en aı;~e " 
düşmanı olduğum ha ~ 

ye 
kısa bir zamanın~ . ef, 
ğim bu devirde kedıyı 5 

değildim. 8,;!' 
Şimdi öyle mi ya ? tiri~ 

kediyi kadına benı~rii'~ 
Bunu kabul etmiş go ail / 
diyelim ki kadınların ° ;' 

·dell dukları geniş serbestı ~~ 
ra onlar da ehlilikten rJI 

. . Idulaf· U' 
yarı vahşı bırşey ~ . ıerİ, ": 
kibarlıkları ne temııbk ~ fi 

JatJJ• Jı. 
le fare ve haşerat a~ ıcalOJ"': 
hetinden faydaları bıç d 0M'_ 

Eskiden b'askt altın a """ ··rerdJ 
nıp, rahat ederken. ~:afV". 
yorlardı. Şimdi ıla ti' 
sürüsüne bereket, bet , 
raf kedi oldu çıktı· kJI. 
kadar bolluğun~, bu IJİÇ İ 
faydasızlığına karşı 

mazsa.. ~ 
' Ah ben kedil~r~e~1"":. 
çektim neler çektıtll· ~ 

' tePC ~ 
yerlere pislerler, a feJ" 

kapağını devirirler, par 
0 

f 
emek çekerek bazırlaP• 'if.. 

. . · 1erter, -.dl' 
zelım yemeklerı sı Jlfr'-... 
rürler, rast ge~e atlaY~t,, ~ 
ken bardak, şışe, bo defi'' 
ha elhasıl ne olursaeletİ J:d 
fer, kırarlar, gec 

111 
~ 

sakin uykuları bar• i)ftiP"". 
pati pat atlamaları daıı;;ye "' 
kavgalarile insanı . d_e 11pll1 
dürürler. Şeytan gıbı 1,,,o ..!;. 
beşiğinde yatan ya\'r~ 

1 
01 .. 

ğüslerinde soluk solul 

lar. • . pe lı~ 
Ah ne sünepedır, da ~ 4' 

zedir onlar.. DünYa ~ 
köküne kıran girse ... 

0 91~ 
ğün bayram edecegtlll' d•~• • ., 

· · e or zararlarından birısın d.-~ 
olmadık bir zaınandş tJ uıe 1J" 
düşercesine bu 111e;ı dılaf· 
ikinci bir yazı yaz ır 
canım yanmıştı. 10r,dd 

. ·--d:;reıı 
iki kişiyi öl ~ 

Adanı;\~ 
Şeyh mahallesind~şııoil' ~ 

Hüsnüyü tab.aı_ıca ~0,.ufil'.t-' 
düren Sabrının 

111 
ed• 

dün ağırcezada de\'a sJ!! 
tir. .ı.1110 "~ 

S l ·hı·1· Gül kaw Jıll~ a ı ı ı .
1 

a ,, 
h . ta~e t~ ak yerı vası talilll' ~ J 
hakkında yazılan Jat•JcJIJJ, 

d·"'i ao ,er 
cevap gelme ıg bınıtl "il.. 
dan talimatın ceva "eril"'~ 
istenmesine kara~atil s~b~ 
Maktul Ahmed, 1 .. 1 ;d•· : ·-. anı.. ... '4-
kız kardeşinin nı~ derdiği 11'. 
ların birbirine g~nk e elde ~ 

h .. k·aılı ç to""'.4 mektuplar a ı ıar dlJ IJ''I". 
..miştir. Bu mektup.,. 2 .. 1 

d·ıeceğl nın devam e ı ·rıde 
tarihinde hakyerı 
caktır. 



t• EytOI teaa 
'il! - _Si 
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ihtilal Kraliçesi · 
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'"~Bobesplyerı 
Yere Seren Kadın 

Beşler • • • 
ışını bitirdi GENEL 

1 11111 .,..., 
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- Eyvah, Talyeni ben ö'.- güneş suikatçıları cani ı bufma-

Ha be 
taly 

u. Sosyetesi adına bir 
teklif ediliyor dürdüm ! Diye haykırdı. Bun- sın .. 

dan ötürü kendini itham etti. Uray konağı donatılmıştı. 
Ağladı, ona yazdığı tezkereye Grev meydanı kararsız hir 

mandası 
pişman oldu. Onu sevmediği için halkla dolu idi. Robespiyer 
kendini tel'in etti. Talyenin ken· halkı ayaklandırmak için yazı 
disi için bütün yaptıklarım ha- lan diyevi imza etmek istemi-
tırladı, ölürse onun uğruna öl- yordu. 
duğünü düşündü, onu kucakla· - Yazsana 1 Diyorlardı 
ınak, onunla birlikte ölmek is- - Fakat kimin adına? di-
tedi . ye sordu. 

Fakat konvansiyon meclisi 
kendini toplıyarak Barrası bü
tün kuvvetlerin komutanı tayin 
etti ve asileri kanun harici ilan 
etti. 

Zmdancılann düşük başları, 
idam listesi hazırlıyanların gös
terdiği korku kanlı rejimin teh
likede olduğunu mahpuslara gös 
terdi. Anahtarcı tarafından adı 
ortaya ~n Talyenin metresi 
herkesin yalvarışlarile karşılaş
tı. Jurnalcılardan biri ihtilattan 
menedilen kadının höcresine 
girerek kabahatlarmı üzerinden 
atmak istedi. Bir diğeri, kendi 
lehinde tavassutunu diledi. 

Gece gelmişti. T erezya artık 
yalmz Talyeni düşünüyordu.Bu 
adamın metresi olduğu halde 
şimdiye kadar ona hayran ola
madığı, onu istihkar ettiği için 
ıztarap çekmişti. Halbuki şimdi 

Talyen onun hayranlığını kaza
nıyordu. Bunun için T erezya 
artık onun üzerine titriyor, onu 
seviyordu. 

Şafaktanberi cehennem ha
lini alan ve akşamdanberi se
rinliyemiyen sehirde çoktan 
beklenen fırtına nihayet koptu. 
Tabiat unsurlarını hazan insan
ların durumuyla birleıtiren tu
haf bir tesadüfle, Robespiyerin 
diktatörlüğüne nihayet verilir
ken, ayni gece, yedi haftada 
bu adamın kopnttığı 1400 ka
fadan boşanan kanları temiz
lemek istiyormuş gibi, gökten 
bardaktan b:>şalırcasına yai
hlur yağdı. 

Kuton: 
_ Öyle ise artık pf mekten 

başka yapaçağımız birşey kal
mıyor. 

Sağnak halkı dağıtmıştı. As
kerler belediyeye vardılar. Is
lak kaldırımlar üzerinde adım
lrırı duyuluyordu. Asiler kuşa
tılmışlardı. 

Robespiyer kalemi eline al· 
mağa karar verdi .. Küçük, ?i
lckiir yazısile kendı adının ılk 
üç harfını yazdı. Rob:. Kağıt 
üzerine bir kan Iekesı yayıldı. 

Oda kapısı genç bir jan-
darma tarafından kırılmıştı.Bu, 
düşünmeden vuran 19 yaşında 
bir delikanlı idi. Adı Merda 
olduğu için bir lakap takmış
lardı ve bu Veto lakabı ile 
çağılır idi. Belediye salonunda 
kararsız, ne yapacağını bilmı-
yen elli kadar adam vardı. 
Jandarma dosdoğru yazı yaz-
makta olan adama doğru gitti. 
Robespiyer başını kaldırdı. 
Merda tabancalarından birini 
çekti. Robespiyer'in göğsüne 
nişan aldı. Fakat kurşun çe
neye · isabet etti, alt en~yi 
parçaladı ve sol yanağm şa
kağı altından çıktı. Robespı-

yer bayılarak koltuğundan 
düştü. 

Katil var kuvvetile haykırdı: 
- Yaşasın cumuriyetf 
Askerler bunu duydular ve 

bağırışla cavap verdiler. 
Karışıklık son dereceyi bul

muştu. Hanriyo bir pençere-
den düştü. Löba kendi taban
casile beynini uçurdu, Kantonu 
kurtarmak istedile. Fakat kö
türüm elden bırakıldı ve mer
divene fırlatıldı. Sen - Jüst mu· 
kavemet ıöstermed~n sürük
lendi. Fapuçlarmı elınde tutan 

Sınırlar aki 

Perl caddesi Silahlı-Adam 
kulübünün mıntakasıydı. Tal
Yan "konvansiyon meclisinin 
büyük tehlikeyle karşılaştığını 
belediyenin ulusal meclisin üs
tüne çıkmak · İ.:~tediği, tevkifi 
l·nrarlaştırilan şahıslara sığnak 
olduğunu,, bildirdi. Şube top
lcırını meclise göndermeye ka
rar verdi. 

Ogüsten Robespiyer bir mer
diven kornişine tutunarak ka- .. ~ ....... 
çıyordu. Silahların üzeri.o~ çev
rildiğini görünce kendını boş· 
Juğa bıraktı. 

Askerler, ölö sandıkları Mak
similya Robespiyer ve Kutonun 
üzerine atıldılar ve Peltiye is
kelesine kadar bunları ayakla
rından sürüklediler. Nehirin 
ikisini de boğmasına az bir şey 
kalf\ıışb. 

Doyçland balonunun inerken sepeti 
bir fabrika bacas1na takıldı 

Gece celsesine Talyen baş-
kanlık etti. · 

Taburlar uray lrnrağına doğ
ru yola düşünce, Talyen bun
ların başında olan Barrasa: 

- Haydi git, dedi, doğacak 

Varşova, 17 (A.A) - Zurich 
adındaki lsviçre balonu dün 
ıece geç vakıt Riga yakınında 
karaya inmiştir. Bu balonu Til
genkamp Michel idare etınekte 
icii. Balonun karaya inmesine 
havaların fenalığı sebeb ol· 

AJbert Prejean, Daniel Darieux, büyük şarkılı komedileri 

2 - AŞK ÇiÇEKLERi 
ea,tanba,a dans, müzik, gUzelllk ve a,k fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 
DIKKA T · F' ti d tenzilat yapılmıştır .. Birinci 30 Balkon 40 hususi 50 kuruştur ..................... ; ... !~ .. ~~ .. ~ ........................................................................................... . 

SEANS SAATLERi : Hergün 15 te cumartesı, pazar "nleri 13 te başlar 

muştur. Balon dün sabah rüz· 
garların tesiriyle Estonyaya 
gitmiş sonra rüzgar istikame-
tini değiştirerek Rigaya gel
miştir. 

Deutohsland balonu da iki 
bin metre yükseklikte uçarken 
çok zor bir durumda ve yere 
inmeye mecbur olmuştur. iner
ken sepeti bir fabrikanın ba
casına takılmıştır. Diğer balon
lar hakkında haber yoktur. 

Sovyet toprağına inen 
Balonlar 
Varşova, 17 (A.A) - Alman 

balonlarından biri Sovyetler 
birliğindeki Kricef yakınında 
ve Usniy Amerikan balonu da 
Sovyetler birliğindeki Bzef ya-
kınında karaya inmiştir. Taf· 
silat alınamamıştır. 

Bir Sovyet sUel uçağı 
Helsingfors, 17 (A.A)- için

de iki sübay bulunan bir Sllv
yet süel uçağı sisten yolunu 
şaşırarak sınır yakınlarında ye
re imiıntir. Uçak muhafaza 
alhna alınmışbr. 

Makedonya konıitacılarından 24· kişi 
Koıniinist isyanı Jıazırlıyordn 

lstanbul 18 ( Ô. D ) - Sofyadan bildiriliyor : Bulgaristanda 
komünistlerle birlikte çalışan Makedonya komitacılarından 24 
kişi tevkif edi di. Komitacılar geniş bir komünist hareketi ha· 
zırlamak maksadiyle komünistlerle birleştiklerini meydana koyan 
itiraflarda bulundular. 

Ankarad Tıb kongresinde Sovyet 
Doktorları da bulunacak ... 

lstanbut 18 (Ö.D) .- Yedi llkteşrindc Ankarada toplanacak 
olan Tıb kongresinde bulunmak üzere yakında Sovyet d~~tor
larından bir heyet memleketimize gelecektir. Bu heyet ıçınıte 
Rusyanın evrensel şöhret taşıyan büyük profesörleri bulunacaktır. 

Trablus'ta ltalyan'ların 375 
uçakları toplanmış bulunuyor 

Londra, 18 ( A.A ) - Daily Telgraf gazetesi ltalya'nın !ra
bulustaki kuvvetlerini yetmiş bin asker ve 375 uçak olmak uzre 
tahmin etmektedir. 

Almanlar kaçırılan gazeteci 
Jakob'u iade edecekler 

Berlin 18 (Ö.R) - Isviçreden Almanyaya kaçırılması va.ktında 
lsviçre Almanya arasında bir mesele çıkarını~ ola? yabudı gaze· 
teci Jakob Almanya tarafından Isviçreye gcrı verılecek ve buna 
karşılık, lsviçre hükümeti de onu topraklarından çıkaracaktır. 

ltalya reddedece~ 
IstanbuJ, 18 (Telefon) - Beşler komitesinin Habeşısland~ 

Uluslar kurumunun kontrolu altında iılahat yapılması hakkandakı 
teklifinin JtalyanJar tarafından reddediJecej'i muhakkak 
görünüyor. 

ANKARA BiRASI Mide bulandırma~ baş ağrıtma~ asabı bozmaz 

Yalnız sıhhat ve neş'e verir: 



Aydın oğlli Bay Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 
.. lümle biten sevginin kuvveti 

.:E-:Cal~:lıü "tarihi rou.1a:ıı -3~- "Yaza.:n; Pervin. :Eı:.e:n:ıaı 
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Çal evlat çal •.. Musiki aşkın dilidir. Aşkın di i ile yeşil 
Gözlü dilberin kalbini çalabilirsin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çakır ve Toğrul - Kahra- runu emiyordu. sırrına ermek mümkün değil. 

man babamız; bir nefes daha; Çörek baba - Çal evlat işte benim ruhum soldu. Vü-
erenler başı için, sabah oluyor, çal; musiki aşkın dilidir. Aşkın cudum harab oldu. Gecelerin 
gönüllerimiz aşkın ateşile tu- dilile bu yeşil gözlü dilberin soğuk havasını 1S1tmak için 
tuşsun. kalbini çalabilirsin. artık kudretim kalmadı. 

Çörek baba - Gençler, sa- Doğrul boynunu büküp dur- Sır deryasında boğuldum ev-
bah, hasret gecelerinde uyu- ma; bana dokunur. Sana lat; her şey zail; her şey fani; 
yamıyan mahmur gözlerin da benim toronu verece- güneş, yıldızlar ve bütün bir 
nura kavuştuğu demdir. Hay- ğim. Bu gördüğün kızlar alem biz fanileri aydınlatırken 
li vuslatla sızan gönüllerin benim dilberim eline su döke- yine derin bir karanlık içinde-
susamış dudakların serabı- mezler. içime doğdu evlat... yiz. Nereden geldik nereye gi-
dır. insanların kalbinde bu Tnğnıl [babanın ellerini öpe- diyoruz. Bu nedir, şu nedir; 
his olmasaydı, hayat ku- rek] : kapkara bir gece; yalnız o 
rak bir çölden, manasız - Ben o güzele layık deği- var? t .- • • ( O yalnız zaman 
bir ıstıraptan ibaret kalırdı. lim. T anınm erenler; o dünya içinde akar ve mekan içinde 
Can kulağile beni dinleyiniz. güzelini bir senedenberi tanı- yer yer bir Jahze tevakkuf 
Bir hane harap, aşkın humması rım. Sana gelmiştim. Bir kere eder • ) ( Onun eiilip adem 
hakkında neler söylüyor. görmüştüm. uçurumuna bir defa bakması 
(Hastayım, yalnızım seni yanımda; Çörek baba - Sırrın kalbin· kafidir. Kainat yarablmış olur) 
SalUP ta balıtiyar ütmek isterim. k 
Malınıuru lwfırayım camı lebifldm: de gizli sanırsın. Biz kalp yo- Çörekbaba coşmuştu. Fa at 
Kamp ta balttirar ölmek isterim... lundan anlarız, gözönünde sev- birdenbire silkinerek: - Bırak 
Bir ölmez em~lin düştüm peşi11~ ginin nuru •ar. Merak etme bu döküntü kınk, dökük dü-
Tutuldum lıüsnünDll şm gülleşine yavrum, çalap iyi edel', temiz şünceleri; sabahın bu derinli· 

Kara gözkrinin aşk ateşine bir aşk nıblanmızı hakka gö- ğinde, tabiabn enginliğinde 
Yanıp ta balıtiyar ölmek isterim türür. boğuldum evlat; ihtiyar kalbi-
Taliirı kalın var her mevsimde T l 

uğru - Erenlere herşey min, hüsranlarını anlatmanın 
Boğulmuş fıgan/al' tilıer sesimde 
0 nazlı ismini son nefesimde ayandır. ( Hakiki bir aşk ra- tam zamanını bulmuşum. Sizin 
anıp ta !Jahiiyar ölmek isterim. bıtalann en hafifidir. ) de gönüllerinizin kararacağı 
Çörek bahanın içten gelen Çörek baba - Doğru ıöy- %aman gelecek; o valut bu saç-

sesiyle bu hulyavi şiir, ruh- ledin Tuğrul, ( Hakiki ve de- maları öğrenirsiniz. Şimdilik 
Iarı kapladı. Tan yeri ağar• rin aşk erkekleri, kadınları fa- size söyliyecek sözüm şudur : 
mıştı. Çakır da çevresilo ziletkar kılar. ) Hak ve iyilik Kan akıl da budur, şarabı gü· 
güneşin doğuşunu selamlıyor, gibi hakiki aşk da 2önüllerde zeli, baharı sevmek kafi, üst 
gözleri Haminin güzel yüzün- saklanır. Herşey boş sevgili tarafı boş .. 
de, yeşil gözlerinde aşkm nu- genç., hakkın ve hakikatın - Sonu Var -........ 

Fiatlar korunacakbr 

• 1 a;;;-

Son dakika:· 
" 

in ·1terede 1 Son kinundan evvel 
Seçim yapılmıyacaktır .-

~ Londra, 18 (Ö.R) - Arsıulusal durumun ağ1rlığı ve lngilterenin kara, deniz ve hava kuvvetJeretİ 
artırmak mecburiyetile bilhassa deniz kuvvetlerini artırmak için büyük bir istikraz yapmak zard~.,i 
karşısında, Dış bakanı B. Samüel Hor ile bazı arkadaşlarının 1936 yılı başında yapılacak set.,. 
bu son bahar mevsimi içinde acele yaptırmak fikrinde oldukları bildirilmektedir. Fakat Başbı,,,. 
B. Baldvin i~e m~hafazak~r ~artinin ~üyüh bir kısmı 1 Son Ka~u~dan vev~el _seçim yapıı_ın;;,.,. 
taraftar değıllerdır ve seçımın bu tarıhten sonra yapılması daha ıyı olacagı fıkrınde ısrar edıy 

Mısırdaki Senusilerin T arablusa 
Saldırn aları Muhtemel Değilmiş .. 

Londra 18 (Ö.R)- Bütün lngiliz basını Cenevredeki durumla birlikte imparatorluğun nıubte=b
tehlikelere karşı korunması için alınacak tedbirlerle uğraşmaktadır. Mısırdaki Senusilerin 'far 1fS 
lusa hücum edecekleri bildrilmiş ise de Tarablus ve Bingazide ltalyanların 70000 askeri "'e 
uç.ağı toplanmış bulunduğundan buna ihtimal verilmemektedir. 

Balkan Antantına Bul
garlar da Girecek mi? 

Devletleri Dışbakanları Balkan 
Arasında Görüşmeler Oluyor~ . 

lstanbul 18 (Telefon)- Cenevrede bulunmakta olan Balkan 
devletleri dış bakanları arasında sık sık görüşmeler olmaktadır. 
Bulgar Hariciye nazın Dış bakanımız Bay Tevfik Rüştü Aras 
ile görüşmüştür. Atinadan gelen duyuml&ra göre Bulgaristanuı 
Balkan antantına girmesi ihtimalleri günden güne çoğalmaktadır. 

Balkan Olimpiyadı -·-·-·-

Avrupada 
Bi• sald;;~·; ~lu~ 
lnglltere Fransız :O: 

suna cevap ,,er dt'. 
Londra 17 (A.A)- Loıı ,e0· 

nın doğru haber alan çef~ 
lerinden bildirildiğine ~ 
orta Avrupada bir 98~ 
halinde lngilterenin le~ r" .• ili 
sına dair Fransız elçısıll fr' 
rusuna verilecek cev•P ak fi 
sız görüşüne uygun ol•'~· 
diplomatik yollarla yapıl~· 

Londra 17 (A.A) - tof 
lar konferansı bu güııkiİ of' 
lantısmda Fransız.larıD ~ 

ti ti • Jd• B ) Avrupada bir saldırılll ~ a e erı ge 1 ;;_ . u gar lngilterenin işe karış eıi' Yunan 
atletleri gl-elm l; yorlar~......... dair sorusunu tetkik et~ v 

t . ç·· k"" b"'t'" Ingibı Jı ır. un u u un kJııO~ 

lslanbul, 18 (Telefon) - Balkan atletizm birinciliklerine iştirak kanfarile bu mesele hala~ 
edecek olan Yunan atletleri şehrımize geldiler. Bulgar atletizm görüşülmemiştir. Top 'f",111 
federasvonu reisinin ölümü dolayısile Bulgarlann buseneki ıam• Sü, Sömürge, Dı~ ve dıf ltl' 
Piyonaya girmiyecekleri anlaşılmıştır. bakanlarının bulunuşu 1 ~ 

rumunun ve mubteıne .. '.,ti 

1 t.k z apacaklar mik zecri tedbirlerin göl s ı ra y müı olduğunu ıösterir: ...... .... 

Resmi bildirik"t:;~;~;ulusal durum ....... Ki;;·i~k'E" "' 
B 1 H kk • k • f ı • • Şehir gazinosu kaf~ ~ ay . a ı şır ebn aa ıyetı Hakkında birşey yoktur r:!ı11 ·~0t.:ti;~..:.;1'J 

H kk d 1 h d 
lstanbuJ, 18 ( Telefon ) - ltalyan kabinesinin yapbğı mühim giizel bir ev kiralıktır. ~ 

a in a Önem i iza at ver 1• toplantıdan sonra Romada neşredilen resmiğ tebliğte arsıulusal lerin Yeni Asır idareb ';;,; 
durum hakkında bıçbirşey yoktur. Bu bildirimde Afrika doğu- her gün saat 17 den 

- Baştarafı ı nci sayfada - gulüm. Avrupada ve bilnassa raberdirler. Icaplarmda her sunda bulunan sömürgelerin korunması masraflarını kapatmak müracaatları 
6 

S ~ 
bulunmıyan bu güze) mahsulü- ı Hamburg, Amsterdam ve Lon· ı türlü yardımı ve beraberliği için yüzde beş faizli bir istikraz yapılacait haberi vardır. 2-5 .k.~·~;.,tr 
müzün hem müstahsilimizi ve drada kuvvetli ve bilgili muba- kendilerinden göreceğim. • .................................................................................................................... ~J 
hem de ihracat tüccarımı:u birlerimiz vardır. Bu muhabir- Yeni mahreçlere PANAYIR TEDKIKKERi mobiller, otokarlar, ·~ ~ 
memnun edecek şekilde deg-er lerimizden bugünden itibaren 1 • p d deniz ve kara motöder~ fi' - Alacağınız mallan içsel iti · d bii:J"".'"' ,.611 
fiatla satılmasını temin etmek hergün muntazaman piyasa ihtiyaçlara mı sarfedeceksiniz? zmır anayırın a ~ erı, ünya~~ eD varlı.., 
biricik amacımızdır. haberleri gelecektir. Dahil ve Yoksa ihraç mı edeceksiniz? purlanndan hın olaD ·r ~ 

Sıcak Umltlar hariçteki piyasa vaziAetine ve _ Hem içsel ihtiyaçlara it ı p l Yapurunun 18,000 be)f bDJ:ı.. 
Muhtelif zamanlarda ve muh- fiat temevvüçlerine nazaren ih- sarfedeceğiz ve hem de icabın- a yan a vyon arı vetindeki Dizel ın~töri a,.~ 

telif sahalarda çalıştığım ve tiyaç hasıl olduğu anda müba- da işliyerek dış piyasalara sev- ______ ,.. _________ . kıtada fotograflarıyla ~ 
çok tanıdığım bu sıcak ve se- yaata başlıyabiliriz. kedeceğiz. Fakat şuna dikkat - Baştarafı ı ncl sayfada -- faydalı olacağım göstermeleri mifti. Gene bu lavbala' ~ 
vimli muhite büyük bir sevinç Flat kontrolü ediniz. Dış piyasalarda ibra- merkezi. Türk iktisadiyatının nasıl önemli bir ödevse ltalyan Fiat fabrikasının genel"°' 
ve ümit ile geldim. ilgili çev- - Fiat konrolünüzün ne ne· catçılarımızın geniş mikyasta en büyük giri ve çıkat kapıla- mezonlannın da ayni ıekilde şü, müteaddit elektri~ ... ~~ 
renlerle temaslarıma başladım. ticeler vereceğini ümit ediyor- ı·ş yapbkları pı"yasaları yanı· d b' . 1 1 . . d k d 1 T b' 1 vant""' ' rın an ırı o an zmır e ur- avranmaları, Ulusal lzmir pa- arı, ur ın er, f tof' ,;. 

Sallf kooperatifleri sun_uzbünya piyaçalanna uy- fiat vaziyetlerine uygun işler duiumuz Arsıulusal panayırda, nayınnda geniş yer tutmaları çeşitlerini göste~eıı 0 
__ ıı~ rt• 

- Şirketinizin satış koope- gördükleri pazarlara değil büs- b' · ı b' ük 1 • b b"l 1 kt k ~ f1' 
fi guD Ve Onları takiple fiat kon- ızım e üy a ış verışte u· şüphesizdir ki buaüne kadar ı umum e e rı 1'•1' .&. 

rati eri ile alakası olacak mı· bütün yeni mahreçlere mal e.- t ı prese ._..,,, ... 
dır ? trolü yapacagv un. Dış cihan lunan memleketlerin pavyonla- mevcud olan münasebetlerin zımpara aş arı, alJV'"_:d" 

sevketmek düsturundayız. Ga- f t v f k' "e 111 • Ol" 
E Ek b · 1 d ··k k fi ı rını görmemek bir noksandı. kazanç hanesini kabartmagv a 0 ogra ma ına ··p. bit ... 11· - vet, onomi akanı pıyaça ann an yu se at ar- yemiz ihracatçılarımıza rakip 

1 1 d'v d t (Stigler) aıansör~~- ... oıo .:k· 
sayın bay Celal Bayarın muh- da iş yapmağı asla düşünme- olmak değil dıı piyasa ile iç taıyan pavyonu, ıg-er os - yarayacaktır. Biz ltalyan pav· yatürü. Pirelli fabrıa~ Jlld~ .... t 
telif vesilelerle ifade buyurdukla diğim gibi onlardan dun vazi- pı·yasa arasındakı· nazım rolu"nu- larımızın açtıkları pavyonlar onunu bu du- - ı d"k oDP JI"" 

d . y şuncey e gez ı • tik yapıkları, o.tonı. olad'",ıı,., rı veçhile kanuni projesi kamuta yete e pıyaçayı getirtmiye- yapmaktır. gibi bu noksanı kısmen tamam- N ı · - - b t Jt l1 " 
ceğim orma ve samımı munase e - terinin çeşitlerı, ııs' _.ıı1 

yasunuhnuş olan sabş koopera- 8 U Te,kllat hazırdır lamıştır. Bizimle genel münase- Jerin ekonomik kaynaklara da- lastik elbiseler v.e .gapı .. \'yoıı::: 
tifleri teşkilatmm faaliyetine ug nkU fi atlar - T eşkilatımz hazır mıdır? betlerine içtem bir gelişme y2.ndıkça daha kuvvetli olacag~ ına len· •teşhı'r edihn_ ıştı.apıP,. Jo1't~"-
kurumumuz bir başlarıgıç ola- - Bugün tesbit edilen dış - Yanımda getirdiğim ve vermek · t' ı ı eko 1 ° , .,. 
caktır. Hazırlanan kanunun piyaça fiatlarile borsada mua- buradan tedarik ettiğim arka- k kıs ıyen u us arınla d - inandığımızdan pavyonu bu mak- bir parçası da it~ y Juı>JJlıJ1 ı-
k mele gören fiatları nasıl bul- d · k ı nomi udretimizi ya n an sada hizmet eden bir varlık ma sanayiine tabsısborı'k"'Jıtl~,-ış tatilinden evel çıkacağına aılarımla teş i atımı ikmal . . b·ı l d k d. f ,. ,.· 
eminim .. Esasen kanaabm bu- dunuz. ettim. Büromu iş Bankası Uze- göriıp 1 me eri ka ar, en 1 bulmaktan sevinç duyduk. Büyük dokuma a kS p''°~et 

Tetkikat' J endüstri ve tarım varlıkları O b"'l" ıI d baŞ ,. dur ki müstahsil ile alıcı ara- - a meşgu um, rinde açtım. Ve yarından iti- ç 0 uye ayr an pavyonun fotoğrafları~ an kuJJ19şla~· )(ıl' 
smda hakiki müvazene ancak kat'i bir şey söyliyemem. Fa- baren işe başlıyorum. ikmal hakkında bize daha yakından iki kısmını İzmirdel... İtalyan lu, mersedıze .. ·pe1'h 1ır 
müstahsilin teşkilatlandırılma- kat dış piyaça fiatlarile bor- edilecek hiç bir teşkilabm edinebileceğimiz bilgiler ver- bankalan tutmuş bulunuyor- nevi bezler, yünlu,

1 
've tel ·ıtr' 

sından yani satış kooperatif- sa da muamele gören fiatlar yokhır her şey hazırdır tam meleri iş adamlannın birbirle- iardr. Asıl büyük kısımda Du- maşların envaı, k~ feri, fı ıı' 
Jeri teşkilatının faaliyete baş- arasında fark vardır. Borsa kadromla işe başlıyorum. Dış rini bulmaları ve tanışmaları çcnin resmi başta olarak ltal- çalar, muşamın~ ışzeytill 'f 
lamasından sonra teessüs ede- fiatlarımızı düşkün bulmakta- piyasalarda muhabirlerim yarın- büyük kazançlar doğuracak bir yanın endüstri yolundaki kuv- ve tasfiye edilını.ş ~el 
cektir. yım. Bu hususta size daha dan itibaren günü gününe pi- teşebbüstür. Bu bakımdan Ital- veUi varlığını gösteren lavha- ları görülmaktedR· cıosııf1 de' 

- Şirketinizin ~erma- kat'i neticeyi yarından sonra yasaları telgraflıyacaklardır. yanın lzmir panayırında bir lar asılmış bulunuyordu. Son balyanın ve .0 ti ,elbefl•" 
yesl ne olacaktır? verebilirim. Bu günkü söyle- Bizde burada iç pıyasamızı pavyon açmış bulunmasını isa- zamanlarda bilhassa makina- sene binlerce ~u.rıs fotokr' 

11
.,-

- Şirketimizin sermayesi te- diklerim ilk intibaımdır. Her takviye ederek dünya piyasa- betli bir düşünüş olarak karşıla- cılığa, motörcülüğe, tayyareci- tarihsel şehirlerının . blll~ e' 
şebbüs ettiğimiz işin muvaffa- halde iç piyasamızı dış cihan larına uygun olarak işe yarın· dık. Italyan ulusal panayırlarına liğe ait branşlarda büyük hızla da pavyonu sü'1~111:acıde''11 f' 
lnyetle başarılmasını temin piyaçasına uygun olarak ahen- dan itibaren başlıyacağım. tecim ve endüstri evlerimizin, yol alan bu komşu devlet pav- yordu Bütün sergı P b" P'&ı 
edecek derecede kuvvetlidir. gini temin · edeceğiz. Yeni Asır - Bay lsmail Hak- ihracatçılarımızın iştirak etme- yonunun en önemli parçasını büyük alaka uyan~ıra Jt~b''ı•' 

ihtiyaç başgösterince - Ziraat bankası ve iş ban- kının sözleri güven ve ümit ve- Ieri, ilk maddelere çok ihtiyacı bu işe hasretmişti. ltalyanın yonların gezicilerın; 1<J11""J 
- Şirket üzüm satın almıya kası teşkilatlarından istifade rici bir açıklığı ihtiva etmek- olan ltalyaya ürünlerimizin her en büyük. fabrikalarından Fiat Turistik gezilere 

31 
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ne vakit başlıyacaktır ve ne edecek misiniz? tedir. Çok zamanlar lzmirde branşını teşhir ederek iş adam- ve " Aero Ekspres " şirketi- dağıdılmıştır. . diye bili" 
miktar üzüm alacaktır? - iş ve Ziraat bankası za- bulunmuş olan bu bilgili arka- Jarma ihtiyaçlarının önemli bir nin tek, çift ve üç motörlü av- Bir kelime ıle iiıel \'e 
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Casuslar Avı 
Harp Gemileri Sovyet Endüstri İngiliz 

Süveyşi ve 
sıkı sıkıya 

Kurulu 
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HARPTA 
FRANSIZ 
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iNGIUZ - ALMAN 
CASUSL RI 

Şap denizini Eskişehir ve lzmitteki 
gözetiyorlar fabrikaları da • 

gezıyor 

- 57 -

Düşman gerilerin e 
Tayyareyle bırakılan gizli ajanlar 
Umulmadık faaliyetlere girişiyorlardl 

Ceneral Plantey ordusu ağır taahhüt etmiş buJunuyorJardı. 
bir bozg unda yarı mahvolmuş Almanlar müttefiklerin ne iste-
bir halde Dünkerke dönmüştu. diklerine ve kendiJerinf! gön-
Pruvy-Tiyan köprüsünü uçur- derilen malümatın mahiyetine 
mak şöyle dursun Almanların vakıftılar.Böylece onları hiç bek 
bu kısımda uyamklıkları bir lemedikteri şeldtde sürprizlerle 

at daha arttırdmıştı. Fransız karşılaştırıyorlardı. Bu metod 
başkumandanlığı Almanların -ızorluksuz muhabere imkanını 
bütün harekab, haurhkları ve temin etmiş bulunduklannı sa-
zaif noktaları hakkında çok nan müttefikler casusluk 1eş-
kötü şekilde malumat topla- kilab kadar Almanlan da tat-
mağa çalışıyor, habersizlik için- min ediyordu. Her iki taraf 
de yüzüyordu. Bu şerait .albn- bu sonuçtan memnundu. 
da CenezaJ Jofr Ceneral Kluk Bir arahk bu metodlar da 
ordusunun ihtiyatsızlığmdan değiştirildi. Müttefikler kendi 
derhal istifadeye kalkıpııadı. ajanlanmn verecekleri baber-
AlmanJarm elinden harekata leri bekliyecek yerde düşman 
ak m olmak kudretini alacak hatlanwn gerilerine tayyareyle 

bir manevra hazırlamayı ve kendi adamlanm bırakıyor ve 
tatbik etmeyi tercih etti. onları topladıktan malümat ile 
Tam bu sırada ikinci büronun birlikte gene aynı yerden ab-
baflnda Fıransız casuslarmın yorlardı. Böylece gizli harbın 
Şefi kapten Ladu faaliyete geç- en meraklı bir safhası olan 
miş bulunuyordu. Ladu işe baş- "Taşınan casuslar" ve "Casus 
ladığı zaman ikinci büronun taşıyıcalan" meselesi ortaya 
evrak dolaplarında birkaç çıktı. Bu vazifeyi görenler fe-
ehemmiyetsiz zabıta fışinden dailerdi. Zira düşman hat-
başka bir şey bulmamıştı. Jo- !arının gerilerinde bir kaç 
fr harbiye nezaretinden hare-- gün dolaşmak kadar teb-
katını kolaylaşbracak ma1ümat lükeli bir ey olmazdı. Bu 
beklediği halde Paris susmak- ajanlar başlanın koltuklan al-
ta idi. Bu vaziyet karşısında tında taşıdıklarına emindiler. 
L_ k d lık k d · Yere inerken, istikşaflarda bu-ıuaş uman an en i nezaretı 
altmda işliyecek bir ikinci bü- lunurken veya herşeyi olmuş 

bitmiş iarzedip te memleket-
ro kurmağa karar verdi. Bu terine dönerken ele geçmeleri 
büronun b:u.:ına da Kolonel 

_. ihtimali yüzde 6oksand1. Gizli 
lopf geçirildi. Kolonel Zopfun ajan1ara birer posta güvercini 
faaliyeti o kadar çabuk geoiı- de •eritiyordu. T ehlükeye düş-
ledi ki Paristeki ikinci büroyu tükleri, l'andevu yerini değiş-
gölgede bıraktı. F eJkstonda bü- tirmek iycap ettiği zaman ha 
lün müUefiklerin casus teşki- vasıta ile genel karargalıı ha-
litları arasında bir bağlantı berdar ediyorlardı. Çok defa-
DJerkezi kurulda. Entelicens Jar düşman gerilerine bırakıla-
Servis, orada kendi dosyalan- cak o1an ajan!ar paraşütle aşa-
nı Fransız lefkilihna, Franıı.z- ğtya inmekte i diler. Böylece 
lar da Ingilizlere tebliğ edi- tayyareyi tehlikeli bir inişten 
yorlardı. kOl'Uyorlardı. 

-Sonu 11'.ar-
••••• 1 .... 

Hırsızhk 
Şehitler caddesinde lbrahim 

oğlu Mustafanın bodrum pen
ceresinden giren hırsız tarafın
dan 10 Jira para, bir kof saatı 
ve dalıa i>au eşya çalmmtşhr. 

OUfmilf 
Karat.aşta ~eni Türkiye so

kağında oturan Mustafa oğJu 
on yaşlarında Mahi dut yaprağı 
toplarken ağaçtan dil§m~ ve 
başmdan yaralanmıştır. 

Tashih 
J)ü.akü sayımım; piyasa 
yfaıırun incir bahsında bu-

senenio satış yekunu 81187 
çuval olacak iken 87161 ço
rai olarak gestcritmiş ve ay-

ni bahısta geçen senenin 
sataş yekiinu 50139 çoval 
iken 35135 çuvaJ olarak işa-
retlenmiş ve üziim kısmının 
geç.en seneye ait sattŞ ye.kU
n u da 120841 çuval :ve 321 
torba olacağı yerde 93382 
çuval ve 310 torba olarak 

afdcılara 

nıa7...sa 

göre "ltalya Mısn .. a saldır

Mısır bitaraf durnıahdır" 
Kahire 17 ( A.A) - Mısır 

gazeteleri batı çollerin yolları 
meselesile çok ugraşmaktadır. 
Çünkü bu taraftaki sımrm öte
s nde ltalyanlar jstibkamlar yap 
tıklan ve te! örgüleri koyduk
lara görülmektedir. 

fskcnderiyede bulunan İngiliz 
donanmasından bir çok parça 
Portsaide ,,.e Şap denizine doğ
ru gitmişlerdir. Bırkaç gemi de 
Süveyş kanalında durmaktadır. 

lngiliz ap denizinin Hicaz ta
raftarının da gözetilmesi için 
lbnissuud yanında girişilerde 
bulunmuşla dır. 

Vafd ulusal parti.sinin fikri 
şudur : 

Mısır bir müdafaa barbına 
hazır bulunmalıdır. ltalya Mı-
ıra saldırmaua Mısır da bi

taraf durmalıdır. 

CebelültarHdeki 
Hazırhklar 

Cebelüttarık 17 ( A.A ) -
Hud Renoun Orion Neptum 
arsil kruvazörleri ile Visroy 
Veka Venetia ve Valorus tor-
pido muhripJeri lngiltereden 
buraya gelmişlerdir. Başka ge
miler beklenmektedir. 

VajdcılnulOJı Ali Paşa 

Cebelüttarık 17 ( A.A ) 
Limanın cenup methali bu ak
şam sahih bir estakad ile ka
pablmıştır. 

Navarinde toplanan filo 
Atina 17 (A.A) - Her sene 

olduğu gibi bu sene de İngiliz 
akdeniz aonanmasmdan 26 
ıırhh kruvazörle üç torpido 
muhribi 25 Eylül ile 15 Ilkteş
rin arasmda Argostoli Korfu 
ve Navarin iimanlarmda demir
liyecektir. 

•• ••• •• .. a 
B.. Bekin Bir Diyevi 

B. 

Cenevre, 17 ( A.A ) - Bay 
Lltvioof öylevinde diyor ki: 

Bay Bek'in diye\•i bizi bir 
daha söz almağa mecbur et
miştir. 8. Bek'in diyevinden 
bizimle beraber diğer delege
lerin de hayrete düştüklerine 
kaniim. 14 Eylül tarihli söyle
vlınde B. Bek'in diyevine se
beb olacak olan hiç bir şey 
yoktu. Bu söylevde ne Lehis
tana ne de Leh siyasasına bir 
kere olsurı dokunulmamıştır. 
Bu söylevde iki muhalif siyasa 
zihniyetten bahsetmiştim.Benim 
söylevinıden bir kaç gün evvel 
bir bükümetin resmi mümessil
leri de hükumetinin iki tarafla 
pakt1ar ve savaşın mahatlileş
tirilmesi s stemini müştere1< 
emniyet sistemine tercih etti
ğini bildirmişti. Arsıulusal an
laşmalar hakkında mevcud zih-

niyetlere dair burada açılan 
bir müzakerenin teşriki mesa
iye zarar verebileceği husu

sunda B. Bek'in müfaleasma 
iştir.ak edemiyeceğim. Böyle 
bir müzakere için assamb1e
mizden claha müsaid bir yer 
olmadığını söylemeğe cesaret 
edeceğim. 

Banş meselelerini müzakere 
eder1'en u veya bu siyasa zih
niyetinin fayda veya kifayetsiz
likleri üzerinde durmaklığımıza 
imkan yoktur. Mütaleama göre 
arsıulusal iş beraber böyle bir 
müzakereden ancak faydalanır. 
Kendi hesabıma hükümetimin 
kendi dıı siyasası hakkında 

•• z 
c 

diğer memleketlerin ve bil
hassa komşularımızm ne dü
şündüklerine lakayt kalacağmı 
söyliyemem. 

!J. Ulı'itıof 

Devletler kendi dış siyasa
fannın başka memleketler ve 
bilhassa •rnmşuları tarafından 
doğru bir tarzda anlaşılmasına 
ve bu suretle tefsir edilmesine 

ihtimam ederlerse arsıulusal iş 
beraberliğine daha ziyade yak
laşacaktarını samrım. 

Leh heyeti hükümeti ta
rafmdan güdülmekte olan ba
rış sıyasası hakkmdaki noktai 

nazarmı umumi celsede sôyle
ıneği tercih ediyorsa buna iti
raz etmiyeceğini ve bu no'ktai 
nazarın Sovyet Rusyamn ne 

Lehistan hakkındaki ve ne de 
Sovyet hükümeti dış siyasa
sının esaslı amaçlarından biri 
olan umumi dostluk hakkındaki 
hattı harekete hiç bir suretle 
müessir olmıyacağmı temin et
mek isterim. 

Brüksel' de Onuncu Luva 
sokağmda Alman diplomatik 
kodunun ele geçirilmesi neti
cesfoi veren çok cür'etkarane 
hareket ae burada hazırlandı. 
Bu işi görmek vazifesi kuman
dan Biyar'Ja Belçikalı Major 
Maj'a verilmişti. Bu vesikanın 
ele geçirilmesi sayesinde müt· 
lcfikler Alman Hariciye Nazırı 
Zimmerrnan ·m V qington Elçisi 
Ber.nsdorf'a mahud teJgrafla
ruu açabilmişler ye bunların 

ç.ok büyük heyecanla.:" yaralan 
llıi!lııini de aynen Amerika 
hükümetine tebl~ etmlşJerdi. 
Vilhelmştrasenin emirleri Ame
rilcanm üttefikler yanında 
barba girmesini sağlam.laştır
lllaqtır. Folkeston tqkilih BeJ
Çİbda ve işgal altındaki yer
l~c birçok muharebe ajan
ları temin etmiş idi. Bu 
haber mektub!an yurdsever 
Papas!ar, mektepli çocuklar 
Vasıtası ile ve Holanda ta
nki ile önderHmekteydi. Çok 
geçmeden Almanlar bu geniş 
teşkilatın anahtarlarını da eUe
rine geÇirmeğe muvaffak o1-
ınuş1ardı. Müttefiklerin hilele
rine onlar da aynı şekilde hi
lelerle mu'kabele ettiler.Nach
richten Büro müttefikler ihesa
bına çahşanları yakaladıktan 

dizilmiştir. Bir Avusturya gazetesi Habeşistan 
Sayın okuyucularımıı.dan 

onra da kendilerini serbest Birinci kordonda Tayyare 
bırakmıştı. Böy!ece faaliyetle- siııeması yakininde çok kul- t-..; 

rine devam edeceklerdi. Yalnız ~ ve konforu haiz bir ~ 
iç1erinden ikisi bu be\denme- ev kiralıktır. Taliplerin iz.mir !'\ 

dik affa mukabil bütün gön- borsasında hay Fehmi Sim-
derilen mektup!arı ve mütte- sarojfona müracaatları. 
fihlerden ge1enleri bir kerre Tclefoa: 3039 J-10 (S. 5-6) 
Nachrichten büroya 2östermeyi w;•z7J. 77A4Al2 zı ... 

özür dileyerek işi düzeltiriz. meselesi münasebetiyle neler yazıyor 
F,W6.//~J-"'7~'2~~' Viyana, 18 ( A.A ) - Ne- müdafiler bulabildiği halde 

Ki ·alık hak e ~ ues Viener Tageblat gaı.etesi Avrupanin göbeğiııde yaşıyan 
B. Borger Valdcneg'in Cenev- en eski kültür amiUerioden bi-
redeki tezini tekrar mevzuu rjnin hudutsuz egemenlik hak-
bahsederek eliyor ki : lunm reddedilme.ini ve Hahe-

- Bir Afrika memleketi ke- şistan için miinsifant' olan bir 
Jimenin bütün manasiyle bir muaındenin Avusturya için da-
dcvlct telikki edilmesi iddia- ha geniş mikyasta münsifane 
sında bulunabildiği ve ~rkinliği sa111mamasını A.....turya halkı 
lehinde söz s8yliyecek yetkili anhyamJyacakt•r-

Sovyetler 
• 

serı 

Dışişleri 
Vekilinin 

Halk Komi- .. 
Diyevi 

Ankara, 17 ( A.A ) - Bu 
sabah Kayseri kombinasının 
açılma töreninden dönen Sov
yet kurulu şehrimizdeki yüni~ 
fabrikasını ve iş bankasmı gez
dikten sonra Sovyet elçiliğine 
giderek bir müddet dinlenmiş
ler ve şehrimizin türlü yerle
rini gezmişlerdir. Akş.:!m öıel 
vagonla Ekonomi bakam Ce
lal BayarJa beraber Eski9ehire 
hareket etmişlerdir. Kurul. Eko 
nomi bakanımızla Eskişehir 

şeker fabrikasını gezecek ve 
geceyi Eskişehirde geçirdikten 
sonra lımite gideceklerdir. 
Aynı gün lzmit kağıt fabri

kası gezilecek ve Herekeye 
gidilerek öğle yemeği Hereke
de yinilerek, burada dokuma 
fabrikası da gezilecekljr. Ku
rul akşama lstanbula dönecek
tir. Konuklarımızın lstanbulda
ki gezmeleri için ayrıca bir 
proğram hazırlanacakhr. Sov
yet kurulunda büyük elçi Ka
rahan da bulunmaktadır. 

Moskova, 17 (A.A) - Ga
zeteler dış işleri halk komiseri 
vekili B. Krestinskinin şu di
yevini yazıyorlar: 

Türkiye Cumuriyetinin en
düstrileşme alanındaki ilerle
mesini devamlı ve dostça bir 
dikkatle takip ediyoruz. Her 
yeni fabrika Türkiycnini cko· 
nomik temelini kuvvetlendirir
ken dost ve komşu memleketin 
siyasal kuvvetini de artırmak

tadır. 

Türkiye Lideri Kamal Ata
türk'ün idaresinde istiklali için 
bir çok parlak utkular kazan
mış ve müstakil gelişme hak 
kını elde etmiştir. Şimdi eko
nomik alandaki zaferleri ve 
feodal ~e tamamen yabancı 
kontrola bağlı eski sultan1ar 
imparatorluiu ile demokrat 
ve faaliyet dolu yeııi dev
let arasında geçilmez bir 
durum yaratarak istikJalirü 
daha .ziyada kuvvetlendirmek
tedir. Çok önemli olan Kayse
ri kombinasının açılmasını pek 
büyük sevin"1e karşıhyoruz. 
Sevincimiz Sovyet teknik ve 
enjeniyörlerinin kombinanın ku
rulması için çalışmış olmafan 

dolayısiyle de artmaktadır. 
Kayseri kombinasile Nazilli

de lrurutmasına başlanan kom
binanın iki memleket ara51n
daki siyasal, ekonomik ve kül
türel i!gilerin bundan sonraki 
genişlemesine daha çok yan
yacağını kuvuette umuyoru~. 

Bir Rus gazetesinin 
yaztları 

Moskova 17 (A.A)- Zo En
düstrinlisasiyu gazetesi Kay
seri dokuma fabrikası hak
kmda yazdığı uzun bir betge
de diyor ki: 

Kayseri f.abrikasının açıhŞt 
Türk ve Sovyet ulustan ara
sındaki dostluğun ve çalışma 
birliğinin gelişiminde önemli 
bir tarih kurmaktadır. Dokuma 
fabrikasınm yapıfmaeı bilyiik 
önder Kamal Atatürkün ve 
utu'sal kurtuluş sava~ndaki si
lah arkadaşlanmn tasarladık
ları endüstriel gelişim planı
nın bir cüzüdür. Atatürkün 
bu arkadaştarı arasında lnönü, 
Aras ve Bayar yüksek hir rol 
oynamaktadırlar. Türk ulusu
nun kendi endüstrisini geliş
tirmek yolundaki isteklerini 
içten selamlamak lazımdır. Hu
susile ki Türk ulusunun üre
tim kuvvetlerini artırmak yo
lundaki emeklerinde kendisile 
kmavh bir çalışma birliğine 
imkan veren Sovyet Rusya 
endüstrisinin parlak ğerçekleş
meleri olmuştur. 

Türkiye'nin bugünkü başa
rımı bizim müşterek başanmı
mızdır. Türkiye'yi bu endüs
triel bayramı mtinasebeliyle 
tebrik ederiz. Bu bayramda 
Piatokof'un bulunuşu Türk-Sov 
yet endüstriel çalışma birJiği
nin dostluk mahiyetini ariır
makta ve yeni Türkiye'nin bu 
dostluğa karşı olan derin ilği
sini ğöstermektedir. Iki ulusun 
acı yıllarında doğan Türk-Sov
yet dostluğu günden güne sağ
lamlaşmaktadır. Kayseri fab
rikası barış yolundaki Türk
Sovyct çal~ma birliğinin mad
di bir belgesidir. Endüstri ge
lişmini ve ekonomik erginliği
nin miidafausını ödevle güden 
Türk ulusu selam sana .. ......... ,.. 

Bayındırlık Bakanı Gire
sona Hareket Etti 

Tarım Bakanı -
işlerini 

Şarkikarahisar, 17 (A.A) -
Dün şehrimize gelmiş olan 

Bayındırlık bakanı Ali Çetin
kaya bu gece Halk evinde i~e-

miz halkı ile içtem konUfCDalar 
yapm1şbr. Kunuım•lar sırasın
da Gelgit çayım kovalıyar.ak 

gidecek olan demiryolundan 
bir kolun Giresona uzatılması 

ve Karahisara otuz 'kilometre 

uzakla bulunan Aksudan ku· 
raklığa karşı istifade edilmesi 
ve kasabada elektrik tesisata 

yapılması gibi İilcrde yardım
lar istenmiştir. 

Bakana Karahisarda bulunan 
pp, <lemir. kömür, simli kur
fUa, :karaboy.a, z.ırmk, tebefir 
made•leriaden örnekler weril
mi,Ur. 

Ali Çdinbya ılconU§mafnrda 
aldığı bilgelerden nıcmmm kaJ
rDlft gecey.i Haikeviodc geçir-

Rize'de Tarım . 
inceledi 
dikten sonra sabahleyin Suşehri _ 
üzerinden Tokada hareket et
miştir. 

Bayındırhk Bakanı 
Olresomla 

Gümüşane, 17 (A.A) - ili
mi! baymdırlık işlerini yakın
dan görüp incdeyeo kıymetli 

bayandırf1k bakanımız Ali Çe
tinkaya gcceyj şehirde geçire
rek dün sabah Kelkit, Sil'.an 
ve Karahisar yolu ile Giresona 
ı:-itmek iizere buradan aynl
mıfbr. 

Tarım Bakanı Rlze'de 
Riz..e, 17 ( A. A ) - Tanm 

Bakam Bay MuhU. &kmen 
yanındaküerJc birlikte bu ak
şam Of'dan motörfc Rize'yc 
gebniftİJ'.. Bu sabah iJbaya, 
partiye ve belediyeye g6retle
rini yapnn bakan •c yanında
lrilc.r birde incelernclerine 
ba la ı lardır. 
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Bunun üzerine odada iki 

• yaygara koptu. Biri genç pa
pasın sevinçten. diğeri de pa
panın ümitsiz bir ölüm bağrışı 
idi. 

Çatırtılar, patırtılar arasında 
bağırışmalar işidilyordu. Odayı 
birdenbire siyah bir duman 
kapladı. Kızıl alevler, gece ka
ranlığında her yeri korkunç 
bir aydınlık içinde bırakb. 

Lükrcsin ıatosu cayır, cayır 

7anıyordu. 
Canla heykel Uzerinde 
Ragastan fatonun yolunu tut

bı. Gerçi düşündüğü şey pek 
akla uygun değildi amma gi-

1 ~yordu. Balıkçı kulübesi ile 
fBlonun arası pek kısa olduğu" 
tllalde bu m~safeyi: Ragastan 
tam bir saatta yürüyebilmişti. 
~ \komonun d~diği ıu~sek dı-
1ar]n 1anına geldi. Başını sal
lıyar~ kendi kenôine dedi ki: 

- Boş ! Hiç bir ıey yok l .. 
Hani ifaret ... Anlaşılan Y ako
mo bir teY yapamadı. Zaten 
.e yapabilir ki •.• Bir sen çar
pışmamız mutlaka kapıda ola
caktır. 

Dedi. Yanında bulunan lspa
da Kappaya dönerak : 

- Azizim Spada Kappa 1 
Henüz vakt varken sen bu iş
ten çekil !.. Benim için canını 
beyhude tehlikeye koyma ... 

- Bu sözler benim için ha
karettir. Eğer ışin ucunda 
ölüm varsa beraber ölürüz. 
Şimdilik biraz daha bekliyeJim? 
Kimbilir ? Belki bir çaresi bu
lunur. 

- Peki lspada Kappa ..• 
Bir parça daha bekliyelim. 

Bu esnada arkalarında hafif 
bir tıkırtı oldu. lspada Kappa 
hemen döndü. Sevinçle dıva
rın yukarısından sarkıtılmış 
olan şeyi gösterdi. Ragastan: 

·- ip! .. 
Diye ipe sarıldı. ip biraz 

geldi. Ucuna bağlanmış olan 
taş sesle duvara çarptı. Ragas
tan tırmanmağa başlamıştı. Dı
varın üıerine çıktı, etrafı göz
ledi. Karanlıkta dıvarın dibinde 
bir gölge gördü. Hemen han
çerini dişlerinin arasına aldı. 
Bu insan gölgesi diğerlerinden 
daha ziyade aydınlık olan bir 
bağçe yoluna doğru üç adım 
atarak: 

- Çabuk olun! 
Diye Ragastana seslendi. 

Ragastan bu adamın Yakomo 
olduğunu anlamıştı. Arkasın

dan lspada Kappa dıvarın 
üzerine çıktı: 

- Mösyö! ipin bir ucunu 
ben tatayım da siz bahçeye 
inin... Der demez Ragastan 
kendisini bahçeye sarkıttı. Ka
ranlıkta dıvarın yüksekliğini 
ölçmek üzere iken lspada 
Kappa da kendisini oradaki 

- bir ağaç dalını tutarak fırlat

ması bir oldu. Y Qkomo ise: 
- Çabuk! Tamam sırası! 
Sözlerini tekrarladı. Kestir

me yollardan, ve bahçenin 
dar yollarından, çiçekler ara-

sından koşuştular. Ne Ragas
tan ne de lspada Kappa bir 
söz bile söylemiyorlar. Hatta 
heyecandan nefes bile alamı
yorlardı. Yalnız Yakomoyu 
takip ediyorlardı. 

Beş dakika bu suretle yürü
düler. Şatonun yanında bulu 

nan tunç bir heykele gelmiş · 
lerdi. Yakomo durdu. Gözlerini 
yukarı doğru kaldırdı. Pence
reden hafif bir ziya ışıJdıyO?·du. 
Kolunu bu aydınlığa doğru kal
dırarak: 

- işte burada! 
Dedi. Ragastan gözlerini 

yumdu. Her düşünceyi, her ız-

Lakin pençereye nasıl 
çıkmalı? Ne yapmalı? 

Diye bir ses çıkardı. Yakomo 
söyliyeceği sözlere dikkat edil
mesini yalvarıyordu: 

- Eyi dinleyin! Sezar Bor
jiya geldi. Kardeşile birlikte .. 
Şatonun merdivenlerinden gi
demezsiniz. Çünkü daha yarı 
yolda iken öldürürler. işte pen
çere şudur. Buradan girmenin 
çaresine bakın.. Yukarıdaki 
odaya çıktığınızda sol taraftaki 
sofaya doğru yürürsünüz. Önü
nüze gelen merdivenden ininiz. 
Şatonun avlusuna çıkarsınız, 
kapıdaki muhafızlar ise başka 
bir işle meşgul olacaklar. Bü
yük kapudan serbestçe çıka
bilirsiniz. Ben gidiyorum. Adi
yo ... Hal.. Hemen işe başlayın 
zira on dakika sonra da şato
nun üst katından inemezsiniz ... 

Y akomo direktifini verdi, 
fırlayıp savuştu. Bu sözlerden 
sonra Ragastan bulunduğu 
yeri tayin etti. Tunç heykel 
(imparator Ögüst) ün dehşetli 
bir istatüsü idi. Yakomonun 
gösterdiği pencere birinci 
katta... Birinci katın yüksek
liği de on iki metre kadardı. 
Ragastan müşkilatı anladı. 
Hemen İspadakappanın elinden 
tutarak kendine doğru çekti. 
Dedi ki: 

- Ben buradan yukarı tır

manarak odaya girince sen 
hemen şatonun büyük kapısına 
koşacaksın .. , Münasib bir yer
de saklanacaksın.. Sonra 
beni görür görmez derhal 
kapının üzerine hücum et.Sana 
kartı gelenin üzerine hiç sor-
ma saldır, hançerle öldür .. . 
Kafasını ez... Ne yaparsan yap .. . 
Şatonun kapısı açık bulunacak 

- Bulunacak! merak etme! 
Şövalye ile lspadakappa kucak
laştılar. Ragastan dedi ki: 

- Şu heykelden yukarı çık 
lspadakappa ileri atıldı. Hey

kelin üzerine sıçradı yukarı 
tırmandı. Başına kadar çıktı 
bir cambaz gibi heykelin başı 
üzerinde ayakta sımsıkı durdu. 
Arkasından Ragastan heykele 
brmandı. Ispadakappaya: 

- Kendini iyi tut! 
diye seslendi. lspadakappada 
- İyi tutuyorum. 
Cevabını verdi Şövalye uşa

ğına tırmanarak yarı belinde11 
yukarı çıktı. 

- Elini tut. 
Diye verdiği buyuruğla da 

Ragastanın ayakları altına elini 
koydu. Şövalye eline basarak 
yukarı çıktı. Bu çok tehlikeli 
bir durumdu, Azıcık bir mu
vazenesizlik ikisinin ölümile 
işi bitirebilirdi. lspada Kappa 
dim dik ve kuvvetli duruyor
du. Ragastan omuzlanna bastı. 
Kollannı kaldırdı parmaklan
nın ucile pençerenin kenarla
rını tutabildi. İspada Kappa
nın üzerine binmekte olan 
ağırlık artık zail olmuştu. Za· 
vallı lspada Kappa bu tehli
keli yerden nasıl indiğini ve 
kendisini nasıl yerde buldu-
ğunu dütünememişti. Başını 
kaldırdığı vakit Ragastanın 
büyük bir gayretle odaya 
çıkmakta olduğunu gördü. 
Sonra aldığı buyurug üzerine 
Y akomonun söylediği kapıya 
doğru koştu. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faydalı bir broşür 
C. H. P. İzmir İşçi ve Esnaf 

birliği genel büro~u birliğin bu
güne kadar devam eden faali
yeti hakkında faydalı bir bro· 
şür neşretmiştir. Birliğin dağıt
tığı bu yayımı dikkatle oku
yanlar işçi ve esnaf birlikleri 
lehinde neler ya~ıldı~nı aör-

yan n durumu 
--------------------------1 tal ya - Habeş anlaşmazlığı önünde 
Almanya ne düşünüyor? 

Nasyoııal sosyalist partisi dış siyasa şefi Alfred Rozenberg 
Almanyanın lta1ya Habeş anlaşmazlığı karşısındaki 

durumunu anlatan şu makaleyi yazmıştır: 

"Bir İtalyan - Habeş harbı zallm "BUtUn dUnyayı yeni bir lhtllAfa 
bl t il. t ğ ı k t sokmak için Alman)anın bir intizar 

r a ın aç 1 1 yara arı apa mıya f!urumunu aldığı iddia edlllyor. Böyle 
çahşan ulusların menfaatine uygun hayan pllnlar Almanyanın vazife ve 
değlldlr. Alman ulusu bir anlaşma m&s'ulhıetlerl hakkındaki lnanlle uyu-
hasd olacağını Umlt etmeCded r .,, şamaz.,, 

" Haftalardan beri dünya Jabilecğinden hiçbir devleti dolayisile, hakiki nüfuzunun 
son parçası da kaybolmak üze
redir. Biz Cenevreden vaziveti 
kurtaracak biç bir karar bek
lemeyiz. Karar, Londra, Roma 
ve Parisin elindedir. Bu taraftan 
müsbet neticelere varabilirse, 

diplomatları ve basını ltalyanın zenginleştiremez. Bilakis, sö-
Afrikaya karşı sözde güddüğü mürge işlerinde doğrudan doğ-
niyetlerle, hasımlarının aldık- ruya ilgisi olmıyan devletlerde 
ları tedbirlerle ve bu münaka- dahil birçoklarının iç temelini 
şenin sömürge işlerine ilgile- sarsabilir. 
nen biıtün devletler için üzün- Alman ulusu ltalyan - Habeş 
tülü olan neticelcrile meşgul 
oluyorlar. Bu da pek tabiidir. 

Herkes şunu kaydetmiştir 
ki, Mısırla aynı menfaatları 

olan lngiltere Nil kaynakları

nın Habeşistam ele geç.irince 
kızıl deniz böl_gesinde lngiliz 
nüfuz dairesinin ortasında ko
caman bir blok kuracak olan 
bir Avrupa devletinin eline geç
mesine müsaade edemez. ltal
ya ise Ingilterenin kendis ne 
müstemlekelerde genişlemek 
hakkını verdiğini ileri süreyor. 

it lya ve Fransız 
nU!uz b ·ıgelerl 

Her halde şurası muhakkak
tır ki Italya, coğrafi vaziyet 
dolayısiyJe Fransız nüfuz böl
gesine gözatması daha tabiiğ 

görülürken genişlem!!sini lngi
liz prestiji zararına gerçekleş· 
tirmeğe karar vermiştir. Şu 

halde ltalya'nın çoktanberi 
Habeşistana knrşı planla
rını hazırladığı neticesine va· 
rılabilir. "1935 yılının kat'i bir 
yıl,, olacağım söyliyen B. Mus
aolinin sözleri bu şerait içinde 
yeni bir mana kazanmaktedır. 

lngiltere Habeşistanın ltalya 
tarafından fethine sonuna 
kadar mukavemet edecek mi? 
Bugünlerde cevabı verilecek 
en vahim mesele budur. Bun
dan ötesi boş sözdür. 

Almanya ve uluslar 
kurumu 

Fransa, lngiltere uluslar sos
yetesi paktına riayete karar 
vermişse, Alman - lngiliz daniz 
andlaşmasını da bırakması la
zımgeldiğini iddia ediyor • 
Bu malum bir oyundur. Al
manya kendini korumak 
ıçın harekete mecbur kal
mıştır. Zira diğer devletler ve 
başta Fransa silahsızlanmak 

yükenlerini yapmamışlardır. 
Almanya çok silahlı devlet

lerin maksadlarına alet olan 
uluslar sosyetesinden çekilmeğe 

mecbur kalmııbr. lngiliz-Alman 
deniz paktı bir vadin bozul
ması değil, muahedeye riayet 
edilmemesmden dogan bir du
rumun neticesidir. 

Inıiltere ile ltalya arasında 
harp çıkınca, Almanyanın Fran
sadan intikam almak ve dünyayi 
yeni bir ihtilafa sokmak için 
bekleme vaziyeti taındığı iddia 
ediliyor. Böyle hayali planlar, 
Almanyanın kendi mes'uliyeti 
hakkındaki şuurile telif kabul 

R.oze11bcrg 
davasında bir iki gün içinde uluslar sosyetesi bunları de-
resmen vaziy~t alamaz. Anlaş- ğiştiremiyecektir. 
mazlığı derin ilgi ile takibeden MU.terek sulh paktı 
Alman ulusu Afrikadaki şimdi- dolayıslle 

ki şartlara uygun bir anlaş- Nihayet, müşterek güvenlik 
maya varılacağını ve durumun Vt! müşterek barış lüzumundan 
an·-,'rını ellerinde tutanların bahsediliyor.Siyasal propaganda 
mesuuyetlerini göz önünde bu- formülünü Führer mantığa da-
ıunduracaklarını umuyor. yanarak cerhetti. Paris daima 

Meselenin başka andt.,şmasının müşterek olması 
bir g""rUnUşU gerektiğini, yahud hiç anlaş-

Habeş anlaşmazlığı mühim ma yapılmıyacağını bildirdi. Bu 
başka bir noktayı ortaya attı. müşterek barı' formülü imki-
Son zamanlarda her bengi bir nını tecrübe etmek fırsatı çık-
devlet silahlarını artırırken, mıştır. 
Almanyayı hareketsiz tutulacak 

düşman gibi göstermek moda 
idi. Halbuki hu önemli siyasal 
anlaşmazlıkta Almanya hiç bir 
rol oynamıyor. Halbuki dünya
nın sosyal yapısı ciddi şekilde 
sarsılmış gibidir. 

Almanya Cenevredn 
Bir şey beklemez 

Son on beş senede uluslar 
sosyetesi hiç bir zaman ob jek
tif ve bitaraf bir iş görmemiş, 
dalına bazı menfaatlara alet 
olmuştur. Bunun için itibar
dan düşmüş ve harptan sonra 
yeni dünyada çıkan ikinci 
derecede anlaşmazlıkları bile 
sulh yolile halledememiıtir. 
Bugün, Afrika anlaşmazlığı 

Barışın müıterek oldağunu 
iddia eden devletler küçük 

ve acele bir iş karşısındadır. 
Bu prensipleri tatbik etmeğe 
imkan olduğunu isbat etsinler. 
ihtilafın hakkaniyetle hallini 
Almanya herkesten çok ister. 
Fakat işler o rengi aldı ki müı
terek barışın mevzuu bahsolamı 

yacagı besbellidir. Bunun için faz-
la söz söylemeden yoluna devam 
eden ve meselelerin hallini ob
jektif bir şekilde anyan Al-
man siyuaM haklı çıkmııbr. 
Diğer milletlerin de yavq ya-

vaş bu yolda harekete ahp
caklarını ümid ediyoruz. 

Alfrad Rsanberg 

Bir Gazetenin İfşaatı Mı ? 

ltalyanın Habeşistana 
Doğru genişlemesi 

edemez. ltalya - Habeşistan M r . 1 ·ıı ] k k . . ı· arasında bir barb, coğrafi du- usso ı nı ngı erey e onuşma ıstemış ı. 
rum dcıayısile bütün müstem- Fakat Süel niyetini gizlemişti 
leke memleketlerini ilgilendir- Londra, 17 (A.A) - Bu sa- tereye konuşmalar teklif edil-
diği ve bir dünya harbma bahki gazetelerden birinin ltal- diği fakat bu işin süel tarafı-
dünebileceği için zalim bir ta- yanın Habeşistanda ha:-eket- nın hiçbir vakıt bahsedilmc-
Jiin açtığı yaraları kapatmağa lerde bulunması için bu yılın diği söylenmektedir. 
çalışan ulusların menfaatına başında Ingiltere ile Italya lnglllz kabinesinin 
değildir. arasında konuşmalar yapılmış toplantısı 

Alman ulusu anlafma olduğu hakkındaki yazısından Londra, 17 (A.A)- B. Bald-
Umuyor bahseden resmi Ingiliz çevenle- vin buğUn bakanlar komitesi-

Harb yangını Afrika doğu- rinde ltalyanın Habeşistana nin toplantısına başkanlık et-
aundan A.yaya, Afrikay_a..;_, _ba_t_-_ _ d~o-=ğru---=genifletilmeıi hak~nda miıtir. Toplanbda iç bakanile 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1258 H Z Ahmet 6 62 15 
607 H ve Cevdet 6 12 
558 K A Kazım 7 50 10 
501 F Solari 6 75 8 
492 S Süleymano 7 13 
471,5 inhisar ida 6 1 
431 T Debbas 7 50 15 
422 M J Taranto 6 87 11 
415 Alyoti bira. 5 50 15 
383 Koo ittihadı 7 50 12 
332 S Celardin 7 50 11 
315 J Taranto M 6 8 
289 S Gomel 6 75 8 
252 H Alyoti 7 11 
219 D Arditi 7 ıo 
193 Ş Riza Halef 6 50 13 
181 Manisa B Koo 7 12 
101 Ş Remzi 7 75 16 
60 F Z Abdallah 7 l l 

114,Beşikçi Z 6 50 8 
58 Tevfik Emin 7 1 
51 Albayrak 7 25 7 
51 Vitel 9 75 14 
48 Y I Talat 6 25 1 
40 M Arditi 6 87 7 
35 İbrahim Rasih 7 25 8 
22 Len Reciyo 13 15 
16 Gevgilili 8 50 8 
11 Ali Naci 7 50 8 
1 O Kaptan Asım 8 9 
9 Tahsin Piyale 8 l O 
3 Suphi Emin 6 50 7 

7949 Yekfın 
incir 

Çu. Alıcı 
29i2 Muhtelif 5 

Zeytlnya§ı 
Kilo Alıcı Fi at 

83125 Muh. Alıcı 26 25 'ı'J 

Para Piyasası 
18-9-1935 

Alış 

Mark 50 25 

satıf 
50 1~ 

lsterlin 618 623 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 10 20 
İsviçre F ran. 40 7 5 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

8 
79 ~ 
21 .., 
ıo " 
41 o5 
8~ ı1 
24 

Malta'dan 
Gidiyorlar --"' 

Malta, 18 (A.A) - yOJ"fl 
ce lngiliz kadını ve çocui" /. 
bilhassa Malta' da buluo~ 'iJ 
ker ve deniz efradı ,;J' 
lngiltere'ye gitmektedirJet•, 

Sovyet reji~ 
Paris, 18 (A.A) - Sf':.. 

hükumeti Nurenborgde ~ 
lin, B. Litvinof ve genel ,~ 
Sovyet rejimine kart~ ~~ 
şahsi hücumları ağle~ı ,.;;,_ 
protesto etmiyecek~f· d~ 
çevenler teşebbüslerın ·~-. 
hiç bir suretle değitlifllll 
kanaatındadır. 1 
Denizde fırt111 f" 
Londra, 18 ( A.A } :' ~ 

tına yüz.ünden bet kit' A 
birçok kimseler d~ Y~ ~ 
tır. Fırtına durdu~u rİll bit I' 
işareti çeken geoı~~r ~ ~ 
mı kurtarılmıştır. ~ .,..,....
artık tehlikede b u 

tadır. ot" 
Beşlerin RaP ~ 

ôR)..- V 
Cenevre 18 ( · tfabef ~ 

komitesi ltalya .~; cek a.,i 
legelerine bildırı e oıetıt ,_. 
uzlaşma raporunu~e batlı r 
onaylamıştır. K?k":'ı tar•f ıtJblif 

ı ı . te 
B. Madaryaga 111etnı 
messillerine bu ,,••' 

d . ••••••• bll' e ecektır. • ••••••• 1.aıır 
••• •• JJ ................ k p)arı 

mürgeler ba a 
11

,. 
lunmuşlardır. r• 1orfl Od 
Samnel Ho• A·A ) ..-,_.ı

Londra, 17 ( 1 tfoare dt'' 
bakanı B. Salll~e ..ı... ı.,oo ı:..' 

.. -iJo~.. ""' 
yorgun • dUştufbirk•Ç ,00 
dan ayrılara.k . • 



llinı ş 

-= Herkesin kendi Usanmdan -
Aü n - albiniı.in sahlfele- vabınız, .ravzai hayatımı güliza-

ıini tetkik ve tetıcbbü ederek, ra rehdil edecektir. 
hakkımdaki hissiyatıruzı oku- Hayvarutt mütehassısı - Si-
yup an mak kabil olabilse... 2in kadar tekemmül etmiş bir 

Dipiomat - Ah! en kuvvetli mahluk daha tasavvur edile-
devletler kadar insafsıı:sınn~ı mez. Siz öyle bir mevhibci 
Yegane emelim, kalplerimizin hükatsınıı; ki refjki hayatınız 
ve muhabbetlerimizin ittifak bihakkin mağrur ve i1elebed 
ettiğini bir an evvel görmek mes'ud olur. Bu gurur ve f:aCl-

ı>!duğu halde, siz lakaydi poH- deti ben yaşamak istiyorum! 
tikaSJna de am ediyorsunuz! • İşsiz delikanlı - Ölünceye 

A ker - Meğer sizin lrnl- kadar sizi seveceğim... Hayır, 
binizi teshir etmek, en son hayır! Mezarımda bile, şimdiki 
· tem kaleleri fethetmekten de gibi, yalnız siı:inle meşgul 

güç imi~! olacağıml 
Sarıklı - Rabbena haklciçin, Mektepli - Eğer beni red-

sizi sevdim. Bunda zerrece derseniz, istikbalimi mabvetmi~ 
hilafım yoktur. olacaksınız. Zira hem mektebe 

MuaUim - Aşkı ve leuizini devam edemiyeceğim, hem de 
bnna talim ve. te1kin eden siz.- belki öleceğim!.. Fakat benim 
liniz1 olursanız.. Ooh, eminim, iki 

Hal<im - lstememıisiniz? sene sonra aliyyülili diploma 
Yek diğerimizin hakimi ve mah- atacak ve sizinle baş başa, 
kiiıuu olalım! mes'ut yaşayacağım. 

Avukat - Davayı muhab· Külhan beyi - Seni seviyo· 
bette.ki safiyet ve ciddiyetime rum diyorum be! Hala inanını· 
•icdanlanmır.ı işhad ederim. yor musun? 

Guetcci - Şuunu lıaratı- Fakir - Gerçe fakirim, fakir 
nun en mes'ud bidisesi, sizinle düştüm. Fakat emin olunuz ki 
ilam izdivacım olacak.. aşkım sizi bahtiyar edecek ka· 

Hikaye muharriri - Ah 1 dar zengindir. 
Aşkınız bana efsaneler yazdı- Zengin - Oooh, muhterem 
nyor.. bayan.Okadar mes'ud olacağız 

Müverrih - Keşki " Lale ,, ki.. Tasavvur ediniz bir kere, 
devrinde bulunsaydık f Keşki yataktan kalkar kalkmaz mah· 
" Nedim ,, devrine yetişsey• mur göılerimide süt banyosuna 
dik ! girmişiıL Nasıl böyle saadeti 

Matbaacı - Sahaif aşkımız· istemez misiniz? 
matbu vukuat, birbirimize mer- Sabık meb'us - Bir güzel-
butiyetimizin derecesini göste- ler meclisi teşekkül etse, emin 
riyor. Bu sayfalar ilelebed ne- olunuz ki, reis intihab edilir-
fis ve eşsiz bir cild olarak 
kalacakbr. 

Ressam - Siz her manza
tadan:' Venüs ,, ve " Kleo
l>atra ,. dan da güzelsiniz ! 

Heykeltraş - Aman efen· 
dün, siz mnbudei hüsnü ieta
fetsiniz... siz sanayii nefisenin 
bir timsali z.ihayabsınız. 

Mühendis - Size malik ol· 
nıak için ne kadar uzun bir 
Yolu katetmek icap ederse 
etsin, yorulmıyacağım ve size 
Vüsul için en kısa yoldan git· 
ltleğe çal11acağım! 

Kaptan - Hayatım amansız 
:

1rbnatarla doludur. Artık bun· 
an unutarak ebedi saadete 

?o?ru seyrüseri ile gitmeğe 
ıhtıyacım var. Eğer hayat yol· 
c:uluğuna beni kabul ederseniz 
ikimiz de mes•ut olacağız. 

Doktor - Oh ! Buhranlı ru· 
hum, hastalıklı kalbim yalnız 
s~ziu devayı muhabbetiniz ile 
şıfayap olabilir. 

Tayyareci - Bulutların üs
tünde bir meleksiniz! Size sa
hip olmak için yükselmek, yük· 
selınek... Yükselmek liıım! 

Eiektrikçi - Ah! Sizi iJk 
gördüğüm n, bir elcktirik 
scyyalesine tutu!muc ,,.ib1 bü-
ı1-.-:._ y C> 

'"'1 vücudum ihtizaz etmişti. 
Size karşı kalbimde hasıl olan 
aşk ccreyanlan o kadar kuv
v.etıi ki... En korktuğum şey, 
sızden menfi cevap almakhr. 

Musiki aletleri satıcısı- Se
s;nit kemandan daha rubnuvaz, 
llddan dnhn şuh, piyanodan 
daha nefistir .. 

Kuyumcu- Rabıtai izdiva
cıınız murassa bir zencir teş
ltil ve semerci aşkımız saade· 
tinıizi tetviç edecektir. 

Salltçı - Derler ki: Kadın 
halbi pek hassasbr. Haniya? 
Niçin kalplerimiz hemayar oJa
tak dareban etmiyor? 

Şoförün kibarı- Zimamı ha
rekatımı yedi muhabbetinize 
tevdie hazırım. Yeter ki ger-
duoei ümidim rükubuouzla 1 
rnes'ut bir hakikat o!swa! 

Ba uvan - Mwaf.P ~ 

SlDIZ. 

MazlOm 

Zabıta Haberleı·i: 

Bıçak taşıyanlar 

Peştemalcılarda Ahmet oğlu 
Abdullahta bir ustura, Mehmet 
oğlu Tayfunda bir kama, tepe
cilde Salim ve Alide birer bı· 

çak, Çorakkapıda Must.afada 
bir sustalı çakı bulunmuştur. 

Efek sıpası tedmlf 
Değirmendağında oturan Ah· 

met oğlu Alinin başı boş ola
rak bırakhğı eşek sıpası Düri
yenin çocuğu 3 yaşlanna Yu
sufu tekmelemiş ve çocuğu sağ 
kaşt üıerinden ağır surette ya
ra1amışhr. 

Evlenmekle aldatmı~ 
' 

Servili mcsçitte Abbas ağa 

mahatlesinde Hüseyin kızı Pa
kizeyi nikahla atacağını söyli-

yen Muzaffer kızlığmı kirlet· 

ıniştir. Muzaffer yakalanarak 

tahkikata başlanmııhr. 

Bir iddia 
Eşrefpaşada Tarablusgarp 

sokağmda oturan Ahmed kı,;ı 
Fatma Menemenin Kaklıç köyü 

ne giderken evini ve eşyasını 
Ahmed namında birine teslim 

ettiği halde lzmire dönüşünde 
900 lira kagıt para, bir beşi 
birlik, 4 altın lira, 2 lngiliz 
altını ve bir altın dublini çal
dığını ve emniyeti suiistimal 
ettiğini ~ikayet etmiştir. Zabı
taca tahkikata başlanmıştır. 

TUfek atmış 
Servili mescitte Hacı Ali Ef. 

caddesinde Mustafa oğlu Şerif 
tavuk kümesine sansar girdi

ıi söyliycrek evindeki av tü
.~nği attığından yı:ıka!anmıştır. 

ı okatla dö muş 
Arastada iki sayılı çorapçı 

Haydarın dükkanından bir fa
nila .alan Hayım oğlu 14 ya
şında Moiz fanilayı değiştirmek 
için tekrar dükkana gitmiş ve 
bu yüzclen Hayclarla arasında 
kaYga <Çıkmqtır. Haydar tokatla 
lef iü dt la.tir. 

Dil Ba) ramı Yaklaşırken 

T. D. A. K. Nasıl 
Çalışıyor ? .. 

Türk Dili Araştırma Kurumu Genel 
Sekreteriyle önemli bir konuşma .. 

Bugüne kadar edindiğimiz sarsılmaz kanaat 
Odur k·; Hindu -()ropeen ve Semitik denilen 
D Herin şimdiye kadar bir türlü bulunmamış 
olan ana kaynağ\ türkçenin koynunda sakltdır 

Türl< Diii rar.brma kurumu ni yapılan kelimeler içinde bir 
Genel sekreteri Bay lbrahim takım önekle yapılmış sözler 
Necmi (Ulu ) n diyevde de vardır. Yad, yantu, ns ... 
bulunmuştur : gibi sözlerle yapılan bu yeni· 

Kurum kılavuz ıçın geçen kelimelerin Türk dilinin şıve• 
ilk.kanunun ortasmdanberi ça- sini hiç de bozmadığını, boz- • 
lışıyor. llkia yazı diiinde çok mak şöyle dursun dile 
lroltanı1an nrab ve fars kelime· yeni bir tat verdiği duygu-
lerin kar~ıJıkforını koJ rnakla sun dayım. Türk dilinde ön-
işe lmşlamıştı. Son dan bu ek olamaz diyenlere yalnız 
ölçü daha genişledi ve 3 - 4 şunu söylemek isterim: 
bin :kelimeye karşılık aramak Eski ve ilkin dillerin hiç bi-
gereldiği görüldü. Yapılan söz- rinde önek yoktur. Hatt:i 
ler bir kere daha gözden ge- Hind-Avrupa dillerinin ana 
çiriterek kılavuza ilk şekli \re· dili diye bilginlerin yaptıkları 
rildikten ısonra haztrlanan tas- teorik dilde bile önek görül· 
lak Ankarac\a " Ulus ,, ta ve b l miyor. Dil ilgin eri öncklerin 
ondan almak suretiyle bütün 
guete ve dergilerde çıktı. Bu birleşik kelimelerdeki ilk par· 
basışta herkesten önerge is- çanın kaynaşıp küçülmesi 
tendi. Bir düşüncesi olanlar ile meydana a-eldiğini oybir· 
önergelerini kuruma gönder- liği ile söylerler. Türk diliıide 
diler. Bunlar toplanıp sıraya de birleşik ke1imelerden böyle 
konduktan sonra üçüncü bir önekler çıkabilmesi çok ta-
revizyon yapıldı. Gelen önerge- biiğdir. 
terden uygun görülenler ahndı, 3 - Bu kategoride, Türk 
bundan başka Şemseddin Sa· diline yabancı dillerden gelmiş 
mi, muallim Naci ve Salahi sanılan sözler vardır. Bu ka-
lôgatferi tnranılarak lcılavuza tegorideki sözler dil işinin en 
girmemiş, arabca ve farsca can alacak noktasıdır. Biz 
sözler de kabldı. Bu son şek- yabancı dillere Türk ıkö· 
Jini aldıktan sonm lolavm, Os- künden geçtiği anlaşılan 
manlıca ve Türkçe olarak :al- ve sonradan bayağılaşarak di· 
fabe sırasına kondu ve baskı-

limiıe geri dönen bUtün keli· 
ya verildi. .meleri klavuza Türkçe kökün-

Kdavuzun Osmanlıcadan 
Türkçeye olan kısmı basılmış· den diye olduğu gibi aldık. 
hr. Çok yakmda satışa da çı· Bugüne kadar edindiğimiz sar-
kacaktır. Türkçeden Osmanlı- sılmaz kanaat odur ki; Hindu 
caya olan kısım basılmaktadır. Ôropeen ve Semitik denilen 
Dil bayramına kadar bunun da dillerin şimdiye kadar bir türlü 
sabşa çıkacağını umuyorum. bulunamamış olan ana kaynağı 

- Kılavuz.da kaç kelime var, Türkçenin koynunda saklıdır. 
ve bu kelimelerle, konuşma ve Avrupa dicileri Türkçeyi dili-
yazı diline yeni kaç kelime mızın türlü Jeh~elcrini az bil-
giriyor dersiniz? dikleri ve hele ana kaynağı 

- Kılavuzda 7500 - 8000 üı:erinde durup dinleşmedikleri 
kadar kelime vardır. Bu keli- için bubüyük hakikati görcme-
melerle yazı ve konuşma diline nıişlcrdir. Gören!eri olmuşsa 
kaç yeni kelimenin girdiği eı- b 

ile boş bir gurur bunu söyle-
berden söylenemez. Fakat, bu 
8000 kadar ke1ime 3 katagori- melerine engel olmuştur. 

Dillerin ilk aoğuşuna doğru 
ye ayrılabilir: 

l _ Ôtedenberi söyleyip gerisingeri bakılacak olursa, 

yazdığımız sözler... Bun1ann tabiğ ses çıkarma ve seale 
yan dilinde arabça ve farsça duygu anlatma mekanizması· 
karşıhklannı kullanmakla dile nın ençok ve en iyi Türkçede 
birşey kazandırmış olmıyorduk. bulunduğu görülür. 
Tamtersi kafamızı boş bir ka- Tarihten öncenin karanlık-
labahk ile dolduruyorduk, gü- ları içinde doğacak olan bu 
neş dediğiniz halde, şems, afi- büyük hakikabn sır.tını ortaya 
tab, hurşid yaı:mamız ne kadar çıkarmak dil davamızda büyük 
lüı;umsuı; ve şaşırtıcı bi11eydi!. ve bütün dünyaya yaygın bir 
Ömclderi buna göre çoğalta- buluş olacakbr. Bu buluş or-
bilirsiniı:. Demek ki birinci laya ~ıkınca yalnız dili-
kategorideki sözler dile yeni· mizde kullanılan ve şimdi-
den yerleşecek kelimeler de- ye kndar yabancı dilden gelmiş 
ğildir. Herkesin ötedenberi sanılan sözlerin değil, bütün 
bilib kullandıfrt bundan sonra yabancı sanılan dillerin dahi 
da kullanacağı sözlerdir. Türkçenin zengin varlığından 

2- Bu kategoride yeniden l·aynamış olduğu meydana çı-
yapı1an Türkçe sözler vardır. kacakbr. 
Bunlar şimdiye kadar yabancı Ancak böyle bir buluş ylik-
bir sözle anlatmak zorağında sek 'bir ökeliğin (dehanın) ve-
bulunduğumuz yüksek anlam- rimi olabilir. 
ları söyliyebilmek için bilinen __ .. _...,., •~· •---

Türk köklerine Türk ekleri Alenen 
katılmak yolile yapılmıştır. T , 
Bunların içinde az bir kısmı- eşekki~r 
om düşünceyi tam kar§lıya- Küçük Menderes ve göller 
maması yahut bir zaman için ıslahı müteahhitliğinde zevcim 
yadırganması ihtimali vardır. fen memuru Hayrullahın vefah 
Fakat güvenerek diyebilir.im ki. dofayısUe müteahhit mühendis 
bunlarda 00 80 yerindelik var- bay o .. um we arkadaşlannıa 
dır. Şurada kullandığım (zo- hakkımızda göstermiı oldukları 
rağ - .zaruret) (yerindelik - ise- caadan allka •e yardmaJanaa 
bet) sözleri gibi içlerinde çok .saygılarımla alenen teşekkür 
aevimJi ve çok kolay e•le11la· eda& Muhumuıa zevceai 
cak karsılıklar coktur. Bu ve· 3010 12110 NUSlzt: 

Yağmur mevsimi bitiyor 

Fakat ltalyan konsolos
ları hili yerlerindedir. 
Münasebetlerin üç haftadan •• once 

Kesilmesine ihtimal verilmiyor 

liabtş ünparalorir.esi ı•e bır p1e11srs 
Londra, 17 (A.A~ - Adis- Ababadan gelen haberlere gö· 

Ababadan Röyter Ajansına bil- re yakmur mevsimi 120 eylülde 
dirildiğine göre ltaJya elçiliği bitmektedir. Birinci teşrinin 
ltaiyan konsolostarın1n yerle- başında topraklar ge,ilebilecek' 
rinde bırakılmış olmasının bun- derecede korumuş olacaktır. 
ların güvenle yola çıkmaları hak t9 Bin gönUllU 
kında hükumetçe ora işyarla- Roma 17 (A.A) - Eski .sa-
rına henüz talimat verilmemiş vaşçılar cemiyeti, eski savaşçı 
olmasından ileri geldiğini .söy· ]ardan Afrika için 19,000 gö-
Jemiştir. nüllü müracaat etmiştir .. 
Habeş çevenlerinde ise bu lımir Sulhhukuk mahkeme-

konsoloslann hangi yoldan gel- sinden: 
mek istediklerini daha bildir· 

Iımirde Basmahan~de Tepe-
mcmiş oldukları ileri sürülüyor. cik sokağında 7 sayılı c\•oe 
Oç haftadan evvel barba pabuççu Zihni tarafından Zey-

lhtlmal verilmlyor tin sokağmda 5 numarada Ha-
Londra, 17 (A.A) - Adis- san, Şükrü, Nuri ve Şerif 

Ababa'dan bildirildiğine göre, aleyhlerine açt.ğı iulei fU)'U 
Dissiye, Gondar, Magale ve davasında mnddeialeyblerdeD 
Debramar'da bulunan ltalyan Şukrü ve Nurmin ıikametgila· 
Konsolosları henüz yerlerinden lan meçhul kald1ğından ilanen 
ayrılmış değillerdir. Bunların tebliğat ifa kılındığı halde gel· 
hükümet metkezine ancak üç mediklcrinden haklarında gı-
haftada gelebileceklerine göre yap karan verilmiş olduğun· 
şayed Habeşistan ile ltalya ara· dan muhakemenin muallak 
sın da ki diplomatik münasebet· bu1unduğu 2-10-935 tarihi olan 
ler kesilecekse buttu üç haf- Çarşamba günü saat 10 da 
tadan evvel olamıyı:ıcağı anla· mahkemeye gelmeleri veya bir 
şılmnktadır. vekil göndermedikleri takdirde 

Yagmur mevsimi 20 muhakemenin 2ıyaben icra kı-
EylUlde bitiyor lınacağmı havi ilanen gıyap 

Lond:-a, 17 ( A.A ) - Ad~ kararıdır. 2999 (2108) 

lzmir Vilayeti Baytar r.1üdürlü
ğünden: 

Bu yıl birinci Teşrinin 5 ve 6 ınet günlerinde T epeköyünde 
Ehli hayvan sergisi açılacakbr. Kayıt işine Eylülün onbeşiodeo 
itibaren Vilayet Baytar Direktörlüğünde ve Tepeköyde aygu 
deposu Baytarhğlnda başlamıştır. 

Kayıt isleri 4 birinci teşrin akşamına kadar sürecektir. Hay
van sahiplerinin bir :an enel hayvanlarını kayıt ettirmeleri ilia 
olunur. 19 - 22 3004 (3113) 

, lzmir Defterdarlığından : 
Iısisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hac

zedilen birinci Karataş mahallesinde Teşvikiye sokağında kilin bir 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sablı(a 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 19-24-29-4 3011 (3115) 
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Ödemişli Hii5e İD Hüsnü ticarethnncsidir 



Slclll Ticaret memur
lujiundan: 

lzmirde ticaret yapan müsec
cel ( Geri Tobako kampini 
inkorporeytit lzmir şubesi ) 
için vekil tayin olunan H. U. 
Bovven, Mark Devv, W. A. 
Hekinbotama verilen vekalet
name ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1482 numa
rasına kayd ve tescil edildiği 

ilin olunur. 
lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu mührü resmisi ve F. 

T enik imzası 
(2099) 
Umumi No. 4712 
Hususi No. 
Bilumum alakadaranca ma

lum ola ki: 
Amerika hükumeti müttehi

desi Jersey eyaleti kanunları 
tahbnda usulü dairesinde ruh
satnameyi haiz müteşekkil ve 
mevcut ve mezkur Jerset eya
letinde Jersey şehrinde ( 15 
Excbange place ) da merkezi 
idaresine malik mühürü kebir 
istimaline mezun ve salahiyet
tar tütün muamelatile meşgul 
ve New York eyaletinde New 
York şehrinde (212 Fifth Ave· 
nue ) de idarehaneye malik ve 
zirde ( Şirket ) diye mevsuf 
bir şahsiyeti hükmiye olan 
Cary ( Geri ) tobako kumpanı 
New Y ork şehrinde mukim Ir
viog G. Gary ile Charles B. 
Gary ve Türkiyede lstanbulda 
mukim Randolph Currin ile 
Franklin W. Bell ve L. P. Li
les ve W. Keilbau ve Türki-
yede Samsunda mukim G. M. 
Harris ve H. G. Griffin ve Jo-
sepg A. F ew ve Türkiyede iz. 
mirde mukim H. W. Boven ile 
Mark Dew ve W. A. Hegin
botham'ı zirde vekili mumaileyh 
diye tavsif olunduğu veçhile 
müştereken ikişer olarak veya
hu t münferiden atide her bir 
fıkrada izah olunduğu veçhile 
kendine ve kendi nam ve hesabı
na ahih,kanuni vekil, mümessil 
ve acente nasbütayin etmiştir. 
Şöyle ki: 

Vekili mumaileyh zirde mez
kur ( Ülke ) diye zikrolunan 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
atide muharrer umur ve mua
melatı veyahut bunlarıo her
hangisini şirket namına ifa ve 
icra edecektir. Şöyle ki : 

1 - Şirket namına olarak 
herhangi kanuni vesikayı mez
kur ülkedeki hükumetten mün
feriden ahz ve aldığını ikrar 
ve cevabını ita edecektir. 

2 - Herhangi şahıs, eşhas, 
şirketler veyahut firmalar ile 
müştereken müzakerata giri· 
şecek ve mezkur ülkede ara
ziye ebniye veyahut emlak is
ticarı hakkında şirket heyeti 
idaresinin mezuniyeti dairesin
de tertibatı lazıma ikmal ede
cektir. 

3 - Şirket reisinin tahriren 
verecegı .salahiyet üzerine 
mezkur ülkede veyahut her 
hangi kısmında şirket hesabı· 
na münferiden tütün satın ala · 
cak veyahut ahar bir surette 
iktisap edecek, tütün zürraile, 
tütün tacirlerile, bayilerile şa
hıs veyahut eşhas ile şirketler 
veya firmalar ile müzakere ve 
pazarlık edecek ve mezkur 
tütünün iştirası mükemmel mu
kavelename veya şartnameler 
aktedecektir. Berveçhi meşruh 
mübayaa olunarak mezkur ül
kede herhangi mahal veya 
mahallere şirket namına gön
derilecek tütün nakli için mez
kur ülkede hükumet veyahut 
memurince, istenilecek kaffei 
vesaiki şirket namına ıcra, 
amza ve teslim edecektir. 

4- Mezkur ülkede hüku
metin veya memurinin istiye
cekleri her güna vesikaları 
şirket namına müştereken icra 
ve imza ve teslim edecek ve 
şirket namına iştira olunan 
ve yahut iktisap olunan tütün
leri Türkiye haricinde her 
hanai maha.l veya mahallere 

, ffkili mam&ilefhin 

göreceği -f&lm, qlıu, firk.et 
ve yahut firmalara g&nderil
mek üzere sevkedeceklerdir. 

5- Mezkur ülke kanunu ik
tizasınca tütünleri imha için 
mezkur ülke hükumetinden 
veyahut memurlarından mü
saade istihsali için müştereken 
mü~acaa.t ed~cek ve bu bap
takı vesıkalarm kaffesini müş
tereken imzalıyacaktır. 

6 - Şirkete tevdi edilmiş 
olsun olmasın şirket tarafından 
sevkolunan veyahut sevkettiri
lecek olan bütün malları şir-
ket namı hesabına münferiden 
abz, ithal, ithar ve ambara 
vazedecek ve yahut ettirecek 
ve bu matların muvakkaten 
bulunduğu antrepolardan ve 
yahut sair ambarlardan doklar
dan ve yahut mağazalardan 
teslimi için iktiza eden ordi
noları ihbarnameleri ve yahut 
sair evrak ve vesaiki lazimeyi 
imzalayıp icra ve teslim ede-
cek ve mezkur ülkeye ve ya
hut bunun her hangi kısmına 
sevkolunan malları almak için 
ve yahu orada mezkur ülke
de kain her hangi mahalle 
sevkolunan malları aktarma 
için hamule senetleri ile be
yannameleri ve sair vesikaları 
imzalıyacaktır. 

7 - Vekili mumaileyhin ten
sip edeceği veçhile mezkur 
ülkede bir mahalden veya 
mahallerden diğer bir mahalle 
veya mahallere makina, otomo
bil mefruşat ve zuruf levazımı 
almak veyahut sevketmek mak
sadile mezkur ülke hükumeti 
veya memurini tarafınden iste
nilecek her gfına vesikalara 
müştereken icra, imza ve tes
lim edecektir. 

8 - Şirket umur ve mua
melatı için vekili mumaileyhin 
münasip göreceği şerait tah
tında müstahdimin ile katip
leri veyahud i,çileri münfori
den istihdam edecek ve mez
kur ülkede şirket tarafından 

şimdi veyahud her hangi bir 
zaman istihdam olunan her 
haniİ şahıs veyahut eşhası 
azledecekti~. 

9 - Anifzzikir mukavelena
melerin tenfizi için veyahud 
şirket menafiinin sıyanet ve 
muhafazası için mumaileyhin 
tensip edeceği derecede bil'u
mum hukuki ve ticari davalar 
için mezkur ülkedeki mabakim 
dairesine müracaat edecek ve 
şirket aleyhine veyahud şirket 
menafiini muhil bir surette 
ikame olunacak hukuki veya
hud tıcari her hangi davada 
şirketi himaye ve şirket için 
lazımgelen kaffei vesaite müş
tereken tevessül edecek bilmu
bakeme ve ya iktiza eden 
sair surette her hangi da
va veya takibatı müştereken 

mübaşP.ret ve bunları takip ve 
müdafaa edecek ve bunları is
ter hakem vasıtasile veyahut 
ahar bir surette başbyacak ve
yahut müdafaa edecek veyahut 
itilaf hasıl edecek veyahut hal J 
ve tasviye veyahut infaz ede- 1 
'cektir. 1

1 10 - Mezkur ülkede her 
hangi mahkeme veya mahk~
melerde veyahut bakim, sulh 
hakimi, konsolos veyahut sair 
memurlar huzurunda her hu
susta münferiden çıkacaklardır. 

11 - işbu vesika ile verilen 
salahiyetlerin ve bunda mün
deriç mesalihin tamamen icrası 
ve şirkete tahaddüs edecek 
kanuni ve adli hukukun infaz 

, ve mndafauı .. huıuauoda .yar
dım etmeli • üzere avnkatlan, 
vekilleri, dava vekilleri ve mü
şavirleri müştereken istilıdam 
edecek ve mezkur Gary T o
bako Kompani vekili mumailey
h.in işbu vekaletname tahtında 
yapacağı veyahut yaptıracağı 
pilumum hususatı tasdik ve 
teyit eder ve mezkur ülke için 
bundan evvel her hangi şab?s 
ve eşhasa vermiş olduğu veka
letnameleri fesih ve ilga eyler. 

Tasdikan lilmakal Gary To
bako Kompani şirketi işbu ve
ka?etnamenin kendi mührü ke
birile tahtim ve kendi namına 
re s tarafından imza edilmesine 
ve katibi umumisi tarafından 
tasdik olunmasına bin dokuz 
yüz otuz beş s nesi Şubatının 
6 ncı günü müsaade etmiştir. 

imza Gary T obako Kom
pani 1. C. Gary tara

fından Şirket 
mührü 

Şahit : C. B. Gary katibi 
umumisi 

6 Şubat 1935 tarihinde tah
lifi icra ve imzası abzolun
muştur. 

Nevyork noteri imza : 
Noter E. G. Jevett: 

mührü resmi 
Formiil : 2 - Seri : D -

No. 65823 
Ben zirde vaziülimza Nev

york nahiyesi ile mahkemei 
aliyesi katibi Albert Marinelli 
merbut vesika zirine m~vzu im-
za E. G. J. Jevett'in mezkur 
nahiye noteri olduğunu usulü 
dairesinde nasp ve tayin edil
diğini evrak senedat ve vesa
iki resmen tasdike mezun ve 
salahiyettar bulunduğunu mu
maileyhin tasdik ettiği evrak 
ve senedat ve vesaıkin maha
kimde ve devairde ve her yer~ 
de muteber ve ihtic · ca salih 
olduğunu ve bu imzayı tanıdı-
ğımı ve nümunesi dairemde 
mevcut ve mahfuz imzaya mu
vafık ve mutabık bulunduğunu 
ve mumaileyhin vesika verme
ğe ve tasdik etmcğe salahiyeti 
olduğunu tasdiken işbu vesika 
ita kılındı ve imzam ite daire 
mührü vazedildi. 

18 Şubat 1935 ımza 
Katip 

Albert Marinelli 
Umumi No. 520 
Hususi No. 42 
Varaka zahrmdaki imza ve 

mühürün Nevyork konsoloslu-
ğunun im:c.a ve mühürü olduğu 
tasdik olunur. 

Nevyork 19-2-1935 
Baş konsolos imza : 

Orhan T. Erol 
resmi mühür : T. C.Nevyork 

başkonsolosu 
No. 644 
Merbut varakaya mevzu mü

hür Nevyork başkonsolosluğu
nun mühürü olduğu tasdik 
olunur. 

26 mart 1935 
resmi mühür 

T. C. İstanbul muhtelit hukuk 
işleri mümeyyizi imza: Kemal 

Bir sureti de dairede hıfzo
lunan bu tercümenin mübrez 
lngilizce muharrer aslına mu
tabık olduğunu tasdik ederim. 

pul 
17 nisan 1935 

dördüncü noter: Mithat Cemal 
Beyoğlu 

resmi mübürü imza: okunamadı 
2966 (2106) 

Berıama icra me•urlnğan-
dan: 932-1305 

Gayri menkul mallann açık 
artırma ilinı. 

Açık artmna ile paraya çev
rllecektir. 

gayri menkulün ne .olduğu 

bir ev. gayri menkulün bulun
duğu yer: Bademli köyünde 
takdir olunan kıymet: 550 lira
dır. Artırma yapılacağı yer 
gün ve saat 23/10/935 Sa. 14/ 
15 ıcra dairesi. 

1 - lşbu gayri menkulün 
artırması şartnamesi 23/9/935 
tarihinden itibaren Bergama 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartname ve 
dosya numarasile memuriyeti
mize müracaat etmelidirler. 

2 - <!rttırm:tya iştirak eden
ler için yukanda yazılı kıyme
tin % 7,5 o!du3'u nisbetinde 
pey veya n:illi bir bankadan 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla ve irtifak hakkı sahibi 
gayri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddiaların işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı mübite ile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
İcab eder. Aksi halde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen arttırmaya 

iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş lüzumlu ma · 
lumat almış ve bunu tamamen 
kabul etmiş addolunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç ·defa bağml
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale olunur. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
veya satış istiyenin alacağına 

rüçbani olan diğer alacaklılar , 
bulunup ta bedeli o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklı
ların mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere 15 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü aynı saatta yapılacak art
tırmada bedeli satış istiycn~n 
alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklıların mec
muundan fazlaya çıkmak şar
tile en çok arttırana ihale 
edilir. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunursa derhal ve
rilen mühlet içinde parayı ver
mezse iba!esi fesholunarak ken
disinden ev~l en yüksek teklifte 

bulunanın arzetmiş olduğu be
delile razt olursa ona razı ol
mazsa hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok ar
brana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen gün
ler içiude % 5 den hesap edi
ı~cek faiz ve diğer masraflar 
ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. 
Bir bap ev yukarıda gösteri

len 25-10-935 tarihinde Ber
gama icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur: 3000 (2107) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmı' olan mekte blmlzln 

Ana ve ilk kısındarına talebe kaylt ve kabulU eyUUUn ikisinde ba,ıar •• 

Ana kısmı • 4, 5, 6 yaşındaki ·yavruların yetiştirilmesi için 
ru.AU./IL7J.LZZ7Juz~ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit İŞİ : için her gün saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanın 
KESTELLi CADDESJ üz~rindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6-26 (2001 

Yaralamıf 
Kemeralbnda Alaşehir lo

kantasında çalışan garson lb
rapim oğlu lbrahimle Hakkı 

oğlu Osman arasında alacak 
meselesinden kavga çıkmış, 
Ibrahim, Osmanı çakı ile sağ 
yanağından yaralamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr beledlyeslnden: 

· 1 - Beheri on bir kuruş 
(hepsi beş bin beşyüz lira) be
deli muhammenli elli bin adet 
Bandırma granit paket taşı 
Başsekreterlikteki keşif ve şart
namesi veçhile 1/10/935 sah 
günü saat 10 da kaplı zarf u
suliyle yapılacak eksiltme ile 
alınacaktır. 

İştirak için (413) liralık mu
vakkat teminat mektubu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubuyla 
birltkte ayrıca kapalı ve mü
hür!ü ve üzerinde hangi işe 

ait olduğu yazılı bir zarfa ko
nulup eksiltme yapılmadan bir 
saat evveline kadar Şarbaylı
ğa verilir. 

2 - Beher metre murabbaı 
sekiz lira muhammen bedelli 
ikinci kordon 49 adanın 226, 75 
metre murabbaındaki 211 sayı· 

lı arsası Başsekreterlikteki şart 

namesi veçhile 1/10/935 salı 

günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. 

İştirak için (137) liralık mu
vaakkat teminat makbuzu ve
ya Banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
on beş lira muhammen bedelli 
Akdeniz mahallesi 15 inci ada 
nın 205 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 1/10/935 salı 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. 
iştirak için 231 liralık mu

makkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saata kadar ko
mbyona gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
25 kuruş muhammen bedelli 
Kahramanlarda 95 adanın 107/l 
sayılı 99 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 1-10-935 salı 

günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 
2 liralık muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU. 

Memleket hastanesı 
Dahiliye Mütehassısı .. 

Muayenehanesini 2 nci BeJ 
ler sokağında 65 nuınara.Y' 
nakletmiştir. Tel. 3956 d

Evi Ka,antina traınt'S!/ ca 
desi No. 599 Tel. 2545 

r-rA"LLZ7/'ZT.XQYL.AZ 

~ DOKTOR 

~zetai · T arat 
iÇ HAST ALtKLAJd 

~ mütahassısı ,, toık 
ikinci Beyler so~a~~., ·od• 

ıs müzayede salonu bıtişıiJ 
. No. 45 kad,r 
Öğleden sonra ıs-18 

~ hastalarıoı kabul eder 3~ ~ (1250) T elef:;.ond'll.......
:-.;llZl'..YY~11XY77': 

Doktor 

Fahri Işık. 
· H ta11el' lzmir Memleket as 91 

Reatken • mütebaa~E~ 
Her Nevi RONf 

Muayeneıerl . eri 
Ve Elektrik Tedea\1İl ,,. 
Y.. .. . bilh• 
uruyemıyen ve ltt' .. 

RAŞİTİK çocuklara tJ tlıe' 
Viole tatbık ve Roı> Jat· 
il~ KEL tedavileri ya~ll 

ikinci Beyler sokak 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

2
) 

H 3. (18 

• 

Göz Hetimı 
MlTAT0Rf:1' 

N~ 
Adres - Beyler !Pat" 

Zade sokağı Ahenk 
baası yanında. 23 Numara: 343("4) 

Telefon: (1~ 

5 - 120 lira muhammen be 
delli Çayırlı bahçe Kahraman· 
larda 49 uncu adanın 37 sayılı 
arsası üzerine yapılmış piyango 
evi Başsekreterlikteki şartna

mesi veçhile 1-10·935 salı gü
nü saat 10 da açık artırma ile 
bir sene kiraya verilecektir, 
iştirak icin 10 liralık muvakkat f(~,,XA~..V//./r,;r/.,l'/;.; 3bsiıf 
teminatla söylenen gün ve sa- ~ Az işitenlere 111

1 
rİ 

ata kadar komisyona gelinir. ~ Kulak alet e 
2948 (2081) 15,19,24,29 l~ 
Halkın sağlığı ile ilgili ve ~ Yeni model e~t 

beled ve kanununun belediye ~ '{eni ç1'oç0~ 
vazifelerini gösteren ikinci fas- ~ Kulaktan geçıııe 
lının 15 inci maddesinde yazılı ~ düTğmJ~Lli mKodJ.eLI ı·.·~"'f:. 
bilumum müesseselerde çalışan ~~ ~ J 
işçi, usta, çırak ve saireden ~ nes• ·:\ y · "İ · ecza 
sıhhat cüzdanı olmıyanları is- ~arzzx=lu~~br/Y: 

tihdam eden müessese sahip- ı•-------
lerinden beş lira maktu ceza • 
alınmasına dair tenbihnameye 
madde ilavesine ve gazete ile 
ilan tari .ı inden itibaren bu 
hükmün muteber olmasına be
lediye encümenince karar ve
rilmiştir. Bilinsin. 3017 (3111) 

lzmir imarat ve inşaab umu· 
miye Türk anonim sosyetesine 
aid emlakim belediyeye birik
miş tanzifat ve tenvirat vergi 
borçlarının tahsili için sosye
tenin Mareşal Fevzibulvarı üze· 
iindeki 34 adanın 46 ila 51 
sayılı arsalarının satılmasına 
karar verilmiştir. 

isteklilerin şartnameyi gör
mek ve pey sürmek üzere 
9-10-935 gününe kadar hergün 
Uray mubasbeciliğine gelmeleri 
ilin olunur. 
. 1~23-28-4 3018 (3112) 

ÇS' 
iy•'•Y' il 

BugUne kadar P "ı,.rııal 
karılan traf bıç• 
en eyiıi Af{ 
KIRMIZI . ., te'; 

., ber1'•'
1 alt• 

bıçaiı oldugu tıt· ~ il' 
rübesile aa!aşılJJlJŞ lıı>'" 
ve ferahlıkla traf 

0 

ti yenler ,, Ju A J1' 
lzmir Kuzu ofd• r> 11t 

çarıııı 29 ııum•r: ~"' 
talyalı Sa~. 
aıaa mOracaat • 



Baş ağrısı mı? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇR1PIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal •ayılır. Kalbe dokunmaz 
böbrekleri yormaz 

RADYOLIN diş macunu fabrikasmın mütehassıs kimyaker
leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satıhr 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 
IZMJR 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 

• WıiJJi Em ak TI'lüdür ü-• 
-Zmır 

w •• 

gun{. en: 
Lira 

Karşıyaka Bostanlı mektep !:olcağında 7-100 No. dükkan 50 
" ,, " il 9-101 il il 40 
" il il •• 30-124 .. il 40 

" AıayLey sevda sok~ğında 12eski 6 taj No. ev 150 
" ' 11 Salih pa~a caddesinde 223 numarala ev 350 

f epecik sevgi sokağında 12-14 numarah ev 150 
Tepecik mısırlı sokağında 3 eski 3 ta~ numar~h. e~ . B?. 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşın v~ya ıkmcı ter~ıp m~

badil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetler1 ar•1rma usu!ıle mu-
ıayedeye konulmuştur. 

Taliplerin 26-9-935 Perşembe günü saat 15 de milli emlak 
lllÜdüriyetine müracaatlar. 2924 (2014) 

.......... ;z • .. h. .--:::=a 

Türkiye iş bankası Izmir Şu-
besinden: 

Türkçe ve Fransızca mubaberat yapabilecek kudrette bir dak
tiloya ihtiyaç vardır. Bundan maada Almanca veya lngilizceye 
Vukufu olanlar tercih edileceğinden talip olanlar iş bankasına 
rnüracaat etsinler. 19-20 3012 (3114) 

1 

..... Tahsin Kur~an 
Birinci sın1f emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Şevket "Yeğül 
MUKAVVA KUTU ATEL YESt 

:aüY"-o-~ - :s:.oc-cr~ 
1( utu çeşitleriııiıı Jıer tiirlüsü 

En F antazi Kutular 
Almanyadan yeni getirilen en son sistem 

m-ldnalarla, piyasan·n en tecrUbell ve 
bilqiçli ustaları tarafından y pıhr. 

Temiz iş, Uygun şart 
HaHma<Ya Çarsısı No. 35 

ml!!I --1 - 8 h-2 (2038)-

M al müdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı Köyü Mevkii Cinsi Nu. Metre Kıymeti 

hazıra 
Lira K. 

Köste arsa 57 274 20 
" " 19 168 10 
" " 7 67 15 
" " 70 116 20 
" " 42 40 20 
" " 24 132 10 
" harap ev 46 595 40 
" " ., 47 91 50 
" Bademlik tarla 2800 08 
U 

41 ıl 3720 07 50 
" Pilaka 0 3600 07 50 

Reisdere arsa 77 282 13 
" .. 610 613 12 50 

Ovacık Çin~en dere tarla 6650 27 
" " " u 4080 25 

Fahrettin mektep 
Sakarya Köste caddesi 
lnönü kıvrmtı 

arsa 140 07 50 
il 20/22124 299 20 
" 378 20 

Çiftlik Ali ören yıkık değirmen 7 164 15 
" " " değirmen arsası 5 164 08 

Yukarıda yazıh 20 kıta emvali gayri menkullerin mülkiyetleri 
satılmak üzere müzadeye konulmuştur. ihaleleri 20-9-935 Cuma 
günü saat 15 de icra kılmacaktır. Talipler yüzde yedi buçuk 
depozito verecektir. 13-15-17-19 2908 (2069) 

lzm:r Defterdarlıiından: 
lssısmın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ballıkuyu mahallesinde Abbas ağa l'okağında kam 14 
sayılı dükkan tnribi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
tıhğa çıkarıldığmdan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsi
liit kalemine gelmeleri. 15, 19, 24, 28 2951 (2080) 

~ t j 

l ~il 
-

"""--""'--------"--"":~-----.....-.-...... ___ :2~~~~~ 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-

na, hazımsızlığa karş en iyi ve 
şif alı maden .suyudur 

Her yemekte bir iki 
ardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir cezan esi Tele fon : 2067 , 
lzınirliler Istaııbu]danerede hu] uşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
1 - - , --, ....... 

rirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkalideJikJere iJAveten fiatlar 
mllthit ucuzdur 

Türkiye Yağ ve Mamulat 
Sanayii Ltd. Şirketi 

TURY .. .............................. ... 
Saygın yurddaşların ıııanıulatı hak
kında ötedenberi gösterdiği rağbet 
ve tevtı.ccülıün ıniııııettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikaları 

Bu kerre çıkarmağa muvaffak olduğu 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerine 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TURYAG 
ismini verdiğimiz ı,bu "Yemek yağı ,, bu 

cins yajjlardan islenen bUIUn ,eraltl havi 
ideal bir " Matbah ,, yağıdır. 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandığı gibi 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlılar ya-
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır. 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek temina
tına malik olduklan gibi bittabi temizlik hususunda en 
ince ve küçük noktalan 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'iyctle 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 halkımızm emirlerine amade o1duğunu arzeyler. ' ,, 
Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir mu:iye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzeJlik kremidir. CiJdinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mabafiJindc rağbet bulmuş ciddi bir markwdır. ÇiUeri ve buru
ıuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahıeder. Ruh
nUvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teniniz.in Jatif tazeJiğini cildinizin cazip taravetini 
ancak BaJıamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B 'r defa Balsamin 
kullanan baıka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariylc 

büyük eczanelerde bulunur, 



F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

n.anımızda olup 14 eylülde An
vcrs, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev-
velde Aovers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 21 teşrini 

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

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahhyeden 
sonra Burgas, V arna ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

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

GANYMEDES vapuru 19 
teşrini evvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Burgas, V arna 
ve Köstence limanlarına hare
ket ed~cektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEtN 
HEMLAND motörü Jimanı

mııda 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, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

V ASLAN O motörü 15 teş
rinievveJde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham-
burg, Oantzig, Gdynia, Iskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yi\künü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is-
kandim:.vya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARlTıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barse!ona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev
velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ve Barse!ona için 
yük alacaktır. · 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

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

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

Telefon: 2004-2005 

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

Zee & Co. ~ 
Deutche Levante Linie 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
beklen;yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracaktır. 

iT AURI 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. 

W ASGENW ALO 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 
Jimanımızda olup Anvers Rot· - ' dam ve Hamburg için yük 
alıyor. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anve.rs, 
Rotterdam ve Hamburg 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
ıekt 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 10 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

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

BUDAPEST motörü 18 ey!ülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapcşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

A VUSTURAL YA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN-

YENl-ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMlTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpoo; ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

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

ROuMELIAN vapuru 19 
ey!ülde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
. FABIAN vapuru halen lima
nımızda olup 17 .eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EG YPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tesriniev
vel"! kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vav~
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylü'e 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

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

Akhisar icra memurluğundan: 
Akhisar tütüncüler banka

sına borçlu Akhis~nn Camii-
kebir mahallesinden Soğancı 
of-lu Mehmedin mezkur ban
kaya ipotek ettiği Akhisarın 
Mahmutağa aralığı mevkiinde 
kain 5973 metre • murabbaın· 
daki zeytinlik ve içinde dört 

dönüm kadar çekirdeksiz bağ 
iJe Akhisarın Camiikebir ma-
hallesinde Tireli Ismail Bahri 
B. sokağında maa dükkan bir 
bab hane açık artırmaya çıka
rılmıştır. ihalesi 17-10-935 
?erşembe günü saat 15 de 
icra dairesinde yapılacaktır. 
Muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulmazsa müzayedeye 
15 gün daha devam edilecektir. 
Satış peşin. Dellaliyesi. harcı 
alana aittir. Taliplerin yüzde 
10 pey akçesi yatırmaları şart· 
tır. Daha fazla malumat iste
yenler icrada asılı şartnameyi 
gelip okumaları ilan olunur. 

3013 . (2109) -r///. //;////,,;/////&~//ZLZ:J~ 

~ DOKTOR 

i Ziya Gö~sin 
~MERKEZ hastanesi['; 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFi 
~ ikinci beyler sokağı ~ 
~ Beyler hamamı karşısmda ~ 
~ No. 41 1' 
~ Saat 3,5 dan saat 6 ya kadarN 
t.; TELEFON 3686 ~ 

24-26 (924) 
tZZ7.ZZ7..zzz77.7.7.77//77//.LZZLJ 

• 
eserret Oteli 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

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

ECZACIBASI 

Süleyman 

Ferit 
J(olonya 

ı:san:-; 

V c nı·üstahze r~\tı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

7'---... -V""_.._ ........ J 
' 

DICO v~pururuna Port·Saitte 
Paris fakültesinden diplomalı aktarma edilmek üzere Avus-

1 
Salon, yeınek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilye-lerile süsleyiniz ... 

Bay Dr. Alt V abli 
Çocuk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamlamıştır 

llPJ'fı'J(.z2'/K151 1 1 l ~Zı27..2:'TAIO 
BEZELYE UNU 
PiRiNÇ 11 

MERCİMEK 11 

" 
NiŞASTA 

İRMİK 
ve" bunların bilhassa, ETSUYl1 

ile hazırlanmıı 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU iRMiK UNU 

ile 
Çocuklannızt besleyiniz 
Her taraftan takdir mektupları aldığımız 

LAKT • 
1 N 

Biltün çocuk mamalarının en çok sevileni ve isteneoiclit• 
Her eczanede bulunur. 

Toptan satış mahalli • 

Lütfi Kroın 
ECZA deposu 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMiZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
Hükumet civarı No. 12 

·····~································································ •• • 
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VAPURDUMANI 
GÖZLÜK 

o-ı'A~Z~AZlr/.Z..llr'7~~~ • 
Şimdiy~ kadar görülmemiş derecede zarıf 

ve ucu! bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURA1' 
HALVIDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne u2'ravınız ••• .-

•••••••••••••••••••••••••••••••••?•••'•••••••••••••••••••••••••••• 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi hiı· düstur yardır 

Gözlük = Hilal ccuanesi X Kemal >.~ ~.k 
lzmır f"' 

Gözlükcülüğün tamam çetidi bütün cinsleri her yerd•P 
ve pek ucuz ... 

Diş tabipleri turalyanın bütün limanlarına 

mal alacaktır. T t k rıde ~ 
l\luzaffcr Eroğul ABOUKIR vapuru aynı za- Merkez: Şube: op an ve pera e~t'( 
K f Ç İ • d ...; manda Port-Sait aktarması ola- İzmir Ankara •• diJ 
enıa e ın ag rak Hindistan, Aksayı şark ve İkinci Beyle Anafartalar fzmİr İthalat gÜmrÜgv Ü Jlld 

Hastalarını her gün sabah şarki Afrikanın bütün limanla- Sokak Caddesi 
saat dokuzdan başhyarak rına mal alacaktır. Nu. 102 Kınacı Han IÜğÜnden: b·t r'" 
Beyler - Numan zade S. 21 Vurut tarihleri ve vapurların Ti. 3778 Nu.5 TeJ.1426 K G 1e5 1 ~ 

isimleri üzerine mesuliyet ka- · · Adet Eşyanın cinsi ·ı " 
numralı muayenehanelerinde bul edı'lmez. 11254 00 188 Galvenizli kullanılmış deınir \'arıt 14 
k b 1 d l Y k d • ·· ·· sa• l~ a u e er er. N. V. W. F. Hanri Van Der u arı a yazılı eşya 27-9-935 nci Cuma gunu JenlerİO 

Telefon : 3921 Zee & Co. açık arttırma suretile harice satılacagv ından işine ~e r 
8 den 10 a Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar- ı 0 u • 

Birinci Kordon Telefon No. deıler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğc şimdi- lit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin ° u ıjl 
'----------'--~cl<U.Uöi.u.laö.ll~~uı.il.JWölJ.l-..,.,.~d.___,-........o..-~~U6.U'""-------------~--------..........1~---...-.-...a.-__..__w-__..,,__Alu._ı.UX.----------------------------~------------- ~-------------------------------------------------1Q~?6 2234 ' 


