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• cııclik . . . . . 1300 2500 
Altı avlık . . . . . . 700 - 1300 

TELEFON : 2&97 

No. 9041 KIRKBIRINCI SENE 

20 Jlkteşrin Pazar 
Genel Nüfus Sa)ımı 
Sayım işine karışmamak, kayıdsız 

durmak veya yanlış sağlık vermek 
yurda karşı yapılmış suçların en bü
yüğüdür. Türk yurddaşı böyle ağır 
bir suçtan uzak kalacaktır. 

BefvekAlet 1 
istatistik Umum MUdUrlUğU 

Ctmıhm·iyetin Ve Oıım1ıuriyct Eserinin Bekçisi, Saba1darı Çıkar Siyasi Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr • 

. 
ihracatçılar 
Yeni şartlara 
Uymalıdırlar 

Devlet, üretmen üzerine ko
ruyucu kan~dlarını gerdi. 

Onu bir taraftı kazanç hır
sıyla hareket edenlerin kıyası
ya ezmelerine !!ÖZ yummıya

caktır. Güvenle ortaya attığı
mız bu kanaatı dudak bükü
rnüyle karşılıyanlar bulunabilir. 
Böyleleri, devrimin bir kalıp 1 
deği~'ldiğile kalmıyarak bir kafa ı 
Ve ruh değişikliği yarattığına 

inanmıyaıılardır. En olgun 
düşüncelerin formalite de
nizinde kaybolacağını umar
lar. Sözlerile olmasa da hare
ketleriyle bu umgularını 
rneydana vururlar. Zira Salta
nat Türkiyesi ile Atatürk Tür
kiyesini ayıran özel vasıfları 
bir türlü kafalarına sığdıramı
yorlar. Dün projeler, planlar 
evrak haznelerini doldumağa 
Yarardı. Bugün her plan çelik
lenmiş, betonlaşmıştır. Endüstri 
hareketimizin baştanbaşa taşı
dığı ruh, köylüyü medeniyet 
dGnyasındaki değerli katına çı
karmak istiyen ruhtur. Bunun
laberaber bu memlekette en 
~ok sıkıntı çeken, en çok 
darlıkta olan yurddaşlarm ge
ceyi gündüze katarak çalışan 
1'öylüler olduğunu da biliriz. 
l<adınlarile,kızlarile henüz oku
ma çağına giren çocuklarile, 
dişlerıle tırnaklarile didinirler, 
çabalarJar. Günde on sekiz 
8~~t çalışarak bir kez ürünle
rını yetiştirdiler mi " artık sı-
kıntıdım kurtulduk 11 zehabile 
içten gelen bir " oh ,, çeker
~er. Fakat bu gönül ferahlı
gını onlara çok görenler var
~ır. Köylüyü her yıl sömürme
ie alışmış olanlar, üretim sezo
nunda ağlarmı gererler. Dağı
nık, desteksiz olan üretmeni 
keyiflerine boyun eğmeğe zor
larlt>r . 

. Bu iş yıllardır böyle geniş 
~ır dağınıklıktan ve yoksun-
uktan faydalanıyordu. Bu y•l 

böyle olmıyacak dediler. lhra
tatçılar birliği toplantılar yap
tı. En aşağı fiat hadlarım sap
tandırdı. Üretmenin hakkına, 
IDenfaatına karşı yürümemeğe 
~öı verdi. Herkez bu söze 
111a rnııtı. lnanmıyan yalnız üret
hlendi. O hazırlanan yumruğu 
8~~rniş gibiydi Üretmenin se· 
i?ınde aldanmadığı görüldü. 
ıra çok geçmeden yeni dala-

Ver.alar başladı. İhracatçılardan 
tazıları sözlerini tutmadılar. 

ış piyasaya daha aşağı fiat-
l~rla ofertolar yaparak üzüm 
P•yasasını dalgalandırdıkça dal
galandırdılar. 

Hükumetin müdahale edemi
Yeceğini, bütün sözlerin bergi-
tesi... " .. "d · k 1 ~ .. mueyyı esız,, a maga 
lllahkfım olduğunu zannediyor-
:~r~ı. Halkıçılığı ve devletçi-
gın siyasasına temel yapan 

bir hükumet bu kötü duruma 
seyirci kalamazdı. Tedbirler alı
nacağı söylendi. Piyasayı boz
llı::ktan fayda umanalr gene 
aldırış etmediler. Hükumetin 
k
1
uvvetli korunma tedbirleri 

a acağına inanmadılar. 

Bugünün dirijanları için ya
Pılınıyacak iş yoktur. Kemalist 
rejiınin realist vasfı "yapaca

- Sonu ıkmd sahi/ede -
.. v.k•1. :a.sı•az. 

Mussolini 
''Bu önergeler 

reddediyor 
kabul edilemez.,, 

"ilana iki çöl teklif ediyorlar. Biri kuııı öteki tuz .. 
Beni çöl kolleksiyoncu u sanıyorlar." 

Bir. tek kelime harbı koparır,, 
Paris 19 ( ô. R ) _ Genevred:~ bil<liriliyor: 

ltalyanın beşler komitesine verec~g~. cevap bek
lenirken uluslar sosyetesi kısa hır perde ara
sı geçirmektedir. B. B. Laval ve Eden arn-

'd' uzun bir mülakat olmuştur. Baron A loi-
sın a ·1 . b k 
z'nin Cenevreye hareketi saat on ı u uçu ta 

o'. acaktır. 
MussoUnlnln kullandığı dU 

Londra l9 (Ö.R) _ Jngiliz gazeteleri Bay 
Mussolininin yabancı gazeteler mümessillerine 
verdiği mülakatlarda kullandığı dil farkını göze 
çarptırmaktadır. Bu fark bilhassa lngiJiz ve 
Fransız aytarlarile görüştüğü sırada kendini 

göstermeldedir. . v. .. A 

Ingiliz gazetelerine verdıgı mulakatlarda bay 
Mussolini, uluslar sosyetesi tarafından ileri sürü
lecek uzlaşmayı ltalyanın nihayet reddedeceğine 
Ingiliz kamoyunu hazırlamağa çalışmaktadır. 
Zaten bugün Romadan gelen bütün telgraflar 
ltalyanın uluslar sosyetesi uzl:ışma önergesini 
münakaşa bile etmeden reddedeceğini göster

mektedir. 
-.:1C lin r ""d ora 

Londra, 19 (A.A) - Beşler komitesi öner
gelerinin Mussolini de uyandırdığı ilk etkileri 

kaydeden Vard Price, bunları Daify Mail ga
zetesine yaymaktadır. Mussolini demiştir ki: 

Bu önergeler kabul edilebilecek bir mahi
yette olmadıktan başka gülünçtürler. Raporu 
daha sonra alacağım. Fakat komitenin teklifleri 
hakkında gazetelerin yazdıkları doğru ise bun
lar ltalya ile alay etmekten başka bir şey de
ğildir. Bana iki çöl teklif ediliyor. Biri kum, 
öteki tuz çölü.. Görülüyor ki komite beni bir 
çol kolleksiyoncusu sanmaktadır. 

- Sonu 4 ıiıuıi sallifclle -
Cmcı•ıcdc idam ı·rya kut/uluş kararım bcklt;wı 

flabrş başnıura/Jhası 

Şarbay Atinadan geldi 
Selinik panayırının ehemrrıiyeti 
Türk-Yunan dostluğu kuvvetlidir 

Selanik belediyesi Atatürkün doğduğu evi istimlake 
Karar verdi - Burası müze yapılacaktır 

Dr. Bdıcd Uz lstanb11lıı zfraret edell Y11na11 filosu amiralm111 
Madamı ilebir arada 

Selanik arsıulusal panayırını ret edeo bir ~~harririmize B. 
ziyaret için Selaniğe gitmit Behçet Uz ırezııı h:~ncla fU 
olan şarbay Dr. Behçet Uz beyanatta bulumnut .k· ı 
d E • J ~brimize - Anaul ... aJ SeJAaı paaa• 

iln ge vapurıy e te kar- komituinia davetini : Ata-
d8nm0tt6r ve P ... 7.:: . ~k'a. Sel•n•kte clotdup eYi 
plaam19br. Da. k• ~ 

ziyaret etıoek ve görebilmek 
saadetini de bana vereceği 
için ayrıca bir kıymet, sevinç 
ve heyecan içinde kabul et
miştim. Çoktanberi görmeği 
arzu ettiğim bu tarihsel evi 
ziyaretim sırasında yanımda 
bazı zevat da bulunuyordu. 

Şimdi evde oturmakta olan 
ve dilimizle gayet iyi konutan 
ayle halkı bizi büyük bir ne
zaketle kabul ederek evi gez
dirdiler. Atatürkün doğduğu 
odada tatlı ve heyecanlı duy~ 
gular içinde bir saat kadar 
kaldık. Evi ziyaretimizi haber 
almış olan yüzlerce halk o sı
rada evin etrafına dolmuş bu
lunuyordu. Halk samimi dost
luk tezahüratında bulundu, 
bundan da ayrıca mütehasıiı 
olduk. 

AtalllrkUn doAduAu ev 
MUze olacak 

SelAnik uraym~ eYi immllk 
etlerek mlbe halinde muhafaza 
edecejiai seı&aik tarbayı ba
aa dyledi. Doıt Yunan hl.J 

- Sonu .d6rt11Jnd1 sa/ti/ede -

• 
1 c 
Romanya Bisiklet Turunda 

lzmirli Kazım Riza 
intibalarını Anlatıyor 

Brezilyanın Atina B. Elçisi 

lzmire Geldi - Müzeleri 
Ve Kazıları Gezdi ... 

Alinanuı Brezilya el{isi M. Yö~·allim ı•e madamı ~aıbayla b11 nra_dn. 
Brezılya hükumetini? Atina 1 rete.ri bay. Aliyi .. ken~ılerın~ 

büyük elçisi M. Yuvakım ola- terfık etmış, muzelerı, e~k! 
liyo dü:ı deniz yolları iıletme lzmir kaı.ısını, Kadifekalesını 
idaresinin Ege vapuriyle Atina ve daha birçok yerleri gezmiş-
dan şehrimize gelmiş ve ayni ]erdir. 
vapurla lstanbula gitmiştir. Vapur limanımızdan bare_k~t 

Atina büyük elçimiz Ruşen edeceği sırada büyük elçının 
Eşref Pire limanında vapurda madamına Şarbay Behcet Uz 
Şarbay Dr. Behçet Uz'u uğur- tarafından güzel bir buket 
ladığı .s~r~da kendisine Brezil: gönderilmit ve eJçi bu ilgiden 
ya elçısını v~ ı_n~damı~ı . tanıt" fevkalAde mDtebauia olarak 
mıf ve kendılennın lzmın ırez te ekkOr etmiıtir. Büytık elçi: 
mek arınuıuada olduklannı f 
1 ayfemiftir. - )~miri bu k~dar güzel ~e 

EJçJ Esre vapurudan ıehıi- 1empatık bulacagımı tabmın 
mize çıkınca Şarbay, lzmiri etmiyordum. Bu gezimden ç-0k 
l'ezdirmek içİD Uray bapek- istifade ettim. demiştir. 



.~-IJ.MIJ~7:J 111&19"./~ 
Eı::er gün. 
•••••eir .. alalar sözU 
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Hafızastz baş, muhafız-
sız kaleye benzer 
Ha/ıza; insanlann en büyük k1Lv

ı1etleri11dcn biridir. Bu mevhibei ta
biat az, eok lıer keste bulunur. Fakat 
suiistimal, nıalırumiı'et, sefalet, rnüı-
11et, ltastalık gibi be/iye/er hafızayı 
azalltr, körletir. 

Hafıza, en büyük kuvvetlerimizllen 
büi oldrıg1111a göre, onu zayıf !atma
mak lô.zımdır. Aksi takdirde zarar 
edecek olan başkası değildir. 'bizzat 
kottli nıizdir. 

Ha/ızasız baş, " Napolyo11 ,, un 
dediği gibi. hakikaten muha/ızşız 

kaleye benzer. Böylelerinin akıllarını 
başkaları kolaylıkla ç~lebilir, onları 

istı•diği yola sevkedebilir. 
Büa kavdü şatt diğerleri11in nüf uz 

ve kudreti allında bulunmak ise, fe
rıalıkların başlıcalarmdandır. 

Mazlum 
••••• 

İhracatçılar 
Yeni şartlara 
Uymalıdırlar 

-·-- Baştar,ajı 1 inci say/ada 
ğım,, dediği şeyi yüzde yüz 
bir kesinlikle başarması, yap
masıdır. 

Dünkü sayımızda, üzümleri
mizi koruma sosyetesi direktö
rünün sözlerini okuyanlar, ar
tık kesin bir yol üzerinde ol
duğumuzdan şüphe edemezler. 
Devlet, anormal durumlar ya
ratan teşebbüslere karşı koya
cakbr. Türk köylüsü sömürül
mez bir varlık olacaktir. Onun 
teşkilatsızhğı, hayatiğ menfaat
lannın gözetimsiz kalmasına 

sebep oluyordu. işte ulusal bir 
kurum bu müzmim hastalığın 
önllne geçiyor. Bugüne kadar 
devlet müdahalesinin imkansız 
olduğunu sananlar şimdi onun
la karşılaşacaklardır. 

Durumu şöylece saptayabi
liriz : 

1 - Üzümlerimiz için arsı-
ulusal pazarlardaki fiatlara 
uygun olmıyan bir valorizasyon 
(değerleme) düşünülmemiştir. 
Yani dış piyasalara anormal 
sayılacak fiatlar ylikemek kim
senin aklından geçmez. Zaten 
bu yersiz ve zararlı bir teşeb~ 
büs olur. 

2 - Bugünkü lzmir piyasası 
dış pazardaki paritenin aşağı

sındadır. Fiatları daha fazla 
kırmak isteyenlerin oyunlarına 
meydan verilmiyecektir. İç ve 
dış pazar fiat pariteleri birbi
rinin ayni olacaktır. 

3 - Yeni kurum ihracatcı
lara rakıp olarak değil, piya
sanın nazımı olarak çalışacak-, 

tır. Satan alacağı üzümleri 
ihracat evlerinin sabşlar yap
tıkları pazarlara satmıyacak, 
yeni mabreçlere gönderecektir. 
Sosyete bu mahreçleri bulma
ğa çahşacakhr. 

Görülüyor ki devlet, üret
menin menfaatlerini korumak 
için tedbirler alırken şuurla 
çalıştıkları sürece memlekete 
faydalı hizmetlerde bulunan 
ihracatçıların mormal kazanç
larını da gözetmek istemiştir. 

Bir kelime ile iç piyasayı 
anarşiden kurtarmak ereğiyle 
hareket edilmektedir. 

Bu fiat kontrolunun önemli 
sonuçlarıüzümcülüğümüzü kur
tarmakla kalmıyacak, onunla 
birlikte devletin bütün ihraç 
nıaddelerini her zaman için 
korumağa muktedir bulundu
ğuna yeni bir belge daha teş-
kil edecektir. 

Dirijanlarm iş kapasitesini 
her alanda gösterebileceklerine 
inanmıyanlarm bu yeni tecrübe
lerden iyi dersler alacaklarını 
umarız. 

Gerçi üzüm piya:ıasını koru
mak maksadı ile kurulan sos
yete satış kooperatifleri kuru· 
lunca yerini bu yeni kuruma 
bırakacaktır. Ve bugün yapı· 
lan tecrübenin asıl satış koo
peratifleri için bir kazanç ola-

-B ERLER 

ayı 1 oplantı 1 Borsada 
•• • •• 

"Bundan Sonra 
Yapma Tesir e 

Fiatlar Her Türlü 
en Kurtulmuştur,, 

Uzüm durumu 
Yeni şirket henüz borsada 

üzüm mübayaasına başlama
mışbr. inhisarlar idaresi de dün 
borsadan üzüm almamıştır. Bu
na rağmen borsada dün ehem
miyetli miktarda üzüm satışı Dün İlbaylıkta ilbay Fazlı 

Güleç'in başkanlığında yeni 

üzüm şirketi direktörü bay Is
mail Hakkı ve Türkofis direk-

törü bay Ziya bir toplantı yap

mışlar ve üzüm işi etrafında 
müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Toplantıdan sonra bir mu
harririmiz ilbay Fazlı Güleçi 
ziyaret ederek toplantı hak
kında malumat i5temiştir. İlbay 
demiştir ki : 

- Milli bankalarımız bu te-
şekkülle doğrudan doğruya 

nazım olmak yani dışarıda 
üzümlerimizin satış fi ya tile bağ
cının cebine giren para arasında 
büyük fark bulunmaması ve nor
mal masraflarla kardan artan 
kısmının mahsulü yetiştirenlerin 
cebine g'rmesini temin etmek 
emelindedir. 

Bir iki gün içinde fiatlar 
birc-z yükselmiş, bilhassa düş
mekten kurtarılmıştır. Bu du-
rumun dış piyasaların müsa· 
adesi nisbetinde bağcı lehine 
inkişaf edeceğinde şüphe yok-
tur. 

olmuş ve fiatler evvelki günkü 
tereffü hararetini muhafaza et
miştir. 

Yeni şirket teşkilatını ikmal 
etmekle ve idarehane ittihaz 
edeceği iş bankasının üst ka · 
tındaki yerde yerleşmekle meş
ğul bulunduğu için ancak bir 
iki gün sonra ve o da piyasa 
icap ettirirse mübayaaya baş· 
lıyabilecektir. 

Dün borsada yedi bin çuval 
üzüm satılmıştır. 

··~· .... 
Bay Rahmi 

çiftçiyi korumak ve evvelce de Bundan sonra artık fiatlar Selanik panayırını gezmeğe 
söylediğim gibi arsıulusal piyasa dünya ... piyasasınrn vaziyetine gitmiş olan Türkofis yardirek-
ile ulusal piyasa arasındaki 1 tabi olacaktır. Başka her türlü törü bay Rahmi dün Ege va-
farklar üzerinde çiftçi lehine !Jlıaı· ı·az/L ü .iu·ç yapma tesirlerden kurtulmuştur. purile şehrimize dönmüştür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Basmahane Tramvay llattı Yunan Filosu Istanbulda 

Bu hattın inşasına der- Amiralın Madamı Dün 
hal başlanacaktır Egeyle lzmirden Geçti 

Bir müddettenberi Avrupa' 
da bulunan elektrik şirketi Di
rektörü Bay Gorm~zano şeh
rimize dönmüştür. 

dan getirtilmiştir. Hattın Ke
mere kadar uzablmasından 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Kordon tramvayları ışının 
halli Bayındırlık bakanının se
yahatında Ankara'ya dönme
sinden sonra kat'i şekilde an
laşılacaktır. 

Bay Gormezanın Bayındır
lık bakanlığı komiserliği ile 
ve şarbaylıkla temas ederek 
Basmahane hattı işini kat'i şe
kilde halledecekti~ Tramvay şirketinin evvelce 

kordon hattını inşa etmek üzre 
Haber aldığımıza göre Ba-

serdettiği dilekler Belediyece 
yındırbk bakanı Bay Ali Çetin tetkik edilerek muvafık görül-
kayanın verdiği direktif üzeri- müştür. İki tarafın göstereceği 
ne Basmahane hattının inşası- hüsnü niyetle bu hat da en 
na derhal başlanacakbr. kısa bir zamanda inşa edilmeğe 

İcabeden malzeme Avrupa'- başlanacaktır. 
••••• 

Maliye Meslek 
Mektebine 
Gidecekler 

Defterdarlık merkez varidat 
memurlarlndan bay Osman, 
Hadi, Basmahane şubesi me
murlarından bay Hüseyin Feh
mi ve Foça muhasebe sekre
teri imtihanda kazandıkların
dan kendilerinin Maliye Mes
lek mektebine gönderilmeleri 
Finans bakanlığınca uygun gö
rülmüştür. 

ıt111 _,, 

Bir kadıncağ1z 
Saçlarını maklnaya 

kapllrdı 
Keten çarşısında bay lbra

him Cafer'in üzüm mağazasında 
çalışan Adem kızı Hatice 
üzümleri temizleme~e mahsus 
kalbur makinasına saçlarını 

kaptırarak hafif surette yara

lanmış ve hastaneye kaldml
mıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cağı besbellidir. İhracatçılar 
normal kazanç çevresinin dışına 
çıkmıyarak üretmeni düfünmek 
mevkiindedirler. Bugüne kadar 
böyle davransalardı piyasanın 
nazımlığını ellerinden bırak
mazlardı. 

ihracatçılarımız yeni şartlara 
uymağa, spekülasyon sevdasın
dan vazgeçmeğe, dış piyasa-

1larda güveni arttıran bir du· 
ruma rastgele durumları tercih 
etmemeğe alışmalıdırlar. 

Bundan sonra kazançlarını 

anormal şartlar içinde arayan· 
ların burada iş görmeleri 
imkansız olacaktır. 

~•-vk.•1. :mııst.:n 

Yataklı vagon 
Ücretleri indiriliyor 
Halkın rağbeti ııazarı itibara 

alınarak yakında yataklı vagon
lar tarifesinin esasında yeniden 
yüzde yirmi nisbetinde bir ten
zilat yapılacaktır. Evvelce ya
taklı vagonlarda gidip gelme 
biletlerinde de yüzde yirmi ten· 

zilat yapılmıştı, Bu suretle ten
zilat yüzde kırka çıkarılmış olu-
yor. 

• • • • • • • • • 
Kırkağaç ilçebayı 
Eski gazeteci arkadaşları

mızdan Kırkağaç iJçebayı Ali 
Fuad mezunen şehrimize gel
miştir. 

Sayım hazırlıkları 
Teftiş ediliyor 

20 Teşrinde yapılacak olan 
genel nüfus sayımı işleri ha-

zırlıklarını teftiş için kazaları 

dolaşmağa çıkan Hukuk işleri 

direktörü bay Dilaver avdet 

etmiştir. Beraberinde giden bay 
Nazım Tireye gitmiştir. 

••••••• ' 'r 

lstanbula gidenler 
Dün Mısır seferinden dönen 

Deniz işletme idaresinin Ege 
vapuru lzmirden 347 yolcu 
alarak Istanbula gitmiştir. Va
purda yer olmadığından bir 
çok kimselerin müracaatı red
dedilmiştir. 

•••••••••••• 
İzinsiz sllAh taşıyanlar 
Kemer merkezinde yapılan 

Bilah araş' ırmasıııda Ödemişli 
Ali Riza oğlu Hüseyin ile Kü
tahya'lı Mehmed oğlu bakkal 
Ali Rıza'da birer tabanca bu
lunarak alınmıştır. 

Şarbay doktor Behçet Uz'u 
Yunanistandan getiren ve dün 
öğleden sonra Istanbula giden 
Ege vapurunda, bugün lstan
bulda bulunacak olan Yunan 

donanması amiralının madamı 
Liza Aleksandra da bulunu
yordu, 

Şarbayımız vapurun lzmirde 
kaldığı dokuz saatlık müddd 
zarfında madamın şehrimizi 

gezmesini kendisinden rica et
mişti. 

Madamın vapurda bulundu
ğunu haber alan Uray, kendi
sinin iyi bir surette karşılan-
ması için tertibat almış bulu
nuyordu. Konuk madama pa-
saportta zarif bir buket ve
rilmiştir. Şehir meclisi üyesin
den eczacı Bay Lütfi Madam 
Lizaya mihmandarlık ederek 
şehrin görülecek yerlerini ve 
müzelerini 'gezdirmiştir. Mada-
ma vapura dönüşünde de Şar 
bay tarafından bir buket ve
rilmiştir. 

lzmirde Gar Santral 

Alsancak ve Basmahane 
istasyonları birleşecek 

< J ·--·-·. 
Haber aldığımıza göre Alsan- kinelerinin kaza çıkarmalarına 

cak ve Basmahane şimendifer da son verilmiş olacaktır. Bu 
istasyonlarının ve hatlarının te.dilat yapıldıktan sonra me-
birleştirilmesi etrafında incele- sc!~ Denizliden lzmire gelen 
meler yapılmağa başlanmıştır. bir yoku trenden inmeden Af-

yon veya Bandırmaya seyahat 
Her iki hattın da inşaatında edebilecektir. 
bunun için bazı tadilat yapıla- Bundan başka her iki hattı 
cak ve bu suretle Hilal ishs- birleştiren yerde yapılacak is-
yonunda Basmahane hattı üze- tasyon binası için de incele-
rinden geçen Aydın hattı ma- meler yapılmağa başlanmıştır. ........... 

Fransız konsolosu 
Şehrimiz Fransız general 

konsolos ubera berinde konso

losluk hukuk müşaviri olduğu 

halde dün Ege vapurile Istan

bula gitmiştir. 

Ziyaret 
Beynelmilel yataklı vagonlar 

şirketi milmeasili bay Hüsnü 

Durukal ıehrimize gelmit ve 

dün ilbay Fazlı Güleçi ziyaret 

etmiştir. 

ELHAMRA 1. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

SON GÜNAH 
Büyük muvaffakıyetle devam etmektedir 

GECE 9.15 seansında bütün mevkHerde tenzilat 
Birinci 25.. Balkon 35.. Hususi 50 .. 

Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs vardır. 
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Gelecek proğram : 

ViY ANA BüLBüLü 

.ev E;.~ıu• 

1 
• 

Kira evlerı ~ 
Şu kira evlerine g~:- lıt 

ten neler çektiğimi bır JIJ 
lirim, bir benim burdeh::ıt 
eşyalarım, çoluğunı ço 

bir de Allah.. k ~ 
Bakarım : Semt uza ~; ~ 

havası bozuk gelir, birk~ 
geçtikten sonra rab• /jt, 
meyd~na çıkar, ican ~h t/! 
lir, elhasıl gelir e>tıhl ., 
Haydi sokak sokak ef dJ. 
Mübareklerin yanlarına k ~ 
maz. Kırk kapı çalıp, kıd, '1 
öptükten, bir o kadar ;;J1ı 
vardıktan sonra naoe ~ 
üstünkörü bir ev b tJI 
yıkılmaması için yapıla~...,, 
damına asılı boncuklu b Joı' 
şişesidir. Çarnaçar razı 0 it' 
Sahibi aranır, evdeki k• tJI 

- Biz bilmeyiz. be1 

yerde.. -~ 
Haydi kahvece k~ 

dükkan dükkan adadl ~ 
faslı başlar. Nihayet b~ 

- Birader evi 1car• e1"1'_ 
daha bir saat evve~ ! ;,J1 
size verirdim der. öıur 
öldürür müsüu. b'll , 

Tekrar bir arayış, ~ "
külatla icara veriJınedlll~ 
böyle bir ev ve evin 9' 

karşılaşır sın : bi"' f 
- Kardeşim üç •Y e'll rl 

şin almadan vermeıDı b 
rı falan Jiraya.. ~ 
dıye evin halile 111 ~ 

olmıyan bir para ister· ~ vur · 11 
de beş para yoktur: ·ııde ~ 
vur yukarı bin naz ıçı d• V 
mı mum edersin. Se~et ';' 
olursun. Senetler, sepet. ',; 
turatolar yapıhr, e\ll i ti._ 
alıyormuş gibi uzun eza , 
meleler olur, tavsiyeletı '
hatler verilir, kab\'elet~~ 
içilir, anahtar ya sioı'' ~ 
bakkaldan, ya evdeD ... " 

· ers•-'1 ~ verilerek alınır, ~ır . ti'~ 
karsın ki · su kesıJaııŞı ..... " 1 d rSIP""~ 
bir taraftan taşın:ı u ,,.. ,.. 

d''/ or•r su c çtıracağım ı e eJtl ~ 
raya koşdurur, cereııı ~ 
rirsin, su gelir, çeşıııe di ~ 
tur, tamir ettirirsinJla~ 
tamiri çıkar, elhasıl 1 (IJ'I_ 
emdiği süt insanın bUJe o :~ 

li be ,, 
boram boram ge r, Jarl' ; 
ya taşımak, araba~ ,'f" .J 
yol bulmak, ayrı _ço ı.atl'Jt 
derttir, elim deyaııfı d• " 
gelmişken yarrn . on~e·~~ 
tayım, dertleneyıaı 1' 

----~--
Dil işleı·:. 
Bir düze)tJlle ~ 

lstanbul 19 (!'·AJ ;~ 
~ili ku:umu . gen iJılleOi' 1 
lbrahim Necoıı V ·ıJ9'- ..at 
günkü gazetelerde '° c8 ~ 

k d
. . . Qç8D !".: 

çı an ıyevının edeO fİ 

gori sözlerden b:~; .. ~· f 
mında bir yanlış d bi!JI 
yevin bu bölüoı .. ü~ e~6~ 
hancı dillere 1 ur ,,..J 

• w. l l .. n 'fe J:, 
geçtıgı an aşı - d'liıoİ'' "-· 

1yabancılaşarak . deri~;.., 
dönen bütün kelılll cliYe ~ 
TUrkçe kökünden . ele ~ 
gibi aldık, cu . b•Y' ..aılesıo ~ 

cılaşarak kelioıesı, tb'' 
rak şeklinde çıkoı• f~ 
tiyoruz. af ıııJeJ'" 

Burdur ıyıe ' eSI 
Hastahall __.. ~ 

AA)~ 
Burdur, 19 ( ·ode ,,,. ~ 

lstanbul gazet;s~esi y•~ 
memleket hasta 8 yası 'i 

d ~, ' yarıda bırakıl 1~ dut"~~· 
Bu haber gerçe ·cJefİI' 

. d" YaP1 • ., bot ·~ 

tirilmesi için yenı Sil!~ 
gun değıl ır. . yıl ~~ 

uştur· 1 tahsisat kond'ktell ge 
günlerde tas ı taaı• 
yakında yapının kal.ı
işi üsterıneye ~1 -•e t 

· · oneJIP 
sağlık işlerını 

mektedir. 



~htilil Kraliçesi 
BAYAN TALYI~N 

Robespiyerı 
Yere Seren Kadın 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
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Kötürümün parnm parça vü- Her taraftan idamm hemen 
cüdunu iskele kenarma iten bir yapılması istenildi: 
takım insanlar ! - Suikastçılarn işkence! di-

- Bu pislikleri Sen nehrine ye bağırıyorlardı. 
atalım ! Diye bağırıyorlardı. Bir kaç topçn bunları ulusal 
Fakat o vakit bu kırık bacak- k·urtuluş komitesine getirdiler. 
ları saran parçalanmış kumaş- Bir tahta üzerine serilmiş 
lar arasından acınacak bir ses olan Robespiyer salonun ma
yükseldi : sası üzerine konuldu ve halkın 

- Bir saniye, vatandaşlar, hakaretlerine terkedildi: Başı 
daha ölmedim. altına bir tahta kutu konmuş-
Şafak Paris üzerinde doğu- tu. Bir cerrah aradılar. Yara

yordu. Löbanın cesedi ile iki lıyı bir dirseği üzerinde yarı 

Hanriyonun, Kuton, Robespi- kalkmış bir vaziyette buldu. 
yerin yaralı vücutları sedyeler Robespiyer ağzından çıkan 
üzerinde konvansiyon meclisine kanı bir tabanca kılıfı içine 
getirildi. Bir ipe bağlı o- tükürüyordu, 
larak da ihtilal mahkemesi Açık mavi elbise, beyaz ipek 
başkanı Dumas ve Sen-Jüst pantalon, mavi çoraplar kan ve 
yürüyorlardı. çamura bulanmıştı. Bir kaç 

Meclisin eşiğinde zafer su- hafta evvel aynı kostüm içinde 
leri ortalığı çınlattı. Halk mağ· "yüksek varlıkla,, bir olmak 

luplara hakaret etmek için üzere sun'i dağa günlük ve 
iiıüşüyordu. Başkan kürsüsün- çiçeklerle zeytin dalları arasın· 
de ŞarJiye vardı: da çıkarken üzerinde yine aynı 

- Say]avlar, dedi, Robes- kostüm vardı. 
piyer ve suç ortak 'arı salonu- Düşürülen tanrı şimdi masa 
nuzun eşiğindedirler. Onları üzerindeki kağıt parçalarile yü-
CSnünüze çıkarsınlar mı? zünü siliyordu. Cerrah tarafm-

Saylavlar haykırdılar: dan iki üç dişi çekildi ve pan-
- Hayır! Hayır! ıuman yapıldı. Bu ıztıraplı 
Tiiryo söz aldı: amliye esnasında hiç inlemedi 
- Bir müstebidin oturduğu bile. Cellatları görmemek için 

yer etrafa veba saçar. Onunla gözlerini tavana daldırıyordu. 
ıuç orta1ıdarının girecekleri bir Mevkuf olan general Hoş bir 
tek yer vardır: Giyotin. Kanun koridorda dolaşırken bunların 
satırının vakıt geçmeden on· getirildiğini görmüştü. Kahra· 
ların üzerine düşmesi için iki man, düşmanlarının felaketine 
komite lazım gelen tedbirleri kendi görünüşile hakaret et-
alaaaııdırlar. memek için başını çevirdi. 

-~ .. .... . 

34 beygir lrnv~·etinde bir buhar makinesi ve Babkok sis
teminde ( 81 ) borulu bir buhar kazanı ile sa tta ( 35 ) tona 
kadar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'lar, vatak ve 
t~ferrüatları muhtelif kuturlarda kasnakları satılıktır. Bu te
sısat gayet az kullanılmış yeni deniJebiJecek bir vaziyettetir. 
• !alipJerin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
sılındirhanebe Bay Reşada müracaatları. Telefon : 3986 

20-21-22 - 24-26-28 (3117) 
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VE 

JŞIKLAR SiiNüNCE 

Brezilya ........ 
Cumur başkanile 
Atatürk arasında 

Ankara, 17 (A.A) - Brezil
yanın u lusal bayramı dolayısile 
cumur başkam Atatürk ile Dr. 
Getuilio Vargas arasında aşa
ğıdaki telgraflar verilmiştir. 
S.E. Doktor Getuilio Vargas 
Cumur başkanı 

Rio De Janeiro 
Brezilyanın ulusal bayramı 

münasebetile ekselansınıza en 
içtem tebriklerimi sunar ve 
şahsi saadetiniz ile Brezilyanın 
bayındırlıgı hususundaki issi 
dileklerimin kabulünü rica ede-
rım. 

Kamili Atatürk 
S. E. Kemal Atatürk 
Cumur başkanı 

Brezilyanın ulusal bayramı 
münasebetile güzel dileklerinize 
teşekkür eder ve Türkiyen n 

bayındırlığı hakkındaki içtem 
dileklerimin kabulüoü rica ede-
rım. Doktor 

Getulllo Vargas 

Yunan filosu 
Bugün IRtanbulda 

lstanbul, 19 (A.A) - Istan
bulu ziyaret etmek üzere 
Yunan sularını terkeden bir 
Yunan filosu ve deniz uçakları 
yarın (bugün) lstanbula geli
yor. Filo lstanbulda b~ gün 
kalacaktır. 

Beşlerin son teklifi 
Dün ilgili devletlere verildi ______________________________________ ...,,_,._ 

Danımarka dışbakanı ile Sovyetler Beşlerin 
Teklifini sömürgecilik sayarak protesto ettiler 

Rapor çok gizli tutuluyor 
Cenevre, 18 ( A.A) - Beş· gazetesi Cenevreden öğreni· ı ltalyan ve Habeş cevaplan ge

ler komitesi işini bitirmiştir. yor: linceye kadar gizli tutulacaktır. 
Önergeler öğleden sonra ıtal· Baron Aloizi B. Lava} ile Bununla beraber ayni zamanda 
yan ve Habeş delegelerine B. bir görüşmesinde beşler ko- da hem Habeşistanın ekono· 
Madariga tarafından verile- mitesi önergelerinin İtalyan mik bir yardım elde etmek 
cektir. delege heyetini Cenevrede arzusu ve hem de komitenin 

Tekllflerln son fekll daha fazla tutacak hiç bir mantıkı bulacağı ltalyan istek
Cenevre: 18 (A.A) - Röyter şeyi ihtiva etmediğini bildir· feri tatmin edilecektir. 

Ajansı ayları bildiriyor: miştir. Konsey endi•• Ha 
Beşler komitesi Italya ve Bir görU,me temell Beklendl 

Habcşıstana yapılacak teklifle
rin son şeklini tesbit etmiştir. 
B. Madariaga buna dair olan 
muhtırayı bugün öğleden sonra 
ilgili hükumetlerin delegelerine 
verecektir. 

Rusya ve Danimarka 
protesto ettiler 

Paris 18 ( A.A) - Journal 
gazetesinin Cepevreden öğren
diğine göre Bay LitvinofJa, Da
nimarka dış bakanı beşler ko
mitesinin önergelerini protesto 
eden bir dilerge vermişlerdir. 

Bunun sebebi her türlü sö
mürgeciliğin reddedilmesi, Sov
yetler birliği prensiplerinden 
birini teşkil etmesidir. 

Londra 18 (A.A) - Times 

B. Laval cevabında bu öner
gelerin kesin bir koruma tarzı 

olarak değil bir görüşme temeli 
olarak telakki edilmesinin la· 
zım geleceğini söylemiştir. 

İngiliz deleğeler heyeti böyle 
bir zihniyeti kabUI etmiştir. 
Gazete bu önergelerin bir kaç 
gün önce sanılanın tersine o 'a· 
rak yalnız ltalyaya müsait olan 
kısımları için bir tadilat şek
linde telakki edileceğini ya-
zıyor. 

Taymis, büyük faşist konse· 
yinin bugünkü toplanbsının en
dişe ile beklendiğini, çünkü 
Italyanın bu münasebetle ulus
lar sosyetesinden çekilmesi 
mümkün bulunduğunu bildiri· 
yor. 

Anıa,maya dofiru 
ilk adımmıf 

Genevre: 18 (A.A)-B. Alo
izinin Mussoliniye durumu an
latmak için yarın Romaya gi
deceği kuvvetle söylenmekte 

ltalyaya mUsald ve bu geziye ltalya tarafından 
Cumartesi günkü ltalyan anlaşmaya doğru atılmış ilk 

bildiriği beşler komitesinin adım olarak bakılmaktadır. 
uluslar sosyetesi statusu fik- ltalyan çevenleri bu hususta 
rini bozmamak kararını teyid henüz bir karar verilmemiş ol
etmiştir. Rapor münderecatı duğunu söylemektedirler. 

...... R~~Y~d;~ .... ·g~ı~~ ... k~~~ki;;~;~; ................ A;·~·~;~dl~k;d; .... h~Ş~~d·~~;ı~k .... .. 
Eskişehirden sonra lzmit Arnavudlar tuz yok-
F a brikala:rını gezdiler luğundan ıstrab çekiyor 
Eskişehir, 18 (A.A) - Öıel 

aylarımız bildiriyor : 
Konuklarımız öğleden sonra 

siloyu, devl~t demiryolJarı teş-

kilatını ve diğer kurumları gez· 
diler. Bu geziş yediye kadar 

devam etti. Akşam şeker fab
rikası tarafından, fabrikada 

onurlarına bir şölen verildi.Şö
len samimi bir hav.ı içinde 
geçti. 

Konuklarımız Eskişehir en
düstrici hayatında gördükleri 
intizamdan çok mütehassis ol-

dular. Türkiyenin bu alanda 
daha ileri adımlarla yüksek 
sonuçlar alması dileğinde bu
lundular. 
Konuklanmız bu akşam iz

mite hareket edeceklerdir. 
E•kl,ehlr fabrikasını 
Ziyaret 

Eskişehir, 18 (A.A)-Ekono
mi bakanı Celal Bayar ile Rus 

konuklarımız bu gece saat 24 
te Eskişehire gelerek istasyon· 

••• 
Bulgar garnizonları 
Cenub a tallme başladı 

Istanbul, 10 (Özel) - Sofya 
dau bildiriliyor: Bulgar garni

zonları Bulgaristsnın cenubun

da talimler yapmaktadır. Kral; 

askeri teftiş için Rusçuğa git
miştir. 

Atletler geldi 
lstanbul, 19 (Ôzel)-Yugos

lav ve Arnavut atletleri de şeh
rimize geJmitferdir. 

da ilbay ve şeker fabrikası 
direktörü tarafından karşılan
dılar. Geceyi vagonlarında ge
çiren misafirler sabahleyin sa
at 9,30 da şeker fabrikasına 
geldiler. Burada ilbay, şerbay, 
parti başkanı kendilerini kar
şıladı. Mısafirler iki saat ka
dar fabrikayı gezerek direk
tör Kazımın izahatını dinledi
ler. Öğle üzeri şeker fabrika· 
sının verdiği şölende bulundu
lar. Öğleden sonra başka sa
nayi kurumlarını gezdiler. 

Kayseri kombina~• 
Moskova 18 (A.A) - Gaze

teler Kayseri bez kombinası
nın açılma töreni münasnbe
tiyle B. Molotof'un ismet İnö
nüne göndermiş olduğu selim 
telgrafı ile Türkiye başbaka
nının vermiş olduğu cevahı yaz
maktadırlar. 

Memurlar maaşlarını alamıyorlar 
Atina, 19 ( Ö.D) - Selinik'teki Arnavudlara gelen baıı ha

berlere göre, Arnavudlukta durum yeniden gerginleşmiştir. Zira 
birçok yerlerde ahalinin sinirliliği açıkca kendini göstermek
tedir. 

Gelen haberlere göre, diğer hoşnudsuzluk sebeblerinden baş
ka, en ziyade tuz yokluğu Arnavudları muıtarib etmektedir. 
Arnavud hükumeti önüne geçilmez finansal güçlükler karıısın
dadır ve memurların birkaç aylık alacakları toplanmıştır. 

Bulgar Kabinesi 
Gelen haberler kabinede değişik

olacağınl gösteriyor lik 
İstanbul 19 (Telgraf) - Bulgaristan kabinesinde yeniden bir 

değişiklik olacağı bugün gelen Sofyn haberlerinden anlaşılmak
tadır. 

Bu haberlere göre, Ceneve'de bulunmakta olan Bulgar Dış 
bakanının Cenevre'den dönüşünde Bulgar kabinesinde değişik
lik olacağı ve kabinenin köse Ayvanof ve yahut hacı Mişef'in 
kuracağı iht mal dahilinde olduğu bildi~ ı!mektedir. 

TAYYARE SiNEMASI Telefon 
311H 
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BUGUN : iki Büyük Filimle 
ILIC PRC>GR.A.1\1.1: 

1- SOKAKLARDA ALTIN 
Albert Prejean, Daniel Darieux, büyük şarkılı komedilerı 

2 - fl ... ŞK ÇiÇEKLERi 
Baftanbafa dans, mUzlk, gUzalllk ve •tk fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini miniJerin revüleri 

....... P.!~~~.! .. ;.f.!~.t}~.~~.~ .. t.«;!1.~~1!~.l.~P.!~'!!~,!~r;~.!!!r}~~!.~~ ... !!~.'J!?.'! •• 1!?.!!~!'.'!~! .. ~!? .• ~.'!!!t~!I!. ....... 
SEANS SAATLERi : Her ün 15 te cumartesi, zar nleri 13 te hatlar 

asabı bozmaz ANKARA B•RASJ Mide bulandırmaz, 17ş ağr:tmaz, 
J Yalnız sıhhat ve neşe verır. 



Aydın ol)lu Bay Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 

Birgiyi nası ad 
ölümle bi e e uv 

::E-3:,al~i.k!i tarihi. rou:ı.on. -35- -Yazan; :ı:>erv-in ~enıa1 

çö·;~·k···ı;;b~"öğ'~d~~ sonra ens~~ ..... ~fiy;~~~ .. ~~;;y~;;· · a 
em yemek yiyor, hem de Ay ı 
Varmış... Cidden enfes bir ka 

v og unun 
ın diyor 

1 

u. 
Çakır - Söyle aziz baba, 

ruhumuza hakkın kaynağın
dan damla, damla, güzellik 
iyilik ve aşk eksirini swlUyorsun. 
Her sözünde hakkln cilvei be-

yanı var. Kaderin zalim eli 
baharımızı hazane eriştire · 
cek; beyaz başın yüksek 
dağların sırlı tepelerine ne 
kadar benziyor. Beyaz, mavi 
gözlerin gökler kadar derin; 
yüzün ömrün dürülmii§ türlü 
kitabı. Aç bize o kitabın sa
hifelerini biz de hakkın sırrını 
heceliyelim. 

Çörekbaba - A çocuklar; 
beni ne rütbe büyülttünüz. 

Kalbimdeki gurur yılanını 
uyancLrmağa çalışmayın ; bu 
ya~ımdan sonra bana yazık 
olar. Ben onu çoktan hoğmuş
tum. Dinleyiniz yanulanm ; 
büyük bir camn sözü { Sen ki 
göklerden büyüksün, sen ki 
toprağa e9irsin. Ne göklerden 
büyüğüm diye gururlan~ ne 
toprağın esiriyim diye kederlen. 

Eğer gökler kadar büyüksen 
sen nursan. Eğer toprak kanı
nı emiyor ve seni posaya çevi
riyorsa sen anas1rı erbaanın 
cılız bir karaltısından ibaretsin 
bunlardan birini tercih etmek 
sana aittir ey fani,) ..... Öyle ise 
gençler, (kaderin acı cilvelerine 
karşı gül!...Bahar geldiği zaman 
baharın çiçeklerini kadehine at .. ) 
Cismin mezara kapandıktan 

sonra sana ne kalll'? .. Bir kaç 
Mayıs aşkı değil mi?. Açık çeh· 
reli hülyaperestler bize: " Eser• 
ve müessiri arayalım ,, diyorlar. 
Laf ve küzzaf! Biz gül toplıya
lım ... 

işte size ömrünüzün baha
rında nasihatıml.. Beni epice 
söylettiniL Güneş bir mızrak 
yülueldi, bu hatunları ne ya• 
pacagız. Biz subbete daldık. 
Onları unuttuk. Jülyet ve 
Hanriyet hayret iç.inde bu çok 
samimi dostlara bakıyorlardı. 

jülyet - Aziz hemşire; ta

liimiz birbirimize ne kadar 
benziyor. Bu Türkler ne iyi 
insanlarmış. Bizim için hayat
larını feda ettil~r. Bu kahra
man; seni kurtarayım derken 
yaralandı. Ne kadar da yakı
şıklı ve sevimli bir genç. 

Hanriyet - Beni kurtarma
ğa geldiği vakit topallıyordu. 
Demek benim yüzümden, hiç-

te söylemedi. Acaba nişanlısı 
var mı? Çakır' a bitab ederek, 
muhterem efendim; yaralan-

mışsınız. Size kalbi minnetle
rimi takdim ederim. Bu hissimi 
ölünciye kadar kalbimde sak
lıyacağım. 

Çakır - Aziz bayan ancak 
vazifemi yapb.m. Vazifesini ifa 
etmiş bir nefsin duyduğu ru
hani bazz, dünyevi olan başka 
biç bir zevk ile kıyas kabul 
etmez. General dediğiniz o 
ızbandut herif beni gafil avla
dı. Bu nasıl generalmış? Eşkı

yalığa çıkmış; namus diişmanı!. 
Hükiimetiniz bu serseri adamı 
nasıl kumandan yapmış, hayret 
ediyorum. 

Hanriyet generalin hükümet
çe matrud olduğunu ve askeri 
kuvuetlerce şiddetle takip edil-
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geçiyor. bu kızları yerlerine 
teslim etmek lazım. Herif
ler iyi dayak yiditer. Kendileri 
gibi Jerserileri toplayıp tek
rar gelme1eri çok mulıtemeldir. 
Emanetleri bir an evvel yerleri
ne verelimde, biz bize kahrsak 
hesabı tamam, gamsız, gussız 
tutabiliriz. 

Çakır - Kızlan dinledim. 
Aşkın dilinden anlarım. Hanri
yetin gönlü sana düştü. Gözü
nü aç evfad ~ yahu ; şu mızra
ğı yiyen adam acaba öldü mü? 
Bir bakıver ; kımıldıyor. Yar
dım edetim. 

T uğnıl yerde yafan adama 
yaklaştı. Göğsünden aldığı ya
ra ağuca o1duğundan konuşa

mıyor. Gözleriyle yalvarıyordu. 
Tuğrul~ hemen diz çökerek 
yarasını temizledi. 

Güzelce sardı. Biraz sonra 
bir ses; efendi\er kahramanlı
ğınıza sığınırım. Beni burada 
bırakmayınız. Beni de Birg ye 

götürünüz. Prensese bir çok 
diyeceklerim var. Bu mel'un 
herif bizi kandırdı. Çörekba'ba; 
ne çare; sen yürür bu yaralıyı 
bindirirsin. Düşene vurulmaz, 
yaTdım edilir. Atalarımızın 

öğüdü budur. Haydi yo!a. Bir
giye elimizi, kolumuzu saUaya, 
sallaya gireriz. Öte tarafını 
bana bırakın. 

KafiJe yola dü:ıülmüştü.Gene
ral orman kenanna gelerek Han
riyeti ara!arında görünce ku
durm~ köpek gibi uludu. Hay 
kör şeytan, yaraladıkları ada
mı da götürüyorlar. Bizim mel
on serseriler yetişemediler. Bir 
ağacın dibine yıkılarak kılm-

cile toprağı aelmeğe ba~ladı. 
Bef inci kısım 

Öğleden sonra, Prenses So
fi yanın sarayında Çörek baba 
hem yemek yiyor, hem de; 
Aydın oğfonun hakkı varmış. 

Cidden şahane bir kadın; diye 
düşünüyordu. 

- Sonu var-

Romanya Bisiklet Turunda 

zmirli Kiz i 
alarını Anla · ıyor 

Bisikkt(ilerimiz fJiikreş F.lçilt{fimizde Elçi Bay 1annövmte Bir Alada 
Baştara/ı birinci sahifede dirJeri arasında Bükreıe giriş 

dan S()nra kaldığımız oteller ç.ok hoş oldu. 
bir tamirhane halini alıyordu. Bütiin koşuyu kaunmış gibi 
Günde vasati 170 kilometre alkışlanıyorduk. Esasen Romaa-
yol katediyordak. yalılar bize çok eyi misafirper-

y am"n bisikletçüer1e karşı- veruk göstermişlerdi. Ve ya-
laşmıştık. Fakat biz de onlar- rıştan sonra Bükreşte kaldığı-
dan geri kalmıyorduk. Eğer mız beş alb gün içiude gitti-
bisikletlerimiz dar UstikJi oJ- ğimiz ve gezdiğimiz yerlerde 
mayıpta 0 topraklı yerlere eyi karşılanıyorduk. Müsaba-
göre ve onlarınki gibi geniş kalar esnasında Türk ekibi di-
lastikli olsaydı bir çok konak siplinden ayrılmamıştır. Bizi 
da kazanabilirdik. müteaddit defalar hilelerle 

düşürdükleri halde biz kimseyi 
Son konak ki Bükreş'e düşürmedik, ve kazandığımız 

varıyorduk. yol asfa1ttı. kupa ve madalyalar en çok 
Orada kendimizi gösterdik. bıraktığımız iyi intibadandır. 
Kirkor en yaman ve umu- Romanya turundan bir çok 
m.iyet itibarile birinci gelen tecrübelerle döndük. Ezcümle 
R<>manyah Danyelden on da- biz lastik patlama ve tekerlek 
kika evvel Bükreşe girmişti. değiştirme işinde dört beş da-
Ben bir kaç yerde kaza geçir- kikalık bir çabukluk kazandık. 
dim ve müsabaka harici koşan Bu ise mühimdir. Ve bütün yol 
Talatın arkasından dördüncü esnasında bunun acısını çek-

miştik. Onlar ne de çabuk 
olarak şehre girdim. Bu etabı lastik deği~tirivorlardı. 
vasati o tarak 34n25 kilometre ................................... ••••••• 
üzerinden koşmuştuk. Bükreşe Kira ık y 
girerken bizi karşılamağa ge
len on binlerle kişi ile karşı
laştık. Bunlar radyoların ver
diği mütemadi haberler üzeri
ne heyecanlarına kapılarak ki· 
lometrelerce mesafeden netice-

elenlerdi. Bunun 

Şehir gazinosu karşısında 6 
yol ağzında denize karşı her 
türlü asri ihtiyaçları havi çok 
güzel bir ev kiralıktır. Talib-
ferin Yeni Asır idarehanesine 
her gün saat 17 den sonra 
müracaatları 

Şarbay Atinadan Geldi Yeni Asır'ın . 

Selanik Panayırının Ehemmiyeti -
Türk - Yunan Dost uğu Kuvvetlidir 

Lafontenı 

Aldanmak 
. b' 'ft . tarl•· Vaktıle saf ır çı çı ıs 

- Ba.ştarafı 1 nd say/ada -
hfımetinin ulusal duygularımıza 1 
karşı gösterdiği bu hassasiyetin 
bizi çok sevindirdiğini şarbaya 
söyledim. 

Selanlk pana ırında 
Selanik panayırını görmek 

benim iç.in çok faydalı oldu. 
Diyebilirim ki Selaniğin bu
günkü takdire değer ba
ymdırhğında panayır işi başlı 
başına bir amil olmuştur . 
Salahiyet sahibi idare adam
ları da bunu böyle söyle
mektedirler. Selaniğin yapılan 
planının tatbik şekillerinin bu 
günkü şehircilik bakımından 
göze çarpan bir güzeJliği var. 
Selfınik panayırı hu şehri bir 
çok kazançlara mazhar etmiş 

ve etmektedir. Bunu takdir 
eden Yunan hükumeti, pana
yınn bugünkü yerini dar bula
rak dolrnz milyon drahmi ver
mek suretile daha geniş bir 
panayır yerinin istimlakine ka
rar vermiştir. 

Arsı Ulusal Selanik Pa
nayırının en bariz hususiyeti 
ciheti Yunan ulusal endüstri 
paviyonudur. Yalnız hu pav
yonda Y wıanistanın her yerin
den panayıra iştirak etmiş olan 
ekspozanların sayısı aört bin 
beşyüzü tecavüz etmektedir. 
Yunan endüstrisini ve mahsu
latını herkesin gözünde canlan
C:hran hu pavyon hakkındaki me 
saiyi ve nasıl hazırlandığını Yu
nanistandaki ekspozanlen bir 
araya nasıl topladıklarını ve 
panayıra iştirak ettirdiklerini 
büyük Bir ilgi ile sorduğum 

zaman heryerde ılbay ve muta· 
s rrıf Jıklann başkanlıklarında 
teşekkül eden özel komisyon· 
ların en kuçük sanat erbab~dan 
başlıyarak sanayi, ziraat ve ti
caret erbabını özel b!r aleka 
ve teşvikle s~vk ve işba· et
tirtmekte olduklallnı ve bunu 
da ulusal bir ödev telakki et
tiklerini öğ•eıdim. Panayıra 
iştirak eden bilhar.;a bu ulusal 
firmala:?", satışta:ı ziyade teş
hire kıymet ve önem vermek .. 
tedirler. Bunların arasın.da her 
yıl iyi mal teşhir edenlere nak
di mükafat maddya ve takdir
nameler verildiği için panayıra 
olan ilgi yıllar geçtikçe daha 
çok artmaktadır. 

Bu nakdi mükafatlarda hü
kumet ve Ziraat bankasımn da • 
yardımlan görülüyor. Arsıulu
sal Selinik panayırına bir çok 
ecnebi firmalar Ye hükümet1er 
de iştirak etmişlerdir. Bunların 
çokluğu nazarı dikkati celbede
cek derecededir. 

Türk-Yunan dostluğu 
Şunu da söyJiyeyim ki gerek 

Atina ve gerek Selanikte Türk
Yunan dostluğunun halk arası
na tamamen yayılmış oldu
ğunun ve Türkleri pek 
çok sevdiklerinin yakinen şa
hidi oldum. Atina ve Selaniğin 
şehircilik itibarile bizi ilgilen
diren işlerini yakından tetkik 
etmek fırsatını hazırhyarak ve 
Türk - Yunan dostluğuna özel 
bir kıymet ve önem veren mes
Jekdaşlarım Atina ve Selanik 
Şarbaylarına bilhassa müt~şek
kirim. Atina gazetelerinin de 
Arsıulusal beıinci lzmir Pana
yırı ve Türk - Yunan dostluğu 
hakkındaki yazıları münasebe
tiJe orada kendilerine teşek

kür ettim. 
Dr. Behçet Uz'un Yunan 

gazetelerine beyanatı 
Atina yolile Selanikten dö

nen Şarbayımız Dr. Behçet 
Uz Yunanistanda çok iyi kar
şılanmışl r. 

Atina Şarbayı B. Kaocas, 
Şarbayımızın lzmire dönmek 
üzere Atinadan geçliğini haber 
alınca bayan Uz'a bir buket 
göndermiş ~e akşam Kifisyada 
Şarbayımızla bayanı şerefine 
bir şölen vermiştir. 

Yunan gazetecileri Şarbayı
mızla mülakat ederek lzmirin 
uray işleri ve bayındırlığı hak
kanda malumat almışlardır. B. 
Uz lzmirin bayındırlığı hak
kmda nikbin olduğunu ve on 
sene içinde şarın tamamile 
yapılmış olacağını söylemiş. 

yangın yerlerinde yeni vapılar 
için gösterilen kolayhklan ve 
kurtuluştan beri lzmirde başa
r1lan önemli bayındırlık izer
lerini anlatmıştır. 

B. Uz bundan sonra 
ulusunun Yunan ulusuna karşı 
senpolisiudeu bahsedet"ek 
miştir ki: 

- Bu karşıhklı sev~i ve 
sempatinin delili, panayırdaki 
Yunan pavyonuna karşı halkı
mızın gösterdiği ilgidir. 330bin 
kişi hu pavyonu iezmiştir. 

Çok defalar pavyon önünde 
geçilmez bir kalabalık toplam-

• yord.u. Çünkü herkesin birden 
girmesine imkan olamıyl)rdu. 1f. 

). Burada da, dost Yunan ulu- .f. 

sunun memleketime karşı dost· 
ça duygularını büyük sevinçle' 
gördüm. Yunan gazetelerine 

"f .. k 'k' hırs sında çı surer en ı ~ . I· 
çiftçiyi aldatıp öküzlerını ~p 
mak için bir kenarda 00.~. 
kurmaşlar. Hırsızın birisi J' ğt 
çinin yakınlarında bir he~. ede 
saklanm1ş, ötekisi azıcık otesiP 
b. ·- k k nıuna ır tepecıge çı ara ~ lioİ 

bir zamanda bağırnıaga e et· 
kolunu sallıya sallıya te1aŞ 
meğe başlamış: . bıJ 

- Amanm, olmıyacak ıŞ 11,b 
ben şaştım bu işe, allah. ~ay
dünya kurulduğundan berı bell 
lesi ıörülmemiştir~ saştırıı 
bu işe.. o 

Çiftçi bu bağırtıyı duY0~l;.si 
telaşı görünce durmuş ve 

alnına siper ederek: "''e "arı 
- Heyy arkadaş! 1" 

ne bağırıyorsun. 
Hırsız: cıiP 

Gel de gör, bak ne 3 

şey dem"ş .. bıt•• 
Çiftçi öküzleri ve . ~ıfti do~ 

karak küçük tepecıge ~·· 
yollanmış, hırsızın yanına 
rınca: 

- Ne var demiş \(tıi' 
Hırsız elile tarlada hırt 

çiftini göstererek: 
11 

bit 
- Bak demiş biç saP

3 ~~ 
~ tek öküzle sürülür nıü, 5:°1'6,ıe 
minden beri bir tek 0 

çift sürüyordun. . ~ 
~ Herif bakmış k~ ~. b•' 
sapanın boyunduru~n ;ıt•' 
tek öküz var, gözlerıoe ~ıf 
namamış, bir daha b;eııı•~ 
gene öyle. Daha . di bil' 
çift olan öküzlerin şttı' ·p ff 
indiğini ve böyle ac~ı y'fl 
esrarengiz bir şeki!de a, A 

"ft . btli' ... 
duğunu gören çı çı le: 
yüzüne afal afal bakara · it' 

- Ben de şaşhın bU 
demiş. 
Kıssadan hisse: telif 
Olur olmaz sözlere, ,~ 

lara aldanma, Jcar.şıdaO ~e 
:ı. 1. h can _.ıııı cezbeden, sana eye ~,.. r 

merak• veren §eylere .. ;;;c::. 
ta önündeki işini, o~ .At'{J~· 

· buS... ~ 
~bırakırsa'! akıbetın ıııtr' 
~Seni cezbeden, sana ef~ 

veren, heyecan v~en c:l:~ 
sonu neye varacagını ~ 
rek kabul et. Her hare~ 
teenni ~e r teemmül 
o~u~. ~ 

panayırımız hakkındaki yazıla- . " 
rından dolayı teşekkür ederim:: 

. Basın da iki ulusumuz arasın
daki ilgilerin sıklaştırılmasına 
yardım etmelidir.,, · 

B. Uz Yunanistanda mü.na- ; 
kauit bakımından elde edilen 
büyük terakkilerden ve Seli
nik panayınndan takdirle 
bahsetmiştir. 

gru ~uiod•• .-ı 
Berlin üniversıtes el fi" 

talebe grubu daha c":,ı.t ~ 
line gelmit olan y ug şılılı " 
1 1 • • •• t·ne }<ar .ı.d 
eoesının gore ı ··ıı ır 

Mussolini reddediyor 
mak üzere birkaç gtı r 
Belgrada gelnıi~tir. jteYİ I~ 

Talebeler ünıvers . · t~.:ı, 
eJçıs• Arı 

mişbr ve Alnıan 1,r. r ,J . ··-·-· - Baştarajı / 11ci sa;'}ada -
iki çöl 

M-J.solini Dangalı ve Ogadan 
ülkelerinden teşekl<ül eden 
bu iki çölün bannılamıyacak 

bir durumda olduklannı vo 
ItaJyanın buralarda hayırlı 

eserler yapabilmesinin imkan
sıı: olduğunu söylemiştir. 

Mussolini şunları ilave et
miştir: 

Italyanın iştirak etmiyeceği 
tabii olan ~rsıulusal yönetim 
ve jandarma projesi doğu Af
rikasındaki askerlerin ltalyaya 
dönüşünü sağlamak için tasnr-
lanıyorsa Italya bunu kabul 
etmiyecektir. 
MUthlş bir mes'uliyet: 
Figaro diyor ki: 
Harbı ve barışı elinde tu

tan B. MusoJini muthiş bir 
mes'uliyet taşımaktadır. Har-

sağlanması için bir tek kelime 
kafi ~elecektir. Fakat bu ka· 
dar ileri giden Musolini için 
kendisinden beklenen bu ke
limeyi söylemesi çok zoı·dur. 

Italyeoın Hebeşistanda mu
hakkak surette lnsriltere ile 
karşılaşacağını söyleyen Figaro 
görüşmelere iştirakin lıalya için 
bir kaı.anç sağlayacağım yaza
rak diyor ki: 

lngiltere son mUca
deiede muzaffer çıkar 
lııgiltere bütün harbleri kay

betse bile son mücadelede mu
hakka muzaffer çıkar 

Populaire şu fikri ileri sürü· 
yor: 
Yanılmaksızın söylenilebilir ki 

İtalya harbettiği takdirde der
hal tedbir afınacaktır. fogiltcre 
buna karar vermiştir. Ve F ran
sa İngiltere ile birlikte hareket 

fından kabul olunınUruııaıJ Jı ,~ 
g ün (Op1enac) da bu çele 

rına ~ 
Aleksandr'ın ıneza yJJS"' w 

Al 11 
ve ,,,.. 

koym~rdır. oıa d dııb' ,.,; 
lav gençliği arasın ... ~aıııl•? 
bir birleşme, s~~ ve yt 
için bu ) ıl Ber 111 ve ~r' 

· ( Alııı811 t.d,... grad da bırer . ı· tri) ~ .. k 
. bır lb a;P" 

goslav talebelerı . b 'r' 
1 b lerıo ef1 

lacak ve ta e e •·il g tt' 
d va~ "e ar.ad ı:amanın a rtlle f 

'ki rıı~ do 
meleri için her 1 'fıJ?! ,-

1 aktır'· AltJ' 
kamplar kuru ac k r ·r.İ-

1• v. geJece J' ,,. 
lav genç ıgı cak 1<ııı11. tif• 
t.alebelerı kurula • eÇrıııŞ , 

l rını 5 ıe 
Dalmaçya~ -~ev 

f aııb. ,.,, 
Kadınların . · y•r-1 fil 1Şl t I 

Y eryüı.ünde 3 Y uc~e 
8 ııı 

erkekle kadının y fı.ııı 
dığı nıeınlcketler eolcı 

k fefeıU 
Çekoılova ya, or"eY., 
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Casuslar Avı 
BUYUK HARPTA INGILIZ - ALMAN 

VE FRANSIZ CASUSLARI 
:Si.ri:ı:ı cı. ~ısın.:~. 

- 58-

Uçurulan casuslar 
--

Bloch Gebviller cıvarında dolaştıktan 
Sonra doğduğu evi görmek istedi 
Hazan uçaklar paraşütlere hattının gerilerine geçti. Tay-

bağlı olan posta güvercini se- yare 300 metreye kadar indi. 
petlerini istilaya uğramış top- Uçman yolcusuna : 
raklara bırakıyorlardı. Sepette - Haydi paraşütle atla dedi. 
ıu kağıt yazılı bulunuyordu : Ve casus bu emri tatbik et-

" Fransızlara ve Belçikalıla- mekte gecikmedj, Tayyare u-
ra vatanın daveti : Sorulan su- zaklaştı. Casusta kendini ıslak 
allerin cevapları dikkatle dol- otlar üzerinde buldu. Derhal 
durduktan sonra güvercinlerin soyundu. Elbisesini değiştirdi. 
ayağındaki aleminyom kutuya Üniforması ile parasütii bir 
yerleştiriniz. Sonra kuşları uç- ağaç dibine gömdü. 
mağa bırakınız. 

11 
Bloch günlerce çalıştı. Bir 

Böylelikle toplanan haberler çok malumat toplıyarak bunları 
daima kaydı ihtiyatla karşılan- güvercinle gönderdi. Fakat bu-
mağa değerdi. Zira bu güvt!r- raya inişinin beşinci günü doğ-
cinleri elde eden Almanların duğu, büyüdüğü Gebviller kasa· 
ayni vasıla ile yanlış malumat basının hasretiyle içi yanıyordu. 
gönderdikleri de vaki idi. Orasını görmek çılgınlığını ye-

Tayyareyle düşman gerilerine nemedi. Çok zamandan beri 
bırakılan ajanlardan en cüret- ihtiyar babasından .Ye annesin-
karı yukarı Alsasın Gubviller den habersizdi. Onlan gör-
kasabasından David Bloch'tu: mek istiyordu. Kararını ver· 
Kendisi 142 inci alayda gönül- di. Gebvillere gidecek 
lü olarak bulunuyordu. Yılmaz- anasının ve babasının geceleyin 
Jığı ile tanınmışh. 22 Haziran pençereden olsun hayallerini 
1916 da şu emri aldı: gördükten sonra uzaklaşacaktı 

- Harekete hazır olunuz. Baba evine giremezdi. Zira bu 
- Bana güvenebilirsiniz ko- bütün ailesini en büyük bir 

mutan. tehlikeye düşürmek olurdu. 
- Mfılhozda ipek tüccan Kılığını değiştirmişti. Takma 

Kari Sprecher adına tanzim bir sakalı ve bıyıgı vardı. nu 
edilen evrakınızı alınız. Para- halde kendisinin tanmmıyaca-
şütle Gebvillerden yirmi kilo- ğını umuyordu. Gebviller ka-
nıetre uzağa düşeceksiniz. İki sabasmın kırlarında dolaştık· 
önemli tavsiyeye dikkat ede- tan sonra şehre girdi. Kalaba-
ceksiniz: lık yollardan çekinerek tenha 

1 - Gebvillere gitmiyecek- sokalilardan evinin yolunu tuttu. 
ıiniz. işte kilise, fırın, eczane görün

müştü. Kafası hayaller, çocuk-
2- Fransız üniforması ile hık hayalleri içinde yüzüyordu. 

~neceksiniz. Bu selametiniz Nihayet doğduğu evi, ba-
ıçindir. Zira ele geçerseniz basının evini gördü. Heyecanla 
esir olarak tutulacaksınız. Pa- atıldı. Kapıyı itecek , içeri gire-
rot~. Vagramdır. işarete gelin.. cekt'. 
ce uç defa bu yeşil lambayı "endine hakim oldu. Sev-
~~kacaksımz. GebviJJere indi- diklerini uzaktan görünce dal-
gıniıc\en yedi gün sonra Markı- gın dalgın döndü. Birçok kim-
haymda bir tayyaremiz sizi al- seler yanından geçiyordu. Yol-
nıağa gidecektir. O güne ka- da genç bir kıza rastl:ı~ı. ~u 
dar eyice çalışınız. eski nişanbsı Marthe ıdı. Hıç 

.. Kurmay haritası üzerinde kü- mi biç değişmemişti. Rüzgir 
çuk bir göz gezdirildikten son· saçlarının buklelerini titretiyor, 
~ ~sus kamutan veda etti. dudaklarındaki karmeni koyu-
p çagın motörü harekete geçti. Jaştınyordu. Genç kızın göz-
il crvane döndü. Ve meçhulat )eri onunkilerle karşılaştı. Mar-
h e dolu bir sergüzeşte doğru the durdu. Kendisini tanımış 
avalandı. Hava açıktı. Tayya- mıydı. 

~eden siperlerine giden nefer· Doğduğu memlekete dönüş 
~r farkediliyordu. Az sonra ne büyük ihtiyatsızhktı. Bu ha-

hnanlar Fransız tayyaresini reketinin kendisi ve ailesi için 
tanıdılar. Topçular uçağı şrap- doğurabileceği feci neticeleri 
net yağmuru içine almağa düşündü. 
.~alııtılar. Fakat 0 Alman - Sonu Var -

s~·;iy~·d~ .... d~·;~; ....... R~~~·;;y~;J; ......... . 
d" § Şamda buğday fiatları Çikat 

UflllÜft\ir. Piyasaya çok mal . d R 
2elnı • I llk sömestrın e omanyanın 

. eıı normalin üstünde o an t 1 k b eçen yılın 3,059,833 

dP~Yasayı i>nemli bir şekilde in· pte rounçaı ga arşıg 3 300 451 ton ol-
•rlllitti OD ı ı 

1ıt S r. muıtur. . . 
• lf uriye nüfus direktörJüjil Geçen yılın ilk ~öm.eshrın-
ıç bakanlığa bir rapor ıönde- deki petrol çıkab degerı 3,684, 
rerek Suriyede genel bir nft· 305 000 iken bu yılki dört milyon 
fua .. 9001

()()() yu-kselmiıtir. BBylece 
b' sayımı yapılması luzumunu • e 1 ü 
ıldirnıiştir. Suriyede on üç ton itibari>:_le ç~k.at ~u Y1 Y d-

senedenberi nüfus sayımı ya- de 7,8, deger ıtJbanyle yüz e 
Pıl . . f 9 3 fazlalaf1Dıtbr. 
te nıa?1~f olduğundan. sıcıl de : ' Bu yılki fazlalığın s~~e~i 
~lerının yeniJenmesı gereklı ltalyanın Habeşistan seferı ıçın 

Ror&lnıektedir. Romanyadan fazla petrol çe.k-
§ Pariste bulunan Kont Dö mesidir. ltalya geçen yıl ılk 

Martel Suriyeye dönerken sümestirde 440,034 ton almıı-
F ~ansa ·ı S · sında ken bu yıl 711,719 tonu bul-

ı e urıye ara 
Yapılacak anlaımanın yeni şekli muştur. k Jk 
v.~ lübnandaki yönetsel örgil- Jwıanın a ınması 
:un dilz.enlenmesi için . ha~~r: Jracın eko!lomik kalkınması 
sn~lf ıki proje getırecegını dolayısıyle bır ç~k .yerlerden 
Urıye gazet~leri yazmaktadır. gelen yabancı ışçılerın bundan 
§ Fransada ölen eski Lüb- sonra devlet işlerinde çalııma-

~an baıkanı Şarl Debbasın sıan izin verilmiyecektir. İran 
olnının birinci teşrinde Biruta işçisinin baıarabileceii itlerde 
getirilecek ve orada gömüle- yabancı iıçi kullanmamalan 
tektir. •o•yetelere bildirilmittir. 

. 
YENi ASRI Sabite• 

"Uçan deli,, nin yüksek Örneği Cenevrede önemli görüşm~ler 

Dr .Koarel diyor ki: "Şarl Bulgaristanın B. antan
Lindberg bir bilgindir,, tına 2'İrmesi muhtemel 
ikisi birlikte sun'i kalbi keşfettiler 

Llyon •• Eylül.. 1935 

Liyon dağlarında sevimli bir 
yurd olan yukarı Sen Marten
de doktor Aleksi Koarel dese-
niz kimse tanımaz. '1 Amerikalı 

" diye onu herkes tanıyor. Li-
yonlu meşhur bi gin uzaktan 
Alp dağlarını gören zarif bir 
şatoda oturuyor. Fakat içen 
girmenin imkanı yok. 

Kapıyı çalıyorum, hizmeçiler 
geliyor. Nafile. Doktor kimse-
yi kabul etmiyor. Fakat bilgi 
nin hayret verici icadı hak 
kında bazı malumat t oplıyabil
dim. Bu icadı me~hur Ameri
kan tııv •<ırf"r; · , ,:n,.\her" e 

uyumaları lizımgeldiğini söy
lemek reklam sırasına girer. 

"Bunun aksine olarak fen-
niğ keşf sükuna, düşünceye, 
dimağ sükunetine bağlıdır. He
pimizin büyük üstadımız olan 
Paslör kongrelere gider, tıp 
akademisine tebliğlerde bulu-
nurdu. Her yaptığını halk der
hal öğrenirdi. Bu yüzden çok 
kıymetli zaman kaybetti . 

Llndberg bUyUk bir 
allmdlr 

Dr. Koorel Lindberg'den söz 
açılınca belki daha söylenmiş 
olacak. Fakat burada da ümit
ler boşa çıkıpor: 

~an cı•,, LuuJbttl! ı•e karısı 
birlikte yapmıştır. Ağzı kilidli Vatandaşlarımıza nasıl yaşa-
biyolojiskle görüşebilen y:ılmz bir maları , beslenmeleri, giyinmeleri 
kişi var. O da ondan duydu~ - Ondan bahsetmckliğim 
söylevi şöyle naklediyor: kat'iyen yasaktır. 

"Bug üne kadar, ne Fransız, _ Onu herkes Atlantik kah 
ne Amerikalı hiç bir gazete
ciyi kabul etmedim. Rokfellcr 
Enstitü .. ü üyeleri bu bakımdan 
mutlak bir kaideye bağlıdırlar. 

Mülakat vermeleri yasaktır. 

icadı için uğraştıkları şeyler
den, tecrübelerindan, çalışma
larından kimseye bahsedemez· 
ler. Enstitüde ilgili bir keş

folursa, gazetelere kısaca bir 
not gönderilir. 

işte böylece geçen Tem muz 
ayuıda Amerikan gazeteleri 
benim ve iş arkadaşım Lind
bergin çalışmalarımızdan ha-

ramanı diye tanıyor. 
- Ondan daha fazla bir 

şeydir. Lindberg büyük bir 
alimdir. Zaten bu gibi şeyleri 
b;:ışaran insanlar, her sahada 
boyle yükselebilirler. Dehaların 

kölgede kalabileceğine ben 
ınanmam. 

Nevyorkla sUkOnet 
- Nevyorkta gürültü içinde 

çalışıldığı doğru değildir. Tam 
bir rahatlık ve sükut... Diiflin-
me kudreti... Nevyorkun gtı-

rültüsü beni rahatsız edemez. 

Bir Amerikan tayyausi 
berdar oldu. 

"Gazetelere yazı verecek, 
gazatecileri kabul edecek ol-

sak iş yapmaia vakbmız kal

maz. Reklam güzel şeydir. A
merikada beryerden iyi bunu 
bilirler.Fakat reklimm giremi
yeceği bir alao vardır: Sanat 
ve biJba•aa fen alanı. 

•Fennii bir iıde iki aafha 
vardır; keıif •e onan pratik 
tatbikab. Tatbikab yapmak, 
halka tanıtmak rerektir • 

Lindbergle birlikte çalııtığımız 
liburatuvar bir gökyaranın te
pesinde, arkaya çekilm11 bir 
tıraça üzerindedir. iki katb 
pençereleri sımsıkı kapahdır ve 
hava aun'i olarak deiiıtirilir. 
Bunun için, dıprının ırllriil· 

tllail buraya dalgaların hıfl'bu 
gibi uzak ve mlphem bir baJ.. 
de girer, U81S bir aclacla İllÜf 
.-ibi orada ralaat çabpbilirim. 

Bilgin baıka bİl'fe7 .ayle
mek iıtemedi. 

Atina 19 ( Ô. D ) 
" Katimerini " gaze
tesinin Cenevre ayta
rı bildiriyor : 

Balkan devletleri dış 
hakanları B. Tevfik 
Rüştü Aras (Türkiye) EM!''''"""'"~"° 
Maksimos ( Yunanis-
tan ) , Suriç ( Yugos
lavya ) ve Köse İva
nof ( Bulgaristan ) ın 
burada toplanmış bu
lunmaları Bulgarista
nın Balkan antantına 

girmesi için birbiri ar
dınca bir çok görüş

meler yapılmasına fır
sat vermiştir. Balkan 
devletleri arasında, 
ltalyan - Habeş anlaı
mazlığı karşısında hiç 
bir görüş ayrılığı ol
maması da Bulgaris
tanın antanta girmesi
ni kolaylaşbracak gi
bi görünmektedir. Gö
rüşmeler hakkında şimdiye ka
dar açık haber alınmamışsa da 
Bulgaristaoın Balkan antantı-

Sof yadan Bır A1 mı ..... 
na girmesi için ıimdi her u
mandan çok ihtimal olduğDt 
ğu söylenmektedir. 

Fransa ve İtalya arasında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Badogliyo ve 
General Gamlenin gezis~ 

Süel bir iş beraberliği içindir 
ltalyada finansal tedbirlP,. 

Mareşal Badogli'yo, OeJJer:al Oamlen ve dıger hansız uw., ... 
Paris~ 18 ( A.A ) -: ~~te.n 1 Pikkolo gazetesi yalnız sili: 

gazetesıne Romadan bıldırildı· hın verebileceği tam tarzı halli 
ğine göre, ltalyan Mareplı Cenevreden beklemek yanhf 
Badoglio'nun Fransa'da ika
metile Franuz Bafkumandanı 

General Gamlen 'in geminin 1 
amacı ayni •e •GeJ bir it be· 
raberliği teşkilidir. Sınırdaki 

ltalyan manevralan ve Bren· 
nerde kıtaat tahşidah şimdiye 
kadar başarılan anlaf1Da kııım
lannın bir aonucudur. Bununla 
beraber henüz anlatma olma
mıı ve imza edilmemiftir. ih
zari g6rütmeler yapılmaktadır 

ki, bu görütmelerde mllıterek 
bazı prensibler kabul edilmiı
tir. Bu prensiblerin tedkiki iki 
hükiımete ve genel ıiyua 
icablarına baih olacakbr. 

Roma, 18 (A.A) - Bakan
lar kurulu önemli finansal ka
rarlar vennif, fakat betler ko
m.itai kararlarma ce•ab ver· 
memiıtir. Bunun aebebi her-
8'eler metnİllİD nktında ••l
memuidir. Kurul cumartai 
~· yeniden toplanacak •e 
buglln beklenen cliyev o top-
lubda verilecektir. 

olacağı kanaahnda ı•rar et
mektedir. 

Roma, 18 ( A.A ) - Afrika 
masraflarını kartılamak 6zere 
yllzde heı faizli bir istikraz 
çıka. ılacakbr. 

Roma 18 (A.A) - BugünkO 
bakanlar kurulunca aJman fi-
nanaal tedbirler arasında yüzde 
beı faizli borçtan bqka ben-
zin ve muame!e vergilerinin 
artırılması ·da vardır. 

Bir buyrultu ile donanmanın 

kömür ihtiyaçlan için lioiyt de· 
polannin doldurulmauna 337 
milyon liretlik kredi koymak-

tadır. 

Ki 11alık hane 
Birinci kordonda Tayyare 

aiaemasa yakiniode çok kuJ
ıaolfh ve konforu haiz bir 
ev kirahkbr. Taliplerin Imıir 
borAamda bay Fehmi Sim
saroğluaa milracaatları. 

Telefon: 3039 2-10 (S. 5-6) 



Sahife e 
w 

' Almanyada genel ekonomi 
Ve vergi 

lsveçte BORJIY A 
• 

sıyasası ... 
- t&O -

Ümit 



ao EylGI ıeas YENi ASIR 

l Hollyvoodda Hayat 

···~ 
Sanatkar ve siyaset 

Bir Fransız .muharririne göre burası 
Neş' e ve aşkın gömüldüğü yerdir 

insanları köleleştirmek için Holyvooddan 
Daha müsaid bir yer bulunamazdı 

-~----~----------------~~~~------~ 

Aktör siyaset adamı 
Ed. G. Robınsonun 

olabilir mi? 
fikirleri 

--------------------------------------Sahııede veva beyaz perdede talakatlarına İrrirendiğiniz 
Aktörler hayatta neden eyi hatip olamazlar 

Hollyvood ••• EylQI 
Al.tör'er siyasal hayattan 

kendilerine işçen bir pay çı
karamazlar. Neden bilir misi
niz? Zıra bir komediyenden 
daha kötü bir sözer (hat:p) 
olamaz da ondan .. 

Aktörlük mesle ği, şahsın 

U . I v ı:-.v 

Eyi aktör en sadık, en na· kiki şahsiyetlerini öğretmeğe, 
muslu olan adamdır. Yani şah- çekingenliklerini saklamağa 
siyetine girdiklerinin heyecan- yarar. . 
larım kendine maledebilendir. Korku aktör Ü7.erinde büyük 
Yıllarca süren bu ekzersizden rol oynar. Halkın kendisinden 
sonra, kendisinin olmıyan bir beklediğini düşünmek onu tjt-
karakteri belirtmeğe o kadar retir. Aktar oldukça fevkalide 
iyi alıtır ki özel phsiyetini pbsiyetJer karargahında, Slil-

Beyaz perdede kazandıkları 
ıöhretin, ilin acantalanmn ka
lesi olan sinema yıldızları me
raklı gözlerden kaçmak için 
altın yaldızlı kafeslerinden uç
mağa can atarlar. Onların en 
büyük dilekleri, bir kaç saat 
için olsun stüdyo kamaraları· 
nın yorucu ve usanç verici gö
zünden uzak olmaktır. 

1929 senesi T tmmuzunda 
idi. Enflasyon her şey gibi 
zevkleri de kabartmıştı. Borıa 

eshamından ve kağıt paralar
dan yapılmış bir yatağ- uza
nan Amerika keyifli keyifli 
si arasını tellendiriyordu. Hud
sonla birlikte Amerikava gidi
yordum. Vapur Amerika sahi
line yanaşınca bu sevimli yıldız 
kolumdan tutarak : "Artık her 
şey bitti.,, deai. Biraz önce o 
kadar neş'eli olan bu güzel 
çehreyi ansızın bir melankoli 
bulutu kapladığını görerek şa· 
şırmııtım. Daha yirmi yaıında, 
bu kadar g .... nç bir kız için "ha· 
yat nasıl biter ? ,, diye düşün· 
düm. O terddüdümü anlıyarak 
şunları söylemişti: 

" Evet, siz bunu anhyamaz· 
sanız. Siz de başkaları biri be
nim kalbsiz olduğumu sanırsı· 
nız. Benim için herşeyin bu 
konvansiyondan ibaret olduğu 

zahabındasınız. Evet tatillerim 

maıdı. Studyoların 

angrenajı sizi gerçek 
hayattan kopardı mı 
ne dinlence, ne aşk 
ne de nete kalır. 

Burada ruhlar bile 
çehreler gibi hile· 
lidir. Beyaz perde
nin kölesi, bir 
kerre siluheti 
saptandı mı 
ona ihanet ede
mez. O herke
sın gözleri 
içhdedir. Her-

kes onu tanımalıdır. Bu 

durum acınla ve zalimane bir 
durumdur. Fakat lojiktir. 
Yalnız Marlen Dletrlch 
Biltnn yıldızlar arasında yal-

Mor/en. Eüpe 
Btook. Ronald 
Co/man, Lf'V 
Ayres N e oynı· 

J'Orlar :> 

Marlenin hayalı 

meramını an'atmak, dti~ünce
lerini ortaya koymak için tabi
iğ olan mevhibelerini öldürür. 
Aktör, kendine eöylenmek 
lizere verileni söylemekten baş
ka bir şey yapamaz. Siyasad& 
başa rı 1 arı sag!ıyan şey özel 
İnar 'arı ortaya koymaktır. 
Ak .. h er arasında ise böylesi 
pek azdır. Benim czd ha
ya m bunun cani üe fres:dir. 
Pek gençken kışkırtıcı tab"ğa
hm vardı. S:yasetc b y ı 'ırdırn . 
Metinglerdc, sokak köst i e
rinde çok defalar söz a!mış, 
söylevler vermiştim. Daha o 
zaman öğrenmiştim ki siyasal 
söylevlerden en çok merak 
cesarete, inanca ihtiyaç göste· 
renler aleni olarak ifadei me· 
ram şekillerinden en çok cesa· 
rete ve inanca ihtiyaç göste· 
renler siyasal söylevlerdir. Ce
saret ve inanç hatiplerin en 
b&yük vasfıdır. Mektep sıra· 
larından aleni söyleşmelere 
girişiyordum. Böylece avukat 
olmağa karar vermiş bulunu

büsbütün silmiş, unutmuş olur. ler arasında yer almağa alış-
Ôyle ki bir maske arkasında mıştır. Onları seyredenler ya· nız Marlen Dietrich Avrupalı dalmış buldum. Sporcu, statik, 

ruhunu kaybetmemiş, ona bağ- dinamik, filozof veya cahil gö· 
yordum. 

Bugün ise sokakta veya ge· 

saklanmadan halkın yuzune şattıkları ıahsiyetler kadar 
çıkmaktan adeta sıkılır, kendi fevkalAde olduklarını sanırlar. lantııını korumuştur. Zekasının rUndüğU dakikalar vardı. Ona 

inceliği sayesinde vaziyetlerin- bir çocuk gibi zıplarken bas· şahsiyetini yaşamağa cesaret Sahnede hayranlıkla seyrettik-
' leri aktörün yıllarca süren tec· 

rübelerle elde ettiği kabiliyete 
bakarak onun sahne dıtında 
herhangi bir mevzu üzerinde 
de büyük belagatJa söylevler 
verebileceği zehabını taşırlar. 

de olduğu kadar jestlerinde tırdım. Marlene dietrich bu ka-
de onun serbest olma- dar serbest hayattan sonra on 
sına gözyumulmuştur. Onu senelik bir şeref taşıyan meı-

dinlenirken gördüğüm günler leğine ayni heyecan ve sevıi 
oldu. Bazen neşeli, hazan me- ile döner. 
lankolik, bazan derin hayallere (Vu • J. G) 

Böyle yanlış bir zehaba ka
pılmıyalım. Aktör diğer insan
lara üstün bir varlık değildir. 
Bil'akis ... Bana göre iyi bir ak· 
tör olmak ıibi iyi bir sözer iyi 
bi konferanscı olmak ta bir san· 

. .................................................................................... .. 
Vehip Paşa diyor ki : 

attır. Bu s<anatlardan herb:ri U1tta <ıaJbo Jotogratolara karşı 
kendi hususiyetini taşar. Bun- Yuzi ııii b ivle saklıyor 

k bitti. Ve bir daha ne vakit 
lardan birinde muvaffak o'ma b 1 Pariı - " Po .. tı" parı"z • 

" Verdun S?ibi sağlam bir 
istihkam hattımız var,, 

aş ayacağım bilmiyorum. Bu-
ıç n bütün vaktini ve gayre· d k d 1 yen ,, gazetesı· Habe•ı"stan' ra an uza ta geçir ığim tati ... 
t ini ona hasretmek lazımdır. ın Harar elinde bulunan özel 
S.z~ burada aktörlük meS:eği· günleri cennet günleri idi. Zira 

yalnızdım, serbesttim. Zira be- Aytan B. Looreus Stellingı nin acı bir fizyonomisini gös-
DI• k · d tarafından g6nderiJen bir tel-terdim. Hayır aktör daima oy· sı an ne mena1er var ı ne 

namaz. O daima bir rolün, bir de fotograflar... Şimdi gene grafı neırediyor. Aytar, gö-
yabancı şahıi; etin karakteri oraya, o cehenneme dönüyo- Dilltl olarak Habeı ordusunda 
arkasında da gizlenmez. rum. " lıi&met alan ve bu ordunun er· 

Dakikalar olur ki aktör ken- Hudsonun "Oraya,, dediji kinı harbiyesi baıına geçen 
di şahsiyetini bulmuştur. Sıkıl· yer Hollyvooddu. Aşka veda.. Vehip (Paıa) ile yaptığı bir 
madan, fazla takayyüdlere lii- Çocukça sevinçler, neıe!er öl- mfüakah bildirmektedir. 
zum görmeden konuşur, özel dü. Şimdi yeniden rubuau de· Vehip (paıa) Fransız aylarına 
şahsiyetini ifdde eder. Bu da- ğiştirmek ajanların iıtedikle· 
kikalar aktörlerin kendi ara- rine uymak, Menajerin talima- Eritrede bulunan ltalyan or-
larında küçük toplanhlar yap- hodan ayrılmamak icap edi· duıunun tamamile kifayetsiz 
takları zamanlardır. Aktörler yordu. olduğunu ve Habf'ıistana kartı 

l 

Sunone Simon '"Kaıa gozler,, Jıl11111ıtle kendilerinitecea,üslerden uzak, Dört yll sonra bir sefere girif1Dek için en az 
Del bir toplantıda ağzımı aça· ' edemez. Çırçıplak,. . müda- arkadaı çevresinde hisseder- Bu ilk intibaımdan dört yıl beı yllz bin askere lilzum ol-
mam. Daha önceden hazırlan· faaaız kalmış gıbı nasıl lerıe açılırlar. Olduktan gibi sonra insanlardan kaçan Greta duğunu, fakat iaıe güçlilklerin· 
mıı ve yazılmıı olan bir kon- davranacağım bile.mez. Bdunbu.n gbörilnilr ve konuşurlar. Hatta Garbonun bir ıimşek gibi geç- den <lolayı orada biyle bir 
feranıı vermekten çekinirim. gibi Edvar G. Robınson a ır u kabil toplantılarda, artist· . 

le k 1 d -1< tığini ıördüğüm zaman Hud- kuvvet banndıramıyacakJarını 
Akt .. ı d kır.tü sır.zer• Seza veya baıka bir phsiyetin r orporasyon arın a mu em-or er ne en u u 1 k k ö 1 sonun ıazlerini habrlamışbm. siylemittir. Vebip ( paf8 )nın 

lerdı"r. insan baıkalarının ro· adının taşım. ıyorsa nasal görü- ~~ onutan a t r ere rastge-
b 1 lınır. Hatta bunlardan bir ço· Greta kimse ile konutmıyor, iddiasına bakıJına Muuolini 

Habeş Jmparalö11i 

kuvvetleti beklemektedir. Ve
hip ( pap ) nihayet demiftir 
ki: lilnU yaıatmağa ne kadar ço1' neceğini ı .me~.. .. ğunda hakiki konferanscıların, mlllikat vermiyor, hele foto- Habefistana karıı ancak yirmi 

•lıtırsa kendı' rol.n.-u'" oynama· Bunun masalını her run so- fi d yt .. " D k ·ı Kal 11-
uu k 1 k t h tt S d siyasal hatiplerin talikat kud- gra ar an ıe anım gvrmut- bin ltalyan ve yirmi bin - e maroca 1 e .. , .. 

ia o nisbette kabiliyetsiz olur. ka ta, 0 an.•. v. e. a a _tu • retleri sezilir. çuine kaçıyordu. Bunclaa aoa· araaıncl. bir i.tfbkAm hattuma b ı Ak yer6den ibaret bir kuv-
Hiç bir suretle ilgili olmadığı· yoda göre ı ~rsı~ız. torler, Aktör olmak birteydir. Bu- ra anladım ki Yalcladar içia vet saaderebilecektir. Yine varclar. 8a bat Afrikanın Ver-
nız tabsiyetleri temsil etmek yabancı gözlerm ıçyüzlerini tet- nanla beraber içimizden bir Holly.ood'ta tatil •e clialeac:e onan 81jlecUlderiae bakılana dunudur. Ben kehanet iddia-
İti insanın kendine olan güve· kike koyuldukları zamanlarda çoklan mealejimizin biae: ıaevzaubaha olmu. Orua it Van - SebeB vadıai boyunca aaacla dejilim. Fakat öyle zan 
hini yokeder. Tabiii olmanın, biricik mildafaal~n kaçmakbr. aaJ mOcadeJeJere iftirlk e ':!;'!:tin!':~ ~ .. '!:aa~:u-': hllcuma 2eçeceklerdir. Fakat ederim ki Habeıiıtan faıizmia 
dlflndlliGnll bir kilrlide ıay- Bu sahte göstent. halka kUfl iıakAn•nı •g:'=ı~c:uurlar. tan ci':ba i · bir er b~luna- burada ondan iiıtlln Hab mezarı olacaktır. 
J_ • •~~_l,_L..._.....14....i"i.J.Jlll!UlımdlU_.Gft&ar.llL..Da&......l!.---~~...llİİll~i!ı!__.~~~~ll....--.!......!~~!!!!.!!!_.!ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==::z.._;_..=.:==::.:....:=:=:=.::.:.:.... ______________ ~~ 
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Son Dakika: 

Muhakkakbr Harp 
lngiltere Denizsel Hazırlıklarına 

etme ted·r 

Ana Filo Cebelüttarık'ta 
ltalyanlar Libiy da Mısır limanına 

iki fırka asker gönderdiler 

Hararetle am lngiltere kuvvete başvurmak niyetindedir 

fısır sahillerinin kornııınası için fezkalade t edbir er alındı 
lstanbnl: 19 (Ö.D) - Beşler maktadır. çevrenlerde Sira kiizc ve Napoli 

komitesinin son tekliflerini ih- Berlin, 19 (Ö.D) - Milano- limanlannın knpandığ! hakkm- , 
tiva eden rapora İtalya ve Ha- da çıkun "Corriere Della Se- paki şayialar yeniden yalan-
befiatanın bir haftadan evvel ra., gazetesi İskenderiyede lanmı tır. 
cevap vermiyecekleri tahmin edi demirli bulunan lngiliz d onan- Berlin. 19 ( Ö.D) - Ma lta-
liyor. Cenevre Habeş başmu- masının iki zırhlı, üç kruvazör dan bildirif;yor: Ada askeri 
rahkan raporu derhal impara- iki tayyare gemisi, on yedi kumandanlığı tarafından üç 

tora bildirmiştir. Durumun va- destroyer, bir alelye ve bir emırname neşredilmiştir. Bu 
hameti artmaktadır. Harp mu- hastane gemisinden ibaret ol- cmirnamelerden birisinde halk 
hakkak görülüyor. duğunu yazıyor. arasında panik uyandıracak 

Londra, 19 (Ö.R) - Italya- Bu gazeteye göre fılo baş yalan hnberler çıkaran!arın 
nın cevabı beklenirken logilte- amiralı Forbes harp halinde şiddetle cezalandırılacağı , ikin-
re denizsel ( bahri) hazırlıkla- Mısır sahillerinin korunması cisinde luşl.ırtcı yazılm ırı yazan 
nna hararetle devam etmekte- için alınacak süel tedbirler gazete'erin derhal kapahlacağı, 
dir. Fakat amirallık gazetelere hakkında Mısır başvekili Ne- üçüncüsünde yabancı gazete· 
lngiliz harp gemilerinin hare- simi paşa ile mutabık kalmış- lerin adaya girmesinin yasak 
ketleri hakkında hiçbir haber tar. Birkaç güne kadar Port edildiği bildirilmektedir. Bu 
•ernıemeleri için talimat ver- Saide ve Sudana yeni hava yatak bilhassa ltalyan gnzete-

Ct'br/ürtank 'la İ11giliz iiLosu diğiaden, bu hazırlıklar konu- filoları gelecektir. leri hakkmda tatbik olunmak-
JUn haberi olmaksızm yapıl- Roma, 19 (Ö.D) - Siyasal tadır. Londra 19 ( A.A ) - Star nevralarda bulunduğu samlı- kuvvete başvurarak gevşek 

gazetesi sah günkü bakanlar yordu. durumdan enerjik ve faal bir 

Akdeniz Savaşında 
kurulunda motörlerle mu"ceh- Akde · f'I k t 1 d nız ı osuna a ı an ge- uruma geçmekte olduğunu 
bez iki ltalyan fırkasının Lib- miler Bahran, Hood, Renov kaydediyor. 
yaya gönderilmesi dolayısile diretnotları ile Couragecus Asker gönderiyorlar 
Mısırın ve Süveyiş kanalının k · · b' · uça gemısı mnci ve ikinci Ceneve 19 ( A.A ) - Bom-
güveni meselesini müzakere et- f h 

Y 
• b • B • k sa arp l{ruvazörler filoları, bardia gemisi 4000 askerle . t r miş olduğunu iddia etmektedir. unanıs an yenJ ) eıçı a lnglllz ana filosu üç torpido muhribi filotillası doğu Afrikasma hareket et-

ve ikinci denizaltı gemisi filo- mictir. 

k k k 
CebelUttarıkta ·ı ... 

Olma tan Or Uyor 
tı lasının bir kısmıdır. Konsoloslarını gerl 

Londra, 19 (A.A)- lngilizle- lnglltere kuvvete çekiyorlar 
rin Home Fleet dedikleri ana 

---------------- f'l b" .. k b' k C Bafvuracak Adis-Ababa 19 ( A.A ) -ı onun uyu ır ısınının e-JNGJ. LJZ JTALYAN HARBi HALJNDE YMNAN belüttarıl{a gelmiş oldugwuna Paris 
19 

(A.A) - Eko Dö Habes hükümeti uzak bölge-
• Pari gazetesi fngilterenin, hele terde bulunan 4 İtalyan kon-

ADALAR SAHiLLERi
• J~ŞGAL dair buraya gelen telgraflar Kızıl denizde hava ve deniz solosunun Adis-Ababa'dan ge-

ve siyasal çevrenlerde hayretle kuvvetlerini gittikçe daha zi- çen muayyen bir yol takip 

TEHLiKESi KARŞISINDA MI
? karşılanmıştır. Çünki ana filo- yade seferber ettiğini yazdık- ederek alkeden çıkabilmeleri 
• nun Iskoçya açıklarında ma- tan sonra lngilterenin şimdi için gereken emirleri vermiştir, 

At;iu 19 (Ö .. D) - lngiliz- zi kapamağa çalışır. " üsleri ve her ne şekilde olursa =======.====A=======,_.--================ 
ftalyan ihtilafınm ortaya ÇJkar- ltatyan harp gemilerinin izin- olsun bır kontrol görecektir. B • k ld 
dığı Akdeniz sava~ tehlikesi sizce limanlarımıza girmesi de nı'nHveemSeonvyseotlreuryı'norduuzr!uTmüurnkeiyoela·-r ır merı an yı iZi 
Yunanlıları enditeve düşürmek- bunun bir deJili değil midir ? 
t~n geri kalruıyor. "Aneksar- Yoksa onların hakikiğ maksa- caktır? Petrol nakliyatı yüzünden JM•ı d • d d b • 
tit- t •_.ı 'b' y an dını anlamak istemiyor mıyız? ş k 1 ı yar er -,, ga2e est11Ue ar un ar mese esi yeni bir şekilde 1 ın o asın a eynı parça-
ıencrali imzasile çıkan bir ma- Eğer yarın Yunan egemenliği- ortaya çıkmış olacaktır. Yal-
kalede hükümet bu ihtimal ne karşı bu saygısızlık geniş- f 11 b 1 d c • • • • h ? kartısında tedbirsizlikle itham !erse Yunan ticaret filosu ve ~:ı::. ~:;:y~i, g~~be!i:!:~=~ anmış 0 00 U- JDayet IDJ JDtJ arını e 
edilmektedir. Muharrir diyor ki: bütün deniz nakliyatı için ser-

Halk u" .. u··ntu- ı'J• cnnu sor- k k üslerinin hakimiyetine dayana- Nevyork 13 EylOI 
.. ... .,.- bestlik meselesi ortaya çı aca - k B • •_aktadır: Bu savaşta Yuna- k ıa mahalli deniz hakimiyetini ir Amerikan faciası daha. 

_ l tır. Zira şunu bilmeliyiz i k Yani arhoşluk bulutlarının ta-
-s an ne olacaktır? Akd _ d 1 b sarsaca yeni bir unsur; bava 

y doğu enize muca e e aş- . unsuru işe karışını~ olacaktır. banca dumanlarile karıştığı bir 
unaniatan en gcnit deniz layınca biz dümensiz bir gemi dram. 

harek ti · h ı Bunun için haklı olarak ya-

h 
e erme sa ne 0 ması tayfunun tam ortasında buluna- Hanri Rogers, bir kaç ay 

IDu te J ı d - kd · nndan endişe ediyor ve iki . me o an ogu a enı- cağız. evvel ölen meşhur milyarder 
:: ortasında bulunmaktadır. ltalyanlar tabii petrol bulma- ateş arasında bulunduğu için Rogersin oğludur. H nüz 30 
_ rada filolar toplanmakta, hava ğa çalrşacaklardır. Cebelüttarık dört sene hücuma uğrayan ve yaşında olan Hanri daha babası 
ualeri \ıazırlanmakta, askerler boğazı Amerikadan gelecek esar~te mahkum olan zavallı ölmeden rezalet sütunlanna 
harekete gelmektedir. Yunanis- petrollar için ve Süveyş Belçika'nın çektiklerini hatır- geçmişti. O kadar rezaletler 
tan son derece gergin bir kuuvvet kanalı da Holanda ve Iran lıyor. çıkardı ki Stundard Oil mües-
alanının ortasında olduğu hal- petrollan ıçın onlara yolu Acaba biz de adalanmızın sisi olan Klonel Rogers, bu 
~e tehlikeyi anlamış ve müda- kapamış olacağından ltalyan- ve sahillerimizin işgali suretile ele avuca sığmaz oğlunu mi-
aa tetbirJcri almlf değildir. lar zaruri olarak gözlerini lngiltere ve ltalya arasındaki rastan mahrum etti. Babası 
~ikan antantı ile bağlandığı- Karadenize, Romanya Ye Kaf- çarpışmanın yeni BeJçikası' mı ölünk ce Hanriye senede an-
lllı "b k · ki d. O ? N 1 ? y ca 3000 dolar irad kal-

la
l itaraflığa,, mı bel bağ- asyaya çevırcce er ır. olacağız e o acağız. una- dı. Bu da, kız kardec.ine kalan 
n,vo ? M L F · dakikadan itibaren Adalar n"ıslan bu mu-tbiş tehdı'de l r-· 

1 r eşuur ransa amı- nası 15 milyon dolara karcı pekaz 
r.:J1 K t k d k' denizinde bir ecnebi kontrölü- karşı koyacaktır? Bu"tu-n arsı- 7 

1• 
B 

as e s iyot ı: viski demekti. 
k nün önüne geçilemiyecektir. ı ı k 'd ı hr ı artfla deniz herkese açı - u usa aı e er yır mış 0 aca- Çll.llkt- eylence 

hr H iki taraftan biri hayatı w d b't fi w · d 1 u 

k 
· arpta l\azal'İ olarak en d ııın an ı ara ıga rıayet e i - Kanımdan bo~andıktan son-

llvveUi ta f · · B d nakJiyahnı korumağa, iğe- memesi çok muhtemeldir. Bu 
7 

1 ra a aıttir. u ev- hücuma çalışacak - ra genç Rogers gürültülü ha-
et hasımlanna ve kendisine ri ona kadar tehlike karşısında hükü- yatını bırakmadı. Nihayet Pen-

flliiaaadekar olmıyan bitarafla- tır. Bizim denizler!mizd~ ecr.e- ~met hala rejim meselesile nilanyada bir çiftlik satın aldı. 
tı elinden Jd' w. k dar deni- bi filolar, ecnebı denız altı ugraşıyorf Midesini d' l d' k .• ~·····.. ge ıgı a • ........ ......... ............................................................. ........ ın en ırme ıçın .. . 
ıl ... ....................................... '· UJ I t . l . kt 1 d. 1 ·k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e lngiltercnin, Habeıistanı takdırde . . us ~r . w. sosye esı f m~~.~~ma a 0 up ıp omatı barış aracı olan bir kurumün 
b~, özverfükfer yapmak busu- asambJesının oy~ır!ıgı toplaya- iOru~u ve andlaşmalan gene sonuna ermiş olması demek 
sonda ikna etmelerile imkanlı mıyacağı besbellıdı~.. .. . kendı aralarında ve devlet ile olur ki bu son yıkılıştan sonra 
olnrki b - '}'ki de biç Uluslar sosyetesının uyelen devlet arasında da yapmakla buna henzer yeni bir kurumu 

, u ozven ı er · kla b lk' k değilse bir zaman i in ltalyan arasm~ .bir ço . nnın, e ı almalan tercih ettikleridir. ütenmeden ve yeni battan 
ib . ç de bu gıbı sanchonlara razı E - .1 E kurmak ve aratmak w 
lıraslarmı bastıracak mahi- la u 'htimati vardır. Fa- ger lngı tere, ylül toplan· d w y zoragını 

Yett o caıuan ı hsı sırası d • . . t <>gurur. 

1
. e olsun yahud da Musso- kat öteki üyeler de evrensel d ndla ıyı nıyel ve onur Fakat işte h k 
ıoin' . . k . k k ll k a ına an aşmayı mllanmıya l er şeye arşı 

ın, venılınesı gere en en- banşı devam ethrece o e - r v·ı , w • u usları Ceııevrede on beş yıl 
Reli . . . . . . h k 'b' k ça ışırsa ı son un yaptıgı bma- .• 

ernı önemini takdır ile, ıs- tıf bır arc et prensı me arşı nın kendi .. .. .. .. d k I b ıçın toplıyabilmiş• olmak hatta 
tekl . ·ı ki . b -ı ı w k d' gozu onun e yı ı ı l t 1 k ' enni azaltmaya razi olsun. duyabı ece er~ ag ı ıg~ en ı tuzla buz oldu w u w h. .u op ayış, ollektif güven ve 
Bununla beraber bu farziye ve doğrudan dogruya dıploma- ölacaktır k k g guna şa ıt güvenlik ıılldisüne gösterilmiş 
laıınlann fİmdiki halde hiç de tik asığl~rı?,a f~d~yı tercih 8 . d ' 1 °~ .arım. . . bir saygı ve ihtiram taklidi bi-
h ... '-·k d deceklerı şuphesızdır Hulasa ır e taıyanın bareketmı 

taJtt ata dönecek durum a ke . 1 b' • tenkit ve kötüleyen bir icara- le olsa, gene de az bir teY sa-
oJın d kla k ı- d e91n o an ır şey varse, 1 z· b' . . d' k a ı rmı söyleme azım ır. da Cenevreyi u un rm bir ~oğualuk tarafından yı amaı. ıra ızım şım ı ar-

N e ltalyanm Habeşistana :ıverişfi bir toplanma y!e ayt~~ ileri slir~esi ihtimali wardır. şısında bu.lunduğ11m11z peyin 
SaLrnını kötülüJeD bir kararı ma yeri sa.nmakla beraber, Bu takd.ır~e de Jtalya, UJu~lar yalancı bv taa o.tap ta asıl 
alaııya ne de gerek ekonomik uluslar, kendı uluslar sosyete- sosyeteamı terkeder. Bu ıse, l'erçek tanın da ufkyn arkasın-
boykot kli ele -•- L--ki- }erini, bir banş aracı ve yaracı kollektif hareket üzerine da- da •e el altından hazırlanmak-

fC il "9llll ...... d d w • b ı b. 1 1 b 1 "h . ı· d d leler tatbik etmeye kalkıftığı 0 ... k bakımın an. esıerıne yaomıs u uaan ır arsıu usa ta u unması ı tama ı e var ır. 

El'ely11 H0t m 

Bununla beraber çiftlik cen
tilmeni vakıt vakıt konuklar 

kabul ediyordu. O zaman eğ
lence dehşetli artıyor ~ampanya 

ve viski ser gibi akıyordu. Bu 
iş gürültüsüz geçmiyordu amma, 

dün akşaml<i gibi gürültü de 
hiç görülmemişti. 

Dün akşnki konukları ara
sında Vi!yam Kelli adlı bir 
sinema direktörü ve Amer ka
nın en güz r kadınlarından bir", 

Brodvay yıldızı Evlin Hoy vardı. 
Bu yıldız Re~crs ile Amerikan 
usulü, yani viski dalgaları içinde 
sevişiyordu, 

Bir dramı gösterecek bir şey 
yoktu. Fakat arkada~nın bir 
şözü hoşuna gitmemiş olacak 
ki genç yıldız sendcJiycrek 
kaldı: 

- Ôylemi? işte gidiyorDlllf 
ŞofM ~ni çajumak İ('in 

tcfefona gitti fatrat minderde 
uzanm•f olan Rolıen hiddetle 
kaflch: 

- Ben miHade etaıeısem 

bir yere giremezsiniz! Dedi!. 
Kavga, gürültü nihayet tabanca 
ses!. T olin Hoy şakağı delin mit 
oluak yere yuvarlandı. Ne 
olmuştu 1 Rogers ve arkadaşı 
müstantiğc malümal verecek 

vaziyette değildiler. Zira müt
hit sarhoştular. 

Yıldızın :t-0förü, ltalyan Ga
tano diyor ki; 

- Geldiğimde bir hizmetçi 
bayanın öldüğünü bildirdi. Yu-

kan Çtkhm. Henü; nefes alı
yordu. Yanıda kanlara bulan-

mış bir tabanca, daha uzakta 
başka bir tabanca vardı. Bay 
Rogers ise bir minder üzerine 
uzanmış, müthiş şekilde kıvra
nıyordu. 

Rogers metresinin intihar 
ettiğini iddia ediyor. Nevyork 
heyecan içindedir. EyJin Hoy 
öldürüldü mü; intihar mı etti? 

Bütün ~udaktardaki sual 
budur. 

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

Bayındırlık 
BakanıTokadda 
Tokad, 19 ( A.A) - Doğu 

illerinde bir etüd gezisi yap
makla olan bayındırhk ba
kanı AJi Çetin"aya dün şehri
mize gelmiştir. 

Bir Romen uçağı 
Denize düştü 

Paris 19 (Ô.R)- BOkreffen 
bildirildiğine göre hir Romen 
deniz uçağı Knstencede de
nize inerken altüst olmuş, tel
sızct91 bofulnıuttur. içindeki 
diğer iki pilot 1aralanmışlar, 

ucak harap olmustur. 



,_.- • .. - .... ,..llF . --~ 

HiKAYE ' 
Gülüzar 

Gülüzar evlerine geldiği za
man, şalvarlı bir genç kızdı. 
On dört yaşında vardı. Toprak 
kazımaktan tırnak dipleri sim
siyah kesilmişti. Çıplak basmak
tan ayakları harap olmuş, to
pukları yanlmıştı. Bütün bun
lara rağmen topuz gibi idi. 
Esmerdi. Güzel değildi, çirkin 
de değildi. 

Ona hallerile mütenasip bir 
· çeki düzen vermişlerdi. Hatta 
modaya uyup uzun saçlannı 

bile kestirmişlerdi. Elleri artık 
tertemizdi. Çorapsız gezmiyor
du. Zaman geçtikçe kara do
nunu mutfakta bile giymez ol
muştu. 

Etrafını gördükçe ırözü açı
lıyor, şık, hoppa kızlara bakıp 
onlara benzemeğe özeniyordu. 

Aradan iki sene geçmeden 
artık köylülüğü bırakmış, şe
hirli olmuştu. Fakat bu hal, 
yalnız gösterişinde, kılığında, 
kıyafetinde idi. Yoksa hala 
dağlı ruhunu mu haf az ediyor, 
Nuh diyor, Peygamber demi
yor, şehirlilerin anladığı mana
da temizliğe de pek dikkat et
miyordu. 

Evde podra, allık kullanan 
yoktu. Bunları gizlice tedarik 
etmiş, hatta bir de cımbız sa• 
bn almıştı. Kaşlarını bununla 
yolarak inceltiyor, fırsat bu
lunca podra, allık ta sürüyordu. 

Evin bayanı babayani bir ka
dındı, böyle şeyleri sevmezdi. 

- Y ook kızım, dedi, ben 
böyle cahillikler istemem. Allah 
bitdiği için bana kız evlad ver
medi. Şu ihtiyarlık devrimde 
seni a1dımsa beni pişman edip 
burnumdan getirme. Uslu akıllı, 
bayan bayaııcık otur! 

O da bunu dinler göründü. 
Artık boyanmıyordu, yahut bo
yanıyordu da belli el miyordu. 
Likin yolunmuş kirpikleri bir 
dürlü eski halini alıp gürleş
miyor, hep ipince duruyordu. 

Evin bir nevi vekilharcı o idi. 
icabında bakkala, lizımgelirse 

fırına gidiyor, hatta bir, iki 
mahalle ötedeki ahbaplara bile 
tek başına gidip geliyordu. 

Son zamanlarda Çeşmeye 

dadanmıştı. Yatsı ezanı okun
duktan sonra: 

- Ne olur, çeşmeye gidip 
taze su getireyim de soğuk 
soğuk içelim! diyordu. 

Aradan aylar geçince bu çeş
meye dadanma, büyük baya• 
nın nazarı dikkatını celbetti. 

- Bu kızı1ı böyle her akşam 
su getirmek istemesinde birşey 
var amma bakalım albndan ne 
çıkacak! diyordu. 

Sanki her şey kendisine ma
lum olmuştu. Çünkü iki gün 
sonra, en aziz komşusu gelmiş, 
terlikçi Hasan isminde birinin 
Gülüzarı istediğini, ikisinin ak
şamları çeşme başmda tanışıp 
konuştuklarını söylemişti. 

Hüyük bayanın etekleri tu
tuşmuştu: 

- Komşucuğum, dedi, Ha
san mıdır nedir, ona dersin ki 
bizim kimseye verilecek kızımız 
yok ... 

Ve bıçakla ekmek keser gibi 
Gülüzarı yalnız başına bir yere 

onunla konuşmadım ki.. O be
nimle konuştu. Su taşırken ben 
"müşerref olabilir miyiz?,, dedi. 
Ben de bakahm ne diyecek 
diye durdumdu hani ... 

- Kes böyle sözleri... Sen 
ayıp bilmiyor munun? 

- Neden ayıp olacakmış ki.. 
Bunda ayıp ne var ki.. Beni 
allahın emrile almak istiyor. 
Çarşı içinde terlikçi imiş. Haf
tr.da on lira alıyormuş. Gül gibi 
geçindirir beni ... 

- Sus kız... Ne utanmaz 
şeymişsin sen! Bizim zamanı

mızda kızlar haya ederlerdi.. 
Ve sinirleri yerine geldikten 

sonra, büyük bayan, Gülüzarı 
karşısına alarak nasihat etti. 
Onn, henüz evlenme zamanı 
gelmediğini, gdince kendisini 
hiç olmazsa şöyle hali vaktı 
yerinde birisine verecegını, 
haftada on lira alan terlikçi 
yerine meseli bir terlikçi dük
kanı sahibi bulmak lazımgeldi
ğini anlattı. 

Gülüzar, bu sözleri de anla
mış ve kabul etmiş göründü. 
Halbuki o şimdi, evin alt kat 
odasında akşamları saatlarca 
oturuyor, terlikçi Hasanın geç
mesini bekliyordu. 

Büyük bayan, ilkin bunun da 
farkına varmadı. Fakat yatsı
dan sonra ve sabahleyin erken
den, ince, zaif bir delikanlının 
kapıları önünde dolaşıp dur
duğunu görünce kendi kendine: 

- Sakın terlikçi Hasan bu 
olmasın! diye düşündü. Sonra 
bir gece, o ince, zaif delikanlı 
kapılannın önünde dolaşırken 
yavaıça yerinden kalktı, ayak
lannın ucuna basa basa evin 
her tarafını aradı. GüJüzar or
tada yoktu!. 

Nibayd onu, en aşağıdaki 
odada, pencereye abanmış, ter
likçi Hasanı seyretmekten ken
dini kaybetmiı bir vaziyette 
yakaladı. 

- Kız, orada işin ne baka
yım, dedi. 

Fakat Gülüzar pişkindi: 
- Bilmiyor musun sanki, 

diye cevap verdi, Hasanıma 
bakıyorum ... 

- Ne Hasanı... Yine utan
madan neler söyliyorsun!.. 

- Benim Has~nım! Terlikçi 
Hasanım! 

- Terlikçi Hasan mı? Al 
sana öyle ise ... Diyerek ayağın-

dan topuklu terliklerini çıkardı, 
G!ilüzann rastgele yerine vur
mağa başladı. 

- Al sana terlikçi Hasan! 
Sen ne hayasız kızmışsın böyle! 
Bir defa yaşın ne, başın ne! .. 
Sonra bu terlikçi Hasan kim-
dir, nasıl ad~mdır biliyor mu
sun da illa onu istiyorsun... Al 
sana terlikçi Hasan ... 

Sonra, saklamış olduğu Gülü
zann köy donunu çıkardı, ça
rıklarını da önüne attı: 

- Soyun kaltak, giy bun· 
lan... Yine köylü ol ve yine 
köyüne git te aklın başına gel
ıin... Ben seni mahsus köyden 
getirttim, namusumu iki para· 
hk etmesin diye... Fakat sen 
böyle ne azgın, ne utanmaz
mışsın ayol ... 

" gitmekten, akşamları çeşmden ,, ,, 
su taşımaktan menetti. Ertesi günü, mahallenin ih-

Gülüzar, ilk evvel buna ses tiyarları büyük bayana geçmiş 
çıkarmadı. Fakat bir kaç gün olsuna gelmişlerdi. 
sonı a: - A, o nasıl kızmış öyle 

- Anladım, diyordu, beni canım, diyordu, ne haya bilir, 
sokağa bırakmamanın sebebini ne edepten anlar. Benim oğul-
anladım. Onunla konuşmıyayım larım bile yüzüme karşı "evle-
diye beni çıkarmıyorsun so- neceğiz biz,, dememişlerdi. Bu 
kağa.... şıllık çeşme başında üç defa 

- Kız... O da kim!. Utan- görüp konuştuğu terlikçi Ha-
mıyor musun böyle şeyler söy- sana vuruJuyermi~. "Dur kwm, 

\ .. 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu Ahçı Fiat 

1140 Jiro ve Şü. 6 75 15 50 
1081 H Z Ahmet 6 13 50 

733 Ş Riza Halef 6 50 13 50 
586 K A Kazım 7 75 11 50 
580 H Alyoti 7 50 13 50 
525 J Taranto M 5 50 12 
411 Vitel 6 87 15 
369 Beşikçi Z bi. 6 25 8 75 
293 M B Koo 5 75 13 50 
240,5 T Debbas 7 50 14 
237 D Arditi 7 11 50 
105 Ko:> ittihadı 8 9 25 
103 M Arditi 6 87 7 37 

98 Y 1 T alcit 6 62 7 25 
96 F Z Abdullah 7 11 50 
72 Len Reciyo 7 18 
55 P Paci 11 15 
61 S Gomel 7 25 7 75 
60 Kadı O Ahmet 7 7 
48 Çolak O Nuri 6 75 8 75 
42 Ş Remzi 6 62 14 
38 J Kohen 7 75 8 25 
33 H ve Cev Jet 8 50 13 75 
40 P Klark 7 7 
31 Saraç Z Ha 7 9 25 
25 Albayrak 9 9 
23 M J Taranto 6 50 6 50 
20 Kaptan Halil 7 25 7 25 
18 F Emin 7 50 7 50 
8 K Z Tevfik 9 9 
8 S Süleyman o 15 15 

7229,5 Yekfm 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
8397 Muhtelif 4 50 14 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
304 Buğday 5 75 6 50 

4 87 
3 75 
2 45 

7 Bakla 4 87 
35 Akdarı 3 75 

500 P. çekir. 2 45 
51 balye pamuk 45 45 

8400 adet Oğ deri 43 
275 K Acı Biçi 42 50 

1955 kile T B içi 52 

43 
42 50 
52 

Para Piyasası 
19-9-1935 

Alış 

Mark 50 25 
isterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 1 O 20 
İsviçre F ran. 40 7 5 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 23 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 75 
623 

8 30 
79 45 
21 50 
10 30 
41 
85 05 

5 27 
24 

lemez, illa terlikçi Hasan da 
terlikçi Hasan . . . A dostlar 
köylüler de değişmiş doğ
rusu... Defettim, kurtuldum 
elhamdülillah ... 

ihtiyar bayanlar kendisine 
hak veriyorlardı: 

- Ne sandın hemşire, di
yorlardı, dünya değişti alimal· 
lah ... Şehirlisi de o, köylüsü de .. 
Kadınlara, kızlara bakıyoruz da 
biz kendimizden utanıyoruz.Bi
zim zamanımızda böyle şey 

oluyor muydu? ... A, eyi ki ihti
yarlamışız, yoksa utancımızdan 
yerin dibine geçecektik te so
kağa çıkamıyacaktık .• Kadınlık, 
kızlık nerede şimdi! Bunun ye
rini dişilik aMı, yürüdü .•• Var, 
ne temizleri, ne eyileri de var 
amma arayıp bulmak lazım 
onları ... , 

Mazi Om 

BeneSin hayatı 
Çekoslovak dış bakanı ve bu 

defaki uluslar sosyetesi toplantı 

sına başkanlık eden Edvard Be
nes türlü bilgileri nefsinde topla
mış bir zattır. Hakikiğ bir bilgin 

olduğu kadar iyi bir arayıcıdır 
da fakat gençlik hayatı 

maddiğ darlıklar iç'nde geç-

mıştir. On kardeşinin en 

Jül Kambon 
Veveyde öldü 

Paris 19 (Ö.R) - Fransanın 
eski büyük elçilerinden ve ta
nınmş diplomatlarından B. Jül 
Kambon bviçrede Veveyde öl
müştür. Cenazesi bu akşam 
veya yarın Parise getirilecek
tir. B.Laval Fransız hükumeti 
adına ölünlln ailesine başsa

ğıda bulunmuştur. küçüğü idi. Zavallı babası 
bu kalabalık ayleyi geçindirebil- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mek için çok çalışmak zorunda 
kalıyordu Beneşin genç 
liğinden ziyade merak ettiği ve 

uğraştığı şey fudbol oynamaktı 

Prağda Slavya kulübüne girmiş 
ve az zamanda en ünlü oyun-

culardan sayılmağa başlanmıştı. 
Fakat bu ünü kuvvetinden 
dolayı değildi, çünkü Be· 
nes narindi yalnız çok 

cevval, ve hiç düşünmeden der
hal karar verip tatbik ederdi. 

Şimdi Prag'da bazı pa
zarlar Benes'in önemli maçları 
büyük ilginlikle takip et
t; ği görülür. Kim bilir bel-
ki hiç olmazsa yargıç olama

maktan acı duymaktadır. Hiç 
zannedilmemeli çünkü madem 
ki Uluslar Sosyetesine baş
kanlık ediyor en büyük yar· 
gıçlık bu değil mi? 

Zayi Şahadetname 
lzmir Ravzai İrfan ilk oku· 

lundan almış olduğum 927-928 

ders senesine ait ilk şahadet

namemi kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilin ederim. 

T. C. D. D 8 inci işlet
me cer şakirdi 

Ali Vehbi 
(3118) 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığım 200 lira 51 kuruşluk 
139052 numaralı makbuzu kay
bettim yenisi alınacağından es
kisinin hükmü kalmadığının ili· 
nım dilerim. 

lzmir demir ticarethanesi 
sahibi Rıza ve Hasan 

3036 (3122) 
• 

Devlet demirvo11arından : . 
Senelik muhammen kira bedelleriyle mevki ve cinsleri aşağı· 

da gösterilen gayri menkuller, 9-10-935 Çarşamba günü saat 
15 de pazarlık usulü ile lzmirde Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin, gene aşağıda binalar hizasında gösterilen mikdar• 
da muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika· 
lar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmaıdğına dair beyanna
melerle ayni günde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müra
caatları lazımdır. 

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

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 
V' muhammen teminat 

kira bedeli miktan 
kuruş kuruş 

lzmir kemeri 21 No. lu büfe 15000 1125 
kahvehane 

" 12 ve 107 numaralı 19000 1425 
kahvehane ve yanında 
ev. 

" Yolcu salonu içinde 5000 375 
tütüncü barakası. 

24 28 3030 (3121) 

Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
gösterilen gayrı menkuller 7-10oı935 pazartesı günü saat 15 de 
açık artırma usulile lzmir'de Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin, yine aşağıda binalar hizasındaki gösterilen mik· 
tarda muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve
sikalar ve işe ğirmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyan
namelerle ayni günde saat-16 a kadar komisyon reisliğine mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettiş
lik binasında parasız dağ~tılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakat 

lzmir 1 inci Kordon 
Ahmedağa mahalle
sinde 
lzmir 1 inci Kordon 
Çelikel 
sokağında 
lzmir Alsancak 
büyük dopola 
iç nde 

muhammen 
kira bedeli 

Lira 
12 N. mağaza 1000 
14 
depo 
84, 586 N. 360 
depolar (çivi fabri-
kası olarak kullanılıyor) 
A 6, 7, E 6 ve 2000 
3 üncü kat depolar 
ve içindeki kalbur 
makinaları ve tesisat 

20--24--28 3028 

teminet 
miktarı 

Lira 
75 

27 

150 

(3120) 

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

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

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
EV'.iıif2)';1(,'..-ZV~B"~.ıHJ en son usullere göre hazırlanmıştır. . · 

Kayit İŞİ • için her gün saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanın 
m • KESTELLİ CADDESı üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
L--~-~-~·~l~~~~~~~---__.1-1!!! __ ..--~~-....---·-...-=·~V~•=k=b~L~---------~---~~~---------------~~----111.=.or..v----------a.....~._---------------------~~ 

Doktor 

Kemal Sa 

DOKTOR 

Ze~ai TaJ 
iÇ HASTALI 

mütahassısı 
ikinci Beyler soka!! 

müzayede salonu bi · 
No. 415 

Öğleden sonra 15-18 
hastalarını kabul eder 

(1250) Telefon 

Doktor 

Fahril 
İzmir Memleket H 

Ro•tken müteh~ 
Her Nevi RON~ 

Muayenelen 
Ve Elektrik Tede 

Yürüyemiyen ve 
RAŞİTİK çocuklara 
Viole tatbık ve R 
ile KEL tedavileri 
İkinci Beyler sokak 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 ) 

H 3. (18' 

iç hastalıkları do 
Kemeraltı amlı sokak 

Göz Heti 
MITATO 

Adres - Beyler 
Zade sokağı Ahenk 
baası yanında. 

25 Numara: :~d 
Telefon: ~ 

rx~.zr.Je)~IGı2--~ 
Az işitenlere ın• 

Kulak alet 
Yeni model 

Yeni 
Kulaktan geçme 

düğmeli model . . .({' 

-
TiLKiLi.-~ 
Yeni "İzmir ecza "• 

traş 

en eyisi /( 

KIRMIZI ,,_ 
bıçağı olduğu herk• 
rübeıile anlaşılmıştı~· 
ve f erahbkla tı:aı 0 

ti yenler 
İzmir Kuzu oi10 

çarşısı 29 numarada 

talyalı Sait 
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DA MARKALI 
Bu numaralı fener iki } üz metroluk olup kapaklı ve üç 

renklidir. İstenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzakJaştmr, yakınlaştırır ve arkalarında askıları mev
cuttur.En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. 

Zabitan ve muhaberatta kullanılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 
"Anadolu Hurdaval mağazası,, 

Ödemişli Hüsevin Hüsnü ticarethanesidir 

Umum Hastaların ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaH iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luk' an doğrultmak için korsalnr ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan küre!: kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
;çin korsa.ar. 

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGEET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cndesi No. 20 

( 355) S.7 
';;. •• ' .. • .. ~ııtr.t· ... "'Jt ·,,, <t,ı:t:;. 

• •,,J. ·:. -~·~r- <o ~ •• .,. • ., ._ ......... ~-~.,[ • -· • •• 

iZ Mi R 
mu en ucatı Türt< 

Anonim Şirketi 
~irketın l\IPrke?. vo .l.fahrıkneı: Jzmırde Jlnlkapınıırdaılır 

Yt1r/I Pamul}undan At, 1 aygore, Köpl!kboş, De!Jlrmen~ 
Geı1tk ve Leylak Markalarım lınvi her nov! J{nbot bezı 
ıuıal oyloıııekıo olup mallnrı A vrupnııın ııyoı tip monHU 

en tıııa fai kt ı r 

Telefon No. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

(H 1) Per. 
-

~ • \ ,:r . 

izmir belediyesinden: 
8 1 ·' - Beher metre murab-

bııı yirmi bir lira doksan altı 
kuruş, tamamı 10835 lira 72 
kuruş bedeli muhammenli ikinci 

Kordonda Cumhur;yet meyda
nının bitişiği köşede beş mu

kerrer sayılı adnnın on bir ve 
on iki sayılı 493,43 metre mu

rabbaındaki arsası başsekre· 
tcrJikteki şartnamesi veçhile 

kapalı zarf usulile yapılacak 
arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 27 Eylül 935 Cuma 

günü saat ondadır. 

Bu işin muvakkat tnminah 
813 liradır. 

Teklif mektubu kapalı bir 
zarf içerisine konup mühürle
necek, muvakkat teminata ait 
rnakbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte başka bir 
zarfa konup üzerine hangi işe 

a~t olduğu yazılarak mühürlü 
bır vaziyette arttırma yapılma· 
dan bir saat evveline kadar 
Şarbaya verilir. 

2 - 333,75 Jira bedeli mu
harnmenli Gündoğduda 58 ada
nın 267 metre murabbamdaki 
7 sayılı arsası başsekreterJik
teki şartnamesi veçhile 27 Ey
lül 935 Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için 26 liralık muvak-

Zavi 
lzmir ithalat gümriiğünden 

aldığım (402) lira 39 kuruşluk 
136992) ve (76) lira 67 kuruş
luk 137299 numaralı makbuzları 
kaybettim. yenisini alacağımdaıa 
eskisinin kıymeti kalmadığını 
ilan ederim. 

Demir tüccarı 
lbrahirı Hilmi ve Hüseyin Avni 

3037 (3123) 
q = 1 -Bergama Mahkemei Asliye

sinden: 
Bergama hazinei maliyesi ve-

kili avukat Haluk tarafında ve
rilen istidada, Bergamanın Sel
çuk nam diğeri hacı Bayzıt 
mahallesinden 12 numaralı ha
nede oturan çerkes lbrahim 
karısı Zührenin 22 • 10 - 1934 
tarihinde mirasçı bırakmadan 
vefat ettiğinden oturduğu ha
nenin mahlulen hazineye inti
kaline karar verilmesini talep 
etmiş olduğundan medeni ka
nunun 534 üncü maddesi mu
cibince mirasçı olduklarını id· 
dia edenlerin bergama Sulh 
mahkemesine miiracaatları ilan 
olunur. ( 3119 ) 

~~:=1'11 

kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 
12-17-20-22 2807 ( 2060) 

lzıııirliler Istaııbuldaııerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~"1te~lin•d•e 
Sirkecide smanİyeotelinde 

... .. .. . ' 
" '' 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herl<ese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir• Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bu'acaklardır. 

Sütun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZrı1~IR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
. il. G i R AS 

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

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

rı·~ incı şart : 
•••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
•••••• 

L~J inci şart ta : 
Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, mümkün 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B " d ·t·b d' l · . · b·············· •••••••••••••••••••••••••••• : Uiun en ı ı aren ış crınızı u şartlara riayet : 
• ed k t · 1 · • [ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ere emız eyınız : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I n\'nntını?. için atıdekiılıtıyaçlnrınızı Jlflk uoıız f ıyatla rla 
toınrn otmek ısterseniz llalıııı aı?a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcnrethanoıdırn miiraoant eı.!ırıız 

ÇiMIENTO 
Çubuk demir ve her net l çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngi/lz künkleri ve bunlat1n te/e11uatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BDIDn Markalar 

En MUaalt Şeraiti• 
M•i•zamızd• Satllır h 3 

ve Mamulatı 
Şirketi 

Türkiye Yağ 
Sanayii Ltd. 

• 

TURYAG 
........ mı!" ..................... .. 

Saygın yurddaşların nıanıulatı hak
kında ()tt>dcııberi gii tcrdiği raAbet 

'
1e teveccülıüıı nıiııııettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikalar! 

Bu kerre çıkarn1ağa muvaffak olduğu 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterilerine 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TURYAG 
ismini verdl§lmlz ı,bu " Yemek yafiı ,. bu 

cins ya§lardan istenen bUtUn şeraiti havi 
ideal bir " Matbah ,. yafiıdır. 

Bunu?.la her tü.rlü leziz yemekler hazırlandığı gibi 
enfes boreklert pılavlar, pastalar, hamur işi tatlılar ya-
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır. 

Y ağla~ımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek temina
bna malık oldukları gibi bittabi temizlik hususunda en 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen ihmal 
edilmemektedir. 
~u~dan dolayı vücutlarile onör1endiğimiz salahiyet 

sabıbı doktorlarımız hazım cihazlan zayıf olanlarla 
hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu yağ· 
)arımızla yapıfmasmı kat'iyetle tavsiye etmeleri 

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

a Sabit Daima 

Juvantin Sa~ Boyaları 
f~GILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında haı.ırlanan Ju

vantın saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

ivicilıamam civarında Müftü sokak 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm }i

n.anımızda olup 14 eylüld~ An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev-
ve1de Anvers, Rotterdam.Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

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

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükiinü tabLyeden 
sonra Burgas, Varna 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 
teşrinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
HEMLAND motörü limanı· 

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

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

VASLAND motörü 15 teş
rinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham-
burg, Daotzig, Gdynia, lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yt\künü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, HalJ!burg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

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

Zee & Co. 1 

Deutche Levante Linie 
iT AURI vapuru halen lima

nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur~ ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

TRO JA vapuru 2 birinci teş
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
Jiyecektir. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükJiyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş-

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey

lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi .. 
rinci teşr nde bekleniyor.Dippe 
Dünkcrk ve Norveç limanlarma 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l1irekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amcrikaya doğru se

ferler. 
EXARCH vapuru halen Ii

mammızdadır. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 29 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları \1-
kenderiyede EXETER transat-

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

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

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru halen lima

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten ~elip tahliyede bulunacak 
ve ayni zanıanda 6 teşriniev
vel'! kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 ey.üle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not : V cıpur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

1 Tüy ~~n~~!!~!:İr 
acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks -yapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat ta da IS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
'embe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma 2ünü 
tam saat 16 da lzmire \'arır. 

Fazla T afsilit için : Bi- ı 
rinci Korc\onda 92 numara· 
da lzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

rx:zz77LZ/.://////.ZZ7.Z'//LZZJGZJ!/j 

N DOKTOR 

;zi Götşin .. 
~ MERKEZ hastanesi 

KULAK, BOGAZ 
BURUN ŞEFİ 

ikinci beyler sokağı • 
Beyler hamamı karşısmda ~ 

No. 41 N 
N Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 

TELEFON 3686 
24-26 (924) ~ 

r.7J..Z7./.ZZZZ7I/7.7..LX7.Li/./ LLLJ rz.A) 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ 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 kolayhklar gasterilmcktedir. 

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

ECZACIBASI 
" . \]'_, __ , --v--

SERVİCE MAR1TıM ROUMAİN 
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye gidecektir. Süleyman 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

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

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev-
velde Pire, N apoli, Cenova, 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEWANT rnotörü 15 teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişıkliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye bi11ası 
arkasmda Fratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Keıııal ~~etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler-. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Johnston W arren Lines Ltd. 
Liverpul 

JESSMORE vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, BratisJa
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

ALISA vapuru 8 birinçi teş- 1 

rinde bekleniyor. Bdgrad, No
visad, Komarno, Budapest,Bra
tislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

Ferit 
Koloıı,·a 

"' 

Esans 

Ve nıüstahleratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
A VUSTURAL YA Ve YENi 

Zelandaya seferler 
Hidiviye kumpanyasmm A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO vapururuna Port·Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyamn bütün limanlarma 
mal alacaktır. 

!Şifa ecza nesidir 

1 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeş1er mobilyelerile süsleyiniz ••• 

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

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
ı 2001 - 2oos 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyle 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyhll panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deıler pa•yonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Bay Dr. -Ali Vahl1 
Çocuk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamlamıştır 
...,.ı&llı!aJlllll! .......... m'M'.llirıirva·mrıı!lliil.,B 

BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,, 
MERCİMEK ,. 
NiŞASTA ,, 
lRMiK 

ve" bunların bilhassa, ETSU'1J 
ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU iRMiK UNU 

ile 
Çocuklarınızı besleyiniz 

Her taraftan takdir mektupları aldığımız 

• 
1 LAKT N .. 

Bütün çocuk mamalarmın en çok se•ileni ve isteneııidlt• 
Her eczanede bulunur. 

Toptan satış mahalli 
Lütfi Kronı 

ECZA deposu 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
2 Hükumet civarı No. 1 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •• • 
:K:-UBI:K: 

VAPURDUMANI 
GÖZLÜK 

~Y.Z"/7~..JY.J.r~~ •f 
Şimdiye kadar görülmemiı derecede zarı t/' 

ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURA"" 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesı 
~ • 
~ • • • 

w • 

ne ugravımz ..... ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••aıYı••'•••••••••••••••••••••••••• 

Fenni gözlük içiıı 
lzmirde riyazi bir düstur -yardır ~· 

G•• ı••k _ Hilal eczanesi X Kemal ~ ~ 
OZ U - Jımır d•" f" 

GazlükcWüğün tamam çeşidi btiti:n cinsleri her yer 
ve pek ucuz ••• 

Toptan ve peraken~ 

Türkiye iş bankası Jz111İt Ş 
hesinden: bir " 

Türkçe ve Fransızca muhaberat yapabilecek kudrett~o ·' 
tiloya ihtiyaç vardır. Bundan maada Almanca veya b• 
vukufu olanlar tercih edileceğinden talip olanlar#~ ' 
müracaat etsinler. 19-20 391 


