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Yer yok! 
·-· Aiuatoaun sonlan, eyllli· 

lltn içleri mektepliler kaynaı· 
::" ı&aleridir. Hayatın ilk 
illi •matma ayağuu koymak 
~:i yqlaJar ana ve 
llt ellerine yapaprak 
_._ aneldebe, ilk mektepten 
1'111aaJar ortaya ve liseye ko
lllrlar. 
..:t;'zara ,aa:el ve lbnit ve
L-- ·· Ula8 okuyor, okumaya 
~or .. Bilai yardlarmıa ka· 
11d&n karuıca yayuı gibi iı· 
'IJor. Orada neıe, umud, ha· 
Jat •ardır. uı ... n iatikbalini 
=:ek mi istisommaz? Bu 

•zaradan istediğiniz kadar 
~ .,..._k kendinize tet'! bUlabilininiz. Ejer okul
le uaaadla girenler, sevinç
le çıkıyorlarH, ellerine veri
ı;:.:ua.ara pusulasını taşıyor· 
Ç1n bahtiyarhk oradadır. 
&..r... kG, bu pusula ile bilgi, 
•••a Jola tutulmuştur. Bu 
{il~n yolcusu kim bilir, 

-usunun hangi büyük dava· 
~n, ıerefinin kahramanı 
... takbr. 

Fakat aksine, umutla kopa 
0 Çocuk mektepten ya " yer '°" 1 ,, Ya "yatak yok 1 " 

•baneaiyle geri çevriline bu 
defa kmian kalp ve umud yal-
dz • o geri çevrilen çocatan 
• ejiı, nam milletindir. Kim bi-
.: • o ~wa!fak olmıyanda ne 
~etli bır cevher bu su
:~1 alnd&rGlmiye mahktm 
~I IDİftir. 

içinde bulunduğumuz asnn 
lllanasını çok iyi anlayan ve 
~ll~a~ığı için geçmiıin eksi.k: 

rını de tamamlamak &devmı 
unıuzlanna alan bugtinkO nesil, 
~alnız ve yalmz mektepsizlik 
d trdine dayanamaz... Bu der· 

e dayanınak kendisinin yaşa• 
lllak bak ve salahiyetini inklr 
~~ek olar. Onun için mektep 
r-ı1Yen bizler, istediğimizden 
•zlaınım hazırlanmaş olmasına 
llluhtacız .. 

Mektebe gidenler kabul edil
~İnıek tehlikesini değil, ken· 
b~ erini .. kucağında ~eı_liyec~~ 
b ır ocagın ıefkatli ıstikbalinı 

ehemehal bulmalıdır. 
Kayıtlar baıladı.. Hem de 

trlceaa ve az zamana münhasır 
0lnıalc &zere.. Bunu neden 
hayle yapblar, anlayamadık. 
t F •kat mektebe girmek, mek
ew»te okumak ve okutmak 
f'1~ at9fii bir sel halinde. her: 

e.in Jlreğinde yer etmıt ki, 
e.lidmln kaybetmesi melhuz 
b·r teneaini, yerine konıoat: bir 
._rar di,e anlayan aaa ve ita· 
~r, bu dar zamanın içine de, 
le eklerinin kabul edilmesi yli· 
L~n& llloıtmyorlar. K&yden, --••baclan, ıehirden kalkarak 
lcoıu mbabakası yapıyorlar. 
Me tath ve ne zevkli bir llmit 
•eçbayat tablosu! •• 
it ocutunu k8yden herg&n 

•sabaya saatler aldmnak su· 
reuıe yaya kasabadan orta 
lllt!dep o~n bir yere muhtelif 
918•talarla ıanderen babalar be analar, çekilen emeklerin 
?1• gitmemesi için bu defa 

e •.lerini sıkıyorlar, yetiıtirdik-
rı ağacın tek meyvaaını tam 

l•l.nıak için liselere koşuyorlar: 
•eler kendisinden evelkı 

~kteplerin nasıl &mit ııığı 
ııe, Univeraitelerin de te· 
ille) tqı lise bitecek &ni· 
-.erıite b~yırı aıılacak, niba• 
Yet hayata bilgi ile nizam ve· 
~~il yol tutulacak... Yalnız yol 
""taa Jqamıyacak, ondan 
'-lus da yapma kuvvet ve kud· 
b~tini •lacakl.. it ve giclif 8yle 
ır İatiaamda ficliyor ki, bu İD· 

.rMWraluaklpa 

Büyük manevradan sonra 
Mussolini askerlerini tebrik etti 

''Bir tek neferimizden, bir tek. babriyelimizden, bir 
tek tayyarecimizden vazgeçeme)İz . ,, , .. 

Roma 1 (A.A) - Stefani 
a · blldiri,or: 1;. Muolini kral da ha~r 
oldup halde Ronzon~ vadı· 
sinde manevralara iştirak et

. olan yllıbin askere aıa· 
maş . . 
ğıdaki .&ylevi vermıtt1ıdr: .. 

Kral, ıaatermit o ug~uz 
bedeni muka•emet. tam dıaıp· 
Jin ve güzel intizamdan ~~~ 
. vn•--ek memnunıyetinı 
sıze ,.,.aa • 
beyana beni memur etti. . . 

Hilk&mdann bu takdm~ 
(ki sizin için bilhassa mucıbı 
mllbahattır) müaellih kuvvet· 
lerin bakanı sdatile kendi şah· 
ıt takdirimi i.live etmek iste-

nm. L 
Bu takdirlere Friuli, om-

bardie, Sannio da ve diğer 
it lyan eyaf'etlerinde manevra· 
ı.: yapllllf olan ukerleri de 
tepik etmek isterim. Bu bü
ytlk pçlcl rami ile on iiçiincii 

ita/yan manevıa salıasmda eski Bvusturyalı Ahali adına bu 
küçük kız Mussolinift ~it veriyor I 

yılan manevraları bitmiş olu· lirdi. Fakat bu yıl b8yle olmı· 
yor. yacakhr. Eylül ayı içinde or• 
Başka zamanlarda manev· dunun seviyesini derpiş edil-

ralardan ıonra mezuniyet ge- Sona dördiincıi sahifede -
Panayırda Iran pavyonu 
Türk - Iran dostluğunun gösterişi 

Olan ~üzel bir şölen 
Iran ekonomsal ilerleyişimizi memnuniyetle karş1lıyor 

Arsıulusal lzmir Panayınn~a- sahinıahiıinin ittiraki vesilesile 
ki Iran pavyonunu gezmı~e burada toplanmıt olmamızdan 
gelen Iran işgüderi B. lsfendı· derin bir haz ve meserret duy-
yar prefine konsolos B. Is· maktayım. t 

ail tarafından pazar akıamı Panayınn tabii caıibeaHe 
i:...ir Palasta bir ıölen veril· onun gilzeWjiae baıka bir le· 
mittir davetliler arasında ilbay tafet katan lzmir gibi ten ve 
Fazlı ıllleç, Şarbay Behcet Uz mamur bir beldede kurmuş ol-
ile diter birçok yüksek it· duldan mOeueaelerini gerçek· 
yarlar, Iran kolonisi erkinın· tea tebrike pyan ı~bilrlim. 
daa birçok zevat hUJr bulua- ipu lzmir paaayın dost ve 
muftur. Deaer 11ruında Iran brdq me•leketia bl,alr 
ifrlderi B. lsfendiyar ıu ıefi sayeaiade aa bir ama içe-
sByleYi vermiıtir: ~e unat •• lktiatça lhru 
a ......... ,.rın .. , •• v1 etmİf alclaia .. .,. terald-

Saym bayanlar ve AJUl lerüı -.k Ye baria bir nlaa-
baylar: •elidir. lir lranla Bmca --

lzmir gibi pel •e rina bir Yaffaluyetleri yakandan prdljl 
prda bunca ~etler ve py- zaman kalbiade Husul bir se-
retler aarfile tw olunan anı- vinç duymaktan kencliai alamaL 
ulusal panaytn lnm memleketi Bay /sftndiyar - Sona lltind aaltifaü _ .......................................................................................................................... 
·;;b;;;..nınmaz yoktur. idnklerimizi bu ateşin f•• b&yllk bir ılbrab yDkllnll do-

Cumhuriyet, ıuurumuıda, id- yanma11na borçlu iken gittikçe iurur. Melı:teb için icabedene 
rakimiade, bayat telekkimiıde, hararetini arlbnnak için ça· evler b0f8)blmala, .....Ue battA 
eluaa baılanbda, vatanı sev- hfhiımız bu kazanın O.Ul- imme hizmetlerine tahaia edi-
mekte hulasa inaanhğumzda ne bir damla ıuyun d&kl11- len binalar bile kullanılmalı, 
geniı bir ufuk. açb... .Bu açahı meai~~ razı ~ayaz.. .. bilinmeli ki, o hizmetlerin iyi 
derin uykudakılere bile hare- Elinin paraıile, aya11nın tl g&rlilmeai; mekteb ve mekteb-
ket ve heyecan vereli. Mektep uzak yerlerden get rcliği ton lilerin iyi olma•• ile kabildir. 
eşiklerini a11ndıran bugiinkll ile, arkasında binlerce limit Biz yeni T&rk nesli, bu kabi· 
ıençler, o heyecanın zaptolun- taııcbğı evlidile lzmire, latan- liyetten mahrumiyete karıı is· 
maz alwabama kapalaıılardan bula kadar giden baba ve ev- yan bayrağını kalcbnDıf ve onu 
cumuriyetin mektepten maada lidlann "yer yok!,, cevabına ye11mek yolunu tatmut buluna· 
mllesseseleri bu akınbları tan· tahammülll yoktur. Ve buna yoruz. O halde ben, çocukla• 
zim ederken; mektepten hem tahamm61 g&stermemekledir ki nnın yDrllJll iatikametini tayiaa 
tanzim edecek, liem akınbyı yolcusu olduğumuz varhk ile· etmfı bir baba aıfatile, ba n• 
kolaylaıbracak... Onun için mindeki kuvvetimizi anlat.uf taacla yalmz kendi namına de-
mektebe girmek iatiyen ev- ola~ jil, nlldlan, mllletdaflan •
latlarımıza (yerimiz yok!] silla- llekteblerla dolm111 olma• w ....,..=.:...be (,.. 
sini ben, inkıllbın atefi ize- .. bl,ak balatl7arlak ........ -~ lleldeb wwa. 
· e abhvermiı bir kova • bati,....., ••....,.. •al tıeM ,_, 1-· R 1 

ftll .. --..1- ...1-L- .._ · " ._.. • 
teleklri ederi& Kuret •• ,:. ........ -· ..... 
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oluyor 
Avrupede gezi notları : -
lzmir - Bandırma yolile 

İstanbul seyahab bir çiledir! 
Bilet satılan yolculan ala~k kadar 

Vagon işletilmiyor, ve ••• 

• • • " Saadet " vapuru ekispres yolculannı 
Koyun s~ünclen farbıı ı.11J6r 

Halk• de .. r veren 9ellk enerJIU .. ,......... 
BakenımıZll' n inana geçllmaelnl 

Dlledlllmlz bir facia 
Btrlin 27181935 Yabancı sosyete eliiacle yır-

Almanya ıeziıine aid not· bk yırbk kadifelerle dlpnmİf 
lan neıre baılamadan 8nce kahne vagonlara binenler esiri 
bu ıezinin bqlan11cı olan acılan daha İJİ hahrlar. 
Bandırma-latanbul yolculujıın- Dojnuu ben bu bat devlet 
dan bahsetmek isterim. lzmir· eline ıeçtikten aoara lanir-
Bandırma arumda yolculuk Bandirma ebpre9iae verilen 
edenler veya ekspresle giden Bnemi çok yerinde bulmut 
ve relen yolculannı ıeçirme- biJhaaıa bili Avrupa trenleri· 
ie karıılamağa fidenler iyi ..<n pek çopnda bulunmıyan 
bilirler. - Sonu bqind sahifede -

lngiliz filosu toplanıyor 
Amirallık önemli " ihtiyat ,, 

Tedbirleri almaktadır 
Akdeniz tlloeu ve M•lta mUdataa•ı berklUllyor 

llUve~fte manavreter 

Malla limufUnda demir atmış bulunan JlllÜİZ Aluknız donanması 

paris, 2 (A.A) - Jurnal ıa
zetesini Londra aytan lntiliz 
amiralbiı tarafında geçen 
hafta alınan ihtiyat tedbirleri 
hakkında f8 tafaillb vermek
tedir: 

Aaantaa ,._ nnlce .... 
iter veri• t Evlll tarihi ,e
rine l Eyllkle P.tlacl lma
amda toplanmak emrini al• ..... 
lSbatıa harp aemm Portı.nda 
fitmek kere balkıa allnı••n 
aramda batb olduldan liman
lardan aynlauflardır. 

2 - Portamoatb limanında 
bulunan Anavatan filoıunun 
harp ıemileri gereç ve cep· 
hane yDldemekteclir. Daha es· 
ki gemiler tekrar aeniM ahn-

maktadır. 
3 - Akdeniz filosunun bir 

luamı Stlveyı kanalı yakmuı• 
daki manevralanna devam et
mektedİI( __ j' 

Her biiri 1,058 ~ M
en Elisabet n 8erlwa _.... 
lan Akd..a fllolum takviJe 
edeceklerdir. Klta F.üaW 
ztrhbaa OD bet p içinde Jn.. 
ptereden aynlacakbr. 

4- Bellareopbale ve Nea
ralia gemileri mtlhimmat ft 

bir topçu mafreıui yllldiyerek 
Maltaya hareket etmiflerclii. 

5- Malta halkı hava hl· 
cumlanna kar11 bazırlabmıfbr. 
Malta limMIDID mldaf ... Sala 
pil hazır olacakbr. 

Her yeni yeni medeniyet, her J&luelİI ve her baym· 
darbk rubun bir beden iate1Desi gibi mutlaka insan çok· 
luğu istiyor. Eaki zamanın b&tlln medeniyetleri n&fua 
artmuı ile birlikte Ylcud bullDUf, nlfua dltd&kce bu 
medeniyetler de çlkmlftlr. 8a sebi;le: 

20 llkteşrin - Pazar günü 
Yapllaak olu tG•el a.,_) .. ,._. • laeml ................. .,. 

llefvellalel 
ı•t1et1k UmUIB MUdlrffllll 



~er fii;Ü3ı 
.... Wlr"aiaYa·r sözU 

?'ZZ//./"/7.77.Arr.J'!"Zl!JJD!l'.ZJl:Z;ZZ:..'-'!'J!!f 

lmsak ve tahammül et! 
Evet, imsak ve tahamnıüi etmeli, 

lıikiıı bunu miskinane oturup bekle 
mek nıi111asına almamalıdır. Bu mfi
!laya alındılf ı takdirde felltkd mu
~akkakür. 

Fakat, insa.1ı /zerşeyuı daha fenası, 
dalıa beteri bulunduğunu gözönüne 
getirerek imstik ve taltammtil eder, 
ayni zamanda bu iki mejlıumıuı de
lalet eJ•lediği vaziyetinden sıyrılıp 
r.ıkmağa biitiin zekası ve buton kuv
vetile çalışırsa, iş o zaman değişir. 
lmsôk ve talıammiile mecbur kaldığı 
zamanlar bir alımnem giiıi geçnıez, 

içuıde ı•ara. lıasıl etmez, böyle olduğu 
eçİlı de maddi ve nuinevi km•asım 

kaybey/mıez, bunlarla hedefine doğru 
koşar, ndicede de saadd kendisine 
kucağmı açar. 

Mazlum 
••• 

B. Ömer Lütfü 
Türk Otelcilerinin 

Piri ve Üstadı 

Bay Ömer Liilf ü 

"Türk otelcilerinin piri,. adı
nı hakkı ile taşıyan İstanbul 
Bristol oteli müsteciri bay 
Ömer Lütfü otelcilik meslegine 
girişinin kırk birinci yılını id
rak etmiş bulunuyor. Daha on 
bir yıl öncesine kadar Beyoğ-
lunda bir tek Türk oteli mev
cut olmadığı düşünülürse bu 
mazhariyetin değeri artar. Bay 
Ömer Lütfii kırk bir sene 6nce 
Sellnikte Mısır otelini tutarak 
ite başlamışbr. Bu mütevazi 
girişle otelcilik mesleğinin bii
'lln inceliklerini kavnyan bu 
yarddaş İzmirde ekmekci bqı 
otelini kırk ay idare elmİf, u
keri otelini kurmut •• İmıirin 
iıgalini müteakıp te Istanbula 
giderek Sirkecide Osmaniye 
otelini ve lzmir Askeri kraat· 
hanesini açmışbr. İfte bu sıra
da Bay Ömer Lütfüyü Beyoğ
Junda lngiliz sefareti yanında 
büyük Emperyal otelinin ba-
şında görüyoruz Bu tarih Be
yoğlunda Türk otelciliğinin baı
ladığı tarihtir. İki senedir Bris
tol otelleri izmirlilerin topJan
dığı yerdir. Bay Ömer Lütfü 
nezaketi, titizliği, misafirlerini 
tatmin husu,untla gösterdiği 

gayretle bugün kendi idaresi 
altında bulunan otelleri lstan
bulun birinci sınıf otellerinin 
başına çıkannışhr. Özel teşeb
büsle bugün büyük bir varlık 
temin eden Bay Ömer Lütfü
nün otelcilik hayatındaki bu 
kırk birinci yıldönümünü teb
rik etmekten zevk duymaktayız. 

Hakyerlerinde: 
~ .••.•............................... 
Bornova soygunculuğu 

Bornova yolunda kamyon 
durdurarak içinde bulunan bak · 
kal İbrahimle arkadaşlarının 
paralannı zorla gaspetmekle 
suçle Kayadibi köyünden bekçi 
lbrahim, Ali, Hasan ve Meh
med Ali He İbrahimin ağırceza 
hak yerindeki dunışmalanna de
vam edilmiştir. 

Hakyeri kurulu vak'a yerin
de keşif yapılmasına karar ver
miş ve duruşma başka güne 
bırakılmıştır. 

Dedeba,ı cinayeti 
Karşıyakada Dedebaşı kö

yünde Ispartalı Ahmedi öldü
ren ihsanın duruşmasına dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
Bazı şahitler dinlenmiştir. 
Duruşma ron safhaya geldi

ğinden gelecek celsede karar 

ŞEHİR llA ERLER 
• 

Panayırda Iran pavyonu lzmir -Aydın yolunda 
yapıldı Türk-lran 

Olan 
dostluğunun gösterişi 
güzel bi 1 şölen . ·-·~ 

lJaştara[t 1 nd sayfada --

lramn lzmir panayırına işti

raki ziyadesile sevilecek bir 
hadisedir. Devleti matbuamın 

bu iştirakten mahzuz olduğu 
derecede Türkiye Cumuriyet 
devleti evliyai umurunun da 
sevinç izhar etmiı olmaların

dan dolayı son derece mes'u
dum. 

Iranın büyük ve .sevgili Şa
hinşabı yorulmak bilmez mesaisi 
sayesinde son on sene içinde 
her beldede ve ezcümle iktisa
di işlerde ve sanayide büyük 
terakki eserleri göstermiş ve 
arsıulusal sergilere iştirake ha
zırlanmıştır. lran iki memleket 
arasında mevcut samimane ve 

biraderane münasebetleri göz 
önüne getirerek dost ve komşu 
memlekette tertip olunan böyle 
bir panayırdan kendisinin eksik 
olmasına riza göstermedi. İz
mir panayırının ilerisi için gös
tereceği feyz ve terakki nis
betinde bizim de bundan son
ra bu panayıra daha geniş 
bir surette iştirak edeceğimizi 
ümit ederim. 

f ran pavyonunu tanzim et
mek üzere kolaylık gösteren 
panayır komitesi başkanına 

teşekkür ederim. 
İzmir panayırının muvaffaki

yetini ve şöhretinin izdiyadi 
için kalpten gelen temenniya
bmı iihar ederim. Ve kade
himi Türkiyenin büyük şefi 
Atatürk hazretlerinin ve muh
terem evliyayi umurunun şere
fine kaldınyorum. Ve güzel 
lmıir şannm işlerini idare 
eden sayın zevatın ve panayır 
heyetinin uhhatlerine içiyorum. 

Çok alkışlanan bu söyleve 
cevap veren şarbayınız Dr. 
Behcet Uz büyük komşu dev
let mümessiline teşekkür ede
rek Iran tarafından karar ve
rilen ve böylece çabucak ta
hakkuk sahasına geçen iftiri
kin panayır komitesini ve hmir 
bal.kını ne kadar sevindirdiği 
ni sövlemiş ve bunun Türkiye 
ile Iran arasındaki kardeşçe 
dostluğun bir delili olduğunu 
ilave etmiştir. 

Şarbay panayırımız hakkın
daki takdirlere karşılık olarak 
demiştir ki: 

Arsıulusal lzmir panayırı 

hakkında gösterdiğiniz takdir-
••• 

iki gazeteci 

1 -

kar ve tavsiyekar iitifatlara 
bilhassa teşekkür etmek iste
rim. Arsıulusal panayırların ne 
kadar müşkülatla kurulduğunu 
müdrikiz. Bu gibi işler ne ka· 
dar müşkilatla clo'.u o!sa dalıi 
büyük şefimiz Ata türkün bizlere 
telkin ettiği enerji sayesinde 
Türkiyenin arsıulusal mevkiin
deki mühim yeri bu sahada 
bütün müşkülleri yenerek nla· 1 
cağı iman ve inanile çalışmak ) 
yolundayız . ., 

Dr. Behcet Uz bundan son
ra lranın büyük bir ekonom
sal ve endistriel gelişme nam
zet olduğunu gösteren ve pav
yonda teşhir edilen güzel ma
mulat ve mesnuatından tak
dirle bahseylemiştir. Arsıu!usal 
mahiyetle İzmir panayırı 
Iran sınai maddelerinin teşhir 

ve propagandası için ideal bir 
yer olacaktır. 

Şarbayımız şu sözleri de ila
ve etmiştir : 

" Maslahatgüzar bay Esfen
diyarın gelecek sene Iranın 
daha geniş ve daha mükemmel 
bir paviyonla iştirak edeceğini 
söylemesi bizi daha çok sevin
dirdi. Bunu hemşirelerime teb
şir ettiğim zaman onlar da 
pek çok memnun kalacaklar
dır.,. 

Dr. Behçet Uz Iran gene
ral konsolosuna panayıra işti
rak hususunda göşterdiği faa
liyetten dolayı teşekkür ederek 
kadehini Iran Şahinşahı haz
retlerinin şerefine kaldırmıştır. 
Bütün davetliler iki ulusun sa
mimiyet ve dostluğunu göste
ren bu kardeşçe toplantıdan 
memnuniyetle ayrılmışlardır. 

ıran pavyonllnnda 
Pazar günü saat 10 da İlbay 

Fazlı Güleç ve şarbay doktor 
Behcet Uz panayırda İran pav
yonunu gezmiş ve kendilerine 
verilen çay ziyafetinde bulun-

muşlardır. Çayı müteakıp İlbay
la şarbay Iran konsoloshane
sinde büyük elçilik işgüderi B. 
Isfendiyara ziyaretini iade et
mişlerdir. 

B. lsfendlyar 
İranın Ankara Büyük Elçili

ği iş güderi B. lsfendiyar dün 
sabah Ankaraya hareket etmiş 
ve konsoloshane erkanı tara
fından selamlanmıştır. 

Yumurtalarımız 
Alman gazetecilericden Reji Almanyaya kontenjanı-

Mankurs şehrimize gelmiştir. mız artırlldı 

Bir soygunculuk 
Mavzerli çapulcular iki yolcuyu yaralıyarak öldür-

düler ve üç kamyon 
31 Ağustos akşamı saat 

22,30 da lzmirden Aydına git
mekte olan Aydın yıldız kam
yonlarından şoför Ahmed ida
sindeki otomobil Aziziye i)e 
Ortaklar arasında kim olduk-
ları bilinmiyen ve iki kişiden 
ibaret o1dukları zannedilen ça
pulcuların tecavüzlerine uğra
mıştır. 

Ellerinde mazer silahları olan 
bu baydut!ar pusuya yatmış-

lardı. Geçmekte olan otomo
bile durması iç.in emir vermiş
lerd;r. 

Şoför, çapulcularla karşılaş
tığını anlayınca sürahnı arbra
rak ellerinden kurtulmak 

istemişse de bu sefer bunlar 

yolcularını soydular 
kolu üçüncü komiseri B. Hil
minin 15 yaşındaki oğlu ile 
Aydının Yeni köyünden Hü
seyin oğlu Mehmed ~dlı bir 
işçi de kurşunların isabetile 
yaralanmış ve ölmüştür. Oto
mobil şoförü Ahmed de yara
lanmıştır. 

Otomobildeki yolcuları silah
larının tehdidi altında tutan hay
dutlar bunları birer birer Üzer
lerindeki para ve kıymetli eş
yayı v~rmeğe mecbur etmişler 
ve sonra Aydından hareket 
eden üç kamyonun da yolunu 
keserek birer birer soymuşlar
dır. 
Adın genel savamanı ve hü-

kumet doktoru vak' anın 
olduğu Derbent mevkiine gi-

ateş etmişlerdir. Kurşunlar- derek ilk tahkikatı yapmışlar 
dan birisi otomobilin rad- ve çapulcuların kurbanlarını 
yatörüne isabetle parçalamış ve kurbanlarını muayene etmiş-
makineyi durdurmuştur. Diğer lerdir. Aydın ve Izmir komu-
kurşunlar da yolculardan iki tanlıkları da çapulcuları hemen 
kişinin ölümüne ve yaralanma- ele geçirmek için müşterek 
sına sebep olmuştur. tedbirler almışlar ve takibata 

Kamyonun ön tarafında otu- başlamışlardır. Haydutlarin 
ran ve lzmirden Aydına git gi'in yakalanmış olacakları 
mekte olan kantar polis kara- muhakkak sayılmaktadır. 
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Panayırda 
Gezenler on 
Binlerle sayılıyor 

Arsıulusal panaym cumartesi 
günü 13436, pazar günü de 
21446 kişi gezmiştir.Pazar ak

şamı panayırda müthiş bir 
kalabalık vardı. Bu kalabalık 
içinde 34 küçük çccuk kay
bolmuş, beraber ge'dikleri kim-

selerden uzak düşmüşlerdir. 

Panayır radyosu büroya geti · 
rilen bu çocukların bulundu

ğunu ilan ederek kendilerini 
ana ve babalarına teslime va
sıta o!muştur. 

1~rakyada göçmen
lerin yerleştirilmesi 

Trakya genel enspektörü 
generc.I Kazım Dirikten ilbay
lığa gelen bir telgrafta Trak
yaya gelecek olan ıöçmenlerin 
evleri için bir milyon kiremitle 
mühim miktarda pulluk alına
cağı bildiriJmiıtir. 

• • • • • • • • • 
Okullarda keyıt 

Ve kabul 
Orta okullarla Liselerde ka-

yıt ve kabul muamelesinin ka· 

Kaçanhırsız 
Bekçi tarafından 

·Yaralandı 
Tahir oğlu Ahmed, Karşıya

kada Osmanzadede Şeref so
kağında oturan Manisa saylavı 
bay Saminin evine girmiş ve 
elli liralık birtakım elbise, oğ
lu Oğuza ait elli lira değerin· 
de iki kat elbise ve 15 lira 
değerinde bir manto ile övey 
oğlu Ertuğrula ait meşin bir 
çantayı alıp kaçarken bekçi 
tarafından ıörülerek durması 
ihtar edilmiştir. Bu ihtarı din
lemediği için bekçi tarafından 
atılan bir kurşunla sağayağm
dan yaralanarak yakalanmıştır. 

Kaçak Eşya 
Yolcular üzerinde bu
lunarak müsadere edildi 

31 Ağustos tarihinde Rados
tan gelen Çanakkale vapuriJe 
bayan Samia, Mehper, Hatice 

namındaki üç kadının Üzerleri
nin taharriyatı esnasında kaçak 
ipek kumaş zuhur etmiş ve 
müsadere olunmuştur. 

Bayan gazeteci, Ege mıntaka- Türkofis tarafından yapılan 
smdaki mahsuller etrafında teşebbüsler üzerine Almanyada pandığını yazmışbk. Ticaret ve 

Kız enstitüsü gibi meslek mek-

1 Eylül tarihinde İngiliz 
bandırah Kermo vapuru yolcu
lanndan Yugoslavyadan pa
nayırı görmek için gelenlerden 

B. Şeyh Abmedin çantasında 
tertibatlı olarak gizlediği ipek, 
yatak örtüleri, ve masa örtü
leri bulunmuştur. Ayni vapur 
yolcularından bayan Saime ve 
Hadicede de ipek kaçak ku
maşlar zuhur ettiğinden ku
maşlar müsadere edilmiştir. 

tetkikat yapacakhr. Gazeteci- yirmi iki bin kentallik yumurta teplerinde kayıt ve kabul de-
ye Mektupçu vekili Bay Dili- kontenjanımıza 3 bin kental vam etmehtedir. 
ver yardım edecektir. h d da a ilave e ilmiştir. Diğer taraftan Lise ve Orta 

Mısır Kadınlar birliği başka- llbayın····~r,·~;.:etlerl okullarda parasız yahh olarak 
nı •e Mısır gazetecilerinden 
B N. R 0 d h ı·ıbay Fazlı Gu .. leç du··n şehrı·- ı okumak istiyenlerin seçme ya-ayan ımet aşı şe rimize 
gelmı·ş ve vı'layette İlbay Fazlı . d k. k 1 l . ti rış imtihanları 23 Eylülde ya-mız e ı onso os ara zıyare e-

pılacaktır. Bu hususta aranacak 
Güleci ziyaret etmiştir. rini iade etmiştir. 1 şartlar Kültür bakanlığından 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kü~ür direktörlüğüne bil~ri~ 

Bilumum vilayetve kazalar Devlet 
ve llususi müessesat memurini 

Pan.ayır SÜMERBANK 
dakı ..... 

Pavyonu 
her türlü 

ve satış mağazasından 
ihtiyaçlarını Kredile 

temin edebilirler. b.3 4-7 1279 

miştir. 
ııııt ı mıır::ı 

Şarbon 
HastahAına kar•• 

Hayvanlarda görülen şarbon 
hastalığı dikkatsizlik yüzünden 
insanlara da bulaşmaktadır. 
Bunun önüne geçmek için ya
pılacak mücadele şekli tarım 
bakanlığından ilbaylığa bildi
rilmiştir. 

Bilhassa kaçak 
engel olmak i in 

' •••• 1. ,,. 

Burnova - Buca 
Gençlerlnln fudbol 

Maçı 
Pazar günü Burnova Genç

lerbirliği Bucaya giderek Buca 
gençleriyle bir futbol maçı 

yapmışlardır. 

Burnova gençlerinin, bire 
karşı üç sayı ile galip geldik-
leri bu maçta akınlarını çok 
güzel yapmışlardır. Son za
manlarda her yerde muvaffa
kiyet kazanan Bornova genç-
ler· · · 

1 KÖŞEMDEN 
Olmuş 

Geçen günlerde bir gün 
ben bu zeminde kısa bir Y 
yazmıştım. Her yazı. gönüld 
dileğin tamamını taşıyarna 

kaidesini cihan edipleri, ya 
cılarile beraber biz de, be 
miz de biliriz. 

Ben siıe geçenlerde her 
şinin. layık olduğu hayat ya 
yışına mazhar olamadığını Y 
mıştım. 

Dilenciye sormuşlar: 
- Adın ne? 
- Karun 
Demiş. Fukaranın 

sormuşlar: 

- Adın ne? 
- Mes'ud 
Demiş ... 
Hayatta. şu yaşadığınız 

çitte size, herhanginize so 

lar yaşadığınız hayatla uy 
olmıyan isimler ve yaşaY 
taşır çoklarımz b\llMI be 
ne haller vardır, n~haller 
dır ki biz bunlara acı acı 
lerek hayatın bu zorunu k• 
etmek mecburiyetine katlaoı 

Kiminiz dülgerdir, deJll 
olur, kiminiz derdlidir, k 
olur kiminiz bülbüldür, 
kuş~ olur, kiminiz edib 
muhasib olur, kiminiz mub d 
dir, edib olur, kiminiz şu 
bu olur, sayması tükenıneı 
uzun iş olur. Bunu yaş.ayı 
yaşayışımızın; berşeyi bır 
kaddes uğurda çeken sır 
yükletip: 

- Eh işte bu da böyle 
çiyor, ne yapalım 

Deyip, karın doyuruY0 

doyurtuy .>ruz. 
Aklıma Ziya paşanın 

öyle, kimi böyle,, diye b• 
yan bir bendi geldi, size 0 

dan bir parça: 
Kimi feryad eder dilbeslei z 

siyalı o 
Kimi bir lokma ekmek b~~ 

için lıakka şu 
Kirnı etmez naili gurur '" o 

Kimi kaşa11ei ikbalde or~/ı 

" ~ndt "' Kimi kalmış sokak ııstu ı 
tacı penah 0 

Kimi 111e.;'udd11r her !it 

iğbar " 

. . • . . • b 
FaJan ve falan olmuş, 8 

muş ve oJmuı. 

İlk okullarda 
Keyd ve kabul mu•..-'; 

İlk mekteplerde dUnd: 
baren kayd ve kabul 111 d 
lesine başlanmıştır; 

5 
"E:ıa 

kabul muamelesi 1 
sona erecektir. 

Belçika kraliç.e. 
"yıo1 Ruh istirahat a 

Bugün saat dokuz !~tİI' 
acıklı bir kaza ne . · 
ölen Belçika kraliçesip!ii 
rahi ruhu için Se~ 1' 
kilisesinde bir ayıo Y' 
caktır. 

Askere da\'et 
İzmir askerlik •" 

sinden: .. 
11

, 

Bu sene askerlik ~i' Jo 
miş bulunan 331 do~pl 
likanlılarla sıhhi se b 
mekteplerde tahsilde 
duklarından ötürü geçen 
lerden geriye bırakıbol~ 
nan diğer doğumlu 111 ,,.. 

yetin son yoklaın~• şl 
Eylül 935 günün~e ;S 
25 Birinci T eşrın 9 . Sil 
akşamında bitirilecektırnııel 
için yukarıda yazılı Ol 

nin tayin edilen k'l e 
şube merkezinde . t~f e 

1 
gel 

cek askerlik meclısıP ıatl 
muayenelerini yaptırııı; 0 
muayeneye gelmiyece ;ıe 
rın kanunda yazıl~ ceıl 
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- Bir falcı bana da rk ıçe t d ı •1 . •• meğe cesare e em 
olacağımı söylemiıt=. Fakat ı erı •ur 
falcılar ihitlAlin araya girece· yo,:uDegruet adı bana Y_~ban-
iini hesaba katmamışlardı. d d' Ul s muoıes-

cı gelmiyor, e 1• u 
- Şüphe etmeyiniz, havan. silleri arasında müşterek b~zı 

tayledikleri olacakbr. dostlarımız olmasın? Bazılarıle 
- Fakat Jozefin sade kra· ben de görüşürdüm. 

~e olmağa kanmıyacak: O _ 91 de Talyen tarafından 
lalcının sözlerine göre, "krali· k lan " k~dın erkek birliği ,, 
Seden fazla,, olacakmış! uru k · d. 

soıyetesinin baş anı ı ım. 
Terezya safiyetle sordu: _ Oradan sizi tanıyorum 
- iyi amma, kraliçelerin demek. 

&stnnde ne var? _ Talyeni tanır mısın. . 
. Jozefin hemen: Gene kaçamaklı cevap verdı: 

- imparatoriçeler! Diye ce- " Yurddaş dostu ,, adlı 
•ap verdi. ga:t~sini çok zaman okudum. 

. Bayan Deziyon da, boğuk _ Bu gazete birim sosyete: 
hır sesle ilave etti: · ·di O vakıttanberı 

nın organı ı · 
- Ve ölüm. Talyen pek değişti. 
Bu söz onları yine giyotin _ Nasıl ~ski dostlarını ha-

karıısına çıkardı. tırlamak istemiyor mu? 
- Gevezelik yeter! Bu ko- _ Eski dostları onu hatırla· 

bağın tehlikelerinden bayan maktan utanıyorlar. 
Fontenayı haberdar edelim. T dudaklarını ısırdı. erezya . d. 
Düşes Degiyon sesini alçaltı: Bu cevap korkulannı te!ıd e ı-
- Bizi daha kolayca mahvet- yorlardı. Talyen şüpbelıler ara-

ınek İçin, hapiste bile suika~t sına girmişti. . . 
hazırladığımızdan şüphe edı· iki felaket arkadaşına yesını 
Yorlar ve aramıza jurnalcılar bildirdi : 
k b - Ben buradan çabucak çı-atıloııştır. Bunlar listeler a- d 

kacağımı ve sizi de arkam an 
zırlamağa ve kurbanlar göster- sürükliyeceğimi umuy?rd~.m. 
llleğe memurdurlar İhtiyatlı D t soz 
1 Fakat kork1.1nç egrue ın -0 Unuz. Tanımadıgw ınız kimseye k. d 

lerile anlıyorum ı yar ımı~a 
•çılmayınız. l t k nu güvendiğim say avın ar ı • 
Kaynamış bakla kara ek· fuzu kalmamıştır. 

lllekten ibaret olan öğle ye· Üç mahbus, hayatlarını bir-
~eğinden sonra, Bayan Do· birlerine anlatmakla vakit ge-
llJon T erezya ya dedi ki: çirdiler. Dutes De~yonun ha-

- işte Pepen Peırruet. ·~- yab tertemizdi. Meşhur bir 
bela gezisine başladı. Kendim•- d taşıyordu ve bu ailenin 
ıi göstermek gerektir. 'Bizimle :anı idam satın altında bili 
ıeliniz. tütüyordu. Fakat diğer ikisi, 

Terezya sordu! bazı ıeyleri söylemekten çe· 
. - Pepen Pegruet mi dedi- k. eleri bazı noktaları karan· 

n ? B d ınm • .. l ız ana bu adı bir yer e lıkta bırakmaları, bazı ı~ım er-
dttymuşum gibi geliyor. den sakınmak i:;tedikle~ı hald~ 

Bayan Değiyon kulağına fı· dil ucundan kaçırmalarıle aynı 
aıldad, • cins kadınlardan olduklaranı ve 

- Size bahsettiğim koyun· a ni dili konuştuklannı anladılar. 
lardan b. • YG olmadan Kabarus Fon-ın. ece 

1 
w 

- Koyun mu ? tenay vatandaş kadını _a ~~ga 
- Susunuz. ld·ı · Terezyanın yuzu e· 
Y ge ı er. ı·nrle parladı. iki arka· eni mabbus hapishane av· man sev :I' 

luınnda jurnalc:lara bu emrin daıını kucaklıyor ~e onları 
Verildiğini anladı. Kırmızı saçlı kurtarmağa çalışa~a~ını va.de-
kanbur, eğri büğrü baceklı bir diyorken zındancı ılave ettı: 
herif gördü. Mahbuslar ileri _ Seni buraya yanlış koy-
~tıbyor, onun etrafını alıyor· ·muılar. ihtilattan memnu ola-
llrdı. Hatta bazılan onun iak tek hOcrede yatacaksın. 
karllaında geri geri yürüye· lhtlllttan m&mnu 
relc lltfen bir defa kendilerine Zavallı kadın, bindirildiği 
bak111aaını bekJiyorlardı. Bu, araba tekerleklerinin artık 
0~~ giSzüne girerek himaye- clönmediğini anlayınca gözlerini 
•ını kazanmak içindi. Bu ca· kaldırdı ve yOksek cephesiyle 
havar, kendisini istihkar eden· Tave caddesini karanlıkta bı· 
lerin veya yaltaklan makta geç rakan Pc:tit - F ois zmdananın 
kalanlarm ölümüne karar ve· Methalini gördil. Dük dö La-
rirdi. Böylece, mezbahaya gö~- forsun konağında kurulmuş 
derilmek Uzere aralarından bır olan bu hapishane yalnız ka· 
kaçını işaretliyeceği sürüyü dınlar içindi. 
gözden · · d' - SonH mr -geçmr ı. · 

'f Gniellik dikkati"i çekerdi. . Sepet afırllmıf 
d erezyaya yaklaştı. Genç ka· A tada• Mes'ud oğlu lzze· 
ın ona tiksinmeden cevap . ras a dolu bir bavulu ile 

\rer111 k · · · · ı · · gerdi tın eşy T e ıçın sınır erını . · eti çalınmıştır. 
al.Yen adının nasıl bir teıır ıep •••• ••••-""-'-"~·~}{. .. }.~"" 
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ihracat ürünlerimiz 
Hükumet fiatl~ri spekülasyondan 

1 

Kurtaran bir Kanun yapacaktır 
Istaobul, 2 (Ö.T) - ' İzmir sağlanacaktır. Esasları hak-

de üzüm fiatleri üzerindeki kında şimdilik geniş ma
spekiı!asyonla orta a çıkan ve 
val:ıt vakıt diğer ürünler üze
rinde de örnekleri görü'en 
durumun ekonomi bakanlığınca 
önemle ele alındığı öğrenil
mektedir. Bakanlık, Türkofisin 
yaptığı tetkiklere ve vardığı 
sonuçlara dayanarak ihracat 
ürünler;mizi korumak için bir 
kanun Jayıhası hazırlıyacaktır. 
Bu kanunun, kamutayın önü
müzdeki devresinde çılr.ması 

lümatı olmayan bu kanunla 
ihraç maddelerimizin ih· 
rac şekilleri tesbit edilecek, 
fiat değişiklikleri kontrol altı· 
na alınarak spekülasyona kati
ren n1ani olacak tedbirler alı

nacaktır. 
Malları dış piyasalara gön

derilirken fişleri istenecektir. 
Türkofis de elindeki salahiyetle 
ihtikara mani olacak faaliyette 
buluacalctır . 

lngiliz V eliahdi Is anbulu 
Ziyaret Edecekmiş 

lstanbul, 2 (Ö.T) - Ingiliz Veliahdi Prens Dogalin bu yakın
larda Atina ve lstanbulu ziyaret edeceği Atinadan bildirilmek· 
tedir. Bu göret resmiğ bir mahiyette olmıyacaktır. 

Balkan antantı 
Dış bakanımız Belgraddan geçerken 

Mühim görüşmeler 
Belgrad, 1 ( A.A) - Türkiye DJŞ bakanı B. Tevfik Rüştü 

Aras ile Romanya dış bakanı bay Titülesko onuruna ve dış ba
kanı bay Stoyndinoviç tarafından verilen şölenden sonra üç dev
let adamı Yunanistanın Belgrad sefiri bay Melas'mda iştirakiyle 
bir konferans akdetmişlerdir 

Bay Melas Yunanistan dış bakanını temsil etmekte olduğun
dan konferans bir Balkan antantı konferansı olmuş ve hele Ce
nevrede antantı ilgilendiren meseleler görüşülmüş ve bunda mu
tabık kalmıştır. ----------... 19-4~------~~--

Lüks kibrit j 
Hükumet buna lüzum 

Kral Yorgi 
Bir Yunan bakanlle 

göru,ıu Göımedi ı 
lstanbul, 2 (Ö. T) - Kibrit 

sosyetesinin lüks kibrit kuhıları 
çıkarmak için yaptığı teklif hü
kumetçe kabul edilmemiştir. 

Londra, 2 (A.A) - B. Pcz 

Afgan istiklalı 
AtatUrkUn tebrik telgrafı 

Ankara 2 ( A.A ~ - Reisi
cumhur Atatürkün Afgan is
tiklal bayramı münasebetiyle 
Afgan Kralı Mehmed Zahir ba
na çektiği tebrik t~lgrafı ile 
buna cevap aşağıdadır. 

lstikJil bayramı münasebe
tiyle en harare-tli tebriklerimi 
ve şahsi saadetlerile kardeş 
ulusun refahı için olan samimi 
temennilerimin kabulünü ma
cesterlerinden rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Nazik tebriklerinden dolayı 

ekıelanalarına teşekkür eder· 
ken phsi saadetlerile kardcı 
Tilrk ulusunun saadeti için en 
hararetli ve en samimi temen
nilerimi sunanm. 

MEHMET ZAHiR 

ADAPAZARI 
· Futbol tumova maçı 

Adapazart 1 (A.A) - Hava 
kurumu menfaatına İdmanyurdu 
Sakaryaspor, Yeniay ve Genç-
lerbirliji futbol takımları ara
sıııda bir turnova maçı tertip 
olunmuştur. Maçlar üç hafta 
sürecek ve ilk maç lmanyurdu
Sakaryaspor, GençlerbirJiği· 
Yeniay takımlc.rı arasında ya· 
pılacaktır. 

Turnovanın galibine hava 
kurumu tarafından bir kupa, 
maçlara giren dört kulüb ta· 
kımına da Atatürkün büstlerin-
den birer tane verilecektir. 

mezoğlu Munihe hareket e l· 
miştir. Kendisinin Londrada 
kaldığı sırada ilk defa olarak 
Cumartesi günü eski Yunan 
kralını görmüştür. 

Silah altına 
Çağırllan 200,000 ltalyan 

Roma, 2 (A.A) - Bir bil
diriğe göre eylfıl eyı içinde 
silah altına çağrılan iki yüz 
bin kişi 11, 33, 34 sınıflarına 

..ait bulunup özel sebepler yü-
ZÜ'lden yalnız üç ay hizmet 
görmüş olanlardır. 

B. Stoyadinoviç 
Şc: rafine Parlste fölen 

Pariı, 2 (A.A) - Bay Lava) 
Yugoslav başbakanı B. Stoya
dinoviç şerefine dıı bakanlı
ğında Lir öğle ıöleni vermiı
tir. Yemekte 8. Politis, Osos
ki, ile Çekoslovak ve Yunan 
orta elçileri ve Romanya it· 
güderi de hazır bulunmuş· 
lardır. 

Fransız 
Manevraları 

Ordunun motörleşmesini 
Gösterdi 

Reims, 1 (A.A) - Büyilk 
manevraların mümeyyiz vasfı 
bundan sonra katiyen beygir 
kullanılmaması olacaktır. Pi
yade fırkalarına motörJe mü
cehhez elemanlar re.akat etti-
ği ıuvari fırkası da tamamiyle 
motörleştirilmiıtir. 

Yabana ailbaylar bugiln Re
imse gelmiıtir. 

Bulgaristanla ilgilerimiz 
Bulgar gazeteleri bakanların 

tasvib ediyorlar •.• Diyevini 
iki memleket ac-asında 
Havasının yaradllması 

bir dostluk 
isteniyor. 

Sofya, 1 ( A. A ) - Sofya 
basını, Türkiye ve Bulgar dış 
bakanlan Tevfik Rüştü Aras 
ve köse lvanof'un diyevlerine 
ve bu bakanlar tarafından 
Tevfik Rüştü Arasın Bulgaris
tandan geçerken ykptıkları gö
rüşmeden sonra müştereken 
verdikleri diyeve geniş bir yer 
ayrılmakta4'r. 

Bu diyeler hakkında tefsi
.ratta bulunan Slova gazetesi 
diyor ki: 

- İki dış bakanının diyev· 
lesi Türklerle Bulgarlar ara
sındaki ananevi dostluk müna
sebatına engel olmakta olan 

bazı temayülleri dağıtmıya 
matuf mühim bir adım teşkil 
etmektedir. Bu diyevler ayni 
zamanda balkanlarda olan iki 
memleket arasında iyi komşu
luk münasebatının idamesi hu
susunda iki memleketin büs
nüniyetlerini göstermt:ktedir. 

Menfi ve geçimsizlik teza
hürlerini ne halk kitlelerinin 
hakiki temayülleri, ne de 
entellektüel mahafilin tema
yüllerine uygundur. Bunlar, 
bulutların dağılması ve iki 
ulusun içinde yaşadıkları ha· 
vanın saflaşmasının ancak ve 

yalnız müşterek gayretlerle 
mümkün olacağını idrakt~n 
geri l<alamadar. 

Avrupa, geçirdiği imtihan 
dolayııile bir çıkmaz önündedir. 
Hassas noktalarının adedini 
azaltmak için mümkün olan hiç 
bir şeyi ihmal etmemelidir. 

Gazete iki hukiımet tarafın
dan takip edilen barış, iyi an
laşma siyasasını takdi: ile yade
derek diyor ki: 

- Basınımız, gerek bizim 
ve gerek cenup komşumuz 

basını, samimi bir teşriki me
saide bulunmalıdır ve buluna
cağını da zannediyoruz. Bu tak
dirde beş sene evvel ihdas 

edilen ve fakat kendisinden 
kafi derecede istifade edileme
miş olan bir teşekküle mira· 
caat edebiliriz. Bu teıekklil 
Türk-Bulgar basın antanbdır ki 
bu gibi anlarda mühim bir rol oy
nıyabilir. Bulgar efkin umu
miyesi, iki bakanın diyevleriui 
hususi bir ferahlıkla karşıla
maktadır. 

Zira bu diyevler Bulgar ef
karı umumiyesinae istikbale 
emniyetle bakabilmek içinTürk· 
]erle ananavi dostluğu idame 
arzusunu takviye etmektedir. 
Bulgar efkarı umumiyesi aynı 
zamandaBulgar ulusunun büyük 

ekseriyetinin duygularına tam 
olarak uyan hakikat ve ban, 
politikasından dolayı M. K6· 
seivanofa medyunu tükrandır. 
O politika ki M. Köse ivanof 
onu büyük bir incelik ve dür
binlikle idare esmektedir. 

Mir gazetesi ise diyor ki: 
iki bakanın diyevJeri Bul· 

gar efkara umumiyesi tara· 
fından layık olduğu önemle 
telakki olunacaktır. Bu di· 
yevlerin yabancı memleket
lerde de tam değerile telikki 
olunacağına şüphe yoktur. 

ikinci bakanın bu hitabı işi

tilmelidir. Dış siyasa meselele· 
rinde arsıulusal iyi münasebet· 
lerin haleldar olmaması bugün 
her Hmaodan ziyade şayanı 
arzudur. iki memleket ef
karı umumiyesinde bir dost-
luk ve anlaşma havası 
yaratılması hakkında iki 
bakan tarafından izhar edi· 
len temenni muhakkak su· 
rette iyi akisler bulacakbr. 

Fakat iki hükümd tki mem· 
leket arasındaki münasebetleri 
sadece bir diyev halinde hı· 
rakmamalı, fakat hergün em
niyeti artıracak mahiyette yeni 
bir şey yapmalıdır ve ümit ede· 
riz ki böyle olur. 

........ 4& 

Avluda küçük Kalp liralar 
Bir cesed 

Çorakkapıda Meserret soka
ğında Osman kızı dul Emine 
gebe kalmış ve dört aylık ço· 
cuğunu düşürerek evinin hah· 
çesine gömmüştür. 

Vak'a ıenel savmanlıkça du
yularak takikata başlanwıtır. 
Avluda yapılan ara,brmada 
çocuğun cesedi bulunmuıtur. 

Emine tutularak adliyeye veril
ve hakkında tahkikata 

İkiçeşmelikte caddesinde 
Rasim oğlu Halimin sigara 
dükkanında kalp para bulun
duğu zabitaca duyu muı ve 
araştırmada çekmecede sakiz 
tane gümüş lira bulunmuıtor. 
Bunlardan birinin Galip oldu
ğu anlaşilmıf ve tahkikata 
baflaamıtbr. 

Fırnda 
B'>stanlı istasyonunda Hayri

nin fırınında çalıtan Yahya oğlu 
lımail bir alacak meselesinden 
Elmasla kavga etmiı ve Elmas 
kendisine bıçak çekmışttr. 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

Sevmek yaşamaktır 
Fransızca sözlü : Baş rollerde : JOAN GRAVFORD 

FRANCHOT TONE - GENE 
Seans saatleri : Her gün 3-5-7-9 15 Cumartesi 
Talebe ıeamı 1 - 3 Pazar 1 3 ela baılar 

Fi.ATLAR •. ikinci 30 birinci 40 Balkon 50 
Huıuıf 60 kuru tur ••• 

. 

ANKARA BiRASI En son 
fabrikada 

sistem ve tamamen 
yapılmaktadır. 

otomatik ve modern 
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ahlle 4 YENi ASIR 

Aydın oğlu Bay Mehmed ile Pr Sofi ya 

··mıe vve 
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bakış arı karşısında 
hiç ümit etmezdim,, 

"Na in bir kadını. sihir i 
u kadar eriyeceğimi 

Aydınoğlu bay Mehmedin 
sarayında askeri muhim bir iç
tima aktedilmişti. 

Kurt Gazı; Birginin Aydmog· 
lu bay Mehmed tarafından 
muhasara altına alınmasile be
raber, Beydağı bavalisine (Da· 
vutbaba ), Ayasulug ve Tire 
çephesine Demirbaba'nın ku· 
mandan tayin edilmesini teklif 
etti. 

Bay sarı: - Kurt beyin tek· 
lifi müna iptir. Düşmana kahir 
bir darbe vurmak ve daha mü
kemmel hazırlanmaklığımız için 
ordunun hücumunu on gün son· 
raya te'hir etmek mecburiye· 
tindeyiz. Hareketimizin son de
rece gizli tutulması lazımdır. 
Ben icap eden kuvvetlerle yol
lan tutar düşmanın toplanma
sına mani olurum. inayet bakla 
bu ülkeleri seri yürüyüşlerle 

zaptedeceğimize iman ed!yo
rum. 

Aydınoğlu bay Mehmed: -
Her türlü tetbirleri alalım. Za
fer şeci yüreklilerindir. Ordu
muz için Allahtan muvaffakiyet 
dilerim. 

Meclis dağıldıktan sonra; B. 
Mehmedfe, bay Sarı yalnız kal· 
mışlardı. 

Aydınoğlu Bay Mehmed -
Prenses ile arılaşbk. llk fırsatta 
Birgiyi muhasara edeceğim. 

Müşkilata uğrarsam kapıları 
açacaktır. Sarı, o güzel gün· 
lere kavuşmak için kalbimde 
bir cehennem tutuşmuş; Bir an 
evvel harekete geçmek için 
yanıyorum. Prensese yalvardım. 
Kendisini beraberce alıp bura
ya dönmek istiyordum. Fakat 
muvafakat etmedi. Rüyamın 
akibeti beni korkutuyor. Büyük 
bir felaket karşısında kalaca
ğım kanaab gönlümde yer et
miş. Sevgilimin kanlı cesedini 
görür gibi oluyorüm. Razı ol
sa da onu muharebeden evvel 
kaçırsa ki 

Bay Sarı - Hayıra yorunuz 
bayım. On gün sonra herşey 
halledilecektir. Allahımdan di
lerim ki; hislerinizde aldanmış 
olasınız. Prenses razı olsa, en 
doğrusu kendisinin tarafımıza 
geçmesidir. Onun da düşüncesi 
bizim lehimizedir. Kale için
den zaptolunur. Pı enses içe· 
riden bize yardım edebilir. Mu· 
kadderat ne ise o olacaktır 
aziz bayım. 

Aydınoğlu bay Mehmed -
Aşkımın kanlı hayalini görüyo· 
rum gibi; ikinci birleşmemizde 

yine kendisine yalvaracağım. 
Kalbini kırmak istemiyorum .. 
Arzusunu nazan dikkate alma
dan kendisini kaldırıp getirmek 
çok kolay; incinmesine bir türlü 
gördüm razı olmıyor. Üç gün 
sonra biz yine yola çıkarız. 

Bay San - Teessüre ve 
yese kapılmıya lüzum · yok. 
Prensese bu mülakatınızda ıs· 
rar ediniz. lnşaallah razı olur. 
Siz de vehminizden kurtulur
sunuz. Avdette sınırımızı geçer 
geçmez bin atJımız beni bek
liyeceklerdir: Oradan hemen 
Ayasuluğa yollanacağım. Deniz 
yolunu keseceğ'im. Düşündü· 
ğüm plan şudur. Bütün yolları 
tutarak düşmanın İmdad alma· 
sına ve asker toplamasına mani 
olmakbr. 

Ani bir darbe vurarak on-

Jarı şaşırtmak ve teslime mec
bur etmek, bu suretle biz de 
fazla zayiat vermemiş oluruz. 
Aydın oğlu: Planın çok mü· 

kemmeldir. Birgi muhasarasın· 
da ben arkadan emin olur ve 
surları şiddetli hücumlarla sar· 
sar ve zabdederim. Ah mesut 
günler; Allahım sana sığınıyo· 
rum. Hayalimin yaratbğı o kan
lı tabloyu bana gösterme; sev· 
giJimin bu feci akibetine taham
mül cdemiyeceğim. Bu kadın 
çelikten kalbimi okadar yumu
şatmışki ! 

Bay San - Metin olunuz 
aziz başbugumuz; aşkın kud
reti nice kahramanlan eritmiş-

tir. Biz erkeklerin yegane za

afımız gönül acısıdır. Ölümden 

yılmıyan bir erkek, güzel bir 

ha uş karşısında hemen bir ço· 

cuk kadar muti bir köle kesi· 
liyor. Ne yapalım, bizim de 
noksan tarafımız bu. 

Aydın oğlu - güzel söyle· 

din Sarı; yüzlerce savaşta bu

lundum. Ölümle karşı karşıya 
geldim. Yırtıcı, kudurmuş kap

lanlarla boğuştum. Narin bir 

kadının sihirli bakışları karşı

sında bu kadar eriyeccğimi 

ümit etmezdim. 
- Sona Var -
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yl" e ava gazı 
Sosyetesinin uraya devri 

Aydın Nazil i ve e
ni~lideıı gelece ler •. 

Dün öğleden sonra uray ku
rulunda fevkalade bir toplantı 
yapılarak havagazı şirktinin 
beledıyeye geçmesi meselesi 
görüşülmüş ve imza edilen mu
kaveleye uygun olarak Hava· 
gaı sosyetesinin uraya devralın
ması için şarbaya salahiyet ve· 
rilmiştir. 

Izmirin Dokuz Eylfıl ve Ar· 
sıulusal panayırına iştir~k et
mek üzere Aydın, Nazilli ve 
Denizli Kızılay kurumları ta
rafından dokuz Eylül günü &a· 

babı lznıirde bulunmak ve tek· 
rar gece yansı saat ikide 
dönmek üzere özel bir tren 
hazırlanmaktadır. 

Misafirler Alsancak istasyo· 
nundan çıkarak doğruca Ata· 
türk anıdına vararak törenle 
çelenk koyacaklardır. 

Bu trenle İzmire bin kadar 
gezginci geleceği duyalmuştur. 

Aydın motokar arı 
ihtiyaca yster derecede 

Olmah 
Aydın, (Özel) - Aydın 

bölgesinde işlemekte olan 
Söke - Aydın, Nazilli - Ay· 
dın erasındaki motokarların 
kifayetsizliği yüzünden halk 
fena halde sıkıntı çekmekte
dir. Bilhassa bu bölgenin pa· 
zar güaleri yerine yurduna gi· 
decek vatandaşlar saatlerce 
istasyonlarda beklemektedirler. 
Hattın devlet demiryollarına 
geçmesinden sonra tenzilatlı 
tarifelerin tatbikine başlanır 
başlanmaz halk bütün geliş 
gidi lnrinde kamyonları terke-

Meclis ayni zamanda Karşı
yaka Yamanlar suyu için 19000 
lira tahsisat verilmesini de ka
rar altına almıştır. Bütçede bu· 
nun için bir münakale yapıl· 

mışhr. 

Sanayi !spe örü 
Sanayi ispektörü bay Nazı

ma ınaazeretine binaen ilbay
lıltça bir hafta izin verilmiştir. 

Beledi e encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra mutat içli· 
maını yapmıştır. 

Esrar 
Kuyumcular çarşısından ge· 

çen Şakir oğlu Kazımın üze· 
rinde yirmi gram esrar bulun
muştur. 
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derek hatta rağbet vermiş ve 
bu yüzden tehacüm baş gös· 
terıniştir. Bu vaziyeti korumak 
ve halkı sıkınbdan kurtarmak 
için bu hale bir nihayet veril
mesini sekizinci mıntaka işlet· 
me enspektörlüğünden dileriz. 

A. K. 

Arsıulusal lzmir Panayırı. 

Diş fırçası ile korunur. 
Dünya doktorları yalnız en 
sert ve sıhhi fırça olan 
BRONZ'u tavsiye etmekte

' dirler. 
T aklitJerden sakınınız. 

GÜZ LLİK 

ohinor 
Diş macunlaı ının 

en iyisi olduğunu her 
anlamıştır. Dok-

torlarımızdan 
. ve deneyiniz. 

Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Buldanloğlu. lzmir 

Gazi Bulvar 23 Telef. 3991 
~~.....,....._...,..._.......,.. __ s:4 S. Cu.er. 2-8 (1184) 

Arsıulusal beşinci 9 
ııııııııııııızıııııaıııı 

ükem el 
eylül panayırının 
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üyük 
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H r gün saat 23 te varyeteler 

gazinosunda 
~CJDrııırmıııııııı 

rkestra 
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ABLDO Y E 
Fiatlar çok ehven ve hiç bir zam yok. Bu fevkalade 

vaziyetten istifadeediniz 
~iiiiEnlill •j • • •• • ; • ~ ., • • ,. ..... ''.: • • , 1 ~ • 

Yakında manevraları yapacaklar-
boı bol asker kat'i bir hareket, bir fedaki.r 

büyük hava 
Eo!zano, 28 AS?"ustos (Paris· 

Sövar) - ltalyan manevreleri
nin sonuçları hakkında uz· 
manlar bile ayni fikirde değil
lerdir. Bu sabah bunların en 
gözdelerinden ikisi benim ya· 
nımda münakaşa ediyorlardı. 
Biri diyordu ki: 

- KııılJar, manevra mev
zuuna göre, Bo zanoya doğru 
atılacak ve ciddi bir mukave·· 
metteıı sonra intizamla çekile
ceklerdir. 

- Harp zamanında onlan 
görevim de üç fırkanın atesi 
altında arkalarındaki tek bir 
yol ve iki üç köprüden inti· 
zamla geçsinler. 

- Amma kendileri de köprü 
atmışlardır. 

- Atsalar bile bu saalta 
toplar hepsini yıkmış olacakb. 
Bu iki sevkulceyş ustası bana 
l:ıgiliz manevralarına ait eski 
bir hikayeyi hatırlattı: 

Bir sübay, karşı taraf süba
yına: 

- Geçmeyiniz, demiş, köprü 
tahrip edilmiş farzediliyor. Hü
cum tarafı komutanı da şu ce· 
vahı vermiş: 

- Biz de dereyi yüzerek 
geçiyor farzedilelim. Bu harp 
oyunu hakkında çok münakaşa 
edilebilir. Burada, gerçekten 
harb gibi, münakaşayı kes· 
tirecek elle tutulur bir ne
tice yoktur. Kıt'aJarın mev· 
cudu üzerinde de münakaşa 
etmiyelim. Bölükler kimine göre 
120, kimine göre 200 kişiliktir. 
Bunun pek ehemmiyeti yok. 
Zira ltalya goniş bir seferber· 

a 

lik yapmış ve 
toplamıştır ve herkes bilir ki 
bunları silahlandırmak vakıt 

meselesidir. Zaten dağ manev
ralarında hadden aşırı kıtaat 
kullanılmaz. 

120,000 Klflllk 
bir geçld 

Cumartesi gilnü umumi ge
çidde 120.000 kişi önnmnz. 
den geçeceklerdir , bu da 
bir manevra usulü için bir 
rekordur. Milanoda bir bayan 
bana şöyJe anlatıyordu: 

- Sanki harp zamanında 
gibi yirmi yirmi beş yaşında 
delikanlılar ortadan kayboldu. 

Her ne hal ise, muhakkak· 
tır ki Mussolini halkın büyük 
çoklağuna dayanmaktadır. Af· 
rikada hereket cereyanı bütün 
Italyada pek kudretlidir. Bir 
milyon kişilik en münevver ta
baka örnek olmaktadır. Bu 
harbı faşizim, on beş seneden
beri nüfus 4 milyon artan Italya
nın yayılması ve şerefi için 
elzem sayıyor. 
Şunu da doğruca söylemeli 

rejimin büyükleri de şahsi fe
dakarlıktan çekinmeyorlar. Gö
nüllü yazılıyorlar. Kara gömlek· 
liler binlerce ve binlerce olarak 
yola çıkıyorlar. Krallık ailesin· 
den prensler de Afrikaya doğru 
hareket ediyorlar. ilk önce 
Bergame dükası, ondan sonra 
Aoste dükası. 

Fakat İtalyan ulusunun ruhu 
içiu,en göze çarpan hadise Mu
solininin iki oğlu ile damadı 
Eritrenin kızgın kumlarında 
barba göndermesidir. Aile an• 
nesi olan ftalyan kadını bunun 

pe roller 
Amerikayı da Habeş işine 

arıştıracak mı? 

Buna ihtiınal verilemiyorsa da 
. Vaziyet bu yüzden de kanşmıştır 

Adıs·Ababa, 1 ( A. A ) - Birleşik Amerika'nın ce· 
Resm~ bir bildiriğe göre, bir nubi Amerika işlerine hiç 
Am.erıkan lrnmpanyasına Ha- bir veçhile müdahalede bu-
b~şıstan topraklannm büyük lunmıyacağına dair Ruzveld 
~ır. kısmında pe~rol istihsali tarafından vaki bayanatı na· 
ımtiyazı~ı veren hır mukavele- zarı itibara alan müşahitler, 
name ımzalanmışbr. Bu top· bu beyanattan Amerika Rei-
rak.lar, Italyan Somali ve Erit- sicumhurunu, bir ltalyaa istila-
resı boyunca uzanmakta he- k t kd' · d H b sının vu uu a ınn e a e· 
ınen. h~men Habeşistanın yarı- şistanda müdahalede bulunmı· 
sını ıhtıva etmektedir. .. ı · 
A 1 yacagı ve ya nız zarar zıyan 

mer anın ekonomsal · t kl 'ktif li ... 
menfaati arı ıt~ e~e. e kı a key yecegı ne· 

. ıcesıoı çı arma tadırlar 
. Vaşın?1~n, 13 (A.A) - Ame imtiyaz res en blldlrHdl 
rıkanın ınfırat politikası talCip V . t l (A A H 
etmesine taraftar olanlar Ha- b . n:ıng on, 

1 
· .' -. a· 

beşistan tarafından "A ' 'k eşıs an petro ımtiyazının 
' merı an . Ad' Ab h . eksportasyon and d ı ımzası, ıs· a adakı Ame-

e v oope· 'k . "d . f 
mend korporasyon,, a bir pet- rbı ka lış~u erı tara ınd~n ~14 
roı l'mtiy~zı. ve iJ . 1 a an ıgına resmen teyıt edıl· ... r mış o masın- . r 
dan dolayı son derece endişe mış ır. 
içindedirler. B. Hul gazetecilere diyevin· 

Burada ehemmı'yetl k d de; Amerika hükümetinin bu e ay e- . t• • • 
dildiğine göre Birle ·k A ım ıyaz netıcesınde Italyan .. 
rikanm Hab~istan~ak· ~e: Habeş ihtilafında methaldar 
ric ez memleket · 

1
ti· a olmasına kat'iyyen imkan olma-

ım yazı, d .. .. 1 . 
Pı::bas ve em'" kı' k l h ıgını soy emış ve özel mua-
-ı' ın onso os n· 1 1 . . 
ne memurlannın hakkı kaza· me e erın adı ahvalde hükfı· 
sına tabi tutmakta ve bu su· meti ilgilendiremiyeceğini sö-
retle Amerika hükumetine züne eklemiştir. 
Amerikalılara memJe~ti terk Adis - Ababa 1 ( A.A ) -
ehneleri emri verilmiş ve Buradaki Amerika çevenleri, 
Amerikanın himayesine gü- petrol imtiyaıı meselesinin, 
venmeleri izhar edilmiş harp halinde Amerika tarfın-
olmasına rağmen, dolayısile dan yalnız bir protestodan baş· 
himaye mes'uliyetini tahmil ka bir şeye mahal vermeyece .. 
eylemektedir. Gene burada ğine kanidirler. 
beyan edildiğine göre, veri· Londra 1 ( A.A ) - Kuv-
len imtiyaz, imtiyaz sahiple- vetle söylendiğine göre, harp 
rini esbabı mucibeden müte- halinde lngiltere hükumeti, 
vellit zayiata karşı zımam al· Habeşistandaki petrol imtiynzı 
tına almaktadır. ile alakadar olanJarın hakların 

lık olduğunu ve bunun karşısın· 
da gerilemek imkanı kalalP· 
dığı mütaleasındadır. 

Zarlar atdmıftır . 
Her halde, sabah Mussoll· 

niye refakat eden yabatıCI 
zabit ve askerler arasında İP" 
tiba zarların atıldığı merkeıİD: 
dedir ltalyaya karşı her ıecı1 
tedbirin karada, denizde, bt' 
vada harbı tahrik edeceği hak• 

• il 
kında Dcyli Meyi gazete!l11 

Pi• 
yapılan beyanat, yakında ya 
Iacak büyük hava manevralıt'' 
bütün bunlar oltinıatoıJJ~ 
benzemektedir. Mussolifll; 
Italyanın Habeşistanı ask~r.1

1 

di~tl işgal atına almak iste !>- • 

söyleyince, dün lngiliz snbaf_ 
larının ciddi bir tavur ve ç.e 
kingen bir durum takınmaları• 
na hayret edilemez. d&J 

Kuvv tll bir or 
Bir noktada herkeı birl~: 

miştir. Bu manevralarda J~ 
malzemeli, güzel talim gö~Jll~. 
kuvvetli bir ordu gösterilını~tır• 

Bir fırka kumandanı, as e e 
• • f 

!erine işaretle: "Bunlar 1Y! tir· 
sadık askerlerdir,, deın1! .

0 
Sonra, manevra hakemi~, 
tahliyeye karar verdikleri ·w . 
riyi tahliyeden imtina etb e 
inizi gördük. dıl 

Yani manevralara giren °~9• 
teknik teşkilatı kadar .ınu ~e 
riblerin kıymeti itibanle 11 
sağlamdır. Uzmanların duy~~ 
bu merkezdedir. 200,000 ns d' 
Afrikaya ayak bastığı sırtı 0 
yapılan bu manevralar ItalfB~ 
kuvvetinin bir tezahürü 

0 

muştur. 

Büyük manevra
dan sonra .. 

Baştarafi birilıci salıi/t~~' 
miş olan seviyeye çıkarıJJ e~ 
yani bir milyona iblağ ~~ns 
için saflarıuıza daha ikı 
bin kişi iltihak edecektir. ı<ere 

Bütün dünyanın bir. biıe 
daha bilmesi lazımdır kı tıtP' 
karşı bir takım saçma "e bsb· 
rikiğmiz müeyyidelerden ·ııJJ· 
sedildikçe bir tek nefer• ,e 
den bir tek bahriyeJimizdeJ1~-1 
bir tek tayyarecimiıde01 5~ 
geçmiyeceğiz. Bilakis u ~qe' 
müsellah kuvvetlerinin s:ı ııP. 
tini azami dereceye çıkar:~çO~ 

Arkadaşlar, Sübaylar, f rltır' 
sübaylar, onbaşılar, 0; ferde 
Siyah Gömlekliler, bugtl~ ıtı 
a!arını göstermiş oJdu~.fe 
yüksek kuvvei nıaııe cıJ1• 

.. .. b' . d •fe bD1 ·, gunun ırın e vazı ,,v 
çağırıldığınız zaman bu ıu~ 
feyi ne kadar çetin °e 50' 
olsun şevk ile şecaatla. : cO~ 
nuna kadar azm ile ıf ~ııt 1 

ceğiniz hakkında bizlere 
itminan vermektedir. 1(0' 

Arkadaşlar, Sübaylar, ,.ıe· 
çük sübaylar, Ooba~ıJar. 1<rııl1 

ferler, siyah gömleklı]er, 
selimlayınız. 1;· ıJJeÇ' 

Rama, 1 (A.A) -
1 

0ıoS1' 
hul şahıs ltalyanın k0~jtloıı 
Kaconi'nin yerli hizıP~ ıer ~e 
mızrakla taarruz etııııŞ 8rrll1' 

yaralamışlardır. Bu ta .. ro:l~ 
hi~metkarın efendisini gotsoe' 
.. . . Id °'u bnS o' uzere gıtmış o ug ., 6,ro 
den çıkmakta oldugu ,. 

1 , •• 
yapı mıştır. ····~ Jıı' • •• • ;ıCJ 

························cı•• J :fil~ haklannı hiç bir suret e 
faa etmiyecektir. J-Iııber 

Roma, 1 (A.A) -.(ıJJesit11~ 
istan petroJJarının işletı rııb~J~ 
bir lngiliz-Amerikan 1\ }lt 

ihalesi, burada derin b10~ıı:: 
det ve infiale sebep . btl b fi 
tur. Uurnale) gazetesı; fıooıı; 
reketin, lngiltere . tM~utJPt· 
Italya ile imza edılen (rıde 0 

delerin nakzı mahiye 1 

·duQ-unu 
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BUYUK HARPTA INGILIZ • ALMAN 

VE FRANSIZ CA8U8LARI 
EH.rlDcd ~ı•~m 

-4S-

Kolonel Dragotin 
A .d .. k F erdinandı öldürten 

rşı u •• 
1 

• ti. 
Adam da kurşuna dızı mış 

•: • "'.nm.tı. Karadai krala Niko· 
Fransuva Jozef,_ ICardefl ~ Yaaaa krah Koaatantini, 

Maksimilyamn Mebikacla kur· 11• krah Ferdiaanclı ve 
ıuna dizildiğini, bald~ Şarlo- ~ devlet aclamlanadan 
tun delirclijiai, biricik . otlu bir ~u ıldllrtmek için illi· 
Artidilk Rodolfun Meyerlingte ..J., tertip ettiren de o idi. 
aliimüne ıebeb olan Baron Taak•P Bom•J& giden reaç 
Mari Veçerap nuıl tutuldu- talebelere onun emri berine, 
ğunu, esir olclapnu •lrm&ılll. aiWa •• ..;. • .,. dajatmafb. Bir
Gene baldızı Dl.- ~Uencoa lik ftJ& aitim ipreti altmda 
diri diri yanmlft kan• •par&· hpn ba tetkilAbD •erçek 
toriça Elizabet iae .Cenenede ç:.. •Kara el cemiyeti" dir. 
Lupninin Jnartunu ile &ldilıal· K.e1 Draptln Dimitriyeviç 
mtlftl. el kurmayı nezdinde 

Bu kadar çok aa giren ~a sz::da. Balkan harbı aıra
adam için bayatta ea se~pi ç d ve bl,ek harpta, Sell
bir varlık ıay~jl d' Arşid;~ ·~~ ilti)ıbarat ifleriade çahı· 
Fransuva Ferdmaa ta n. D ptla kendi kafau 
Sarayovada bit suikaıbD kur· mıfbr. ~ edi rda? Avus
banı oluyerdu. Fakat Fr~suva ile mi= ~~ ':.ihtdı ida
jozef bu suikast perdeaı al• turya • etiDİ 

0 
klaki Pasiç 

bnda dünyayı kana '?°~yara: re ~~ ylldemektedir. Sırp
Avusturyanın koca ~ar ımJ:f ; ~ Avuıturyanın Sırbista
torluktan küçtik bır .... e b~- lar k askeri bir müdahale• 
haline inkılib edecegını . na aqı .. a hak kazanması 
aeydi teessürü tüpbe d e;ı~e- ~~ bfi1'fb8~ bu suikaati ter· 
mez ki o dakikafda ki uy çık'; ~:- e~~ iddia etmişlerdir. 
istirabın kat ka~ eY n~ Pren· Hallu iki taraf ta cinayetin 
cakb. Şiphe edılemez ~an kur- muuli etini birbiri berine at
çibin tabancasından çı k b y BOt8D bu brfl)ıkh ıuç-
şunlar dlbıyavı :t sek~Ak:: :::.:.;..dan alman biricik so-
boyayan k~r ç nuç Fransuva Ferclinandın &ltı-
başlıca sebebı o~;~·uretl mtl de gidi cemiyetlerin mari-

Prenç. n uikasbD feti olcluitJnu meydana koy-
Prençiple birlikte • 24 mb maktan ibaretti. 

failleri olarak daha da. Sarayova suikutmdan tam 
tevkif edilmiş. bulunuL~cik &ç sene aoara, 1917 de Şuk 
Preaçip bu suik~n mil· erduu bqkumınMl•m ola 
meauln kendisi oldugunu, say- General Sary Koloa.ı l>rap
lehnin intikamını ~ldığını:.kimi tin Dimitriyevi te~ •• mala
s&ylüyordu. !ahkikat Jarını ye kba ettirmek IUNtİle Avastar
Filipovyenin ilk s_orıu. tin· ~ahlarm intikamını almıt sayı-
Al . d Gn"naldinıa nyase bilir" 

eıs e fhuml hay· . 
deki mahkeme sa bil d Bu tevkifin Mbebi •Karael,, 
retle karıılamam~~-~ _:: teıkillbDm kral weldU prem 
ğildi. Hlkimler usu-:- mb"ta AJeloandr aleyhinde hamla-
zam heyecan içinde bi!:.ıa~d;. clığı bir aaikuttL O ~ 
rafhldanndan aynlma "bi • Prens Alemndr, Yma sahil· 
Mahkeme Gavrilo P:f . 'i'.: terindeki .illaludaa biıiacle 
.IAhlenduu ıuikaat f esm eni SarJ1a rlrlfecekti. 
ralwnu aramlf ve balmaftu. fk:a blrodaa bir ubit bu 

B dava etrafmda Avustur- ·11- .. ..-ret albncla tutul-
u k -1 kitabi kadar Vl-D d"Jm" ... -,_L! 

Yalıların ıua ••• .. ...,.. e •-••- U1UP 
~lana beyaz kitabi ~ ta• • villada yapbjl arafbrmalar, 
rafP"Hkle doludur. Hakikatte :.İll kabndaki bot variller 
25 mevkufun bepıi Sırpıan: arasına bir cehennem makinası 
"Birlik veya 6ltlm,, k;umBa (mqin enfermal) yerleıtirildt
ıneosap bulunuyorla ~ çı jini meydana çıkarmlfb. Der
rençleriD herbiri kollej: ,:, bal açılan tahkikat suçluları 
br :!'am!'~ bu =birinde meydana çıkardı. Bunlar da 
alaa • ıdiledir •• 

1 
• BoeaaY• Kolonel Draptin Dimitriyev· 

t91ki1At ken ermedi Orada yenin emrile hareket ettilde-
tltmek emrini ver • d"I D L.-• ldf • • kan 1 :faklar ibdaı rini söyle ı er. er.._ t~v 
~ çe~ ~..! zabitlerinden edilen Sırp koloaeli divımı 

ilecekti. . ~ r . tilAh ve harpde muhakeme eclilcli. Deli 
T .... y. -~re ıirllomek için aarfettiji meu-
boLba ve~; . korkunç l~ iaanılmıyarak keçe .k811ah 

111unhk tanuanın en • • edi)memne ve lmrfm dizilme-
faeaa- .ebebiyet vere• .:S ıiDe karar verildi. Draptin 
lu.lb el aJtnaclan id~ sı"yaae--ahta çırpmdıfı ve etra-
- L.&- _.._ den emirıer ve• .... •--d .... ~ f'6.nuııme DrafOtİD fmdaldlere çılgınca hücum..,. a 
'- .•~am. K~lo_nel tLkikatta halalidutu cihetle koll~n 
Dla.itriyeftç ıcli. • klan batlanmak ıuretile 
korkak herifin biriydi ba • ;: •JKlll'fUDa dizildi. Onilri kar-
8'naUDla beraber tefkilltm ~ vtlcudunu delik deşik etti. 
le;i arumc:la yer ahhjm aD pD - Sona ""' --
••kaıta ait bltlD .-W 0 

1 • .. Arsıulusal Panayınnda 
zmı. h. d. 

Soviyet pavyonunda teş ~rh el~-
len bilcümle makine tezga ~ ~t 
v devat 3 Eylw 1935 den ıtı-
~n satılacakhr. Alikadarlann 
paviyona müracaatleririca olunur. 

Paviyon Müdürlüğü 
~4 ~) (S. S) 

Avrupede gezi noUarı ı 

lzmir - Ba~dırma yolile 1 
•• 
Uzüm Derdi • 

İstanbul seyahatı bir çiledir! Manisada durul!l nasıl ? . ··-·-·· . Bilet satılan yolculan alacak kadar 
Vagon işletllm1yor, ve ••• 

Manisa okuyuculanmızdan 
B. Ali Galip yazıyor; 

Manisahlar btlyGk bir 111lnab 
ve buhran içindedirler. Vaktile 
vatanın her yerinden daha 
ytiksek feyzi bereketile Altm 
ova adıyle anılan bu yunl bugiin 
ıene ayni feyzi bereketile 
mahsuldar ise de yetiftirdikleri 
mahsulleri para etmemesinden 
yurdclqlar sıkmb içindedirler. 
Oz&m fiatlerindeki durumdan 
dolayı llztlmcnler yeis içinde
dirler. ffllktmetin yardım eli
ni bekliyorlar. Zira ancak o 
bu hastalığın ilicını bulabilir. 

l Ô)'lcleri var ki sekiz ela 
bağı 't'ar : Onbeı çuval 
çıkarmıf, bunun bet çuv 

Baştarafı ı nci sayfada -
lüks vagonların bu hat üze
rinde işlenilmesine çok sevin
miştim. O kadar ki ilk fırsat· 
ta bu yolla bir (gezi) yapmak 
isteiiain heyecanını aylarca 
kalbimde sakladım. Nihayet 
o fırut ta dilftü. Almanyaya 
hareket ederken Bandırma 
yolunu tercih ettim. Hemen 
açık söyliyeyim ki keşki et· 
mez olaydım; aylardanberi 
kalbimde sakladığım sevinç 
ve heyecan ile avunarak ka· 
laydım. 

Bu istek yerinde degildir. 
Dunu bilmekle beraber çektik· 
lerimizin acısı beni böyle ko
nutmağa mecbur ediyor. Bir· 
kaç aylar önce bir arkadatım 
bana bu yolun bazı facıalanndan 
bahaetmiıti S&yleyen herpyi 
zor beyenen bir zat olduğa 
için anlabtında biraz mübalega 
oldajıanu hllkmeylemiftim. M ... 
ğer arkadqım noksan ılyle
miı. Yerden göğe kadar haklı 
imiş.. Tam panayırın açıld~ın 
ikinci glinll idi . Basmaneye 
relclifimiz zaman şaıırmıt kal
mıftık. Vagonlar kimilen dol• 
muş m6ballgasız yüz elliden 
fazla insan da bavuJlarile bir
likte ıvagonların koridorlarım 
bkamıt. Ayakta duracak yer 
yok • Herkes mınldanıyor • 
Neye ngon takılmıyor. Ukin 
ne aldıran var ne de cevap 
veren, böylece koyun sliriileri 
gibi tlattlste yığılan halkla do
lan tren hareket etti. T abil ba 
durum kUflSIDda cliaip&n adma 
~ biqey ara1DLMem farkım 
aoraa yok .. Kacatuuza oturan 
taunlara bu komputiman fU 
kadar kiplik demeje Yicdan 
razı değil.. Zira herk.,. ayak· 
lanna kara su İlllllİf oflayıp 
nzlayıp duruyor, keneli s6ylllyor 
kendi dinliyor. 

Manisayı qmea içime bir 
korka dişti. Elbette biç ek
ailmiyen billkis artan bu halk 
lataabula gidecekti. Biliyordum 
ki latanbala ifllyen vaparlann 
bu kadar yolcuya kamara ve
rebilmeaiae imkia yok.. 

Trende bulanan bir aaylav 
arlwlqtan rica ettim. Bandır
ma prbayma vapurda yer 
anraje edilmesi için Akhisar
dan bir teJıraf çektik. Eğer 
bu telırafa day•narak yerimi
zin aynldıtma inaamıı olsay
dık vay haJimize .. 

Bu ricamızı Balıkeısirden te
lefonla teyid ettik. 

Biz Bandırmaya vardığımız 
zaman hlll aelpaf Bandırma
ya gitmemit bulunuyordu. Be
reket venin ki son kalan iki 
mevkü, aldıİJ telefon üzerine, 
prbay llltfederek kapattırmıt. 

Tabii treadeki blltiln yolcu
lar yer bulamadıklarından ıtı
verte bileti almaja mecbur ol
dular. Fakat hangi ıtıvertede 
otuı acaklar? G&vertelere bq
tan bata kavwı karpuz doldu
rulmuı. Ayakta duracak yer 
yok. Bu defa ambarlara birin
ci ikinci mevkiin salonlarına 
koridorlanna herkes hüc:mn 
etti. Karnında ve kucağında 
yavrulannı taııyan analar, ço
luk çocuk kadm erkek iç içe 
omuz omuza ayakta .• 

Bir manzara, bir facia ki; 
dejil bu sefalete katlananlar 
onlan seyrecl.ıer bile tq Jl
reldi ol•lar JiDe dayanaw 
acırlar. 

V aparcalK firketiai Kara
cimiz lo,.laımdald eervillerin
den dola11 içten gelen umimt . . . . . 

Fakat Bandırma latanbul ara
sında, hem de ekspres yolcu· 
larım alan Saadet vapuru fa
ciasını da hiçbir vakit unutan· 
yacağım. Ve o mansara glsle
rimin &nllne gelince ilrpermek
ten kendimi koruya.ıuyacağım. 

Duygulu denilen inunlar, 
insaf denilen bir tazün anla
mını kavramıya borçludurlar. 
Bu yolculuğun ne insafla ve 
ne de insanlıkla ilgisi kalma
mıfbr. o cıcı vagonlara 
ve ekspres adına acımak ge
rektir. 

Biz umuyorduk ki bu hatta 
verilen önemle İzmir latanbul 
yolculuğu kısalblacak, ,.U.r
danberi yapancı şirketle eakl 
seyrüıefain idaresi aruuıdaki 
aalqmazhk sona erecekti. Ve 
nihayet halk rahat rahat za
man kazanarak yolculuk ya· 
pabilmek nimetine ka911f&cak
b. Şimdi de deniz yollan ile 
nparculak anlata1ubğı yD· 
dbadea uman zaman ekspres 
yolculan •Saadet.. vapurunaa 
felaketine katlamnağa tutulu
yorlanDlf.. 

Htllha lzmir..Bandırma-ls-
taabul yolculuğunda insanlann 
rahabna verilen değer her 
halde koyun nakliyabndaki 
dikkatten daha ekıikdir. 

Bugllnkli fiatlar gerek es
nafa, gerek bankalara borç
lanın &demek kabiliyetinden 
mtıatahtilleri mahrum etmiftir. 
Elli bes altmıt kW'Uf& utılan 
bir ilztlm zamanından borçla 
olan halk kirdenbire bet ile 
on kurut arasmda malını sa
tana borç ademe kabiliyeti 
nerede kahı r 

bittabi vergi ve takait 
için bllkimet tarafından 
konalmuı, diğer bet pa 
banka haczetmif, cliter 
çuvalım da kooperatif haem~ 
mİf. G&ndelik parası y· .. .-.:; 

Ozerinde beı parası bahanaa
dıfından amel 
ister. Kendisi 
taşırmış ka 
yat içerisin 

Harici piya•yı m.ulutfelıll 
için hiç olmaua inhisar i 
iki milyon kilo Gz8m eabn 
sın, ne çıkar. MiDet 
borcundan kurtulmUf olur. 
mlhim me1eleyi nazan ~ 
te alarak bir çare dtlfllnılllıiııMll 
sini ve memleket 
dakika kaçmlmadan il•~ 
len tedbirlerle koıranmu• 
yllksek cumhuriyet hlktm 
mizden bekllyoraz. 

Komşulanmızda neler oluyor? 
lran endtıatrüıini kurmakta 1 iki fabrikanın makineleri 

b&yllk adımlarla ilerlemeğe bq- marlanmak keredir. 
lamıtbr Bu itlerin batanda doku· Şahabad' daki teker fabırllallıH 
macıhk ve ıeker endlstri ba- 11D1n montajı yapıılmüt .. ~ 
lunmaktadır. 6 milyon riyal ka· 1931 - 32 ydmclan geçen -····"""" 
pitah olan Meılıeddeki HlareYi kadar teker Piti 75,4 dla 
iplik ve dokuma fabrikası (10 53 milyona dlplllftllr. ~ 
bin iğ ve 2SS tezgih) maki· gram tatbik edilince 'rv. 
neleri için bir eksiltme iJAn kiyede olduju ribi ..... 
etmiftir. 4 milyon kapitali olan da memleketine dıprdan ,eker 
Jest'deki Darakban iplik ıokmıyac:aktır. Tahranda, ~ 
ve dokuma fabrikası ensta· tiln ıebrin elektrik ibtiya-•• Bunda kimsenin ı&phesi ol· -

ma1111. Hele inanmıyan kaba· lasyonunu geniıletmektedir; yetecek modem bir etektrik 

da la b d gene aym şehirde dört milyon santralı kurulacakbr. Şehirı, yı r vana ir enemeye kası 
kaJbJnJar, bir daha yola çık• kapitalle ikbal iplik fabri bu erre ile Iran deYlel 

kurulmuıtur. Ahvasda tlç mil- L--kumdan 12 milyon ri_. 
auya tlvbe ederler. f.OD kapital ile yeni kuralaıut .,.... ., .. 

Bu bayle denm eti .. -. olan ipBk fabrikua ile iki lril- ldlDç almap. Irama 
Trende yolca .. ,_ kadar n• çuk milyon kapitali olan Ka- tehfrleriacle IMm• ıUR llil'1eflil 
pn ve denizde ebprue ya• tan iplik fabrikua yeni maki- projeler buarlanmaktaclar. • 
lapa reait bir vapur temin ne almaja karar vermiflerdir. ylk bir demir •dllbW -~ 
oluamahclır. Şeker endlstrlainde daha mak içia arqbrmalara Mil• 

Trenlerde bir hareket uyan• ıimdiden Kalll'İ•k, Karaç, llllfbr. Ba projelerle iltill 
clıran, halka deier veren ba- Veramin ve Şahi'de olmak mak llzere btl)'llk llçlcle 
yınclırbk bakam Bay Ali ç.. Dıere, d&rt fabrika çallflDAk- aalnu itleri programa a-. 
tin Kayadan bu sefaletin, bu tadır; Meıhed ve Miandoal»'da lanıyor. 

facianm ınlbae pçilmelini iate- K ll•r y baa 
mek çok yerinde bir dilektir. umerc f angın § 
~-)g-.. C>oa.ıs.oaıu lkiÇ9flllelikte Çepıi.erhm"°- C:U... gecui 

"................ ......................... katuada Mutafa ojla e e- Bahariye eokajuıcla maliye.,..,....""'·'-=-
Belle Kuld.. cliD kahveaimle Riza Nf: ~ murlanndan bay Abmecle 
••~anlb•' med, ff1eyha oflu yazı ve 12 uydı evin yatak odumd•· 

Baha Kaldq rahatm oldu- Mehmed kumar oynarken tu- •tef çakmıf, yatak, yo~aa 
tandan din vazifeaiae geleme- talmUflardar. bataniye yandala halde .W~111 
-:...:.. Şifalar dileriz. Dllfllltlf cim bllyllmeden .aaclllrllmllftlr. 
-,-. Şaphane aokajmda Ay Terblye•lz 

8. fevki zUrraı kooperatif Odm mata- Kart11akada Oamuzatle et .. 
Bir ay izinle lstanbulda bu- zamnda hamal Ahmed oilu niz ban)'OIWld• yakanm~ 

lunan yar genel savaman bay Konyalı Ah, arkaauıda bir çu• olu bir bayana f.-
$evki gelmit ve vazifesine val illGm tqarken dOşmQf ve tayliyen Rqit oilu ....... ~ 
baılamıfbr. batından yaralanmıfbr. tutulQıUftur. . ............................................................................................................................... ~ 

Amerika Manevraları 
Bltna Avrupa deıvletlerinde bilyük süel manevralar yapıhrken Amerikada da, harpten ıoan 

yapılan en mühim manevralar cereyan etmiştir. Hava, topç piyade kuvvetleri bu manevralar-
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e istiyorsun kadın? 
Maga Papanın kulağına doğ

ru eğılerek ancak onnn duya
bileceği bir se le: 

- Rodrik Borjiya yalnız gö
rüşmek ısterim. Başka bir eme
lim yoktur .. 

Roza Vannzo ihtiyar Bor jiya 
nın cevatıını beklemeksizin he
men ~u •özleri fıMldadı: 

- Müthiş bir cinayet düşü
nülüyor. Hayatınız tehlikededir. 
Sözümü d nlerseniz kurtulursu
nuz. Dinlemezseniz mahvola
caksınız. Bakın buna göre iki
sinden birini seçin. Hem de 
çabuk olun .. 
Ma~anın sesini işitince Papa 

titredi ve bu sesi tanıdı. Lakin 
nerede iş:tmişti? Oh .. Bu ka
dın çok doğru söyliyor. Haki
katen ha)atı tehdit ediliyordu. 
Zaten işin böyle olacağını da 
Papa hissetmişti. Demek ki bu 
his ihtiyar Borjiyayı aldatma
mıştı. Hayatı tehlikede!. 

Borjiya gayet yavaş sesle 
kekelemeğe başladı: 

- Beni kurtarabileceğinizi 

söylemiş idiniz d~ğil mi? 
- Evet... Yaloız başıma sizi 

ölümden kurtarabilirim. Lakin 
sözlerime kulak kabartmakta 
olan şu rahibi buradan uzak
laştırın. 

ihtiyar Borjiya bir dakika 
kadar tereddüt geçirdi. Ya ya
lan söyliyorsa ... Ya rahi!>i uzak
laştıktan sonra bir fenalık ya
parsa... Diğer taraftan karı 
doğru söyliyorsa... f-Jakikaten 
kurtaracak ise... Düşünceleri 
kafasında birer birer dolaşıyor
du. Hayır, karı doğru söyliyor. 
Çünkü tavrı, hareketi bunu 
ispat ediyor. Bir insan ne va
Jı.ıt yalan söyliyors:ı alacağı ta
vır ve sözlerin ağızdan dökü
lüşile belli eder. Bunu her kes
ten eyi bilen Papa hiç anlıya
maz mı? Siyah esvaplı kadının 
ııöylevine hiç bir diyecek 
yoktur! 

Papa derhal karar vererek 
rahibe dedi ki: 

- Anjelo oğlum.. Bu radan 
çekil git, bizi yaloız bırak. 

Maga da dedi: 
- Konuştuklarımızı i~itemi

yecek kadar uzağa gitse yeter. 
Bizi gözden kaybetmese de 
kifi ... 

Itiyar Borjiya geniş bir nefes 
aldı. Rahibin uzaklara 2idip 
gllzden kaybolmasına üzülmüş
tü. Sevinçle: 

- Anjelo!.. Bir az öteye git, 
!ikin kumsaldan ayrılma. Göz
lerim seni görecek. Göz önünde 
fakat biraz uzakça dur. 

Rahip biraz uzaklaştı. Papa 
Magaya dedi ki: 

- Söyley n bakalım, mak
sadınız nedir? 

Roza Vanozze yüzünü kısmen 
örten baş örtüsünü attı: 

- Tanıyabildiniz mi Papa 
hazretleri? 

- A... Maga imiş! Bu adaya 
kadar peşimi nasıl takip ettin. 
Tivolideki vak'a üstüne karşıma 
nasıl çıkabildin, ne cesaret ..• 
Bilmiş ol ki şu dakika benim 
canım tehlikede değil senin ha
yatın tehlikede .. 

- Rodrik beni yakalatmak 
elinde ... Lakin şimdiden söyli
yeyim ki eğer ben burada bu
lunmaz isem ölümünüz muhak
kaktır. Dünyada sizi benden 
başka hiç bir kimse kurtaramaz. 

ihtiyar Borjiyayı tekrar kor
ku ve dehşet sardı. Düşünceli 

bir tavırla: 
Meramın ne ise söyle .. 
Evvela bana itimat etme

lisin, İnanmalısın. Evvelce bir 

man ben sizin hayatınızı kur
tarmış idim, doğru mu? 

- Doğrudur ... Hayatımı sen 
kurtardın biliyorum 

- Etrafınızı düşmanlar sar
mıştı. Papalık tacına göz diken 
kimseler vardı. Bana yalvardı
nız, ben de size bir zehir yap
tım. O zaman bu zehiri epiyce 
kullandız. Bu da doğru mu? 

- Doğru ... Düşman!arımdan 
senin varlığınla sıyrılabild:m .. 
Lakin Tivolide neden ben mle 
alay ettiniz, bu sa11a yakışır mı 
idi? Niçin böyle yaptın? 

- Hayatınız üzerinde büy:.ik 
bir lekenin altında ezilmemeniz 

1 için o yolda hareket edebilir
dim. Çünkü Rozita kızınızdı. 

Bunu biliyordum. 
Papa kızardı. Maganın göz

leri intikam hissile kan çana
ğına dönmüştü. Alçak Borjiyayı 
bir kaşık suda boğmak isti
yordu. Fakat zamanı değildi. 

Kendini topladı. Sonra sükü
netle: 

- Bana itimat edeceksiniz 
ve etmenizin de yerinde olaca
ğın'l inandınız değil mi? 

ihtiyar Borjiya bu suale ce
vap vermeksizin sözüne devam 
ederek: 

- Maga hayatımın en müt
hiş durumlarında se:ıi karşımda 

görüyorum, bu un sebebi ne
dir? Bu özverenlik ne? Şimdi 

de hayatımı kurtarmak için 
sarfedece]in gavretin manası 

nedir? Sen kimsin? Ben sana 
ne eyilikle bulundum ki bana 
karşı bayatını feda ediyorsun. 

ihtiyar Borjiya bu sözleri 
söylemekte iken Roza Vanez
zoya şiddetli bir titreme geldi. 
Maga kendisini zorlukla tuta
bildi. Çünkü inti <anı ateşi fe
veran ediyordu. Otuz seneden
beri sihirbaz karı Rodrik Bor
jiyadan intikam almak sevda
sile yaşıyordu. Bundan müna
sip bir zaman da yoktu. He
men Papanın üzerine atılıp 
sinesine hançer saplamak isti
yordu. Kendini toplıyabilmek 

için çok gayret gösterdi. Dü
şündüğrı iş mühimdi. Az çok 
titrek bir sesle Papaya cevap 
verdi; 

- Kuts:ıl Papa!.. Öyle şey
ler soruyorsunuz ki bunlara 
cevap vermek çok müşkül.. 
Yalnız şunu söyliyebilirim ki 
her ikimizin bayatı her nasılsa 
birleşmiş olduğunu bilmeniz 
kafidir. Sizleri bu defa da ca
nınızı kurtarabilmek için ken
dimde kafi derecede kuvvet 
hissetmekliğimi isterseniz bana 
daha fazla sual sormayın. 

- Pekala!.. Demek ki bu 
senin için bir sır ..• Ben de se
nin bu hususatını öğrenmek 

istemem. Yalnız beni burada 
tehdit edenin kim olduğunu 

ve hayatımın niçin ve ne su
retle tehlikede bulunduğunu 
bana söyliyeceksin .. 

- Yok!... Bu da olmaz .. 
Söyliyemem. 

Papa hiddetlenerek: 
- O halde maksadın nedir? 

Benden ne istiyorsun? 

- Size bir mübadele teklif 
etmek istiyorum. Şimdi iki kim

senin canı tehlikededir. Biri 
sizin hayatınız diğeri de baht

sız bir kızın hayatı... Siz bu 

zavallı kızcağızı kurtarabilır

siniz. Eğer siz onu kurtarırsa

nız ben de sizi kurtarırım. Ola
madığı takdirde siz düşünün ... 

- Anlamıyorum!.. Söylediğin 
bahtsız kız kimdir? 

- Kont Almanın kızı Beatris. 
Beatris mi? Bu kızı ben 

· im diyoraun? 

a Eyi 1 , ... 
Acıktım anne .. 

Anne ik ve sonsuz saadet! .. 
1:111111:1 .......................... U//. ............................... .. 

Yavrum göz 
- Bu çocuğun ne 

Bir, üç, iki, dört ... 
Ertekin'in he•ap'a ilk an!aş

ma~lıklarını <'.uyuyorum. 
o henüz uyanmıştır. s;zi ayı

ran yalnız bir perde var. F1kat 
onun cıvı!dayıs~arı benim en 
' aldatmaz zevkim o:du'<u iç:n 
yataR-ımda sımsıcak, ve kal
bimde sımsıcak duruyorum. 

O farkına varm·dan, yasa-
}işınin gizli'il-l r;ni kavrıyorum. 

- Bir, dört, dörL. 
Saymağ·a çai1a'.ıyor. 

Ne çabuk. 
Halbuki, varlığını bırı-ı h''-

diren kanatiı ti rey"~; san~i 
bala içimde duruyorum gibi. 
Oğlumun kürüciilr, üç öo·i 

ile onu giydirebileceğim kadar 
küçük olduğu zaman pek uzak 
mı? 

Şimdiden, yalnız benim ol
maktan kurtuluyor. Küçük bir 
kızcağızken gelecek annelikle
re kendim alıştırdığım büyük 
taşbebek kadar iç kavrayıcı 
olan kundaklı bebeye hasret 
çekiyorum. O vakit gözleri, 
henüz mübhem bir bakışla be
ni takip ederdi. Sanki hala 
kendi benliğimin bir parçası 
imiş gibi beni içsezi ile sever
di . 

Şimdi ise, kendine ait b:r 
şahsiyeti var. " İşte böyle,, bir 
delikanlıcık. düşünseniz a, ya
kında dört yaşına basacak. 

Bununla beraber, ben he cüz 
çocukluktan çıkıyorum gibi 
geliyor bana. 

Küçük ses devam ediyor ; 
- Günaydın ayıcığım. 
Ayısı uzun tüylü olduğu ve 

-ayakkabı düğmesinden yapıl

mış- gözlerini çıkarmasıne mü
saade edilmediği Erkkin bu 
oyuncağı pek sevmez. 

Sevmez amma, yapılması za
ruri şeyler vardır. Ona "gü
naydın,, demelidir. anlaşılan bu 

"günaydın,, onu birçok felaket
lerden korur ve Erteki düşüş
lerinden ve yanlışlıkla ıslatıl

mış bazı pantalonlardan uzun 
tüylü iyisini mes'ul tutar. 

Perdeleri açıyor, yaklaşı
yorum. 

Mavi yatakta, şimdi u3Ju ço
cuk rolu yapan hır yavrucuk
tan başka bir şey bulamıyo
rum. Gözlerini kapıyor ve kur
nazca yuzunu buruşturuyor. 

Sonra, birdenbire, ciddiyetini 
kaybediyor ve gülmeğe başlı
yor. Fakat hep beni aldattığın 
kanidir. Onun bir oyununa 

rini kapıyor ve uyumuş gibi duruyor 
fevkaladeliği var ki •.. - Benim, yalnız benım olması •• 
!arım arasına almıya da acele 
ediyorum. 

- Günaydın kanaryem. 
Yine uyur gibi gözüküyor. 
- Günaydın, ruhum. 
Ayni oyuna devam ediyor. 

Bunun üzerine yarı ses'.e 
takılarak fısıldıyorum: 

- Acıktın mı? 

Hemen hem gözlerini, heoı 
de ağzını açıyor: 

Aç ya .. 
Gün aydın, Timsah. 
Gün aydın, anne, acık-

lım. 

Peki sevgili Bay. Size 
şöyle kalınca bir fincan çiko· 
latle bol tereyağlı bir iki 
francola versem, ne ders'niz? 

Gülüyor. Mısır danelerine 
oenziyen dişleri içine kadar 
görülüyor. Ne kadar taze ve 
şefkatlı bir hal ! 

Ona söylediklerimi pek ıy ı 

anlamıyor, fakat şu törenli 
tonu güzelce tanıdığı için, ga
lebe beraber kanılıyor. Ağzını 
büzerek. büyük adam tavrı 
takınarak! 

- Evet bayan. 
- Öyle ise çabuk. 
Kalkması, banyosunu alması, 

friksiyon edilmesi, geydiril· 
mesi üzün sürmüyor ve işin 

sonunda etrafı çınlatan hay-
dalarla sevincimizi bildiriyor. 
Öyle ki , kocam kapıyı açıyor! 

- çalışmak imkanı yok. 
Biraz deli gibisiniz burada! 
Diye darılıyor. 

- Biraz ..• işte oldukça. 
Biliyorum ki kocanın darılışı 

bizim sevincimize ortak olmak 
için bir vesiledir. 
Oğlumun küçük masası üs

tüne iştah verici bir kahvaltı 
koyarak onu da yerleştiriyorum. 

- Buyurunuz bay 1 işte ye
meğiniz hazırlandı. 

Kocam yemeğini yirken arası
ra ban:ı bir lokma ekm>!k, sonra 
bir kaşık çikolat uzatan Erte
kine bakıyor, hemen bu neza
ketini iade ediyorum. Gülüyo
ruz. İçeride, kocam birşey an
lamaksızın, bizim sevincımız 
içinde o da çalkanıyor. 

Ertekin koşarak bahçeye 
çıkınca, kocam beni kolları 
arasına alıyor: 

- Ne kadar çocuksun! 
Sesinde sanki bir teessüf, 

hiraz da kızgınlık gibi birşey 
var. 

- Yok canım, çocuk değil. 
Yalnız bilse, kendi ne kadar 
zengin buluyorum. Biliyor~•ın 

ya, insan bütün hayatında bir 
şey arar. Ne olduğunu bilme
den üzüntü ile arar durur. Bu
nu nasıl bilecek ki ? Nihayet 

~~; 
~ 

kaniyle, kendi üzüntüleriyle 
yapmıştır ve hemen anlar ki 
eksik olan yalnız bu idi ve bun
dan ötesi ... Servet, güzellik hiç 
birşey değildi. Saadeti bulmak 
için, delice tabiate boyun eğ
mek kafi gelmişti .• 

Hayret ediyor. 
- Bunu sen mi söylüyorsun? 
Oilumuzda benim keşfetti-

ğim şeyler o bulmıyor. Israr 
ediyor: 

- Peki amma, bu çocukta 
ne fevkaladelik buluyorsun? 

- Yalnız birşey, benim ol
ması. ilk defa olarak küçük 
bir insan benim, güzelce benim 
oluyor. 

Pençereye yaklaştım. Bah
çede Erkkin daha küçük ben
ziyor. Bir filozof gibi yürüyor, 
kümese yanaşıyor ve sakin bir 
sesle cıvıldiyor: 

- Günaydın tavuklar, yu
murtayı almağa 2eldim. 

Kümese giriyor, yumurtaların 
en irisiui seçerek bana sesle
niyor: 

- Anne, yumurtayı buldum. 
- Çok iyi güzelim. Biraz-

dan onu yirsin. Şimdi aç de
ğilsin ya ... 

• • 

- Acım, acım ... 
Kocam gülümsemiyor : 

Oğlun her zaman aç. 
- Doğru. 
- Ona bugün ne yemek ve-

riyorsun? 
- Saat onda bir muz ve 

bir bisküi. Öğleyin beyin 
ve pirinçli tatlı. Saat dörtte 
bu'duğu yumurta ve akşam 

iç· rıe bir fincan kaymak koya· 
c~ _;ım sebze çorbası. 

- Yalnız bu kadar mı? 
!lu sözlerdeki istihzayı an

lamamazlıktan geliyorum! 
- Lazımsa, bir fincan da 

süd ilave ederim. 
Kocam gülerek: 
- Ala, dedi, bu rejime 

devam edersek "yavrucağın,. 

yakında şişko olacak. 
Hiddetli bir çığlık onu ka· 

çırttı. 

• .... 
Fakat o akşam yatağa yak

laşıp bir dua gibi, kalbimden 
doğan bütün sevgi ve şefkat 

gelimelerini sıratarken oğluın 

elimi yakaladı ve gizli bir şe)' 
söyliyor gibi! 

Söyle, anneciğim, ne)'e 
bana hiç yemek vermiyorsun?·· 

IZMIRDE 

A~~isar Tütüncüler Ban~ası 
Komisyon yazıharıesı 8 Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, ;" 

Telefon: 2333 Telgraf adresi: lzmlrde sa11ıjt Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve ın~bs,;~e 
üzerine komisyon işlen yapar ve gönderilen mallar. ıı:ı~,_,
avanslar verir. Tütün ve diier mahsuller için müsaı(ıı~ 
yeleri vardır. (S. 6) 8 - 15 h.3 



Eski Istanbulda 
Bekçi sopa~ile gecenin . ~~a: 

turka saat dörde geldıgını 
ilan ederken, Ztı:hra hanım 
uyandı. Mahallenin köpekleri 
de acı acı ulumağa başlamış· 
lardı. Kendi kendine yavaş~a: 

- Hay gözü kör olası mah-
lüklarl Dedi, bu ne feryat! 
Bekçi babanın tak taklannt 
ıayıp ta saatın kaç olduğunu 
anlıyamadım k;!.. 

El yurdamiyle, yastığın al· 
bndaki kibrit 1'utusunu aradı. 
Fakat bir türlü bulamıyordu. 
Bu taharriyat esnasında, biraz 
evvel mışıl mışıl uyuyan ko· 
cası da uyandı: 

- Ne oluyoruz ayol? Dedi, 
1_ ., 

sen de insanı uyutmazsın K 1••• 

- Köpeklerin ulumasına 
baksana ... Uyandım da saata 
bakacaktım. Acaba kaç. var? 

- Neyne gerek hanım ... 
Uuyumana bak. Kaç olursa 
olsun .. 

Bu esnada uzaktaki köpek 
avlamalarına karışan köşlünün 
boğuk ve acül sesi duyuldu: 

- Bekçi!.. 
Fakat alt tarafını işiteme

ınişlerdi. yangın vardı amma, 
nerede? 

- Gördün mü efendi iyi ki 
uyanmışım, yangın var! 
Efendi köşklünün "Bekçil"di

ye bağırdığını işitince yatağın
dan fırlamıştı. 

- Hanım dedi, artık sus da 
bekçinin sesini duyalım, yangın 
nerede anlayalım .. 

Biraz sonra, bekçinin kalın 
ve bozuk sadası aksediyordu: 

- Yangın vaar.. Bayazıtta 
Çarşı lcapısında!.. 

*** 
Zehra hanımnın kocası Fa· 

ik, efendi hemen giyindi: 
- Ben gidiyorum, dedi. 
- Aman efendi beni yalnız 

bırakma, yangın da var, kor
karım. 

- Korkac.·ak ne var? Ben 
bekçiye tenbih ederim, eve 
bakar. Hem yarım saate var· 
nıaz, gelirim. Çarşıkapı uzak 
değil ki .. Gitmesem ayıp olur, 
bizim Halit bey orada otu· 
ruyor. 

V c sokak kapısını çektiği 
gibi fırladı, gitti. 

Zehra hanım hem kızmıştı, 
heın korkuyordu. Bu Faik efen
diye nereden varmıştı? 

Evleneli bir buçuk ıene ol~
Yordu.Fona adam değildi F~ı~ 
efendi Çarşı içinde yağlıkcı ıdı. 
İlla velikin, yangın oldu mu, 
Yerinde duramıyordu. Uykusu· 
nu bırakıyor, iki eli kan.d~ ol 
sa dinlemiyor, fırlayıp gıdıyor
du. Mübarekin nerede yangın 
çıkarsa orada :nutlaka tanıdığı 
Vardı ... 

Zehra hanım böyle düşünür
ken: . 

- Yaman gelen yaman gı-

den Aksaray Horhor çeşmeli!. 
Muşlil 

Diye bir nara işitti, arka
sından da, çıplak ayaklann hız-

lı hızlı yere vurmasından çıkan 
Yumuşak pahrdılar.. Anladı: 
T ultımba gidiyordu. 

Hemen pençereye koştu. En 
önde fenerkeşi, arkasında hor· ' 
lumcu, dört kişin omuzunda 
taşıdığı sandık ve bir sürü 
·engarenk fanilalı donlu, çıp· 
ak ayaklı adam, en arkada da 
beygir üstünden bu öndekileri 
ıeamçılıyan reis, rüzgar gibi 
gelip geçtiler. 

Zehra hanım içinde bir fe· 
nalık hissetti: 

- Aman... Aman diye ken
di kendine inlemiye başladı, 
sakın biz mki de tulumbacı ol· 

., . 
Tuuh ... Kırk yılJık aı.emıze 

tulumbacı da karışb d~m~k. .. 
Eyvahlar olsun, ben şımdı ~l 
alemin yüzüne nasıl bakanın. 

* • • 
Zehra, hanım otuzu~u ge~-

ti. w. h ide geceleyin hıç sokaga 
gı a , .. b .. 

çıkmamışb. Ramazanda cum ur 
t caıniye ve komşulara 

cemaa b" .. t a 'd' gelişler ta ıı mus esn ··· 
gı ıp . . l rt 

Ama bu gece ıçıne rn 
düŞmüştü. kocası tulumbacı mı 
de il mi? Mutlaka anlıya~aktı. 

kemen yükü açtı. Eskı çar
şafını çıkarıp giydi, burnunun 
altından iğneledi ve Besmdele 

k k sokak kaoısm an çe ere 

çıkÇtı. k çpc:mede oturuyorlardı. 
u ur -ır • d' 

Büyük yoldan Laleliye . ın ı. 
Caddeden çarşı kapıya gıtmek 
güç değildi. k k 

Hava gazı lambala~•. so :a : 
lara titrek, hafif' yeşılımsı bır 
ziya serpiyor, arasıra bavlıya.n 

· ··ı w ·1 'ınsana hır köpeklerın go ges 
canavar gibi görünüyordu ... 

Uzaktan itfaiye boruları şı· 
. 'd'l' or hala tulumbacılar 
ışı 1 ıy ' 
korkunç naralar atarak,. om~~-
larındaki sandıkları bır tuy 
gibi uçuruyor, caddeden koşa 
koşa geçiyorlardı. 

Zebra hanım, çarşı kapıya 
gelmişti. Ancak o zaman, !an
gının Gedikpaşada ~ldu~unu 
anladı ve yokuşa dogru ıler-
Jedi. . . . b 

Aşatıdan, mendılını a-
bagw Jamış bir h lum-

şma ·f b' bacı geliyordu. TesadU en, ır 
hava gazı fenerinin önünde 
karşılaştılar. 

Zebra hanım, bu adamı tanır 
gibi oldu. Lakin heyecanından 
titriyor. gözleri kararıyordu. 

Tulumbacı da karşısındakini 
tanımakta gecikmedi. Çünkü 
Faik efendiden başkası de
ğildi ve kızgın bir hamleye 
kadının üzerine atılarak: 

_ Benden izinsiz, hem de 
ece yanları buraya ka~ar 

aelirsinhat Seni boşadım! dıye 
gürledi. 

Zehra hanım: 
- Aman dostlar, bu başı-

ma gelenler ne dir? Feryadile 
k ldırıma düşmüş, bayılmışb. 

a Mazlum 
••••••••••••••••••••••• ...... ··9ü;ü;en kavga 

Alsancakta Mesudiye cadde-
. de oturan Hüseyin oğlu 

sın . 
Nuri ile Hüseyin oğlu Naıl ve 
Abdullah kızı Bedia arasında 
gayri meşru bir çocuk mese
leainden kavga çıkmış, Bedia 
taşla Nuriyi çenesinden ağır 
surette yaralamışbr. 

Kedi dostu 
Alcıancak şehitler caduesin

de Uray tarafından kedileri 
toplamağa memur edilen Sa
dık oğlu H~dayet ve Mustafa-
ya bıçak çeken Muharrem oğ
hı 15 yaşında Osm::ın tutul-

muştur. 
Ahlakı bozuklar 

Basmahanede yangın yerin
de Abdülgaffar oğlu Fettah 
ile Mustafa Dinarlı Mehmed 
umumi ahlaka ayk rı hareket
lerinden dolayı yakalanmış
lardır. vang·n başlangıcı 

Karşı yakada Bahariye mahal
lesinde Behadir sokağın.d? Yu
nus oğlu Ahmed Zekın~n. 12 
sayılı evinde pençere ıpnde 
bırakılan liimbanın devrılme
sinden yangın çıkmış ve bazı 
~şya yanmışsa da söndürül-

müştür. 
penceıreyı kapı anmış 

Tilkilikte Osmanzade yoku
şunda Kırkağaç otelinde Seyid 
Ahmed Hulusi sarhoşluk yü
zünden pencereyi kapı zanne
derek çıkmak istemiş ve dört 
metre yükseklikteki pencere· 
den aşağıya düşmüş ve aya• 
- ından yaralana ı ıtır. 

,// . : • .t.~1"1 (,' , 

Altı o du-Sakarya maçı1 

rlakkın a bir mektub 
Yeni Asır-;. ~rsi taluir 

mitdıir, üııc 

... -
31/8/935 tarill ve 9024 sayılı 

muhterem gazetenizin spor sa
hifesinde Manisa idarecilerin
den bay Cevdetin Aydında 

yap~lan g urup birincilikleri 
hakkında birinci maçtan final 
maçına kadar tafsilat verdiğini 
yazıyorsunuz. Son final maçı 

hakkındaki tafsilatı da oku
duktan sonra "efkiin umumi
yeyi tenvir maksadile,, son 
maçın hakemi olduğumdan ce
vap vermeyi ç.ok liizum!u gör
düm! Ayni sütunlarda yazıl

masını sonsuz saygılarımla di
lerim. 

Bey Cevdet muhtrem gazete
nize ilk oyunun neticesini Na
zilli Uşağa 6 - 1 mağlup oldu 
şeklinde bildirmiştir ki o günkü 
maç, Aydın ve Uşak arasında 
cereyan etmiş, Nazilli deyil 
Aydın tak1mı mağlup olmuştur. 
Daha ilk maçtaki alaka ve an
layış kuvvetini gösteren bay 
Cevdet Aydın ve Naz.ili takım
larını tefrik edemiyecek bir 
bir knbiliyette olduğunu gös
terdikten sonra son yazısı olan 
Izmir - Manisa maçı hakkındaki 
tafsilatın da ne dereceye kadar 
doğru olduğunu iyzah etmeyi 
ve hakeme karşı olan tarizle
rine cevap vermeyi lüzumlu 
gördüm. 

Bay Cevdet lzmir - Manisa 
maçı hakkında yazdığı yazının 
içinde fı sat buldukça hakemin 
vermiş olduğu penaltılardan 

bahsederek Manisanın mağlu
biyetini hakemin haksızlıkla
rına atfetmekte ve sabada 
ya lnız kendisinin ve taraftar
Jannın bağırdıgı cümleleri hal· 
kın bağırışı şeklinde tefsir 
etmesi de yine kendi güzel 
kuruntuları olsa gerektir. Öyle 
anlaşılıyor ki Bay Cevdet yal
nız klübünü ayni zamanda da 
daima galibiyeti düşünen bir 
sporcu veya spor muhabir:dir. 

Penalb niçin verilir? Neden 
olur? Penalb cezasını veren 
hakem mi kabahatlidir, yoksa 
yapan oyuncu mu? Bu ci
hetleri bay Cevdet ya tak
dir etmek istemiyor, veya tak-
dir ec\emiyor ... Verilen penaltı 
cezalarının sebeplerini aynen 
yazarsam futboldaG ve nizama
tından anlıyan bütün okuyucu
lar zannederim ki bay Cevde
tin vukufsuzluğuna hükmeder
ler. 

1 - Altınordulu Sait akın 
yapıyor, on sekiz yarda içinde 
bekleri geçiyor, kaleye şut çe
keceği sırada Manisa müdafii 
arkadan ve gayri nizami bir 
şekilde mani oluyor. Sait gol 
yapacağı anda kapaklanıyor. 
Tabiatile hakem ceza veriyor, 
kabahat kimde? Bay Cevdete 
göre tabii hakemde .. 

2 - Alhnordu muhacimleri 
Manisalıları sıkışhrdığı sırada 
ve gol olacağı anda topun Ma
nisa müdafiinin omuzundan 
parmaklarının ucuna kadar 
kolunuu üstünde yuvarlanması
na bay Cevdet ne şekilde te
lakki eder? Tabii hakem hak
sızlık yapıyor ... 

3 - Top Manisa kalesini 
önlerinde, on sekiz yarda için
de: Manisa oyunculanndan bi
risi çekilen bir şutu kaleci 
malıaretiyle ve ellerile tevkif 
ediyor, iyi bir uzun atlayıcı 
çevikliji ile on sekiz yarda 
haricine atlayış yapıyor ve bu 
hareket hakemin yanı baflDda 
oluyor. 

Hakem penaJh cezasını tat
bik ettiği iç.in Bay Cevdete 
göre tabii müthiş haksızlık 
yapmış oluyor .• 

4 Bay Cevdetin muhayye-
lesinden doğan dördüncü pe
naltının nasıl olduğunu kendi
sinden dinlemek isterdim. 

On sekiz yarcla içinde veri
len firikik cezası da gol teh
likt:si mevcut olmadığından 
kanaate göre verilen bir ceza 
vuruşudur. 
Mnn isalıların çok bariz yap· 

tıkları bu üç penaltı cezasını 
verirken çok müteessir
dim. Çünkü İzmir takımından 
çok daha güzel ve canlı 
oynıyorlardı. Ne yapayım ki 
müdafileri bu güzel oyunun 
neticesini kendi aleyhlerine çe
virdiler. Bay Cevdete soranın. 
Kabahat hakemde mi, yoksa 
penaltıyı yapan oyuncularda mı? 

Zannederim ki spor için yazı 
yazanlann en yüksek meziyet
lerinden birisi de cereyan eden 
vakayiin doğruluğunu efkarı 
umumiyeye aynen bildirmektir. 
Bay Cevdete soruyorum, ga· 
zete spor muhabirliği yapıyor 

lzmir ve Manisa maçını anla
tıyor, fakat bütün kelimeler ve 
cümleler yalnız Manisalıların 
oyununu ve sözde hallun ha
kem için söylediği efsaneleri 
ihtiva ediyor. Aceba Manisanın 
kıırşısında oynıyan lzmirin 
oyunundan ne için o kadar 
hararetle bahsetmiyor. 

Y:ızısından öyle anlaşılıyor
ki sahada Manisa takımı ile 
hakem oyun oynıyor ve sey
reden halk ta hakemin hak
sızlığından dolayı ellerini diz
lerine vuruyorlar. Bu suretle 
lzmir oyun oynamadan Penalb 
kararlariyle galip geliyor. Bay 
Cevdete şunu da hatırlabrım 
ki bir takımı penaltı yapmağa 
icbar etmek o takıma gol 
yapmaktan daha müessir bir 
tazyıktır. Onbeş senelik spor 
hayatımın daima spor terbiye 
ve nezaheti altında devam etti
ğini Manisa ve lzmir sporcu-
ları her halde bilirler. Bay 
cevdet eski Altınordulu olmak
lığımı ileri ıürerek tarafkir
lik yapmak suretiyle Altın
orduyu galip çıkardığımı ef
karı umumiyeye anlatınağa 
ve bu suretle mağlubiyeti tevil 
etmeğe çalışırken maç ve ha
kem hakkındanda çocukça dü
şüncelerile yazdığı yazılardan 
kendi vukufsuzluğunu bildir
miş oluyor ki onun hesabına 
ben m:.itcessir oluyorum. Spor 
idarecisi olan bay Ceydede 
haddim olmıyarak şunu tavsiye 
ederim ki spor havadisi yaza
cagına iktikbal için çok ümid 
verici oyuncularile daha fazla 
fazla meşgul olursa çok daha 
faydalı iş görmüş olur. Sonsuz 
snygılarımı sanarken ayni sü
tunlarda derci dileğimi tek
rarlarım, 

İzmir-Manisa hakemi 
Nazilli Gençlerbirliği 

umum kaptanı 
Şevki Akt ğ 

Yeni Asır - Spor işlerinde 
entam bir bitaraflık güden ga
zetemiz şu cevabı aynen yazı
yor. Yalnız şu noktayı hatırla
talım ki Aydın ve Nazilli ta
kımlaı·ının isimleri arasındaki 
karısıkhk federasyen miinıessi
linin lzmirden geçerken yaptığı 
beyanattan ileri gelmiş ve 
Uşakın galibiyeti hakkında 
gelen telgraf üzrine mağlup 
takım Aydın denecek yerde 
Nazılli olarak gösterilmiştir. 

Yoksa 8. Cevdetin iki ta
k11n1 birbirinden ayırt edeme
diğim- iddia etmek herhalde 
ciddi bir tenkit olamaz. 

Şarpi yarışları 
emir Turgud Türkiye yelken 

.. 
şampıyonu oldu 

Şarpi yarışlarının üçüncüsü 

ve sonuncusu pazar günü ya
pılmıştır. Bugün bir gün evvel 

dümeni denize düşen geçen 
senenin Türkiye birincisi Refik 

yarışa girmemiş olduğundan 

yarış beş şarpi arasında ya
pılmışhr. 

H:.ıva diğer günlere nazaran 
hafif rüzgarlı idi. Bu ise daha 

Hava 

hafif yelken ile seyreden De

mir Turgut için avantaj teşkil 
ettiğinden bugün daha kolay· 

lıkla birinci gelmiş ve Tür
kiye yelken tampiyonu ol· 

muştur. ikinci Şeref üçüncü 

Rifattır. 

Şarpiciler dün akşam hare· 
ket eden Çanakkale vapurile 
İstanbula dönmüşlerdir. 

tehlikesi 
Yurd müdafaası uğrunda fedakarlı 

Başbakan İsınet lnönünün duklan mevki kadar müşkül bir 
ateşli bir vatan sevgisile dolu ekonomik mevkide bulunan 
olan söylevlerinde, mütemadi- Türk köylüsü de geri kal-
yen tekamül eden hava sila- mak istemedi. Adana çift-
hının bütün memleketler için çile!ri, senelik ürünleri-
daimi bir tehlike ifade ettiğin- nin yüzde üçünü bava ku-
den bahsedeli, iki ay geçb. rumuna tahsis edeceklerin~ 
Başbakan o zaman "bir mem- bildirdiler • Samsun tütün zür-
leket ne kadar dağlık arazi raı da yıllık ürünlerinin yüz· 
üzerinde olursa olsun, düşma- de ikisiyle iştirak ettiler, Hat-
nın taarruzlarını muvaffakiyet- ta fabrika ameleleri bile, zaten 
le menedecek kadar uçağa k olan gündeliklerinin 
malik olmadığı takdirde, şe- ço az bir kısmım bu mak-
h. l . . k b 1 h muayyen 
ır erının ve asa a arının ta • d d 1 Til k k dın-

rib edilmesine mani olamaz; çün- sa a ayır 1 ar ve r a 
ları da, lstandulda Taksim mey· 

kü bunlar kolaylıkla yaklaşırlar, danında hava kurumu için tc-
bombalarını atarlar ve yin~ 

zahüratta bulundular. Velhasıl kolaylıkla geri c.lönebilirler!,, 
hava kurumu birliği, bir buçuk demiş ve Türkiyeyi korumak 

için lazımgelen "bin kanad" ay sonra kasasında 1,174,629 
dan bahsetmişti. Memleket Türk lirası toplandığını bildirdi. 
bütçesi, bu gayeyi temine kafi Yapılan tahminlere iÖre, sade 
gelecek derecede, kültürel ve memurların maaşından birike-
ekonomik alanlardaki ödevlerin cek para, bir yılda 1,700,000 
yerine getirilmesine tahsis lirayı tutacaktır. Eğer Tür-
edildiği için, İsmet lnönünün, kiyenin 1935 - 36 bütçesi-
halkı ellerinden geldiği kadar nin 194.882. 727 lira olduğu 
teberruatta bulunmıya davet gözöünUnde tutulacak olursa, 
etmesi, bütün memlekette de- o zaman bu meblağın hakikiğ 
rin akisler uyandırmıştı. kıymeti anlaşılır. 

Bunun üzerine hava tehlike- Hava kurvnıuoa yardım et-
sini bilenler cemiyeti kuruldu. mek için gösterilen tehalük 
Kamal Atatürk 10000 Türk bala devam ediyor. Anadolu-
lirası teberrü elti, her taraftan nun ta içlerinden, insanların 
önemli şahsiyetler, kendisini müşkül şartlar içinde hayatla-
takip ederek, büyük meblağlar nnı kazanabild•kleri yerlerden 
vermek suretiyle bu cemiyetin akan teberru sızıntıları, ka-
fiyeler listesinin başına geçti- saba ve şehirlerin derelerile bir· 
ler. Anadolunun en uzak kö· leşiyor. Hükumet, bu suretle 
şelerinden müracaatlar vuku· meydana gelen geniş nehirden 
buldu. Ancak bir Türk kadar istediği kadar alarak, memle-
tasarrufkar bir insanın yaşayışı- ket ve halkı, ~iJih!nzlanma ve 
na elverişli olacak derecede az silahların tahdidi gibi meseleler 
maaş alan devlet ve belediye üerinde tam bir anlaşma 
işyarları, aylıklarının yüzde olmadığı müddetçe, en barışse 
ikisini bu cemiyete tahsis et- ver bir devlet adamının bile 
tiler. Tıpkı, bir zapıaalar bi- mani olamıyacağı bu tehlikedco 
zim Alman çiftçilerinin bulun- koruyabilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fener ve sis düdükleri için 5 yıUık ı>roğrauı 
Ekonomi Bakanlığı deniz 

yönetgerliği memleketimizin 

fener, sis düdiiğü ve radyolar 

ihtiyaçlarını gidermek için beş 

yıllık bir proğram hazırlamış

tır. 

Bu programa göre beş yıl 

içinde 22 fener, 5 sis düdüğü 

ve 2 radyofar yapılacaktır. 

935 yılı iç.inde yapılacak fe

nerlerin yerleri şunlardır; Tav

şan adası, Akbaş, Marta, Ad
rasan, Kınalıaua, Kaledonya. 

Gelecek yıllarda ise fener 
yapılacak yeı Jerde Araklı, 

Amasra, Bartın, Galata (ziyalı 

,amandıra) Karabiga, Erdek, 
Bozburun, Edremit (Karaburun) 
Karaburun (lzmir) Niçe, Dal

yan, Provaesel adası, Büyük

ada güncvindeki sedef adası
du. 

Sis düdükleri de : fğneada, 
Vana, Doğan arslan, Helas, 

Ereği burnu, Uulucadaki fe· 

nerlere konulacaktır. Rad-

yofarlar Çanakkale boğa-
zında ve Kumkalede kuruln-

rulacaktır. Bunların saypa-
lan hükfımetimize ait ol-

makJa beraber iıletmele-
ri fenerler sosyetesine ait 

olacaktır. Bütün bu proğram 

yeritildikten sonra mcmleke
timi7.İn fener, sis düdüğü, 

ve radyofcr ihtiyaçlarının ö
nemli bir kısmı 'apılmıt 
olacaktır. Ekonomi Bakanlığı

nın tavsiyesi üzerine fenerler 
sosyetesi TOrkiye fenerlerinin. 
bulundukları yerleri gösterir 
düzenli haritalar yapacaktır. 
Bu haritalar ileride türlü dille
re çevrilerek yabancı limanlar 
yönetkelerine gönderilecektir. 
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Dün Borsada 

Borsa Haberleri 
özEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 

Yapılan Satıflar 
~I 

Uz Um ı 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapdmış olan mekteblmlzln 

Ana ve Uk kısıntlarına talebe kayıt ve kabulU eylOIUn ikisinde baflar •• 
Çu. Alıcı Fiat 

1034 Jire 5 75 10 50 
988 S Süleymano 6 75 20 ı 
977 K A Kazım 6 70 12 

Ana kısmı · 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
CLZ/Z7../2..or~cxoJJ7~ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

709 H ve Ceydet 6 9 ı 
564 Ş Riza Halef 5

5 
50 1

9
4 

Kayit işi . için her gün saat ( 9 DAN.17) ye kadar yeni binanın 
rz-LLY~~ KESTELLi CADDESi üzerindeki kapısından 

472 J T aranto 
468 Y 1 Talat 6 10 50 ' 
439 H Alyoti 6 50 12 1 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

371 T Debbas 5 75 8 50 
361 S Gomel 6 12 U/'lfYJZXN'.7.A:////Z"7.//.///////.h~ 

328 Vitel 6 37 8 75 R Az işitenlere mahsus 

~~~ ~ im~ımet ~ ~~ 25 N Kulak aletleri ~ 
239 Manisa B Koo 6 50 10 Yeni model 

Yeni çeşit 
223 Beşikçi Z bi. 6 118 ~ Kulaktan geçme küçük 
209 D Arditi 6 50 
177 S Celirdin 8 25 9 50 düğm~li mo~el • 

162 M Arditi 7 37 7 37 ~ TiLKiLiKTE 
162 M J Taranto 7 87 18 1' y . "İ . · 
161 P P 

enı zmır,, ec:ıanesı 
aci 6 50 6 50 l::i!Z".L7""A.1:"227'.L:7/LY./.Zl~/z;ı·//./ L.77//.J 

150 Koo ittihat 8 25 8 50 rL//JZZZT..OZ-f/..7.7J':7.LZ/..77./7.7/7_; 

139 ş Remzi 6 50 17 Mua:Iim Doktor~ 
95 Alyoti 5 75 6 75 

~~ f.!~!=:~i ~ 25 :I ~ A~met Hulüsi 
13 Albayrak 8 60 8 50 N 

12 E RRaditi 8 25 8 25 ~ ALAT AŞ 
7 K Z Tevfik 8 9 N 
7 F Solari 10 50 10 50 ~ lç hastalıkları doktoru 
5 B Alazraki 10 11 ~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

""/.7-7.XZ"/Z.7.ZZ777/ .. r-"7X77.7.ZZZZ7-h 

9207 Y ekfın *?il 

Göz He~imi 
incir 

Çu. Alıcı Fi at 
5 50 14 -ıoo6 Tütsü ile T ı 

838 Ş Remzi 
707 Ş Riza Halef 
145 8 S Alazraki 

39 J Kohen 

7 37 13 50 
5 50 12 50 
6 12 50 
7 37 7 371 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
18 K A Kazım 
16 il Krispin 
13 R Paci 
12 H Şeşbeş 
12 !Vanisa koo 

6 M .J Taranto 
3807 Yekfın 

12 75 12 75 
7 75 7 75 
6 50 7 50 

12 12 
15 15 
6 6 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fi at 
184 Buğday 5 31 6 12 

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

43 Nohut 6 12 
6 Kumdan 4 75 ~ 251 

laGP-a-ra_P_i_y-as_a_s_ı ' 1

1 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
2-9-1935 

Alış 
Mark 50 25 
İsterlin 621 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 20 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 22 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 84 90 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 50 

Baygınhk 

Sabş 
50 72 

626 
8 30 

79 50 
21 50 
10 32 
41 15 
85 12 

5 27 
24 

Evvelki akşam panayırda 
ziyaretçilerden birisi gezerken 
birdenbire üzerine baygınlık 
gelmiş ve imdadı sıhhi oto-
mobilile hastaneye kaldırılmış
tır. 

Mavzer kurşunu ile bir 
çoban ağır yaralandı 
Bozyakanın eski lzmir mev

kiinde Giridli Kamelaki Meh-
med oğlu yirmi yaşlarında 
Hasan ayni yerde Ahmedin 
çobanı Mehmed oğlu Hüseyini 
mavzer kurşunu ile sol memesi 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kcuantina tramvay cad-
1 desi No. 596 Tel. 2545 
1p~J,,1!Y.. 

1 DOKTOR 

, Ze~ai T aratç ~ 
İÇ HASTALIKLARI~ 

t mütahassısı N 

1 
ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde 
ı N ~ N . o. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar ~ 
hastalarını kabul eder 

(1250) Telefon 3806 
~ ~...Q'~.l.ZZl!Zai 

Rakı kavgası 

Keçecilerde Tahmis soka
ğında arabacı Tatar Şaban ile 
deniz amelesinden Ahmed ara-
sında rakı içmek yüzünden 
kavga çtkmış Şaban bıçakla 
Ahmedi ağır surette yarala
mıştır. 

Muhabbet dellih 
üzerinden ağır surette yara
lamıştır. 

Vak•a, Hü.>eyin tarafından Ayten adında bir kadını 
Hasanm kız kardeşinin isten- menfaat için bazı erkeklere 
mesinden çıkmıştır. Hasan tu- satmak suretiyle fuhuşa vasıta-
tulmuş ve tahkikata adliyece lık ve delalet eden Hafız Ha-
başlanmıştır. san oğlu şoför Tevfik Asliye 

El ısırmış ceza Hakyerinde onay hapse 
Kara taşta Hafız Salibin ai- ve 42 lira ağır para cezasına 

le evinde oturan Akif kızı Şa- çarptırılmıştır. 
diye oda kirası meselesinden Çoban sopaslle 
kavga ettiği Mehmed kızı Mu-

Gaziemirde çoban Bucalı 
azzezin elinden ısırarak yara· 
lamıştır. Ferhat oğlu Salih ile Mustafa 

Pencereden kahyanın çobanı Ali arasmda 
Güzelyalıda Selamet soka- bir otlak meselesinden kavga 

ğında Ali kızı yirmi yaşında çıkmıştır. Salih, Aliyi çoban 
Fatma evinin üstkat pencere- sohasile başından ağır surette 
sinden düşerek aiJr surette yaralamışbr. Carih yakalan-

\. yaralanmııbr. & ~,JDlfbr.· "' 

1 - 26 (2001) 
H 

• Y-EN9I 
Hurufat Dökümha rıesi 

Abdül" ziz Heybeli 
l\furabıt Çarşısı No. 25 IZ1\1IR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, g alentUr, anterlln 
lhtlyactnlzr, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUesse:semden tedarik &diniz 
Talep v u uunda katolog ve fihrist gönderlllr 

Salihli urşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Sa i ı·nin 
~EŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
FaaUyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

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

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

19 - 26 (1180) 

zaman kullanacağınız 
Her yerde arıyacağınız 

-
DAIMON 

LAMBALARI 
YILDIRIM 

PİL VE 
.DAIMON 

.~ . . . ~ -Olmasına dikkat ediniz 

DAİMON Yı!dirım markalı 

P•ı• d •• f ) DA YANIKLI 
ı ı unyanın en az a PILLERıoıR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• llEPOSU: iz.mirde Suluhan civannda No. 28/9. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidi 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

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

güm üğü_nden.: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kilo müsta 

demir varillerin 9-9-935 ci pazar.lesi saat 14 te açık arttf 
suretile satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü sah§ 
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. · · 

28-29-30-31-1-3 - 4-5-6 

Farık 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 3 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N°· 

( ürük ve bakımsız 
Dişler İnsanı çok t 

1
• 

Çal uk ihtiyarla ~ 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar ınuht3r(lıf 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı ~~·~··: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,!·~··'botO : 
Çünkü RADYOLiN dişçilik ilminin icap ettiroıgı . be .. : 
hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder. DişleJ'l fe~ ~ 
yazlatır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, ~e el• ~ 
tatlılaştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Agıı ) 

•• • •• mevcut bütün mikror.Jarı % 100 öldüru~; •• ••'' 
···························· ·~ ........ •························••·· 

RADYOLi 
-KULLANIN iZ 

lzmir defterda~lığıııdao: öreıı•'i; 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına g ,yıl• e, 

edilen Hacı Mahmud mahalle ve sokağında kain 24 ,, : ç•~'e 
tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle s~tılıS'lı,.ı, 
nldıpdan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsı~i~6,. 
2elmcleri. 18-23-28-3 2624 1 



a EylOI ıeas -----' 
S;:- ~- --

lzmir Panayırında 

TURAN YAG VE MAMUL.ATI SANAYii 
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

zıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Eıı· . . . l'k ve dünyanın her tarafında tak-

ı scnelık bır mazıye ma 1 • ri IJ"k t 
· 'ld" · · d ma guze ı ve a-
r kazanmış güzellik kremidir. Cı mızın aı . . . k"b 

ıeli ... · d Bals · kremi memleketımızın ı ar 
gını muhafaza e er. amın . . 

ntehafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markwdır. Çıllerı ve buru-
• kl · l d b" cazibe bahşeder. Ruh-
yU arı ızale ederek tene fevka a e ır . . . 
n"' k t Balsamın kremı katı-uvaz kokusile ayrıca şöhret azanmış ır. . . . . . . 
Yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildınızın cazıp taravetı~ı 

b·ı· · · B · defa Balsamm ancak Balsamin ile meydana çıkara ı ırsınız. ır 
kullanan başka krem kullanamaz. T<ınınmış ıtnyat mağnzalariyle 
biıyük eczanelerde bulnnıır. 

Eylftl eı·elin 

Eczacı Kemal Aktaş Hilal 
Büyük ucuzluk 

Eczanesinde 
yapıyor 

9 giin 

1 Eylôl sabalııııdaıı 9 Eylôl akşaıııına kadar 
Kemal KAmil kolonya - Esans ve mustahzaratında, gözlUklerde sıhhi 

korsalarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenzllAt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvanrız 

l\eıııal Kamil kolonya • Esans ve ıııustahzaı·atıııda yiizde 10 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp"rin Bayer 30 
Korizol " nezle 11 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Oişolin " dişsuyu ilacı 40 ,, " gülsuyu " 11 40 
OkinoJin ,, saçsuyu ,, 40 " ,, kınakına hwuası 40 
Gliserin şışe 20 Müshil haplan kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambalan radyum 40 

Gayri menkul malların 
açık artlrma ilanı 

Akhisar icra memurluğundan: 
Akhisar Yayaköy nahiye 

merkezinde Midillili fabrikatör 
Kazımın lzmirde istiklal şirke
tinden aldığı paraya karşı ipo
tek ettiği Yayaköyde sağ ta
rafı molJa Mehmedin tütün tar
lası solu yol arkası fabıikaya 
ait ipoteğe dahil sebze bah
çesi ön tarafı yolla çevrili 16 
misferli 25 beygir kuvvetinde 
bir adet lokomobil makinası ve 
sekiz torbalık 12 inçelik su 
tazyiki iJe işler pomparyalarile 
iki prese maa teferruat ve 17 
metre uzunlukta 7 yataklı 
8 santim kutrunda tras
masyollu 5 bülesi ikili komple 
2 banka maa teferruat un 
değirmeni taş yatağmı ve bi
nanın önünde yola kadar di
varla çevrilmiş 1000 metre 
murabbaı taş döşemeli avlu ve 
kapı yanında bir bap eda ile 
binanın arka tarafında 7354 
metre 40 santim murabbaında 
iki kuyuyu havi 9000 lira kıy
meti mukaddereli zeytin fab
rikasının yeniden açık artbr
maya çıkarılmasına karar ve
rilmiştir. 

Ve tarihi iliindan itibaren 30 
gün müddetle açık arttırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 
kıymetı mubammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bankanın 
ieminat mektubu vermeleri ve 
arttırma 3-10-935 tarihine te-
sadüf eden perşembe gunu 
saat 15 de dairede icra olu-
nacakbr. Müşteriye ait 934: 
35 T. numaralı dosya irae olu
nacağı gibi fazla izahatı la
zıme dahi verilir. 

Talipler bu hususun daireye 
talik olunan açık arttırma şart
namesini 3-9-935 tarihinden 
itibaren okuyabilir haklan ta
pu sicilile sabit olmayan lpo
tikli alacaklılar ile diğer ala
kadarların ve irtifak hak sa
hiple:inin bu haklarını ve bu 
hususla faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı mür.bi
telerile yirmi gün içinde icı a 
dairesine bildirmeleri aksi hal
de hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacakları ve 
tayin edilen zamana arttırma 
bedeli gayrimenkulün yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıramn taah
hüdü baki kalmak üzere art-

. ~ırmanın onbes szün daha tem-

T okalon Kremi gündüz için 65 
,, ,, gece 

Nej - seven pudrası 
lngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 

Şark Malt hulasas 

" 
80 
60 

12,5 
20 
55 

GüZEL KUMAŞ 

KUI~A. Fabrikası 

inanmıyorsanız bu f ahrikanın kumaşlarını 
giyenlerden llir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
H ı • 

a. ·ıs yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

. 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri : Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited 
TELEF O 

şirketi 

2360 • • 

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

dit edilmek suretiyle 18-10-935 
tarihine tesadüf eden cuma 

günü saat 15 de gayrimenkul 
en çok arttırana ihale edile-
cektir. Satış peşin para iledir. 
Mat bedeli alınmadan teslim 
edilmez mal bedeli verilmez. 
ise ihale kararı feshedilir ve 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzet
miş olduğu bedel ile almağa 
razı olursa ona ihale edilir. O 
da razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince hemen onbeş 

gün müddetle arttırmaya çıka
rılır bu artbrmayı alikadarlara 

tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilinla iktifa olunarak en çok 
arttırana ihale edilerek beriki 
halde birinci ihale edilen kim
se iki ihale arasındaki farktan 
ve d ığer zaı:arlardan mes'ul 
olduğu ve tapu harcının bele
diye ve vakıf icnrmm ve yüz
de iki buçuk delJaliyenin müş
teriye ait olduğu ilan olunur. 

2801 (2002) 

Paris fakültesinden diplomab 
oı, tablplerl 

Mn7..atf er Eroğul 
K ~ınal Çctindağ 
Hastalarını her gUn sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

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

Tele.fon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 

UL YSSES vapuru 9 eylülden 
30 eylüle kadar Anvers, Rot
l.!rd2m, Amsterdam ve Ham
burg JimanJarı için yük ala
caktır. 

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

ORESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 

ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde be ı< lenmekte olup yükünü 
tabliye ettı l\ten sonra Burgas 
Varna ve Köstence Jimanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 

VIK ll\'C:LAND motörü 2 ey
lülde bel< enmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter

dam, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve lskan-

dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey· 
lülde gelip yükünü tahliye et-

ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os'o ve lskandinavya 

· limanlarına hareket edecektir. 
VINGLAND motörü 2 teşri

nievvelde gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra Rotterdam, Ham· 
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARJTıM RuUMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eylülde Ma ta, 
Cenova, Marsilya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde gel.p 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabuJ etmez. 

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

1 

N. V. 
W. F. H. Van Der 1 

Zee & Co. 1 

TINOS vapr r.ı 2 Eylülde 
bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 
· CHIOS vapuru 16 eylülde 

bekleniyor. Hamburg ve Bre· 
menden yük çıkaracaktır. · 

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

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 29 A
~ustosta beklc-niyor. 1 eylüle 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hambursr icin yük alacaktır, 

TROYBURG vapuru 10 ey
lülde bekleniyor. Anvers, Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
Birleşik Amerikaya doğru 

sefer•er 
EXECUTIVE vapuru 19 ey

lülde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
A TID motörü 27 ağustosta 

hekleniyor. Be!grad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

AMAL motörü 6 eylülde 
l'ekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarrıo, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

DUNA ır.otörü 1 S eylülde 
bekleniyor. Belj?'r~HI , Novisaad 
Komarno. Budaneşt e, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

A TID motörü 29 eylülde 
bekleniyor. BeJgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktı r. 
JOANSTON WARREN LMD. 

KENMORE vapuru 2 eylül
de bekleniyor. Liverpool ve 
Anversten yük çıl<arıp Burgaz 
Varna, Köstencc, GaJatz ve 
Braila içın yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (DIS. A/S Spanskelinjen 

SARCINIA motörü 27 ey
lülde bekleniyor. Dippe ve Nor· 
veç limanlarına yük alacaktır. 

SAN ANDRES motörü 23 
birinci teşrinde bel< leniyor.Dip-
pe ve Norvaç limanlarına yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

EYLÜL 
BUyUk kurtult.1ş bayramı şerefine 

Şifa Eczanesi 
1 Ey:uJden 9 Eyliıl akşamına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

, fonya ve rnfü:: tah2aı at ve reçetelerde fevkalade tenzilat 
yapacakt r. 

İzmirlill.!r ve lzmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır
mamalıdır far. 

S. Fent ko!onya, esans ve müstahzaratında 0 0 10 
Asprin Bayar 30 1 Gözlük çeşitlerinde 0 0 10 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

" muşambası " 40 " " şekerli 12,5 
Şark malt fosf. 55 Calci osteJin iğneleri 190 
Diş fırçası estr. 10 lngiliz sodası kutu 12,5 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

DiKKAT•. S. Ferit SIFA ECZANESi 
Hüko'met 

NEDKALMiNA 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpoo) Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

Liverpoo] ve Svansea'dan g c
l:p tahHyedc bulunacak ve 
ayni zamanda 7 ~ylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 20 
eylü!de Liverpool ve Svansea-
dan Q'elip tahliyede hulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limanı

mızda olup 8 evlüle kadar 
Londra ve Hul için yük ala
cakhr. 

F ABIAN vapuru 12 eylülde 
beklennıekt~ olup 1 ~ eylüle 
kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

EGYPSlAN vaouru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten ~elip tahlivede bnlnrıacak 
ve avni zalT'anda 6 tPc::rjniev
veJ'! kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. ~ 

The General Steam Vavi· 
o-ation co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru limanı· 
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Lonclra rrin yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eylfıle 
kadar Londra için yük ala
caktır. · 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hambmg, Bremen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

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

lzmlr Beledlyeslnden: 
- 502 lira 50 kuruı bedeli 

ınubammeneliGündoğduda altmış 

üç adanın 402 metre murab
baındaki onbeş sayılı arsası 

baş sekreterlikteki şartnamesi 

veçbile 13-9-935 cuma günü 
saat 1 O da açık arhrma ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için 38 liralık mu
vakkat teminat mektubu 
söylenen gün ve saata kadar 

komisyona gelinir. 
29-3-7-11 2765 (1285) 

.l'7.'/.Z//Z//.L7.LZO'.L/../////7.LJ .. 

~ Hususi muallim ~ 
1 N ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 

~ rumuzile Kemeraltında An
~ kara kraathanesi ittisalindeki 
~ tuvalet salonuna mlıracaatlan 
~ 5--10 
~L//"/ZY//.//.L/ZLYJ..YY .• :.Y':/"/Li. 

N DOKTOR 

i Ziya Gö~şin 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFi ~ 
~ ikinci beyler sokağı N 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 

TELEFON 3686 ~ 
N 19~26 (924) 

1 ~ CZ7ZYZ7..7-272"./LLZ/LLLZ///~'/}::Jı 

., .. ,, "' •...,.; • .._,a_;.._ ••• ·~· . ..: '4 . ,,. ·;'\-r-•-,., ' \ •. . "• . '·""•· ~ı .... ~~ ~~~il~ -:.:~"""'l"'I."'... --~·.111:'. • -·- • • ' 1 

anlara 
GÜZEL BiR FIRSAT 

Yalnız panayır günlerinde bulunmak üzere Atina ve ls
tanbulun meşhur kadın beroeri BAY \1 ASiLi büyük fe
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için ? . . . •w• • 
Çünki panayırın güze) şehrım ı ze ~~mı~ ettigı faıd~ 71e 

güzelliklere bayan larımızda şıklık ve guzellık katmaları ıçın. 

Bayanlarımız bu fırsattan istifade edebil~elc içi~. y~mz 
panayır günlerine mahsus olmak üzere aşagıda gosterılen 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat su iJe permenat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor Bay 
Esad aparhmanı altında 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 7 10 

······························~···············:·······················: 

~ :K:ÜJBIK. ~ 
; V A P U il il U M A N 1 . . . . . . . GÖZLÜ:EC 
• f://://////.////L., \ '/.X// ~7.7-//L/.////f'/.J . 
: Şimdiye k<?.dar görütmemış ~erecede zarıf 
: ve ucuz bir g~zlük almak istersenız BAŞTURAK 
E' HAM O 1 N UZ HE T 

l Sıhhat Eczanesi . 
: ne u~raymız : .........................•........................................... 

B. TahsininKurtuluş yurdu 
H s anesi i ~~§~!):~ 1 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira F Jt!!{ ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ll(i nci sınıf yevmiye 

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

Adres: lzmir Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

9-26 (1235) 

~ - - :-,, 

SEL'}4.~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşer1iniz. 

Bunu kar4ılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye l'ençJik, ııbbat \'C 

neş'e Yermiş olan 

Ki na Ltltfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini l'Örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

~alon, yemek ve yatak odalarınızı HarttçÇ 
Kardeşler mohilyelerHe siisleyioiz · '' 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

1'•'' 
Buseneki 9 Eyhil panayırında en lüks pavyon Haraççı . ....,d;' 

~ .şı..-deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi göroı~ge 
den hazırlanınız, Pavyon Nu. 108 

lznıirliler lstanhulda c erede huluşıırl9t 

=ğlunda Bri.;,to}~telinde 
Sirkecide Osmaniye ot~ •• ~ 

H 'k· t ı· ·· t · · T" ki d kı· otele• er ı 1 o e lll mus ecm ur er en en es ot-
oJan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer ~ .. 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin ıııu::, 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini her di 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar keP 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

Amatör f~otoğraf 
ÇABUK 

ucuz 

işleri 

TEMİZ 
YAPJLI~ 

• 
Refik Lütfi Or Resiınev112 

· Hükumet civarı No· 

. lzmir tranı vay ve 
sosyetesinden: .. 

91
e '~ 

Şebeke ameliyetı d.olayısile cereyanın bu ayın 5 ııcd• ~ 
günlerinde saat 8,30 dan 17 ye kadar ikinci kordoP . 


