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1 imtiyaz sahibi : ŞEVKE! B11:_G!.N_. 
ı Başmuharrir ve umumi neşrıyat muduru. 

il Ankara Birası 
1 HAKKI OCAKOGLU 
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beViinı mUdderürkiye için !:'~için 
ô'cnelik- . . . . . . . 1300 2500 ! 

1 Allı avlık . . . . . . 700 7800 

Yorgunluju gideren, hayata 
havai "'dan yalnız 

1 
ANKARA Birasıdı~ı 

ı TELE ON : 2&97 ... 
Cum1mriyetitı Ve Own1ııcriyet Ese»inin Bek~tsi, Sabahları Çıkar Siya.si Gcuctedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

• 
IS· ru ı? 

Geç kalıyoruz! 
Bağ~ları:ı~~ korumak 

için kaybedilecek 
Vakıt kalmamışbr 

Üıüm rekoltesinin ve fiaflerin 
durumu acıklı halini muhafaza 
•tınektedir. Hatta vaziyet bu
ıün dünden daha acıklıdır, 
diyebiliriz. Hadiseleri hatırlat
~ağa lüzum yoktur. Haftalar-

an beri bu sütunlarda bu· 
nunla uğraşıyoruz. Fakat kı
saca bir daha anlatalım: 
.. lbracatçılnr birliği, az çok 
uretmenlere de elverisli fiatlerJe at· ~ 
.. ıvre satışlar yapmakta iken, 
uç temmuz toplantısında - söz
de rekolte durumunu ve dünya 
~İYasalarındaki vaziyeti göz 
00ündc tutarak - fiatJerini an
s~ıın üç dört kuruş derece· 
sınde indirmeğe karar verdi. 
Bunun neticesi olarak lzmir 
hor d ti - ·· sasın a üretmenin y zunu 
güldüremiyecek, belki de mas
rafını koruyamıyacak fiatlerle 
ınaı toplanmağa başlandı . 
.. Bizim sürekli neşrlyatımız ve 
~retrnenlcrin doğrudan doğruya 
ııkayetleri hemen hükümetimizi, 
ofis yoluyle bu işin tet
kikine sevketti. Panayın aç
hıak üzere İzmire gelen 
~ayın ekonomi bakanımızın 
l§tirakiyle yapılan toplanblar· 
da ihracatçıların sebepsiz ye
re fiatleri kırdıkları ve dış pi-

Yasalarda aleyhimizde bir gü
\'ensiğJik duygusu uyandırdık
ları resıniğ olarak tesbit edil-
di B d . "k · una karşı, fiatler e ıstı -
rarı sağlıy::cak acele tedbirler 
arandı. 

1 
Bunların birincisi, ihracatçı

b~ra Türkofis tararından tes-
ıt edilen fiatlerden aşağı 

0~~rto yapmamak teahhü
~Unün yükletilmesi oldu. Biz 

endi hesabımıza, bu ilk 
tedbirin pratik olmadığı-
:~ hemen kaydetmiştik. Ha-
ıseler de bize hak veriyor. 

Zira fiyatler bir haftadakberi 
gevşekliğini ve düşüklüğünü 
muhafaza etmektedir. 

Kaldı ki Türkofisçe hazırla
n?n fiyat listesi, ihracatçılar 
bırliğinin ulusal ekonomi asıg-
1 • 
arunıza aykırı olarak sebepsız 

\'e haksız olarak f y~t arı dü
Ş~rdüğü seviyeyi resmiğleş
tırrnckten başka bir şey 
değildi . Yani bir taraftan 
Yi.!~.sek alivre satışları düşkün 
borsa fiatleriyle kalmamak im· 
lc r. b" ··k <ınını bulan tecimcrJer uyu 
){ d"~ nıançlar elde ediyorlar, ıger 
ta aftan aynı dlişkün fiatlerle 
rnaı toplamağa imkan buluyor-
la d ·· r ı. Halbuk1 bu fiatler mus-
tahsili koruyacak seviyede ,ıe
ğildi. 

Tabii Türkofis daha kötü 
~: r vaziyetin önüne geçmek 
ıç_ın buna katlanmıştır. Yazık 
kı tatbik kabiliyeti olmıyan bu 
karar, hakikatte duru -
ınun kötüleşmesine de engel 
0lınamıştır. Borsada her gün, 
hiç bir mevsimde görülmemiş 
kadar çok rmıl,hiç bir zaman gö
rülmemiş derecede aşağı fiat
lerle elden çıkarılıyor. 

Tecimerler: " Üretmen sat
lnakta acele eder ve Borsaya 
bu kadar çok mal gönderirse 
biz ne yapalım?,. Diyebilirler. 

- Sonu ikuıci sahifede -

Durum çok vahim Bulgarista_n_la_M_u_·· n_a_se_h_at_ım_ız 

. . . Bulgar S?azeteleri doğru 
lngv iliz T orpıl gemılerı Malta sularına 1 ·· ·- "" . b 1 d 1 G 1 . b 1 l yo u gormege aş a ı ar 

e mış U unuyor ar.. Dış bakanımızın diyevini müsaid 
Maltanın bellibaşlı bir limanı torpillerle kapatıldı surette tefsir ediyorlar 

Tersanedeki askerlere gaz maskeleri dağıtıldı 

So/ya'da1l bır nıa11zıua 

Sofya 3 (A.A) - Sofya ga- etkiyi ~yandıracağım um~o.: 
l11gi/iz do11a11ması .Matlada zeteleri Türk - Bulgar dostluk ruz. lkı memleket ~e~ turlu 

Jstanbul, 4 (T cfefon) - ltal- miyeceği l<anaati umumileş- ' ~l;hınlnrmda bir yaylım ateş münasebetleri hakkında Dr. hoşnutsuzluk se~~b~e~mı ordta-

ya-Habeşistan arasında git- mektedir. şeklinde devam eden mü- T vfk R .. tü A ) B K- dan kaldırmak ıçın ıyı arzu an 
e 1 uş ras a · os.e mülhemdirler. Türklerle Bul-

tikçe vahamet kazanan ihtilaf Bu ihtilafın bilhassa Ingiliz - nakaşalar Devlet adamları- lvanof tarafından yapılan dı- 1 l dostlugwu 
J d b- b.. .. it ı · b 1 d . . . . gar arın an aşması ve 

bu son gün er e us ulun a yan münase et eri üzerin e mn acı ve manidar söz- yevı mlisaıt surette tefsıre de- balkanlarda banşın ve balkan 
had bir devreye girmiştir. derin a'kislerinden korkulmak- leri nihayet filiynt saha:Jın- va~ e.diyorl~r. Novodni gaze- ulusları genliğinin sağlam te-
Jtalya-Habeşistan arasında çok tadır. da barış durumunu cidden te!'ı dıyor kı: melini ve balkan medeniyeti-
kanlı bir harbin önüne geçilc- Zira bugüne kadar matbu::ıt - Somı a/mıcı salrıtedc - iki dış bakanın müşterek nin muvaffakiyetini teşkil eder. :_;;;::=:::::::;::::===::====;====- - diyevini sevinçle kar~ılıyor ve Zabla gazetesi yazıyor: 

Maltada toplanıyorlar U;ı: hik~:ini üidü;~:i~r 
ln~ilterenin Akdeniz filosu mühim Bu esrarengiz d-;.; yeniden başladı 

hazırlıklarda bulunuyor Şahitlerin söyledikleri hfrhiriııi tatmıyor 

/labcş impata/0111 bir lop/011/11/a 

beş uzlaşma komisyonu bugün 
işlerini bitirmiştir. Yargıçlar 
oy birliğilc lrnbul ettiği karar, 
her iki hükumetin Ajnnlarına 
verilmiştir. Bu kararı uluslar 
sosyeteJİ genel sekreterliği 
yapacaktır. Ancak şimdiden 
şurası anlaşılmıştır ki kararda 
Ualunl hiidisesinden hiç bir 
tarafın soravlı tutulamıyacağı 
kaydedilmektedir. 

lngtllz elçlslnln 
te.ebbUsU 

Londara, 3 (A.A)- Adis
Abnbadaki lngiliz elçisinin hü
kfımetindeu Habeş imparatoru 
katında girişilerde bulunarak 

Ricket imtiyazının meriyete 
lconulmasının geri bıralulmasını 
öğütlemek üzere talimat aldığı 
teyit olunmaktadır. 

Londra çevenlerinin kanaa
hna göre böyle bir imtiyazın Lo~dra 3 (A.A) - Akdeniz ı Uzla ma komisyonunda 

filosunu takviye edecek ola.n Paris 3 (A.A) - ltalya-Ha- Sonu a/lmrı salıifede 
Barbam diritnotu bugün Plı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 

:~~~:.·0 Mollaya hareket el- Türkiye Birincilikleri 
Adls Ababaya askar 
Getirmek ısttyorıar lzmir 3-2 Eskişehre lstanbul 9 -O 

Adisababa 3 (A.A) - Royter Adanay a karşı galı·p geldı·ıer 
. nın haber aldığına göre 

aıansı . . •v . 

Ad. ababadaki ltalyan elçılıgı 
ıs d f .. 

1 Tk binasının mü a ası ıçın e çı ı .. 
1 200 Afrikalı askerin getırı me-

. u-saade edilmesini Habeş 
sıne m . . .. 
hükümetinden istemıştır. Hu-
kümet bu isteğe henüz cevap 

vermemiştir. 

lstanbul 4 ( Özel ) - lzmir 
şampiyonu Altmordu Eskişehir 
şampiyonu ile karşılaştı. Neti
cede lzmir şampiyonu son da
kikada attığı bir golle Eskişe
hir şampiyonunu 2-3 mağllıp 
etti.latan bul şampiyonu Fener 

bahçe de Adana şampiyonunu 
0·9 mağlup etti. 

Cuma günü Altınordu- Sam
sun şampiyonu ile karıılaşa
caktır. Altınordu çok güzel oy
nadı ve seyircilerin takdirini 
kazandı. 

- Sorw ? i.nr.ı say/ada -

Hrl'l'li luikitm· 

Urla eski hakimi bay İhsan bay Fehmi ile arkadaşlarının 
Ziyayi döverek ölümüne sebe- duruşmalarına dün öğleden ev-

biyet vermekle maznun ve vel nğır ceza hakyerinde baş· 
ağır cezada muhakeme edil- lanmış ve muhakeme öğle ta-
mekte olan Urlalı dava vekili So1111 )'L'di11d salılfede -, 
• 20 İlkteşrin - Pazar günü 

GEN9EL 
N9-cJ:F'-cJS 

S.A. Y-Iıv.J:I 
Evinizde o gün hazır bulunan 
bütün insanları yazdırınız ... 

.................... mİllll!_mm .. ~~~------a a, ve k Alet 
istatistik Umum MUdUrlUjiU 
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Hiç bir hakikattan 
Güzel değildir ve 
Yalnız hakikat sevimlidir 

Dogru, /tikin ona görebilen/o için! 
Bazı üısaıılar vardır ki "Dalto11izm,, 
denilen lıastalıga miipfeladır/ar, ken
dileri lıiç te farkında olmadık/an 

halde, renkleri ivice görüp birbirinden 
ayıramazlar. Böyleleri doktorurı teş

lıisi ile marazlanndan haberdar ol
salar bile peızbe üe kalı ve rengin.i, veşil 
ile ma~·iyi tefrik edemezler. Bu has
talık doğuştan başlıyabillr, sonradan 
da arız olabilir. 

İşte bwuuı gibi. hakikatı görmek 
~·e binaenaleyh sevmek hassasından 

anadan doğma mahrum bulunanlar 
vardır, fakat bunlar pek azdır. /fal
buki sollradan o meş'um hastalığa 

tutulanlar roktur. Hakikatı görme
mek, oıum sevimliliğinden istifade 
edememek Jıastallğının cız me.şlıur ôra
zt şunlardır: Hodgilmlık, menfaat
peretsük, fazla Jurs, tereddi ve 
cehalet ... 

11akikatın güzelliğüıi gönniyl!ll
lere ve Ollllfl sevimliliğini biimiyenlere 
11e yazık! 

Mazi Om 
••• 

Geç kalıyoruz! .... 
Bağcılarımızı korumak 

için kaybedilecek 
V akıt kalmamışbr 

- Baştarafl l nci sayfada -
Ancak, işin iç yüzünii bilenler 
için de bunun hangi zaruret
lerden doğduğu bellid r. Üret
men en sıkışık bir durumdadır. 
Yetiştirdiği urunun büyük 
kısmı haciz albndadır. Kendisi 
para ihtiyacı karşısındadır. Sat· 
mayıp ta nereden para bulsun 1 
Yannki fiatın bu günkünden 
daha aşağı düşmiyeceğine nasıl 
bel bağlasın? lhracatçılann 
"fiatları düşürmiyeceğiz,, de
meleri, bunca yıllık tecrübe
leri unutturabilir mi idi? Ne
tekim, düşürmiyeceğiz deme· 
lerine rağmen işte fiatltır ge
ne düşmüştür. 
Şu halde, iki acele ted

bire lüzum olduğu göze 
çarpıyor. Bir taraftan tecimer• 
lerin sırf özel asığları uğruna 
kırdıkları fiatleri dilzeltmek ve 
yükseltmek, diğer taraftan da 
bağcılarımıza malını acele sat
mayıp beklemek imkanını ver
mek. Birincisi için tecimerler
den başka bir elemanın piya· 
saya atılması, nazımlık yap
ması lazımdır. Bu eleman in
hisarlar idaresidir. Bu idarenin 
elindeki para böyle bir işe 
yetecek derecede değilse, 
hükfımet ona yardım ede
bilir. Bir çoklarının habrına 
gelen tedbir "Buğday koruma,, 
işi için toplanan paradan isti
fade etmektir. Bu yıl buğday 
ürünümüz kendi kendini koru· 
duğu için Ziraat bankasında 
toplanmış bulunan paradan bir 
kısmını üzüm fiatlerini düzelt
mek maksadile vapılacak geniş 
mal alımlarına ayırmakla ulu
sal ekonomiye çok yardım 
edilmiş olacaktır. 

ikinci nokta için de, Ziraat 
bankasının bağcılara üzümle
rine karşılık önemli avans ver
mesi lazımdır. Üretmen ihti
yacı olan parayı böylece bu
lursa bekliyebilir. Piyasayı ma
la boğmaz. Fiatler de böylece 
düzelir. 

Heriki tedbir de hüku-
metçe düşünülmüştür. Belki 
bugün yarın emirleri ge
lir. Biz çok yalvarıyoruz ki 
bu emirler gecikmesin, yoksa 
üretmenlerin büyük olan za
rarları daha çok genişliye
cektir. 

Ancak böyle hareket edilir
se, dünkü gibi borsada bir günde 
9000 çuval üzümün yok paha
sına satıldığını görmek acı

sından kurtuluruz. Eğer geç 
kalırsak bu hızlı satışlala 
rekoltenin büyük kısmı üret
menin elinden çıkmış olacak 
ve fiatler ergeç düzelse bile, 

ay r 
Seçmenlerile te
masta bulunuyor 

İzmir saylavlanndan B. Ka· 
mil Dursun ve Sadettin Epig
men Ödemiş ve Tire ilçelerin- ı 
de seçmenlerile konuşmak 
üzere bir gezi yapmışlardır. 

Saylavlar ilkönce Ödemişe gide
rek geceyi orada ·geçirmiş!er 

ertesi gün de Adagide ve Gök
çen komunlarına uğrıyarak 
orada seçmenlerle temas et
mişlerdir. Saylavlar Tire ilçe
sinde de halkla temasta bu
lunarak ihtiyaçlar hakkında 
tetkiklerde bulunarak not 
almışlar ve hava kurumuna 
yardımın ehemmiyetinden 
bahsetmişler, halkı yardıma 
teşvik etm · şlerdir. Torbalıda 
Sıtma dispanserini ziyaretle
rinde doktor bay Sadiden has
talık ve sıtma savaşı hakkında 
izahat almışlardır. Dispansere 
her gün 100 kadar hastanın 

müracaatla tedavi edildikleri, 
ilaçlarının verildiği ve bilhassa 
T orbah pazannın kurulduğu 
Perşembe günleri dispan
sere başvuranlann beş yüze 
çıkbğı, bu bölgedeki yetmiş 
köyde beş sağlık işyarı vası
tasile savaşa ve kontrola tabi 
tutulduğu, iyi sonuçlar alındıği 
öğrenilmiştir. SayJavJar Tire'de 
iken Cellad gölünün Cumur
luk hükumeti tarafından hal
kın sağlığı gözönünde tutula
rak kurutulmasına başlandığı 
günden itibaren sıtmanın önü 
alındığını, sıtmadan kurtulan 
halkın şükranını sevinçle an
latmakta olduğunu görmüş-
lerdir. 

Saylavlar dün lzmir'e dön-
~üşlerdir. 

Yama ar 

lbay faaliyette 
"" 

•• oy Kalkınması İçin llçebaylar 
Toplanacaklar . 1. 

ilbay F:ız:ı Güleç 10 Eylulde 
bütün ilçebayları, lzmire çağır
mıştır. Bütün ilçebayların işti
rakile ilbaylıkta önemli bir 
toplantı yapılacak ve köy kal
kınma hareketi üzerinde ince
lemeler ve görüşmeler olacak-

•••• 
tır. Bu toplantıda köycülük 
hareketleri ile ilın diğer idare 
işleri konuşularak önemli ka
rarlar alınacaktır. 

Ondan sonra büyük bir hız 
ile işe başlanacaktır. Bilhassa 
köycülük işine çok önem ve
rilecektir. 

...... 1 •••• § 

Oz·· Piyasası 
----------·--------

Kötü durum içindedir. Hükumetin 
acele müdahalesi bekleniyor 

hmirdeki üzüm satıcılar bir
liği iki gündür Muzaffer lz
miroğlunun başkanlığı altında 
toplantılar yaparak: Son gün
lerde piyasada külliyetli satış
lar olduğu halde fiatlerde hiçbir 
tebeddül olmadığını, piyasanın 
gevşek durumda ve düşmekte 
olduğunu Ekonomi bakanı bay 
Celal Bayara telgrafla bildir
meyi kararlaştırmışlar: 

Ve şu mealde bir telgraf 
çekmişlerdir. 

"lzmire teşrifinizde gördü
ğünüz vaziyetten bugünkü du
rum daha gevşektir. Alınacak 
tedbirlerin acilen ittihazını say-

B. er un Şevket 
Brüksel kongresin

den döndü 
Brükselde toplanan Gastro 

loji kongresi11e iştirak eden 
-Operatör bay F P.ridun Şevket 

dün lzmir vapuru ile istanbul
dan şehrimize gelmiştir. Sayın 

gılarımızla yalvarırız.,. 

Satıcılar birliği başkanı 
Mazhar lzmlroğlu 

lzmir Türkofis başkanlığı da 
İzmir satıcılar birliğinin karar 
altına aldığı teşebbüşlerini 

Ankara Türkofisine bildir· 
miştir. 

Bugün Borsada 9 bin küsur 
çuval üzüm satılmasına rağmen 
piyaçada hiç tebeddül olma-
dığı gibi fiatlar gevşekliğini 
de muhafaz etmektedir. 

Bu kadar yüksek mikdar 
satışlara rağmen fiatlerde sı
caklık görülmemesi piyasaya 
arzedilen malların fazlalığından 
ileri geliyor. 

Çeşme plaj 
Ve ılıcalarında tesisat 
Mükemmelleştirilecektir 

İlbaylık sağlık komisyonu 
dün öğleden evvel sağlık ve 
sosyal yardım direktörlüğünde 

ilbay Fazli Güleç başkanlığın
da top!~mmışhr. 

Toplantıda il ve şehrin muh· 
telif sağlık işleri üzerinde gö-

Kampı dün 
Kapandı 

operatörün verdiği malumata 
göre bu kongre beynelmilel 

1 
bir gastroloji cemiyeti teşkil 
maksadı ile toplanmış olup 

ı üşülmüş ve kararlar alınmıştır. 

Çeşme plajlarında ve ılıcala

rında müesseseler arasında 

müşterek tesisat yapmak, plaj 

ve ılıcaları halkın daha faz a 

istifade edebileceği bir hale 
sokmak için tetkikat yaptırıl
ması uygun görülmüştür. 

Verem mücadele cemiyetinin 
bu yıl da bir çok yurddaşları 
mükemmsl surette istirahat et· 
tirdiği Yamanlar kampı dün
den itibaren kapanmıştır. 

Bu yıl kampa üç yüzden 
fazla yurddaş gelerek 1- 6 
hafta kalmak suretile isti-
fade etmişlerdir. 

Pazar günleri burası halkın 
mükemmel bir eğlence yeri 
olmu tu. 

ıı ı • ı ıı r 

Soyguncular 
Ele geçmek üzeredirler 
Aydında Aziziye ile Ortak

lar arasındaki soygun ve ölüm 
vak'ası faiUeri zabıtaca tesbit 
edilmiştir. Bunlar tutulmak 
üzere bulunuyorlar. Tutulan 
şüpheli bazı kimseler soyguna 
uğnyanlara birer birer göste
rilerek soyguncuların teşhis et
tirilmesine çalışılmaktadır. 

8. Sedat Erim 
iki ay izinle lstanbulda 

Er> ı' ı na 1 yarilbay Sedat 
im dün lzmir vaduriyle şeh

rimize gelmiştir. 
Bay Sedat Erim bugün va

zifesine başlıyacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gene ancak aracılara yarıya-
cakbr. 

İnhisar bol bol mübayeat 
yapsın ve banka üretmenlere 
geniş avanslar açsın. Ondan 
sonra bu kronik hastalığın 

esaslı ilacını da arıyalım. Her 
vakıt ya:ıdığımız gibi bu ilaç da 
birdir: 
Üretınenlerin fi'liğ ve hakikiğ 

birliği, tahakkuk edinciye ka • 
dar bağcının emeklerinden en 
çok istifade eden bağcının 
kendisi olamıyacaktır ... 

kongreye 600 yüzden fazla de-

lege iştirak etmiştir. Türkiye
den başta bay Akil Muhtar 
ve Feridun Şevket olmak üze-

re dört mürahhas kongrede 
hazır bulunmuştur. Beynelmi· 
lel Gastroloji cemıyetinin esas 

nizamnamesi burada kabul 
olunmuştur. .... , ~ 

Ödemiş'te 
Bir ayda yenilen et 
Ödemiş mezbahasınde Ağus

tos ayında 187 koyun, 77 keçi 

76 kuzu, 547 oğlak, 16 öküz, 
81 inek, 55 dana ve bir malak 
kesilmiştir. 

Torbalı mezbahasında 198 
koyun, 69 keçi, 12 inek, 16dana 

bir malak olmak üzere 296 baş 
hayvan kesilmiştir. 

§ Ağustos ayında Ödemiş 
kazasından muhtelif yerlere 

323 koyun, 197 keçi, 391 oğ
lak, 231 kurzu, 510 inek, 419 
döğe, 296 dana, 38 buzağı, 14 
manda, 107 öküz gönderilmiştir. 

Bütün binalarda ve ılıcalarda 
kapalı kuyulu lağım tesisatı 

yaptmlması kabul edilmiştir. 

Bu mes' eleler üzerinde tedki
kat yapmak üzere dört kişilik 
bir hey'et seçilmiştir. Hey'et 
Kızılay sosyetesi başkanı dok
tor bay Cevedet Fuad, kim-

yager bay Memduh, llbaylık 

mimarı bay Necmeddin ve ev
kaf direktörü bay Melih Baki
den mürekkebdir. 

Yangın ba,ıangıcı 
Peştemalcılarda 53 sayılı aile 

evinde oturan Sebetay karısı 
Bonenin odada yanık bıraktı-

ğı mangal kömürlerinden yor
gan ateş almış ve yangın çık
mışsa da yetişenler tarafından 

söndürülmüştür. Zarar pek 
azdır. 

~----------..:ı-.gmmı1 .. ım.ı:11Bl.?!:?!!:.itiilmıE!ll ...... ıs._ 
Bilumum vilayet ve kazalar Devlet 
ve llususi müessesat memurini 
Panayır S 
daki ..... , ... ,..:~ 

'f~' : .... :-~ ''f-' •• -

Pavyonu ve satış mağazasından 
her türlü ihtiyaçlarını redile 
te in edebjlirler. h.3 5-7 (1279) 

Eleva· ...... 
Çiftliği nerede 

Olacak? 
Ziraat bakanlığı büyük ve 

asri bir inekhane tesisine el
verişli büyük ve müsaid bir 
çiftlik bulunarak Bakanlığa 
bildirilmesini istemişti. il baylık · 
ça yapılan tetkikatta bu yerin 
Teşrinisanide suyu akıttırılacak 
olan Cellad gölünde yapılması 
muvafık görülmüş ve keyfiyet 
Bakanlığa bildirilmiştir. 

iyi bir teşebbüs 
Halka kolayhk bürosu 
ilbay Fazlı Güleç halktan 

bazılarının hükumet dairelerin
deki işlerini takib ederken 
zorluklar çektiğini görmüş ve 
bu gibilerin işlerini kolaylaş
brmak için ilbaylık kaleminde 
bir özel büro açılmasını muva· 
fık görmüştür. 

Bu büronun şefliğine ilbayhk 
evrak kalemi memurluğuna ye
ni seçilen bay Celal atanmıştır. 

Büro, şehid ailelerile yetim• 
lerin ve dairelerde işlerini ta
kib edemiyecek durumda olan
ların muamelelerini sonuçlan
dıracak ve her türlü kolaylık 
gösterecektir. 

••• 
Zabıta Haberleri: 

Kavgalar ve dövüşenler 
Turan şimendifer caddesin

de oturan Osman oğlu Hasan 
Basri ile Abdülkadir oğlu Sü-

leyman arasında bir ev boşalt
mak mes'elesinden kavga çık-

mış, Süleyman Hasan Basriyi 
tekme ile dövmüştür. Hasan 

Basri de üzerinde bulundurdu
ğu tabancayı bir el ateş et-

miştir. Zabıtaca tahkikata baş
lanmıştır. 

§ - Tepecikte Sürmeli so
kağından Arap Meleğin genel 
evinde Mehmed kızı Melek, 
Yusuf kızı Feride, Riza kızı 
Saniye ve Ali kızı Sabahat 
para meselesinden İsmail oğlu 
Mustafayı döğmüşlerdir. Zabı

taca suçlular hakkında takibata 
başlanmışbr. 

§ Kestelli caddesinde Meh
med Said oğlu MuCJa ile Ah
med oğlu Haşım arasında bir 

kadın işinden ötürü çıkan kav
gada Musa bıçakla Haşimin 

üzerine yürüdüğünden yaka
lanmıştır. 

§ - Kestelli caddesinde 
Salihefendi hanında lbrahim 
oğlu Emin ile Mehmed oğlu 

Ahmed ve arkadaşı Mustafa 

oğlu Mustafa Ali ar~sında bir 
çocuk itinden ötürü çıkan kav· 
iada Emin, arkadaşlarına bı-

çak çektiğinden yakalanmıştır. 
§ Çukurçeşmede Hacı Mev

lud sokağında oturan Sadık 

oğlu Haydar, Mehmed oğlu 

Ahmed ve karısı Seher, bal
dızı Şerife ve Salih o~lu. Ce
mal ile Cemil krzı Nazh ara
sında birbirinin evine taş at
mak mes' elesinden çıkan kav
gada Ahmedin attığı taşla 

Nazlı başından yaralanmıştır. 
Hırsızhklar 

Alsancakta Mes'udiye cad
sınde Şükrü karısı Raziyenin 
barakasına girerek bazı eşya

sını çalan Abdullah kızı Na
dide zabıtaca tutulmuştur. 

§- Kuzuoğlu çarşısında sa
bıkalılardan Mehmed oğlu Ri
za, hurdavatçı Ahmed oğlu 
Saidin mağazasından 490 ku
ruşluk tıraş bıçağı çalarken 
tutulmuştur. 

1 •• 
KOŞE DEN 

Gözden düşmek 
Dostlar bu pek feci bir ş: 

dir. Gözden düşmek o ka I r 
fi . dvirt 

etra ı ve a~ıdır kı. . e bil. 
atlıyan edebıyat şförlerı ıar 
nun üzerinde ne mevıoıı 
bulmuşlar, inlemi~lerdir. ~ 

Allahın gö:ıilnden diişıııeıı 
kulun, mirin, dostun, ka.rı~ı ~ 
kocanın, kardeşin gözlerııı :. 
düşmek birer ayn yuvarlaıııO ~ 
d ki k ba,ı 
ır ki bunlar tepe ta a eı 

göz yarıp düşmiye benzeıll n: 
kişiyi içinden harap eder, ç 
rütür. · 

Bir insana sevdiğinin se\I~ 
sini kaybetmek kadar zor ~eP 
yoktur. Ne var ki bunlar bO· 
gözden düşenin küçük ve rfı• 
yük kabahatlarından, k~u dell 
rından doğu, biz bizi '6 .. ~ı jıt: 
düşürenlere sitem edeceğiılld•' 
[ kişi noksanını bilmek k·~yet 
hüner olmaz] fehvasına ~eriı
etmiş olsak daha eyi e ... 
Tevfik Fikret bir hırçınl.ık.~ 
de yalnız bir kişiyi ıstı1 .~ 

. a ,r 
eden ilhamına her kes•. et' 
Allaha karşı şöyle bıtaP 
mişti: 

* . • • adlı:. 
Aciz kalınca senden umar ıesPJ~ 

. kaf/6 
Her hafre bir mıısaraa, bıt ~' 

/tPfı r.f 
Her yol sırata rş, ne tevak ~ 

. ~{JşıaJsç' 
Germek ümidi ı•ar... Kımı /ıllt pP 

fa yo 
Elbdte smdrll istiyecek /ıer !}1~1~0~.r 
Hrr kalp ümit ve neş'e, bıdllfl jfi/4 

' 6!~ 
Oözler ziya, düşen flltacak ştY·f/~ 

bil 
Her dilde bir terane ı•e her teW:aJJ 

. sesltı 
Bunu biz onunla hır :111' 

·ı ba&
onunla bir haykırma ı e .. ıctell 

k d .... d düştU sa a gozun en 
sonra faydası olmıyor. ~it· 

Netekim her kul, her n da' 
her sevgili de gözi!nCle 611ıa .. d" ~ .. .. .. .. ~ .. mek, g 
şur ugunu gozu M". 

sevmek istemez. .. le )'o' 

Dostlar yaşayışımızı 0 Y g6ıe 
luna ~okmahyız ki, yıı is!İ' 
girdik. onu sui israf vde bİt 1 

bU d' mal etmemeliyiz, . Y3.. 1<e". ~ 
göze girmeyib kendt goı.içirııı'1 
sevgimiz ile yaşamalıyı~, Bil ~· 
biz, içimiz bizi bilmelı· . bıf 

. . f f garıP , iarıp hır else e ve bOştJ~ 
tevekkel. Benim bu dk "flO bit 
gitmiyor. Bir zaman u··rO~ıe 
akide küflü bir dünya F0 

Şeyhülislam ibni Ke.ma ~fl11ass1~ 
Şölzrei şer olur isen bil kı şer. ıes••assl' 
Elıli lrafret otursan dobdol~l "tzst ~ 
Kimseyi srrı bilmeyiip bı ;lflst st d 

·ı k' !. k.k t k d~ i ;•a Jftl~~~ Bı ı ıa ı a ett um //)'tır 

d .. aııoşt• 
Demişti. Şimdi bu~ .~;:ve~~ 

bu akideye onların agıı d0Ş 
l ··ıdell e 

Yaranmıya, he e go ·ıı~aııc 
memeğe bakın dostlar 

1 

hayatın... f ol<dll 

s~~h~şi;r c1~· 
JpııŞ• •, 

Karşıyakada Kem~ gıt' 
desinde Mehmedın oıfl'1 

~ ıu r ş 
nosunda Hasan °J y•P"'' 
sarhoş olarak gürüllU ıı>'şt1'' 
Ve herkesin rababoı ka~r e~ 

§ Bahribabada sa~;., 5ll...-. 
gazinosunda sarhoş 0 f"{ııfiıef 
oğlu Zekai Musa kııı ~· 
yumrukla dövınuştur. .,e r) ., 

§ Tepecikte kağıtba~J,ııı, 
desinde Ali oğlu 1\1 )'r9sı ç.I 
uyurken cebinden oıı 1 

lınmıştır. 

O·· ıu .. ın 
f tıı"' 

Mösyö ve Mada~. ,,1ılı1'1 
. v"'ıh P 16tt suva Maynetı se b • o 

•
11110 J• Yolanda Maynetı 8şııı 

Eylul 1935 de 21.ı 'ir b~~ 
kısa ve merhanıetsı le efl 

1 Yarcı 1e 
talıktan kurtu amı ,efJıı 

ziyaı münasebetile bıtl> s~· 
merasiminin bugün sa Jeti" 

., 0ı ( 
at onda yapılacagı derfe ·, 
teesjürlerile beyan e 2ız 1111 

ikinci Kordonda 11~tıf· 
maralı evde toplnnılaC 
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D~ ~ d 8 .. ..k Bir Aşk Kadını 
ehşet Devrin e u~ .......................... .. 

··········ıhtiiiI·······K~;liçesi 
BAYAN TALYEl\ 

Bobesptyerl . 
Yere Seren K~.?..~~ ........ ~ .. ·~·! ... . 

••• ..................... J''ı" 1·incı votum 
B ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 } Ü fık t . - - ........... . Y l " a1·ı/ıı YOJrl{l H aauaauau•••• 111n•••• •••••• 

•••••• •••••••••••• 1 d ........................... - Hala Brütüs er var ır. 

Hafif bir kahvaltı ettiği Flor B don da utkumana yakla· 
nıevkündeki kabı"nedn Tüileri ur ı · .. 1 egw e carak ona şu söz erı soy em 
c:addeıi ortaaında kurulan an- T 

fit h · · cesaret etti: eatr, donanmış Sen ne rını, _ Dikkat, Torpe kavası 
çiçek çelenklerini, büriyet renk- Kapitolun tam yanındadır. 
lerile bezenmiş kadınları, baş- (Yani nikbet zaferle komşudur.) 

.., lannda Menekşeden taçlar ola.o Dört yıl önce bi~lik bayramı 

. Çocukları, mersin ağaçlı delı· . . atan ınabedinın kuruldu-
kanhları, meşe yapraklı ge~ç- ~çın v de David bir tepe kur· 
lcri, Asma ve Zeytin dallı ıh- gu ~er Bu tepenin zirvesine 
tiyarlan ıeyredebilmişti. Bu :.uş .. u. dikilmişti. Kavansiyon 

ulusa bir ruh verdiği kanaatı d~~:r:~ üzerine yerleşti. Yüz 
Jan Jak Rusonun bu çömezini b" "yu'"ksek varlık,, mar-
1 · d ın ses . e\'ın iriyordu. . . b" .. zdan söyledıler ve 

UJ 1 · clısı şını ır agı R usa konvansıyon me · ı rılan o-
günlük dumanıy e sa w 

aınfiteatr üzerinde yerleşti. b . Torsinaya çıktıgını 
Başta yürüyen Robespiyer al- espıyer 
1- l k~ fı" zannetti : . &ış andı. Onun namus ar gı y . kanun tabletlerıne 
hakkındaki umumi kanaat halk - enı 

d·kkat · 
içinde kazandığı sevgiyi yarat-

1 
_ M.üstebit papa ölüyor! 

nıış ve muhafaza ediyordu. _ Allahı yeniden canlandı-
Söz aldı: fakat onun yerine ken-

l rıyor; 
- Cumuriyetçi Fransız ar, di geçmek için! .. 

Fransız milletinin "yüksek var- _ Yüksek varlık! Yuksek 
lığa,, tahsis ettiği ebediyen 

varlık! .. "'k"' or 
rnes'ud gün nihayet geldi... ilk suikastçılar gozu u;kt: 

Talyen son sırada kendini )ardı. Robespiyer başını k ~ . 1 

gızliyordu. Robespiyerin ken- ve onları daha iyi görme ıçm 
disini mahve karar verdiğini miyop gözlerini kı;tı. 
b'ü E . - ulusal kurtuluş 

ı "yordu. Ayaklarını öperce- rtesı gun, 
sine bir itaat göstererek onun komitesine, bir gün evel ken-
ı. b 1 dı d" . • t hkir eden saylavlar-
ıuzgınlığını gidermeğe ca a a ısını 8 b 
ise de bu da beyhude oldu. dan şikayet etti. Ooa ceva en 

R b · F eron dediler ki: . . . 
o espiyer, Barası, 1 w ' _ Bu şenlik çok kışılerı kuş-

F uşe gibi onu da''kan ve yagma k b ı kulandırdı. Bir zaman i atı iti
ile kirlenmiş., prokonsuJlar ara-
sında ithama devam ediyordu. katlara doğru bir geri dönüşe 

ı ki benziyordu: İhtilali gerilete-
- Yarın gene ahlaksız 1 ar 

...1 ika• bilir. ve kanlı oıüstcbidlene ID h k d Robespiyer ay ır ı: 
deleye devam edeceğiz. _ Beni mi ihtilali gerilet-

Söylevine bu tehdidkir cüm-
meğe çalışmakla itham ediyor-

leyi sıyırdıktan sonra, Başpa· Jar; bilakis ben onun yürüyü-

Pas mertebesine çıkan müste- .. ü hızlandırmak için herşeyi 
b. · t a şun b d ı· ıd " temiz bir sevınç ez • yaptım. Bunun yeni ir e ı-
huratına ,, daldı. lini de size getiriyorum. Ku-

Mevkiinden inerek dinsizlik, t la birlikte İhtilal mahke-
ayrışlık ve egoizm ejderleri.- on . · "ışleın~sini basitleştire· 

ı mesının 
nin mukavva üstünde temsı cek bir kanun layihası yaptım. 
edilen resimlerine ateş verdi. Barer ile Kolo Derbua şu 
Bunların külleri altından akıl mülahazada bulun~~lar: . . • 
ve idrak heykeli kendini gös- _ Önceden hızım ~e~ımızı 
terdi. Robespiyer " sakin ve almağa tenezzül etme~ıoız. 
berrak alınlı bir akıl ve idrak ,, _ Dün duçar old~gu~ w~a: 
çıkacağını bildirmişti. Halbuki, karetlerden dolayı ıstedıgımı 
heykel dumandan kap kara yapacak mısınız? 
olmuştu. Bu yanlış hesaba Sustular. 

v ld ha _ Ben lay ı hamı kabul etli- 1 ragmen hatibin evve en -
ıırladığı takdirkar sözlere mu· receğim. Müsamaha karlarla çü-
hatap oldu ve alay, şenliğin rümüşleri mahvedeciğim. O 
"k' d ce· raddeye geldim ki beni öldür-
1 ınci kısmının cereyan e e 
ği kışla meydanına doğru yola seler de vatanı kurtarmaktan 
dok"'ld '" menedemiyeceklerdir. 

Hu u. R b · erin Bu yeni kanun mabkeıneyc 
er adımda 0 espıy k h dl fasılasız toplanma ' şa i ere, 

gururu artıı;ordu . O, konva.n- l 
J 1 tahkikat ve intizamına üzum 

siyon meclisinin diğer üye erın· k k ı 
den ayrı olarak ileriden yalnız görmeden hüküm verme ' üte 

b k l halinde, bütün vatandaşları 
aşına yürüyor ve bal ın a -

kışlarına cevap yerinde elinde- tevkif ettirmek imkanını vere-
ki çiçek demetini kaldırıyordu.. cekti. Biricik ceza ölüm cezası 
B f "ıd"ı. Müdafaasız ölüm. "Vatan 

öylece apaçık, bütün za erı 
kendi üzerine çekmesi saylav- düşmanlarını cezalandırmak 
1 mühleti, onları yakalamak za· 
arı kızdırdı. ı d C 
Fuşe alay ediyordu: manından ibaret olma ı ır. e-

zadan ziyade mahvetmek mev-
- Aldırmayınız canım, onun . . 

"akıl ve idraki islenmiştir. zubahıstır.,, 
" ~ll~ 

Lejandr fısıldadı: .................... /////;••;.·, 
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M. Bir Yunan 
•IS J Mtl#w 't 

Konseyi toplandı 
• • Taburunun mem-

.Habeş ışın de kararsızlıktan konsey, ıeketiı · izi ziyaret 

Mu··ddetsiz talik edı.ldı· Edeceği yalandır 
lstanbul, 4 (Ô.D) - 1000 

İstanbul, 4 (Telefon) - Cenevreden bildiriliyor: MiUetler konseyi bu2'Ün toplantısını 
Konsey ltalya n - Habeş ihtilafile meşgul oldu. 

yaptı. kişilik bir Yunan taburunun 
da memleketimizi ziyaret ede· 

Belli olmıyan bi ( kaynaktan gelen haberlere sröre, konsey müzakere mevuzu olan meseleler 
üzerinde kesin b ir kaı·ar ittihaz etmek imkansızlığı karşısında gayri muayyen bir müddetle tehir 
edildi. Vaziyet vakametini muhafaza etmektedir. 

' s ....... 

H eçilecekmi? 
ee •• Cenevre e goruş eler başladı. Müş

pensibi imtihanda .. e 
ltalyan filosu NapoHden başka bir üsse sığınıyor 
· Paris, 4 (Ô.R) - Gazeteler paratorluğuna karşı hükumetin Anadolu Ajansının notu -

Cencvreden haber alıyorlar: bütün şikayetlerini ortaya dö- Adı geçen vapurların boş olup 
Fransa Başbakan ve Dış bakanı keceği zanndediliyor. mutad seferlerini yapmak üzere 
B. Pierre Laval başlıca dele- Paris, 4 (A.A) - Gazeteler yola çıktıkları bildirilmektedir. 
gasyonlarınm başkan larile ha- Cenevre toplantısının yük <>ek Rlcket imtiyazı etrafında 
zırlık görüşmelerine bugün baş- bir önemi olduğunu sanmamak- Roma 4 ( A.A ) - Italyan 
lamıştır. Başbakanın bütün sa- ta ve dikkatlerini Pariste topla- basım Ricket imtiyazından 
bahını ve öğleden sonranın bir nan hakemlerin verdikleri ka- bahsederek bu işte fngilterenin 
kısmım tahsis ettiği bu mü- ıarar çevirmektedirler. gayet açık bir manevrasını ve 
zakereler hakkında hiç bir diyev Amerikanın gözU Habeşis anın da fena niyetleri-
yapı lmış olmamakla beraber, Cenevrede nin yeni bir belgesini görmek-
uluslar sosyetesi kolislerinde Cenevre, 4 (A.A) - Ame- tedir. 
cereyan eden konuşma arın rikan senatörü B. Pope Ame- Londra 4 (A.A) - Londranın 
ltalyan - Habeş meselesi et- riknn gazetecilerine demiştirki: siyasal mahafili Ricket işine 
rafında dönüb dolaştığı mu- Uluslar sosyetesi ltalya ile özel lngiJiz sermayesinin de 
hakkaktır. Habeşistan arasında bir harbin karışmış olmasını mümkün 

Bay L aval gibi delegasyonu 
başkanı Bay Antoni Eden d e 
yabancı diplomatlarla özel bir 
çok görüşmelerde bulunmuş ve 
sonra lngiliz delegasyonu üye
leriyle görüşmüştü r. 

Fransız başbakar.ı ile uzun 
uzadıya görüşen Italyan dele
gesi baron Aloizi fırsat bulur 
bulmaz Habeş meselesini ulus
Ja;sosyetesi konseyinde teşrih 

edec,.ğini söylemiştir. Konsey 
ilk celsesinde Ulusal hudut 
hadiseleri hakkında kurulan 
ltalyan - Habeş hakem ve uz
laşma komisyonunun raporunu 
dinliyeceğinden hemen mese
lenin esasına geçileceği ve 
ltalyan delegesinin Habeş im-

önüne geçecek bir başarı el- görmektedir. 
de edebilirse müşterek gü- Adisababa, 4 (A.A) - Ha-
venlik prensibinin müessir ol- beş hükumeti resmi bir bildi-
duğunu gösterecektir. Ben rikte Amerikalılara verilmiş 

eminim ki böyle bir başarı olan imtiyazın Habeş hüküme-
A merikada uzlaşma komisyon· tinin hukuku hükümranisi da-
larile el bırliği etmek yolunda bilinde olduğunu \'e bu imti-
coşkun bir hareket uyandıra· yazın tamamen ekonomik bir 
cacaktır. mahiyette olup ülkenin gelişi-

Napoli, 4 ( A.A ) - 6 Ey- mine yardım için verildiğini 
liilde Afrikaya hareket ede- söylemektedir. 
cek olan Aventino ve Celio Hükumet bildirikte; bu me-
v:ıpurları başka bir yönteme seledeki durumunu değiştirmek 
hareket için emir almışlardır. niyetinde olmadığını da ilave 
Yaymtılara göre bu istikamet etmektedir. 
Ege denizidir. Bombay, 4 ( A.A ) - Kenia 

Napolide toplanmış olan bü- vapuru 200,000 çuval pirinci 
tün harp gemileri de başka bir hamilen Samaliye hareket et-
üsse hareket etmişlerdir. ........ ıniştir. 

ceği hakkındaki haber yalan· 
dır. Yalnız Yunan filosu Istan· 
bulu ziyaret edecektir. 

Bu ay sonuna ka-
da .... Romanyadan 
30 bin göçmen 

gelecek 
lstanbul, 4 ( Ô.D ) - Ro 

manyadan göçmenlerin akanı 
devam edecektir. Bu ay s<ı" 

nuna kadar Romanyanın mul.
telif kasabalarından memlekt • 
timize 30000 göçmen gelecek
tir. Bunlar da diğerleri gibi 
Trakyada yerleştirileceklerdilı'. 

Bay Celal Bayar 
An karada 

İstanbul 4 (Selefon) - Şeh
rimizde bulunan Ekonomi Ba
kanı Bay Celal Bayar bugün 
(dün) Adapazarı bankasında 
tetkikatla meşgul olmuş ve 
akşam ekspresle Ankaraya 
dönmüştür. 

Alman 
l BUyUk deniz manevraları 

Berlin 4 (A.A)- Büyük de-
niz manevraiarı 11 ve 19 Ey
lül arasında Kuzey ballık de-
nizlerinde cereyan edecektir. 

Romanyada 
Bisiklet turunda dör

düncü kaldık 
Bükreş, 3 (A.A) - Romanya 

bisiklet turunun 166 kilometre 
üzerinden OJij ile Toplitze ara
sındaki ctabi koşulmuştur. Ne
tice Romanyalı Mormocea 7 
saat 17 D. 16 S. Lehbıtanlı 
Pietrovski 7 saat 17 D. l 7 S. 
Romanyalı Hopciue 7 saat 19 
D. 40 S. Lehistanlı Daniel, 
Romanyalı Tsapu, Lehistanlı 

•• zum Fiatleri 

Lipnitski, Romanyalı Tudose. 
Genel şahsi tasnif Romanyalı 
Mormocea 40 saat 4 D. 55 S. 
Lehistanlı Daniel 40 saat 31 
D. 46 S. Romanlı Tudose 40 
saat 38 D. 50 S. 

fsveç e}Çİ .iİ Ulus bakımından genel tas· 
nif, Romanya, Lehistan Yugos· ..... 

1hisarlar bol 
lstanbul, 4 ( Ö.D ) - Eko· 

nomi Bakanı Bay Celal Bayar 
üzüm işi ile ehemmiyetle meş
gul bulunduğunu, bu hususda 

durumun düzelmesine yardım 
edecek kesin tedbirleri karar-
Jaştırmış bulunduğunu, bunları 
bugün Ankaraya döner dön· 
mez Izmire bildireceğini söy· 
!emiştir. 

" 

mal alacaklar 
lnhlsarlara verilen 

emir 
Ankara Türkofis başkanlığı 

inhisar idaresinin hududsuz 
mübayeatta bulunması için te· 
şebbüslerde bulunmuştu. Baş

kanlık bu teşebbüsüne müspet 
cevab almış ve alakadar la.:-a 
bu yolda emir verileceğini bil
dirmiştir. 

·~ 
ELHAMRA lo 

MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
5 eylül perşembe günü başlıyor 

VIY ANA AŞK fff!!!~ 
Viyana musiki motifleri Uzerine yapılmış olan 

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

Musiki : Johann Strauss 
'ZZ7.7..Z7JJ7.7.Z/ LZ7L7J.7.Z7.7..7../T..LZZZZZ7.zzzzz,zJ!Jr7...Laz77.Jt;D'JJ..ZZ) 

BugUn : 
Seanslar 

Ankara, 4 ( A:A ) - lsveç lavya, T!irkiyc. 
elçisi bav Vinther bir kaç hafta Bül<reş, 3 (A.A} - Roman-
dinlcnmek üzere Yalovaya git- ya bisiklet turuna iştirak et· 
miştir: Burada bulunmadığı mekte olan Yugoslav takımı 
zamanda elçilik sekreteri bay arada çıkan bir hadise yüzün-
Tamm işgüder sıfatile kendisi- den tura devamdan kat'i su-
ne vekalet edecektir. rette imtina etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın Berberlerirıe 
Viyanada "Fort sckrit,, 

fabrikasının en son sistem 
buharla ondüle yapan ma-

kinesini getirdim. Boyalı, 
oksijenli ve aksi saçlar su-

huletle ve muhakkak ya
pılır. Bu makinede katiycn 
saçları yakmak tehlikesi 
yoktur. 

Görmek arzu edenler pa-

nayıra gelerek 171 numa

ralı pavyona uğramaları 

menfaatleri iktizasındandır. 

Makine satışlarımızda 
müşterilere kabil olduğu ka
dar teshilat ve taksitJi şe
rait gösterilmektedir. 

5-7 S-3 (2022) 

Müjde 
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fabrikada yapılmaktadır . 



Sahife • 

r ydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Bir • • 
ıyı nası 

ölümle bite • 
evgı 

• 
ı 

~nı~t.kS. 'ta:ri.hi romn:n. -2.2- Y-aza.ı-ı; :Pe:r"Vi.n.. ~emaı 
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öyJeyse dostum, hu ces r ka ı·aın· na eni §a ar.3ın. z. he i için 
her türlü fedakarlığı yapmağa nıechur ol r. y ınoğ beni bir 
cariye mi yoksa bir hayat a ·ka aşı olara c nıı \.:ahul edecek? 
Hudutlarımızda en ufak bir 

kavgamız oldu mu? Bu haber 
nereden çıkmış; Ceneralın yjne 
bir desise ve hilesi olmasın. 

Prens Edmon; Ceneralı Türk
ler neden kabul etmesinler? 
Onlar için mükemmel bir ca
sus olur. Hainliği bertaraf; Ce
sur bir askerdir. Yollarımızı 

surlarımızın zayif taraf Jarını, 
kuvvetimizi hepsini biliyor. 
Düşman ıçm bulunmaz bir 
adam; Fakat bütün bunlara 
rağmen surları tahkim ettiri
yorum her ihtimali nazan dik
kata aldım. Müsterih olunuz. 

Prenses Sofiya: 
Mukadderat ne ise o 

olacaktır. Hiçbir hadise beni 
artık korkutmıyor. Siz yurdt1-
nuza aid vazifelerinizi yapar
sımz. Lakin Türkleri muhare
beye mecbur etmeyiniz. Aydın 
oğlunun kuvvetine lrnrşı koy
mak bizim için mümkün de
ğildir. işi sulhan halJetmiye 
çalışmız. 

Prens Edmon: 
- Çok müteessir bir halde; 

vazifemi ölünciye kadar yapa
cağım. Türkler ne kadar kuv
vetli olursa olsunlar nihayete 
kadar yurdumu müdafaa eyle
rim. Eğer düşman buraya göz 
koymuş ise, bahusus sizi al
mak istiyorsa muharebe mu
hakkaktır. 

Prenses Sofiya - Prens ; 
eğer benim fedakarlığım yur
dumu kurtarıyorsa hemen beni 
Türklere teslim edersiniz. Kan 
dökmeden mesele halledilmiş 
olur. Bu vazifeyi sevinerek ka
bul edeceğime emin olunuz. 
Size söz veriyorum. 

Prens Edmon ağlamak dere
celerine gelerek: 

- Hayır prenses; bütün 
bizler parçalanmadan hiç bir 
kimse sizin kılınıza dokunamı
yacakbr. Sizi düşmana teslim 
etmek mi? Bizi bu kadar al
çak mı biliyorsunuz!.. Prens 
Edmon, bu zelil vaziyete düş
mekten ise beyninin parçalan
ması, ciğerlerinin sökülerek 
köpeklere atılmasını bin kerre 
tercih edecektir. Lütfen pren
ses, beni bu kadar tahkir et
meyiniz. 

Sofiya - Müteessir olmayı
nız prens... Merdliğinizi her 
vakit takdir ederim. Kahir 
bir kuvvet karşısında sızın 
ve milletimin kanlarının faide
aiz yere dökülmesine benim 
kalbim razı olmıyacaktır. De
mek Türkler beni istediler.Bu
nu açıkça söyleyiniz. Neden 
benim yüzümden memleket ha
rap olsun. Binlerce hanman 
ıönsün. Ben bu cihetleri dü
~ünerek söyledim. Size hakaret 
etmek, çok hürmet ettiğim bir 
dcstu tezlil eylemek, bu benim 
hatırımdan bile geçmez. Çok 
rica ederim sözlerimden bu 
manayı nasıl çıkardınız? Beni 
~ok müteessir ettiniz, samimi
yetinizin daima hürmetkarıyım. 
Birgide, hayatımda yalnız sizi 
hakiki bir dost olarak bili
yorum. 

muştur prensesim. Aydmoğlu 

cazibenize tatulmuş ise her 
halde bu illere hücum edecek-
tir. Biz:ınsa gitmekliğinizi bu 
cihetten düşündüm. Sizi arzu 
etmediğiniz bir akıbete düş

mekten ve bedbah etmekten 
korkuyorum. Har ne olursa ol
sun biz ülkelerimizi müdafaa 
eyliyeceğiz. Fakat hepimiz 
ölür düşman Birgi'ye girerse 
sizin vaziyetiniz ne olacak
tır. Esir bir cariye gibi 
Aydmoğlunun eline düşecek

siniz. Ben bu felaketi, bu pek 
acı akıbeti düşünüyorum ve 
tüylerim ürperiyor. 

Sofiya - Güzelliğim hak
kında mubalega ettiğinizi zan
nediyorum. Aydmoğlu beni 
nerede görmüş? Cazibeme na-
sıl tutulmuş?!.. Böyle bir hal 
olsa yurdumuz ıçm bayırlı 
olur. Ben kendimi öldürürüm 
diyerek bu muhayyel aşığı 
memleketimize hücumdan me
nederim. Benim akibetimi dü-

garip konuşuyorsunuz. Sizi eiz
zeden zannediyorum. F edakf\r· 
lığınızı takdis ederim. Aydınoğ
lunu siz bilmezsiniz. Dünyanın 

en cesur gencidir. Cazibenize 
tutuldu mu; bütün bu yerleri 
her ne pahasına o!ursa o1sun 
kana boyar ve alır. T ckrar 
edeyim; kend:sini görmemenizi 
temenni ederim. Beni bu cesa
retimden dolayı af buyurunuz. 
Aziz prenses:m; bu Türk gen
cinin güzelliği her halde sizin 
de iradenizi sarsacaktır. Evet 
hepimiz faniyiz. Fakat aşk 

yıldırımdır. Düştüğü yeri 
tutuşturur. Ben karşımda 

dostum ve çok sevdiğim Aydm 
oğlunu bir düşman gibi gör· 
meği hiç arzu etmem. 

Sofiya [gülerek]: 
- Öyle ise dostum; bu ce

sur kahramana prensesi satar-
sınız. O da benim için her 
türlü fedakarlığı yapmağa 

mecbur olur. Aydmoğlu beni 
bir cariye yahud bir hayat ar-
kadaşı olarak mı kabul ede-

şünmeyiniz. Hepimiz faniyiz. cek? Bu da benim taliim, ka-
Güzellik de geçicidir. Aydın- derim derim, sabrederim. Yeter 
oğlunun beni düşündüğünü hiç ki yeşil Birgi kurt }sun \'e bir 
zannetmem PrenJ; mümkün ol- çok ocaklar sönmesin. 
sa da bu Prensle bir görüşe- Edmon - Allahaşkına pren-
bilsem; belki memleketime bir sesim; )fltife olsa bile bu 
hizmetim dokunurdu. teklifiniz zehirJi bir ok gibi 

Edmon - Bugün ne kadar - Sonu var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar gaz te oğ
ruyu görmeğe başladılar 

E ••-•--•• .., -

- Baştarafl 1 ilci sayfada -
Türkiye ile Bulgaristan ara

smdaki münasebetler en sıcak 
güven ve dostluk havasına 
girmiştir. Bunun başka türlü 
olması da mümkün değildir. 
Bu kadar karışık bir zaman 
şöyle dursun her hangi ahval
de olursa olsun Türkiye ile 
Bulgaristan arasında itimatsız
lık uyandırabilecek hallere asla 
müsamaha etmemelidir. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras Bul
garistam Türkiyenin en yakın 
dostları arasında görmek isti
yor. Biz de Türkiyenin en sa
mimi dostları olmak istiyoruz. 

La Bulgari gazetesi, mutlaka 
samimilik ve satvet havasını 
kaydettikten sonra diyor ki: 

Türk • Bulgar dostluğu ba
kanlarımızın müşterek diyevin
de de teyit edildiği ğibi hiçbir 
zaman normal yoiunu takipten 
hali kalmamıştır. Buna binaen 
Bay Tcvr.k Rüştü Aras ile 
Bay Köse İvanofun kesin söz
leri hakikatta iki ulusu sevke
den genel hissiyatın sadık ter
cemanrdırlar. Bu sözler iki 
komşu ulus halkınını ruhunda 
şiddetli bir akis uyandıracakttır 
İki ulus karşılıklı tanışmayı 
hürmet ve anlayışa dayanan iyi 
komşuluk münasebetleri ida-

mesının lüzumunda tarihten 
öğrenmişlerdir.Bugün bu lüzum 
herzamankindcn daha ziyade 
şiddetlidir. 

Gazete makalesini şu suretle 
bitiriyor: 

Bakanların iki memleket ha-
smına yaptıkları hararetli 

hıtap hiç şüphesiz işidi-

lecek ve bu basın tam inkişaf 
halinde bulunan uluslarımız 

kuvvetlerinin gelişmesi ıçm 

çok lazımolan teskin ve anlaş
ma eserine erişmek için mesul 

hül<:fımetlerin ve entellektüel 
mahfellerin uğraşlarına yardım 
edecektir. 

Slovo gaıetesi Kristo State
fin imzasiyle neşrettiği bir 
betkede diyor ki : 

- İki müşterek diyevi ön
emli bir siyasal hareket teşkil 
eder. Bu diyevin gelecek bazı 
hareketlere kapılmanın önüne 
geçmek için iki ülke kamoyu 
oruntakları tarafından tam ma
nasiyle takdir edilmemesi im
kansızdır. Bu kapılmalar geçir
diğimiz devrede ve arsıulusal 
durumun genel ihtilatmda ba
rış, rahat ve güne aynı dere
cede ihtiyacı olan iki memle
ketin münasebetlerinde yersiz 
güvensizlikler ihdas etmektedir. 
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Brener geçidinde 1 a y 
ha 

, 

erman ovalarına • o 

re nerden Bavyerayı 
Bütün ltalya, }{endisine 

bombardıman edebilirler 
hak verilmezse, 
buluyormuş ! ... 

siJaha 
Davranmağı 

Bolza110 30 Ağustos 

Brenner manevraları bugün 
uzmanların söylediklerine göre, 
bütün şimdiye kadar yapılan-
lardan daha mühim olan ta
limlerle sona ermiştir. Bu ek
zersiz!er topçu barajının hi-

mayesi altında piyade hücum
lnrıdır. Bu usul, manevraya iş
tirak eden askerler · için az 
çol<: özel bir tehlikeye yol aç
tığı için az tatbik olunur, fa
kat erleri hakiki harp şartla
rına alıştırmak gibi bir fay
dası va !r. 

Gcl"'çekten mermi er aftldı 
Hücum dalgalarmın ilerile

yecekleri cepheyi hakiki gül
lelerle sulamak üzere sahra 
bataryaları yerleştirilir. Mesela, 
bir fırkanın hücum cephe-
sinde 120 top kuJlanılır. En
daht o suretle kronomet
ı·e edilirki otomatik bir şekilde, 
mesela her dakika 100 - 150 
metre olmak üzere uzanıyor. 
Hücum kıtalan da top güllele· 

rinin düştükleri noktalara müm
kün olduğu kadar yakın dura
rak ilerilerler. 

Tecrübe görmüş eski asker· 
ler, bu manevraya alışık ol
duklan za..aan, bu sukut nok-

talarından yirmi otuz metre 
bir fasıla ile ilerilemeğe mu
vaffak olurlar. 

Arazi hücum dalgaları kar
şısmda bu suretle temizlenin
çe, düşman siperlerindeki mü
dafiler ne dışarı çıkabilir, 1'e 
de mitralyözlerini kullanabilir .. 
1er. Hücume geçenler bundan 
istifade ederek el hamhere· 
leri veya süngü ile onlara 
hücum edebilirler. 

Hareket iyi tanzim kılınmış 
olursa, böylece metodik bjr şe
kilde ve en az zayiat vererek 
arnzi kazanmak mümkün olur. 
Tabii, harbı görmemiş olan 
genç askerler için, bu manavra 
zor ve büyük bir imtihandır. 
Sınırları, bu kadar yakın me
safede hakiki ubusların patla
masına alışmalıdır. 

Fonzo yakınında özel olarak 
hazırlanan geniş sahada bugün 
bu manevralar yapılmıştır. As
ker olmıyanlar tarafmdan bile 
günü gününe büyük bir dik· 
katle takip edilen bu ekzer
sizler birbirini takip eden İtal· 
yan manevralarının son perdesi 
olmuştur. 

Son geçld töreni 
Yarın yüz yirmi bin erin yer 

alacağı son geçid yapılacaktır. 
Bu geçid Alp hudutlanndaki 
bu gösterinin yalnız süel 
kısmını değil, ayni zamanda 
siyasal proğramını da kapa
maktadır. Zira Duçe temas, 
hulül ve propaganda gayreti
ni bir an bile ihmal etmemiş· 
tir. Ustalıkla kullandığı küçük 
torpedosu arasmda bizi Bren
ner boğazına kadar çıkarırken 
onun bu propagandacılığı gö
ze çarpıyordu. Orada, yüksek 
Alplerin buzlu havasında, kış
Janm üstünde dalgalanan İtal
yan renklerini tantana ile se
lamladı. 

Bu kışla, harp içinde Avus
turyalıların huduttan iki adım 
ötede kurşuna dizdikleri ltal
yan vatanperveri Sezare Bat-
tisti adanı taşımaktadır. J3ugün 
çok sakin duran bu geçid, ger
man istilalarının ezeli yoludur. 

Bay Mussolini kendi kullandığı otomobüde 

gin ovalarına akmıştır. Tirol I arasındaki bu kavga halledil• 
vadisi o kadar dardır ki, ha· mez birşeydir. En yüksek i~e: 
yali gibi gözüken bu engel al milletlerin kendi kendileriOI 
zihnen hesaba bile katılmaz. idareye muktedir olmalarıdıt· 
Bugün Tirol nazi propa- Fakat olamıyorlar. O vakit• 
gandasile derinden derine Tanrılarının resmini her dıv•' 
kaynaştığı için bu engel bir üzerinde seyrederek: " } aşa" 
kat daha darlaşmıştır. mak, itaat etmek, çarpışınak " 

Dün bir Alman gazetecisi, düsturunu incelemekten başkt 
korkulu bir tavırla bana di- kendilerine yapacak birşeY 
yordu ki: kalmıyor. . 

- Bir düşününüz ki Bren- Cenevre programı üzerindekı 
nere yerleştirilecek uzun men- diplomatik diyevlere gelipceı 
zilli toplarla Bavyerayı bom- bunlar ltalyada herkes tarafıP" 
bardıman etmek mümkündür. dan samimiyetle onaylanınak" 

Hakikat şudur ki ltalyanın tadır. Italyada hüküm sure" 
elinde bugün enfes bir strateji kanaat şudur : 
hududu vardır ve harptan elde Yaptığı fedakarlıklara -1e 
ettiği kazançlar arasında, gü- gerçek olan genişleme ihtİY~: 
ven bakımmdan en mühim olan cına rağmen Cenevredeki ıııu. 
budur. nakaşalar ve kulis görüşınele~~ 

Bir zamanlar Avusturyalılar neticesinde ltalyaya hak ver .. 
ltalyanlarm bütün müdafaa mezse, ltalya silaha davran• 
mevkilerine yukarıdan bakar- cakbr. Bütün memleket bu za" 
lardı. Şimdi ise, Alp tepelerin- rurete hazırlanmış olup buJJll 
den ltalya German vadisine tasvib etmektedir. 
hakim bulunmaktadır. 

Strateji ve siyasa 
Fakat değişen yalnız sevkul

ceyş durumlan değildir.Siyasal 
durumlar da tersine dönmüş· 
tür. Şimdi ltalyada 250000 Al
man irredenfish ( kurtulmamış 
ırkdaşları ) vardır ve Tirolun 
öte tarafmdan Alman propa
gandası bunlann üzerine nufuz 
etmektedir. Bunun içindir ki 
M ussolini, Faşist rejiminin 
ekonomi bakımından memnun 
etmeye çahşhğı bu ahali ile 
sıkı bir temasa girmek iste
miştir. 

Dün Brenner üzerinde, A
vusturya gümrük bekçilerinden 
bir grupla resmini çektirmiştir. 
Ne yaptığını bliliyordu! 
Şunu isbat etmek istiyordu 

ki hiç olmazsa ltalya ile kü
çük komşu cumuriyet arasın
daki dostça münasebetler ala
nında, latinizm ve germanizm 
uyuşabilirler. 

Bolzano manevralarınm tem
sil ettiği Italyanın bu hulasa· 
sında, memleketin zinde kuv
vetlerinin tahşidinde, diploma
tik diyevlerle kanun emirna· 
meJeri derin bir tesir yapmıştır. 

"Duçenln hakkı var,, 
Kahvede bazı alaylarla kar

şılaştık. 

- Mesela, diyorlardı, bu 
gibi tedbirler Fransada alın
saydı ne olacaktı?... Siyasal 
gurublar toplanacaklar, endüstri 
patronları malzeme satın alımı 

Kastamonu da 
Flrengl mUcadeıesl 

) }\1uıır 
Kastamonu 3 (A.A -: . e" 

hayvanlarla ve diğer geçıcı ııalc 
bat hastalıklarile uğraş~ Je 
üzere ilimizde bir müca ~ .. 
teşkilitı kurulmuş ve kur~o> iJI 
direktörü ile işyarı şebrUll 
gelmiştir. ·de 

Kastamonu 3 (A.A) - ~~ ... 
kazasındaki frengi ile 111~1-
dele etmek üzere Samsun bit 
gesi mücadele heyetinden tul' 
gurup ilimize atanmışbr. G ,ıı 
bu bölgedeki firengi ile esa 
bir mücadele yapacaktır. J ~ 

Düzcede kurak 1 

Düzce, 3 (A.A) - Y ağdl~ 
suzluktan mısır ve !as~,., .. 
ürünlerinin beşte dördu ) i1'İ 
mıştır.. Tütün geçen yıl bİP 
milyon kilo iken bu yıl SOO et 
kiloya inecektir. Fakat ne~a~ .. 
itibariyle diğer yıllarda gar 
miyen bir iyiliktir. 

Akbaba d• 
Muvakkaten kapal•~05t 
Ankara, 3 (A.A) - ef" 

bir dt!vlct şefi aleybindd ~,yı 
riyatta bulunduğundan k?rıerİ 
Akbaba gazetesi icra ve 1<

1 
test 

heyeti kararınca muval< ' 

kapatılmışt:r. f J1 
Floridada tay t1 11 
75 kişi öldü 45 ya!~) 

Janksanville (Florida) 4 ~Jorİ" 
Bir telsiz h .. berine göre 

1 
işle: 

du adalarındaki yol yaP eslı1 
rinde çalışan yetmiş beŞ 111dl 
muharibin bir tayfun esn~s y•" . . oe 
öldükleri, lnrk yedis1n111 •• d et" 
ralandığı haberi teeyyu ıat' 

. kalaP 
mektedır. Hayatta .. ıete 

Edmon - Hakkımdaki te
veccüh ve iltifatınıza teşekkür 
ederim. Türklerin sizi istiye
ceklerini ihtimal üzerine söy
ledim. GüzelJiğioiz afakı tut-

Her gUn saat 23 te varyeteler 

TABLDOT YEMEK German lstlUUarının yolu 

bakımmdan düşürüldükleri du
rumdnn şikiiyet için murahhas
lar gönderecekler, ecnebi es
ham hamilleri delegasyonlar 
kuracaklar, petrol ithalatçıları 
da söyliyecek söz bulacaklardı. 
Burada buna b·enzer ve hiç bir 
şey olmadı. Duçe birşey söyle
yince akar sular durur. Duçe
nin hakkı vardır. 

su ve yiyceek götürmek u 
gemiler gönder imiştir. rdi'dli 

Fiatlar çok ehven ve hiç 
vaziyetten 

Bu fevkalAde 

Şimdi ray, yol ve derenin 
yanyana uzandığı bu uzün va
diden istila dalgaları, mazide, 
çok defa Lombardiyanm zen• 

Buna ne 
Demokrui 

cevab vermeli ? 
ile diktatörlük 

Nevyork, 4 (A.A) - jleoİ' 
yakmmda yüz kadar 8 

bulunduğu küçük söıniiri0 

hortumla harab 
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- t49 - ' . çattı. Bu kelime !öv~ yenın 
Ragastana sordu: 
- Demin konuştum, 

kadın nerede? 
ıl"htiyar canım sıkmıştı. Dedı ki: 

- Sus! Sen orasına kanşma! 

- Sizinki gibi diğer bir 
odada. 

-Burada epiyce kalacak mı? 
Balıkçı endişe ve lıeyecanla: 
- Siz de buraya o iş için 

gehnediniz mi? 

- Belki ... Lakin ihtiyar ka
dını yann mutlaka burada bu
!up bulamıyacağımı -söyleyin .• 

- Yann ve yanndan sonra 
ihtiyar kadını hiç şüphesiz bu· 
rada bu1ursunuz. 

Ragastan sokağa fırladı. 
Acele şatonun yolunu tuttu. 
bece, her taraf karanlıkh. Şö
valye mem1eket n yabancısı ol
nıakJa beraber asla tereddüt 
etmiyerek fütursuz yürüdü. 
Biraz yürüdü, kumsala geldi. 
'Karanlıkta alaca bulaca bir bina 
gözüne ilişf,i. Bu bina Lükresin 
şatosu idi. 

Ragastan yalçın kayalardan 
Yukarı çıktı. Şatonun dört ta
rafını dolaştı. Dört tarafı da 
İçi su dolu hendek ile çevril
miş idi. Hiç bir taraftan şato
ya girmek imkanı yoktu. 

Ragastan bir taşın üz.erine 
•turdu. başım avucu içine ala
rak: düşündü. Hıçkırıklanm güç
lükle tutabiliyordu. Mahzun bir 
durumla: "Primverl Ah Prim
ver " diye bağırdı. 
_Yavaş yavaş gökyüzü ağar~~ 
ga baş1amnştı.Şatoyu daha 1yı 
görebildi. Hücum etmek iste· 
diği bu müthiş düşmanın hiç 
tutulacak bir yeri yoktu. Dü
şündn saçlarını elile karışb
rarak' düşündü. Yorgun bir 
halde kulübeye doğru kaç~. 
O gün Ragastan ağzına bar 
lokma bile koymadı. Maga d.a 
Ortada yoktu. Hiç görünmı· 
Yordu. Ertesi gece :Ragastan 
tekrar şatoya doğru yürüdO. 
Bu sefer Spada Kappayı da 
almıştı. Bütün gece beraberce 
dolaşttlar. Etrafı inceden ince· 
Ye gözden geçirdiler. Güneı 
doğmaya başlayınca balıkçı 
kulübesine dönüyorlardı. Şato
nun etrafında dolaşbklan hal
de içeri girmek imkanını gö
reaıiYorlardL Ragastan karan
ili vermişti. düşündüğü planı 
da yolda Spada Kappaya an
lattı. Spada Kappa hem Ra
gaataıun yanında gidiyor hem 
de yüzüne göz ucile bakıyor
du. Ragastanın yüzünden 
korktu. Çünkü çehresini keder 
kaplamışb. Teselli için: 

- Bu derece dütümDe Ba
Yırn. Henüz ümiaimiz sönme
llaiftir. Siz pmdiye kadar bü
«bı müşkülleri ortadan kaldır
dınıt. Banda da mUYaffak 
01ursuııuz. Ben bundan çok 
eminim. 

- Kederli olduğumu nere· ı 

deu anladın? 
- Çebrenizdeıa ... 
- AJdam1orsuıı. Zihnimde 

bir plan tasar.layonam. Pliııı da 
Y•ptun. Kulbeye döndüğiimüı:
~c anlabnm. Çünkü sana da 
•htiyacım var. Bu iste sana da 
güvenebilirim. 

- Yüzümüz kara çıkmaz. 
Bu sırada .şövalye ile Ispada 

Kappa balıkçı kulbesine gel
mişlerdi. Bir az nefes aldıktu 
sonra Ragastan maksadını an
lattı: 

- işte planım; güya Roma
dan gelmiş iki sivari gibi b;
gcce şatonun kapısı önünde 
bulunuruz. Lükrese verilmek 
ij~re mektubumuz olduğunu 
ve kendiıile g-örüıeceğimizi 

söyleriz derhal şatonun kapı-
nu açarlar, bizde içeri gireriz. 

- Ya iç.eri sokmaı:larsa? 
Raiastan hemen ka~lannı 

GirCl'iZ diyorum a ... 
_ Pekalal .. Girdik .. 
- Girdikten sonra iki ihti

mal vardır. Bizi ya Lükresin 
yanına götürürler, yahut ~ö
türmeıler.. Götürürlerse ~st 
tarafı bana ait.. Ne yapacagı-

bilirim. Şayet Lükresin ya
:a kadar gitmekliğimize mü· 
saade etmez1er~e o z~man se~ 
- le hareket edersın.. !yı 
şoy ı 
dinle lspada Kappa .. 

_ Kulağım sizde bay~m. 
_ Şayet bizi Lükresın ya

nma sokmazlarsa o zaman_sen 
etrafımızdaki adamlarm uze-
. ldırırsın lcap ederse 
rıne sa • . 

h t da feda edeceksın. aya ını 
H 

.fi · beş dakika alıkoy
erı erı 

mak kifayet eder, lspada 
Kappa .. Anladın mı? 

Şövalye gittikçe heyecanla· 
myordu. bpada Kappa ken
kendisine boynunu bükerek 
baktı. Sonra dediki: 

- Bay~ Yalnız canımı fe-
da etmekle iş biters~ muva~
fakiyetinizden de emın ota~~-
. • . Bö le mühim ır 
lırsınız. y . r 
işte hayatımın ne ehemmıye ı 

? U~ . da feda ol5un ... var grunuz .. _ 
Zaten insan birkerre ol~r ... Bu 
k emirlerinizi bekhyonım. 

a şam "k k 
Ragastanın uşa~ yu se 

sesle bunları söyledıkten son
ra kendi kendine: 

_ Bittik!... İkimiz de mah· 

volduk!... 
Diyerek yapacakları planın 

sonucundan pek te emin bu
Junmıyorlardı. Ragastana ge-

• lince İıpada Kappanın canını 
ortaya koyarak işi becerece
ğine müteessir olmuştu. Sa
dık ve değerli hizmekarı 

01 kucakladı ve alnından öptü. 
Bir taraftan gözleri yaşannışh. 
Bu acıklı ve heyecanlı bir du
ruşu aksi idi. 

Ragastan için ikinci gün de 
birinci gün kadar çok elemli 
idi. Zavallı şövalye başını dı
vara dayamış olduğu halde 
bütün günü karyolasmın üze
rinde geçiriyordu. Hatta bir 
aralık intihar etmeyi düşün-
müştü. 

Gece oldu. Ragastan arhk 
pilanından bahsetmedi. B~ndan 
daha iyi bir şey bulabılmek 
için işi ertçsi güne bıraktı. 

Ertesi gön Ragastan ateşli 
ve nöbetli idi. Derin bir uyku
ya datmıf iken kulağına ğelen 
seslerin şiddetinden birdenbire 
uyandı. 

]ki kişi konuıuyordu. Her-
ikisioi de tanımakta güçlük 
çekmeai. Maga Yakomuya di-
yordu ki 

- Sen hemen şatoya git. 
Sonra ben gdeceğim işi öyle 
tertip et ki kolayhlda şatoya 

girebileyim. 
- işin her noktasını iyice 

düşündünüz mü? 
- Evet Yakomol Hiç unut-

madım. Düşündüklerimi de 
yababileceğim. Şimdi dünya
da hiçbir kuvvet Papayı kur
taramaz:. Sen bunları düşünme .. 
Yalnız Seıar geliyor mu? 

- Evet yarın sabah gemiye 
binecek. 

Ragast:an bu son sözü işi-
dince hemen karyolasından 
aşağıya atladı gözleri fınl fırıl 
dönüyordu korkunç bir hal 
almıştı. Şiddetle ihtiyar Maga
nın odasına girdi ve Y akomuyu 
kolundan yakalıyarak: 

- Ne dediniz? Ne diyor
sunuz? Sezar Borjiya geliyor 
mu? 

y akonnı Şö•aiyeyi göıı anoe 
hayrette kahneftı: 

- SouH Var -

Italya lngiltereden korkmiyor 
1 

lngiltere Süveyş kanalını kapars a ltalya da 
Sicilya boğazını kapayacaktır 

Akdenizdeki İngiliz Üssülharekeleri ltalyamn hava tehdidi altında 
Hav~ silah! Akdenizde lngiliz hakimiyetini hükümsüz bırakmış 
Bir Ingiliz gazetesi de 'Akdenizde zayıfız, diye tehlike çanını çalıyor 
Romada çıkan Otto~re ga"e- lını kapamak · t v · · .. t ı tıesinden: .. k l b" ısdegın5ı gos ere- atımıza devam edebileceğiz. B. Bnldvin üçüncü hüku-

ce 0 ursa ız e içilya bo- Bunun yerine Kap yolunu rneti altında büyük Bri-
Modem silahtar arasında - ik t V b" · ı gazını apa ırız. e ız.ını e i- tutmıya mecbur olacag-ır.. tanva bava devleti olarak yedi 

Ducc hava silahına 1
'- d · d ·· t- 1-k d J 0 Ha ar mız e şu us un u var ır ki lnglherenln hava zalfll,DI büyük devletin a1tmcısı olarak 

Mühim bir vazife veriyor k•' kendı" hesabım r M · b ı a esma o- Hepsi de bu degı-'l. Hergu-n geliyor ve şimdiki siyasamn:da 
bakanlarımızın bir ölüm ve 

ya hayat mes~elesi olarak 
başannağı teahhüt etlikleri ba
va müsavatma irişmemize hiç 

tarihte kat'i bir dönüm noktası - J'I "dd · "f d gazı yo ı c geçı en ısti a e yaziyetimiz daha kötü oluyor. 
olabilir. "ltalyanın istikba1"ını'n etmegve devam edecev · B gız. .1.. ununla beraber ulusal bükü-
belki havada kararlaşacağmı,, 
söy1emelde Muc;so!ini Attdeniz 
sularında durumun <leğiştifrini 
a latmak istenı~ştir. S:.iel alan
d tayyareciti',ten ikri geleıı 
netkeler gözön;,ind!. tutulurl:cn 
Akdeniz m:ızide o!duğu ~ibi b:ık 
larımızı istememize ve dünyadaki 
nefsimizi geniş!etmemizc mani 
olacak şekilde ayağımıza b~ğ
lanmıs bir gülle değildir.Akden 'ı; 
bizim için bir zaman katlan
dığımız bir dyasnl esaret sebe
bi değildir. 
ŞUveyş kanah kapansa 

. . . Süel nakliye gcmile~i
mizin Süveş kanalı önüne (l'e-

1, lip geçidi kapanmış bulu;ca 
geri dönerek boyun eğmiş va

ziyette limanımıza dönecekle· 
rini düşünmek gülünç olur. 
vatan ve medeniyet için çok 
yüksek bir vazifeye memur 
edilen deniz aşırı ordulanmızm 
çadırJarmı katlıyarak yabancı 
bir devletin arzusu karşısında, 
geri dönebifeceklerini farzet
mek delilik olur. 

Çünkü bizim bütün istikba
limiz buna bağlıdır. Ve ltal
yanın istikbali orada oynan
maktadır. 
Akdenlzde kim kuvvetli? 

... Akdeniz parça parça 
tetkik edilirse, garp havzasın
da ltalyanın son derece kuv
vetli bir du. umda olduğu göze 
çarpar. Biz burada Sicilyanın 
şimal ve garb kıyılarına, Sar
donya kıyılarına, Ligurya ve 
Toskanya kıyılarma malikiz. 
Buna mukabil yalnız Cebelitta
rıkı elinde tutan lngilterenin 
durumu pek zayıfbr. 

Merkez havzasında da ltaJ
yanm durumu çok kuvvetlidir. 
( Sicilya ve T rRblus sahilleri ) 
lngilterenin elinde ise bu hav
uda Maltadan başka birşey 
yoktur. Bu adacığm ise hava 
üssü olaıak pek az değeri 

Yardır. 
Ş: rkta lngillz hAklmlye:I 
Şark havzasına gelince,bedi

hidir ki kuvvetli mevki tutan 
lngilteredir. Burada Kıbrısa, 

f'ilistine ve Mısıra ma1iktir. 
ltalya ise yalmz on iki adalara 
dayanabilir. 

Herkes bilir ki Akdeniun 
Clıemmiyeti bu deniz.in dünya 
münakalatı ıiçiıı mecburi bir 
yol olarak oynadığı özel rol
dedir. Hılbuki Akdenizin şark 
uçlarında ve hatta garb ucun
da kuvvetli süeJ mevkilere sa
hih olmak hiç bir şekilde bun
ları serbestçe kullanabilmek 
ve bu denizde hakimiyeti elde 
etmek manasına glmez. Zira 
bu denizin ortasında süel, 
bahri ve hava kuvvetile ltalya 
bu!unuyor. 
SlcllJa elde olmadıkça •• 

Hakikat şudur ki Sicilyayı 
ete geçirmeden Akdenize ba
kim olmanın imkanı yoktur. 
Tunus adasına doğru ilerliyen 
bu ada, bizim adamız, arada 
arada yalnız 150 kilometrelik 
bir a-eçid bırakıyor. Bu, bizim 
hava kuvvetlerimizin tam kon
trolu af tında bulunan Siçif ya 
boj'andır. Bunun içindir ki her 
hanS[i bir devlet Süven kana-

bir zaman imkan vermiyecek
tir. Hava kuvvetlerimizin kifa-

yetsizliği bütün sücl ve bahri 
durumumuzu temelinden bo%

maktndır. Bu şerait dahilinde 
ltalyan gazetecilerinin, hem de 
en mühimlerinin lngitiz ıimpa• 
ratorluğu Mussolininin gözünde 

kıyıya düşmüş bir balta ile 
herkesin cezasuca bir parçm 
koparabileceği biçimsiz bir yı
ğından başka bir §ey değilmiş 
gibi bir 1isan kullanmatanna 
şaşılabilir mi? 

Bu nefrete değer, tahammül 
Bir ltnlya11 filosu 

Çok açık bir tehdld met şimdi zaruri olan kat'i edilmez bir vaziyettir. Eğer bu 
Akd • d h-k k vaziyet olmasaydı, Habeş bub-

enız e u üm sürme tedbirJeri almak için bir par· 
için lgiltere bu denizin kapu- mak bile oynatmıyor. Hem de ranı asla patlak vermezdi. ltal-
larında: Cebclüttarık ve bu tedbirlerin acele alınması yan silahlarını Hcbeşistanda 
Süvcyş' de birlcşmeğe lüzum bugün sulh zamanında ne ka- bekleyen akibet ve ihtilafın 

· B dar elzemse ha p hal' d d şiddeti ne olursa olsun, yeni görmiıştür. u zincirin ortasına . r ın e e, 
tek bir halka geçirmiştir. Malta ~~mden . yıkılmadan çıkmak sergüzeştlerden doğacak vahim 
halbuki Cebelüttarık de ma _ ıçı~, aynı derecede ebem ol- tehlike bu durumun tabiatm· 
ta da uçaklar sayesinde vuru- dugEu habl~e. k dan iJeri gelmektedir. Bu nok· 

ı d
. . o va ım no ta şudur kı' tada aldanmıy.alım 

ur, zapte ılır yerler olmuştur. ' · -· ..... ,. . 
Bundan daha mühim olan bir 
nokta da şudur ki, Al<denizde 
fogiliz deniz üssülharekeleri 
arasındaki zincir, hava silahın
dan ibaret o1an yeni barb 
silihi sayesinde ltalyanıo mer
kezdeki coğrafiğ vniye-tinin 
kuvvetlenmesile kırılmış oluyor. 

Bu realitenin, mes'ul fikir
lere girmezden evvel, ispat 
edilmesine ihtiyaç olduğu 
itirazı ileri sürülebilir. Bu is
patı da çok yakm bir istikbal 
kendi üz.erine almış olabilir. 

Observerln korkuları 
Büyük se!ihiyette bir lngiJiz 

gazetesi de, Roma gazetesinin 
yazdıklarını k:ıbul eder gibi 
görünmektedir. Observcr,, ga
zetesi diyor kh 

... Tehlike saatinde tehdid
lere başvururken bu tebdidle
rin şumulünü cicidi olarak ölç
müş bulunmamak ve anlamak 
İ.atememek riy.akirlık olur. Bi
z.im hareket vasıtalarımız ne 
olabilir? Büyük Britanya iJe 
lt.atya arasında girifiJeeek bir 
mücadelenin iilk safhuuun ne 
olacağım gözden geçimim. 
Uzun olması ibtimah olan bu 
ilk safha bizim için bir felikct 
olacakbr. Şu son senelerdeki 
hükümetlerimiz bütün mirası
mıza israf ctmiflerdir. 

lngllte~enln zararına 
Akdeniı:deki stratejik prt
~ biz.im zuanmaza olarak 
altüst olurken onlar uyuyorlar
dı. 1887 Senesinde Lord Sa!s
buinin ita ya ile imza ettiği 
akıllıca anlaımadan biri, Ak
dcnizdcki mevküma şu son 
elli sene içinde ltalya ile dost
luğumuza clayanmıfbr. Cebelit:
tarık - Malta - Mısır - Aden 
yo1u imparator1uk için hayabdır 
Düşman bir ltalyaya ku-fı bu 
yolu arhk koyamıyacağız Ye 
bu hale düşmüı olmamız çok 
acnunağa değer. 

lhtillfın ilk safhasında biz 
Akdeaize ne asker, ne mU
himmat g5nderebileceğiz, ne 
de bu denizde ticari münaka .. 

üzümcülerin derdi 
Kemalpaşalı bir bağcının 

Haklı şikayetleri 
Kemalpaşa (Özel)- Pronos- , 

poros hastahğl yılındanberi 

bir türlü belini doğru1tamıyan 
ilçemiz üretmenleri; yoksulluk 
neticesi olarak burada bir 
idet çıkarmışlar ve o tarihten 
itibaren ''Ağustos veresiyesi,, 
namı albnda bakkalından tu
uuıuı: da kahveciye, kasaba ve 
bir çok esnafa borçlannı Ye bat
ta bükümete olan mükellefa
tım bile Ağustosta ödiyebile-
ceğine güvenerak taahhüt al
tına girmişler ve bu suretle 
bir çok kimselere borçlu kal· 
mışlardır. 

Ağustos, eylul aylan bu böl
genin en canh ve kaynaştığı 
bir meYsimdir ... 
Ağusto. l'elincc., k.abYe ta

•anlanndaki tebqir çizgilerine 
bir sliager çekilir. Bakkallar
daki heaablar hemen temizle
nir. Diğer eanaflann da ala
c.aklan ödenir. Vergi borÇlan 
bu borçlardan evvel verilir. 
Bu suretle ağa.tos Ye eylUI 
aylarında göze çarpacak dere
cede bir kıpardama hareketi 
göriilür. 

Bu adet, dört, beş yıldanbe
ri, biç ppnıdan olduğu gibi 
seyirini takib cdib dururken ; 
bu yıl hangi taraftan estiği 
an1qıla.nuyan acı şamarlamar 
karşwnda ağustos vercsiyesi
nin de bir kıymeti kalmam.at 
ve esnafı hakiki bir endişe af
mış g&ülmektcdir .. 

nun neticesi icraya dayanıyor. 
Çekirdekten bağcı olan biı 

yurddafln dikkate değer tu
aiflanna kulak verin. Bu yurd
daş diyor ki: 

- Bir çuval üzümden yüı: 
lira aldtğımış günler ç.Ok ol
muft'ur. O çamtann bardak 
olduğunu bilmiyor tleğiliz .. Fa
kat ayni çuval üzümün bu
günkü fiatinin de 7-8 liraya 
düştüğünü göz önüne getirir
seniz aradaki büyük aisbetsiz· 
liğ"e ne dersiniz? 

işte ben her yıl on çuval 
üzüm alırken, bu yıl onbeş 

çuval çıkardım. BirÇA>k makas· 
lardan sonra elime geçen pa
ranın seksen lirayı geçmgdiği· 
ni söy]ersem.. Hiç taşmayın. 

Bu para, beniın yapbğı• 
masrafa mı, bakkala mı, ka
saba mı, fırmcıya mı ve niha
yet vergi borcuma mı karfl· 
hlrtır ? Lütfen bunun bana bir 
hesabını siz çı kanoı z .. 
Aıkadq; bu gidif gidit de

ğildir. Baial.k tamamile renç· 
bere yüzünü çevirmi,tir. Bunu• 
tez elden bir çaresine bakıl
maua rcnçber bağcılıktan da 
vaz geçecektir. Bana kalırsa, 
Küklirt, potaaa, göztqı, serti 
kiğıdı gibi bir bağaya bebe· 
me bal lizım o1an e~yalann 
ucuı.a mal ettirilmesi halinde 
hiç olmazsa masraftan istifade 
edilerek mahsulün maliyet fiyab 
muhafaza edilmiı olur. abl 
takdirde bu itin ıııoııu fena ... 

o. o. 
...............••. 

va .. k .. IAhlar 

Bugün, şöyJe parmakla gös
terilen wc on, on beı dönüm 
bağa sahip olan belli başL 
Uretmcnlcrimiz kırık ve düşük 
fiatler karşısında alacaklıların 

yanma uğravamayor. Ağustos 

veresiyelcrini lSdeyemiyor hem 
kendileri üzülüyor. Hem de es
naf sıkınh sz.ecirivor. Fakat bu-

Kestelfi caddesinde Şamlı 
sokağcnda Mehmet oğJu Halil
de bir f:>içak ve bir kama, Ö
mer Lütfü'de bir tabanca ve 
çakı bulunarak zabıtaca alın
mıştır. 
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Kraliçe Astridin • 
cenazesı kaldırıldı 

• 
Ma tada toplanıyorlar 

• ovalarına hakimmiş ..• 
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1~ Borsa Haberleri ~ 
DUn Borsada 

1 vr 
Mateme 

s ay 
b··ründü er 

1 

e çi a kraliçesinin ölümü Br .. ksel ve 

German 
- Baştarafl 1 nci say/ ada -

Habeşistanı şimdi dayandığı 
uluslar sosyetesi paktını say
r ..ık alanından daha çok çü
rük bir duruma koyacak ve 
zecri tedbirler alınmaktan ya
na onların davasını zayıflata
caktır. 

faası için arsıulusal bir toplantı 
yapılmıştıştır. Nobel barış mü
kafatını kazanan amele partisi 
üyesinden Norman Angel 
Fransa i'~ lngiltere arasında 
Cenevrc'de sıkı bir teşriki 
mesaide bulunulmasım iste
miştir. 

Stokholmda ac u gular uyandı 
Arsıulusal durumun vahim

liği Belçika ve lsveç sarayla
rını ve uluslarını yaslandıran 
acıklı kazaya fazla yer ayır
maktan gazetelerimizi menet
miştir. Bilhassa Belçikada bu 
kaza, hakiki bir şeamet tesiri 
uyandırmıştır. Daha geçenlerde 
bir dağ kazasında Kral Alberti 
kaybeden Belçika, bu defa da 
manasız bir otomobil kazasın
da genç kraliçesinden mahrum 
kalmıştır. 

1 

1 

Istanbul, 4 (Ö.D) - Napo
J liden gelen bir telyazısına gö

re ltalyan bandıra' ı Avantino 
ve Celya gemileri Afrikaya 
gidecekken ba.jka istikamete 
hareket emrini almışlardır. Bu 
ik ı s:!emin;o Adal:ır denizine 
gidecekleri rivayet olunmak
tadır. 

Bir çok hatiplerin söz aldığı 
bu toplantıdan sonra kabul 
edilen karar suretinde arsıulu• 
sal hukuk müesseselerinin ve 
Habeş milletinin müdafaası ve 
beşeriyet davasını ele almak 
üzere bütün barış teşebbüsleri
nin ve kuvvetlerinin hemahenk 
kılınması uluslar sosyetesinden 
istemektedir. 

Kraliçe Astrid lsveç Kralı 
Güstav'un torunu idi. Bun
dan yedi sene evvel, oza
man veliahd olan Prens Leo-
pold İsveç Prensesi. Astr.id ile 
sevişmiş ve evlenmışlerdı. Za-
vallı Kraliçe arkasında biri 
kız, ikisi erkek üç yavru bı-
rakmıştır. 

Belçika Kral ailesi üzerine 
çöken şeamet görünüşü, bu 
yavrucukların Stuyvenberg şa
tosuna dönüşlerinde çok derin 
hissedilmiştir. Korkunç büyük· 
lükte bir an, kimse Ü~ küçük 
çocuğa. arbk anneleri olma-
dığını ifşa etmeğe cesaret ede
miyordu. 

Bakanlar, yüksek memurlar 
hmçkrıklarını 

boğarak bu acı 
vazifeyi birbiri 
üzerine atıyor
lardı .. 

Ölen bu an
ncnın damar-
larında Fransız 

kanı vardı. F-
ransız ihtilali- . 
nin küçük bir 
cencralı Ber
nadot, bir gün 
bir hanedan 
kurarak masal
lara bürünmüş 
gibi duran şi

mal ülkesine 
liberal prensler 
yetiştirdi. Za
vallı lualiçe As
tr.d onlardan 
biri idi. 

Bütün Belçi
ka bu ölümün 
matemini tut
muştur. Kıral 
Albertin ölü
miyle neticele
nen kazadan 
sonra şimdi de, 
yine bir kaza 
neticesinde kı
ralıçenin ölme
si ilkönce bir 
suikast hissi 
uyan dır mış tır. 
Zaten, ilk da
kikaJarda kıra
lın da kazaya 
kurban gittiği 
zannediliyordu. 
Nihayet bu şüp
heler dağıldı. 
Fakat herkesin 
ağzmda aynı 
söz vardı : 

Belçikanın 
ta lii yokmuş! 

Fakat ne ça
lışlrnn memle
ket! 1914- 18 
f c J ak etin den 

ıvauçe Astrıd 

gisiyle hakkiyle övünen Brük
selde büyük refah devirlerinin 
misli görülmemiş humması var. 

Birinci Albertin ağır gölgesi 
uıaklac::ıvNdu . Bir t arih yapra-

eıı kiiçiik oğlu ile 
Kraliçenin cenaze töreni dün 

yapılmıştır. Belçika ulusu, çok 
sevilmiş bir kraliçe olan zavallı 
Astride son saygı borcunu öde
mi') ve durmıyan hl'lvıtı!\ zaru-

i 
J 
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A 

orada artık hiç Brlikse/de lıalk sarayda Kra/ıçenilz cenazesi ö11ii11de rgiliyor 
bir iz kalmamıştır, ulusal dene- ğma geçiyordu. Dinç ve cesur retleri içine yeniden d~lmıştır. 
bilecek bir şuurla çalışı- b;r memleketin hızlı yaşayışı Stokholm - Prenses lngridin 
yor1ar. Buhran, Belçikalıları içinde kralın ölümü etrafındaki e~l~~?1~sinde gösterilen sev.inç 
esirgememişti. ilk önce biraz gürültüler çabuk silinmişti. işte bırhgını lsveç ulusu kral aıle-
şaşaladıktan sonra doğrulmuş- sinin matemi karşısındaki yeis 

bu yeniden doğan itimat ha- ·· 
)ar ve işsizlikle çarpışmışJardır. birliğile Odemiş oluyor. Bu 
Belçika parasının değerinin vası içindedir ki ansızın bir memleketin 6 milyon halkından 
azaltılması tecimi hızlaşbran felaket çığlığı kopmuş, genç herbiri sanki özel bir sevgisin-
bir kamçı darbesi bile olmuş- kraliçenin Brüksele getirilen de mateme uğramış gibidir. 
tur. Şimdi limanları yine ge- cenazesi halkı acıklı hakikatle Gazetelere bir göz atmak bunu 
miler:e doludur, Arsıulusal seı- bir daha karşılaştırmıştır. gösteriyor. Hepsi, doğruca 

--~,.,__----~- kanıcıır. 

lstanbul, 4 (Ö.D) - Roma-
dnn bildiriliyor: Ad s Ababa
daki İtalyan elçisi, sefaret bi-

nası önünde Habc1 askerlerile 
lta:yan:ar arasında boğuşmalar 

olduğu hadiseler çıktığı, sefa-
' r e t memurlannın Habeşistanı 

tcrkedecekleri haberlerini ya
lanlamıştı r. 

Romad~ siyasal tezahur 
Roma, 3 (A.A) - Bu akşam 

Venedik meydanında büyük 
bir siyasal halk tezahuru ter
ti b edilmiştir. Bay Mussolini 
çok mühim bir söylev vere
cektir. 
Habeşln müdafaası için 

Paris, 3 ( A. A ) - Bug ün 
burada Habeş milletinin müda-

lngl. tereyi tercih 
Ediyorlar 

Lımdra, 3 ( A.A ) - Habe
şistan e'çisi verdiği bir söylev· 
de: Ehvenişer olmak üzere 

memleketim, İngilterenin makul 
idaresini İtalyanın tahakkümü
ne tercih edecektir, demiştir. 

imtiyaz ekonomiktir 
Adis - Ababa 3, (A.A)-Hü· 

kiimet neşrettiği bir tebliğd" 
Amerikan kumpanyasına veıi
len imtiyazın münhasıran eko
nomik mahiyette olduğunu ve 
Habeşistanın diğer devletlere 
karşı girişmiş olduğu taahhüt
lere aykırı bulunmadığını bil
dirmektedir. 

Durruır.ı çok . _ __. ______ _ vahim 
lngil torpil gemileri Malta sularına 

Gelrrıiş bulunU'/Orlar .. 
••-eca•• 

- Başlarafı J inci sayfada - Malta adasında seferberlik 
tehlikeye ılüşürebilecek hare.. g ünlerini hatırlatan bir faaliyet 
ketlerle karşılanmaktadır. Ez- vardır. Bilumum kara ve deniz 
cüfe Italynnın adeta meydan \'asıtaJarı sahibleri ezcümle 
okurcasına bazı harek etleri in- otomobilciler ve arabacılar el-
giliz mehafilinde beklenen te- ]erindeki vesaiki 12 eyliilden 
sirleri uyandırmıştır. önce salahiyettar asksriğ ko-

Royter ajansının gayri rcs- misyonlarına yazdırmağa mec-
miğ bir kaynaktCln öğrendiği- bur tutulmaktadır. 
ne göre Malta limanına ıngi!iz Malta tersanelerinde 6000 
torpil gemileri gelmişlerdir. kişiye gaz maskeleri dağıtıl-
Burada büyük Atlantik filo- mıştır. Maltanın belli başlı li-
şundan gönderilen harb gemi- manlarmcian birinin c:.gzı da 
lerile takviye edilmiş bulunan torpillerle kapadıJmıştir. Bütün 
lngiliz filosunun tahaşşüdü bü- bu ihtiyati tedbirler ltalyanların 
yük alaka ile takib edilmek- ani bir hücumuna karşı müda-
tedir. faa tertibatıdır. 

kalbe giren bir samimiyetle 
ıztraplarmı bildirmişlerdir.Halk 
arasında bu daha çok göze çar
pıyor. Sinamalar zavallı kraliçe
nin hayatına ait filimler gösterir~ 
ken, seyirciler ağlıyorlardı. 

ihtiyar krahn ızllrabı 
ihtiyar kral Güstav acıklı 

haberi alınca dairesine kapan
mış ve yalnız kraliçenin annesi 
olan prenses lngebord'la tele

fonda görüşmüştür. Bu görüş
me çok acıklı idi. Kral oğlu 

gibi sevdiği kral Leopolda mu
habbetli ve ümidsiz bir telgraf 

göndermiştir. lsveç sarayı dört 
haftalık matem tutacaktır. 

Akşam kral yakınlarından 
bazı kimseleri kabul etmiş ve 
onlara: 

- Hayatımın en ağır dar
besi budur! Demiştir. 

Ulus için olduğu gibi onun 
için de A stridin istikbali en 
parlak ümitlerle ışıklanmış gibi 
görünüyordu. lsveç - Belçika 

izdivacını kimse Güstav'dan 
fazla istememişti. Onun teşvi
kiledir ki Belçika anne - kra
liçesi Brabant dükası ile 
Stokholma gelmiş ve Prens 
Leopold ile prenses Astridin 
ilk itiraflarını teati etmelerine 
imkan açılmıştı. 

Prenses lngridin izdivaci 
dolayısiyle yapılan şenliklerde 
ihtiyar kralın kraliçe Aştride 

karşı şevkatı herkesin gözüne 
çarpıyordu. Bu ıe11kata, Ber· 

1 

nadot ailesinden yetişmiş tam 
bir kraliçeden duyduğu kıvanç._ 
ta karışıyordu 
-'Saadetimizi ödüyoruz" 

Kıraliçenin annesi prenseses 
lngebord acıklı habere inan
mak istemiyordu. Akşama doğ· 
ru, ıztıraptan taş kesilmiş bir 
halde, Fridhem şatosundaki 
ayle meclisinde bulundu. Ber· 
nadot aylesinin hemen bütün 
prens ve prensesleri, aynı 
matemin altında ezilerek , 
toplanmışlardı. Kraliçenin ba
bası Prens Şarl şu sözleri tek
rar ediyordu: 

- Saadetimizi ödüyoruz. Çok 
mes'ud idik. Hanedanımız üze
rine bir felaket çökmesi önüne 
geçilmez bir şeametli. 

f sveç Veliahdı ile Prenses 
Luiz Bürükseldeki cenaze tö
reninde lsveç Kral ailesini 
temsil etmişlerdir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vugc&t~&:ıvyada 

Ulusal banka direktörünün 
başkanlığı altında yapılan bir 
toplantıda kredi işlerine ve 
çıkat tecimerlerine kolaylıklar 
gösterilmesi için bir çok ted
birler alınmasına karar veril
miştir. 

§ Beld'de, küçük anlaşma 
konferansiyle beraber, küçük 
anlaşma gazetecileri konferansı 
da toplanmıştır. Bu konferans
ta Yugoslav, Romen ve 
Çek gazetecilerinden mey
dana gelen delegasyonlar 
bulunmaktadır. lık toplantısını 
28 ağustosta yapan konferans, 
onursal başkanlığa oybirliğiyle 
Yugoslavya başbakanı B. Dr. 
Stoyadinoviçi seçmiştir. 

Yapllan Sabşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

2785 Alyoti bi. 5 25 
1506,5 Jiro ve Şü. 6 

642 S Süleymano 6 62 
635 S Gomel 5 50 
541 D Arditi 5 25 
434 Vitel 6 
509 H Alyoti 7 62 
403,5 Y i Talat 5 
401 T Debas 6 25 
384 S Celardin 6 
383 M J T aranto 8 50 
319 Ş Riza Halef 6 
294 K A Kazım 7 
215 J Taranto M 5 50 
132 S Emin 5 50 
112 H Alberti 7 75 
75 F Z Abdullah 7 75 
63 H Z Ahmet 6 50 
58 J Kohen 6 50 
55 P Palambo 8 12 
39 H ve Cevdet 6 50 
27 M N azazi Şü. 5 50 
16 P Klark 7 50 
10 Ş Remzi 9 

4 L. Reciyo 11 50 
26 Torba M B Ko 12 

10043 Yekun 
incir 

8 
16 
16 
8 

10 
14 
ıo so 
7 25 

10 50 
11 
15 50 
11 50 
9 25 
ıo 50 
9 50 

10 
7 75 
6 50 
ıo 
8 12 

13 
6 50 
1 50 
ıo z5 
11 50 
12 

Çu. Alıcı fiat 
734 F Z lzzi 6 50 9 
344 Ş Riza Halef 6 25 18 57 
265 P Paker 7 87 1 
108 Eyni ovası koo 5 75 l; 50 

50 B Franko 7 25 
5 43 P Paci 14 1 

90 KA Kazım 9 13 

30 Ahmet Muh. 11 1 ~ 
38 M J Taranto 7 

8 
12 

32 Dinar Hububat 8 12 1 15 
31 O Egli 7 75 
31 Eliya Albarah 9 ~ 2S 
27 J Taranto M 7 

1782 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Ahcı Fiat 6 6S 
514 Buğday 4 37 
185 ton " 
486 Bakla 4 87 
75 ton " 
79 Nohut 6 37 
26 Kumdarı 4 75 

487 K Palamut 345 
25 balye pamuk 46 

Para Piyasası 
4-9-1935 satıt 

Alış 65 
Mark 50 15 50 
İsterlin 620 62~ 30 
Fr. Frangı 8 28 

5 
12 

Dolar 84 87 8
1 

50 
~elga 21 05 2 

0 
32 

ltalyan lireti 10 22 1
1 

15 
İsviçre Fran. 40 90 4 

5 
12 

Florin 84 87 8 
5 z1 

Kr. Çekoslo. 5 24 24 
Avstr. ilini 23 50 

Sovyetler 
birliğinde r6' 

Sovyetler sırıkla atlalJJEl ge' 
kordmen'i, Nikola Ozolill 11~ 

thY"e.r ıı 
çen gün 4,05 metr~ a J<or"ıı. 
uçuncü defa kendı re

1 8tlll 

kırmıştır. Avrupa sırık ~lıı>ıııı 
ma şompiyonu ola~ d11b' 
Miller' den bir saııtıı:JJ 1elio' 
yüksek athyan Ozolin bllktııdır· 
runu da geçmeye çalışına d ıır"' 

§ Moskova - Leniııgra ıısıtı1 

sındaki satranç yar•~sıc0: 
Moskova kazanm1ştır. 3 5 sıı 
vahlar 1,5 sayıya karşı)' ;tıı>İf 
yı ile üstünlüklerini bel 

1 
f 

lerdi~ .1, e.~ıı 
tı.. '5' 

§ Moskovadaki pla.~ rkflleıı1 
•• 

müzesinde Sovyet 'f u 1iV~O 
tanı sergisi açıhnışt:~de. 1 
menistan hayatı hak 1 

f 
tablo vardır. perııiYe11 

§ Paris'te çıkan ko\'l.11~~11 
Nuvel gazetesine Mo:.

0
kul'-1 cı 

bildirildiğine göre buguy 3rdııı' ı.ı1 
ordu 940000 kişidir. bll rıı1'91111 
örgütler de katılınca d r. J3Llıı t' 
1,500,000 i bulmakta 1dıı ~·~iı' 
içinde 40,000 subaY cıclde b 
dır. Talim görmüş ye 1, be511c, 

. )ara~ .d6f 
sayısı 8,5 mılyon ° ııııı "l'. 1ıı' 
edilmektedir. Bu dur~b ç.ı1' ~ıl 
Sovyet Rusya, ~i~ ~a bir' "' 
ca 10 milyon kışılık 
ile ortaya çıkacaktır· 
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Orı;-bikimi~i öldürenler 
• 

Köylü Borçlan 
B . =d• :- · :' ·- • d n başladı Ziraat Bankasına o an borçların taksitlen-

U esrarengız ava yenı e nıesi hakkında köylüye yol gösteriliyor 
~ Üretmenlerin Ziraat banka- fillikten kurtulamazlar. Bunun 

sına olan borçlarının 15 yıllık için banka ilk ikraz vaktinde 
taksite bağlanması hakkındaki spıetlerde yazılı olanların hcp-
kanun miinoscbetile Ilbay!ık sinin şi.ndi yeniden alacağı 
köy bürosunca bir bildirjm ha- !;enetleri imzalamalarını isti-
zırlanmıştır. Bu bildirim bütün yecektir. Muhtarlar bu işte çift-
ilçelerle lrnn: u:ılara ve köylere çileri aydır.latmah, bankaya 
gönder:lmek üzeredir. Bütün yardım etmelidir. Borçlu ve 
köylü ü o' A kadar e en bu bil- ilgili çiftçiler de kendi işleri-
dirimi nynen yazıyoruz: n;n sağlam olması için ban-

( Ziraat bankasına olan borç- kanın çağrısına çckingi etme-
ların on beş seneye tak- m Jidir. 
sitfendirilmcsine dnir o'an H - Kefaletliler yeni alına 
kanun hakkında borçlu cnk senetleri i mzalamak için 

çiftçilere öğüt'er) ayni günde bankada hazır bu-
Kamutayın bu yıl yaz nzah- Junamazlarsa başka bir gün 

na başlamadan bir gün önceki bankaya baş vurmak suretiyle 
toplantısında çiftçilerin Tarım ayrıca bir senet imza edebi-
Bankasına olan borçlarını bölü lirler. Ve borçlarını taksitlen · 
ile ve on beş yılda ödemeleri direbilirler. 
ıçın çok önemli bir kanun İ - ilk ikrazda birbirlerine 
onaylanmıştır. 14-6-935 tarihli müşterek borçlu ve zincirleme 
ve 2814 sayılı olan bu kanunun kefil sıfatile bağlı olarak borç-
adı: (Türkiye Ziraat bankasının )ananlar - kendi borçlarım öde-
ipotekli ve müteselsil ke- miŞ olanlar bile - müşterek 
faleti zirai alacaklarının tak- senetteki borç ödenmedikçe 
sitlendirilmesine dair kanun ) kefilliklcri devam ettiğinden 
dur. Bu kamın 24 Haziran 935 ve borcun tümü ödeninceye ka-

Sııçlnlar ada!Pt ~~c:::asonra bıraktılar .. Ara-
tili - Baştarafı ı ilci sayfada - ı e 1 b' müddet geçtik-

k 
fasılası ile öğleden sonraya dan gene ır. k bve e çağır-

adar devam ederek bir çok ten sonra benı a y k 
tah'tl d 1 bir zabıt vara ası 

ı er dinlenmiştir. 1 ar ve bıt vara-
"Geberttlk demişler tuttular. Fakat _bu za d d _ 

D " D w. ncı Mebme e o 
uruşmanın başlangıcında kası egınne tt 1 c d' b·l~hare yır ı ar .. 

vvela şahitlerden Hamiş ile kun1Jr ıye ı a . b . de 
lia · 1 ı Mehmedın u ış 

Şun dinlenmişlerdir. ncesu u k z ten 
Bu şahitler hulisatan vak'a hiç bir alakası yo ~ur. .a. 

Ye 1 l Mehmed ınsan ıçıne 
.. . gecesi vakadan ~sonra De- ncesu u . halinde bir 
gtrnıenci oğlu Mehmed, Boşnak kanşmaz kendı 

tarihinden itibaren yül'ürlüge dar taşıtlı ve taşıtsız her türlü 
kim geçmiştir. malJarı ve icar bedelleri ve 

Arif, ve Giridli Muharremi adamdır. 
törd .. kJ l' Reis- Zabıt varakasını d u erini, tamdıklannı, e ın-

e sopa bulunan Mebmedin yırttı? 
"o b • Şahı't- Jandarma kuman-
1

6 e ertin" dediğini söylemış-
erdı·r d tb Çünkü zabıt vara-

anı yır · d 
a. F~hmı vekllet lstemlf kasına hakimi dövdüren. :-

Şahid bay Hasan, lstanbul- ğirmenci Mebmed
8

. J;~! 
da bulunan ölen bakim Ihsan diye yazılmışb. ır 
Zi z· b . Belediyeye çağırtblar Yanın kardeşi Bürhan ıya- enı k. 
Yı gördüm. Bana Urlada tanı- orada tallimadığım bazı ımse: 
dıg~ k' . ler vardı. Bana değirınencı 

ı ımse olmadığını, ycngesı 1 
ba L Mehmed aleyhinde söy e.m. e-Yan emanın kimseye ve- b J 
kil tn .. 1 meklı'g .. imi söyledi.er. Ben oy e e ame vermr!diğini, soy e- k 
dio.; • 1 d d'k'• şey yapamam diyerek çı tım. ~Pnı an attıktan sonra e ı 1• 1 ? 

Bay Bürban Ziya kendisile Sadık çevuf ne dem ş 
garüştüğümde bana Fehmi Şahid şoför ~us.tafa da şu 
Ad d b Id' y gem yolda ifade vermıştır: ın a irisi ge ı. en 
bayan Lemana da gittiğini, - Bay Hüseyinin yazıbane-
Yekaletname istediğini yenge- sinde oturuyordum.Sadık çavuş 
•inin buna itimad etmediğini gelerek dedi ki: " Bu içeride 
Vaziyetini şüpheli gördüğünü yatanlar masumdurlar .. Bana 
•e Urlaya hiçbir telgraf çek- yüz elli lira vereceklerdı, ver· 
llled'kl medı'ler. Fehmi vurdu diye dava 

ı erini anlattı: 

işini bilir sayın çi:tç.i ar- hatta miras suretile kendilerine 
kadaşlarl geçip te daha tapuda muame-

Bu kanunda seni ilgilendi- lesini yaptırmadıkları mallan 
ren birçok şeyler vardır. On- da bu kanuna göre bankaya 
lorı şurada birer birer ve kıM rehinli sayıldığından bu borç-. 
saca bildiriyorum: 

A ~ Bu kanund~n ancak 
ların taksitlendirilmesinde ve 

vaktinde ödenmesinde borçlu 

köy halkının tümünün elbirliği 

ederek çalışmaları gereğidir. 

J - Bankaya ipotekli borçlu 

olanların taşıtlı ve taşıtsız her 

türlü serbcs malJarı dahi bu 

931 yılı sonuna kadar Banka
dan ipotekli ve zincirleme ke
fillikle para alıp ta bunları 
ödemiyenler ve sonraki yıllar
da bu borçlarım yeni senetle
re bağhyanlar faydalanacak, 
932 yılı başından sonra para 

kanuna göre bankaya rehinli 
alanlar günü gelen boıçlarını bu 

hükmündedir. 
yıl içinde ödemiye mecbur 
kalacaklardır. K- Kanun; borçluların ban- "' 

kaya giderek borçlannı yenile

melerini şart koşmuştur. Bunnn 

için Noterin ve banka işyarları-

Bu husustaki kanaabnı izah edecektik .. ,, 
ttnıesini söyliyen reise ceva· Maznunlardan 
ben şahid ifadesine devamla: ayağa kalkarak: 

B - 931 yıla sonuna kadar 
borçlarını ödemeyip te bu yıl
dan sonra bu borçlan için ta· 
şıtsız mallan bankaca ellerin
den alınanlar da yeni senetler 

Sadık çavuş imzalamak suretile bu malla-

nın gündelik ve yol paralarını 

sonradan ilişikli olanlardan top

lamak üzere köy muhtarları 

köy sandığından bankaya öde

meli ve senetleri yeniliyecek 

bir heyeti köylerine kadar 

getirtmelidir. Bu suretle bütün 

borçlu köylülerin işi bir ka

lemde kotarılmış olur. 

B. Eehml reddediyor - Eveti Bana para vere-
-Eğer Fehmi bahsedilen telsr ceklerdi demedim. Yd~lnız ha-

rafı h k . . ben ber verecegı .. 'mi söyle ım.: sa tt! olarak çe mış ıse 
bugün de lcendisinin vaziyetin- Şahit irfan ifadesinde: 
~en şüphe ederim. Kanaabm - Bay Hüseynin yazıhane-
uudur. sinde oturuyordum, Sadık. ça-

B el ld' Bay Ihsan Zıyayı a Y Fehmi - Biraz ev• vuş ge ı. 1 
tahid sahte bir telgraftan ve öldürenleri biliyorum ~~yn.e 
•ra k d e arkadaşlan degıldır, 

sıra benim yazılanmı en- xa e v w . 
dilen· . d b h tti• Febm'ıdı'r onu ihbar edecegım nın yazdığın an a ıe ·• 
Bu k di b" ltı seneyi göze aldım. De-en • kendine ır paye ve a b 'f d .. 
•~rnıekten başka birşey de- di. Sadık çavuş u ı a e uze-
tildir. rine ayağa kalkarak: 

Ben kendim iyi yaıı yaz:ar - Beni Zaten söylem eğe teş-
~e der~imi anlatabilirim •. ~~n: vik eden bu irfandır. Çünkü 
ula nıçin ve nasıl gıttigunı 0 vakıt onların katipleri idi. 

bGtün arkadaşlarım bilir. Ben ihbarnameyi yazan da irfandır 
ıalıte telgraf cekmcdim ve bu dedi. 
telgraftan kat'iyen haberim Şahit irfan bunu inkar etti. 
Yoktur. Ben temiz bir adamım. B•• bin Ura vadetmitler 
B.eni lekelemek istiyeoler ken· Şnbit Ali oğlu Y aşarda be-
dhıleri lekelidirler.. Bunların lediye oktruva memuru o!du: 

ep · kt I ra w u so"yledikten sonra dedı kı: sı en karanlık no a a gun . .. 
kad d -k _ Abdurrahman bır gun ar mahkemeniz e ve yu - ı d 
sek 1 a gelerek Zeyne za e huzurunuzda aydın ana- yanım · d 
cakbr. Hüseyin ile arkadaşları ıçer e 
Yırtllan Zi bıt varakası haksız yere yatıyorlar .. Ben de 

B h. b 0 vakit Belediye reisi 
undan sonra dinlenen şa ıt unu . b l B Ab 1 ve amirım u unan ay 

durrahman: 0 an b'l' d bil 
B d. A~ tıf'a malumat ka ı ın en -

ir gün ince sulu Mehme ın 
dirdim. 

Yaııına gitmiştim. Oradan be- Bu ifadeye karşı maznun 
taberce belediyeye Faikin ya- Abdurrahman ayağa kalktı ve 

nına uğramıştun.Sonra hep bera dedi ki: 
berce kahveye gelmiştik, Meh: _ Bir gün Abdi kahya ile 
illet yolda u bir iş var ,, dedı. kaymakama gittik. Orada bana: 
Ne olmuş diye ısrar ettim. 11 Sana beş bin lira verccc-
s~ ı .. ·ız Haşim,le Hiimiş'in ifade-

oy emek istemedi.Nihayet ısra g ' . d d' B b" 1 
rını ·· . f h ı s'ııı'ı deg" işdırt ,, e •.· en oy e uzerine "Hakimı ena a • d b d ' d" şey yapamam ıye ccva 

e dövmüşler,, cevabını ver 1·• 

k.9 1 d h b verdim. ıvıese eden jandarma a a er h'd daha 
dar olmuş ve tahkikat başla· Diğer bazı şa ı ler 
ınıştı.. dinlendikten sonra, dört huku-

Beni jandarma kumandanı kuamme şahidinin ve Bay F eh-
telefon başını çağırttı. Gittim, mi tarafmdan gösterilen on 
eniıtemin adını sordu, söyledim. beş müdafaa şahidinin dinlen-
o zaman Mehmedi tuttular. mesi için muhakeme 20 eylôle 

y,Jtir mticlcl~ bapi• bırakılm11br. 

rını geri alabilecelderdir. 
C - Zincirleme kefillikle 

bankaya borçlu olan zirai (ta
rımsal) kredi kooperatifleri 
ortaklarının şirketlerine devre
dılen borçlarından şimdiye ka
dar ödenemiyenleri de tekrar 
bankaca geriye alınarak tak
silendirilccektir. 

D - Taksitlendirmeye tabi 
börçların taksitleri beş liradan 
aşağı olmıyacağından taksit 
adedi taksitlendirilecek para
nın miktarına göre olacaktır. 
Yani 24 Haziran 935 te faiz.ile 
birlikte 4 lira 99 kuruşa ka
dar olan ufak borçlar taksit
lendirilmiyecek ve hemen 
borçludan veya kefilinden alı
nacaktır. 

E-Taksitlendirme işine ha
zırlık olmak üzere Ziraat ban
kası şimdiden bütün borçlula
rın cedvelini yapmakla meş

guldür. Banka bu cedvelleri 
yapbktan sonra ipotekli borç
lulara ayrı ayrı ve kefaletli 
boı çlulara da köylerine kadar 
listeler gönderecek ve yeni 
senetleri imzalamaya çağıra
caktır. • 

F - Borçlular bu bildirim· 
leri alınca yeni borç senedlerini 
imza etmek üzere hemen ban
kaya baş vurmahdırlar. Ban
kanın bildiriminden sonra altı 
ay içinde bankaya başvurma
yanlar haklarını kaybedecek
lerdir. 

G - Kefaletli borçlarda pa
ra alındıktan sonra ödeneme
diğinden ötürü öteki yıllarda 
bir kaç kez senetler yenilen
mit ve kendi borçlarını öde
yenler senetlere girmemif 
olsalar dahi ilk ikraz za
manındaki senetlerde im:ıalan 
veya mühürleri bulunanlar ke-

L - Bu kanundan fayda

lanabilmek ve yeni senetlere 

girebilmek için ölen borçluların 

mirascıları şimdiden hakyerlew 
rinden irs belgin'i (veraset 
ilamı almalıdırlar. 

M - Taksitlendirilecek borç
ları taksit tarihlerinde ödemi-

ye çalışmalıdır. Eğer borçlar 

tak!it tarihlerinde ödenmezse 

banka hepsini birden ödetmek 

için peşinize düşeceğinden bu-
• 

na hiç meydan vermemelidir. 

Çiftçi kardeş ! 
Bu kanunla Ziraat bankası

na borçlanmış yurd çiftçilerinin 

bugünkü ekonomik durum şart
ları içinde bir defada ödiye
miyeckleri borçlan onbeş sene 

vade ve taksite bağlanmış ve 
bu suretle borçların azar azar 

ödeme kolaylığı verilmiı ve 

çiftçilerin biraz daha genişle

meleri ve topraklarına bağlan

maları imkanı hazırlanmış olu
yor. 

Heryerde bulunan Ziraat 
Bankası şube ve sandıkları 
borçların taksitlere bağlanma
sına çalışacaklar. Bunun için 
borçlulann kanunun bağışladığı 
faydaları iyice kavraması ve 
haklannı kaybetmemesi ve yur
dumuzun Tarımsal istihsaline 
çok iyi bir yaaet •e düzen 
verecek ve borçlu köylünün 
kalkınmasını aağlıyacak olan 
bu kanun hükümlerine göre 

· ll ürkiye birincilı • 
erı 

F' nalin Alhnordu - F enerbahçe arasında olacağı 
sezil"yor-Şampiyonumuzu tebrik ederiz 
BnştaTa fı bili11ti sayfada 

lstnnbul, 4 (A.A) - Dünkü 
kur'ada lzmir bir, Eskişehir 
iki, Adana üç, Istanbul dört 
ve Samsun beş numaraları 
çekmişlerlerdir. Buna nazaran 
bugün lzmir Eskişebir'le, Ada
na lstanbulla karşılaşacaklar
dır. Snmson cuma günü Izmir, 
Esld;ıehir galibile oynıyacaktır. 

lstnnbul 4 (Telefon) - Tür
kiye futbol birinciliklerine Ay
dın grubu birincisi olarak iş
tirnkedecek olan lzmir şam
piyonu Altınordu takımının Is
tanbula geç varmasından Pa
zartesi gtinU çekilecek olan 
kur'a Salı gününe bırakıl
mıştı. Salı günü akşamı beş'grup 
şampiyonunun murahhaslan 
toplanarak kur'a çekilmiş ve 
Altmordu - Demirspor, Fener
bahçe - Toros takımlarının kar
şılaşacaldarı anlaşılmıştı. 

Samsun takımı doğrudan 
doğruya Altınordu - Demirspor 
galibile dömifinale kalmışb.Bu
gün Fenerbabçe stadanda maç
lara başlandı. Evvela Altınordu

Demirspor karşılaşb. Bu maça 
çok ehemmiyet veriliyordu. De
niirsporun Ankara şampiyonu 
gençler birliğini sıfır iki yene .. 
rek grup şampiyonu olması 
maçın neticesini adeta şüpheli 

kılmıştı. Acaba her sene finale 
kalan lzmir bu sene Eskişehi
re mi takılacaktı? Altınordu 
oyunu iyi başladı. Said ve 
Hamdi birer gol yaptılar dev
re 2-0 Altmordunun galibiye-
tile bitti. 

ikinci devrede Eskişehir 
kendini topladı. Ostüste üç 

defa olan kornerdt!n bir gol 
yaptı. Az sonra Eskişehirliler 
bir gol daha yaphlar. Ve oyun 
2 - 2 berabere bitti. Oyun tem
dit edilince A tmordudan Tev· 
fik üçüncü golü yaparak takı
mını 2 - 3 galip çıkardı. Fener· 
bağçe de T orosponı O - 9 mağ· 
lfıp ettiği için Cuma günü Al
tınordunun Samsun şampiyo

nunu yenmesi ve Pazar günü 
fen erle final maçını yapması 

bekleniyor. 
YENl ASIR - Şampiyonu

muz Altınordunun en zayıf ve 
idmansız bir zamanında, Aa· 
karayı çetin iki çarpışmadan 
sonra yenen Eskişehir şampi
yonunu yenmesi lzmir sporu-
nun bu vaziyette bile kuvvetli 
olduğunu bir kerre daha gös
termiştir. Tebrik ederiz. 

lstanbul, 4 (A.A) - Bugun 
Taksim stadyumunda başlanan 
Türkiye futbol şampiyonasının 

ilk karşllaşmaları yapılmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
lzmir Altınordu Eskişehır 

Demirsporla doksan dakikalık 
maç neticesinde 2-2 berabere 
kalmıştır. Yanm saat temdid 
edilen maç "onunda Altınordu 
bir gol atarak 2-3 Eskişehir 
Demirsporu yenmiştir. 

Bu oyundan sonra Fener
bahçe - Adana Torosspor ta
kımları karşılaştılar.F enerbabçe 
birinci devrede 4, ikir.ci dev
rede beş gol atarak Toros 
sporu 9-0 yenmiştir. 

Cuma günü lımir - Samsun 
şampiyonları karşılaşacaklardır. 
Ve bu maçın galibi Pazar günü 
Fenerbabçe ile pmpiyona fi
nal maçını yapacaktır. 

lzmir defterdarlığından: . 
Senesi N. Yekunu kazanç Ruhsat % 10 tahsil mükallefin ismi 
Tarih Kr. vergisi tezkeresi 

Kr. Kr. 

933 3185 1100 850 50 

zammı cezası sanab 
Kr. Kr. 
85 115 seyyar emlak 

simsarı Rafail 
Yusef 

Yukarıda ismi yazılı mükellef namına 933 yılı için birinci sey

yar ~ubece tarholunan vergisine itiraz etmesi üzerine tetkiki iti

raz komisyonunun 25-2-935 gönlemeç ve 1434 sayılı karan ile 

mezkur vergi tasdik edilmiş ise de mumaileyhin Amerikaya git

miş olup burada ihbarname tebelluğuna salahiyettar akrabası da 

bulunmaması hasebile komisyon kararile ikinci ihbarnamesi tebliğ 

edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 nci 

maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak nzere keyfiyet 

ilanen tebliğ olunur. 2831 (2013) .. 

-Kiralık bahçe 
Güzelyalıda 11Çakalburununda,, deniz ve dalyan bitişiğinde 

kırk dönümtı (otlakiye) ve kırk dlniim bahçe olan 80 döniim 
arazi kiralıktır. İçinde dört odalı iki katlı köşkü, hayvan 
damı, kümesleri, biri motörlü ve diğeri dolaplı iki kuyusu 
vardır. İstiyenler bahçe köşkUndc oturanlara yahut ta Ma- • 
nisadn ve (Karaköyde) berber Ziyaya başvurmalıdırlar. 

( 2021 ) 5-9-12-17 

şimc\iden hemen paçaları sıva

yarak bankaya koşman, borç

larını on beş yı' a taksitlendir

men lazımdır. işi savsaklarsan, 

Ziraat Bankasına müracaata 

geri bırakırsan ve böylelikle 
alb ayı da geçirirsen banka; 

senin borcunu taksitlendirmi

yecektir. Seni bu kanunun iyi

liklerin~en asığlandırmıyacaktır. 

Değerli çiftçi!. 
Daima senin iyiliğini doın

nen ziraat bankası seni çağı
rınca içini bırakarak bankaya 
kof. 

Pürüzlü işlerini düzelt .. 
B8ylelikle zarar etmez, mut· 

laka kazanırsın .. 
Haydi iş başına!.. 

UJ..7.77 ZZ7.Zrz7..zzz:J':77.77...TLTI. 

Mua!lim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemera' Şamlı sokak No.20 

r.TL7-7.7..Z/L/../_/../J.L/.,h~// .///TJZ 

Tecriibeli 
Bir Muha•IP Aray•nlara 

Muhasiplikte tecrübesi olan 
bir zat iş arıyor. Yeni Asır 

idaresinde (Nesip) adına ola

rak tahriren müracaat edil

melidir. 1-3 (2020) S.8 



< Sahife • 

lzmlr beledlyeslnden: 
Hava gazı müessesesi için 

beher tonu on lira yetmiş ku
ruş bedeli mubammenli (3200) 
ton Zero dis lave Zonguldak 
kömürü uray başsekreterliğin

deki şartnamesi dairesinde ka
palı zarf usulile yapılacak ek
siltme iJe aJıoacaktJr. 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 

Bu işin muvakkat teminatı 

2568 liradır. 

Eksiltme 20 eylül 935 cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 

Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmı' olan mekte blmlzln 

Ana ve ilk kısınalarına talebe kayit ve kabulU eylOIUn ikisinde ba,ıar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavru~arın yetiştirilmesi için 
r:L/./.Z/L/LZ1'Z'Z/L/LEL1 en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Ka yit İŞİ • için her gün. saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
rLZ/Lf.ZZ-/.L/.Z/~ KESTELLi CADDESİ üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
4-26 (2001) 

Teklif mektubu kapalı bir 
zarf içerisine konup mühürle

necek, muvakkat teminata ait 
makbuz veya banka teminat 

mektubu ile birlikte başka bir 
zarfa konup üzerine hangi işe 
ait olduğu yazılarak mühürlü 
bir vaziyette eksiltme yapılma
dan bir saat evveline kadar 
f&rbaya verilecektir. 

rY /.Jlfrd:/.AZ/7J.L/Z/:,,*'Z/7/./.7YL7LZN 

Az işitenlere mahsus \: 
N Kulak aletleri ~ Salihli Kurşunlu Banyoları 

5~10~14~18 2829 (2017) 

Daima Genç, 

~ Yeni model 
~ 
~ 
~ Kulaktan geçme 
N düğmeli model 

s TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

~'2'Z7.""L'f"l"J.7'lT~LLLl"////7 L/Z/.Lh 

Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markudır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B·r defa Balsamin 
kullanan başka krem kulJanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 

lznıirliler Is tan bn 1da nerede hulusu rlar 
.> 

Beyoğluoda Bris ol ~ıımte~l~inl:;d~e 
.. :: . .. .· ·~. .. ' 

Sirkecide Os niyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Birinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı merhun 

ve birinci arttırmada talip çık
madığından ikinci arttırmaya 

{ bırakılan 55 teneke lor, 30 te-
\ neke peynir ve yine 35 tulum 
tpeynirin ikinci arttırması 

6-9-935 tarihine rastlıyan Cu

ma günü saat ikiden itibaren 

İzmirde Çankırı çarşısında iba
Jei kat'isi yapılacaktır. Alıcı-

ların tayin edilen gün ve sa
atte mahallinde hazır bulun
maları ilan olunur. 2832 (2014) 

u doktor-

Şifa hassala! ı muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

a j lini 
MEŞHUR 

K rşu u 1 ıcaları 
FaaUyettedir 

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 
karyola J 00 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve AH Balcı 

21 - 26 (1180) 

Af 10 a baylı~ından; 
1 - Eksiltmeğe konulan iş " Afyon kasabası dahilinde hal 

binasıdır ,, Muhammen bedeli 50 bin liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavelename 
C - Fenniğ şartname 

D - 1/100 projeleri 
E - Vahidi kiyasi fiat cedveli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Uray fen heyetinnen ve 

11 nafıa direktörlüğünde grebilirler. 

3 - Eksiltme 1-10-935 tarihinde salı günü saat 15 de Afyon 
Şarbaylığı encümen dairesinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek için isteklilerin (3500) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan beışka Ticaret Odasına kayıdı bulun

duğuna dair vesika ibraz etmesi ve bir parça da en az otuz 
bin liralık iş yapbğıoa dair devairi resmiyeden alınmış vesika 

göstermesi veya bu gibi şeraiti haiz mimar veya inşaat mühen

disi göstermesi ve bunlar da inşaatm mes'uliyeti fenniyesini ka

bul ettiğine dair Noterlikten musaddak sened ile taahhüdü la
zımdır. 

6 - Teklif mek tubJarı üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Uray encümenine getirilerek encümen baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubları.n nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühürle iyice 
kapatılmış bulunruası lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

1-5-10-15 2791 (1297) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

• 
Y-EN9I 

Hurufat Dökümhanesi 

Abdülaziz Heybeli ---·---Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufat., galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas üzerinde ça11,an 

mUesse\lemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlU~.I ' -~ 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında . _ 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istik• 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat 1'~ 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edile~e ri 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahat e 
tem~n ve. tam manasile bir aile ocağı olmuştur. .. ·diO 

Cıvar ılçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza uoaı 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. t _ 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğre6e .. cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız • ş 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarıoda esaslı tenzilat vardır. . 

79
) 

21 - 26 (11 -

Farı1'~ 

Her nevi izahat ve .r\J.:Cilcr için aşağıdaki 
IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniı· 

G. D. G i R AS s 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı ~O· 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 ızMI 
f 

t•' lzmit L·man ve şehir bakt~ , 
yoloji n.Üeusesesi mücfüriüğaJJ 
den: ııJjtıı>' 

1 - Müessesemiz için ERNEST LEITZ fabrikası ın~ıtlsiııİ ,,e 
dan alat ve edevat iştira olunacaktır. Talipler alatın c•;er gU11 

şartnamesini anlamak için 17 Eylül 1935 tarihine kadar 
öğleden sonra müesseseye müracaatları. rtıııd'~ 

2 - Müessesemiz için KORDA fabrikası ınaın°1~1 ı93J elektrik santrifujuru satın alınacaktır. Taliplerin 17 Ey as.tl1111' 

t 'h' k d h ·· .. w ld .. ıniirac .. tı11 arı ıne a ar er gun og en sonara muesseseye 
51 

5 .. 

3 - Üç adet büyük model orjinal Salamandıra so~ıı 
55

ese>'e 
almacaktır. Talipler 17 Eylül 1935 tarihine kadar ınııe e 
müracaatları. . peııçe'rı 

4 - Müessesenin Şimal tarafında ki pençerelere deın~r şıırtl• 
1
, 

yapılacaktır. Bunların imaline talip olanlar olbapta~ı 8cııııt!IJ;1 
anlamak üzere 17 Eylül tarihine kadar müesseseye .oıtJ~bııle51 ıı 
Yukarıda zikrolunan alat ve edevat ve sairenın. 1~0ois>'

0 

Eylül Sah günü saat on beşte mezkür müessesedek1(
12

7j) 
marifetile icra kılınacaktır. 27-1-5 2734 

tha'at ~ü .. ğ ... nden: 
Kilogram · Cins Eşya . vııril ,.,eı 

11254 Müstamel Galvanizli ~eın''n:ıostll iJ'' 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kılo k 8rtt11~0, 

demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi saat 14 te 3.~~ .. 51tJf 
suretile satılacağmdan işine gelenlerin ithalat güınruğU 

1
7) 

misyonuna müracaat etmeleri ilan ~luour. S8 <t2 
. 28-29-30-31-1-3 - 4-5~ 26 



-....!> EylQI 193b 
--~ 

ir Panayır da 

çok 
iyarlatır 

Ürük ve bakımsız 
Dişler insa~ı 

Çaluk ı 
G .. .. 1 di lere ne }(adar muhtaçsa 

.enç vucutlcr sag arn. ~ 
0 

kadar ihtiyacı vardır 
dışlerı·n de RADYOL1N .............................. . 

•••••••••• . d. . b••t•• :''ç .. :.••••11••••••···· ···•••N'"<li:'"i'ıik"ilmınin icap ettır ıgı . u un 
: unl,ü RAD) OL . Y~ •• ~mesin\ meneder. Dişlerı be-
: hassalara maliktir. Dışletın çurul . . takviye eder nefesi 
• . · Diş et erını ' 
: Yadatır ve güıelleştinr. ki tedavi eder. Ağızda 
~ ~ hastalı arını 
: tatlılaştmr. Diş ve agız ql 100 öldürür. 
: b_t.. mikropları o •••••••••••••••••••••••••••• 

·.Ri.DYö iN 
KULLANIN iZ 

~ l k tak oda]aJ"ıııızı Haraççı 
oa oıı yeme ve ya .. 1 · · 
l? ' ı ·ı re)erile sus eyıtıız ... 
n.ardeşler nıo )I ) · 

Merkez: 
İzmir 

\kinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Annfartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

ı··ks avyon Haraççı Kar
Buseneki 9 Eylül panayırmdda en b~l l~rimizi görmeğe şimdi

deşler pavyonu olacaktır. Mo ern mo 1 ye 
den hazırlanmaz. Pavyon Nu. 108 

Eczacı emal Aktaş Hilal 
Büyük ucuzluk 

Eczanesinde 
yapıyor 

9 gün 

] EyJô) abahındaıı 9 Eylôl akşannna kadar 
Kemal Kamil kolonya - Esans va mustahzaratlnda, gözlUklerd ıhht 

kor alarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenzilAt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvannz 
11E&ı:...~----....................................................... lllllııri ..... ~ 
Keınal Kaıııil kolonya - Esans ve ınustahzaratında yiizde 10 

Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Aspirin Bayer 30 
Korizol .. oe:ıle ,. 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 " ,, gülsuyu ,, ,, 40 
OkinoJin " saçsuyu ,, 40 ,, ,, kınakına hulasası 40 
Gliserin şişe 20 Müshil haplara lrntu 10 
Çocuk donlan radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yananda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

MENEMEN iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Menemende mukim Mehmed 
Nurioin lzmirde tüccardan Ta
ranto'ya 1300 lira borca mu
kabil ipotekli olup üzerinde 
kayıdh Menemenin Pazarbaşı 
mahallesinde kain sağı yolu, 
solu nalbant lsmail arkası bak
kalbaşı zade Hıfzı, nalbat Is
mail cephesi yol ile mahdut 
iki katlı beş oda, üç koridor, 
tarasa, mutbak, kiler, kuyu ve 
kırk metre murabbaı avluyu 
müştcmil kısmen ahşap ve kar
gir ve 4000 lira muhammen 
kıymetli bir hanenin tamamı 
satılacaktır. 

10-10-935 günlemecinin Per
şembe günü saat 14 de birinci 
arttırması yapılmak üzere sa
tışa çıkanlmıştır. Birinci art-
tırmada muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
surette en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere sa
tış on beş gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 25-10-935 gün-
lemecinin Cuma günü saat 14 
de Menemen icra memurluğun
da icra edilecektir. işbu arttır
ma sonunda muhammen kıy
metin yüzde yetmiı beşini bul
masına bakılmaksızın en çok 
arttıruna ihalesi yapılacaktır. 
Arttırma şartnamesi 20-9-935 

günlemecinden itibaren herke
sin görebilmesi için açık bulun
duruJacak tır. Bu mal üzerinde 
her ne suretle olursa olsun bir 
hak talebinde bulunanlar el
lerindeki vesaiki resmiyeleri 
ile birlikte 20 gün içinde ic
raya mürnc .. atları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sici
lince sabit olmadıkça paylaş
madan har iç kalacaklardır. 
Satış peşin para ile ve açık 
arttırma surelile olup müşteri
den yüzde iki delliiliye ile pul 
ve tapu harcından başka mas
raf nhnmaz. Bu suretle isteği 
olanların 935/393 sayılı dosya
ya yüzde on teminat akçesi 
veya miJli bir banka mektubu 
ile müracaatları ilan olunur. 

2818 (2015) 

Tokal on Kremi gündüz için 65 
,, ,, gece 

N ej - seven pudrası 
lngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasas 

80 
60 

12,5 
20 
55 

LA ZADE 
PAVYONUNU GöRENLER 

KUI~A Fabrikasının 

Yaptığı kumaşlarda gösterdiği muvaff a
ki yeti f akdir ediyorlar. 

Bu fabrikanın ı,umaşlarında şu güzellikler 
hemen !(Öze çarpar. Saf yünden yapılışları, 
ucuzluğu, sağlamlığı, ütü tutarlığı, solmaz 
v~ çekici renk güzelli~i. 

Mutlaka ziyaret ediniz 

Pavyondada toptan ve perakende satılır 

'o rz~!R'2:r:r.z:7.m 

DOKTOR Doktor 

NZetai T ara~çı · Kemal Sakir 
N İÇ HASTALIKLARI 

mUtahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

miizaycdc salonu bitişiğinde 
No. 4& 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını kebul eder 

(1250) Telefon 3806 

SARAÇOGLU 
Memleket hastnnesi 

Dahiliye Mütchnssısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kn. antina tram y cad
desi No. 599 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

1\JJuzaJ fer Eroğul 
K,~ınal ~etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

T elcfon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket ha tane inde 



8ahlie tO 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
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
tudam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

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

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

TINOS vapuru halen lima
nımızda olup 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
bekJen;yor. Hamburg, Br~men 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

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

1 

YENı A$IR 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

Liverpool ve Svansea'dan gP
Hp tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
alac::ıktır. 

Zayi 
1931 senesinde İzmirde Sa

karya Millet mektebinden al
dığım yeni Türkçe yazı şeha
detnamesini zayi ettim, yeni
sini alacağımdan eskisinin hiç 
bir kıymeti kalmadığı ilin 
olunur. 

lzmırde Van der Zee 
vapur acentesi 
memurlarmdan 

EMİLİE HARİNI 
(2018) 

ROuMFLIAN vapuru 20 
ey

1ülde Liveı pÖol ve Svansea- İzmir birinci icra memurlu-
d:ln t'!'e'in t:.hliyertP l-11 1un;lcaktır ğundan: 

LONDRA VP HlJLL HATTI Bir borcun temini istifası için 
ALGERJAN vapuru limanı- haciz altına alınan üç yüz yirmi 

ORESTES vapuru 23 eylü!
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg hmanlan için yük 
alacaktır. 

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

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremt:n için 
yük alacaktır. 

mızda o'ufl 8 pvlüle kadar 
' Londra ve Hut için vük ala- beş lira muhammen kıymetli 

caktır. kerestelr 14-9-935 günleme-

ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

F. ABIA N vapuru 1~ eylülde cinde Cumartesi günü saat on 
heklenfl"ektf' o'un 1 ~ ey)ü)e ikide satılacağından istekli 
kadar Lnn<lra ve Hull için olanların yüzde yedi buçuk 
yük ;l'~r;ıJ..••r. teminat akçesile veya bank 

FGYPSlAN v;ınuru ?7 ey- kredi mektubu ile birlikte lz-
Hifde Lonrlrn Hull VP /\ "verıı1- mirde şirket bulvarında 67 

HERCULES vapuru 19 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 

\ahUye ettikten sonra Burgas 

Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

WASGENWALD vapuru 14 
hirinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

ARMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

l 
"ten ~elip tahlivPde hn'ur:>cak sayılı kereste deposuna müra-
ve ayni zarrancfa 6 t.-cıriniev- caatları ve mahcuz keresteler 
vel~ kadar Londra ve Hi.ill için muhammen kıymetinin yüzde 

1 yük a 'acaktır. yetmiş beşini bulmadığı tak-

ENSKA ORıENT LıNıEN 

VIKINGLAND motörü 2 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter
dam, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Gotcburg, Oslo ve Iskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote

burg, Os1o ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt-

tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote-

ı 

burg, Oslo ve lskandinavya li-
manlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITıM ROUMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eylülde Ma'ta, 
Cenova, MarsiJya ve Barselone 
için yük alacakbr. 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde gelip 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsi1ya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabuJ etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda T abmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen
tahğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

DOKTOR 

Ziy 

TROYBURG vapuru 7 ey
lülde bekleniyor. Anvers, Rot
terdam ve Hamburg için yü~ 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. 8 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam ve Hamburg için yük 
alacaktır, 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Doğru An
vers için yük alacaktır. 

American Export Lines Nevyork 

Birleşik Amerikaya doğru • 
seferler 

EXECUTIVE vapuru 18 ey
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 
SARDINIA motörü 27 ey- ' 

)ülde bekleniyor. Doğm Dippe 

ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

SAN ANDRES motörü 23 
birinci teşrinde bekleniyor.Doğ
ru Dippe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA motörü 9 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

BUDAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

A TID motörü 29 ağustosta 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 1 

Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Vıyana ve Linz için yük MERKEZ hastanesi 

KULAK, BÖGAZ N alacaktır. 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 ~ 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar;\ 
TELEFON 3686 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 19-26 (924) ~ 
'7Z77/~X77Z7L77Y.///7/Z~':L)'\ 2007 • 2008 

EYL 
BU yük kurtuluş bayramı şerefine 

Eczanes· Şifa 
1 Eylulden 9 Eylfıl akşamına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

lonya ve müstahzarat ve reçetelerde fevkalade tenzilat 
yapacakt r. 

İzmirliler ve lzmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır
mamalıdırlar. 

S. Ferit kolonya, esans ve müstahzaratında % 10 
Asprin Bayar 30 Gözlük çeşitlerinde % 10 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

0 muşambası " 40 " " şekerli 12,5 
Şark malt fosf. 55 Calci ostelin iğneleri 190 
Diş fırçası estı. 1 O lngiliz sodası kutu 12,5 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

DiKKAT•. S. Ferit ŞiFA ECZANESi 
HUkOmet sırası 

The General Steam Vavi- dirde ikind artırması 19-9-935 
cration co. Ltd. günlemecine müsadif Perşembe 

ADJUTANT vapuru )imam- günü saat on ikide yine ayni 
mızda olup 30 ağustosa kadar mahalde satılığa çıkarılacağı 
Londra icin yük alacaktır. ilan olunur. 2826 (2016) 

STORK vapuru 27 eylüle rZ7..7./27.X7..77.7/7.7.7XZ//Z77A 

~=,~~~- Londra için yük ala- ~ Hususi muallim ~ 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie ~ ikmale kalan ilk ve orta ı.'\ 

GvLILEA vapuru 10 eylül- 1 mektep talebeleri süratle im
de Hamburg, Bremen ve An- ~ tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
versten gelip tahliyede bulu-
nacaktır. rumuzile Kemeraltında An-

Not: Vapur tarihleri ve va- kara kraatbanesi ittisalindeki 
purlarm isimleri üzerine deği- N tuvalet salonuna müracaatları 
şikliklerden mesuliy~t kabul " 5-10 
edilmez. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
.-.ıa..a..a- Oc"""-~ m..=-I 

VAPURDUMANI 
ee 

C/':z/L///7.ZZ/.77 /):'//JZZZ7..7.7../J:7Y17.h 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAl\'JDI NUZHET 

Ecz 
. 

nesı a 
ne uS?rayımz 

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

B. Tah.sininKu tuluşyurdu 
nesi in ~~~~!):~T H st 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira fıtık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira Ik.inci sınıf yevmiye 

1,5 ira Birınci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

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

14 -26 (1235) 

astalarıo az rı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihüraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma ~snasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

1\JRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AM1L 

MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
(355) S.7 

:·-:.· ' - '· • "'·~ .oıı:: ..... - ; ~ . . 
r kanıdır. . unu.n . u•F k~~-;;ı: \ çocuk ııe\ir. Anne onu K.endi l 
\ bcu d e 2armehyım. a 

~ - .... 

SEL~~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniı 
diğer taraftan fazJa terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

ı a 
yi ahp kullanmaiı 

Kullanıpta faideıini g-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

ahisar Maden Suyll 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa Icarşı en iyi ve 

şifalı madeı: suyudur 

Her yemekt biri i 
Bardak içiniı 

Y . 1· . . T 1 f . 2061 
enı zmır eczanesı e e on · 

-ç.O 
Şekil No. 1626 O.Ki Şekil No. 1526 F.O. Şekil N. 1611·V· 

~..A. A 
Y 1 L D 1 R 1 M M A R ı< ııt!ıdıt· 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. AY toPııır· 
iki yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve. oJııP 
Yassı kristal camlı ve yuvarlak kristal camlı üç ne"' 
her hangi bir şeklini tercih edebilirsiniz. , 11' 

Bilhassa zabitana, polislere, bekçilere mahsustur·,,,.••'' 
•••• ••••••••••·····•••••··••··•····••·····••··••·••·•···•••··•··•••••· 9 DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28/ 

(ANADOLU Hurdavat mağazası) 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. -· 
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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 

Baımuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

!!&! -

il 
CUMA e Ez!Gl ea• !2!2%\\ 

sezdikten sonra multakkak 

Ankara Birası 

Ctımlmriyetin Ve Oıımhuriyet Eserinin ıJJekçtai, Saboltları Ç'ıkar Si.yad G<JMUdW 

iç:t:N"İZ .. 
Yorgunlulu gideren, hareta 

hayat katan relnız 

A KARA Birasıdı~I 
Yeili A.r matbaasında buılimfbr. 

ltaly •• ze · aımış 
-Uretmeni 
Koruyacak radikal 
l'edbirler ... 

-·-Bugünkü rejim ekonomik 
.kalkınmıya yol açmak için çok 
ttler görmüştür. Çeşitli alan
~rda cesurane girişimler bir
bırini kovalamıştır. Memleketin 
bir köşesi yoktur ki, gerçek 
durunıu göz önünde tutulmuş bu 
luaunasın. Her bölgenin ihtiyacı 
da ıztırabı da elle tutulur hale 
lconn:ıuıtur. Realitecibir siyasa
nın süperfisyef 2örüşlerJe yetmi 
Y.erek ihtiyaçların derinden de
rıne tetkikine önem verdiği 
'besbellidir.Devlet objektifinden 
hiç bir durum gizli kalmıyor 
•e kalmıyacaktır. 

Bakanlar bunun için çalışı
YorJar. Bölgemizde yapılan in
celemeler gibi, yurdun başka 
lcöşelerinde yapılan inceleme
ler de ekonomik bünyemizin 
hangi noktalarda ve niçin ak
sadığını meydana koymaktadır. 
htiyaç görülen yerde planlı 
faaliyete hazırlanan devlet, 
~ge bölgesinin de böyle bir 
ıhtiyaç karşısında olduğunu 
unutanıaz. Denebilir ki Eğe, 
"atanın en ileri, en bayındır 
Parçasıdır. Hele çeşitli ürün
lerile yurdun yüzünü güldüre
cek en elverişli durumdadır. 
Böyle iken her yıl 1Düzminle
Şen dertlerle karşılaşyoruz. Kal
kınma hızını köstekliyen bir 
dağın.klıktan kurtulmuş değiliz. 

Köylünün, üretmenin re-
f~ h seviyesini yukseltmeğe, is
hhlak kudretini artbrmağa ça· 
lışırken önümüzde sıralanan 
engeUer görüyoruz. Ekonomi 
lllakinasını plinlaştırmağa, cı· 
hazlandırmağa o kadar değer 
Verdiğimiz bir zamanda üret• 
ineni, yani bu makinanın en 
Verinıli, en kudretli elemanını 
kendi haline bırakamayız. 
e· ır yanda aracılar vealıcı-
lar kendi aralarındaki bağ
ları sıkı sıkıya örerek tek 
~epheyle meydana çıkarken 
\Jretmenin kurumlanmamış bu
lunmasından daha kötü birşey 
olamaz. Ürümlerin normal de
ğerile sahlmasına engel olan
ların oyunları karşısında kök
süz, gündelik tedbir!er zaif ve 
tesirsiz kalmağa mabküm~u.r. 
Devlet, üretmeni korumak ıçm 
~linden gelen yardımı yapmak 
ıster. Bundan şüphe eclil('meı. 
F.nl~at organize olmıyan 
bır üretmen topluluifuna hak
kıyla yardım etmek çok güç
tür. Son üzüm buhranı, bu ha
k katı bütün çıplaklığıyla gös
termiştir. 

FıaUar, onu düşürmekte men
f aattar olanlar tarafından hır
pa andıkça üretmenin soğuk 
linn.ılığını koruyarak malını 
Piyasaya arzetmekten çekin
nıc ,ine imkan var mıdır? Ma
kul bir tedbi: olarak bunu ileri 
sürerken bile muhtelif baskı
lar altında kıvranan üretme
nin vaziyeti düşünülsün. Bugün 
Üretmenin kasırgaya tutulmuş 
bir yapraktan farkı yoktur. 
Fırtına onu nereye sürüklerse 
oraya gidecektir. Ona dayan
nıa gücünü ancak kuvvetli bir 
kurum halinde bulunması vere-

- Sonu ikind salti(edr -
._"V'ls"•1. asısıu 

Habeşistana karşı bir imha harbı başlıyacak 
·Uluslar Sosyetesi konseyinde sert ve acı söyleşmeler oldu 
Mısırda lngiliz_ ~a ':!!..... manev_!.aları yapılıyor - ltalyan muhtırası 

ı.~.~~.r.~ ..... !!~.~~.~!~.~~~~ ..... ~.~~~~ ..... ~~!.~~~ ..... ~~f.!!?.~B.~ .... ~~!.~.!. .... !~.!.!!?~Ş 
1stanbul 5 ( Ô.D ) - halya- lar sosyetesinin kont~olu al- savatı olamaz. ltalya şuraaını 

Habeşistan arasındaki d~rum tında ve F ransanın, lngilterc- kat'i olarak beyan etmeye mec-
vahametini muhafaza cdıyor. nin, Italyanın müşterek yar- burdur eğer uluslar aosye• 

ıtalyan delegesi Baron Aloisi dımları ile başarılabilir. Bu hu- tesinde ki Habeşistan ile hem· 
1 1 seviye olarak müzakerelere de· 

hu .. ku-metı· 8 ;1 1na olarak ulus.ar susta ita .yanın hususi menfa- d J k '1 vam e i ece olursa medeni 
konseyine bir muhtra ~ermı!· atlnrı gözönüncte tutu'ncağı gi- ulus izzeti nefsi ağır surette 
tir. Bu muhtrada Negus hu- bi toprıık tadilatı d:J derpi" yaralanmış olacakbr. Ve ltalya 
liumeti muahedelere ihanetle olunabılir. 'l Habeşiştana bu müsavah tanı-
ittiham ediliyor. Aloisi beya- Fransa her.eyi yapacak maktan imtina eder. 
natında ltalyanın Habeşista~ı Bay Eden'den ~onra söz alan Habef delegeslnln 
kanun harici s:ıydığını söyledı. Fransız başbakanı Bay Lava) Sözlerl 

Bu beyanat Haftleş d ; - Fransanın muslihane bir tesvi- Bay Aloisiden sonra Habeş 
legasyonu çevresinde ye sureti de elde edilmesi için delegesi bay Jesel İtalyan de-
derin asabiyet uyandır- hcrşeyi yapacnğmı söylemiştir. legesinin sözlerini protesto et-
mı,tlr. Fransız başbaka- Aloisinin nuteıu tikten sonra Ual - Ual hadise-
nı B. Lavalln ulslor kon- Bunun üzerine ltalyan delgesi sinden Habeşistanın katiyen 
seyınde ltalyaya Habe- B3 y Aloisi silahlanmış olan Ha.: mes'ul kalmadığına dair itti-

fakla verilen hak-:m kararını 
fistanda uluslar kurumu kaydetmiş ve ortada hadise 
adm '!! olarak bir manda olmayınca ltalyan süel tedbir-
verllmeslnl teklll edece- lerinin de artık haklı olmadı-
jl tekrar söyleniyor. ğını söyleyerek demiıtir ki: 

Ulusıar sosyetesi Vakıt vardır. Birkaç güne 
konseyinde kadar Habeşistana karşı bir 

Bunun üzerine 
ıeyi kapamıı ve 
bara toplantıya 
bildirmiştir. 

baıkan cel
konseyi bili· 
çağıracağını 

Mısırda lnglllz hava 
manevraları 

Kahire, 4 (A.A) - Habe
ıistanda çıkması muhtemel hi· 
diseler dolayısile bir lngiliz 
hava filosu Keiaye uçmuştur. 

Diğer taraftan lngiliz komiseri 
10 ve 11 Eylülde Süveyş ka
nalı bölgesinde lngiliz hava 
manevralarının yapılacağını Mı
sır hükumetine bildirmiştir. 

Harb llAnına ki dar 
Cenevre, 4 (A.A) - ltalyan 

delegesi Bay Aloisi yebancı 

gazetecileri kabul ederek de
miştir ki: 

" Konseyde de söylediğim 
gibi kendi menfaatlarınm ko
runması için lüzumlu olacak 
bütün tedbirlerin ahnması hu-Cenevre, 4 (A.A) - Uluslar imha harbmm başlayıp başla-

•osyetesi konseyinde bay Eden mıy acağını bilmek llzundır. susunda tam bir hareket ser-
ilk olarak söz almış, Pars ispanya mUdahaleye beıtiaini muhafaza etmektedir. 
paktını hatırlatmış ve üçler Taraftar Bu hareket aerbestliği gerek 

konferansının tarihçesini yap- ispanya delegesi bay Oliva- uluslar sosyetesinden çekilmiye 
Habeş nskeıım ve Habeş imparntom 

mış, Habeşistanda ıslahat lü- beşistanm.w. I~alyan sınırlarını yeceğini söylemİ-i ve demiştir ki: da uluslar sosyetesinin kendi ve gerek harb ilanına şamildir. 
zumunu teslim etmiş ve de- tehdıt. ~t~ıgmı ve bütün teah- "Vahşi bir devlet olan Ha- paktının nizamlarını tatbik için ltalyan muhtırası 
miştir ki: hUtfermı ıhla) etmiş olan Ha- beşistanın medeni devletlerle herşeyi yapması IAzımgeldiğini Roma, 5 (A.A) - ıtaJya ulus-

Habeşistan bu ıslahatı ulus- beşistana ltalyanın güvenmi- hukuk müsavatı ve vazife mü- söylemiştir . Sonu dördüncü sahifede -

·····················~~-~~~~~~~·····~~~·~~~~~·············· ....................... ; ..... ~~~~······~~~~~~~i~~~~··················· 

Büyük hava kuvvetleri Sicilya Çetin Kayanın doğu 
· Gezisinden dönüşünde 

Ossülharekesinde toplanmıştır 
İngilizler de hazırlanıyorlar 
·• 

01 0 
••••••••••••••••••••••• ......... R~;~,'1S01{Ô~ İi) 1 ::••• 11İtalyan 

Mü/his ÇQruklor: Rodney ı•e Ne/son zırhlıları ıop ôteşi ma11evralarmda 

gazeteleri lngilterenin m1Jda
hale siyasasına şiddetle saldır
makta devam ediyorlar. "La
voro Fascista,, gazetesi bu ln-
rriliz siyasetinin eski dostlan 
düşman yapacağını ve ltalyayı 
Almanya ile ittifak etmiye 
mecbur edeceğini ihsas ediyor. 
Aynı gazete bir yazısında di
yor ki: "ltalya Habeıiıtana 
Cenevrenin muvaf akatı ile 
veya muvafakatı olmadan 
yahut ta Cenevreye karşı ola
rak ~idecektir. Bu yollardan 
biriniseçmek Cenevreye aittir." 

Slcllyada hava kuvvetlerl 
Londra, 5 ( Ô.R ) - lngiliz 

gazeteleri Uluslar kurumu pak
tının tatbiki suretile on doku
zuncu asırdaki anarşiye dönü
şün önü alınmasını istiyorlar. 
"Ekonomist,, gazetesi lngiliz 
tezinin tatbikinde ısrar etm:kle 
beraber ltalyanın ekonomik 
inkişafa için bu memlekete ko
loni kaynaklan verilmesi lüzu
mundan bahsediyor. Bu gaze
te, aylardan beri bütün kadro
ları ile seferber halde olan 
ltalyan harp filosunun ltalya 
ile Şarki Afrika ara.unda irti
bah korumak için berteye ha
zır olduğunu, herıeyi göze 
alacağını muhakkak sayıyor. 

- onu dördüncü sahifede -

lstanbul, 5 ( Ö.D ) - Şark 
demiryollarının devletçe satın 

alma müzakerelerine Bayındır
lık bakanı bay Çetin Kayanın 
doğu gezisinden sonra başlana
caktır. 

Önümüzdeki Cumurıyet bay
ramında demiryolu siyamızın 
yeni bir zaferini dada kutluJa
yacağız.Aynı günde Filyos-Fev
zipaşa - Diyarıbekir hattı ile 
Afyon - Antalya demiryolu açı· 
Jacaktır. 

ADET 
20 

KUVVEl' o~:MEKTIR 
İlkteşrin - Pazar 

Günü yapılacak olan 

Genel Nüfus Sayımı 
Türk Ulusunun Kuvvetini 

Gösterecektir 
................................ ~ ... ~~~ ........ 

BafvekAlet 
istatistik Umum MUdUrlUAU 
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Herşeye inanmak ahmak-
] arın, hiç birşeye inan
mamak kendini beğen

mişlerin şıarıdır 
Herşeye inanmamalı, bir defa dü· 

~imiip taşmmalı, hele inanmak ilztl
ı aeım /aidesiz ve sonsuz şeylerle 

yıpratmamalıdır. İua!lanlar çoktur, 
bıa11dıklarmın iç yüzünü bilenler da
ha azdır, Bu. sonuncular, körükörüne 
itikat salıip/eridir. Eğer böyleleri, söy
lmilen ve gDsten'leıı fterşeye ınamr

larsa, kendilerüıe ahmak demek doğru 
o/ur. Oerri inanmak bir ilıliyaçtir, fa
kat bu ilıliyacı yerine getirirken dik
kat etmeli. 

Bir de lziç biışeye İlıannuyanlar 
vardır ki bulllar !leye ina!lacaklarını 
şaşırmış lıalmış olmaktan ziyade ya/
mz ketıdilerinin varlığuıa inana11lar, 
kendilerin! beğenmiş olanlardır. 

Ahnıaklann zararı ekseriya 11efis
lerine münhasır kalır. Fakat bu son
rakiler başkalarını da izrar ederler. 
Çünkü kendim beğenenler, nıevcudi
J'etlerini muhal aza için diğerlerine 
fenalık l'tmekietı /ıiç çdllıımezler. 

Mazi Om 
~ 

Uretıneni 

Koruyacak radikal 
Tedbirler •.. 

·-- Baştara[ı 1 ilci sayfada -
bilirdi. Bu kurum hali yaratıl
madı. Şu halde bütün ümitler 
devletin alacağı tedbirlere ve 
yapabileceği yardıma kalmış
tır. Fikrimizce bugünkü şartlar 
içinde yapılacak en tesirli yar
dım bile üretmenin ihtiyacı ile 
mütenasib bir ölçüde olamıya-
caktır. Şimdilik inhisarlann 
nazımlık rolünü daha geniş bir 
ölçüde yapmak suretile piya
sayı az çok düzeltmesini dile• 
yelim. Asıl tedbir, geniş bir 
organizasyona vücut vermekten 
ibarettir. Bu koskoca davayı 
halletmek mecburiyetindeyiz. 
Üretmeni dağnıklıktan çıkar
mak bugünkü davalarımızın en 
bllfında yer almalıdır. Bu iş 
ne kadar güç, ne .. kadar nazik 
olursa olsun devrimci rejimin 
yenilmez azmı bunu da başar-
mağa yeter. Egenin kaynak
ları bütün Türk yurdunu dün-
yanın en şen ve bayındır ülke· 
leri arasına sokabilir. Endüstri 
işini başarmak için iycap eden 
muazzam kapitah yaratan dev-
let, Ege üretmenini koruyacak, 
bu güzel yurt bölgesindeki 
zenginlik kaynaklarına sonsuz 
bir serpilme imkanını varecek 
kapitah da yaratacak kattadır. 

Herşeyden önce üretmenin 
kurumlandınlmasını isteyoruz. 
Bu ihtiyaç, hiç bir zaman bu
günden fazla hissedilmemiştir. 

111111 _., 

inhisarlar 
Şaraplık üzüm almakta 

devam ediyor 
inhisarlar idaresi tarafından 

şaraplık misket üzüm mübaya
asına devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar alınan misket 
üzümlerin miktarı 11 bin kilo 
ve çekirdeksiz üzümlerin mik
tarı da 220 bin kiloya baliğ 
olmuştur. 

inhisarlar idaresi her sene 
aldığı halde bu sene Emiralem 
mıntakasından siyah üzüm sa
hn almadığı için bu mıntaka
daki üzümler çürümeğe başla-
mışbr. Bu hal ora halkının şı
kayetini mucib olmaktadır. 

Otomobil 
Çarpmış 
Kemeraltında Barut hanı so-: 

kağında gezici maydanoz satı
cısı Salih çavuş oğlu 11 } aşın-
da Hasana idare ettiği kam
yonu çarptırarak sol ayağından 
yaralıyan şoför Ahmed tutul
muştur. 

Takye ile dolaşmışlar 
Kemeralh caddesinde Isak 

oğlu Avram, lsmail oğlu Mu
hittin ve Hasan oğlu Hüseyin 
şapka kanununa aykırı olarak 
takye ile dolaştıklanndan tu
tulmuşlardır. 

Vt:l\::C Ull 1 

Pa ayı 
~Pazar günü mü
sabakalar vardır 

Panayırda vitrin süslemek, 
güzel mal teşhir etmek ve eyi 
pavyon yapmak müsabakaları 

için önümüzdeki Pazar günü 
panayırı ziyaret edecek halkın 
reyine müracaat edilecektir. Bu 
müsabakalar ıçm teşekkül 
eden jüri heyeti çalışmağa 

ve hazırlıklarına başlamıştır. 

O gün ayni zamanda panayıra 
iştirak eden beş radyo fabri
kası makineleri arasında da 
ziyaretçilerin reylerine müra
caat etmek suretiyle rad
yo birincilik müsabakası ya
pılacaktır. Romanya ve Yu-
nanistandan dün epey ziya
retçi gelmiş ve panayırı 

gezmişlerdir. Dışandan gelmiş 
olanların dövizlerini Türk pa-
rasına çevirmek için kambiyo 
müdürlüğü müsaade etmediğin-
den gezenler panayırdan hiçbir 
şey alamamışlardır. 

•• 
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Harare • 
ı Dün de 

;di ı 

Ekonomi 
Öne li 

Bakanlığınca Alınacak. 
edbirler Bek eniyor 

Dün borsada Ü7.Üm sabşları 
hararetli olmuştur. Akşama 
kadar 8500 çuv1l üıüm satıl
mıştır. Sabahleyin alıcı!tJ.r çok 
hararetli idiler, hatta bir ara
lık üzüm fiatlerinde 25 santim· 
lik bir yükseliş olmuş ise de 
sonra bu fiatler eski hale 
düşmüştür. 

llbay Fazlı güleç dün öğle
den sonra Türkofise giderek 
direktör bay Ziya ile üzüm 
fiyatları meselesi üzerinde gö
rüşmüştür. 

İlbay bu mesele ile önemli 
alakadar olmaktadır. 

Türkofis direktörü dün An
karada bulunan Türkofis baş
kanı bay Mecdetle telefonla 
j?'Örüşerek üzüm durumu hak· 
kında uzun uzadıya malumat 
Vt!rmişlir. 

Ekonomi bakanı Bay Celal 
Bayar lstanbu!dan Ankaraya 
gitmiş olduğundan üzüm fiat
ları hakkında yeni ve önemli 
tedbirlerin alınmak üzere ol
duğu kuvvetle tahmin edilmek
tedir. Bu tedbirlere dair bu
günlerde şehrimizdeki alaka
darlara malumat gelmesi bek
lenmektedir. ........... 

Balıkesir ldnıan ocağı 

-1 

Mektepler 
••••• 

Talebe tehacümü 
karşısında 

Şehrimizdeki orta mektep
lere bu yıl müracaat edenlerin 
adedi her yılkinden daha faz
ladır. Müracaat edenler kad
rolardan çok fazla olduğu için 
alakadarlarca keyfiyet kültür 
bakanlığına bildirilmiş ve olu
nacak muamele sorulmuştur. 

Bu durum üzerine panayır 

komitesi derhal Türkofis reis
liği nezdinıle teşebbuste bu
lunmuş ve bu gibilerin döviz
lerinin Türk parasile değişti
rilmesi için telgrafla Finans 
bakanlığından müsaade iste
miştir. 

j 

Pazar günü Alsancak Stadyumunda 

İlkmekteplerin vaziyeti daha 
fenadır. Geçen yıl fazla müra
caat üzerine mekteplerdeki 
yemekhaneler sınıf haline kal
bedilmiş ve ihtiyaca kısmen 
cevab verebilecek bir du· 
rum temin edilmişti. Bu yıl 
buna da tabiatile imkan yok
tur. Çünkü geçen sene sınıfa 
kalbedil~n yemekhaneler ha
len . sınıf vaziyetinde bulun
maktadır. Kayıt muamelesi 15 
Eylüle kadar devam edeceği 
halde daha şimdiden mekteb
lere alınabilecek talebe müra
caat etmiş bulunmaktadır. 

Maamafi bir taraftan talebe 
kaydına devam olunmaktadır. 
Buca yatılı orta mektebinin 
yatıh kadrosu 120 oldu
ğu halde bu mevcuddan çok 
daha fazla müracaat vııkubul· 
muştur. Mekteb binasına yakın 
bir binanın yatakhane olarak 
tutulmasına müsaade edilmesi 
Kültür Bakanlığmdan rica edil· 
miştir. 

Altay a karşılaşacaktır 

Dün lskenderiyeden gelen 
Ege vapurunda Panayırı ziya
ret için gelenler pek çoktu. 
Dün Afyon, Aydın ve Bandır-
ma trenleri de çok dolu idi. 

Yalnız salı günü panayırı zi~ 
yaret edenlerin adedi 8411 
kişiyi bulmuştur. 

Bay Edip 
Bornova nahiye direktorii bay 

Edip Trakya genel enspektör
lüğü tarafından iskan müşavir
liği emrinde çalışmak üzere 
Edirneye çağırılmış ve bay Edip 
bu teklifi kabul etmiştir. 

Şild şampiyonluğunun bu ay 
sonlarında yapılması ihtimalini 
göze alan takımlarımız epivdir. 
Devam eden sükuneti bozarak 
çalışmak ve hazırlanmak lüzu
munu hissetmişlerdir. 

Göztepe ay iptidasmdan iti
baren takımını tespit ederek 
ekzersizlerine başlamıştır. Al
hnordu ise devam eden Tür
kiye birincilikleri dolayısile 

Cezalandırılan 
Otelciler 

Panayır ve 9 Eylul münase
betile civarrlan lzmire pek çok 

halk gelmiştir. Bunu fırsat bi
len birkaç otelcinin Urayın tesbit 

ettiği damgalı fiat listelerini 

Bayındırın · k~ld~rdığı görüldüğünden ken-

l 
dılerı cezalandırılmışlardır. 

Kurtuluş bayramı Buca k;~~;·;,~nıııda 
Dört Eylulde Bayındıran kur· 

tuluş bayramı büyük törenle 
Baymdırda kutlulanmışbı'. 

Çırpı köyünde vatan uğrun
da ölen 14 şehidin mezarları 

başında söylevler söylenmiştir. 

Saylav generaller 
Saylavlarımızdan General 

Şükrü Naili ile General Zeki 
dün Ege vapuru ile lstanbuJa 
hareket etmişler ve vapurda 
lıbay Fazlı Güleç, Emniyet 
direktörü Bay Feyzi Akkor ve 
daha bazı zevat tarafından 
teşyi olunmuşlardır. 

ı ı • • ı ı r 

Genel -~ayım 
Gizli ölüm ve doğum, ev

lenme vakalarınm nüfusa ge
çirilmesi için verilen af müd-· 
delinin bitmiş olmasına rağ

men ölüm ve doğum vakaları 

için nüfus dairesine müracaat 
edenler pek çoktur. 

Bilhassa doğum vakalarınm 

İzmirde ve memleketin her ye
rinde arttığı sevinçle haber 
alınmaktadır. 

Doğumun hakiki mikdarı 
genel sayım sonunda anlaşı-
lacaktır. Genel nüfus sayımm
dan sonra istatistik genel di
rektörlüğü tarafından yapıla
cak bir istatistikte sayımın 
verdiği neticeler gösterilecek, 
doğum vakaları da her sınıf 

halka göre taksim edilecek ve 
bir yıl içinde doğan çocuklar
dan ne kadarının yaşadığı bil
Elirilecektir. 

ilbay Fazlı Güleç dün oto
mobille Buca koşu alanına gi
derek oradaki inşaatı gözden 

geçirmiştir.Koşua lanına getiri
lecek içme suyu için lüzumlu 
bazı teşkilatın yapılmasına emir 
vermiştir. 

Alan civarındaki bağların da 
istimlakine karar verilmiştir. 

• .,., ••• 1. .. 

Öz Türkçe dersler 
Bu yıl mekteplerdeki tale

beye Türk dili araştırma kuru· 

mu tarafandan hazırlanan Os

manlıcadan Türkçeye, Türkçe

den Osmanhcaya dil kılavuz
ları veril~rek dersler öz Türkçe 
ile yapılacaktır. 

Derslere başlamadan önce 
talabcler için bu kılavuzlardan 
ne miktar la7ım olduğunun 
bildirilmesi Kültür bakanlığın
dan şehrimiz Kültür direktör
lüğüne emredilmiştir. 

formünü muhafaza etmektedir. 
Altay da faaliyete geçmiştir. 

Bunun için Bahkesirin geçen 
sene şampiyonu idman ocağı

nın teklifini kabul etmiştir. 
Bu teklif üzerine bu iki ta

kımın 8 Eylul Pazar günü Al
sancak Stadyumunda karşılaş
ması kararlaşmıştır Balıkesir
liler Cumartesi günü akşamı 
şehrimize geleceklerdir. 

Şarbayın 
Teftişleri 
Şarbay doktor Behcet Uz 

dün Karşıyaka çocuk yuvasını 
gezmiş ve teftiş etmiştir. 

Bugün havagazı sosyetesi 
bürosuna giderek 15 Eylfılden 
itibaren Uraya devredilecek 
havagazı tesisatı hakkanda sos· 

yete direktörü ile görüşecektir. -·--
Altınlar çalındı mı? 
Çorakkapıda Şeref otelinde 

Misafir kalan Harputlu demir 

tüccara bay Mehmet Sait, gece 
yatagının altına koyduğu 600 
lira kağıt para ile altı altın 
liradan sabahleyin dağıt para-

ları alıp - altınları unutmuş ol
duğunu ve sonra yerinde bula
madığını zabıtaya şikayet et
miştir. -

istatistik 
Genel d r ektörU tetkik

lerde bulundu 
istatistik genel direktörü bay 

Celal şehrimize gelmiş ve ala

kadarlardan yirmi, Birinci T eş
rin ayı içinde yapılacak olan 

genel nüfus sayımı hazırlıkları 
etrafında malumat almış ve bazı 
tetkikler yapmıştır. Bay Celal 
bugün Ankaraya dönecektir. 

ihracat 
'f eınınuzda ne kadar 
üzünı gönderildi 
Şehrimiz Tecim ve Endüstri 

od&sı tarafından aylık bir bül
ten hazırlanmıştır. Bu bülten
de üzüm ve incirlerimiz hak
kında aşağıdaki malumat var
dır. 

Temmuz ayı içinde lzmir li
manından yabancı ülkelere 968 
ton sikletinde ve 143520 lira 
değerinde fizüm ihraç edil
miş' •. 

1934 yılanda aynı ayda 170455 
lira değerinde ve 1240 ton 
ağırlığında üzüm gönderilmiştir. 

934 yılı mevsim başlangıcın
dan 1935 Temmuz ayı sonuna 
kadar 47090 ton ağırlığında ve 
7,024,327 lira edğerinde üzüm 
ihraç edilmiştir. 

Temmuz ayanda yalnız Fran-
saya 7520 kilo ağırlığında ve 

1 
676 lira değerinde incir gönde
ailmiştir. 

1 .,,~..,ı.z-eoeı1Mt..:C<"ır-- 1 

Bergama 
Mezbahasında 

Bergama mezbahasında A
ğustos ayında 347 koyun, 37 
keçi, 47 kuzu, 52 oğlak, 43 
ve 111 öküz olmak üzere 554 
baş hayvan kesilmiştir. 

•••••••••••• 

Bornova 
Otobüsleri 

Küçiik Haberler: 
Sanat okulunda 

Sanat okuluna kaydolunaıı· 
larm imtihanları dün öğledeP 
evvel yapılmıştır. 

Bir çocuk enkaz 
Altında kaldı 

k6• Kemalpaşanın Armudlu 
yünde 9 eylul sokağında. M~ 
harremin kain validesinın 

sayıla evi çökmüş ve evde bll~ 
lunan üç yaşında bir çoclll a· enkaz altında kalarak 
müştür. 

Yangın başlangıcı 

~·· Karşıyakada bostanlıda 
kub reis kansı F ehime ocak: 
yemek pişirirken yangın ~ 

0 mışsa da yetişenler tarafın • 
söndürülmüştür. 

izci Kemal 
Bir aydan fazla bir zaıJ1•11: 

danberi Orta ve garbi A" 
doluda bir bısiklet turun~ 
kan izci Kemal son merb de
olan Edremitten hareket :-.. 
rek bugün şehrimize ge~ 
tir. Kemal bu hesapça ~ 
vasati olarak 135 - 140 "'1 
metre üzerinden gidere~ ,;' 
kilometrelik yol katetoııt 

yor. . . . .....- . 
Zabıta Haherleı;:! 

.ıot 
Bir sabıkah aranı,, °' 

Bahribaba parkında sarbf" 
olarak kanape üzerinde uf" Jjtl. 
kunduracı Mustafanın 75 0t• 
sını çalan sabıkalılardan 
man aranmaktadır. 

Yangın çık'!'~' 1't' 
Dün sabah saat ıkıde eJio• 

merde Saraç hanının bahÇ et•' 
de hayvan dammdan bahç ~· 
Arslan tarafından Mısır P j1' 
lirken tahtalarm ateş alPl~. 
yangın çıkmış ise de yet 
rek söndürülmüştür. 

Bornovada . 
Halkın dilekletl 

Bornovadan yazılıyor: ~ 
Bornovanın yeni yaP ti~ 

çok güzel bir parkı var: .. cJO' 
"htıY" dinlenme, havalanma ı fı~'t 

bu parkta gideriyor .. ·pjO '!'_. 
parkın kapılarından hırı t,ıasİ' 
mnda bulunan belediye gasel• 
fat ahırı da parkın bıı 
liğini baltalıyor. . ;ode~ 

Daha evvel parkın ıç ,.dd" 
ağaçta hayvan bağlanıY~e• 
Nazarı dikkati celbettırıJll":! 
suretiyle oradan kaldı 1)ıtll' • "b ç r fakat herkesin gırt b"r ,~ı 
park kapısının yan~na eı 1,~· yaptırılmıştır ki ; hıç d b•f~' 
şık almıyan bu ahırın, ço~ 
bir mahalle kaldırıJJJlası gi~b 
yerinde olacak ve parka,~ 
çıkanlar burunları tıka!ll 
kurtulacaklardır. "tfJeı'e· 

Burnavada bir de et et i~· 
lesi vardır ki, halk bUk 1 ~· 
nin sırrına bir türlü ~ ~e•"': 
rcmiyor. Burnavadakı . e "" 
hada alınan ücret ızrnt 01do• 
zaran daha azdır. sa~.:t1eril~ 
ğu halde, lzmir et 

1 
d• tsJ' 

Burnava fiatleri aroasıP tİll ,, 
ere ~~ 

de fark yoktur. . de .,ev_ 
alındığına göre etın ., ·oi ,11 
satılması lazımgelecet~ur· , 
lemeğe bile hacet yo İO b'f 

Otobüs işi de nab~Y~~r. O' 
hca dertlerinden bır~ "~ 
kuruştan on iki buçu or• P 
çıkarılan ücretten s; 

0 
;' 

otobüslerde intizaııı a I'~ 
g-örülemiyor. Bilba~~ro 1 ~ 
günleri yapılan servıs 11111~• 
güzel dimek daha 
olacaktır. • - 111,,,. 

Orman yanS1 ııf.' 
A)...,. 'iJ' 

Kastamonu, 4 (A· f(,rlı4 mıntakasile Oadayırı y,...,, 
maz civarındaki ~~u fıJ dl' 
ları söndürülmüştur.l rd•" 
içinde çıkan yangın a ob 
ğan zararın orman.;, 
leri tarafından teıbı 
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ihtilal prensiplerinin enerji ne şamil o!acağı fı ,rm e e-

ve safiyetini bozmağa çalışanlar ğHdi. 
bu prensiplere karşf koyanlar, Her taraftan ses!er yükscl-
ileri gitmesini durdurmak isti- di: - Hayır, hayır. 

1 Burdon devam etti: 
Yen er, kamuyu aldatmağa ve - Bu fısıltıları be'diyor-
halkın aydınlanmasına mani ol-

d dum. Bunlar, hürriye!in öld~-
lllağa çalışanlar, ahlakı ifsa rülemiyeceğini bana ısbat edı-
edenler: Çürümüşler, bozgun-
cu) d 1 d · yorlar. ar, insizler ihtili iışmanı Konvansiyon bir saylava 
olarak ilin ediliyordu. karşı, önceden bir suçlulanıa 

Kamutay korkuya düştü. emirnamesi çıkmaksızın, onu 
TaJyen, Brdır, Lejandr, Freron, ihtilal mahkemesine gönder-
Fuıe, Borras ve daha yüz say· meği meneden kanunlar~an 
lav Kiyotin satırını boyunları ayrılmak niyetinde olmadıgını 
llıerinde duydular. b'ld' d' ı ır ı. .

1 
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- Bu kanun kabul edilirse Fakat Robespiyer kesı ecegı 
bize intihardan başka yapacak kafaları istiyordu. Bunlar şim-
bir şey kalmaz. Ulusal konvan- di elinden kaçıyordu. Kuton 
&iyon kendi ruhsatı ve hatta müdahale etti: . 
nıalumatı haricinde üyelerinin - Komitelerin Konvansıyon 
tetkikine şahid olacaktı. Çok- üyelerini idam satırı altına gön-
tanberi ilk defa olarak Kamu· dermek istediğini söylemekle 
tayda ciddi bir mukavemet gö- J onlara iftira ed:lmiştir. Ulusal 
rüldü. Fakat Robespiyer kanu- kurtuluş komitesi vatanın bay~-
nunu istiyordu. Emniyet verdi, rına çalışmak için sonsuz hır 
koltukladı ve kamutayı razı etti. güvene muhtaçtır. Eğer ?u 
Adaletin bir karikatörü olan güven tam olarak ona verıl-
bu kanun 22 preryal tarihinde mezse hürr;yeti kurtaramıya-
onaylandı. cakbr. Şu halde istifaya ha.zır 

BUyUk dehşet olduğunu benim vasıtamla sıze 
- Şampinyi, eski bir asil- bildirir. 

,. d Burdon - Bir kanun üzerin-.. a e değil misiniz? 
- Evet. de iza'bat istemek bir cinayet 

Ö 
değildir. 

- tekine geçelim, Gedrere Robespiyer ayağa kalktı: 
Papas mısınız? _ Konvansiyon meclisinde 

- Evet, fakat Cumhuriyete ı ancak iki parti olabilir. Vatan 
andiçtim. severlerle mürai kapitanlar. 

- .. Başka söz hakkınız yok· 1 Dağlılar ( müfrit ihtilalcılara 
tur. Otekil Melin, eski saylav verilen isim ) bir kaç intrika-
Menu'nun hizmetçisi değil miy- cının aranızdan bazılarını\ sil-
diniz? rükleme1erine tah8mmül etme-

- Evet. yiniz. d R b . . .. .. - k Bur on, o espıyerm sozu-
- Oteki: Go11drekur, ayın-

b b d nü kesti: a anız Lüksemburgda e· _ Bir parti başkanı olmağı 
ğil rni? 

ben hiç aklıma getirmed.im. 
- Evet. Robespiyer devam ettı: 
- Öteki: Dürfor, hassa ala- _ Arkadaşlarımdan bazıla-

Yında değil miydiniz? rımızın, niyetlerimiz hakkında-
- Evet, fakat 89 da çıka- ki iftiralarla yollarını şaşırarak 

rıldım. ve gayretlerimizin hedefi üze-
- Öteki... rinde yanılarak, utanılacak 

. 2-3 Evlul kıt"'I gecesinde bile k"ld c! ... şe ı e... . 
1 arn sorgusu bu kadar aceleci Burden protesto ettı: 
olınamışb. Müttehemler mah- _ Jddia edilenlerin isbatını 
keıneye çıkarken adliye sara- isterim. Benim bir alçak oldu-
~ınııı bahçesinde kendilerini - umu şimdi oldukça açık ola-
ıdarna götürmek üzere bek!i- ;ak söylemiş bulunuyorlar. 1 
Yen arabaları görebiliyorlardı. -Sözümün kesilmem~sini va-, 

Mahkeme başkanı Dumas, tan namına istiyorum. Ben 
masası üzerinde iki tabanca Bordonun adını söylemedim. 
tuttuğu halde hükümlerini ve- Kendi adını kendisi verenin 
r;Yo!du. Altmış kurban birden vay haline! 
l'erı sokuluyordu. 
~orkuya düşen kamutay ma.

SUmyetini geri almak istedı. 
Burdin söz isted : 

- Ulusal lrnrtuluş ve genel 
güven komitelerine vatandaş· 
ları ihtilal mahl<emesine sev· 
ketnıek hn lckırıı verirken, kon
vansivön komitelere verilen 
salahiyetleri, önce bir emirna
nıc çıkmaksızın, bütün üyeleri-

Somı var 

IMoskov~ • B. Elçis! 

1 
Moskova, 4 (A.A) - Türki

ye büyük elçisi Bay Zekai 
ı Apaydın Dün Sovyetler birli
f ği halk komiserleri kurulu baş
J kanı Bay ~olotof tarafı.n~an 

kabul edilmış ve kendısıyle 
uzun müddet görüşmüştü:. 

an Cumhuriyeti Kurtuluyor 
• • 

e Krallık ıçın plebisitten vaz ) eçecek 
2r i~erle yapılan görüşmelerden çıkan sonuclar 

At'na S (Ö.D.) Plebisit derec sidir. Böyle bir değişik- külüne, idari teşkilata ait temi- dını kabul etmelerini istediği 
a 

hakkında l:azı mı halıf çevren- Jik için yüzde 70-75 den daha nat istiyeceklerdir.Birinci nokta söyleniyor. Başbakanın avde-
Jerden çıkan du} umlar hak- az bir ekseriyetin yetmiyeceği başbakanın krallık lehinde özel tinden önce bu haberin teyidi 
lunda, başbakan B. Çaldarisin kanantı vardır. temayül bildirmemesi ve krelhk mümkün olmamakla beraber 
henüz kat'i bir karar verme- Muhalif partilerin plebisite lehinde bulunan general Kon- Venizelos, Plashras ve daha 
diği bildiriliyor. Vaziyetin al- iştirak etmemeleri ihtimali yok- dilisin kabineden uzaklaştırma· üç isyan başkanının Yunaaia-
dığı sekli göz önünde tutarak tur. Ancak B. Çaldaris krallı- sıdır. ikinci nokta ise Plebisit tana avdet edememeleri me· 
başbakanın plebisit yapılması- ğa taraftar olduğunu söylerse devresinde idare ve jandarma selesinin yalnız hükumete ait 
m hem lüzumsuz, hem de -ki buna ıhtimal verilmiyor- amirliklerinin adliyeye veril- olduğunu ve bunun için 
memleketin sükuneti .için za- ancak o zaman muhalif par- mesidir. Bu noktalar üzerinde muhalif partilerle görüşmiye 
rarlı bulduğu söylenmektedir. tiler halka bir diyevde buluna- görüşülmektedir. lüzum olmıyasağı hükumet ,ev· 
Plebisit yapılmamasının ulu un rak plebis:te daha başında renlerinde bildirilmektedir. B. 

Muhalif Başkanlardan Bay 
ve ordunun ekseriyeti tarafın- fesad karı, dı :Ymı bildirecek- Sofulisle görüşmesinde başba-

b Mihalakopulos demiştir ki: 
dan istenildiğini gören hükfı- Jcr, neticesini tanımıyacaklarını kan böyle bir mesele çıkarma· 

- Rejim meselesi lüzumsuz ı· J metin buna göre hareket ede- ilan etmekle beraber cumuri- mış, sadece Anti Venize ıst e 
yere hiç yoktan çıkarılmıştır. 

ceği kaydediliyor. Plebisitin yet rejiminin muhafazası için Fakat bir kere çıkarıldıktan rin liberal Partiyi ve umwni-
yapılmaması kararı kamutay şiddetli bir mücadeleye karar sonra da en kötü durum bu- yetle muhalif partileri yine B. 
saylavlarmın en çoğu tara- vereceklerdir. Venizelosun dışarıdan idareye 
f günkü kararsızlığın devamıdır. ından kabul edilecek, yalnız Hükümetle partiler arasında dı!vam etmesi ihtimalinden doğan 
40·50 saylav bunu hoş görmi- yapılacak görüşmeler Plebisitin Serbest olmak şartile plebisit endişelerini bildirmişti. BUfla 
yccel<tir. sonuçlarını tanıyıp tanımıya· biran evvel yapılmalı ve mem· karşı B. Sofulis Venizelosu li-

Bu duyumlara rağmen, baş- cakları noktasına dayanacaktır. lekele zararlı olan rejim karar· beral fırkası başından kat'i 
bakan Çalclarisin avdetinde Plebisitin nasıl yapılması lazım- sazlığına nihayet verilmelidir. olarak çekildiğine ait diyev 
plebisit yapılmnsına karar ve- geldiği üzerinde hükümetle an- Venlzelos ve Plastıras mektubunu habrlatmış ve cumu-
rilirse, muhalif p .. rtiler başkan- )aşılırsa. muhalif partiler ne Atina, 5 (Ö.D) - Plebisitten riyetle halk hürriyetlerine 
ları toplanaralc durumlarını olursa olsun neticeyi kabul vaz geçmek için hükumetin ay- riayet edilmesi şartile başba-
tesbit edeceklerdir. En mühim edeceklerini bildireceklerdir. r:şık partiJerden karşılık ola- kanın Yunanistanın iç işlerin 
mes'e'e rcjım değişmesi için Plebisitin bitaraf olması için mu- , rak Venizelos ve PJastırasın hiç bir suretle karışmıyacağını 
lüzumlu görülen ekseriyetin halif partiler hükumetin teşek- müebbeden Yunanistandan tar· temin etmiştir . .............................. f .. "It'81Yil'D ..... Flf k8SI ......................... Fı~;iJ~d~ .. .. 

Miitlıiş bir kasırga 

S d T h • d Jacksonville ( Flori da ) 5 
1 • ısır }fi)f}Il a a Şl (A.A) - Keys bölgesi ahali-
• 

sinden binlerce kişinin akıbeti 

E ı• d• Hah 1 Hazırlanıyorlar hakkında her.uz hiç bir haber . J • eş er alınmamıştır. Bu bölge F!ori-

Paris, 5 ( Ö.D ) - Kahire- Mikail, imparator tarafından İlbayların ve Komutanların dadan sonra uzanan küçük 
den gelen haberlere göre, iki Kolfo ilbaylığma tayin edilince emri altına telsiz merkez• adalardan müteşekkildir. Bazı 
ltalyan fırkasmın Bingazi - Mı- oradaki ordunun komutanlığını leri verilmiştir. Bunların ma· gazetelere göre 500 kişi öl-
sır hududunda tnhşit edildiği ele a!mıştır. Mikail Eritre hu- kineleri pazar günü Adis müştür. Maamafih münakalatın 
yabancı kaynaklardan bi!diril- d~du boru~ıa on i~i b~n asker Abebaya varmış olup deve ve inkıtaından ötürü müphem ge-
miştir. Fakat bu tahşidatın ma· gondermıştır .. Demıryoıu bo- diğer vasıtalarla muhtelif nok- len resmi raporlara göre ölü 
navralardan ve şarki Afrikaya yunca muhtelıf noktalarda da talara gönderilmişlerdir. Bu miktarı iki yüzü geçmemektc-

k . . . her dakika harekete hazır 
as er sevkıyatından ılerı gel- 16 OOO ker toplanmışbr. Bu telsizler, Habeşlerin mutad dir. Fırtına çok geniş alanları 
diği lskenderiyeden bildiri)- kıt,aların a:linde toplar ve hava muhabere vasıtaları olan du- harap etmiştir. Yeni bir kasır-
mektedir. .. topları olup Ual-Ual böJgesine man ve davulların yerine ge· gadan korkulmaktadır. 

Berlin 5 (O.O.) - Adisaba- gönderilecekleri zannediliyor. çecek olmayıp bu ihbar vası- T • t t ) 1 
badan bildirildiğine göre Abdel imparatorun emrife IJlerdeki talarını tamamlıyacaklardır. azıye e yazı art 

Ankara, 4 (A.A) - Be çika 
kraliçesi Astridin ölümü dola
yısile Cumur başkanı Atatürkle Fra alıyor 1 Yeni kendir üriiııü 

Kastamonu, 4 (A.A) - Yeni ·--oa:::1---..------- kendir ürümünün ilk pazara 

•• zum 
Belçika icralı arasında aşağıda
ki telgraflar teati olunmuştur: Ege bölg·esinden blöke paralarına gelmesi dolnyısile ilimizin üç 

kendir pazarında Kastamonu, 
S. M. Leopold 
111 Belçika krah Muka il milyonlarca l<ilo alacaklar Germeç, ve Taşköbrüde 11~12-

13 Eylülde tören yapı acaktır. S, M. Kralice Astridın ugra
dığı öldürücü kazayı büyük bir Ankara, 5 (Telefon) - Fransız firmalarının böke paralarına Tecim odası hazırlıklarını bi-

lcarşılık olmak üzere alınacak üzümlerin ihracat işini görüşmek 
üzere Fransız ithalat şirketlerinin Ankaraya bi mümessil gönde

teessürle haber aldım. Majes
tenizin asil ailelerinin ve Bel
çika ulusunun bu pek elemli 
matemine samimiyetle iştirak 
ve en derin taziyetlerimi beyan 
etmek isterim. 

recekleri anlaşılmıştır. 

Fransızların Ege bölgesinden alacakları üzümün milyonlarca 
kiloya baliğ olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Habeşistana doğru 
300 Modern tayyare ve 10 gemi 
lstanbul, 5 (Telefon) - ltalyanın hava müsteşarı bir diyevinde: 

yakında Şarki Afrikaya ltalya hükumetinin 300 modern tayyare 
göndereceğini söylemiştir. Son iki gün zarfında asker ve 
cephane yüklü 10 ltalyan gemisi Süveyş kanalından geçmiştir. 

Ayni zamanda Habeşistan da hududuna asker tahşidine baş
lamıştır. 

Gazinosunda 
MÜZİK . 

Fırsah kaçırmayınız.~ 

tirmişlir. O günlerde en uzun 
temiz ve beyaz kendir lifi ge
tirenler ile ayrıca en uzun ken-
dir sayısı getirenler arasında 
müsabakalar yapılacak, birinci, 
ikinci, üçüncüye mükafatlar ve
rilecekt r. 

Pazarlarda köylüye kendirM 
ciliğin tecim bakımından duru
mu hakkında konferanslar ve
rilecektir. 

S. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur başkanı 
Lütufkar tclgraflarından do

layı ekselansınıza samimiyetle 
teşeklcür ederim . •• •. • .• 4• 

lngiliz Gemileri 
Maltada toplanmışlardır Süveyş 
Kanalı etrafında büyük manevralar 

lstanbul, 5 ( A.A ) - Italynn - Habeş durumu vchametini 
mulı:::foza ediyor. 

lngiltcre hükumeti harb gemiler'nden bir kısmının Malta fima
mnda toplanması emrini vermiştir. Emri alan gemiler MaJta'da 
toplanmıılardır. Gemilerden bir kısmı lskcndcriye'de, bir kıs· 
mı da Aden'de toplanmışlardır. Eylulun on ve onbirinci günleri 
Süveyş kanalı bavalisinde kuvvetli bahriğ bir manevra yapa
c.klaraır. 

~====:::;;;;;;~~=---==~~~==-~~~~~~-:::~~=::::~:-:::::::-7::"~' ,., En son sistem ve tamamen otomatik ve nıoderıı bir 
fabrikada yapılmaktadır. ' 
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Aydın oğlu Bay r.'lehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

• • 
ıy a 1 

e iten • g e • vveti 
.:Eı:a ~i.k.~ "tarihi ronıo.:n. 
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Vicda hür:ı~·ye i evvela Türkler tarafından tanınn1ış ır 
Türk nari İn° etkik etse iz ta · en ev e Vt! sonral<i 

Türk hükümdarların ya a 1 er e en var ı 
Kalbimizi deliyo. Parçalıyor. 

Ne tuhaf düşünüyorsunuz. 

Farzımuhal olarak sizi Ay
dınoğluna vermek, Aydınoğlu

nu Birgiye hücum için teşvik 
etmek demektir. Bu zengin 
diyarlarda Türklerin göı.ü var
dır. Onlar pek haklı olarak 
bu tarihi yerler bizim tarihten 
evvel ve sonra yurdlarımızdır. 

Diyorlar. Etiler, Firikler, Lid
yalılar, İyonlar şimdiki Türk
lerin dedeleridir. Bu ülke
lerde o devirlt!rde yüksek 
bir Türk hırs ve medeni· 
yeti vardır. Girid (Miptos) me
deuiyeti yine onların ibdakar 
kudretlerinin mahsulüdür. Ha
sılı cihan tarihinin ana hatları
nı çizer, o çizgilerin içerisini 
dolduran Türk medeniyeti Türk 
imanıdır. Bütün bu medeniyet-

ler, Orta Asyadan Türklerin 
göçleri neticesinde bu diyar
lara gelmiştir. Cihanın en ce
sur ve medeni milleti bulunan 
Türkler bu ülkeleri • çok haklı 
olarak - tarihi bir hak olarak 
istiyorlar. Her ne ise Prenses, 
istikbali karanlık görüyorum. 

Sofiya - O kadar yese ka
pılmayınız dostum. Aydınoğlu 
senin dostundur. Merd bir 
genç olduğunu söylüyorsur.uz. 
Onunla anlaşabilirsin. Hemen 
ümitsizliğe kapılma. Merd ve 
alicenap olduğunu söylediğin 
Aydınoğlundan bize fenalık 
gelmez. - Sözü latifeye dö
kerek - E prens; beni dos
tuna, kaç liraya satacaksı
nız?! Bizans cariyesine bir 
paha biçiniz bakayım. 

Edmon - Yalvarırım size 
prenses; alayın sırası değil; 
tehlike ve muhatara içindeyiz. 
Dostum olmasına rağmen Ay-

dınoğlu Birgiye hücum edecek 
olursa her halde kanımın son 
damlasına kadar onunla uğra
şacağım. Prens Mehmed ·cese
dime basmadan Birgiye gire
miyecektir. 

Sofya - Bu bahsı nereden 
açtınız. Bir hayal üzerinde iş
liyoruz gibi, aman bu hadise 
millet arasında şayi olmasın .. 

Hudutlarda bir vaka çıkar ve 
Aydınoğlunun hücumuna biz 
sebebiyet vermiş oluruz. Söy
lemiştim prens; mukadderat ne 
ıse o olur. Biz hadiselerin 
arasında akıp gidiyoruz. 

Şimdiden yese, teessüre 
hiç mahal yok. 

Bu .. ırada Viyolet içeriye 
girerek: 

- Prenses huzretleri; Rober 
gelmiş, emirlerinizi bekliyor. 

- Bay Rober'i buraya ça
ğırınız, siz de geliniz. Yarın 

akşam düğünlerini yapalım 

Prens Edmon. lki mütehassir 
genci kavuşturmak sevabdır. 
Değil mi Prens? 

Edmon - Çok doğru şef
katli Prensesim. Yüzünüz ka
dar güzel Jrnlbiniz de var. Si
zin için hakikiğ saadet dilerim. 
Ah bir Türk olmasa. Aydmoğ!u 
sizin hakikaten denginizdir. 
Onun da temiz bir yüzü, altın 
gibi bir yüreği vardır. 

Sofiya - Aydınoğlu madem 
ki ; benim eşimdir. Kendisine 
•aber gönderelim. • Gülerek -

. ,rens Edmon bövle tensib ~t-
~ 

tiler, sizinle bir yuva kuralım 
deriz. Bu suretle msud bir 
çift teşkil etmiş oluruz. 

Siz de prens ; takdir eder
siniz ki ; aşk din, milliyet hiç 
birşey tanımaz. Hakiki bir sev
gi her türlü fedakarlığl yaptı
rır. Düşündüğüm bir nokta 
var prens ; lütfen beni tenvir 
edermisiniz ? 

Türkler bizden kız alıyorlar. 
Lakin bizleee bir Türh kızının 

geldiğini bilmiyorum. Bu neden 
böyle oluyor?,. 

Prens Edmon - Bugün latife 
yapmayı seviyorsunuz. Neşeni
zin daimi olmasını temenni ede
rim. Aydınoğluoa sizin namı· 
nıza haber yollasak uçar, gelir. 

Evet prenses; Bu dheti Ay· 
dınoğluna ~ormuştum. Gü'dü 
ve dedi ki; biz müslümamz ve 
sizin peygamberinizi kabul ve 
tasdik ediyorruz. Halbuki siz 

bu cıbete hiç yanac;tığmız 

yok . Bahusus biz Türkler 
mutaassıp dc..ğiliz. Her milletten 

Her d"nden kız a'mz. Sizin 
ise kara bir taassubunuz var. 
Diğer din eshabına fena na
zarla bakarsınız. Biz m nazarı-

mızda insaniar aynı 1

1<' im ma· 
liktir. Eyi ve merd insatı 1arın 
hepsini severiz. Milletimizi her 

şeyden üstün tutmakla beraber 
bizden olmıyan mi!I t!erin mil
liyetlerine, dinlerine de hü .. met 
ederiz. Mese a ben bir Hır:sti
yan kızile evleuscm, refikamın 
kiliseye gitmesine asla mi.ida
hale etmem. Vicdan hüriyeti 
evela Türkler tarafından taml· 
mıştır: Türk tarihini tetkik et
seniz tarihten evvel ve sonraki 
Türk hül<ümdar!arın yanlarında 
her din ve milliyetten insanlar 
vardı. 

- ~onu var -
•••••••&••············································································· 
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- Baştarafı 1 i11ri sav/ada -
lar sosyetesi konseyine bir 
muhtıra vermiştir. Bu muhtıra
da 1850 denberi ltnlya ile Ha
beş arasındaki münasebetler 
anlatılmakta, ltalyanın anlaşma 
ve teşriki mesai arzusu kayde
dilmekte ve habeşistanın düş-

manlık hareketlerine işaret 
olunmaktadır. 

Habe imtiyazı 

feshetmlyor 
Londra 5 (A.A)- Adis-A

babadan Röyter Ajansına bil
diriliyor: 
Habeş hükumeti petrel im

tiyazının feshedilmemesine ka
rar vermiştir. Habeş hükumeti 
Ricket'in Scony Vacum Oil 
Company'nin sermayesi yerine 
başka bir sermaye bulmağa 
muvaffak olacağını ummakta
dır. 

Londrada kabl e 
konseyi 

Londra, 5 ( A.A) - Morning 
Post gazetesinin tahminine 
göre ltalyan - Habeş mesele-
sinin 15 gündenberi uğradığı 
değişiklikleri incelemek üzere 
bugün öğleden sonra bir ka
bine konseyi toplanacaktır. 

Vaşington 5 ( A.A ) - Dış 

işleri bakanlığının bir Habeş 
imtiyazmm ne gibi şartlar 
içinde Cbertocka verildiğini 

tesbit etmek üzere gerçin yap
tığını söyliyen Bay Hut demiş
tir ki : 

- Amerika bu meseleden 
dolayı ltalya ve Habeşistana 
karşı olan durumunu değiştir

miyecektir. 
KötUden kötU bir 

duruma karşı 
Cenevre, 5 (A.A) - Alınan 

intibaa göre tamiri imkansız 

bir durum takınılmadığı için 
bugünkü vaziyetten daha fe
nasının önüne geçilmiş bulun-
maktadır. ltalyan - Habeş da
valarını inceleme .. üzere bir 
raportörler komisyonu teşkil 
edilecektir. 

Valan bir ha e~ 
Adis - Ababa, 5 (A.A)-Ya

bancı ülkelerde dolasan bir 
yayıntıya göre 1932 yı!ınm ilk 
kanununda Habeş hiikiimeti 
ltalyan dcktoıu Emilio Duler 
ile bir l:outrato imzalamıştır. Bu 
kontrntoya göre Habeş hüku
meti Dulese Damaka bölgesin· 
de maden araştırmaları yap
mak imtiyazım vermekte idi. 

Bn haber resmen yalanl<!n· 
maktadır. Bu hususta görüş· 
meler yapıldığı, fakat Dules 
Habeş hükumetinin şartlarım 

kabul etmediği için bir sonuca 
varılmadığı tasrih edilmektedir. 

Yeni bir hildise daha 
Roma, 4 (A.A) - Adis-A

bahada yeni bir Italyan - -Ha
beş hadisesi vukubulduğu bil
diriliyor. Bir ltalyan cnjeniyo· 
runa yolda taatruz edilerek 
yere atılmış ve su mühendisiyle 
diğer bir ltalyan mühendisinin 
evleri taşa tutulmuştur. 

Italyanın Adis-Ababa orta 
elçisi hadisayi protesto ederek 
ltalyanların ileride meşru mü
dafaa vasıtaları kullanmasından 
mesul o]amıyacağını bildirmiş-

tir . 
Durum karanhk 

Cenevre, 4 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Durum karanlık olmakta de
vamdadır. Bay Aloizi dün bay 
Laval ile görüşmüştür. İtalya
nın durumunda katiyen deği
şiklik olmadığı anlaşılmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Her gün saat 23 te varyeteler .. 
TABLDOT YEMEK 

. 
: 

Fiatlar çok ehven ve hiç bir zam yok. Bu fevkalade 
vaziyetten istifadeediniz 

? * 

Pamuk ar 1 a 
ya Ha be · n T na gölünü r a 

e a y 
Bütün .malcsatları talyanın pamuk endüstri:ini 
Amer:ka ve ng"ltereye boyun eğdirmemekmiş .. 

Mussol'ni Habeşistanı istila:. 
ya giden ordusuna diyor ki : 
" Bir kerre ok yaydan çıkmış
tır. Artık gerileyemeyiz.,, 

Afrikada Italyanın harpcu
yane siyasetini bukadar körük
liyen sebepler nelerdir ? Yal
nız büyük bir millet prestij 
ve ordunun korunması, ltalyan 
emperyalizması sadece bir 
prestij davasına mı dayamyor? 
Kuru Şeref için mi dövüşecek
ler ? ltalya Habeşistanı sö
rnür~e yapmak istiyorsa bu 
<lil~gin altında ve ilk safta 
pamuk meselesini görüyoruz. 
Şüphe edilemez ki ltalyan-Ha
beş harbi bir pamuk harbi 
o acaktır. 

ltalya Anglo - Sakson mem
leketlerinden tedarik etmeğe 

mecbur bulunduğu pamuk it
halatı serbestisini kaldırmışhr. 

Bir zamanlar mensucat fabri· 
kalarını işletebilmek için Ameri· 
kanın pamuklarına muhtaç olen 
İnğiltere Nil barajları ile Su
dan çölünü diinyanın en mü
kemmel pamuk zeriyat sahası 
hnline koyduktan sonra pamuk 
ithalatında Amerikaya boyun 
eğmekten kurtulmuştu. Süveyş 

kanalının açılması gibi Nil ba
rajları da eski bir hayaldi. Bu 
rüya ancak makine kuvvetile 
hakikat oldu. Firavunların ba
bındırlık !şlerinde kullandıkları 
esirlerin sayısı ne kadar çok 
olursa olsun Nil barajları gibi 

Fıralln ülkesinin fellalılan • . ce· 
Sun'i ipek adını verdiğimiz tıkları işi senelerdenb~rı ııı ~ 

şimik dokumacılığın keşfi, bir Jeyen ltalynn deleges.ı ... Miao• 
aralık pamuğun elbiselerde Kantalupoi:un neşrettıgı P 1, .. 
kullnnma sahısını . daraltacağı göre de Tana gölü Italyan gi'" 
zannedildi. ltalya "Viscosa,, rın irva deposu olacaktır. Iıı.0 .. 
sun'i ipek sayesinde lif itha- lizlerin de Habeşistan uze~, .. 
liııden kurtulacağını sanmıştı. deki ltalyan emellerine rn~ebİ 

r.----.,r,_:r-.ı~:,;-:;-~~-~:"'f$7"....,...~7"-~.....,.~~...,.,r-<-,...,,....,..,,.p-~ lefet etmelerinin başlıca se 

Modem Mısırm re/alımı yapan Assaouaıı bara;ı 

muazzam bir esere hayat ver- Filhakika İtalyanların "Reyo· 
meğe yetemezdi. Zira sular bir na,, adım verdikleri sun'i ipek 
kerre coştu mu ne sedler ka- kadın elbiselerinde önemli bir 
lırdı ne de biç bir şey... An- yer tutmakla beraber pamuk 
cak emeğin makineleşmesi sa- eski mevkiini olduğu gibi mu-
yesindedir ki Azgın Nil nehri hafaza etti· Zira kimya pamuk 
insan iradesine boyun eğen bir sarfiyatım arttırmak ıçın 
hale gelmiştir. Mançester men- de çalıştı. Pamuktan doku-
sucat fabrikaları ilanihaye macılığın eski şöhretini kat kat 
Amerikanın boyunduruğu al- geçen mensucat yapılmağa baş-
tında kalmak istameyince Nil landı. Ne kadın ne de krkek 
havzasını sulamak, Südan çö- geyim endüstrisi pamuktan vazr 
lünü pamuk zeriyatına elverişli geçm~k imkansız olduğana ka-
bir duruma çıkarmak iycap naat getirdi. 
etmiştir. Pamuğun harp sanayiindeki 

Pamuk harbı mevkii ise ~elik kadar büyük-
Pamuk harbinin toprak kav· tür. Barut fabrikaları binlerce 

gaları gibi uzun bir tarihi var- ton pamuk sarfediyorlar. Gö-
dır. Ayrılma harbi lngiltereyi rülüyor ki pamuk zeriyatının 
Amerikanın pamuklarından genişletilmesini zaruri kılan 
mahrum bırakmasaydı lngiltere sebepler çoğalmıştır. İşte ltal-
önce Mısır, sonra Sudanın bir yanın Habeşistanda kovaladığ·l 
lngiliz müstemlekesi olmasında emperyalist siyasanın can ala-
belki o kadar kuvvetle ısrar cak noktası da budur. İtalya 
etmiyecekti. Nilin sulanan hav- Habeş topraldarını kendi müs-
zası lngilterenin Arnerikadan temlekesi yaparak pamuklu do-
intikamını almasına yardım kuma endüstrisini Amerik ve 
etti. Mançester'in pamuklarında lngilterye boyun eğmekten kur-
Nilin suyu vardır demek yanlış tarmak istiyo. 
olmaz. Mavi Nilde İwlilWeria vao· 

1 budu~ u~ 
İtaEy nın pa~ 

endU~trıs t 
11suc' 

Italyanm pamuklu nıe . tit· 
d .. t · · k · k' f etınıŞ en us rısı ço ın ışa ııl•' 

Bundan ötürüdür ki Italya 't" 
yabancı ülkelerden panıul< e

1

ıı· 
halini pamuklu dokum~~ 511• 

düstrileri için ağır bir yu erıe 
yıyorlar. Bu durumun }ıer 5eııs· 
sterlin ve dolar olarak ı:ıl ,ti 
leketten büyük miktarda P ~· 
çıkmasına ve ltalyanlarııı 01· 
künü ağırlaştırmıya s.~be~•tı1'" 
d • ,. l" 1 QtC I JıJ ugunu soyuyor ar. . orP 
dan Italya koskoca bı~ dedit· 
beslemek mecburiyetın ~pi 
ltalyan militarizmasının t;l,de" 
için de pamuğu dış ülke e I<"'' 
tedarik mecburiyetindeıt 
tulmak istiyorlar. . ..,jyeıı 

. tırw 
ltalya pamuk yetıŞ ·st•"' 

bir memlekettir. Habe~~,e~ 
ele geçirir de irva ele .,,ett" 
topraalarda geniş paı:nu 

5
,o•' 

yatına imkan buldu ı:nu dusıJ"' 
yiini, finansını ve or 8ıJ: 
k w • ıştır· . ..:.a 
urtaracagına ınanı:n dlistr'"' 

nun için de İtalyan en d•""
de Nilin sularından fa)' 
mak istiyor. __.. 
----+•••~·-~ Jııt 

Sicilyada tahşı 
- - Başlara ı 1 ı!İ sn~!ad~J<eW 
S. ·ı .. sülPar "' ıcı ya tayyare us ··k tı• 
rinde ltalyanların biiYU I 
kuvvetleri toplanı:ıııştır . .,.,ııf 
İnglllzlerln ınuka 

51
.,, g•: 

Paris 5 (Ö.R)- f~~P fjlo5" 
zeteleri Akdeniz Ingıhı ta1'"i1' 
nun yeni kuvvetlerle f3ıJ~ 
edildiğ •ni Ken El!zab~~"~"!" 
ham dretnotları ıle 1·Jtılı t 

1 a I• • zırhlısının da bu fi 0Y ıı'fot ~ 
etmiş bulunduğunu ya 0oe~1 
Malta ya ve Süveyşe tı'f'f' ,.i• 
miktarda topçu ve Gl0 f' 
malzemesi çıkarılnı. ş~ır·rd,ıt• 
yus tayyare genııs rP 
gelmiş bulunuyor. .. u1' ıı:, .. 

Dünyanın en buY ""'' 11 
gemisi sayılan Rodde)' ~,ıt• 
sının da bu günler e · b 

1 es• 
veya Süveyşe ge nı 
~yor. 
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H rp Başlayınca .. 
Cc sus Miyasoid~f ·;~uncu. or?u. istih

barat Şefi tayin edılmıştı 
r 'l. Pasiç Sırp ~abıtası;ın-. - '.:Sırbistan bükümeti, .elçi~~: 

dnha önce Fransuva Ferdinand ıin 23 Temmuzda tevd~ ~ttı~ı 
nleybinde bir suikast hazır- notaya memnud?~~edt :e~:pı a:~: 
1·ı M d h b d cevap verme ıgm e 
· nnıgın an Viyımayı a er ar l k h .. k.. f haklarmı ve 
elliğini söylüyordu. Kont Bert- tor uf lu ume ~- at korumak 
h J . k" h men aat arım ıı:z 

t: e ıse Bosna Hersekte ı e- "liha müracaat mecburiye-
Yecanı Sırpların tahrikatına ;.e dsı kalmıştır. Avusturya bu 
atfetmekte idi. Diğer memle· 

1~ ~ itibaren Sırbistanla 
ketler bu diplomasi düellosu- bgunb ebn 1• d d"r 
n . . . ar a ın e ı "" 

un uyandırdığı endışelerı gız- Parlstekl dava 
leıneğe calışıyorlardı. 16 tem- 29 Temmuz günü öğleden 
ınuıde bay Puvankara Dünge- ıonra Sen mahkemesi Figaro 
rekten France gemisile Rus- sahibi mösyö Kalmeti öldören 
Yaya hareket eimiıti. Madam Kayonun beraetine 

20 te-.mmuzda Kayo davası k ar verirken Tuna sabille-
ın·· b k ar unııse etile gazetelerde os· · de büyük barbın ilk kur-
k b' rın 

_0 ca ır skandalın tafsilatı ve· hanları veriliyordu. 
rılınekte idi. Kendini Slavların hamisi sa· 

23 temmuzda Avusturyanm e Avrupa mu•azenesinin 
S1rb"at d"W. yan v b l ı ana ultimatom ver ıgı k di aleyhine olarak ozu • 
hab~ri duyuldu. Viyana hükü- m':ını istemiyen Rusya derhal 
meta Sırbistanın milliyetperver genel seferberlik emrini ver-
kurumlannı 48 saat içinde da- • t" 
v • IDlf 1. 
gıtrnasını ve bunların üyelerıoe Borsalarda panik vardı.Esham 
karşı Sarayova suikastının ci- ve tahvilat fiyatları mütemad -
nayet ortakları gibi muamele d'" .. d Londra borsa-
edilmesini istiyordu. Aynı za· yen uşuyor u. d" 
rn d A nın en çok tanınmış ye ı 

an a, resmi gazetede, vus· sı . ~ . . 
~rya aleyhindeki faaliyetleri ajanı ıflas etmışlerdı. 
takbih ve bu propagandaya 30 temmuzda Lokal Ançay-
bazı memurlarla zabitlerin de ger Almanyanın da genel se-
karışmış bulunmalarına teessüf f erberlik ilan ettiği hakkında 
eden bir beyanname neşri is- uydurma bir haber neşretti. 
t . 
enıyordu.. lngiltere barba mani olmak is-
. 28 haziran suikastçıları ale~- tiyordu. Tavassut teklifinde 

hınde adı- tahkikat yapılacagı 
h '-k d ı . d balundu. Puvankara alelacele 

aK ın a temınat aranıyor u. 
Yine bugün de Petragrat Rusyadan Fransaya döndü. ~1 

•okakları kanlı vakalara şahit temmuzda Almanyanın Parıs 
olnıakta idi. Binlerce işsiz sopa- elçisi Von Schön harbm Avus-
lar, baltalarla mücehhez olarak turya ve Sırbistan arasında 
Petrograd sokaklarında dolaş· mevziğ bir mahiyette kalaca· 
nıışlardı. Başlarında kızıl bay· v Almanyanm seferberlik 
ra lar ta ·· ayı"şçı"ler ba· gını, d"" · · .. r·k şıyan num ilan etmeyi düşünme ıgını soy-

1 atlar arasında zabıtayla dö- . .. J d" .. · 
v~şınüştül Çarlık idaresinin !emişti. Bu. sözlerın soy en ıgı 
nu~ayişçilere karşı saldınşı günün akşamında Almanya 
2jlı~ane .o!du. 19.05 ihtilalinde ,, barb tehlikesi vaziyetini " 
~ dugu gıbı aiivanler yalın' kı· " K . fahrzustand ,, ilan 
•nçla halk üzerine sıaldırdılar. rıegsge d 
~addeleri kana boyamak sure- etmiş bulunuyor u. 
tıle ihtilali bastırdılar. fakat Bu aralık Rus orduları Ma-
&ene) hoşnutsuzluğun bir kat caristan sınırlarında toplaoma-
~aha buyümesine, genişleme- g" a başladılar. Rusyn Çarı şu 
sıne ma · 1 d 1 • • nı o ama ı ar. .. beyannameyı neşrettı: 

24 Temmuzda Belgrat hu-k • ' "B" bütün Rusyaların mut-
unıeti, Auvsturya oltimatomu- ız, 

nun ba ti Sırbistanın lak hükümdarı, Polonya kralı, 
. zı şar arı d G dükü "k" . 
ıstikliline tecavüz edecek ma· F enlan ıya ran ı ıncı 
hiyette olduğundan kabul edi- Nikolo Rusynmn bütün sadık 
l~ıniyeceğini bildirdi. Ve iht - tabaalarma beyan ederiz ki, 
lafın Labay adalet divanına bütün Slav milletlerinin kan ve 
levdiini teklif etti. din kardeşi olan Rusya tarihsel 

25 Temmuzda Avusturyanın ananalarına sadık kalarak Sır-
Belgrad elçisi Baron Von ~i: bistanın imdadına koşmakta-
tel, Sırp başbakanı M. Pasıçı 
ı: . dır ... 

1Yaret ederek Sırp hükfımetın- Almanyanın bir talebl 
ce verilen iyzahatının hükümet Bir Ağustosta M. De Schön 
~a~buasınca yetık görülmed!· Ke Derseyi ziyaret ederek 
~ıııı, imparatordan aldığı emır 5 b - · · fransanın Avusturya - ır ıslan 
u~erine pasaportlarını istediğını 
bıldirnıiştir. iki komşu ülke jhtilafındn bitaraflığının bir te-
arasında diplomasi münasebet- minatı olarak şark istihkamJa-
ler kesiJmis demekti. Alman rının teslimini istemişti. f ran-
filosu Kiyelde toplanmak em- sanin böyle bir teklifi tedkik-
tini almıştı. ten bile imtina etmiş bulunması 

Avrupa payıtahtlarındaki en· üzerine Almanya hükumeti adı-
tl ş d b 1 t na olarak sefir saat on ye-e son ereceyi u muş u. 

26 Temmuzda Avusturyada dide Almanyanın fransaya harp 
ve Sırbistandn umumi sefer- illin ettiğini bildirdi. 
berlik ilan edilmişti. 2 ağustosta Fransız ve Al-

Sırbistan Zemun cihetinden man ordularının genel sefer-
Avusturyalıların Belgradı bom· berlikleri resmen ilan edildi. 
bnrdıınan edecelderini bildi- Almanlar Nürcmbergin Fransız 
ğinden Belgrad şehrinin tabii- tayyareleri tarafından bombar-
Yesine başlanmıştı. dıman edildiğini ileri sürerek 

28 Temmuz.ta muhasamat bu hadiseyi harp vesilesi say-
başlaınıştı. Avusturya - Macar mışlardı. 
iınparatorJuğunun bütün şehir- 3 Ağustosta Rayş orduları 
lerinde Kont Berbtoldun em-' Franıız ıınırlarıaı geçtiler. 

- Sontf Var -

Luizyananın Kralı 
Amerikayı baştanbaşa değiştirmek 

Istiyen adamın programı 

Senatör Huey Long 
Amerika cumur başkanlı
ğına namzetliğini koy
muştur. Hue Long Ame
rikn nın Bitleri adını taşı
maktadır. O .. un proğramı 
11 Soak The rich - Share 
The Weatth ., tır. Yani 
servetleri taksim etmek
ten ibarettir. Hiç kimse 
yılda 25000 dolardan fazla 

para kazanmak hakkına malik 
olnnyacakhr. Hiç bir Amerika 
vatandaşının serveti on milyonu 
geçemiyecektir. En fakir Ame
rikalının bile 5000 dolar değe
rinde bir evi, bir telsiz maki
nası, bir otomobili olacaktır. 

Luizyana senatörünün 
bu proğram\ bir çok 
alaylı yazılara mevzu teş
kil etmiştir. Fakat o isti
fini bozmadan fikirlerini 
yaymakta devam ediyor. 

Huey Long, ötülü pan
talon geymez. Onu dai
ma sporcu kılığında göre
bilirsiniz. Ayan da en 
maruf senatörlerle ko-

nuşurken bılc 

omuzlarına veya 
kanolarına vur
mak, kahkaha
larını basarak 
konuşmak itiya
dındadır. Nutuk· 
ları apaçıktır. 

Diploması oyun
Jarından, kaça
maklı sözlerden Jiuey 
tiksinir. Bir gün kürside Cu· 
murluk başkanından bahseder
ken: şunları söylemişti: 

- Ruzveltle Hooveri ayni 
torbaya koymaktayım. Hoove
ıin zamanında genel borçlar 
on dokuz milyar dolara çık
mıştı. Bugünse bir kaç milyon 
işsizle birlikte 30 milyarı geç
miştir. 

Huey - Longun yakın dost
larından Viliam Pecock ondan 
bahsederken demiştir ki: 

- Huey - Longun şimdi on 
milyon tarafdarı yardır. Yarın 
bu on milyon on beş olacak
tır. Bütün gayrı memnunlar 
onun bandırası altında topla
nıyorlar. Huey Long Yahudi
leri okşıyor, Zencilere ırk mü-

Hu ey Long neler istiyor ? 

Bütün siyasilrıin f!ÖZ diklik/rri /Jeyaz satay 
savatı vaad ederek onların da ı mn bütün petrol kuyulannı 
kendi etrafında toplanmalarını pilinlerini monopolize etmek 
sağlıyor. Hele grevlerde daima istemişti. O zaman avukat olan 
işçinin tarafdarıdır. işçiler ara- Huy Long kUçUk mUatahaille-
sında nüfuzu büyüktür. Biricik rin müdafaasını üzerine almıı-
teessürü samimiyetini inkar tı. Çok parlak olan mndafaa-

~den }'nzılardır. 11Luh~yanda me-

cani mektebler esasını kurdum. 

İşsiz amelelerle dünyanın en 

güzel otostradlarını yaptırdım. 

Cumur Başkanı olduğum za· 

man demokrat, rt=pübliken, 
sosyalist adı altında toplanan 

eski kurumları yok edeceğim. 

Petrolları ellerinde tutan kö· 
pek balıkların 

vay haline ..• " 
Dıyor. 

HuyLongun 
aleyhinde yapı
lan mücadele-
Jerin başında 
Standard Oil 
bulunmaktadır. 

Luizyana Pet
rol bakımından 

Long mıtkcdeıkrn 
zengindir. Standard Oil, bun-

dan on beş yıl önce Luizyana-

• • 

sına rağmen Huey davasını 

kaybetmişti. Bundan ıonra 

ateşli gencin siyasete atıldı· 
ğım, Luizyananın genel valisi 
olduğunu görüyoruz. Bugtln 
"Luizyana demek Huy Long 
demektir.,, Bu zengin bölge 
kendisine o derece bağlıdır. 

- Huey Longun bir gün 
cumur başkanı da olacağını 

zanneder misiniz? 
- Niçin olmasın .• 
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Selimi ye 
Tamir ediliyor 

Edirne ( Özel ) - Vakıflar 
genel direktörlüğil Edirnedeki 
anıdlarımızın, bilhassa dAbiğ 
mimarımız Sinan'ın büyilk ize· 
rini onartma itini önemle ka· 
rarlaştırmış ve tamir itine ge· 
çilmiştir. 

Selimiye'nin şadırvan avlusu 
ilerisindeki büyük sütunlardan 
birinin değiıtirilmeaine lüzum 
görüldüğü için mühendiıler ta
rafından keşifleri yaphrılarak 
kemerleri askıya aldırılmıştır. 
Burada çatladığından ötüril 
değişti rilmesi gereken 5,5-6 
ton ağırlığında bir taş vardır. 

Edirne bölgesinde bu cins taş 
mevcud olmadığından Tekirdağ 
civarındaki mermer ocaklarına 
ısmarlanmıştır. Taş Edirneye 
getirildikten sonra, Sinan tara
fından yaptırılmış olan eşlerine 
benzerliği temin edilerek işlet
tirilecektir. 

Vakıflar genel direktörlüğll, 
Türk tarihinin her safhasını 
koynunda sakJıyan ve başlı 
başına bir müze şan olan 
Edirneye en kısa bir zamanda 
değerini verdirme savaşına 
geçmiş olduğu için sarfı gere
k en para ile ödeme buyru• 
ğunu hemen yollamıştır. Tami
ratın birkaç ay süreceği umul
maktadır. 

iZ MiRDE 

A~~isar Tütüncüler Bantası 
Komisyon yazıharıesı 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, 38 
Telefon: 23lUI Telgraf adreal: lzmlrde B•nk 
Bankanın Jzmir yazıhaneıi her nevi emtea ve mabaulAt 

üzerine komisyon itlerı yapar ve gönderilen mallar üzerine 
avanslar verir. Tütün ve diier mahsuJler için müsait aızi-
ycleri vardır. (S. 6) 10 - 15 h.3 (1183 
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Bor a l-Iaberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sata,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1907 F Solari 6 25 10 50 
1222 H Z Ahmet 5 50 11 2S 
1041,5 K A Kiıım 6 75 8 75 
1029,S Alyoti bira. 5 29 9 25 
847 Y ı Talat 5 50 8 50 
349 T Debbas 5 25 9 50 
347 D Arditi 5 50 10 75 
283 H Alberti 6 9 75 
272 H ve Cevdet 6 25 8 
264 Jiro ve Şü. 6 87 7 12 
252 J Taranto M 6 75 12 
243 S Gomel 5 75 7 7S 
237 H Alyoti 7 11 
231 Akosman Z 6 62 6 7SI 
629 M J Taranto 5 50 14 
222 Koo ittihat 7 25 9 7S j 
213 P Paci 6 62 6 75 
182 S Celardin 6 25 9 
173 Beşikçi Z 6 50 9 50 
141,5 Maniıa B Ko 9 11 5()( 

95 S Siileymano 11 25 15 
67 S Emin 5 50 1 O 
41 lbrahim Şinasi 6 50 6 sj 
38 Vitel 6 25 15 
38 Çolak O N 7 75 8 2S 
26 P Klark 7 50 7 50ı 
24 Len Reciyo 7 8 
24 K O Ahmet 6 62 6 62 
19 E Feher 8 9 
13 JKohen 6 25 6 SO 
9 F Emin 7 7 50 
4 Kadri Z Tev. 8 8 

10083,5 Y ek\ln 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
608 B S Alazraki 4 50 14 
537 Alyoti bira. 4 50 4 50 
123 H Şeşbeş 7 62 7 62 
101 S Süleymano 7 75 7 7S 
85 P Paci 5 25 15 
77 B Franko 5 75 8 
66 Ş Riza Halef 7 7 75 
55 K A Kazım 6 9 50 
38 N Benmajor 6 50 7 50 
35 Artur lafonı 6 25 6 50 
16 A Muhtar 11 12 
16 Ş Krispin 6 75 6 75 
10 Ş Remzi 12 50 12 SO 

1762 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 

138 Arpa ,, 
Fi at 

3 68 3 81 

Para Piyasası 
5-9-1935 

Alış Sabt 
Mark 50 12 50 62 
lsterlin 619 50 624 50 
fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 50 
Belga 21 07 21 50 
İtalyan lireti 10 20 10 30 
İsviçre fran. 40 75 41 
florin 84 87 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Göçmen işleri 
Edirne (Özel) - Karaağaç• 

daki göçmenler yurdunda yer· 
leıtirilecekleri gtlnü bekliyen 
60 arabalık bir kafile tertib 
edildikleri bölgeye gönderil
mişlerdir. Keıan ilçesine ilk 
kafile olarak gelen 600 nllfu• 
Romanya göçmeni ilçenin Be
gendik ve Paıayiğit köylerh.ıe 
yerleştirilmiıtir. Bu ay içinde 
daha pek çok göçmen beklen
mektedir. 

HUkümet gelen göçmenlere 
yemlik ve tohumluk buğday 
dağılmaktadır. Göçmen evle
rinin inşasına faaliyetle devam 
edilmektedir. 

Jki vapur 
Çarpışb1ar 

R. Yamanlı 

MarsiJya, 5 (A.A) - Doric 
adındaki lngilz vapurundan 
çekilen apğıdaki imdat telgrafı 
alınmııtar. 

Doric 41 derece S. O. S 
19 kuzey 9 derece 34 batı 
çarpmııtır. S.O.S Doricein 
hangi gemi ile çarpıfbğı ma
lum deiildir. 
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Cinayet davalar na ·ı e 
Bu yıl Amerikada yapılan en heyecanlı filimlerin 
Mevzuları ·cinayet dava arından alınmıştır . . Beyaz 

Perdenin en kudretli avukatları kimlerdir ? 

, 

-
.. .evkt .... s. 1'/a svı , .i .. ı.-ı liüpkms (Mis Drnk111 sııkııtu /ilmi11ıle) 

~mı canlandırmaktadır" 3aJouce sukutu filminde "Miriam Hop· 
maison,, fi!minde Kay frans!zi kins,, bir cinayet d:ıvasının en 
masuru bir kaclın mevki 1de, feci esrarını ortaya koyuyorlar. 
,,Jenny Fri co,, da Ru!ıt Ehat- "Gece yarısı gülü,, filminde 
tertonıı suç:u yerinde f!Ö1Üyo· Loretta Yuengu mahkemenin 
ruz. "Amerikan faciası,, Ser- kararını beklerken görüyoruz. 
best ruh1ar,,, "Mis Drakenin Avukatlara gelince 
sııkutu,, , "Gece yarısı gülü,, Belagat ve telakatları ile 
gibi bir sıra filim'erin mevzu- kendilerini yaşattıkları filmin 
lan hep cinayet davalarıdır. kahramanları arasına sokan 
Bunların kiminde bir avukatın avukatlara gelince " Serbest 
parlak müdafaası, kiminde he- ruhlar ,, ve "Vaşington mas-
yecanlı isticvablar, iddia maka- karaları,, filimlerinde Liyonel 
mının ~u"'amaları filmin en Barimoru görüyoruz. " Stade 

)ıl pof& 
Mıiddeiıımıımi11i11 i11a11sız bakışı : (Miittelıem kalkınız! a ., r ~eı 

"Bir tahkikat açıldı,, filmin- reyleri toplamıştır. Ga ıp (<al· 
de Warner Bakster güzel bir mağlüp "Büyük avukat .. 
avukat tipi yaratmıştır. Claude maktadır. ed• 
Rains "Aşksız cinayet,, filmin- lngllter aPlıı' 
de daha hayretbahş bir tiptir. Bir avukatın hayatını der• 
Zira tam manasile orijinaldır. tan " The Graet ~ef~~ıııdif• 
Oıııın yaşattığı kavgacı, alaycı, İngilterede yapılmış bır fı 

A"ıccezada Başka11 şalıidi sorgııJ•a (tkiyor. (Saaılcıtr) Moloı• 

Beyaz perdede adaleti can· yüksek heyecan duymuştuk. 

!andıran filimlere çok tesadüf Greta Garbo iki defa mütte-
edilir. hem sandalyesine oturmuştur : 

Sessiz sinemadan sesli sine- Mata Harri ve " Bir buse ,, 
maya gelinciye kadar beyaz filimlerinde ... 
perdenin en maruf artistleri Fransız sinemacılığının bu 
en yüksek muvaffakiyetlerini son senelerde en çok muvaf· 

-·-.-ı--.l --- _ı.. 

Muhakeme esnasuufV; mı11telımı yerinde Amnıtaııa agırrl'Za: Bit avııka1111 mü- ,ı11111d11111; Uıeıa Uaıbo (Opo)tfa Amcrıkada kadın ııvukat 11111tkkt1i11i 
Şart Boyer (Saadet) le da/aası (aşksız ci11ayeffe)Klod R,ens müdafaa ediyor (Foy Vrey} /oan Kravford ; lfiilwıii brk/erkrtı . bir' 

ftıııiıııll 
bu .<abil filimlerde elde etmiş- fakiyet kazi\ndığı filimler de ruhlu parçasını teşkil etmekte· Attorney.,, "Büyük avukat., fi. blöfcü, ateşli sözlü avukat ör- "Cinayet ve ceza,, 1 ıılıoe' 
)erdir. Şu sessiz sinema zama· cinayet mahkemesinde geçer: dir. )imlerinde ise John Barimor neği hayatta yeni görülmüş birinden heyecanlı olaıı ;0yıece 
nını hatırlıyalım. Musjukinin "Müddei umumi Hallers,, ve Cinayetle ittlham edl- aynı kudreti gösteriyor. birşey değildir. Fakat beyaz leri de unutulamaz. frııot1 ~ 
" llkönce adalet ,, , Joubenin "Müttehem halkımız filimlerin· len kadınlar Nihayet bu cinayet davala· perdenin bugüne kadar ortaya Hollyvood'ta, lngili:ı: ve ol•0 

canlandırdığı "Müttehem,,, Se- de olduğu gibi.. " Mary Dugan ,, davasında rına dokanan filimlerde baş- koyduğu şahsiyetler arasında studyolarında hazırlaııııı•Ş ıarıo• 
verin Marş ve Gaby Morlayı Şimdi Hollyvood'ta çok he- Norma Shearer cinayetle suç- lıca rolleri gören artistler ara· nadirdir. lNihayet sıra Wiliam bir çok filimlerin nıe~Z~ıarıo• 
karşılaştıran " Kartalların ölü- yecanlı iki yeni filim hazırlan- !anan kadındır. Ann Vickers'te sında Warner Bakster, Claude Powell'e geliyor. O Manhatta· cinayet davalarından al ı 
mü ,, filimlerinde hep aynı mıştır.lkisi de iki cinayet dava· "lren Dün,,, "Mis Drakenin Rains, William Powell vardır. nadaki dram filminde bütün görüyoruz. ,,,..••'''' 

······ d ,.......................................................................................................................................................................................................................................................... ~ 

Remste manevralar İran'da son yıl içinde~b~i~ra~rRz-~beler sayısı 934 de 933 e x~g~s~~·a~:~~~r~:~ 
Büyiik Fransız ManevralarJ Dün Bitti 

Paris, 5 ( H.R) - Remsten 
bildiriliyc.r: iki Eylülde başhyan 
büyük Fransız manevraları bu 
gün hitam bulmüştur. Bu ma
nevraların en şayanı dikkat 
hususiyeti bir tek atın bile 
manevrada kullanılmamış olma
sıdır. iki piyade fırkası tama
men motorize elemanlara ve 
yine motorize edilmiş bir sü· 
vari fırksına dayanmıştır. 

Paris, 5 ( A. A ) - ltalyan 
mareşalı Badeglio harbiye ba
kanı tarafından kabul edilmiş 
ve Mareşal Petainde hazır ol
duğu halde genci kurmay baş· 

kanı ile yemek yemiştir. 
Mareşal Badeglio bugün 

Reıms manevralarının sonunda 
hazır bulunacaktır. 

Üç Beyaz Rus 
Kurşuna dizilecek 

Moskova 4 (A.A) - İrkutsk 
mt1hakemesinde üç beyaz Rus 
~urşuna dizilmeye mahküm 
olmuştur. Muhakeme beyaz 
Rudarın ve yabancı arkadaş
larının tedhiş faaliyetlerini ve 
bunların bir yabancı devletin 
süel heyetile olan münasebet
lerini meydana çıkarmıştır. 

yındırlık hareketi geçmiş yıl- manler lüzum gösterirlerse göre yüzde otuz fazlalaşmıştır. elçisi olup geçenlerde ıııelı' 
lara göre pek ileridir. Iran Tahranda bir tarım enstitüsü Talebelerin okuduğu memle- b k uveıı cumur aş anına g .,,r· 
demiryollarından ziyade oto- kurulacaktır. ketler sırasile Türkiye, Fransa, tubu veren B. Puriçin baş ',f4 
mobil yollarına önem vermek- § Iran okllarında spor için Belçika, İngiltere, Almanya, dımcısı, kendi karısı~ır· 19z8 
tedir. Yeni yol programında bir proğram hazırlanmış ve be· İsviçredir. Bu yıl kurulacak d B pıırıÇ• • 

yaşın a olan . vleıllııO 
dokuz büyük şehir arasında den eğitimi esas dersler arasına batı müziği okulunda hocalık de, kendisine "Sırp. ':ı. de.,.. 
şose yapılması vardır. sokulmuştur. Okullarda ızcı or- yapmak üzere Avrupaya 10 bUYll" ·ıe 

§ İranda şapka sanayii gün gütlerine büyük önem vt:rile- talebe daha gönderilecektir. so,. su adı verilen · ·11 J<ıı• Je 
geçtikçe inkişaf etmektedir. cektir. § Geçen hafta Isfahanda du- !et adamı Nikola Paşıçı paşİÇ · 

evlenmiştir. Madam .. .;e ııır 
Deve tüyünden bir cins şapka § İranda diplomasız doktor- ruşmaları yapılan 22 kişilik hocası gibi kültürIUdıır ştır· •' 
yapılmıştır ki, ucuz olduğundan larla büyük bir savaş başla- bir kaçakçı grubundaki kaçak- k .. 

1 
.. 1 yazıııı ,••' 

h ık d k b E k f k k 1 d 
ço guze şıır er ,. ••• 0ıo a arasın a ço ça uk ya- mışhr. n ço u a ent er e çıların duruşması bitmiş ve ,.,.,, ırıı 

·······················~· dit· ,,ı, yılacağı sanılıyor. ve köylerde olan ve birçoğu içlerinde üçu bu suçu çir çok hapis cezası yemışler J<çılı" 
§ Iran, tarım maddelerinin da yer yer dolaşan bu diplo· defalar işlemiş olduklarından her tarafında kaçaı~ııı•ftır· 

baŞ p •·•' ıslahı için Almanyadan dört masız doktorlar, hastalara ba- ve iki jandarmanın ölümüyle esaslı bir savaş .;e " 
uzman getirmiştir. Bunlar İran· kacak olurlarsa büyük cezala- ilgili olduklarından ölüm ceza- Kaçakçı haber verene ııA 

d 
çı 

da yetişen türlü tarım madde· ra çarptırılacaktır. sına çarptırılmışlardır. Diğer- çak eşya mey ana . 
lerinin yeğritimi ve tipleştiril· § İranın Avrupada okuyan !eri 13 vıldan dört vıla kadar ikramive verilmektedir· 

- ... ·--~ · o r au.rl l 
Kani.dır. vnuı-ı .,,.. -'a-;koı- \ ç.o~uk ıır;e\ir. Anne onu \C.endı. 
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Bir aralık kırık dökük bir 

- Vay sizm'siniz Mösyö Ra
Jastan! 

Diye seslendi. Öteden maga 
söze karıştı: 

- Evet şövalye! Sezar Bor· 
jıya geliyor. O alçak herifi 
getirecek ğcminin kaptanı ile 
görüşmüş .. 

Ragastan daha fazla dinli
yemedi. Hemen bir iskemlenin 
ustüne düştü. Artık bütün gay
•etini kaybetmişti. Maga ve 
Y akomo da şaştılar çok acı
dılar. Şövalye bitkin bir halde 
ve iskemlenin üzerinde: 

- Zalim herif buraya gelecek. 
Primveri kirletecek... Ben bir 
şey yapamıyacağım ... Ah bu 
ne müthiş şey ... 

Diye mırıldandı. Sonra Ra
gastan birdenbire kalktı. Mn· 
ga derhal atıldı : 

- Nereye gidiyorsunuz Şö
valye? 
~ Şatoya 1 Önüme geleni 

5lcıüreceğim. 
Şövalye bunları öyle bir du

rumla söylemişti ki Maga tit
redi. İhtiyar kadının yüreğini 
hoplatmıştı. Düşünmeksizin : 

- Bekleyin, gitmeyin ! 
Diye söyledi ve Şövalyenin 

~ltoya doğru gitmesine engel 
oldu. 

Maganın bu tavsiyesi üze· 
rine şövalye sakinleşti. O ateşli 
gözlerini ihtiyar karıya dike
rek durdu. Maga artık bfr şey 
söylemez oldu. Şövalyenin kan 
çanağına dönen gözlerini deli 
gibi açarak nasıl müthiş bir 
tasavvurla şatoya gideceğini 
anlatmıştı. Taş yürekli Maga 
şövalyenin haline acımıştı ve 
neden bu kadar merhamet da
marları kabarmıştı. Dedi ki: 

- Beni yalnız bırakın Ya· 
koıno sizde bay Ragastan1• Bir 
saat sonra gelip beni görünüz. 
Şatoya giderek canınızı ortaya 
koymanın faydası olup olmıya
cağını o zaman size söylerim. 

ikisi de Maganın odasından 
çıktılar. ihtiyar Magayı yalnız 
bıraktılar. Zavalh bay Ragas· 
tanın kalbi durmadan çarpı

yordu. Bu bir saatı heyecan 
içinde Maganm kapısı önünde 
geçirdi. 

Maga yalnız kalınca oturduğu 
iskemleden kalktı. Yere çöme
lerek dizlerini çenesine dayadı. 
Kendi kendine düşündü: 

- Rozitayı canımdan ziyade 
severim. Bunu da Ragastan 
kurtardı amma düşündüğüm 
f edarkarhğm derecesin~ nis: 
betle şövalyenin bu hızmetı 
bir sebep olabilir mi? Ben otuz 
•enedeberi Rodrik Borjiyadan 
İntikam almak sevdasile yaşı
Yoruın. Eğer ondan intikam al
mak arzusu bende olsaydı şim· 
diye kadar intihar etmiştim. 
Şimdi bu mtikam sevdasını Ra
gastanm hatırı için bırakabilir 
nıiyinı? O alçak herifi nasıl 
ftffedeyim? Ben onun Beatrisini 
kurtarayım amma, o alçak Rod· 
r i~. Bor jiyanın bayatını da ken
dısıne nasıl bağışlıyayım? 

ihtiyar Maga birdenbire is· 
keınleden kalkb. iki ellerile 
yüz.ünü örterek: 

- Ah Rozita, Rozita! Niçin 
seni bu kadar severim. Seni 
kurtarmış olan şövalyenin haya
tını feda edeceğini düşündükçe 
Yüreğim kan ağlıyor. Ragastan 
seni kurtarmış iken niçin şimdi 
de ben onun hayatını kurtara· 
ınıyayım. Ah Rozital Niçin seni 
ev)adımdan ziyade sevdim. 
Sonra intikamımı alacağım, 
Papayı da düşündükçe çıldıra
cağım. 

işte zavalJı Maganın fikrini 
tırmalıyan bu mücadelelerle 
neye arar verecej-ini bir tllrlü 

sesle Ragastam çağırdı. Genç 
şövalye ihtiyar Maganın dur~
mundan korktu. Maga kendı· 
sine korkunç bir hayal gibi 
görünmüştü.ihtiyar karı dedi. ~i: 

_ Şövalye! Düşünme! Sızın 
için imkiinsız bir şey yapa.c~
ğım. Beatrisi ~~rtar~~k ıçm 
gece bu işe gmşecegım. Bu 
işin neden ibaret olduğunu sor
mayın. Yalnız şunu söyliyeyim 
ki Bentrisi sağ görüp görmi
yeceğinizi bu gece size söyli-

yebilirim. 
Gece olunca Maga şatoya 

doğru yollandı. Rahip Anjelo
nun yardımile şatoya kolaylıkla 
girebileceğini sanmıştı. 

Genç Papas Magayı Papa 
altıncı Aleksandr ile karşı kar
şıya getireceğini sihirbaz karıya 
katiyen vadetmişti. . 

[Rahip Anjelo Mag~ ıle. Pa
payı sahildeki kumsal uzer~n~e 
karşı karşıya getirmiş ve sıhır· 
baz karı ile Papanın konuştuk
larını yukarıda bildirmiştik.] 

* • • 
Maga ihtiyar Borjiya ile olan 

konuşmalarından sonra ba~ı~ç~ 
kulübesine düşmüştü. Kendısını 
kulübenin bir az ilerisinde bek-
liyen Yakomoyu gördü. Dedi .~i: 

- Sen hemen şatoya don! 
Sezar Borjiyanın geleceğini 
söyle. . 

_ Bir saata varmaz kendı-
sine söyletirim. Hepsi bu 
kadar mı? 

- Şimdilik senden bekledi
ğim budur. Bir de Şatoda olup 
bitenleri de her akşam bana 
bildir. 

Ailece toplantı 
Beatrisin namusu ve hayah 

kurtulduğunu hem temin hem 
de müjdelemek için ihtiyar 
Maga Şövalye dö Ragastanın 
yanına gitmekte idi. Roza Va
nozzo bu haberi götürmekte 
olsun biz de ihtiyar Borjiyayı 
takip edelim: 

Rodrik Borjiya kızı Lüres ile 
ile birlikte dairesine döndü. 
Rahip Anjeloya gelince; o da 
baba ile kızın konuştuklarını 
dinlemek ve bir harfı bile ka
çırmamak için .daire~in. y~nın
daki odaya gizlıce gırmıştı. 

Papa kızına hilekarane bir 
göz attı. Lükr~sin h~l .. ve ta~
rından bir hakıkat ogrenebıl
mek düşüncesile sordu: 

Lükres!.. Kont Almanın kızı 
senin yanında bulunduğur.u 
söylememiş mi~din? 

Lükres ne zaman babasının 
yanında bulunsa ve bir şey 
işitse ve görse müteessir imiş 
gibi görünür. Babasına karşı 
sakin bulunurdu. Bu sual kar
şısında ise asla telaş göster
memiş, adeta ehemmiyet bilt! 
vermemiş idi: 

- Hayır baba!... Ben size 
bu kızdan asla bahsetmedim. 
Bu bana ait bir iştir. Onunla 
görecek hesabım vardır. Buna 
kimse karışamaz. Hem sizi mü· 
teessir edecek şeyler söylemek 
istemem. Fakat münasip bir 
zamanında ne için sakladığımı 
söyliyeceğim. 

- Bu münasip zaman daha 
gelmedi mi? 

- Hayır baba!.. 
Papa gözlerini yumcf u. Lük

resin gözlerinden işin götülü
ğünü anlamıştı. Bu sırada oda
nın kapısı vurc.ıldu. Lükres he-
men kapıya koştu. Papa: 

- Kim o! Bizi yalnız bırakın. 
Diye haykırdı. Lükres buna 

ehemmiyet vermiyerek oda ka
pısını açtı. Kapının önünde du· 
ran uşak af diled kten sonra 
Lükresin saray kahyası Yako
monun kendisini görmek iste
diğini ve mühim bir söyliyeceği 
bulunduğunu bildirdi. Lükres 
yavaı sesle: 

- Gelsin. 

ftNI ySIR 

-H divas 1 Altı ordu 

z · l Sakarya ngı terey e Maçı Uzerindekl 

ıbrıs ve 12 adayı YrrıiM;f,i~~; Tahrir 

G • • d• ı 3-9-935 Tarihli gazetenizin g Ç Tİ ey avsıye e ıyor ar sporsayfasındakiAltınordu-Sa· 
. ~~ -~= -~ karya maçının hakemi bay 

Atina, 5 ( Ö.D ) - ıtalyan- arasındaki çarpışma bizim da söylediğimiz gibi barış yo- Şevki Aktuğuıı mektubuna ce· 
Habeş mes'elcsinden doğan memleketimizin de araya gir- liyle hal umudu hiç kal- vaptır: 
ge.ıel durum vahameti Atina mesini zarzri ve önü geçilmez mazsa bo"yle du"şu·· l · nce erm 1 - Nazilli - Uşak maçı 
gazetelerinden aceleci bazıla- bir şekle sokarsa. Fakat bu zamanı gelir. Yunanistan haklı hakkındaki yazılarımdan bay 
rını Yunanistanın hemen lngil· düşünceler salahiyettar ma- olarak bu barıs yoluyla hallin 
tere ile bağlanmasını tavsiyeye kamları ve erkani harbiyeleri bulunmasını dileyor. Bahusus Şevkinin fazla heyecana kapıl-
sevk etmiştir. Yunan dış ba- işgal edebilse bile, gazete sü- ki, işler normal bir şekilde dığını gördüm. Hakikaten ben 
kanlığının görüşlerini temsil tunlarında münakaşa edilecek yürürse ve harp yeni realite- de bunu bekJerdim. Bu beye· 
eden Katimerini gazett>sinin şeyler değillerdir. ler çıkarmazsa bütün Balkan c:ınladır ki üzerime dehşetli 
dünkü sayısında çıkan bir ma- Yunanistan lngiltere ile de andlaşmasının, kendisini küçük surette hücum etti. Ben uzun 
kale hem bunlara bir cevap halya ile de çok iyi mi.inase- andlaşmıya bağlıyacak olnn uzadiye cevap vermek tarafta· 
olmakta, hem de Yunanistanın bet halindedir. Güçlüklerin orta Avrupa andlaşmasının rı değilim. Gazete bu husus 
durumunu makul bir şekilde sulh yoliyle düzeltilmesi ıçın ?etice!i olarak er geç Italya 

k d' B gayret sarfedildig" i bir sırada ıle dogrudan dog" ruya dostluk için lfizımgelen izahatı ver-
gösterme te ır. u gazete di- d b miştir. 
yor ki: iki büyük ost memleketten ve el irliği bağlarile baglanmış 

l 
2 - Altınordu - Sakarya 

ltalyan - Habeş anla~mazlığı birinin veya diğerinin lehinde,biç o acağım umabiliriz. 
.... ")" k b bir sebep yokken, mevki almak Bu defn ı·htı'r .. zla hareket, maçına gelince : O gün maç-

goruşu ur en u görüc;me- u b K l H ı· · 
l d y biiyük bir hafiflik olur. Yakan- sadece akılane harekettir. tan sonra ay ema a ımm 
er e unanistanın durumu -- Altmordulu Saide ve bizim ar-

ve daha genel olarak ita)- K •o ı • d kadaşlanmıza trende de Uşak 
yan • Ingiliz rekabetine karşı n 0 Va oy erın e gurubu kardeşlerimize : 
alacağı tavır buğünlerde bir ta-
raftan bir takım esassız haber- k d k d - Hakem ben olmuş o)say
lerin, diğer taraftan da bazı Se iz ağ öyün en Karagöl bir dım Sakarya lstanbulda ola-

makalelerin yazılmasına sebep Gezinti yeri olmuştur cakh, sözünü hakem şevkiyede 
olmuştur. Bu makalelerde iki bilmecburiye duyurmak is-
büyük Akdeniz devleti arasın- Burnavanın en iyi ve verimli yapılması köy kurumunca onay terim. Esasen bunu muhterem 

d k
. k köylerinden biri de Altındag" lanmıştır y · A ı · M · a ı re abetin muhtemel geli- · enı sıra zmır - anısa maçı 

· 
1 

. ko-yüdür ki, bir vakıtlar Kok- Dog" anların baslıca gelı·r kay şım erı tahlil edilerek Yunanis- .. .. .. . • hakkındaki yazılarımda da yaz-luca adı verilen bu köy me!ı'ud nagı uzum, zeytın tütün ve 
tanın şimdiden kayıtsız ve şart- istirdadı müteakib tamamen meyvadır. Bu yıl köy balkı mıştım. Fakat münakaşaya se· 
sız, anasıl dostu, hamisi ve yanmış, harab olmuş, iskan meyvadan biraz fayda görmüş- bebiyet vermemek ve gelmiş 
müttefiki olan devletin, yani edilen muhacirlerin iyi çalışma- lerse de üzümden memnun olma- geçmiş bir hadise olması dola· 
lngilterenin tarafına geçmesi lnrile hemen hemen yeniden mışlardır. yısile tabetmerneği muvafık 
tavsiye edT D'" f yapılmıştır. Köyün her tarafı göze çar-ı ıyor. ıger tara - go"rmu·· ştu" • Sevgili Yeni Asarın 
t y h Yüksek yamacın eteklerinde pacak derecede temiz tutul-
an onanın emen cüretka- d b k d T · l b k du"şu"nceler·ı Yerı·nde olmakla b zUmrü gi i yeşil ikler arasma ma ta ır. emız. iğe u adar 

b
rnne ir siyasa çizerek böyle sıkışan bu güzel ve havadar ı·iayetedildiği halde bu yıl sivri beraber tekrar etrneği muva-

ir siyasadan doğabilecek zen- d f d k sinekten de rahat yu"zu·· go"ren yok yur parçası, tur an a raza ı fık buldum. 
gin semereleri, Yani 12 ada d tur. köy incelemeleri dolayısile ve siyah üziim yetiştir iği gibi b 3 - Bay Şevkinin tavsiyele-
ile Kıbrısı ele geçirmesi tavsiye kısmen de zeytin ve tlitün ürü- ir gece bu köyde kaldığımız için kk d k C d 
ediliyor . Bununla beraber sivri sineklerin iz'acından ne- rine teşe ür e er en ev e-

nU çıkarmakla şöhret kazan- fes alamadık Be k t · tin buna ihtiyacı olmadıg" ım 
aynı :ıamanda Yunanistanın bü- · re e versın 

b 
mıştır. Kamun bay Edı·p o" haddim olmıyarak kendilerine 

tün u mu·'hı'm meselelerde dı.g" er B k' t zyamanın urnovnnın ayrıca se ız a- d · b b B lk nıma era erinde taşıdığı ze- yine müsaadelcrile bildirmek 
a an müttefiklerinden müs- ne de Dağ köy vardır. Bunla- birli gaz. tulumbası imdadımıza isterim. 

takil olarak hareket etmesi rın içinde Çnmiçi ve Kayadibi yetişmemiş olsaydı bir dakika k 
l k ı d K 1 

Ba cevabı açık me tubumuo 
üzumu IJeri sürülerek onlardan öy erinin "sınırın a,, aragö bile uyku uyumanın imkanı 

daha çok Akdeniz menfaatları denilen tarihi bir köy vardır bulunamıyacaktı. ilk çıkacak gazetenizin spor 
olduğu ve Akdeniz duru· ki Yamanların bir kolu da bu Köyun kurum odası bir avu· sütununda yazılmasmı saygıla-

d 
köye kadar uzanmaktadır. kat a h · d f k d rımla dilerim. mun aki her hangı' bı'r karı· Y zı nnesın en ar sız ır. Mevkiinin letafetinden veJsuyu- O O 

şıklığın hepsinden evvel Yu- nun lezzetinden istifade etmek " " 
Cevdet 

nanistana dokunacağı kayde- istiyenler elueriyetle azad gün-
diJiyor. lerini burada geçirmektedirler. 

Yunanistanın şu veya bu Bilhassa Bornovanın belJi 
istikameti tutması hakkında başlı ileri gelen zengin ecnebi 

·ı 1 ailelerinin sık sık karagöle 
verı en öğütlerin ve gösteri en kadar bir gezinti yaptıkları 
sebeblerin iyi niyetli olsa bile görülmektedir. 
makul olmadığını göstermeğe Bu dağ köylerinden birbirine 
mecburuz. ltalyan-Habeş an- yakın o]anları da vardır. Bu 
laşmazlığı ve bundan döğan ltöylerin tam ortasına rastlıyan 
daha genel meseleler karşısın- Mansia - lzmir şosesi üzerinde 
da Yunanistanın mevkii müs- beş yol mevkiinde yeniden 
ta kil bir cüz'i tam mevkii o ·a- asri bir mektep yapılmıştır. 

Beş yol adı verilen bu okulas, 
maz. ltalyn Habeşistan arasın- beş höy çocuklarının ihtiyacını 
da anlaşmazlığa barış yo!ile t ·ı t · t kt d" 

amamı e emın e me e ır. 
bir son uç bulmağa çalışan 
uluslar sosyetesinde siyasal Okulun öğretmeni Bay Ab-

dullah adında sportmen, mü-
grublar müessir olacaklardır. Ô 
Ve Yunanistanın da bunlardan nevver bir gençtir. ğretmen 

yalnız okuldaki vazifesini yap-
birine mensub olduğu malum- makla kalmamış sıra ile bu 
dur. dağ köylerini birer birer geze-

Cenevrede Yunanistan Bal rek halkla temas erlerek köy-
kan andlaşması içindedir. Ve lüleri nurlandırmıya çalışmıştır. 

Bütün bu köyleri nahiye 
anlaşmazlıkların Uluslar Sosye- merkezine bağlıyan muntazam 
tesi alanında halli için yapabi- bir telefon şebekesi, ve posta 
leceği yardım Balkan andlaş- teşkilatı vardır. Bütün köyler 
malasının diğer üç üyesi i)e haftanın muayyen günlerinde 
tam bir anlaşma içinde kendini nahiyeden çıkarılan bir posta 

seyyar memuru vasıtasile ev-
gösterecektir. Italyan - Habeş rak ve mektublarını almakta 
andlaşmazlığın barış yolile halli ve köylerin gönderecekleri 
i ı kansız olursa ve ancak o za- mektub ve saire de gene bu 
man lngiltere ve Italya arasında memura tevdi edilerek yerle-
çarpışma kendiliğinden başlı- rine gönderilmektedir ki nahi-
yacaktır. O dakikadan itibaren ye müdürü Bay Edib Ôzya-
Yunanistanın da Balkan and- manın himmet ve gayretile 

vücuda getirilen bu posta teş-
laşmasının diğer azaları ve bil- kilatından höylülerimiz memnun 
hassa Akdenizdeki menfaatları göriinmektedir. 
bizim kadar itinayı istilzam Doğanlar köyU 
eden ve bizimle aynı hareke· Bu köy ilbayJığm örnek köy-
te yol açan T:irkiye ile sıkı lerinden biridir. Tam köyün 
bir i• birligıw · halinde 1talya _ ortasında güzel bir park vücu• 

" de getirilmiş ve parkın içinde 
İngiltere arasındaki rekabetten fiskiyeli bir havuz yapılmıştır. 
uzak durmağı mı, yoksa Parkan karşısına köylüye Un 
iki taraftan birine veya diğe- veren Atatürkün anıtı dikilmiş 
rine yardım etmesi mi Jizım- .. sağ tarafına da Voleybol sahası 
geldiğini düşünmesi caiz ola- ayrılmıştır. Bir de futbol sahası 

'ki taraf ayrılmışhr. Birde futbol sahası 

Habeşistan ve Almanya 
··-·. 

Zaman Almanya • • 
ıçın çalışıyor 

Bir Alman gazetesi 
Der Ring yazıyor 
Duco bntı alemine hizmet 

etti. Habeşistanda ne olursa 
olsun, yahud da ltalyan siya

sası ne şekilde inkişaf ederse 

etsin bizim için herşeyden 

önce ehemmiyetle kaydedilme

ğe değer bir hadise var· 
dır. Bu da lngiliz diplomasisi
ne indirilen ölüm darbesidir. 
Bütün bir sistemin ölümii 
önünde kullanılacak başka ke
lime bulamıyoruz. Bir uçurum 
önünde olduğumuz söylenebilir. 
Böyle bile olsa bu uçurum In

giliz siyasasının hezimetinden 
önce de vardı. Yalnız lngiliz· 

Jer onu bir yaımakla örtmüş

ler ve JlÖrmemiş gibi görün
müşlerdi. 

Bir tabanca kılıfı içinde kal

sa bile tabanca olmaktan çık

maz. Hele asla bir iğne olmaz. 

Bir kelime ile ifade etmek için 

batı Avrupasının hissedilecek 
bir hezimete uğradığı söylene· 
bilir. Bu son hafta içinde ln
giliz basınının ve onun arka
sında lngiliz zimamdarlarının 
arzettikleri manzara kaba bir 
manzara idi. Filh kika genel 
efkiran endişeleri ve korkusu 
karşısında müşterek güven, 
uluslar kurumu ''e :tecri ted
birler ittihazı ihtimalini ileri 
s\irerek bir komedi oynadılar. 

ln2iliı 2enel efkarı bir tu-

vaziyeti nasıl görüyor? 
Berlln ••• EylOI 

zağa düştüler. Fakat Pariste 
toplanan üçler konferansının 

itası gözlerin açılmasına yardım 
etti, Bütün tahminlerin ve zan
ların yalan olduğu anlaşıldı. 
Ingiltere hak, şeref, ahlak ve 
fazilet gardiyanlığını yapmak 
için bir zamanlar dayandıiı 
platforma artık malik değildir. 
Mussolini hu sözlere karşı sa
dece omuzlarını kaldırdı. Ve 
kartlardan yapılan şato yıkıldı. 
Bundan anlaşıJıyor ki demok
ı asi fikri gibi demokratik dip
lomasi de ölmüştür. lngiltere· 
nin samimiyeti, cihan siyase
tinde şüpheli bir söz olmaktan 
çıkmış değildi. iç siyasada bu 
samimiyetsizlik daha azdı. Bu
günse her sahada aynıdır. 

Yepyeni bir devir karşısın
dayız. Almanya, son diplomasi 
faaliyetlere doğrudan doğruya 
karışmıt ise de köke) vaziye
tinin ne kadar doğru olduğunu 
bu hadiseler bir kez daha te
yit etmiştir. Böylece memleke· 
timizde bazı inatçı kafaların 
tahayyül ettikleri metodlar da 
ebediyen iflas etmiş bulunu
yor. lngiltere Fransayı kendi 
tezinin muvaffakiyeti için kul· 
Janmak istedi. Bunu ananavi 
bir ustalıkla yaptı. Fakat te
şebbüslerin suya düştüğünü 

gördü. Hadiselerin inkişafı Al
manyanm bundan istifade ede
ceğini gösteriyor. Zaman bizim 
icin calısıyor. 
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MAZi 
Bu akşam yıne içimde bir 

gariplik var. 
Komşunun gramofonu, tesa

düfen, en oynak ve şen hava
ları çalıyor. Ben bunları dinle
dikçe kalbim daha fazla sıkı

lıyor, hüznüm artıyor. Hafif, 
serin rüzgara rağmen, oturdu
ğum yerde adeta terliyorum. 
Neden? 

Hep ~enin yüzünden ey sev
gilim! 

Semadaki yıldızlar, yaprak
ların hışırtısı, tenha sokaklarda 
akseden ayak sesleri ... Şu otur
duğum yerde bile seni bana 
habrlatıyor. 

Hayahmız birbirine öyle ka
rışmıştı ki ... Ne tarafa baksam 
ıeni görüyorum. Ne işitsem, 
bana, senden gibi geliyor. 

Bu metin, kuuvetli bağlara 
nasıl kopardın, bizi birbirimiz
den nası! ayırdın,bilmem ki.. 

Hani bizi ölüm bile ayır
mıyacaktı? 

Hani biz önümüze çıkan her 
manii yakacak. yıkacaktık ta 
llelebed birbirimizin kala
caktık? 

Halbuki. •. Hiç bir mani çık
nadan, durup dururken, aşkı
nıu ıen yıktın, yaktın ... 
·• Ey valz! O 11iz~ôr g eril 
Oül geçli ve 11e11ôalwr g e{li!,, 

Niçin geçti? Pek eyi bilmi
yorum. Belki, son zamanJarda 
arasıra söylediğin gibi, " bir 
çiçekle yazın çıkmıyacağını" 
anladın da ondan... Lakin sen 
benim için, bir çiçek bahçesiy
din. GüJden Yasemine, Karan
filden Laleye kadar bin bir 
kokuyu, bin bir rengi bana an
".ıK sen vermiştin! Ve sen de 
bunları yalnız benden aldığını 
kaç yüz kerre tekrar etmemiş 
miydin? 

Ah... Mazi, şimdi gözümün 
önünden geçiyor. " Polonez ,, 
alemleri, "Büyükdere geceleri,, 
"Bebek,, 41rtları, " Küçüksu " 
gezintileri, "Çubuklu,, bahçesi, 
11Beykoz,, parkı, "Pendik., eğ
lence!eri... Tam on bir senelik 
müşterek hayatımız efsanevi 
bir tablo gibi, en küçük tef er
ruatına kadar, bütün minalarile 
itıe karşımda ... 

Fakat ne yazık ki matem 
kadar siyah bir perde onu 
örttü. 

AIJah aşkına, yüzünü göster; 
bu karanlık bibin!. Hiç olmazsa 
mazimize hürmel et! Hiç ol-
mazsa, yediezelin bütün sanat
karlığile işlediği o tabloya acı, 
onu olsun zulmetten kurtar ... 

Evet! 
Çünkü sen, işitiyorum ki ma

zimızi de inkara kalkışmak-
tasın. işte bunu yapma, bunu 
olsun yapma! 

Ben sana: 
•· Madam ki bir g-ün gekcek 

ayrı/araktm 

Oılmez gıbı dwd1111 da neden sinemi 
yaktın?,, 

Derken, senden ziyade safi-
yetimi muahaze ediyorum.Bun
dan alınıp, halimiz, istikbalimiz 
gibi mazimizi de baltalamaktan 
çekin! 

Gerçi .. iklimi muhasinde 
başın göklere değmiş,, tir, fa
kat sakm başın dönmesin! 
Unutma ki: 
" Sevgilim senin de geçer zamanın 
Ne şölırefin kalır, ne lzüs11ü finın 
8ö;•ledir kanun11 kahpe dıinyamn 
Dört mevsim içinde bir balıar olur,, 

Fakat neler söyliyorum ben? 
Zamanın geçince; şöhretin, 

hüsnüanın kalmayınca ben seni 
sevmiyecek miyim ki!. Hiç buna 
imkan var mı? 

Sen, benden uzaklaştıkça, 
iştiyakım artıyor. Aradan sene
ler geçti, Jakio aşkım geçmi
yor. Ben, senin şöhretini, hüsnü 
anını değil, bizzat seni sevi
yorum. 

Çehren, bir çocuğunkü ka
dar saftı Ne mahcup bir edan 
vardı! Her halinde, her tavnn
da asil bir tereddüd göze çar
pıyordu. Sesin, bizzat senin 
kadar güzeldi. Ruhun gül gibi 
rengin, temiz ve terütaze idi. 
Sabah, sanki senden örnek al
mıştı ve aşkın her şeyden fazla 
hayattı! Sonra, bütün bunlar 
kaybolmakla kalmadı. tamamen 
tersine döndü. 

Niçin? 
Çünkü seni benden başkası 

çalmıştı ve sen, benim haya
tımı çalıp götürmüştün! 

Bana dünyayı cehennem ve 
kenöini ifrit gibi gösterirken, 
hen hali sende eski sabahı, 
eski rengi, eski kokuyu sezi
yordum ve bunları başkasına 
cömertçe verdiğini gördükçe, 
kalbime yeni bir zihirli ok sap
lanıyordu. 

Artık elverir! 
•· Ey meliki tellı mrşrrp, yok mudur 

lrakkı 11emek 
En geuk za!ınettiğim rıkll nillavet 

engrrekl,, 
Dem:yeceğim! Hayır, bu hi

tap için sana, dilim varmıyor! 

Sana son sözüm şudur: 
" Ben öldükte nig ônm gel gtizer kıl 

kabrim listıimlen 

Göreni" di1·elrr n11r indi, gördük. 
bir mezar üzre,, 
Kopya eden 

Mazlum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristanda 
Bir Bulgar - Elen cemiyeti 

kurulması için Sofyada bir 
toplantı yapılacağını yazmış

tık. Bu toplantı 29 Ağustos 
tarihinde yapılmış, cemiyetin 
kurulması için seçilen iğreti 
büro başkanhğma eski elçiler
den B. Radef, üyeliklere de B. 
Kerekof ve Trifonof seçilmiş
lerdir. Bu cemiyetin hedefi, 
Bulgar ve Elen uluslarının ya
kınlaşmasına çatışmak, arala
rındaki ekonomi ve tecim il
gilerini geliştirmek ve bu he
defleri gerçekleştirmek için lfı
zımgelen bütün çalışmaları yap
maktır. 

§ Bulgar hükumeti, yabancı 

memleketlere satacağı tütiine 
karşılık demiryolu vagonları 
satın almaktadır. Bu ayın için
de gelecek olan ilk partide, 
50 tane üçüncü mevki vagonla 
50 t n:: marşandiz vagon var
dır. ~unların gelmesinden son
ra Bulgaristan mal taşıması ve 
yolcuların çabuk gönderilmesi 
bakımından güçlük çekmiye
ccktir. 

Tecriibeli 
Bir Muhasip Arayanlara 

Muhasiplikte tecrübesi olan 
bir zat iş arıyor. Yeni Asır 
idaresinde (Nesip) adına ola
rak tahriren müracaat edil
melidir. 2-3 (2020} S.8 

Gayri menkul malların açık 
,, Arttırma ilanı 

IZMIR İKİNCİ iCRA ME
MURLUGUNDAN: 

Doktor Esada (400) küsur 
lira vermeğe borçlu lbrahim 
Süreyyanın namına kayıtlı olan 
tapunun 13-3-935 günlemecin· 
de ve cilt (181) ve (63) sahi
feye kayıtlı lzmirde şehitlerde 
makara sokağında 18-20-22 
kapı sayılı evvelce ahır ve ha
len dört tarafı dıvarla çevril
m ş ve bir kısım yerinin üzeri 
açık harap ahırın (6) hissede 
bir hisseei (150) lira muham-

men kıymetli o lup tarihi ilan
dan itibaren 30 gün müddetle 
açık artbrmıya çıkarılmıştır ta
lip olanların kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bankamn t eminat mek-

tubu vermeleri ve a rttı rma 10 -
10-935 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 11 de 
dairede icra olunacaktır. Mü~-

terilere ait 5062 numaralı d os
ya irae o:unabileceği gibi 
fazla izahatı lazıma dahi ve-

rilir. Talipler bu hususun dai
reye talik olunan açık arttır
ma şartnamesini 20-9-935 ta
rihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irti ak 
hak sahiplerinin bu haklannı 
ve bu hususla faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrak 
müsbitelerile 20 gün içinde 

icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu ıicilıle sabit 

olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından haric kalaeakları 
ve tayin ediJen zamanda arttır-

ma bedeli gayri menkulün yüz
dey etmiş be.şini bulmadığı 
takdirde en son arttıramn ta
ahhüdü baki kalmak üzere 

arttırmanın on beş gün daha 
temdid edilmek suretile 25 -
10-935 tarihine tesadüf eden 
Cum<! günü saat 11 de gayri 

menkul en çok arthrana ihale 
edilecektir. Sabş peşın para 

iledir mal bedeli alınmadan 
teslim edilmez mal bedeli ve
rilmez ise ihale kararı feshe

dilir ve kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğu bedel ile al
mağa razı olursa ona ihale 
edilir o da razi olmaz veya 

bulunmazsa icra dairesince 
beman 15 gün müddetle art
tırmaya çıkarılır bu arttırmayı 
alakadarlara tebliğe hacet 

Her Halde Görünüz 

Kayseri 
Pamuklu Dokuma 

olarak çıkardığı 
Fabrikasının ilk 

mallar sergide 
defa 

SÜMER BANK 
Pavyonunda teşhir olunmaktadır 

Radyo sergisinde Önemli bir yer alan 

TELEFUNKEN 
Modelinin 
6 lambalı 

Radyosu panayır 

Şerefine gelmiştir 

Kısa, orta ve uzun mevceleri büyük bi hassa· 
siyetle alan ve kudreti 
Olan bu makina zarif 

makinalardan üstün 
şekilde arzedilmiştir 

Fennen en son tekiimüJlerini nefsinde toplıyan ve eıı 

• sa1r 
bir 

müşkülJerin hayretini mucip olan hu makina 

1936 MEVSiMiNiN BiR HARİKASIDIR 
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Sayın lzmir h2.!kı ve Panayır ziyaretçilerinin 
Bu makinayı tetkik etmeleri için 

Borla Biraderler VE 
Şürekası 

Ticarethanesinin Pavyonlarına 
Hararetle davetlidirler 

olmayıp yalnız ilanla iktifa 
clunarak en çok arttırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ibale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mesul olduğu ve 
tapu harcının Belediye ve vakıf 
icarının ve yüzde iki buçuk 
delliliyenin müşteriye ait ol
duğu ilin olunur. 2847 (2033) 

(2035) 

A VCILARIMIZ.A 
Milli fabrikaları"' 

mız mamulatınclaP 
(dumansız yerli a-V 
barutu) adı altında 

. b. "t •" yenı ır çeşı a 
barutu piyasaY 
çıkarılmıştır.Bu 
b baPCI arut, ya t)et 

memle ke 
e"' yapısı benı ,. .. 

ri barutlar 
yar .,e 
evsafın"' 
dan lı01! "et 1 

bit b• 
ruttur 

Şekil No. 2213 A.V. ŞekiJ No. 2213 .. yapıll 
Hem yerh iyi 

DAIMON MARKALI 
Bu numaralı fener iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

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

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

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 
(ANADOLU Hurdavat mağazası) 

olması hem de P"" 

f b 1 Olası 
evsa ta u un ba"' 
dan ötürü bu .. pJf."" 

rutu kullandıgı baı 
da duyacağlDIZ 

1 ktJf· 
iki katlı o aca ıJf. 

yerli baru~ua:ıeJli 
.. .k. yuz yuz. ve ı ı . .0 .. ı rıÇ1 

gramlık kutu a .., .. 
.. gr~I>" 

de olarak ~u.z 'f op· 

ir viliyeti 1afia müd .. rlü- ilan 

ğünden Nafıa Mu··du··rıu··g" u··nden 

iz 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 70 ve 250 gramlığı 175 kuruşluk fiatle idareoıızın tılır 

hane sabş mağazasile belJibaşlı satıcılarımız tarafından 53 esi 

Kullanışta kutuların üzeıindeki tanımlara dikkat edi~rut 
ve her çap için gösterilen miktarlardan daha fazla 
hakkı kullanılmaması gerektir. Nafia dairesinde lizımolan 30 çadır ile 12 tombro arabası ve 

100 tane tahta kovanın ilan edilen açık eksiltmesinde istekli Nafıa MüdürlüğünUn Karantinadaki ambannda mevcud hur-
çıkmamasmdan ötürü eksiltme müddeti 1 O gün uzadılmış olduğun- dalar satılığa çıkarılmıştır. isteklilerin 11-9-935 çarıamba günü 
dan isteklilerin 12 eylül 935 Perşembe günü saat 11 de daimi aaat 8 den 11 e kadar Karantinadaki ambarda bulunmaları. 
enrü-m.J!~~~...J=...:.·:.:J:.~~~~~-=:...=__:_----__.;~~..:_~ıMMaA.1t.~...l.~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

inhisarlar idaresi 



e EylOI ~--~ 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve nor sansız bir surette :v~palmış olan mekteblmlzln 

Ana ve ilk kısın larına talebe kayH ve kabulü ey~QIUn ikisinde başlar .• 

Bugüne kadar piyuaya çı-

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
u?..zLzLXZ/Z/./L//L//h en son usull~re gore hazırlanmışbr. 

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

karılan traş bıçaklarının 
Kayit işi: en eyisi 
rz////7/.L/7.L/7.LFJ KIR ZI AY 

bıçaiı olduğu herkesin tec· 
rübeıile anlaşılmışhr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak is
tiyenler 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmahd r 

-~~m;-~~~~~~~~5~26 (2001) 

İzmir Kuzu 02-lu , "-n 
Çarşısı 29 numarada ft • 

t ı ı S •t hırdavat a ya i aı mağaza-

•
sına müracaat et.inler. 

- !I 

AŞE 

il 

Sizi günJerce ısbrap çek~~~ten kurt~nr . 
En şiddetli baş, diı, adale ağrılarını, uşutmckte~ muteveJlıt 

bütun sancı ve sızılan keser. Nezleye, ıomatızmaya 
kırıklığa karşı çok müessirdir • 

Mideyi bozmaz kalbi ve böbreklerı . yormaz~ 
GRIPıN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrıkasını; muta

hassıs kimyagerleri tarafından yapılı.r. Her eczane e 
vardır. 7.5 kuruşa satuır 

~ iZMi~R~~ 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~.'irketin l\lerkez ve }"'abrıkıısı: lzrnırd.o llıılkııpınardndır 
Yl'rll PamulJundan Al, 1 aygore, Köpe/ibaş, DeOlrmen, 

~eg/k ve leyiak .Ma~kalarını lıavı her nov! J{nlıot bezi 
ınıal oylf•ıııl"'kte olup malları Avı npnııırı nynı tıp ıııcmıu 

cntıııa fniktir. 
Telefon Jlo. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayıra Izmir 

(H 1) Per. 
.... t ~ ,~· ...... : ,;, • • - ... ,f'. ,:::·: --1~ 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Alaybey, Birinci Taslıçeşme, Alireis, Ha.cı Alicf, L~b!ebici ve 

Yapıcıoğlu sokaklarının çevrelediği Ali reıs mahnllesınm Ka
dastrosuna ilan tarihinden onbeş gün sonra ba~lanacaktır. Bu 
~ahalJe içinde gayrimenkul malları veya gayrım~nkul mallar 
U~erinde ayni hakları bulunanlar onbeş gün geçtıkten sonra 
bır hafta içinde bu mahallede bulunacak kadostro postalarına 
nıUracaatla beyanname almaları ve bunları aldıktan sonra dol
durup veya posta memurlarına doldurtup en çok bir ay içinde 
tekrar postalara tapu senedı nüfus kağıdı veya. sair vesikaları 
da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayrımenkul mallar
la bunlar üzerindeki ayni haklar 2613 sayılı kanunun yirminci 
~addcsinin C fıkrası mucibince vulrnf erbabından alınacak ma
lumata istinaden tahdit ve tesbit edileceği bu mahallede gayri-
rnenkul mallar üzerinde ayni hakları bulunan kimselerin malumu 
olrnak üzere ilan olunu. 

2848 (2030) 
-, A 46R" rp:'!CJa 

Tu .. gutlu Belediyesinden: 
Turgutlu belediyesi için 220 volt ve 25 vatlık iyi cim 800 

anıpüle ihtiyaç vardır. 20/9/935 saat 1 Sde ihalesi yapaJacajmclaa 
alip belecliy • e miira (20'l7) 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

• n 

Faal ye t di!9 
Her türlu istirahat mevcuttur. Mükemmel otel lokanta 

gazir o hül~sa her tiirJü ihtiyaç ve J•onför vardır. Banyolard~ 
b?! ba~çe.cı~ suyu bulunur. Banyo idaıesinin hususi otomo
bıh Salıhlı ıstasyonunda emre amadedir. Her aıleye müsta
kil nrb vı>~il"r. 

Fia la : Banyo dahil ol aK üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısım rda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 4-0, üçüncü 30 ku ~tur. 

Müstecirleri: 
Ctcmahh ~hmet Hamdi ~e Ali alcı 

22 - 26 (1180) 

• 
zmır 

Dire n: 
Mendirek üzerinde bulunan 41 ve 45 numaralı kömür 

depoarlının çatıları idaremizde mevcut şartname ve projelri 

mucibince yapılmak üzcrz Eylülün on birinci Çarşamba günü 

saat on altıya kaciar açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye 

girmek için iki yüz yetmis lira depozito parası veya bu kadarlık 

Banka mektubu \ermek şarttır. Şartnameyi ve projeleri görmek 

istiyenler Genel Direktörlüğe başvurmalıdır. 
29~6 2746 

Iznıirliler Istanbnlda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda ri t } otelinde 

~rkecide Osman· yeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve hcr~.ese kendisini sevdiren bay Omer LUt-
1!~1~. Bay 0'!1er Lüt~ lzmir Askeri otelinin mües
sısıdır. Kırk bır senehk tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaliideliklcre ilaveten fictlar 
müthiş ucuzdur 

ln~aııtını?. için atidekiihtiyııçlnrınızı pek uouz 1 ıyatlarla 
temin etmek isterııoniz Halim nğa çar, ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarotbanototinf' miiracaat odini?. 

ÇiME ~TO 
Çubuk demir ve her neıi çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden llivhalaı 11e bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve het cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve /ngillz künkleri ve bunların te/eTTuatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul elmtz 
Yerll Çl•enlol••• Batan •••k•I•• 

En ••••it ŞeP•ltle 
••l•••mızd• S•tıl•• h 3 

-YEN9İ 
Hurufat Dökümhanesi 

Abdüliziz Heybeli 

• J\furabıt Çarşı ı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

" -·Ôoğruluk 

Çabukluk 
Basımevi hurufatı, galentUr, anterlln 
lhtiyactnlzı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllr 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltl Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika· 
metile nam k?zanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yemden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçck olan sayın müşterimizin her tür]ü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolayhldar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikntı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almck için taraçnlarımız müı· 
tcrilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatnk fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

:~~.._.._, __ ~~~ll";J.~ft';;:(S,,q2~2-26 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

lthaiat giim öğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

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

demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi saat 14 te açık artbrma 
s'1;rctile satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satıı ko
mısyonuna mürncnat etmeleri ilan olunur. 

28-29-30-31-1-3 4-5-6 2688 (1277) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

lımir defterdarlığından: 
ı ..... n•n vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval y-· 

sına s6re haczedilen ıkincı mıhçılar sokağında kliin 1 o ve 12 
ıayılı mağaza jJe sabunhane tarihi ilandan itibaren 21 gün mlld· 
detle müzayede çıkarıldığından almak ve p~y sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahulit kalemine gelmeleri. 

23-27-1-6 2679 (1258) 



TURAN Y AG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRIKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

ZıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekJiğile 

göğsünüzü ka bartacakhr 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

SaJon, yeınek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz •• o 

Merkez: 
İzmir 

tkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

Euseneki 9 Eylül panayırmda en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmt!ğe şimdi
fon hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

SA 1 
TER...._ 

PUDRASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplannızı uzun müddet yeni olarak ..ıdar. 

Y-ENI A51R 

Şerefine 
Eczacı Kemal Aktaş Hilal 

Büyük ucuzluk 
Eczanesinde 9 gün 
yapıyor 

1 Eylôl sabahından 9 Eylôl akşamına kadar 
Kemal K3mll kolonya - Esans ve mustahzaratında, gözlüklerde sıhhi 

korsalarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenzlh1t 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvarırız 
ml:ı:ll!di~;;ım;ama11mm .. mr;ı ......................................................... .. 

Kemal Kamil kolonya • Esans ve mustahzaratında yüzde 10 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp·rin Bayer 30 
Kori:or ,, nezle · ,, 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ., ,, gülsuyu ,, ,, 40 
O kinolin ., saçsuyu ,, 40 ,, ,, kınakına hulasası 40 
Gliserin şişe 20 Müshil hapları kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

Ml ATO El. 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Miizayede ile fevkal
ade büyük. satış 
Acele yolculuk dolayısiyle 

8 Eylfıl Pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepe vapur is
kelesi yanında sahil tarafında 
910 numaralı hanede maruf iki 
aileye ait fevka.~.de lüks mo
bilyalar müzayede suretil e :;a

tılacaktır. 

Tokal on Kremi gündüz için 65 
,, ,, gece 

N ej - seven pudrası 
lngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasas 

" 

w 

80 
60 

12,5 
20 
55 

A SIUl~USAI~ .... ..., ................................. . 

.J 

Panayırında 

ÇOLAK ZADE 
'*" 0·?,.ceısaeı 

PAVYONUNU GöRENLER 

Fa brikasınııı 

lzmirde emsali bulunmıyan 
20 parçadan mürekkep sedefle 
işlemeli şam işi hereke kuma
şından şark salon takımı ve 
kilim perdeleri, Vocaphomio 
markalı büyük salon gramafonu 
45 pilakla birlikte, kappel .-
marka yeni bir halde yazı ma
kinesi, fevkalade lüks maundan 
mamul çift ve tek kanatlı ay
nah dolaplar, cevizden mamul 
tuvalet 2 adet komodinosu, 
büfe, dört köşe maundan ma
mul anahtarlı ve anahtarsız ye
mek masaları ve bir çok heza
ran iskemleler, bayü ayna, 
küçük şifonyeralı dolap, 9 parça 
cevizden mamul kadifeli oda 
takımı, jardenyera, bir adet iki 
direkli iki kişilik brons kesme 
karyola maa somya ve cibin-
liği, tekrar 2 adet direksiz 
bronz kesme karyola maa 
somya, güzel bir amerikan ya
zıhane ve koltuğu, deri bir 
kanepe iki koltuk, yazıhane için 
etejer, paravana, 2 kişilik ce-
viz karyola maa somya, 4parça 
hasır takımı, şıfonyerli 2 kapılı 
aynalı dolap, 2 adet aynalı 
şemsiyelik, bronz kornızeler ve 
tülleri, singer el dikiş makinesi 
amerikan kadifeli bir kanepe 
iki koltuk, çocuk arabası duvar 
saatı, salamandire soba, lavo-
man tuvalet, çocuk karyolası 

camlı levhalar, vazolar ve bir 
çok ısparta, ferahan, kazak, 
uşak halı ve kilim ve seccade
leri ve sair bir çok mobilyalar 
bilmüzayede satılacakbr aynı 

zamanda ev icara verilecektir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şmık 

Telefon: 2056 
J. .. (2026) (1-3) 

Y aptı~ı kumaşl?>rda gösterdiği muvaffa
• ye i takdir ediyorlar. 

u fabrikanın kumaşlarında şu güzellikler 
emen !!:Öze çarpar. Saf yünden yapılışları, 

ucuzluğu, sa~lamlığı, ütü tutarlığı, soıınaı 
ve çekici ren)[ güzelli2'i. 

•· 
Mutlaka ziyaret ediniz 

Pavyondada toptan ve perakende satılır 

~ 
,!Jl(L}6(;/./.LXL//.//L/.//,7.YZ.z///,,, ~iiE:l:::iilllllll_l!aiz.irJmm:ICS::m&llB!Bil!t.. l~lll!llmJll••·~~~Ô~· ;lotoıJ1111 1 

~ DOKTOR ~ Doktor Paris fakültesinden 
1j 

'' N Diş tabipler 1 

:~etai T aratçıi :Kemal ~atir ~:=~~eÇc!~:~~~ 
iÇ HASTALIKLARI ~ SARAÇOGLU Hastalarını her gu hYat11 

mütahassısı Memleket hastanesi saat dokuzdan b;ş 5. z1 
~ ikinci Beyler sokağı Türk Dahiliye Mütehassısı Beyler - Numan za e ıeriı>0e 
~ müzayede salonu bitişiğinde ~ Muayenehanesini 2 nci Bey- numralı muayenebaoe 
~ No. 45 ler sokağında 65 numaraya kabul ederler. 3921 
Öğleden sonra 15-18 kadar ·. nakletmiştir. Tel. 3956 Te1

1
efo; dell ~~ 

hastalarını kabul eder E · K ti d Cuma ve sa ı t·"e~ 
1250) Telefon 3806 vı aı an aa tram\"ay ca - has --

desi No. 594 Tel. 2545 kadarmemleket 



YENi ASRI 
----== ~ 

F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg lim::ınları için yük ala
caktır. 

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

ORESTES vapuru S eylülde 
beklenmekte o!up yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Vama ' 
ve Köstence limanlann hare-
ket edecektir. 

HERCULES vapuro 19 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Yarna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNtEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter
d~m, Hamburg, Danwg, Gdy
n~a, Goteburg, Oslo ve lskan
dınavya limanlanna hareket 
edecektir. 

HEMLAND rnotörü 16 ey
lülde gelip yiikünü tabliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
turg, Dantzig, Gdynia, Gote-

Urg, Osfo ve lskandinavya 
lirnanlarma hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yülrünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantvg, Gdynia, Got~
bursr, Oslo ve lskandinavya lı-
llıanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITtM RuUMAİN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eylülde Ma ta, 
~~nova, Marsilya ve Barselone 
ıçın yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve ta.h'liye biaası 
a.tkasında Fratelli Sperco acen
bılığınn müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 200~2005 

• • 
DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı ~ 

Beyler hamamı karşısında x 
<; No. 41 :-... 
.... . ut 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 

TELEFON 3686 ~ 
24-26 (924) ~ 

'LL7...L/7J.7.7../../J77..zz:n7.7.7YX7~ 
C/J.7J,zr.L7JJ7T/.Z/,ZAZ7..7Y..LZJ. 

Hususi muallim ~ 
Jkmale kalan ilk ve orta ;-.,. 

llıektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rurnuzile Kemeraltmda An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna müracaatları 

5-10 
~Z77.7.7-77ZT07.7.rf./.77~ 

w. 
N. \'. 

F. H. Van Der 1 
Zee & Co. 

Deutche Levante Linie 
TINOS vapuru halen lima

nımızda olup 6 eyliile kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük a lac:ıktır. 

CHIOS vapuru 16 eylülde 
beklen;yor. Hamburg, Bremen 

ve Anversten yük çıkaracaktır. 
ITAURI v2puru 16 eylülde 

bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Direkt Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 

alacakbr. 
WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

yük atacakhr. 
WASGENWALD vapuru 14 

oirinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

ARMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 7 ey
lülde bekleniyor. Anvers, Rot
terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 
NORBURG vapuru 8 birinci 

teşrinde bekJeniyor. 8 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
d ıı m ve Hamburg için yük 

alacaktır, 
Arment Deppe - Anvcu 
EG YPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Doğru An
vers için yük alacaktır. 
American Export Lines Nevyork 

Birleşik Amerikaya doğru 
seferler 

EXECUTlVE vapuru 18 ey-
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. AIS Spanskelinjen 
SARDINIA motörü 27 ey· 

lwde bekleniyor. Doğıu Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 

alacaktlr. 
SAN ANDRES motörü 23 

birinci teşrinde bekleniyor.Doğ

ru Dippe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Service Direct Danubiea 
Tuna hattı 

ALISA motörü 9 eylülde 
bekleniyor. Betgrad, Novisaad 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 

alacaktır. 
BUDAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 

alacaktır. 
A TID motörü 29 ağustosta 

bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komamo, Budapeşte, Bratis
lava, Vıyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

9 EYLÜL 
BUyUk kurtuıu, bayramı şerefine 

Şifa Eczanesi 
1 Eylülden 9 Eylül akşamına kadar, tuvalat çeşitJeri, ko-

lonya ve müstahzarat ve reçetelerde fevkalade tenzilat 

yapacakt r. 
lzmirliler ve lzmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır-

mamalıdırlar. 
S. Ferit kolonya, esans ve müstalu.ar~tınd_a % 10 

Asprin Bayar 30 Gözlük çeşıtlerınde ~o 10 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

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

DiKKAT• S. Ferit ŞiFA ECZANESi 
• HUkGmet sıraSI 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eylıılde 

L:verpool ve Svansca'dan grı
J!p tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liveroool ve Glasgov için yük 
a'n<'nktır. 

ROul\H.LIAN vapuru 20 
ey1ü!de Liverpool ve Svansea
dan ve•io tahliyede ihu1unacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
ALGERIAN vapuru limanı

mn:da olup 8 eylüle kadar 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup 18 eylüle 
kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahlivede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tesriniev
ve1e kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

Tbe General Steam Vavi
aation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru limanı
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra ;cin yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eyliile 
kadar Londra için yük ala
calchr. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hamburg, Brenıen ve An
verstcn gelip tahliyede bulu
nacakbr. 

Not: Vapur tarihleri ve va
p.ur~arın isimleri üzerine deği
~ıklıkJcrden mesuliyf"t kabul 
edilmez. 

,. 

Zayi 
Izmir ithalat gümrüğünün 

4-5 numarah ve 5-11-32 tarihli 
870 liralık teminat mektubu 
makbuzunu zayi ettik, yenisini 
alacağımızdan eskisinin hük
mü kalmıyacağı ilin olunur. 

Strugeo ve Krespin 
2851 (2028) 

lzmlr beledlyeslnden: 
Türk parasının kıymetini 

koruma baklandaki 11 N. lı 
para kararnamesinin 17 nci 
maddesinin muaddel şekline 
dair 3070 sayılı kararname 
örneği uraydaki ilin tahtasına 
asıllmıştır. fstiyen okuyabilir. 

2849 (2029) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
--BI:IC 

VAPURllUMANI 
G .. ZLÜ:K: 

• O'{ZZ/~.Z. 7.7J..7J.WJ/IU.. !"7.7.ZZ7~ 
Şımdıye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isteneniz BAŞTURAK 
HAMDI NOZHET: 

Sıhlıat Eczanesi 
. . . . . . . . . 

ne ui'rayınız E 
••••••••••••••••••••••••••••••••ir••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Tahsinin Kurtuluş yurdu 
Hastanesinin AME;LIY AT 

ve yevmıyelerı fiatı 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ikinci sımf yevmiye 

1, 5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 

ilaç yemek dahil 
Adres: lzmir Çivici hamama civarı 

Müdüriyeti - Telefon (3309) 
15 - 26 (1235) 

Umum Hastalarm ~azarı Dikkatine 
~n s~n .. sistem .. mid~, kar~n ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesı luzum gosterılen pılotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
ka~ık bağları, düzt~banlar için .taban korsaları gayri tabii 
dogan çocu~lann vucutlarındakı iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luktan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebeleıin çalışma ~snasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

ı·uRK.ıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERJ 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapwr 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öj'leclen sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

~ - )ı 

SEL~~ ,. 

- Neden siı:de içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemeuiniı. 
diğer taraftan fada terledijiaiz için kalori aarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

T ecrübcsi yapılmış binlerce kiıiye reaçlik, sıhhat ye 
ne§'e Yermiş olan 

Klna •~tıtll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ıörmeyen yoktur. 

Her ecr.anede bulunur. 

- Bornova Tarım okulası 
(Ziraat mektebine) girıne şartları 

1 - Okula yatılı ve para ile girmek istiycnJerdcn kadro fazlasa 
kaldığında parasızdır. Yıllık ücret üç takait olmak tiıcre (200) 
liradır. 

~ :::: Ok~la iise kert~in?e olu~ amacı (gaye) tarım bilgilerini 
eyı ogrenmıı gençler yetiftirmektır. 
. 3 ~ Okulaya girmek için gereken belge (vesika) Jar aşagıda

kılerdır: 

A) Orta okula şehadetnamesi. 
B) Türk tab'ası ve yaşı 16 - 19 olmak. (Hniyet cüzdanı aslı 

veya tasdikli örneği.) 
C) Tarım işlerini yapacak vücut sağlığım gösteren doktor raporu, 

(Hastane olan yerlerde heyet raporu.) 
D) Eyi ahlaklı oldüğunu gösteren be1ge. 
E) Çiçek aşısı. 
F) Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduj'unu gösteren belge. 

(Arazinia buJunduğu Jçebaybk, yönetim kurulu veya tapudan 
alınacakbr.) 

G) Okula ve tarım direktörlülderinden alınacak kefalctnamc-
nin noterlikten tasdik ettirilmesi. 

4 - Parasız a-irmek istiyea i.teldiler kadroyu geçtiiindc mü
sabaka imtilııamna girerler. Bu imtihan ders ve günleri ayrıca 
namzetlere bildirilir. 

5 - Okulaya girmek istiyenler Yukarıda yaz!lı belgeleri tam 
olarak ya doğrudan Okula direktörlüğüne veyahut bulunduğa 
yerin Ziraat id relerine başvurmalıdır. Kayıt itlerine (15) Aius-
tosta başlanacaktır. 25-4 - 14-24-5-15 2l76 (1052) 
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ŞEVROL fabrikas1 lıerkesin. kesesine 
göre kamyon yapıy<?r. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tenezzüh şasisi 

11
/ 2 Tonluk Kamyorı şasi 

2 Tonluk Kamyon şasi 

... 

• 
Si: 

Nakliyatınızı Ş E VR O B kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

Fazla mukavemet, reparasiyon hususunda 
kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. Tepeden süpap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

irinci Kordon 13~ 

Zından ve Çangal ormanları Türk Anonim Şirketi 

Karadeniz sahillerinde AYANCIKTA dünyanın birinci derecede büyük ve son sistem makinalarla mücehhez fabrikalarına 
malık olan müessesemiz muhtelif orman mamulatını dünya piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmu~ :ur. 

Köknar: 
Marangozluk için fevka1ade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kr.zanmıştır. 

Kırmızı ve sair markalar yapı, ambalaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

Çıralı: 
Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. 

Kayın: 
Kaynadılmış ve buharlanmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Bubarlanmış kayınlar çekmez, çatlama:: ve kurtlanmadıklan için mobilya, otomobil 

karoserisi, sandaliye kunclra kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahıap aksam tamirinde kullanılır. 

e: 
Etüvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli yivli ve dilli olur hiç bir kusuru olmıyan gürgen agacından ihzar edilmiştir. 

Güri'enleri.miz Slovanya gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayınların İzmirde satı~ yeri Kerestecilerde Hilal kereste fabrikası olup bütün bu saydıklarımızı 

.. , 

na a ının 

Numaralı avyonunu Görmekle Mümkündür 


