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En karişık 
ihtimaller 
Karşısındayız ... ___ ,.,.. ____ _ 

İtalyan - Habeş davası, göz
lerde inkar edilmez bir haki
katı canlandırdı : Arsıulusal 
nıüoasebetlerde hak, adalet 
~zleri boş bir anlamd~n 
ıbarettir. Kendi kuvvetı -
ne, ulusal kaynaklarına, tü
kenmez enerjiler yaratan yurd 
sevgisine güvenmiyeu meml~
ket, davasında ne kadar samı-
nıi ve haklı olursa olsun kuv
~et)i olanın baskısı, yumruğu 
altındadır. Hiç kimseden yar
dım göremiyecek, medet um
nııyacaktır. Zira dağ başında 
Pusu kurarak soygunculuk ede
ni, adam öldüreni haydut sa
Yan insanlık zaif bir ulusun 

' 
varlığına göz diken, ona sal-
dırmak için binbir vesile ara
Yan mütearrizi henüz ayni şe
kilde görmeğe alışmamıştır.Son 
Yirmi senelik deneçler bile 
eski sistemin, empcryalizmayı 
besleyen, ona yepyeni istin~d 
noktaları hazırlıyan sistemın 
bir anarşi alemi yaratma
sına engel olamamıştır. Tersine 
olarak her geçen yıl, ul~slar 
kurumunu biraz daha zaıflat-
nıış, onda otorite, nüfuz 
adına birşey bırakmamıştır. 
Uluslar kurumundan çekilen 
'Veya çekiimek tehdidini savu
ran devletler özel durumların
dan hoşnud otmıyanlar, toprak 
sınırlarını genişletmek isteyen
lerdir. Japonya ve Almanya 
için böyle olmuştu. Yarın 
halya için de böyle olacaktır. 

Bugün bir koloni paylaşma 
davası karşısındayız. Bu işe 
asırlarca önce başlamış olan 
ülkeler ellerındekini korumağa 
razıdırlar. Bu bakımdan em
Peryalizmaları durluk ( is
tikrar) devresindedir. Japonya, 
kendi aleminde hiç durmadan 
ilerliyor, genişliyor. Onu yolun
dan çevirmek için bütün çalış
malar boşa gitmiştir. Şimdi 
halya da Japonyadan örnek 
alıyor- emrivakiler yaratmak 
istiyo~. Hiçbir kuvvetin kendi
sini yolundan alkoyamıyacağını 
iddia ediyor. Şahlanan emper: 
Y lizmalara bu hudutsuz güvenı 
Veren hep uluslar kurumunun 
Zaafıdır. Eğer bu 1-..urum, ger
çek anlamı ile bir barış kuru
nıunun bütün otoritesini topln
rnış bulunsaydı, eğer büyük 
devletler gizli kapaklı bir siya
saya açıklığı, samimiyeti ter
cih etmiş olsalardı bugünkü 
kötü durum bu derece içinden 
çıkılmaz bir hale gelmez, Av
rupa ve hatta bütün dünya 
bu kadar karışık, korkunç 
ihtımallerle karşılaşmazdı. 

Uıuslar sosyetesi konseyinin 
son toplantısında ltalyan dele
gesinin sözleri. Romanın Ha
beşistaola olan davasını hallet-
mek hususunda kendi kuvve
tinden başka hakim tanımadı
ğını bir kez daha meydana 
l<oymuştur. İtalya Habeş ülke
sini yutmağa karar vermiştir. 
Bu hırsını haklı göstermek için 
ileri sürdüğü biricik delil 
Habeşin medeni uluslar 

aylesi arasında yer alamıyacağı 
iddiasıdır. Hab~istan istediği 
kadar insanlık aleminin mer
hametınP. l,aşvursun; istediği 
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abcş imparatoruna Q"e ı ce: " talvan mandasını kabul' 

etmektense intıhaı eder m.,, Diyor. 

ltalyan flo er 
.lstanbul, 6 ( O. D ) - Ce

nevredeo bildiriliyor: ltalya
Habeş durumu en nazik ve 

. safhasına girmişt r. 
gergın J z , . 
Habeş murahhası bay e- e nın 
beyanatı ltalyan murahhas he
yeti üzerinde bir kamçılama 
tesiri yapmıştır. ltalyanın der
hal harekete geçeceğinden en-
dişe ediliyor. . 

ltalyan fdoou 
Lerosta mı? 

Istanbul, 6 (Ö.D) - Ati~a
dan gelen telefon haberlerıne 
göre Italyan donanması Leros 
adasındn toplanmıştır. Adalı 
Rumlar askere çağrılmışlardır: 
Diğer kaynaklardan bu haberı 
teyit edcc~k malümat alınma
mıştır. 

Daha so bin asker 
lstanbul 6 ( Ö. D. ) - Ro-

•• 

Adis-Abr.bada Jtaıynı ı boz~u11a 
11 rralall Mr.llrliğitt Mozelesi 

madan alınan haberlerde Ital
yanın yeniden 50 bin askeri 
silah altına çağırdığı, bu kuv
vetin de Şarki Afrilrnya gön
derileceği bildiriliyor. 

Piy a azı v z 

Kurumun sermayesı bir buçu 
Derha başlıyacakt1r -

milyo 
Cela 

kiline karar verilmiştir. Bu 
şirl< et İzmir piyasasından lü
zum hasıl oldukça üzüm mü
bayaa edecek ve borsada na
zımlık vazifesini görecektir. 
Şirket teşekkülü · çin gereken 
formalitenin ikmalini bekleme
den hemen mübayaata başh
yacaktır. 

inhisarı r ldaresa de 

·? 
ı . 1 

• 

lfabeş veliahdı Asfa-Aessc11 
•• Haysiyetimizi 

Koruyunuz. ,, 
İstanbul, 6 (Ö.D) - Lon

dradan bildiriliyor: lngiliz ka
binesi gece fevkalade bir top

Sollu dtirdundi sahifede 

iradır Ü avaa a .., 
ayarın diyevi 

Türkofiscc yapılan teşebbüs
lerden sonrn lnhisa,.:ar idarcs' -
nin geniş ölçüde mubayaata 
karar verdiğini, bu hususta 
alakadarlara iycap eden emrin 
verilmek üzere olduğanu yaz
mıştık. Haber aldığımıza göre 
İnhisarlar idaresi bugünlerde lşbllakası J:t'llrl dıukıoıii 

lt111ammer l :ris 
ve en geç gelecek hafta ba- lamak ve normal fiatı saptamak 
şında mubayaata başlıyacaktır. amacile ulusal bankaların işti-

/ ko11011u bnlw111 < tlal IJaı at GUzel bir haber rakiyle bir formül yapılmasını 
Ankara 6 (Ö.D) - Ziraat Ankara, S (A.A) - lzmirde tensip etmiştir. 

bankası ile iş bankası arasın- üzüm üretmenlerile temas eden Bug!in ziraat ve iş bankala-
da müştereken bi~ b~çuk mil- Ekonomi bakanı Celal Bayar rının iştiral<iyle yapılan top-
yon sermaye ile bıt şırket teş- üzüm f .yatlarında istikrarı sağ- Sollu dorlllincii saltifrdr 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·kadar küçük ulusların auto-de- mez~e büyükler aralarında an- daolmasıdır. Bundan ötürüdür ki 
termiantion ( kendi kendilerini laşacak nokta mı bulamazlar? bugünkü görüşmeler, daha ziyade 
idare ) hakkından bahsetsin iki emperyalizma karşı karşıya Ingiltere ve Italya arasında bir 
hepsi boştur. Ulusların doku- dikilmiştir. Bu düellonun sonucu anlnşma 7emini bulmak içindir. 

nulmaz müsavat hakkı kuru bir tasavvurun çok üstünde ihti- Habeşistan yaşamnğa layık ol-
hayaldir. Bu davada Habeşi mailere yol açabilir. Bir kez duğunu gösterecek bir enerji 
kurtaracak yalnız özel kuvveti, şurası muhakkaktır ki: lngiltere kuvvetile ulusal varlığını koru-
yaşama enerjisi olabilir. Ger- hak ve adaletin bekçisi olarak mağa muktedir olursa, o zaman 
çektir ki lngiltere koskoca bir "ltalyaya dur,, diyecek değil- bütün anlaşmalar suya düşer. 
pamuk davasından doğan ha- dir. Bugün lngiltereyi ltalyanın Yaşamağa azmetmiş ~ir miUe-
yatiğ menfaatlarını gözetmek karşısında ~örüyorsak sebebi Jetin önünde, cmpc:y~lazmala~ın 
için Italyanın genişleme hırsına Habeşistanda yerleşecek bir sancakları yerde spruklenmege 
fren takmağa çalışı~or. :akat ltalyanın yarın Mıaır jçin de bir mah~~..:.'~~-ıt. :..jıgı:n 
Habeş kendi kuvvetme guven- tehlike teşkil edeceği kanaatın-

A.,dalea bir yazı ıniina~ebetile 

ltalyan başmürahhası 
ış a anımızla görüştü 

Italyan gazeteleri: " Italya asla 
Anadolu k yılarına el atmayı 

ü :·nmiyoruz. ,, Diyor ar 
lstanbul, o (Ô.D) - "Jornal 

De Geoeve,. in Anadolu kı
yılarında ltalyan ulusunun yer
leştirilmesine dair manasız 
yazısı Cenevre ltalyan meha
filinde teessürle karşılandı. 
Yazı derin hayret uyandırdı. 
ltalyan başmürahhası Baron 
Aloisi Türltiye dışişleri bakanı 
B. Tevfik Rü~tü Arası ziyaret 
ederek uzun uzadıya görüştü. 
Baron Aloisi bu görüşmeden çı
karken etrafım alan gazeteei-

Sonu üçü11di sahifede - 7. R. Atas 

ilbay Fazlı Güleçin 
Gazetemize beyanatı 

Müstahsili tenvir 
Bildirimler 

Dün ilbaylıkta üzüm hak
kında alman tedbirleri bildiren 
tebliğat üzerine Bay Fazli Gü
leçin başkanlığında bir loplautı 
yapılmıştır. 

Toplantıda Türkofis direk
törü bay Ziya, inhisarlar yar 
başdirektörü bay Hüsnü ve 
Ziraat Bankası yardirektörü 
hazır bulunmuşlardır. Dün sa
bah üzüm fiatleri sukuta ~ey
yal görülüyordu. Fakat alınan 
tedbirlerin öğleden sonra fiatle
ri tuttuğu görülmüştür.Bugün fi
atlerin yükselmesi bekleniyor.in
hisarlar idaresine de mukarrer 
üzüm mübaynası için emir gel-
diğinden dün mübayaaya 
geçilmiştir. Dün inhisarlar 

Sonu iki11ri sahifede. -

Yağma Hasanın böreği ••• 

Almanya - Ya bana pay .•• 

için ilçebaylara 
gönderildi ... 

/·az/J Olikç 
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Bir hatayı tamir, ıslah 
ve telafi etmekte, onu 
irtikap etmemekten zi-

yade kıymet vardır t 
ita a?ız insan yoktur lu"ikmii ve

rilse hakı;ız!ık edilmemiş otur. Burıun 
içi11 herluuıgi bir itala ehemmiyetsizse 
afjedilmtlidir, kasta makrun deifilse 
esbabı muhııf/e/e a.ranılıb /ailirıe 
imkfın nisbdinde az ceza l 1erilme!idir. 

Hafa işlememek, şüphe yok ki bü
yük bir kıymettir. Fakat b11ndan da
ha büyük olan kıymet, insamn ltata
sını bizzat anlamak zekôsım, ıtiraf 
etmek faziletini göstermesi. soma bu 
/ıatasmdan mütevellit zararları tamır 
ve te!afı, bu hatasmdan m ilfV !lif 
vaziı etleri is/alı ııol1111da bıkmadall 

çalışması buna icab ediyorsa ııakfı itaya! 
etmesi ve bu11da!l zel•k duymasıdır. 

ln:.anliğın etı büyük alômetll'rtnden 
biri de işte budur. 

MazlQm 1 
.~~~~·~· ... ·~~~-

11 hay Fazlı Güleçin J 

Gazeteıııize beyanatıl 
- Baştarafı I nci sayfada -

idaresi Türkofisle teşriki me
sai ederek mübayaata devam 
edilmiştir. 

Dün llbaybktan mülhakata 
alınan tedbirler hakkında müs
tacel tenvir için bildirimler 
gönderilmiştir. 

Dün toplantıdan sonra 
kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize ilbay Fazlı 
Güleç toplanb sonucu hakkın
da şu beyanatta bulunmuştur : 

Üzüm için yeni tetbirler a
lındığını gazetelerde gördünüz. 
Vilayetçe de buna kabın ( za
mime) olarak köylüyü en çok 
malını satmağa sevkettiği an
laşılan köy salmalarmm fi
yatların düşmesine ve mahsu
lün piyasaya normal duruma 
aykırı olarak çıkmasına sebep 
olacak şekilde toplanmaması 
ve köy sandığına borcu olan
ların paralarının müsaid za· 
manlarda alınması ilgililere 
bildirildi. 

Bir kaç gün İçınde bilhassa 
Merkezi bükümetin aldığı ted
birler yüzünden fiatlerin normal 
duruma döneceğini kuvvetle 
ummaktayım. Köylümüze bu 
iyi vaziyeti bulmak ve malla· 
rını iyi fiat1e satabilmek için 
kısa bir %aman sabır etmele· 
rini tavsiye ederim. 

* • • 
Haber aldığımıza göre koo-

peratifler.in alacakları için köy
lünün müsait zamanları kullan
ması cihetin· n temini alakalı 
makamlardan aynca istenmiştir. 

1 • • • • fT 

KADINLARI 
FUHŞA TEŞVİK 

EDENLER 

a 
ihracatı için 

tedkikler 
Orta ve güney Avrupa mem· 

leketlerine yaş meyva, üzüm 
ve sebzelerimizin ihracı için 
bundan evvel yapbrılan ted- , 
kiklerde transit yeri olarak 
Tiryeı;te limanı münasib görül
müştii. Fakat bu yoldan yapılan 
ihracatta ürünlerimizin Ji. 
manda fazla kalmalarına sebe
biyet verildiği ve çürüdükleri 
görülmüştür. Bunun üzerine 
Ekonomi Bakanlığı başka yol
lardan da Avrupaya yaşmeyva 
ve sebzelerimizin ihraç edile
bilmesi için tetkikat yaptır
mıştır. 

Bu tetkikat neticesinde Ro
manyanın Köstence limanı 
transit yeri sayılmak ve bu 
yoldan Avrupa memleketlerine 
ihracat yapmanın daha kolay 
ve elverişli olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu tetkikat sonucu Ekonomi 
bakanlığınca şehrimiz Tecim ve 
Endüstri odasına bildirilmiştir. 
ihracat tiplerimizin bu yoldan 
yapacapları işlerde her türlü 
kolaylık görecekleri de ilave 
olunmuştur. 

Hava gazı 
İmtiyazı 
Havagazı şirketi; imtiyazını 

on beş Eylülde Be'ediyeye 
devredecektir. 

Şirket abonelerden aldığı 
depozito paralarını bu tarihe 
kadar sahiblerine reddederek 
bu aboneleri her türlü borç 
ve taahhütten beri olarak Be
lediyeye verecektir. Şirket 
memur ve müstahdemlerinin 
kanuni istihkaklarını teslim 
tarihine kadar tamamen öde-
miş olacaktır. 

Panayırı gezeuler 
lzmir Panayırını şimdiye ka

dar gezenlerl81,955 kişiye ba
liğ olmuştur. Yalnız dün 8,604 
kişi Panayırı gezmiştir. 

Soyguncular 
Bir soyguncu Torbalıda 

Tutuldu 

• 

• ----.....re ı n 
-~a aş adı 

iat arda _erhal otuz paralık 
Bi· yü ~sekrk görüldü ... 

Yükselmen· n devamı bekleniyor 
Busen~ki üzüm rekoltesinin yasada hasıl olan durumdaki 

fazlalığı karşısında müstahsı!m fevkaladelik idareyi vaktından 
gösterdiği isf cal hasebiyle evvel işe başlamağa sev ketmiş 
iiziim p'yasasında belirmiş o]an ve piyasada her sene yapmak-
durum ve fiatl:ırmda her gün ta olduğu nazımlık vazifesine 
görülmekte bu:unmuş ola·ı Lu bene her yıldan daha erken 
düşkünlükler üzerine lzmir başlamasına snik olmuştur. 
üzüm sahcıları birliğinin Eko- Yüksek cumhuriyet idaresi-
nomi bakanlığı ile sair alaka- nin müstahsil ve tüccarlarımıza 
dar makamlara mür. cant ile knrşı beslediği sevg;nin aşikar 
üzüm fiatJ::ırının tutulması ve bir nümunesi olan bu hareke· 
doğrudan doğruya piyasada tin kalplerde uyandırdığı sc-
panik zuhuruna meydan bmı- vinç gerek bağcılarımızın ve 
kılmaması için acile tedbirler gerek satıcı tüccarın çehrele-
ittihazı istirham edilm·ş, bu arada rinde açıkça görülmekte ve 
iki gün evvel de ekonomi ba- okunmaktadır. 
kanlığma verilen bir telgraf lnhisarın piyasaya cıkmasile 
ile Türkofisçe fiatların düşme- bugün için görülen yükseklik 
mesini temin noktasından itti- nevine göre on para otuz para 
haz edileceği vadedilmiş olan arasındadıl' ki bir gün zarfında 
tetbirierin bir fuı evvel kuvve- bu kadar tereffü cidden yal-
den file çıkarılmnsı yalvarılmıştı. nız alakadarları değil ticaret 

Üzüm satıcı1an tarafmdnn hayatına az çok vakıf olanları 
tevali eden bu müracaatlar ve da sevindirecek bir şeydir. 
Ekonomi Bakanımızın üzüm pi- Inhisarın dfınkü mübayaatı 
yasası ve üzüm fiatlarmı ya- yekunu 361 çuvaldan ibaret 
kmdnn takip etmekte olduk- olup fiatleri de 5. 75 ile yedi 
!arının fili ve açık bir ifadesi lcuruş arasındadır. 
olarak bugün inhisarlar idare- Şurası şayanı kayıttır ki bir 
si lzmir baş müdüriyetine üzüm gün zarfında borsada on bir bin 
mübayaası hususunda evamiri 

çuvalı mütecaviz üzüm sntışma 
lazıme vermiş ve inhisar der-

inhisarın 361 çuvallık mübayahal mübayaaya başlamıştır. 
İnhisarm borsada üzüm mü- atının ehemmiyetsizliği ortada 

bayaatma başlıyacağı keyfiye- iken bu miktarın fiatlar üze-
li bugün sabah şayi olur ol- rindeki tesiri büyük ve çok 
maz günlerden ber: ortalığa kıymetlidir. 
hakim olan yeis ve nevmidi Inhisarın bu şekilde piyasaya 
zail olmuş ve satıcı tüccarın çıkması bağcı ve tüccarımız 
derhal yiizü gülrnü~ür. için bir kuvvet olduğundan bu· 

İnhisar idare ... i gerçi her nun heran ve zaman için eksil-
sene piyasadan üzüm mübayaa tilmiyeceği ve belki denildiği 
etmekte ise de bu sene mah- gibi ziraat bankasının da ayrıca 
sulünün fazlalığı dolayısile pi- bir zahir olacağı muhakkaktır. 

~~~~--..::;m~9N~~B.-CH$•e-4t•la~--------~---

Ondü asyo 
Makineleri 
Altı aylık ondülasyon maki

nelerinin belediyece kontrolü 
kararlaştırılmıştır. Bunun için 
yakında belediye elektrik mü-
hendisliğince kontroUara başla
nacaktır. lzmirdekı bütün Qn
dülasyon makineleri be1ediyece 
bu maksatla şimdiden tesbit 
edilmiştir. 

•••••• 11 ıR 

O t la r ı ıı kurutul-
• • 

ması ıçın 

Demiryollarma yakın yerler· 
de biten otlar kuruduktan sonra 
yangın tehlikesini doğurmakta
dır. Bu tehlikeyi önlemek için 
Ilbnylıktan bütün ilçelere gön
derilen bir bildirimde bu. gibi 
tehlike gösteren otlann halk 
tarafından temizlettirilmesi bil
dirilmiştir. -Bergamalı Zehra adındaki 

kadını para mukabilinde er
erkeklere satmakla suçlu çal-
gıcı Huriye ile Memnune adın
da bir kadım gene bu şekilde 
satmakla suçlu topal Sabri bi
rer yıl hapse ve elJişer lira 
ağır para cezasına mahkumi
yetlerine arkadaşı Ahmedin 
altı ay hapsine ve 33 lira pa· 
ra cezasına, Irgad pazarında 
berber Mustafamn dükkanında 
yatıp kalkan Süleyman oğlu 
Mehmedi ustura ile boğazın
dan keserek yaralam~kla suç- { 
lu Kayserili Nuh Mehmedin l 
bir yıl iki ay hapsine asliye 

İzmirden Aydına gitmekte 
olan iki kamyonu Ortaklar ci
vannda soyan ve bir ameleyi 
öldüren soygunculardan birisi 
Torbalıda tutulmuştur. Bu sa
bıkalı Durmuş oğlu Kara Meh
meddir. Mebmed önce ortak
lar nahiyesinde amelelik edi
yordu, vak'adan sonra ansızın 
ortadan kaybolmuştur. Soyguna 
uğrayan kamyonların şoförleri 
Kara Mehmedi teşhis etmişler
dir. 

Ağız kavgasında 
' Bir adam yaralandı 

Muhacirlere 
Verilen Mallar 

ceza hak yerinde karar veril
miştir. 

Mehmec\in arkadaşları zabı

taca aranmaktadır. Mehmed 
ifadesinde: 

- Ben buraya tuğla ve ki
remit yakmağa geldim, dimekte 
ise de vaziyeti şüphelidir. 

Tahkikata devam olunmak
tadır. 

ADET 

20 
KUVVET DEMEKTiR 
İlkteşrin - Pazar 

Günü yapılacak olan 

Genel Nüfus Sayımı 
Türk Ulusunun Kuvvetini 

Gösterecektir 
BaşvekAlet 

istatistik Umum MUdUrlUğU 

Cumaovasmın Akça köyünde 
bir ağız kavgası sonunda Ha
lil oğlu Süleyman bıçakla Sü
leyman oğlu Mehmetli ağır su
rette ~ara.Jamışbr. . ·-·····-... Bir katil ağır cezada 

Karaburun ilçesinin Ambar· 
seki köyünden Ali kızı Refi
kayı öldüren Hasan oğlu Salih 
duruşması yapılmak üzere şeh
rimiz ağır ceza hakyerine ge
tir.ilmiştir. 

İskan direktörlüğünce şimdi
ye kadar lzmirde iskan edil-
miş olan muhacir, mübadil, 
harikzede ve mültecilere ne 
kadar mal verild.ği hakkında 
bir istatistik hazırlanmıştır. Bu 
istatistik yakında iç bakanlığa 
gönderilecektir. 

•••••••••••• 
Panayırda baöırrhz mı? 
Panayır yerinde sarhoş ola

rak bağırıp çağıran Malatyalı 

ıbrahim oğlu Mehmed tutul
muştur. 

ELHAMRA 1. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

5 eylfıl perşembe günü başlıyor 

VIY ANA AŞK !11ın 
Viyana musiki motifleri üzerine yspllmış olan 

ilimlerin en mUkemmeh, unutulmıyacak 
bir filim.. MAGDA Şnayder ve Volt lbah-Betty 

Musiki : Johann Strauss 
C7.TZZZ7.Z7ZZ OJ:.7..zz.Z27.:ZZZ7J2ZZZ7..Z 7ZZZZZJUZUJ,.7.7.LZZ7..Z 

BugUn: 
Seanslar 5-7-9 

Küçük Haberler: 
l\'ianisa sayı-va B. Kenan 

Manisa saylavı eski İstanbul 
genel savamanı bay Kenanın 
önümüdeki hafta lzmire ge! r k 
Manisaya geçeceği haber alın
mıştır. 

Tayin 
Ilbaylık tarım direktörü bay 

Suphi Özkurt otuz lira aylıkla 
Ordu ili tarım direktörJilğüne 
atanmıştır. 

Belediye encümeni 
Urny encümeni dün öğleden 

sonra doktor Bchcet Uzun 
başkanlığında toplanmıştır. 

Bay Celal 
Şehrimize gelerek genel nü

fus sayım işlerini teftiş eden 
istatistik genel direktörü Bay 
Celal dün Afyon tarikile An
karaya gitmiştir. 

Küçük h vvanların 
Tahniti 

Kuşlarla küçük hayvanların 
ve memeli hayvan cesetlerinin 
nasıl tahnit ve muhafaza edi
lecekleri hakkında Tarım ba
kanlığı tarafından hazırlatılmış 
olan bir tarifname Tarım di
rektörlüğüne gelmiştir. 

llbayhğın 935 bütçesi 
ilbay lığın 935 varidat 

ve masraf bütçelerinin ba
akanlar kurulunca onaylana
raka postaya verildiği iç ba
kanbktan ilbaylığa bildirilmiş
tir. Yeni bütçe gelir gelmez 
genel meclisce kabul edilmiş olan 
ve bütcede tahsisatları mevcut 
bulunan işlerin yapılmasına 
derhal başlanacaktır. 
Takas heyeti toplandı 
Türk - Fransız ticaret an

laşması Türkofis direktörlüğü 

iJe takas heyetine tebliğ edil
miştir. Gerek hususi takasla, 
gerek klering veyahud da blo
kaj usullerile Fransaya yapı

lacak ihracat hakkında konuş
mak ve Jazımgelelen formali
teleri hazırlamak üzere takas 
heyeti dün sabah tecim ve 
endüstri odasında toplanmıştır. -·-9 Eylôle 
Yetişemiyor 
Üç buçuk aydanberi bekle

nilen ve Eylül günü Hilal ec
zanesi tarafından piyasaya çı
karılması kararlaştırılan eczacı 
Kemal Aktaşın (Zümrüt dam
lası) kolonyası; etiketlerinin 
yetişememiş olması yüzünden 
ancak EyJülün yirmisinden 
sonra lzmir muhitine tılısımlı 

ve esrarlı kokusunu ncşrede
cektir. Eczacı Kemal Aktaş 
kolonyasına güvenen bir muh
teri sıfatile diyor ki: Kokula
rımı, eserlerimi bütün lzmir 
ve etrafı baştan başa bilir, An
kara ve lstanbul kibar alem
leri pek iyi tanır, Zümrüt 
damlası cidden bir şaheser 
olmuştur. Eczacılık ve koku
culuk mevkiimize (Zümrüt 
damlası) bir şey daha ilave 
olacaktır. 

Meraklı ve değerli çalışkan 
eczacımızı şimdiden tebrik 
ederiz. 

ÖŞE iDEN 

·r tedai 
"Şarap içmek ve şad olınak 

benim ayinimdir, hem küfür 
den, hem dinden fariğ o:• 
mak benim dinimdir, dehrİP 
geJinine senin nikahın nedir 
diye sordum: dedi: Senin şad 
gönlün benim nikahımdır.,, 

t: 
• • 

Panayırda Iran pavyonunu 
gt-zerken Ömer Hayyamın r•" 
bailerini andıran dokuma işler 
görmüşdüm. Bu gece size ne Y9 " 

zayım diye düşünüyordum. Ha: 
yalimde bu tablo tecessfön ettı 
ve ondan hatırladığım bir P8 \ 

çayı başa aldım. Hele oradaki 
bir resim Hayyamın: 

" Ey saki lale renkli kırnı•~ 
renkli şarabı getir ve surabi" 
nin boğazından kan akıt, btl" 
gün şarab kadehinden başk• 
temiz içli bir mahremim yok " 
rubaisini ne kadar hatırlatıyor• 

Dostlar bu iki parçada da 
mfına apaçıktır. Lakin bun°' 
bu apaçık görünüşü anlaıııa" 
yıb da yüz göst~rişi anlaya~ 
lara sapan kimseler Hayyalll 1 

oldum olası kör kütük sarhoft 
fikirlerini şarab küpunün içİO; 
de boğmuş sanırlar, ne yaıı 
ki, bu böyle değildir. 

bir Ben çok sohbetlerde; 
çok ayyaşın ağzınd~ . ge:: 
Hayyamın terennümlerını b .. 
mestliğe alet olmuş gördiidl 
ve duydum. ,Jj 

Hayyam belki şarap ıçe 
amma her rübaisinde şarapt., 
bahsi bunu ima etmiyordu. 1-1•1" 

h ttaO yam sakiden, şaraptan, aya ti 
söz söylerken umumi bir ih• 

ı•" ile hayattan, hayatın her 
man başa vurduğu, ömrü törpdil" 

. . fi' 
lediği olur olmaz dertlerını .. 
rin bir !akaydi ile karşılaosal' 
tan dem sürüyordu. b .. 

Ve içimizdeki enerjiyi 
11' 

yatı sevmek ve mestolrn• ol 
ıçın şarab olarak k~b tL 
etmiş bunu ona remz etnııf rİ" 
Din kitaplarının, din vaizle ... 
nin ahirette kevser şera?1 

/ 
0

, 

dettikleri gibi bu da vıc :6 .. 
gönül istirahatı manasına g ıat 
yordu ve halfı da anJıyaP 
indinde gelmektedir. el" 

Anhyanlar bunu kabul 

b h · · de-" mekle bera er, epımız bO" 
lamasak bile hayatın .z0ı:1 rJJelı. 
nu anlatıyor, anlamak, bıl -lı 

b'l edl~ yahut anlamamak ı 111 rt'P 
~ "e boyunduruguna boyu.?.. or11St 

dün ağlarken bugün guluY 
işte Hayyamın felsefesi... il 

ro1<d 
Açık teşekkür: it"" 
Karımın tehlikeli hastalı iti'' 

da yüksek ihtisası, kibar eO 
AIA bl - ·ı IAka göster a ıcena ıgı ı e a a oj-
doktor Saib Saffet l(aşık~r1 
luna candan teşekkürü 
sa yarın. 

f. O· 

Bornova 
Mezbahasında o"' 
Ağustos ayında sorll t9 

mezbahasında 90 ko~~~Jı, S 
keçi 153 kuzu, 61 ~I ,,_ ,; 
öküz 48 inek ve 111 ~•Y"" 
mak üzere 486 baş 
kesilmiştir. 

Bilômu:ı vilayet ve kazalar De~e: 
ve flususi miiessesat meınurı0 

Pan.ayır SÜMERBANJ< 
dakı..... ---- ~'Ot . .,.. ,.,. ~«·-·'"" ·:~·;.. •.• • ..:< f · .• ,.., ;. ., •• 1c;&>t'< 

~ , • .. ... • . .- ; • • - • .. i"{ • ~ 

p ~ ndB0 avyonu ve satış magazası ·Je 
her tür.lü ihtiyaçlarını Kredı 
temin edebjlirler. h.3 
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Zecri tedbir alınacak mı ? 
.......................................... z:.. ............................... .. 

ln~ilizler~ göre barışı ancak 56 devletin 
müşterek tedbiri koruyabilir 

Ingiltere ltalyanın Mısırdaki faaliyetini protesto edecek 
Londra, 6 (A.A) - Timcs 

gazetesi yazıyor: 
ltalya uluslar sosyetesi önün

de Habeşistanla münakaşadan 
imtina etmekte devam ediyor. 
Bu kahul edilmesi imkansız 
yeni ve mutaazzımane bir ha
rekettir. Bu bareker Habeşis
tan uluslar sosyetesi üyesi ol
mak istediği esnada ltalya ta
rafından Habeşistana gösteri
len müzaheretle pek az kabili 
teliftir. ltalya tarafından 

Habe.şistandaki hayat şartları 
hakkında uluslar konseyine ve
rilen muhtıranın büyük bir 
kısmı şüphesiz ki doğrudur. 
Fakat bu muhtırada söylenen 
şeyler bundan 12 yıl evvel 
ltalya habeşistanın uluslar so!l
yetesioe kabu!ünü hararetle 
müdafaa ettiği esnada daha 
doğru idi. 

1 Diğer lngiliz gazeteleri baş
makale•erinde dünkü Cenevre 
hadisesi haklnnda tefsiratta 

bulunmamaktadırıar. 

Zecri tedbirler 
Londra, 6 ( A. A ) - DaiJy 

Herald gazetesi yazıyor: 
Uluslar sosyetesi üyesi olan 

56 devlet tarafından zecri ted
birlerin müştereken tatbiki de· 
mek barış demektir. 

Sıkıntth lntlbAlar 
Paris 6 (A.A) - Bu sabahki 

Fransız gazeteleri neşriyab 
Cenevrede dün geçen hadise· 
Jerin yeni akisler doğurması 
korkusile sıkıntılı bir intiba 

hissi vermektedir. 
Jozenin müdahalesi hakkında 

fikirler bölünmüş olmakla bera· 
ber çoğunluğu bu müdahale· 
deki meriliği takdir edi1orlar. 
Mısırdaki f aallyetlerl 

Londra, 6 (A.A) - Siyasal 
çevenler ltalyamn Mısırda ln
giltereye karşı olarak sarfettiği 
faaliyetlerin yakın bir zaman
da Roma nezdinde bir protes
toya sebep olabileceğıai san
maktadırlar. 

1 "'it;ıy· ....................... ş;·;;~;h1:;~~;··· ...... SOD ... Dikik8! ....................... .. 
. Dış b anı ızla görüştü D l I d 

- na taratı ı nci sm•Jada makalede Anadolu telmih ede- e egasyon ar arasın a 

MUZIK . . . . . . . . 
=~ 

Fiatl<ı rda zam yoktur, Fırsatı kaçırmayınız. S. ~ 1 . ,, .... ,_, .................• , 
11-W~;rK •.•AJ:• • • • • • ~ J9 • ·~ l."..l' • • • •.•u:.c!.lJ /") /°):///."L//4/:/:////:1' // ~_,.,., 

Y.aflı " •• rf'r.'l!-f'.{(r.{~~r.~~-(1:-{1'1;"'.r.fl"i 11 •••••• 1ı'fı.1 ••••• il •••• 1 il ••• 

Jere "Journal deGeneve,,in ya- rek bu topraklnrm da Italya· H tı• •• •• 1 
zısı münasebetile hayret ve nın f?'Zla niifusunu _alabilece- arare ı goruşme er 
teessürünü bildirdi. İtalyan ga- ğinc ışaret ctmektedır. 
zetclerin'n husu i maksatlarla Giornale D'ltalya bu yazı-
yapılan bu neşriyata cevap ve- dan bahsederek diyor ki: 
receğini söyledi. Şurasını hemen söylemeliyim 

"Böy'e b r Y düşün- ki, ltalya asla Anadolu kıyı
medlk,, diyorlar larına el atmayı düşünmemiş-
"Giornale D'ftalia" bu hu- tir. Bu topraklar hiçbir veçhile 

susta yazdığı bir makalede Is- Habeşlere kiyas göstermez bir 
viçreli gazetenin neşriyatını ulusa aiddir. Ve ltalya bu 
reddederek : "ltalya a&la Ana- u usla samimi ve emin bir 
dolu kıyılarına el atmayı dü- dostlukla bağlıdır. 
şünmemiştir.,.diyor. ltalya Türkiyenin bütün bu-

lstefanl ajansının -kukuna ve egemenliğine ve 
bir tebliği toprak tamamlığına hürmet 

Roma, 5 ( A.A ) - lstefani eder. Ve onunla iki taraf için 
Ajansı bildiriyor: faydalı ve tam bir hukuk ve 

Jurnal De Geneve gazetem durum müsavntına dayanan 
Italyanın meşru genişlemek ih- samımı teşriki mesai siyasası 
tiyaçları hakkında yazdığı bir takib edebilir. ........... 

Atatiirk V c l\lareşal J?evzi Çaknıak 
Ba~bakanı Ziyaret )~tti l~r 

Istanbul, 6 (Ö.D) - Atatürk, Genel Kurmay Mareşal Fevzi 
ve İçişleri bakanı bay Şükrü Kaya başbakan General İsmet 
İnönünü Heybelide ziyaret ettiler. Başbakanın diileri tamamen 
eyileşti. ' 

ltalya - Habeş an aşmazlığı 
Is tan bul 6 ( Telefon ) - Şimdi gelen telgraflara göre ltalya -

Habeş arasındaki anlaşmazlığın bir uzlaşma komisyonu marife
tile düzeltilmesi kararlaştırılmıştır. Uzlaşma komisyonunun lngil
tere, Fransa, Polonya, lspaı } a ve Türkiycden teşekkül edeceği 
bildirilmektedir. 

Yunanistanda Rejim mesele i 
lstanbul, 6 (Telefon) - Yunan Başbakanı B. Çaldaris rejim 

meselesinin geri bırakılması için Yunan kanun esasisine bir madde 
eklenmesini teklif edeceği Atinadan bildirilmekte lir. 

••••••••• ıııwıııııaııaııaıı •ııııı•••••••••••••ıaııııaııııaıııı•ııııııaıııaeııaııııııııı 

Kadın Berberlerirıe Müjde 
Vlyana'da 

"F ortsckrit,, 
Fabrikasının en son sistem 
buharla ondüle yapan ma-

kinesini getirdim. Boyalı, 

oksijenli ve aksi saçlar su
huletle ve muhakkak ya
pılır. Bu makinede katiyen 
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 taksitli şe

rait gösterilmektedir . 
5-7 S-3 (2022) 

a~ta bulunan lngiliz Dış Bakanı 
tay}are ile Cenevreye gidece~tir 
Cenevre, 6 (H. R)-Laval ve 

Eden bu sabah toplanarak kon
seyin bugün saat on yedide 
toplanmasına karar verdiler. 
Bu celse cari işlerin görüşül
mesine tahsis edileceğinden ve 
Habeş murabbası bulunmıya
cağından ltalyan murahhasları 
iştirak edeceklerdir. ltalyanm 
hattı hareketi değişmemiştir. 
Delegasyonlar arasında hara
retli görüşmeler devem edi-
yor. Uzlaşma komitesini kura
bilmek için büyük iayretler 
sarf ediliyor. 

Vaziyet 

Londra 6 (Ô.R) - Forayn 
Ofis Cenevreden gelen mah
rem telgrafları açmak için bü
ylik bir gayret sarfctmektedir. 
Dış bakanı Sir Samuel roma
tizmat\an yatmakta olduğundan 
telgrafları bizzat başbakan B. 
Baldvin açmış ve sonra Sir 
Samuel Hora malumat VC\rrıiş

tir. Dış bakanının bir sed.re ile 
tayyare istasyonuna getirdme
si \'e oradan müstacelen Ce
nevreye hareketi muhtemel gö
rülüyor. 

Vahimdir 
Berlin, 6 ( Ö.R ) - Berlin gazeteleri ltalyan delegao:ıyonunun 

konsey ceJsesinden nümayişli çekilişlerindenberi vaziyetin gölü
leştiğini yazıyorlar. 

Londra, 6 (Ö.R) - (Taymis) Ita!yanın anlaşmak istemiyen bir 
tavur takınmasına rağmen uzlaşma gayretlerinin devam edeceği, 
bununla beraber vaziyetin vahamet kesbcttiğinin de gözönünde 
olduğunu yazıyor. 

Küçük Antant ve Balkan antantı 
Fransaya durumlarını bildirdiler 
Paris, 6 (Ô.R) - Belgarda dönen B. Stoyadinoviç Paris'de 

B. Laval'Je çok samimi görüşerek küçük antant ve Balkan an• 
tantmın durumları hakkında bugünkü arsıulusal durumda kiy
metli telakki edilen malumatı verdiğini söylemiş ve demiştir ki: 

B. Benes ve B. Aras ile olan çolc samimi görü meleri
min sonuclarını Fransa başvekiline bildirdim. Bu temas çok fay
dalı olmuştur. Aramızda her noktada tam bir mutabakat gö
rülmüştür. Yugoslavya ittifak dostluklarına bağlı olan siyasasına 
devam edecektir. 

Paris, 6 (H.R) - Büyük Fransız manevraları devam ediyor. 
Cumur başkanı ve Sü bakanı Pabri manevra yerine gelmişlerdir. 

ltalya konseye iştirak etmiyece!{ mi? 
Istanbul, 6 (Telefon) -Avrupadan alınan telgraflara göre,ltalya 

hükumetinin konsey toplantısına iştirak etmiyeceği bildirilmekte 
ve faka Cencvreden gelen telgraflar ise; bunun aksi olarak 
ltalyanm konsey toplantısına devam edeceğini bildirmektedir. 

lngiliz-ltalyan gerginliği devamda 
lstanbul 6 (Telefon)- ltalya-Habeş meselesinden mütevellit 

lngiliz ve Italyan gerginliğinin devam etmekte olcfuğu Cenevre 
ve Avrupadan gelen telgraflarda bildirilmektedir. 

General Vehip Habeşistanda mı? 
Istanbul, 6 ( Telefon ) - lngiliz gazeteleri General Vehihin 

makineli tüfeklere karşı siperler vücude getirmek için Habeşia
tan hududuna gittiğini yazmaktadırlar. 

ANKARA BiRASI 
Uzvi yeti besleyici 

Sulu bir gıdadır 
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/\ ydın ojilu Bay Mehmed ile Prenses Sofi ya arasında bir macera 

Birgiyi a • 

ölümle biten ev • vveti 
::ECaki.ki -tarilıi :roma:ıı -24- Y-azan; ::E>e:rvi.n.. :13i::.erxıa1 
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Aşkın şarabını ıçmiyen er şef atı, merhame ·, Güzel iği, 
eyiliği anlıyamazlar. Ulu Tanrım sana b·n ş·· ~··r .. 

Biz Türkler ancak şahsi kıy
meti nazarı dikkate alırız. İlim 
ve fen erbabı her ne olursa 
olsun bizce şayanı hürmettir. 
Ona layık olduğu mevkii ver
mekte asla tereddüt etmeyiz. 

Hakikaten aziz prenses; 
Aydın oğlunun dedikleri pek 
doğrudur. Papaların taassubu 
tasavvurun fevkindedir. Engi
zisyon zulümleri, haçlı şiir.eri 
ne kadar insan kanı dökmüş
tür. Vicdan hürriyetinin bizler
de manası yoktur. Hiç olmazsa 
en hafifi olmak üzere aforoza 
çarpılırsın diğer din erbabını 
bırakınız. Katoliklik ile Orto
do!(s]uk arasındaki mezhep ih
tilafları Bizansı bu koca impa
ratorluğu esasından sarsıyor. 

Düşmanlar her tarafından sar
dığı halde hala iki mezhep ta
rafdarları birbirlerini küfür ile 
itham ediyorlar. 

Sofiya - Bravo Pren!; sen 
hakikaten filozofmuşsun. Lakin 
Bizanstaki patrik işitmesin. Mu
hakkak aforoz edilirsin. Bu in
sanlar ne lrndar vahi hülyalar
la birbirlerini eziyorlar, öldü
rüyorlar. Her din müntesibi 
kendi AUabının hak olduğunu 
iddia eder. Halbuki Hak bir
dir. T eaddüt edemez. Her din
dar AlJahına yalvarır, ondan 
şefaat \•e zafer dilenir. Bugün 
dinler, mezhebler kendi itikat
lannın doğruluğuna inanır ve 
aksini düşüneni öldürmek için 
kendisinde bir hak görür. Mu
taassıp insanlann bu inanışları 
dolayısile milyonlarca insan 
kanı dökülmüştür ve hala da 
dökülüyor. Papalar, papaslar 
ve sair din uluları dünyevi ha
kimiyetlerini, zevklerini ikballe
rini muhafaza etmek için daima 
dini hislerden istifade etmi,ler
dir. Cıhan tarihi hep böyle 
dini facialarla doludur. Tarihin 
her sahifesi böyle kanla ya
zılmıştır. Değil mi aziz Edmon? 

Edmon - Evet Prensesim; 
Maalesef hakikat böyledir. Ce
halet, taassup, ihtiras; kafala
rımızda, kalblerimizde yaşayan 
bu zehirli yılanlar beşeriyeti 
daima felakete, mateme, ölüme 
sevkediyor. Bakalım, insanlar 
ne zaman bu yılanlann başla

rını ezeceklerdir. Konuşmamız 
uzadı. Sevgililer bizim bu fel
sefelerimizi dinliyecek halde 
,}cğillerdir. Şimdi bahsettiği

miz Bay papas gelmiş aşa

ğıda bizi bekliyor. Emredi
niz gelsin. Allahın birleştir
diği iki kalbi bir de fani 
eliJe o da birbirine bağlasın. 
Zamanımızm adetine, hissiya-
tına hürmet emteğe mecburuz. 

Viyolet - Lütufkar prense
sim; bu sözlerinizle ruhları-

mızda bir tekamül hasıl olu
yor. Liitfen devam ediniz. Kör 
bir inanışla bağlandığımız 
gizli bağlar bu doğru sözler 
karşısında çözüldü. Tabiabn eli 
Robcr ve beni birbirimize bağ
lamış. ikinci bağın hakikaten 
manası yoktur. 

Pı enses Sofi ya - Öyle Vi
yolet amma ; Prensin dediği 

gibi dini merasimi yapmağa 
mecburuz. Söyleyiniz papas 
gel in. 

Papas Roberlc, Viyoletin di
ni nikahlarını kıydı. Prens Ed
mon ve başmuhafız şahit oldu
lar· 

Bu merasimden sonra ; ha
zırlanan sofra başına geçildi 
ve geç vakite kadar bu iki 
çiftin şereflerine içildi, eğle· 
nildi. 

Roberle, Viyolet: tasavvurun 
fevkinde bir saadet nuru için-

de yüzüyorlardı. Mütemadiyen 
prenscsın ellerini öpüyorlar, 

minnetlerini, şükranlarını arze
diyorlardı. Prenses ise sevinç 

içinde o akşam mütemadiyen 
şarap içiyor ve kitara çalarak, 
şarkı söyliyerek meclisi cuş ve 
buruşa getiriy ... rdu. Bütün şuh
luğu üzerinde idi. Kahkahalar
la gülüyor, hep saadetinden 
bahsediyordu: 

•• 

Uretmeni 
- Baştarafı 1 inci sayfada -

lantıda böyle bir kurulun 
kurulmasına karar verilmiştir. 
Bu hususta Celal Bayar kendi
sile görüşen bir muharririmize 
aşağıdaki diyevi vermiştir: 

Celal Bayarın söylevi 
" Üzüm meselesini bütün 

alakadarları dinlemek suretiy
le inceledim. Dert, eskidenbe
ri konulmuş teşhisten başka 
bir şey değildir. Bu dert kısa 
bir ifade ile arz ve talep ara
sındaki müvuenenin ara sıra 
bozulmasıdır. Lüzumsuz piyasa 
temevvüçlerini, spekülasyona 

ortadan kaldırmak ve arz ve 
talep arasında normal bir mü
vazene kurmak iç.in gereken 
tedbirleri almak zamanının gel
miş olduğuna kani bulunu
yorum. 
Sata, flatlarında istikrar 

istiyoruz 
İzmir Arsıulusal Panayuınm 

açılmasında söylediğim gibi 
biz dünya piyasalarına sun'iğ 
yüksek fiatlar empoze etmek 

fikrinde değiliz. Ancak öbür 
taraftan o piyasalarda cariğ 
olan normal Hatlardan tama
men istifade etmek yolunu bil
mek ve bulmak mecburiyetin
deyiz. Herşeydcn önce dış pi
yasalardaki nhcılarımızı bize 
bağlıyan amillerden biri ve 
belki en mühimmini sahş fiat
larmdaki devamlı ve ciddiğ 
istikrarın verdiği emniyet ha
vası olduğunu gözönünde bu
lundurmalıyız. 

Mühim bir kurum 
Önemle karşıiadığımız piya

samız nizam ve istikrannı te
min edecek azçok tedbirleri 
almak üzere tarım ve iş bakan
larının ehemmiyetli nisbetlerde 
iştiraklariyle milli bir kurum 

- Aziz dostlarım; ha at aşk
tan ibarettir. Kimin kalbinde 
bu ateş yanmamış ise o ben 
insanım demesin. Aşk temiz 
kolpleri doldurur. Benliğinde 

hu nuru yakamıya 1ar yaşıyo
rum demesinler. Aşk A l alım 

iyi kalplerde yaktığı b':r nur
dur. Bu ateşi söndürenler Al
lahın nurunu söndüm .. ; o1urlar. 
Bu gibiler Meryem·~ ebedi 
lanetini lrnzanacaklardır. Alla
hım mukud<les elinle kalbimi 
Rşkla doldurdun. Aşkın şara~ 
bım içemiyenler, şcfkab, mer-
hameti, güzelliği, iyiliği anh
vamaziar. Bari sana bin ham-
düsena, kalbim temiz bir aşkın 
iztm:ıbını taşıyor. 

- Sonu var -

• o 

oru ı 

vücuda getirilme kararlaştırıl
mıştır. Bu kurum ~atış koope
ratiflerinin teşekkülüne kadar 
devam edl!cektir. Kurum, de
min belirttiğim düşüncelerden 

mülhem olarak piyasadan lü
zum hasıl oldukça üzüm satın 
alacak, bu nazımlık vazifesini 
yapmıya çalışacaktır. Kurum 
deruhte ettiği işte muvaffak 
olmak için lazımgelen sermaye 
ve ticari teşkilat kuvvetini haiz 
bulunacaktır. 

Kuruma, diğer milli bakan
ların da arzu ettikleri takdirde 
iştırakleri kabul edilecektir. 
Müstahsile malını tam değerile 
satmak imkanını verecegını 
ümid ettiğim bu kurumun hu· 
sule gelecek piyasa istikrann
dan ayni zamanda alakadarlar 
iç;n de faydalı olacağına şüp
he etme.m. 
Bağcılarımızın dilekleri 

Bundan başka bağcılanmız
dan dinlediğimiz bazı dilekler 
vardır. Mesela borçlu olanlana 
mahsullerini en müsaid zaman 
ve şartlar altında satabilmeleri 
imkanlannın temini yolunda 
daha müsaid bulunması için 
gereken temaslarda bulundum. 
Bu hususta kendilerine müm
kün olan kolaylıkların da ya-
pılacağını alakadarlar ifade 
ettiler. 

Fındık için de 
Ankara, 5 (A.A) - Haber 

aldığımıza göre ekonomi ba
kanlığı üzüm işinde olduğu 
gibi fındık ürünü üzerinde de 
ürünün normal fiatla Gahldığını 
sağlamak için incelemeler yap
maktadır. Bu ı!maçla fındık 
işile ilgili olanlar telgrafla An
karaya çağrılmış ve bir yandan 
rla Türkofisi çalışmalara baş
lamıştır. Amaç normal fiatları 
bulmaktır. 

GÜZELLİK 

r 
Diş fırçası ile korunur. ~ Diş macunlarının r. 

Dünya doktorları yalnız en N en \yisı olduğunu her 
sert ve sıhhi fırça olan N kes anlamışbr. Dok
BRONZ'u tavsiye etmekte-
dirler. torlarımızdan 

Taklitlerden sakınınız. ve deneyiniz. 
Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
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Durum çok vahimdir 
n vrede ecanlı 

~abeş delegesinin alaylı sözleri... ltalya hakar 
gördüğünü iddia ediyoru Italya başmurahhası konse 

yarıda bı?akarak IVIussolini ile görüştü 

e " e i oruyunuz.,, Diyor • 
Cenevre 5 (A.A) - Uluslar niı; hakiki değerinin ne oldu- italya hakaret gllr 

sosyetesi konseyi bu akşam sa- ğun!l bildirmelidir. Konsey te- ğUnU iddia edlJofı 
at 18 de toplanmaya çağrıl- cavüz tehlikesini durduracak Bir ltalyan murabbası: " 
mıştır. Bu çağırı hayretle kar- tedbirler almalıdır. ter Ajansına beyanatında 
şılanmıştır. Çünkü konseyin Habeçlstan sizden lar sosyetesi konseyi tari • 
yarından önce toplanması bek- soruyor asla bir büyük devlet bu 

Bay Litvinof 
lenmiyordu.Konsey Habeş del
gesinin cevabını dinleyecektir. 

Yargıçın kararı 

Cenevre, 5 (A.A) - Ual-Ual 
hadisesi yargıç kararı bugün 
~azetelere verilmiştir. Kararda, 
hadisenin bi&· takım fena tesa
düflerin birleşmesiyle çıktığı 
ve bundan ne Habeşlerin ne de 
ltalyanların soravlı tutulamıya

caklan sonucuna varılmaktadır. 
Bet Uyellk komite 

Cenevre, 5 ( A.A ) - Kon
sey toplantısında bir uzlaşma 

formülü bulmak üzere beş 

üyelik bir komite seçilmıştir. 
Bu üyelerin arasında B. Eden, 
B. Laval da bulunacakhr. 

Habe' delegeslnln 
nutku 

Cenevre, 5 (A.A) - Uluslar 
sosyetesi konseyi akşam saat 
19,25 te toplanmış ve Hebeş 
delegesi bay Je-Ze söz almıştır. 
Habeş delegesi söz alır al

maz ltalyan delegeleri celse
den çekilmişlerdir. 

ltolyan başmurahhas! 
konseyi yarıda bırakta 
Cenevre. 5 (A.A) - ltalyan 

murahhası Aloisi konseyin top
lanbsını yanda bırakarak dışa
rı çıktıktan sonra doğruca 
otele giderek Bay Mussolini 
ile telefonla görüşmüştür. 

Habeşln müdafaası 

Cenevre, 5 ( A.A ) - Kon
seyin bugünkü toplanbsında 
Italyan muhtırasına hükumeti
nin cevabını bildiren Habeş 
delegesi müdafaasını uluslar 
sosyetesi paktma istinad et
tirmiş ve harbin önüne geç
mek için bir teklif hazırlamak 
üzere konsevin bir kaç üyelik 
bir komite teşkil etmesini is
temiştir. 
Habeş delegesi ltnlyanın it

tihamlarını şiddetli bir lisanla 
protesto etmiş ve demiştir ki: 

İtalya memleketimi daha iyi 
soymak için onu lekelemek 
istiyor. ltalya Habeşistanı ka
nun harici tutmakla bizzet 
kendisi taahhütlerini ihlal et
miş bir vaziyete düşüyor. 
Fevkalber--2r bir vazife 
ltalya Habeşistanla müsavat 

dairesinde müzakerede bulun
mamak için kendinde fevkal
beşer bir vazife temsil ediyor. 
Hükumetim taahhütlerine sa
dık kalacaktır, ve uluslar sos
yetesine güveni vardır. 

Konseyin m 0 s'uliyell 
Konsey, paktın 15 inci mad

desi mucibince uhdesine teret
tüb eden mes'uliyeti tekabbül 
etmelidir. Ve 10 uncu madde-

Bu liüçük memleket paktın 
hükümlerine rağmen tehdid 
edilirse kendi taliine mi bıra" 
kılacaktır? Korunulmıyacak
mıdır? 

eyecanh konuşmalar 
Habeş delegesinin nutkunun 

bir yandan lngilizce tercemesi 
yapılırken öbür yandan Laval, 
Eden hususi surette salona 
dönen ltalyan ikinci delegesi 
Rocco, konsey başkanı ve ge
nel sekreter Avenol arasında 
heyecanlı konuşmalar olyuordu. 

Utvlr.ıafun sözleri 
Sovyet dış bakanı Bay Lit

vinof söz aldığı vakıt yine lta!
yan heyeti murahbasasının yeri 
boş duruyordu. Ve Litvinofun 
sözleri devam ettiği müddetçe 
de boş kaldL Sovyet bakanı 
Sovyet Rosyanın ltalyaya karşı 
derin bir sempati beslediğini 
fakat İtalyanın konseyden itti· 
hazını istediği hatb hareketi 
taGvib edemiyeceğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

Ulusların dokunulmaz müsa
vat istimalioin ancak müdafaa 
için olabileceği prensibine kat
iyen sadık kalmalıdır. 

Konsey ba,kanının 
Um idi 

Bay Eden 
İtalyanın uğradığı ağır 
reti ıörmedi,, demiştir. 

Habeş delege 
alayh eızıerl 

Habeş delegesi ko 
çok şiddetli bir lisan .__ 
mışbr. Ve gayet alaylı bit 
de de bulunmuştur. 

baş murahhası bu nutk11!1 
nini istemiştir. Nasıl ~ 
hareket ittihaz edece 
metnin tetkikinden soad 
rarlaştıracaktır. 

Vazlyt=t çok • 
Resmi çevenler va 

vahimleşmiş olduğu 111 
sındadırlar. 
Uz!aşma komlsJO .... 

Suya d 
Cenevre, 5 (A.A) - Konsey Cenevre, 5 ( A.A ) _ 

başkanı saat 20/20 de celseyi sey, bir uzlaşma formllll 
kapamış ve gelecek toplanhda cak olan komitenin tayild 
anlaşmazlığın tetkikine devam riye bırakmıştır. Buna11 
için takip olunacak usul hak- ltalyanrn komiteye fr~ofd 
kında bi.r teklif getirebileceği lngiliz delegelerinin gıflll 
limidiııi izhar etmiştir. itiraz etmiş olmasıdır. 

Uluslar sosye!aslnden bu memleketlerin • 
Çeklldller mi? ali.kalan olduğunu ~ 

müştür. Binaenaleyh .....-:-
Cenevre 5 (A.A) - Ajans çük bir komite teşkil 

Royter bildiriyor: ve alakadar devletler 
İtalyan delegelerinin konsey }'apılacak konuşmaJardalt~ 

toplanbsından bugün ayrılmış komite haberdar e~C~4ıii 
olmaları İtalyanın uluslar sos- Polouyanın V~ 
ye~esinden çekilmesi suretinde E k vvelce omiteye _

1 
,. 

tefsir edilmemelidir. Polonya mukarrer bulWlan PatOIJ. 
• 

delegesi de ekalliyetier meıe- bu vaziyet üzerine >:~ 
lesi konseyde tetkik olunurken teye girib girmiyecegilll 
aynı suretle hareket etmişti. dan söyliyeceğini bil : 
.......................................................................... 

Haysiyetimizi 
- Baştarafi 1 m sayfada - 1 zuruna kabul etti. ... 

lanb yaparak Cenevrede son Habeşistanın uluslar 
tehaddüs eden vaziyet üzerine sine güvendiğini say 
nasıl bir yol güdüleceğini ara.~ şunu ilave etmiştir: • 
tırmıştır. İngiliz genel kamo- mandası altına girıneld 
yunda büyük bir asabiyet mev- tibar etmeyi tercila 
cuttur. Gazeteler hükumeti Bütün Habeş ulU511 

enerjik faaliyete davet ediyor ve hürriyet davasında 
ve "Haysiyetimizi kurtarınız.,, başka türlü düşün!llO'° 
Diyorlar. mize kendi mandalardd 
Habeş imparatorunun kabul ettirmek i~tiy~ 

Söz:erl eski tarihi olan bır " 
lstanbul 6 ( Ö.D ) - Adis tanbaşa cesedleri -~•-"''1 

Ababadan İngiliz gazetelerine • geçmeli, önce Hab~ 
şu haber verilmiştir: ı mezaristana çevirın 
Habeş imparatoru Haile Se- yaşadıkça boynuın~ı• 

lasiye bugün gazetecileri hu- halkasını geçirnıeY~_;. 
••••• 

···~~········~·~··········~···············~ 

GAZ 1 N OSUN _D .! 
Arsıulusal beşınci 9 eylül panayırının gazın° 1 nnıuu11nııu1111111 BllllllUllll o"·k·ııı• 

ükemmel üyük r ~ 
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Her gün saat 23 le varyeteler 

TABLDOT YEMEK 
Fiatlar çok ehven ve hiç bir zam yok. Bu fevk 

vaziyetten istifadeediniz 
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BUYUK HARPTA INGILIZ • ALMAN 

VE FRANSIZ CASUSLARI 

M 

w 
- 48-

Mazüryen Bozgu_!unda 
Bir Alman c..-;~~~-General Sa~sa

nofu Ne Suretle Aldatmıştı. 
' • • •• ' d "h" lu" bir mektup 

1 "k n va e en mu ur 
Fraı:sız ordusunun Be çı anı . t' Nı"kolanın bu ikinci 

· d" - "ni vennış ı 
Namur istihkamlarına gır ıgı. . de ileri hareketinin n e 
'd . k B l "k bır emrı d ı dıa edere e çı aya . b h na olursa olsun süratla c-
ult imatom verdiler. Ve Belçı- 3 ası 'stemekte idi Sarnsanofon 

d Al or· vamını ı · 
ka toprakların an man k ~ harbiye heyeti toplana-
d b ek hak- er am . . 

asuna ser estçe geçm . k bu emri tetkik ctmı. h . 
kının verilmesini istedıler. ora b derinlere sokulmak 

rmdur a a ? 
Bundan sonrası .ma u · bir delilik olmıyacak mıydı . 
Belçika Alman ultımatomu~u z- daha ileride Mazüryen 
reddetti. Alman ~rduları k u- b ı~a klıkları vardı. Seç lmez 
çük Belçikayı istılaya koyul- b:t:klıklar ... Daha ileride Da -
dular: Tave Muehlen, ı ur, 

ı A d • etin bu marav, ' -1 . 
şte vrupa a vazıy - . Conti, Daday, Lautern, go erı 

kadar korkunç bulundugu hır b l du 
1 S · u unuyor · 

sı~ada Alman casusu o an er~ G eneral Hindeııburg o~dula-
Mıyasoidofun Rus orduları ba~ _ rınm başında çok sakindı. Z ra 
kumandam General Sohomh tuzağını iyiden iyiye bazırlamı-z 
nof tarafından onuncu ordu d 

. d"l balunuyor u. 
istihbarat şefliğine ta.yın ~ 1 

• H indenburg harptan bir kaç 
diğini görüyoruz. Mıyasoıdof 

1 
.. daha birinci fırka ku-

bu mevkide istediği gibi ser- yı o;ce iken genel kurmayca 
bestçe çalışacaktı. Alman-Rus :an ü anın bataldıklannm tet-
•rduları arasında küçük müsa- k"~~ rve emur edilmiş ve sev-
demelerden sonra Çarlık ordu- kı ime m sebeplerle bu batak-

k k k tleri Eyla· u ceyş · 
sunun aza uvve. . Jıklarm kurutulması )çın rnpor 
va kadar ilerlemışlerdt. 107 

1 k vermişti. 
yıl önce Napolyonun Çar 1 ve Sonu par 
Prusya koalisyon ordusunu ..... ı ııııı•ı•ı• ı1111ıı11ıı•11111111:11 ıı ı 
nıağlub ettiği bu yerde vuku· Zabıta llaberleı·ı : 
bulan barbden sonra Alman 
ordusu muntazam bir surette o lira çaım~ş 
Mazüryen göllerinin arkasıoa Karataş tramvay caddesinde 
doğrau sevkulceyş bir ric'atta kömürcü Hasan oğlu Mustafıı-

nıo 80 lirasını çaldığı iddia 
bulunmuştur. 

Grandük Nikola, slav or~u- edilen arkadaşı O sman tutul-
larının başkumandanı sıfab ıle! muştur. 

ili kuvvetlerini Şarkı Blçak ve Ustura 
~nü seç istikametinde sevket· Tepecikte lbrahim oğlu Ta-
m~şt~:a Bu ordulardan biri Ni· bak Ali ve Süleyman oğiu 

.. · ı· den hareket A,;izde birer biçak ve lsmailde yemen m şıma ın 
etmiş olup General Renen· bir ustura bulunmuştur. 

d 1 d bulu Araba çar pmı' kampf'ın kuman as n a • 
d a Ge· Bergama 44 sayılı kamyon 

nuyordu. Cenup or usun d' Ö 
k d e ı· ıoför Ali oğlu merin idare-

neral Samsonof uman a d k 
Y

ordu. ıki ordu ilkönce birbl- sinde Menemen en geçer en 
Al Hatip oğlu Mustafanın araba-

rine muvazi ve sonra man sıoa çarptırmış ve beygirin sağ 
ordusunu ı"hata edecek tarzda k t lnsa k bacağını ırmış ır. nca za-
ilerleyeceklerdi. Böylece Ş~r i rar olmamışbr. 
Prüsya da o kadar kuvvetlı ol: slrhoşun gUrUltUsü 
mıyan Alman ordusunu ezmeyı Karantinada Osman efendi 
ve BerJin yolunu açmayı umu- sokağında oturan Mebmed oğlu 
yorlardı. Bu kanaat, o günlerde Hilmi sarhoş olarak tramvaya 
yalnız Rusyada değil, lnğiltere binerek yolcuların istirahahm 
ve Fransada bile vardı. Harbın bozduğundan hakkında tahki-
başlangıcında kat'i zafer neti- kata başlanmıştır. 
cesinin Şarkta alınacağı. ~m~: Kavun kavgası 
luyordu. Ezici Rus sılındın Keçecilerde Mimar Kema-

l t G neral leddin caddesinde Receb oğlu 
ilerlemeğe baş amış ı. e •w . 
Renenkamp önünde bekle.dıgı Nazmi ile Kadir oğlu İsmail 
mukavemeti bile görmeden ıler- arasında bir kavun meselesin-

. d den kavga çıkmış ve birbir-
liyordu. Samsonof ise .pış ar· )erini dövmüşlerdir. 
lanm Mazüryen göllerı kena-

rında Tenenberge kadar gön· Çalınan bavullar 
dermişti. Sanısonofun ma~ev: Kordonda ltalyan mektebi 
rası sevkücceyş ehemmıyetı civarında yangın yerinde ke-
büyük olan Osterode g.arını reste yığınları arasına belirsiz 
ele geçirmeyi istihdaf edıyor· bir adam tarafından iki bavul 

f · ·ı hare- bırakılmış ve bunların hırsızlık du. Samsono teennı ı e 
ket niyetinde idi. fakat b. aş- malı olduğu anlaşılmıştır. Bek-

d lenmiş ise de almağa kimse 
kumandandan aldığı emır e d b ti 

d 
.. gelmediğin en avu ar araş-

fırkalann ileri hareketin e sur- tırma dairesine götürülerek 
atle devam etmeleri istenmişti. muhafaza altına alınmıştır. 
Samsonof bu emre boyun eğdi. Ç k b k 
ikinci ordu geçilmez olduğu ocu a ımı 
,;onra anlatılan mıntakaya daldı. Ağustos ayı zarfında Çocuk 

Almanlara gelince esirgeme kurumunun bakım 
Alman genel kurmayı Rus evinde (242) hasta bakılarak 

ordusunun barekit planlarını, ilaçları meccanen verilmiştir. 
g iindelik hazırlık ve teşebbüs- Bet aileye ve (30) çocuğa 
!erini Miyasoidof vasıtasıyla maddi yardımlarda bulunul-
öğrenmekte idiler. Bunun için muştur. 
de kendi hareket saatlannın 
gelmesini sükunetle bekliyor
lardı Samsonofun MazUryen 
göllerini ihata etmek üzere bu
lunduğu bir sırada Varşovadan 
gelen bir Rus tayyaresi Sam
sanofun karargahına inmif, 

erala bqkumandan Gran-

~ • 't• 

Yanya'da 
Şiddetli depremeler 
Atina, 6 ( A.A ) - Yanya 

böla-esinde şiddetli debre~eler 
hissedilmiıtir. Kaylerde bırçok 
evlu y•kılmlfbr• luanca kayıp 

Vegüsün verdiği i ___ iyaz 
.. a:a .... ma":3111~:am----

. v. Gül meraklısı ve pe rol arayıc sı 
Mevcud ol ıyan petrol 10 milyon iray 

ickett 
satılmış! 

Habeş hadiselerinin kayna~
ması içinde, birdenbire bir yiiz, 
sinemada büyütülmüş gibi, halk 
arasından ortaya çıktı. 

Daha dün biç kimsenin duy· 
madığı F. \VJ. Riekett adı şim

di bütün dillerdedir, gaze telerin 
bas sahifelerinde parıldayor ve 
bütün muhayyelcf erde uğuldı
yor. 
Azacık r-ü'ür.ç o nn l u aclın 

· arkasında giz'encn kimdir? Hiç 
bir el ("i f.h ttmaksızın, 
esrnrıenz'z b"r f nars ıd r 11 rı 
kudretini Fr nsa 1 ad r en 
bir ü ke üzeı "ne yay~n l:u ç 
l.ın nasıl b"r adamdır? 

Rickett ni? Gül!cr·, n ı 
ve ba'ık • \ ıref ı r H.n l r -
naz \e tl az L'r i '.ı.a· . 

O rta oncmli hir f'n n, re -
mıdır. Fakat ba ka arına n ... .,_ 
ke olmakta hnkikaten t.! -

sa 'siz ir. 
47 ya~ındadır. Kom.ven Hunt 

Berkşayrd:ı şntcısunda oturur 
ve işten haberi olan 'arın sa
dece B. O. O harfleri altında 
gösterdikleri British OH Devc
lopmnnt (lngiliz petrol gelişimi) 
müessesesi için çalışır. 

B. O. D ilk zamanlarda · ya
ni 1928- "petrol memba'arının 
keşfi, finansmanı ve işletilmesi,, 
için küçük b"r kumpanya idi. 
MUessisler yalnız in<Tiliz de w il-

v " 

lerdi. llk rermayen·n ya.. de 

d ördü Almanlara, yüzde ikisi 
ltalyanlara ve kalanı da lsviç
relilerle lngilizlere aitti. \V. T. 
Rickett grubun hareket ada
mı, belkide gizli ilhnmcısıdır. 

Daha 1928 den beri bütün 
dünyada büyük gezilere g i
rişti . Hindistanda Sond nda
Iarmdn, Mançuride gözüktü. 

1932 de bir aralık Anado
ludn bulundu. Bir sene sonra 
lng ilterede iken kendisine mi
safir olan kral Faysaldcn bütün 
Irak petrollarmın imtiyazını ko
pararak ilk büyük muzafferi
yetini kazandı. B.O.D. but ün 
bu hakları muhafaza etmemek
tedir. Riekett bir iş mucid'dir. 
Büyük muameleleri düşünür, 

tam derecesine getirir ve ya
rattığını daha büyük ve kud
retlilere satar. 

Uyanık rüyacı 
Dostlarından biri onn uyanık 

rUyacı adını vermeştir. 

- Tam yirmi yıldır,' diyor, 
Rieket petrol hulyasına düş-

müştür ve yirmi yıldanberi de 
rüyaları gerçek oluyor. Büyük 
sosyetelere satılan imtiyazların 

küçük arayıcısı olan bu adnm 
gece de dört beş saattan fazla 

uyumaz. Seyahatta veya finans 
aleminde olmadığı za"llan tilki 
avlar, balık tutar, gül ağaçlarını 
aşılar, Nevburideki mükemmel 
malikanesinde ve Amröt şato
sunda yetiştirdiği gülleri seyr
eder. 

Diğer bir zevki de, iki kü
çük çocuğuna kendi sergü
zeştlerinden belki biraz daha 

hulya dolu Stren masalları an
latmaktır. Bunları, kudretli rü
yaları gibi, icad mı ediyor, 
yoksa Stren masallarını iyi 

tanıdığı için, onlar arasından 

mı seçiyor, bilmiyorum. Onu 
ne vakıt görsem, beni hayret
te bırakacak birşey bulur. işte 
böylece bir tesadüfledir ki, 
Arapçadan başka dahk on bir 
Afrika dilini bildiğini öğrendim. 

Clbrltl treninden 
inen turist 

10 Ağustosta Adis-Ababaya 
hareket eden adnm budur. 
Habeşistanda bu işi idare edişi 
binbir ııece masalına benzeyen 

hayatının muhtelif safhnlann
dan üstün değildir. 

19 Ağustosta Riket hfılii 
Kahirededir. Bir kaç günden 
beri birşey yapmıyor. Bir rüya 
kenarında tereddüd ecliyor gi
bidir. Birdenbire kararmı ve
riyor. 

Krallar kralının paytahtmda, 

/labcş impaıa'oricrsı 

Cibrit treninden adi bir turist 
gibi sade bir valizle iniyor. 

Gece g ündüz, Riketle impa
rator Haile Selasiye'nin murah
hasları münakaşa ediyorlar, 
notalar teati eyliyorlar vP mu
azzam "projesi etrafında pnznr
hğa girişiyorlar. 

Nihayet, 29 - 30 gecesi, bir 
yaver esrarengiz adamı evin
d en alıyor ve G ebiye g etiriyor. 
Gece yarısı, imparatorla finan
ser lngilizce ve Habeşçe yazıl
mış olan muknveleyi parafe 
ediyorlar. 

Riket evine dönüyor, vnlizini 
topluyor ve saat 7 de, geldiği 
gibi sessizce, fakat daha S?"eniş 
bir t ebessümle Cibiti trenine 
nthyor. 

Ne sntın aldınız? 
Kimin namına ? 
Rikete birkaç sual sormağa 

insnn hevesleniyor. Mesela, 
Habeşistanın yarısından fazla-
sını kaphvan bütün bu 
maden imtiyazlarını ki -
min ıçm satın aldığını 
öğrenmek fena olmaz. 

B. O. D. nın adlı imtiyazı 
Afrikan Ekspluavateşos enet 
Development kupanyası namına 
tescil ettirdiği söyleniyor. Fa· 
kat ne Amerikada kurulmuş 
olan bu sosyete, ne Riketin 
kendi sosyetesi böyle koca· 
man bir işi yüklenemezler. Ri
k etin arkasına hangi gurup 
saklanıyor? 

Sonra ve bilhassa şu sual 
hatıra geliyor: Toprağı altında 
petrol bulunduğu çok muhte
mel olan bir memleketin petrol 
hesabını şu Riket ne diye üze· 
rine aldıb Nevyormüzeum di
rektörü olup Habeşistanın top-

rak altını on yıl kadar mua
yene eden B. Brovn orada 
petrol kaynağı olduğu sonucu
na varmıştı.Bir çok salahiyettar 

kimseler de bunu teyid etmiş
lerdir. Gerçi başka madenler 

var ama bilhassa petroldan 
bahsedilmiştir. 

işin kısası , bütün göz ka
maştırıcı tarafları ortadan kal
dırılan mukavele şundan iba
rettir: 

Riket adlı ve B. O. O. ha
ricinde tek bir sosyetenin De
venport Ervist Ltd.in idare 
meclisinde yeri olan bir finan
ser mevcut olmıyan toprak 
altı servetlerini on milyon lira
ya, bu kadar parası oJmıyan 
bir takım şirketler hesabına 
satın alıyor. 

Bu tuhaf iş adamı ltalyanla· 

rın hiç te düşmanı benzemiyor. 
Çünki bu mukaveleyi imza et
meğe giderken, Romada dur· 
muş ve orada yüksek tecim 
ue siyasa adamlarile görüş

müştür. 

Bu iş gittikçe daha garip
leşiyor. Saba kraliçesi ve bir 
köşede de, belki Makyavel kn-

zamanında gözüküyor. 
alJnha, masallar ıçın 

günler bitmemiştir. 

Şükür 

güzel 

Addls .. Ababada 
Ne diyorlar 

Addis - Ababa ( P. S.) -
Habeş hükumeti Afrika Eks
ploraşyon and. Developmeot 
Korporaşyön ile yapılan muka-

l f abeş pre11slui 11e k11111andn1ılan 

dar keskin bakışlarla, binbir leden çok memnun olduğunu 
gece masalı yeniden başlıyor. bildirmiştir. Hükumet gazete· 

Ne olursa olsun, Riket bu lerde yazılan 10 milyon lira 
defa dünyayı altüst eden uya- rakkammın doğru olmadığını 
nık bir ruya görmüştür. ve anlaşmanın sadece petrol 

/'. l'. Rickttl 
Harika dostları onu mazur 

görürler. Löverştayn, Kroyger 
ve Lovreis ölmüşlerdir. Zaha
rof büyük bir koltuğun dibin
de artık bir gölgeden başka 
bir şey değildir. 

Dünya sahnesinde işte bü
yük mikyasta yeni bir sergü
zeştci beliriyor. 

W. F. Ricgett, arkasından 
Irak petrollarile lngiliz ğölleri
nin kokusunu silrilkliyerek tam 

GERMEÇTE 
Dolu ve seller tahribat 

Yapb 
Kastamonu, 5 (A.A) - Dün 

yağan yağmur sırasında Ger· 
meç bölgesine 15 dakika süren 
ıiddetli bir dolu inmiştir. Beş 
santimetre kutrunda olan dolu 
yerde yarım metre kalınlık 
yapmıı ve bir çok yolları gc
çilemiyecek derecede kapat
mıştır. Hasıl olan sellerden pek 
çok sığır ve koyun kapılmış ve 
Ağcıkavak köyünden bir çoban 
da bu arada sel!er tarafından 
götilrUlmüıtür. 

Çocuk esirgeme 
Kurulunda 

Ankara, 5 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezi Ağustos 935 den 1 Eylfıl 
935 tarihine kadar 2074 çocu
ğa yardım etmiştir. Bunlardan 
749 hasta çocuk ve anne ge
nel merkezin polikılniklcrinde 
bakılmış ve sağıtı)mıştır. Diş 
bakım ev ndc de 586 çocuk 
dişleri bakılm ş ve sağıhlmıştır. 
GeneJ merkezin banyolarında 
545 çocuk ve anne yıkanmış
tır. Süt damlnsından lıcrgün 
185 çocuğa süt verilmiş ve bir 
ayda 1783 kilo bedava süt da
ğıtılmıştır. Yardım için bnş vu
ran 9 çocuğa para yardımı ya
pılmıştır. 

arama ve işletmesine ait olup 
madenlerin arama ve işletme
sinde inhisar vermediğini bil
diriyor. Amerikan sosyetesi 
500000 Dolar sermayeli olup se
nede yüz bin isterlin lirası ve
recekmiş 1 

Paris (R.S) - Adis-Ababa
d aki işyarlarm bildirdiklerine 
ıröre son zamana kadar harbı 
endişe ile bekliyen Habeşler, 
Rikct imtiyazından sonra, nik-

bin görünüyorlar. Alacakları 
para ile silah ve cephane sa
tın alabileceklerini ummakta
dırlar. Cephaneye olan ihtiyaç-

ları ise pek büyüktür. Zira 
ellerindeki cephane dört haf· 
tadan fazla harbn yetmiyecek 
kadnr azdır. 

Habeşler şimdi daha rahat 
görünüyorlar. Mukavele imza 
edildikten sonra imparator 
hususi olarak Tarzan ve Kavsı 
filmini seyretmiştir. Bu da Ne
güs'ün Italyanlara karşı çö!ün 
arslanlarım kullanmak istedi· 
ğine dair Amerikadan verilen 
uydurma habere benziyor. 

Uraylar Bankası 
Genel kurulu toplandı 

Ankara, 6 (A.A) - Uraylar 
bankası genel kurulu bufiln 
danıştay bayındırlık ılayresi 
baıkam B. Ali Rıza Sunun 
başkanlığında toplanmıştır. Ge
nel kurul, yönetim kurulu ve 
murakıp raporlariyJe bu hesap 
devresi bilanço ve klr zarar 
hesaplarını inceleyerek mllza· 
kereden sonra safi kardan ser· 
mayeye ayrılması li:ıımıelen 
28,819 liradan 20,000 liranın 
fevkalade ihtiyat akçesi olarak 
ayrılmasına, raporda gösterilen 
iafi karın nizamnamenin 56 cı 
maddesine göre dağıtılmasına, 
935 yılı hesap devresi için de 
eski murakip avukat ihsanın 
seçilmesine karar verilmiştir. 

Adet kuvvettir 
ANKARA 5 (A.A) - Adet 

kuvvet demektir. 20 llkteşrin 
Pazar günü yapılacak olan sıe
nef nüfus sayımı Türk ulusu· 
nun kuvvetini gösterecektir. 

Safranboluda 
Peçe ve çarşaf kalmadı 

Safranbolu, 5 (A.A) - Ka
dınlara peçe ve çarşaf için 
urayın verdiği mühlet bittiğin
den peçe kalkmlf, çarşaf da 
yerini mantoya bırakmıshr. 
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Borsa Haberleri 
Dün B rsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

lzmi \11 şampiyonu Samsunu 4-2 yendi 
3090 Jiro ve Şü. 5 75 .13 50 
1016 D Arditi 5 75 10 50 
739 H Z Ahmet 5 75 13 50 

Final maçı yarın yapılacakttr 
lstanbul, 6 (Ozet) - Bugün 

Altmordu takımile Samsun 
şampiyonu arasındaki dömi fi
nal maçı büyük bir kalabalık 
önünde yapılmıştır. 

Maç çok heyecanlı olmuş ve 
Altmordunun 4 - 2 galebesile 
bitmiştir.Pazar günü Altmordu 
F enerbahçe ile final maçını 
yapacaktır. 

Istanbul, 6 (A.A) - Bugün 
Taksim ıtadyomunda lzmir ve 
Samsun şampiyonları arasında 
yapılan müsabakayı 4-2 lzmir 
kazanmışbr. 

Birinci devrede Samsun biri 
penaltıdan olmak üzere iki 
gol vapmış ve devreyi 2-1 ga
lip vaziyette bitirmiştir. 

ikinci devrede lzmir bir pe
naltı kaçırdıktan sonra nihayet 
müsavatı temin edebilmiş ve 
oyunun sonlarına doğru iki iol 
daha atarak sahadan galip 
ayrılmıştır. 

Pazar günü şampiyona final 
müsabakası lstanbul şampiyonu 
F enerbahçe ile lzmir şampi

yonu Altın ordu ile yapılacaktır. 

Balıkesirliler Geliyor 
Pazar Günü Yapılacak Maça 

Ehemmiyet Veriliyor 

• 

Altay f ak11m 

Dün haber verdiğimiz gibi mada Altay tarafından güç-
Balıkesir mıntakasının en kuv- Jükle mağlüp edilmişlerdi. O 
vetli takımlarmdan geçen se- iddialı bir maç idi çünki Altay 
neki şampiyon idman Gücü Balıke11irde ümid edilmedik 
takımı 8 Eylül Pazartesi günü fena bir netice almıştı. 
Altay takımımızla bir maç yap

mak üzere bu akşam şehrimi-

O zamandanberi iki takım 
arasında temas olmadığına göre 
bu karşılamada o temasların 

ıe gelecekler ve sporcular ta- revanşı sayılabilir. Eğer söyle-
rafmdan karşılanacaklardır. nildiği gibi Ballkesirliler tak-

Şevkinin takımı evvelki sene viyeJi gelirlerse ve Vahab da 
şehrimize gelerek Altayın takımda yer alırsa çok heye-
Halikesir ziyaretine mukabele canlı bir karşılaşmaya şahit 
ettiği zaman yapılan karşılaş- olacağımız muhakkaktır. 

••••• 
Tirede bir rrıaç 

Tire idman yurdu Tire Spora 
3 - 2 sayı ile galip geldi 

Tu t• l dmall y urdu oyu11c11/all 

Tire, 5 (Özel) - Dört Eylül Refik, Halit Andaç, Nebi, Ah-
Çarşamba günü çok heyecanlı met.. 
ve iddialı bir maç yapıldı. Saat Tire Spor: Muharrem, Sefa, 
dört otuzda her iki takım da Cahit, Kemal, Şeref, Enver, 
a:kışlar arasında sahaya çıktı- Zeki, İsa, Fehmi, Cemal, Ke-
la r. Tire Spor Izmirden üç maJ. 

oyuncu ve alaydan aldığı üç Bu heyecanlı maç çok zevkli 
sübayfa takviye edilmişti idman bir oyunrlandan sonra ikiye 
yurdu ise aslen kendi oyuncusu karşı üç golle ve idman yurdu-
olup halen f zmirde bulunan 

nun galibiyetile netilenmiştir. iki oyuncusu ile takviye edil-
mişti. Bu maçı kazanan traraf idman yurdu Gazinin fotoğra· 
Gazinin büyük bir fotoğrafını fmı kucaklıyarak Cumhuriyet 
alacaktı. Takımlar sahaya şöy- marşını söyleyerek kulüblerine 
le dizilmişlerdi: döndüler. Halk gençleri se-
İdman Yurdu: Fuat, Hüseyin, vinçle alkışladı. 

Nihat, Sabri, Halit, Fuat, f zzet, Cihat Şahin 

541 M J Taranto 8 15 50 
702 Koo ittihadı 7 10 50 
495 S Celardin 5 25 10 50 
601 Ş Riza Halef 5 50 13 
382 Akosman Z 6 50 7 50 
375 J Taranto M 5 50 9 25 
361 inhisar idaresi 5 75 7 
318 M B Koo. 6 9 50 
253 K A Kazım 5 11 
249 H Alberti 7 25 15 50 
242 Vitel 5 15 
230 Beşikçi Z 6 14 
220 S Gomel 5 62 7 75 
225 S Süleymano 6 50 14 
211 Kara O Z 6 50 8 
303 Y 1 Talat 5 75 8 
178 F Z Abdullah 6 50 7 25 
145,5 H ve Cevdet 6 50 13 40 
133 Kohen bira. 6 25 6 75 
111 M lzmir 6 75 7 75 

82 H Alyoti 7 75 9 
69 Albayrak tic. 6 25 7 25 
31 E R Raditi 5 50 6 50 
22 Salih Nuri 6 75 7 
17 K Z Tevfik 7 50 8 
16 lbrahim Şinasi 7 7 25 
16 Suphi Emin 8 25 8 25 
20 Ali mol!a Z 9 25 9 50 
15 Faruk Emin 7 7 50 
12 Len Reciyo 9 50 9 50 
19 BSAlazraki 7 75 11 50 
16 Kahtan Ziya 5 75 7 50 
8 P Klark 7 50 7 50 
6 Ç O Nuri 7 S!> 7 50 

11550,5 Yekun 
incir 

Çu. 
8339 

Alıcı Ffot 
5 15 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
163 Buğday 5 25 
21 Kumdarı 5 
50 balye pamuk 46 

135 tonin.kepek 2 25 

5 81 
5 

46 
2 25 
2 42 50 ton P. çekir. 2 42 

v·ım=:~~=-mm.m~zııc·~ 

Para Piyasası 
6-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 12 50 62 
isterlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 15 79 45 
Belga 21 05 21 50 
ltalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 4'0 87 41 12 
Florin 84 87 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Koyunu buldular 
mı, çaldılar mı ? 

Göztepede Amerikan kolleji 
yanında Süleyman ve mustafa 
adında iki kişini ellerinde bir 
koyun taşıdıkları görülmüş ve 
şüphe Üzf!rine sorulunca bunu 
bulduklarını ve sahibini ara
dıklarını söylemişlerdir. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Yangın başlangıcı 
Alipaşa Urgancılar sokağm

da Manisalı Mebmede ait bir 
sayılı araba imalathanesinin 
tezkahından yangın çıkmış, 
tezgah ve üzerindeki alat ve 
edevattan bazıları yandığı hal
de yetişilerek söndürülmüştür. 
Bina ve malzeme 5000 liraya 
Üniyon sigortasına sigortalı idi. 

Sokak kavgası 
Karşıyakada Alay beğinde 

Hakikat sokağında oturan 
Fatma ve Osman iJe Süley
man oğlu Tahsin, ailevi bir 
meseleden ötürü kavga etmiş
lerdir. Tahsin eline geçirdiği 
bir taşla Fatma ve Osmanı 
başlarından yaralamıştır. 

Taş hırsızı 

Eski Selanik bankası bina
sından beş lira değerinde bir 
taş çalan Ankaralı Mehmed 
zabıtaca tutulmuftur. 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Cayri menkul malların açık 
artırma ilanı. 

Asiyeye 2500 lira vermeğe 
borçlu Mustafa Rahminin na
mına kayıtlı cilt 3220 ve 13-
14 de Bornovada Dayı oğıu 

sokağında 5 sayılı 3100 lira 
kıymeti muhammineli ev. 

Tarihi ilandan itibaren otuz 

gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 

kıymeti mubamminenin yüzde 

yedi buçu nis betinde pey ak

çesi veya milli bankanın temi
nat mektubu vermeleri ve ar-

tırma 7-10-35 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 11 de 

dairede icra olunacaktır. Müş

terilere ait 8450 numaralı dosya 

irae olunabilecec i gibi fazla 

izahatı Jazıme dahi verilir. Ta

lipler bu hususun daireye talik 

olur.an açık arttırma şartna
mesini 7-9-35 tarihinden itiba
ren okuyabilir haklerı tapu si
ciliyle ~ahit olmıyan ipotekli 

aJacakJılar ile diğer alakadar
ların ve irtifak hak sahipleri

nin bu haklarını ve bu husas
ta faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını evrak müsbiteleriy · e 

yirmi gün içinde icra dairesine 

bildirmeleri aksi halde hakları ta 
pu sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin Paylaşmasından hariç 

kalacakları ve tayin edilen za
manda artırma bedeli gayri 

menkulün yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde en son art

tıranın taahhüdü bakı kalmak 
üzere artırmanın on beş gün 
daha temdit edilmek suretile 
22 - 10 - 935 tarihine müsadif 
Sah günü saat 11 de 
gayri menkul en çok artırana 
ihale edilecektir. Satış peşin 

para iledir. Mal bedeli alınma
dan teslim edilmez mal be
deli verilmez ise ihale kararı 
feshedilir ve kendisinden evvel 
en yüksek tekJifde bulunan 
ldmse arzetmiş oidugu bedel 
ıle almağa razı olursa ona ihale 
edilir; o da razı olmaz veya 
bulunmazsa icra dairesince he
men on beş gün müddettle 
arttırmayr çıkarılır. Bu arttır
mayı alakadarlara tebliğe hacet 
olmayıp yalnız ihale iJe iktifa olu
narak ençok artırana ihale edi
lerek beriki halde birinci ihale 
edilen kimse iki ihale arasın
daki farktan ve diğer zarar
lardan mes'ul olduğu ve tapu 
harcının ve yüzde iki buçuk 
dellaliyenin mü~teriye ait ol-
duğu ilan olunur. (2045) 

Türk.ye Yağ 
Sanayii Ltd. 

ve Mamulatı 
Şirketi 

Saygın yurddaşların ıııamulatı hak
kında ötedenheri gösterdiği rağbet 
ve teveccühün miıınettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikaları 

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

TURYAG 
ismini verdiğimiz lfbu "Yemek yağı" bu 

cins yafilardan istenen bUtUn ,eraltl havi 
ideal bir " Matbah ,, yağıdır. 

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

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

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz salahiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olanlarla 
hastalar ıçın hazırlanacak yemeklerin bu yağ: 
Jarımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmeler• 

"TURYAG,, 
hakkında tam hirfikir verebilecek mahiyettedir. Bu bapta 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki müesse
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumuz 
saygılı halkımızın emirlerine amade o ' duğunu arz ve 
keza 9 eylül sergisinde genel kapının sol tarafında ilk 
1 ila 4 numarah pavyonlarımızı ziyaret buyurmalarını 
rica ederiz. 

. 
Perşembe gazetesı 

Göz iiB~imi-1 Perşembenin 23 üncü sayısı 
·o 

renkli olarak çıkmıştır. Zengı 
biıı> münderecatı arasında ibra 

M!~fATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Blçakh kadın 
Tahsin oğlu Remzi ile arka

daşı yolda giderken Ali çavuş 
kızı Hacere laf atmış ve Hacer 
biçağım çekerek Remziyi ko
valamışt.r. 

Şikayet üzerine Hacer biçağı 
ile tutulmuştur. 

Alaattin Gövsanın fıkrası, Er
cüment Ekremin Habeşistaônd• 

p-
bir Türk terfikası, Kemal 

do .. 
görenin Üsküdardan Ana 1 

1 11••· Juya silah ve cephane ~r , .. 

kaçırıldı isimli yazısı, Zıya Ş d 
k. . "h• t f "k su• ırın tarı ı e rı ası, b 
D O O d bA ı p.ta .. 
ervışm e e ı roman • 

0 . şt 
mut Y esarinio hikayesı, Jı 

1 d haberleri, ''ı yazı ar, ünya 
k . . . ıoer•Iı ı an etı, sınema, ve saır . .,,. 

. der• 
yazılar vccrdn. T avsıye e 

Fiatı 7,5 kuruştur. 

FRIGJDAJRE Yalmz evinizdeki konföriİ 
Temin eden Soğuk hava dolabı değildir 

FRIGIDAIRE 
Ayni zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılıyacak 

Büyük tesisatı 
Da meydana getiren J•egane müessesedir 

r7777.7./.7Y/ /.L7.7.ZY/./.ZZ7JJ.7A l l l l l 11 il l lr771//-/Z///.////..7J.1'.Z://.T./LJ 

Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar 
mahallebiciler, lokantacılar 

Birahaneler .. 
FRIGIDAIRE 

~oğuk hava tesisabnız için mühendislerimiz emrinize amadedi 
CZ7..z.zzz7...zzzzzzyzzzzr_,r..LJZ7..7.XLZZXZT/Z7JJ..LZZJ 

BOURLA Biraderler ve Şsı 
Istanbul - Ankara 

7-9-11 
- lzmi: 

(2035 



BORJIY ~ Ordusu .. 
Andor ordusunu arttırırsa Monako da 

- 151 Ayni yolu takip edecek Emrini vermekle beraber işi 
babasının çakmaması için ka
pıyı hemen kapadı. Bir müd
det sonra Yakomo odaya girdi. 
Lükrese hitap ederek: 

- Sinyor!.. Bu adaya getir
rnek üzere alacağım şeyler için 
Romadaki latif manzaralı saraya 
gittim. Lakin saray kamilen 
Yanmış, yıkılmış.. Yer!e•inde 
Yeller esiyor ... 

lükres kısık sesle: 
- Ya öyle mi? 
Diyebildi. Yüzündeki kederi 

birdenbire gidermeğe çalışı
Yordu. Müteessir olmuştur. Es
rar dolu saraym değeri büyüktü. 
~atırası çoktu. Derin bir gö
ğGa geçirerek Y akomoya sordu: 

- Başka ne haber var ba
kalım?. 

- Sczar cenapları buraya 
relnaek üzere yola çıkmıştır. 

Bu müjdeyi işitince Lükres 
•e•indi: 

- Doğru mu? 
- Evet! 
- Dinle Yakomo! Sarayın 

. tlllıdığına dair getirdiğin kara 
aberden dolayı sana on sopa 
~r~ak istiyordum. Lakin kar
eşıın Sezarın buraya gelmek 

~Zere bulunduğu müjdesine 
arşı mükafat olarak on Alhn 

\'ereceğim. Git Kariyerden aL 
~sevgili kardeşim ... Ne ka

bahtiyarım. 
Yakomo on Altını işitince 

IÜzü güldü. Gidip paraları al
llıak iizere ayağa kalktı. Lükres 
kihyanın yüzü güldüğüne bak· 
111lftı, Bundan da memnun ol
~uğu için babasının yanına gitti. 
•koıno da kapıdan çıkar çık· 

llaaz yüzünün gülmesine rağ· 
lllen: 

- Ah engerek yılanı ah ... 
Se · nın de kafanı ezmek zamanı 
Yaklaştı. 

Sözlerini mınldandı. Lükres 
~ babasının yanından çıkmış 
apayı yalnız bırakmıştı. .. 
B " " 

8 
u durum körşısında ihtiyar 

orjiya şatoda hapsedilmiş 
~atriain kurtanlması çarelerini 
duşünüyordu. Kızı Lükresi ne 
•uretJe kandıracakb? Lnkresin 
~Özleri neş' e ile parlamakta 
idi, dudaklannda gülümseme-
er olduğu halde memnun bir 

\raziyette görününce babası 
sordu: 

d - Galiba eyi bir haber al-
ın, pek neş'elisin kızım!. 

b - Eveti. Lakin rica ederim 

1 
abaağıın. Deminki konuşma· 
~rııııızı nerede bırakmıı isek 
t~e oradan başlıyalım; ba~~I Bu 

nuıınalar beni eğlendınyor. 
lhaua Beatristen söz açılınca 
•un bugünkü durumundan da 

Çok ferahlanıyorum, yüreğime 
'0iıık su aerpiliyor. Neşeleni
Yoruın. 

Kızının, Beatristen bu kadar 
neye küsmüş olduğunu sordu: 
b - Bu kız sana ne yapb da 

u kadar kızdın? 
l ~-: 0 .... Hiç bir şey yapmadı. 
kakın kont Almanın kızı bak
ında size vereceğim bildiri

na~n vaktı gelmediğini söyle
nııştim ya .. 

- Eveti .. 
. - Ne ise istediğin şeyi ye-
tıne getirmek isterim. Size 
İmdi bir şey sorabilir miyim? 

- Sor Lükres! 
. - Beatrisin burada olduğunu 
•Z nasıl haber aldınız? Neden 

bıliyorsunuz? 
- Şimdi söylerim. Sen yal

t1 ız keyfiyeti söyle .. Bunu bek
l'yorum .. 

- Pek basit.. Sizin yolu
nuzda yürümekliğim ve ders
lerinizden istifade etmekliğim
dir. Bunda siz bana örnek ol-

- Ne gibi? 
- Beatrisin anası kontes 

Alma sizin için bir engeldi. 
Vücudunu zihirliyerek ortadan 
kaldırdınız. Şimdi de kızım be
nim için bir engel oluyor. Ben 
de onun vücudunu kaldıra-

124 ,. ' .. Hi {. ordusunu belki de 140 - 150 kişiye çıkaracaktır •• 
Karabinyeleriıı gündelik vazileleı·r 

cağım. 
Vücudunu kaldırmak 

şöyle dursun, affını istiyecek 

idim. 
_ Kat'iyen reddedeceğim .. 
- Kızma l~ızım. 
_ Beatrisin affından maada 

serbest bırakılmasını da ister· 
sem ne yapacaksın? 

_ Benimle eğleniyor musun 

baba!.. 
_ Görüyorum ki kıza karşı 

pek düşmansın. Elbette bu,.n~n 
büyük bir sebebi vnr. La.k~n 
benim hayatım da Beatrıs n 
kurtarılmasına bağlı ise ne ya
parsın, buna ne dersin kızım? 
Lükres ~aşırarak: 

_ Anlamadım. Sizin hnya-
tınız neden Beatrise bağlı 
olsun? 

- Dinle Lükres! Romada 
pek :.riyade tanınmış ihtiyar bir 
sihirbaz karı vardır. Bu kadının 
başka bir ismi bulunmadığı iç.in 
yalnız Matma yani sihirbaz 
kan şöhretini taşır. Her kes 
kendisini öyJe çağırır. 

- Filhakika Romada böyle 
bir sihirbaz karı var. Ben de 

işitmiş idim. . 
- Çok zeki ve akıllıdır. Sı-

hirbaz karının her nedense 
bana karşı ilgisi var amma se
bebi bence meçhul... Bu karı 
hayatımı kurtardı. Düşmanla
nma karşı benimle mücadele 
etti. Benim inanımı ve itima· 

dımı kazandı. Eyi dinle Lükres 
sihirbaz karı şimdi buradadır. 
Kendisile görüştüm, konuştuk. 

- Konuştunuz mu? 
- Eveti Biraz gezmek üzere 

sahildeki kumsala inmiştim. 
Sihirbaz karı yanıma yaklaştı. 
Hayret içinde dondum kaldım. 
Bundan anladım ki muh~fızlar 
eyice dikkat etmiyorlar. Ödev
lerini eyi yapmıyorlar. Yapsa

lardı yanıma yaklaşır mı idi? 
Bugünden itibaren bir daha 
şatodan dışarı çıkmıyacağım. 
işte Matma bu suretle yanıma 
geldi, dehşetli bir söz söyledi: 

- Ne dedi? 
Hayatın tehlikededir, 

dedi. 
- Sonıı 1•m· -

••• 
Islah edilmiş 
inekler 

Gazi orman çiftliğine Sefe
ribisardan islah edilmiş ci.ısten 
inekler satın alınacaktır. Çift
lik tarım direktörü bunun için 
şehrimize gelmiş ve Seferihi
sara gitmiştir. ---

Bu ~on günlerde Avrupa 
memleketlerinden birinin silah
larını tamamen terketmeğe 
karar verdiği söylenmişti. Fa
kat bu haber hemen tekzib 
edildi. Monako Prensliği silfıh
farım bırakmak niyetinde de
ğildir. Monnkonun 124 nefer 
ve 4 zabitten ibaret olan or
dusu dağılmıyacakhr. 

Monako Prensinin sarayında 
operet dekorlarını andıran bir 
hava içinde bu muhafız kaı·a
binyeler hergün öğle vaktı, 
~üzikhal girslerinin de iştira
kıle eğlenceli gösteriler ya
parlar. 

Monako prensinin bu gün
delik eylenceden vaz geçmesi 
beklenemez. Bilakis dünyanın 
en küçük ordusuna malik bu
lunan San Marino cumuriyeti 
iki kır bekçisinden ibaret olan 
ordusunu arttırmağa karar ver
diğine göre Monako prensinin 
de askeri çevrelerde izhar edi
len arzuya uyarak ordusunu 
140 hatta 150 nefere çıkar• 
ması çok muhtemeldir. Fakat 
bu sadece bir tahmindir. He
nüz böyle bir karar alınmamış-
tır. Prensin karabinyeleri daha 
ç?k zamanlar günde 12 saat 
hızmet görmekte devam ede-
ceklerdir. 

Monako ordusu dünyanın en 
eyi geyinmiş ordusu sayılmak-

Ka ptı kaçt! tadır. Ordu kumandanı Fransız 
mütekait sübaylarından kuman-

Bir deveyi çiğnedi dan joly alup 40 yaşında 
Foça belediyesinde lrnyıt'ı prensliğin mareşaJhk asasını 

6 numaralı kaph kaçtı, şoför taşımaktadır. Krabinyelerin he-
Halilin idaresinde Izmire gelir- pisi eski Fransız ihtiyat zabit-
ken Menemenin helvacı köyün- leri arasından seçilmiştir. Zira 
den Ali oğlu Recebe eit bir Monako halkı askerlik etmez. 
deve yavrusunu çiğnemiş ve Ordu aylıİ{lı askerlerden iba-
öldürmüştür. rettir. Bu karabinyeler Monte-

f
. . karlo gazinosunun kapısında 

Kız kaçıran ırarı beyaz kasketleriyle görünürler. 
Y akalandi Kışlaları cennet gibi bahçerile 

Kız kaçırmak ve kirletmek emsalsiz bir senatoryuma ben-
suçundan hakkında tevkif mü- zer. Daima şen, daima şıktır-
zekkercsi bulunan ve aranmak- lar. 
ta olan Y cnişehirli Abdullah Bu ordunun bu kadar sevinç 
oğlu Mehmedin Abdurrahman ve neşe içinde olmasının bir 
adına yazılı sahte bir nüfus sebebi de asla d6v0f111emiş, 
kiğıdı ile dolaştığı garillmDt bayle bir ihtiyaçla karşılaımamıı 
ve kendiai tutuJmuttur. Jandu- olmuıcbr. Karabinye ordusunun 
ma muhafazaaacla Yenitebir• kurulcluju 1812 ıeneainden 

_ ___,~bed.Jm. neferler ve zabitlerde.ı 

Monako ordllSll i.şle böyledir - Yukarıda tııonako Prr11si11in sarayı 
Aşağıda Monako Pmısi Louis 

silahlarını vazife icabı olarak Bir harp çıkınca bu seçme 
kullanmış olanlar yoktur. Mo- ordu gözden kaybolur. Her biri 
nako ordusunun silahları ve kendi memleketinde vazifesi 
mermileri elli yılda bir değiş- başına koşar. Monako prensi 
tirilir veya islfıh edilir. ilkin Louia bile Fransız ordusunda 
orduya ~erilen Şaspo yerine ihtiyat generalıdır. Genç kara-
Gra tüfenkleri kaim olmuştu. binyeler gidince yerlerine mü-
1802 den beri de ordu Lebel tekaitler doldurulur. Askerlerin 
modeli tüfeklerle mücehhez vazifeleri turistlere yolları Mon-
biilunmaktadır. Bu ordu şekil- tekarlo gazinosunda oyun ma-
den şekle girme kabiliyetini salarım göstermek, prensin sa· 
büyük Fredrikin metodlarına rayını korumaktan ibarettir. 
borçludur. Askerlerin boylan Monako prensliğinin tcpları 
1 75 t . B b"lh d'kk t da vardır. Bronz toplar 200 se-' ır. una ı nssa ı a 
edilmiştir. Ne bir santim fazla nedenberi prensiıı sarayı önün

de dunayorlar. Bundan başka 
ne de eksik.. Hepsi bıyıklıdır. 36 
Kasketlerinde beyaz kırmızı · · lik bir bataryayı kullanmak 

ıçın beş topçu askeri mevcttur. 
tüy vnrdır. Dünyanın bütün or- Fakat bunlar kırlangıç.lan kor-
dularından çok nişanları vardır. k utan kuru sıkılardan baıka 
Hele zabitlerin gögv üsleri çeşit asi t 1 a op arını mermi ile doldur-
çeşit nişanlarla süslenmiştir. mamışlardır 

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

Başsağı T aŞköp·;Ü ................ . 
Telgrafları Panayırı 
~nkar~, 6 (A .. A) ~ Y e~e~- . K.astamonu 5 (A.A)- 7 Bi-

lerı Bclçıka kralıçesı Astrıdın rmcıteşrinde yapılacak olan 
acıklı ölümü dolayısiyle cumur Taşköprü panayırı için yapıl-
başkanı Atatürkün lsveç kra- makta olan hazırlıklar bitmiş-
~ına gönderdiği başsağı telgrafı tir. Beş gün sürecek olan pa-
ıle buna gelen cevap aşağıda- nayırda tecimel bir sergiler 
dır : v • açılacaktır. Panayır günlerinde 

: egenleri Belçika kraliçesi at yarışları ve güreşler yapı-
Ma_1esta Astridin ölümü dola- lacak ve kazananlara b 1 ü-
yısıyle Majestleriyle yüksek ai- kafatlar verilecektir B 

0 

mlki 
lel . . v d ki ki k . u yı erının ugra ı arı acı . ı e- panayırın geçen yıla göre da-
de~ karşısında en samımı baı- ha çok iyi olacaiJ anlaşılmak-
sagılarımın kabulünü Majestle- tadır. 
rinden rica ederim. 

KAMAL ATA TÜRK 
Çok nazik başsağılarından 

dolayı içten teşekkür ederim. 
GÜSTAV 

Ankara'da 
Bir Holanda Uçağı 

Parçalandı 
Ankara, 5 (A.A) - Bugün 

öğleden so11ra uçak alanında 
tı;crübe uçuşları yapan bir 
Holanda uçağı başaşağı inis 
sırasında düşerek parçafon
mıştır. Pilotu Gcrhart Santberg 
ölmüştür. 

Bileciğin 
Kurtuluf gUnU 

Ankara S (A.A) - Bet Ey
JOJ BiJeciğin kurtuJuı gOnOdOr. 
BugGn, Okullu, iıyarlar, spor
cular ve binlerce halk tarafın
dan içten gelen coşkun sevinç
le kutlulal\mı~tır. 

Kon yada 
Çarşaflar ve 
Peçeler atılıyor 
Konya, 5 (Özel) - Urayın 

çarşaf ve peçeyi yasak ettiğini 
ve sayıları az kalan çerşafh ve 
peçeli kadınlarımızın da soysal 
kılığı almaları için kırk gün 
mühlet verdığini sık sık yaz
mıştık. 

Verilen mühlet l S Eylülde 
biteceği için çarşaflı, şelmeli 
kadınlarımızın çoğu manto 
yaptırarak soyseJ (medeni) kı
lığı almışlardır. Manto diken 
kadın ve bilhassa erkek terzi
lerimizin bu yUzden ellerinde 
hayli iş vardır. 

Kadınlarımız mühlet bitme· 
den yeni ıı<ılıklarını almak için 
evemcktedirler. 

GörUlen feyler : -
Bocada 

• •••• 
Uray Parkı 
Harab oldu 

Bocadan yazılıyor : 
Bir şarda, veya bir komun-

da kurulu bulunan bir Urayın 
başlıca yapacağı işler, bulun-
duğu yeri ğüzelleştirmek, te
miz tutmak su ihtiyacını temin 
etmek ve bunun gibi halkın 
sıhhati ile alakadar olan bir 
çok şeylere önem vermek de
ğil midir? .. 
. ~şte Buca Urayı bu zaruri 
ıhtıyaçlardan birini göz önün· 
de tutarak Bucanın aşağı kı-
y~sında, top meydanı altındaki 
bır kaç ağaçlı bakımsız bir 
yere önem vererek boş yerle
rini ağaçlarla doldurdu. içine 
havuz ynptırdı. Etrafını güzel
ce çevirdi. Biçimli parterleri 
çeşit çeşit çiçeklerle donath. 
'Qstdi,k küçük yavruları düşü
nerek bir yanına da çocuk 
bah~esi diye salıncaklar oyun 
yerleri yaphrdı. Böylece Buca 
güzel bir yer kazanmış oldu. 

Falrnt ne yazık ki, o güze
lim yer bugün günden güne 
eski şeklinden beter bir kıhğa 
girmeğe yüz tuttu • 

Neden? diyeceksiniz. 
Bundan birkaç ay önce 

oraya sessiz bir sinema yerleş-

tirdiler. Hoş... Sinema düz bir 
meydan ister değil mi? 

Onun hatırı _için yetişmeğe 

yüz tutan ağaçlardan bazıları
nın canlarına kıydılar. 

Sinema dışarıdan, içeriye 
para veripte girmiyenler tara· 
fından, seyredilmesin diye cad· 
deye olan yüzü beyaz bezle 
diğer yanlan da " Çingene 
çadan gibi " kilim ve çuval 
parçalarile çevrildi. 

Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi, kısmen harab olan parkı 
büsbütün yokolsun diye geçen
lerde bir de cambaz getirdiler. 
Parkın ne kılığa girdiğini ön
ceden kestirebilirsiniz .. 

Oraya üşüşen yüzlerce kişi 
çiçek demeden, parler deme
den önüne geldiği yere bastı, 
önüne geldiği yeri ezdi, çiğ
nedi... 

Zaten bundan başka oturu
lacak güzel bir yeri olmıyan 
bu yer de mahvolup gitti .. 

Salıncaklara, çocuk bahçe· 
sine gelince orada, en çok ak
şam üstleri ve geceleri, on se
kizinden tutun da yirmi beş 
otuzuna kadar olan çocuklar
dan (!) baıka kimseyi göremi
yoruz, ve bu çocuklıtrdan(I) di· 
ğer küçüklere sıra kalmıyor ki.' 

Şimdi bu işlerle ilgileri olan
lara sorabilir miyiz : 

Bu güzel eser neden harap 
ediliyor? 

* • • 
Buca Urayı temizlik işlerine 

önem vcnniyecck mı? .. Çöpler 
evlerde günlerce kala kala, bi
rike birike ( hele bu sıcak 
günlerde ) kokuyor ... 

Gören 

Iran Dış bakanı 
lstan buldan 
Cenevreye gitti 

Ankara, 5 (A.A.) - Cenev
reye gitmek üzere Türkiyeden 
geçmekte olan Iran dıı işleri 
bakanı Kiizimi han bu sabahki 
T oros ekspresile Ankara ya 
~elmiş ve durakta dış işleri • 
bakanlığı ve Iran büyük elçi
liğiileri gelenleri tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Dış itleri bakanlığı genel 
sekreter vekili tarafından öğle 
Ostil Iran dış itleri bakanı ıe
refine Anadolu kulObOnde bir 
şölen vcrıfmiştir. 

Kazimi han bu akşamki eks
presle Avrupaya gidecektir. 

btanbul, 6 (ÖzeJ) - Iran dıt 
işleri bakanı Ankaradan geldi. 
Bu2ün Avruoava sridh or. 



Sahife• 

~~~~~-~~---~~---------------------~~------------------------------------=---------,---------------------------=--------------&.-11111 Müzaye(Je ile fevkal-
ade büyük satış 
Acele yolculuk dolayısiyle 

8 Eyliil Pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepe vapur is
kelesi yanında sahil tarafında 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Blnaın yeniden ve noksansız bir surette yapllmı' olan mekteblmlzln 

Ana ve ilk kısınllarına talebe kaylt ve kabulU eylOIUn ikisinde baflar .. 

91 O numaralı hanede maruf iki 
aileye ait fevkalade lüks mo-
bilyalar müzayede suretile sa

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
U///L/-7:0/Zl::/YL////;. en son usullere gore hazırlanmıştır. 

tılacaktır. 

lzmirde emsali bulunmıyan 
20 parçadan mürekkep sedefle 
işlemeli şam işi hereke kuma
şından şark salon takımı ve 

Kayit İŞİ : için her gün saat ( 9 DAN
0
17 ) ye kadar yeni binanın 

vx-/x-Lı/ET.Lkll'/./.71 KESTELLi CADDESi üzerindeki kapısından 
girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

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
nalı 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 

ca.::h levhalar, vazolar ve bir 
çok ısparta, ferahan, kazak, 
uşak halı ve kilim ve seccade
' •• ve sair bir çok mobilyalar 

r/."/..Z:L/.XZ/."/:/ L://.T/1':7 ////.//////J 

N Mua~lim Doktor~ 

~ A~met Hulüsi ~ı 
~ 

~ ALATAŞ ~ 
~ iç hastalıkları doktoru 
N Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
r//.ZZZZZ7..7.Z7J.Y.L7J'/_//Y//.Z///J,; 

Tecriibeli 
Bir Muhasip Arayanlara 

Muhasiplikte tecrübesi olan 
bir zat iş arıyor. Yeni Asır 
idaresinde (Nesip) adına ola
rak tahriren müracaat edil-
melidir. 3-3 (2020) S.8 

rrn.YZL:Nt:/Z7./7/..Z1Z/////////./J~ 

" Az işitenlere mahsus ~ 

~ Kulak aletleri ~ 
~ N 
N Yeni model ~ 
N Yeni ceşit ~ 

Kulaktan geçme küçük !'..: 

~ düğmeli model t\ 

~ T. Kİ KTE ~ 
N 
N y . "I. • • !\ 

enı zmır,, eczanesı 

t:irz?...ZZ7/IL777J.7..Z7J'ZZ//-7-7//ZL7~ 
bilmüzayede satılacakbr aynı 
zamanda ev icara verilecektir. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 
(2026) (2-3) 

örük ve akımsız 
Dişler i sanı çok 

a k ih iyarla ıı· 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı vardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çünkü RADYOLiN dişçilik ilminin. icap ettirdigi bütün 
hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder. Dişleri be
yaz'atır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi 
tatlılaşlırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcut bütün mikropları % 100 öldürür . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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KULLANIN iZ 
""''""ı.ııii.. ; , .... ~· .... :._.: .. ~ ./ ;.: ... ~ ..•.. ; .•. , :: ··:: ~·:·,· . ··.~·· 
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Amatör Fotoğraf 
ÇABUK ucuz 

TEMİZ 

işleri 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

6-26 (2001) 

Şifa hassak:rı muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salj linin 
MEŞHL'JR 

urş n u Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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 100 - 75 diğer kısımlar.da gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve Ali Balcı 

23 - 26 (1180) 

Her nevı izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i il AS 

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

Devlet Demiryollarından: 
Aydın hattı dahil olmak üzere Devlet demiryolları şebekesi 

dahilindeki istasyonlardan lzmir, Karşıyaka, Bandırma, Haydar
paşa, Derince, Samsun ve Mersin istasyonlarına tam vagon ha
muleli olarak yapılacak palamut ve çam kabuğu nakliyatı için 
muaddel D. D.139 numaralı tarife ihdas olunarak 8-inci işletme 
mm takasında 1/9/935 tarıhindcn ve esas ş~bekede 1 T eşrinievel 
935 tarihinden itibaren meriyete girecek ve aşağıdaki ücretlere 
tabi tutulacaktır. 

1 kilometreden 100 kilometreye kadar olan mesafede beher 
ton ve kilometre başına 4 kuruş. 

101 kilometreden 300 kilometreye kadar olan mesafede beher 
ton ve kilometre başına 2 kuruş ve 301 kilometreden faila 
mesafe dahilinde beher ton ve kilometre başına 1 kuruş tarife 
tatbik olunacakbr Diğer ıerait ve tafsilat için istasyonlara mü

... ,_.. .. --~ . l.-10-12 ~ (~ 

.%'~~~ 
j Fakat iyice kumtand>ktan son,. --mil· \/UCUdünüzü 

NİVEA 
kremi • yağı 

ı ı e uvmağı unutmayınız ! Bu sayede 
guneşıe yanmak tehlikesine 
karşı korunmuş olursunuz, 
teniniz taze ve sağ 1am1 af ı r. 
Cildiniz yumuşak ve gergin kalır. 

• 
YEN9I 

Hurufat Dökümhanesi 

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

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufat., galentUr, anterlln 
lhtlyac•nlzı, bu Uç esas Uzerlnde ç~11,an 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllt 

Meserret Oteli 
lzmir KemeraltK Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene g-ibi uzun bir zamandanberi tcrni:dik v0 İ 
metile nam kazanrn otelimizde bu defo ernslı tamirat 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istir• 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı 
cektir. Akşamları temiz hava almak icin taraçalarımıı 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

23 - 26 

Dain·tA. Sabit 

· ·. Juva~~tin Saç Boyala 
f · d baıı NGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlann a 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden ta 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. . 
- Juvantin saç boyalarını kumral ve ıiyah olarak ik• 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır • 
Ecuaelercle Y• ıtnJ&t maaaı1a1aanı1e11~. 11111 



lzn1irliler Istaııhulda ııere 

eyoğlunda • 
rıs 

Sirkecide Osma 
Her iki otelin müsteciri Türk.terden e~ eski o~~;~ 

olan ve herkese kendisini sevdıren baJ l~r · 

Ô 
L~tf b.mir Askeri ote mın mues-

Hdir. Bay mer u : .. b r ·dares;ni herkes 
sisidir. Kırk bir senelik tecru e 1 1 ki k d" 

.k. t 'd konakhyaca ar en ı 
bilir. Istanbulda her ı ı o e e 
evlerindeki rahatı bu'acaklardır .. A f ti r 

Bütün bu fevkaladeJiklere ılaveten ıa a 
müthiş ucuzdur 

Saloıı, yemek ve yatak odalar~nızı !l~raççı 
Kardeş.ler nıobiJyelerile susleyınız ..• 

~!!rkez: 
. lzmir 
lk• ınci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
ı:ı. 3778 

Su be: 
' Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
No.5 Tel.1426 

B J··k on Haraççı Kar· 
useneki 9 Eylül panayırında en u 5 pa.vy. . " w imdi-

:eşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerımızı gormege ş 
en hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

~evket Yeğiil 
KUTU A TEL VESİ 

::a-ı::rs:"'CTK- - ~-er~ 
~otu çeşitleriniıı Jıer türlüsü 

En f antazi Kutular 
"lmanyadan yeni getlrllen en son sistem 

rnakinalarla, piyasan•n en tecrU~~~I ve 
bil lçll ustaları tarafınd n Y P • 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 

1 - 8 h-2 (2038) 

Izmı· ·k· · · lu ~ r ı ıncı ıcra memur -
iUndan: 

Tamamı 2000 lira kıymeti 
!1'uhammeneli ve A i Cenaba 
~~tekJi lzmirde Karnntına ma-
1,a lesinde Türkoğlu sokağında 
"'avnlah Zeliha ve lsmail ve 
'"at ı nıanın tasarrufu altında bu-
~:an 4 n.uı:na~alı hane~i? ta· 
30 nı~. tarıhı ı!andan ıtıbaren 
ı:n gun müddetle açık arbr· 
a aya konulmuştur. Ve birinci 
~tırma 10-10-935 Perşembe gu .. 

ı nu saat 11 de dairede yapı-
caJ:klır. Artırmaya iştirak eder: o anların kıymeti muham· 

21
.ebenin yüzde yedi buçuğu 
. etinde pey akçesi veya 

nıı11· b 1 • la 1 anka mektubu verme erı 
.... Zıı?dır. Birinci artırmada kıy· 
.. ıetı h . .. d 
Yet . mu ammcnenın yuı e 
el tnış beşini bulmadığı tak-
abd·~ en ziyade arbranın . ta
ik· budü baki kalmak şartiyle 
lll ınci artırma 26-10-935 Cu
d ~rtesi günü yin saat 11 de 
t aırede yapılacaktır. Hakları 
· apu sicili i e sabıt olmıyan 
Potekı· "J d" ~ lci ı alacaklı 'ar ı e ıger 

kadarlarm ve irtifak hakkı 
b'hiplerinin bu haklarını ve 
d ". hususta faiz ve masrafa 
nı~ır . olan iddialarını ~v.rakı 
d ~sbıtelerile 20 gün ıçmde 
<Ih.~eye bildirmeleri aksi tak-
8 b· e hakları tapu siciUerile 
p a. ıt olmadıkça satış bedelinin 
ı ayJClfmasından hariç kalacak-
9j~ •e isteklilere bu işe aid 
" -~438 numaralı dosya irae 
R~b· ızahatı lizıme \'erileceği 
v 1 ı talip olanların daire di-

t a~bbancsine l 6-9-935 Pazartesi ar · a 1 ıne talik olunacak olan 
y çb~ artırma şartnamesini oku-

a ılecekleri ilan olunur. 
2860 (4042) 

:.-y,..,.-.,..,~----· 

1 
Iırnir sicim-.. ticaret memur

Uğundan: 
''Ş v . ev ket Y egül., Ticaret un-

anıfe lzmirde Halimağa çar
kı ında 35 numarada mukavva 
d Utu İmal toptan ve peraken

e sabş üıerine ticaret yapan 
Şevl<et Y egUl'ün işbu ticaret 
nvanı ticaret kanununun 42 
ncı maddesi hükmüne göre 
icilin 1472 numarasma kayt 
c tescil edildiği ilin olunur. 

2859 (2041) 

Kemalpaşa icra memurluğun
dan: 

Izınirde Ahınede borçlu Ke-
malpaşadan bayraktar Osman 
veresesinin borcundan dolayı 
tahb hacze alınan Kemalpaşa 
k .. sabasmın Medrese sokağında 
k;in ve tapuda Ağustos 935 
tarih ve 8 numarada m.ukayye~ 
ağı yol solu bacı Emın şımdı 

~afız Şükrü, arkası Sey~işe~.ir~ 
Mahmud şimdi veresesı, onu 
yol ile mahdut bir ev yuka~ıda 
iki oda ve bir hayat. aşagıda 
bir oda iki dam ve hır. çeş~e 
ve 50 m.m, avluyu şam~l evın 
heyeti umumiyesi 50~ Jıra de· 
~erinde olduğuna chlı vukl!fun 
feyam üzerine Kemalpaşa ıcra 
dairesince açık arttırma sure
tile satılığa çıkarılmıştır . 

Birinci açık arttırma 30Eylıi! 
935 tarihine müsadif Pazartesı 
günü saat 11 de icra edilecek
tir. işbu arltırmnda kıymeti 
muhammınenin yüzde 75 bul
duğu takdırde en fazla vere
nin üzerinde bırakılacaktır. 
Bulmadığı takdirde birine! ~rt: 
tırmn geri bırakılarak ıkıncı 
arttırmaya arzolunacaktır. 

ikinci arttırma 16 birinci Teş
rin 935 tarihine müsadif Çar· 
şamba günü sa~t 11 de Y?pı
lacaktır. Kıymeti muhammıne
nin yüzde 75 bulduğu takdirıle 
en fazla verenin üzerinde iha
lei kafiyesi icrn kılınacaktır. 
Bulmadığı takdirde 2280 nu
maralı kanlln mucibince mua
mele olunacaktır. . 

Taliplerin o günde kı~metı 
mubamsıenenin yüzde yedı bu-
çuk pey akçesile vey.a ba~k~nın 
kıymetli mektubu de bırlikte 
müracaat etmeleri iktiza eder. 
Sabş peşin para iledir. Mezkur 
emval üzerinde bir irtifa veya 
sair hnk ve ilişiği olanların ta-
rihi ilandan itibaren 20 gün 
içinde müracaat etmeleri aksi 
takdirde haklan tapu sicilile 
sabit olmıyanların paraları pay
laşmasından hariç bırakılacak
lardır. 

Şartname her gün ve herke
sin görebilmesi için açık bu
lundurulacaktır. Taliplerin yev
mi meıkürda 930-1038 numa
ralı dosyaya müracaatları ilan 
olunur. 2853 {2043) 

rz cı 

Eylül Serefine 
:9 

emal Aktaş Hilal 
Büyük ucuzluk 

Eczane inde 
yapıyor 

9 gü 

l Ey ifil sabahından 9 Eyliil akşanıına kadar 
Kemal Kamil kolonya - Esans ve mustahzarallnda, gözlüklerde sıhhi 

korsalarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenziUH 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvarırız 
ı;.;gSZi(;;._ .... ._ .................... I ....................................... . 

eınal Kanıil kolonya - E aııs ve nıu tahzaratında yüzde JO 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp:rin Bayer 30 
Korizol ,, nezle ,, 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin 11 dişsuyu ilacı 40 ., ,, gülsuyu " 11 40 
Okinolin ,, saçsuyu ,, 40 ,, ,, kınakına hulasası 40 
Gliserin şişe 20 Müshil hapları kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

izmir belediyesinden: 
- 502 lira 50 kuruş bedeli 

ınuh mmeneliGündoğduda altmış 

üç adanın 402 metre murab
baındaki onbeş sayılı arsası 

baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 13-9-935 cuma 
saat 10 da açık artırma 
ihale edilecektir. 

iştirak için 38 liralık mu
vakkat teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

29-3-7-11 2765 (1285) 
1 - 420 lira bedeli muham· 

menli Çayırlı bağçede 85 ada
nın 420 metre murabbaındaki 
14,15 ve 17 sayılı arsalan baş· 
sekreterlıkteki şartname veçhile 
24-9-935 Cuma günü saat on
da açık arttıırma ile ihale edi· 
lecektir. 

iştirak için 32 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

2 - 600 lira bedeli muham
menli Hasan hoca mahallesi 
Cakmak fırınında eski ıtfaiye 
garajı mahalli olan kireç hanı 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 24-9-935 Cuma günü 
saat 1 O da açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

İştirak için 45 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - 200 lira bedeli muham
menli Alsancak birinci Kordon 
caddesindeki eski ıtfaiye garajı 
binası başsekreterlikteki şart-

namesi veçhile 24-9-935 Cuma 
günü saat 10 da açık arttırma 
ile bir sene kıraya verilecektir. 

iştirak için 15 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saaata kadar ko· 
misyona gelinir. 
7-12-17-22 2862 (2039) 

- 455 Lira 63 kuruş bedeli 
muhammcnli Selimiye mahalle
sinin Göztepe tramvay cadde
sindeki önü tramvay caddesi, 
sağı sahil parkı, solu halkevi, 
arkası deniz olan 1822,50 met-
re murabba ndaki arsa Uray 
başsekreterliğindcki şartname
si veçhile 17 Eylül 935 Salı 
günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilmek üzere temdit 
edilmiştir. 

İştirak için 35 liralık muvak
kat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saata ka-
dar komisyona gelinir. 

2861 ( 2040) 

T okalon Kremi gündüz için 65 
" n gece " Nej - seven pudrası 

80 
60 

lngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasas 

12,5 
20 
55 

---

ABSIUI~USAL 

.J 

Panayırınd 

ÇOLAKZADE 
PAVYONUNU GöRENLER 

_____ uı~A Fahri.kasının 

Y aptı~ı kumaşlarda gösterdiği muvaff a
ki yeti takdir ediyorRaY. 

Bu fabrikanın kumaşlarında şu g:Üzellikler 
hemen ~Öze çarpar. Saf yünden yapılışları, 
ucuzluğu, sağlamlığı, ütü tutarlığı, ~olmaz 
ve çekici renk güzelliki. 

Mutlaka • zıya ret ediniz 

Pavyondatfa toptan ve perakende satılır 

#'"'!/.7.z7ıi7.zz7JJDll'-71.7J../..XZ7.Y..7L' ~----------9!. ••!!!!ll-•mlll•lll!llllfl-111!111111!111~~ ' DOKTOR Doktor Pariı fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

~Zetai T aratçı Kemal Sa~ir ~~::'.~~:~:~:~b 
İÇ HASTALIKLARI SARAÇOOLU saat dokuzdan bqlıyarak 

mütahassısı Memleket hastanesi Beyler - Numan zade S. 21 
ikinci Beyler sokağı Türk Dahiliye Müteha 51111 numralı muayenehanelerinde 

·· d ı b"t" · w • d Muayenehaae•İnİ 2 nci Bey-muzaye e sa onu 1 lfla'ID e kabul ederler. 
No. 4• l ler sokağında 65 numaraya f 

Öğleden aonra 15-18 kadar nakJetmiftir. Tel. 3956 Tele on : 3921 
butalanru kebul eder Evi Ka.antina tramIT cad- Cuma ve sah 8 den 10 a 

(1250) Telefon 3806 desi No. 59Q Tel. 25,,5 kadar memleket hastanesinde 
~'hiJJ'7!2n&rn "t 



8ah1te to 

Fratelli Sperco 
Va r Acentesi 
RO YALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg ı;m:ın!an için yük ala
caktır. 

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

ORESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanların hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKIN GLAND motörü 2 ey

lülde beklenmekte olup yükünü 
tabliye ettikten sonra Rotter
dam, Hamburg, Dantzig, Gdy
nia, Goteburg, Oslo ve lskan
dinavya. limanlarına hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et
ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham-
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Osfo ve Iskandinavya li-
manlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MARlTıM ROUMAİN 

SUÇEA VA vapuru 5 ey
lülde gelip 6 eylülde Ma ta, 
Cenova, MarsiJya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet knbul etmez. 

Fazla tafsilat iç.in ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında FrateUi Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

·ı e!efon: 2004-2005 

DOY TOR 

Zi ö~şin 
MERI<EZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 'I 

Beyler hamamı karşısında \: 
No. 41 ~ 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
TELEFON 3686 ~ 
24-26 (924) ~ 

C7.7/7./7.//./7/////.//7///7/YZ)~ 
.r77../77///..t~Z///././7Y7 LZ//.ZJ ... 

Hususi muallim ~ .. 
Jkmale kalan ili· ve orta R 

mektep talebe!eri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanec:i ittisalindeki 

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 iç.in yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 16 eylülde" 
bcklen;yor. Hamburg, Bremen 

ve Anversten yük çıkaracaktır. 
ITAURI vapuru 16 eylülde 

bekleniyor. 20 eylüle kadar 
Anvers, Direkt Rolterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

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

W ASGENW ALO vapuru 14 
birinci 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 bekleniyor. 8 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam ve Hamburg için yük 
alacaktır, 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrir.de bekleniyor.Doğru An
vers için yük alacaktır. 

American Export Lines Nevyork 

Birleşik Amerikaya doğru 

seferler 
EXECUTIVE vapuru 18 ey

lülde beldeniyor. 
EX!LONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
DEN NORSKE Middelhavs 

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

lülde bekleniyor. Doğru Dippe 

ve Norveç Jiman!arma 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 
Komamo, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

BUDAPEST motörü 18 eylülde 
beklenivor. 1 e'grad, Novisaad 
Kı .o. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

A TID motörü 29 ağustosta 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Vıyana ve Linz için yük 
alacaktır . 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

EYLÜ·L 
Büyük kurtuluş bayramı şerefine 

Eczanesi Şifa 
1 Eylfılden 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 % 1 O 
Asprin Bayar 30 Gözlük çeşitlerinde 90 10 
Çocuk donları Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

" muşambası " 40 " " şekerli 12,5 
Şark malt fosf. 55 Calci ostelin iğneler; 190 
Diş fırçası esb. 10 lngiliz sodası kutu 12,5 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

DiKKAT• S. Ferit ŞiFA ECZANESi 
• HUkOmet 

YENi A51R -
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eyliilde 

l..iverpool ve Svansea'dan ge
l:p tahliyede buluna en 1: ve 

ayni zamanda 7 C'ylüle kadıır 

Liveroool ve Glasgov iç.in yük 
alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 20 
ey1ü!de Liveı pool ve Svansea
dan CYe1io tahliye~e hu'unacaktır 
LONDRA ıP HULL HATTI 

ALGERIAN vapuru limanı
mızda o'up 8 evlüle kadar 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

&ü 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sak rya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da harelcet eder. PAZAR
TES günü saat tG da İS-
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ~ünü 
tam saat t& da lzmire varır. FABIAN vapuru 12 eylülde 

beklenmekte o'.up 1 R eylüle 
kadar Londra ve Hull jçin 
yük :l'<>rakhr. 

1 ~ Fazla Tafsilat için : Bi
l rinci Kordonda 92 numara-
, da İzmir acenteliğine müra- j 

1 EG 'PSlAN \";'"luru 27 e"
lülde Londrn Hull \'P. Anvcrr
ten sıelip tah1ivede l·u·rr.-,..ak 
ve avni zanınndn 6 t- .. r"niev
vel~ kadar Londra ve l·Iü:l iç:n 
yük alacaktır. 

T e!efon 3658 l 
'cm;~~~::m:ı~--..a• t 

Zayn 

The General Ste~m Vavi
,....ation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru limanı
mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra icin yük ·al.-caktır. 

lzmir ithalat gümrüğünün 
(-5 numaralı ve 5-11-32 tarihli 
8i0 liralık teminat mektubu 
makbuz.unu zayi ettik, yenisini 
alacağımızdan eskisinin bük- 1 
mü kalmıyacağı ilan olunur. 

STORK vapuru 27 eylüle 
ka,..ı~tr Lonclra jrin ''i1k ala
caktı ... 

Strugeo ve Krespin 
2851 (2028) 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
izmlr belediyeslnden: 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hamb• ""' Brenıen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

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

Türk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki 11 N. lı 
para kararnamesinin 17 nci 
maddesinin muaddel şekline 

dair 3070 sayıla kararname 
örneği uraydaki ilan tahtasına 
asıllmıştır. İstiyen okuyabilir. 

2849 (2029) 

~····························:·:···········:ı::~············~ 

lUMANI ~ 
•• 

~ ~c:ı;a__-ı=;.ıı-cJ~ 
7.77.L/ L//'ZL///.///_/../J../JJ../L/.7J1YYY'J 

Şimdiye kadar göriılmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük nlmak :sterseniz BAŞTURAK 

H A I\~ D 1 U Z H E T 
• 

-czanesı 

ne uf?raymız 

--. 

•••llll8llD•••1ac111111111a11111111aa1Wllllllllllllllllllllllllllllal 

B. T al1.sinin Y UY luşyurdu 
• AMELiYAT an es ı n ve yevmiyeleri fiatı Has • 

30 Lira Apandisit ve mumasm ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira il<inci sınıf yevmiye 

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

Adres: Izm ır Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

17 -26 (1235) 
. ' . . ,~ . . ,.·.·~ . ·. . . \_,; .... ~ 

Şekil No. 8041 A.V. Şekil No. 8038 

DAIMON YILDIRIM MARKALI 
Bu cep f nerleri 80 metrelik olup 

Ziyayı dağ·ıtır ve top~ar 
Ayarlıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 
(ANADOLU Hurdavat mağazası) 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi -·· 

7 EylOI 

Karmcalan ö LO ÜRÜN Üz. 
Her hangi (haşarat öldürücü bir mayi) 
ıle karıncaları öldürmeyi tecrübe ttt· 
tlnizml? Eğer tecrübe ~ttini2 ise bıf· 
tabi tesirsizliğini de gordünüz. Karın· 
calar sizin bu tecrübenizle adeta alay 
ederek mutbagınızı istila ve yemek· 
lerlnlzl bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun önUnü almak için münhasiren 
ve muslrren FLiT isteyiniz. F L i T. 
hakikaten ve ebediyen oldürQr. Leke 
yapmaz, taze ve latif kokuludur Sıyah 
kuşaklı ve asker reslmn sarı teneke
lere dikkat ediniz. Pini/ar tenzilrit/ı. 

İzmir veciva:·ı için 
11-'IS 

umumi deposu : Kardiçalı han No. ıtJ# 
Telefon: 

• - \i 

SEL)<!l~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -
•0iı 

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyeıneı•d•' 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfe 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi 

Tecrübesi yapılmış binlerce k ·_iye 
neş' e vermiş olan 

~·t· etmek Jaııdl 

Ne yapnıah? 
t fe 

ıeaçlik, ııhh• 

Ki na Lütfi 
yi alıp kulhmmalı 

Kullanıpta faidesini ı=-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

lzmir Yün Mensucs~ 
Türk Anonim Şirke 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 tll)İ.f 1 
İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül J~tf~lr' 

Dİ ORYENTAL KAR~ET MANUFAÇôRE~ k ıosf fi ti 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapmarclakı ~esİ~t~e' 
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tsriJııll t°'_ 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 11e\'İ , 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her ktit·~ 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal ecli)ec~kS O) ~ 
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fab~~i~~...I' 
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak 1 d• 1" ; 
sergide teşhir edilmekte ve :;atış fabrika cleruP~ 
maktadır S.8 H.2 


