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İmtiyaz sahibi : Ş~VKE! BiLGiN . 
Başmuharrir ve umumı neşnyat müdürü. 
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Panayın gezdikten ıonra muhakkak 

Ankara Birası 
t:ç:i:1'TİZ .. 

Yorgunluiiu gideren, hayata 
hayat katan yalnız 

ANKARA Bir dır 

Cmnlmriyetiu Ve Oum1mriyet Eserinin Bekr;isi, Saba1ılnrı Çıkar Siya.tıı Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıtbr. 
a 

ltalyanlar lkenleri indirecekmiş 
Devlet eli 
Üretmeni 
Koruyacaktır .. 

Devlet üzüm buhranına ke
sin olarak elini koymağa karar 
Verdi. Üretmen fiatlarJa iste
~ikleri gibi oy~ıyanların, key
Fıne, acz içinde kıvranmaktan 
doğan_ talisizlij'ine bıra~ılmıy~
caktır. Memleketin ekonomık 
hayatında gerçel gelişmeye, 
refah seviyesinin yükselmesine 
Yardım edecek kalkınmanın 
Öiricik yolu üretmenin yaşama 
kudretini yükseltmek olduğuna 
göre bunun aksi şekilde görü
nen kötü bir durum elbette ki 
devJetin gözünden kaçamazdı. 

Ekonomi bakanımızın yetkili 
ağtından çok defalar şu sözleri 
duyduk: 

" Biz dünya piyasalarına 
su ··~ n ıg, yüksek fiatiar empoze 
etrnek filuinde değifiz. Ancak 
tJür taraftan o piyasalarda cari 
olan normal fiatlardan tama· 
hlen İstifade etmek yolunu bil
hlek ve bulmak mecburiyetin· 
deyiz . ,, 

Bugünkü üzüm piyasası nor· 
mal olmaktan uzaktır. Fiat 
tcınevvüçlerinden büyük ka· 
ıançlar uman spekü)asyoncular 

Üretmeni telaşa düşürerek fiat· 
lan kırdıkça kırmışlardır.Amma 
•~ekülasyon çok tehlikeli ola~ 
hır oyundur. Yalnız üretmenı 
ez.rnckle kalmaz. Çok defalar 
bu tehlikeli oyunu yaratanları 
da Yere serer. Yıllardanberi 
tecrübe edilmiştir, fiatlardaki 
kararsızlık kadar ihracatı• 
rnıtı baltalayan bir tehlüke daha 
Yoktur. Bir yanda üretmen acı
nacak şartlar içinde bulunur-

ken öte yandan normal piyasa 
durumu da altüst edilmiştir. 
Dert,ekonomi bakanımıznı söy-

l~dikleri gibi, gizli kalmış~. te.ş~ 
hıs edilmemiş bir dert degıldır. 
Arz ve talep arasındaki ınuva
Z.enesizlikten doğmuştur. Bu 
ınuvazeneyi korumak için alıcı
ların insafına ve şuuruna <la
Yannıak kadar satıctların souk 
ltanlıLkla bilgiyle hareketlerini 
beklemek te hayale kapılm~k 
olur. Üretmen bu dağınık halılc 
dayanma gücür.ıü nac;ıl bulabilir? 
Hete b'· t·· ümit:cr;ni taşıyan u un .. 
Ürünü üzerindeki endişelerın: 
dağılacak güveni hangi kay
nııktan alabilir? Eu gelişi güzel 
nbşa fren v:lzifesini görecek 
bir kuvvet belirmeyince du· 
Yum bugünkünden başka türlü 
olanıazdı. Zir'a piyasanın şaş
ınıyan tabiiğ kanunları vardır. 
Onlar hfikim tesirlerin\ yap· 
ınakta gecikmezler. Şu halde 
durumu adım adım takip ede· 
rck arz ve talep muvazenesiz· 
liği ile fiat temevvilçler.inin 
Önüne geçecek bir dur:uk( istik· 
rar) yaratmak için üçüncü bir 
l.\ıvvetin nazımlığma olanihtiyaç 
rneydn11dadır. Üretmen orga· 
n'ıe bir varlık olsaydı, buna 
lüıum kalmaz, o kendi kurum· 
ları ile mcnfantını koruyacak 
katta bulunurdu. Ekonomi ba
kanlığı dn incelemelerinde bu 
sonuca varmıştır. Şimdi satış 
l<ooperatiflerinin teşekkül ede
ceği güne kadar devam etmek 
üz.ere iş ve Tarım bakanlarının 

_ Sonu iki11d salıifrde -
••v-l<-•1. ::etısı~ 

Önce ç k Y'! ......... k_a.,_r=-------~---
Şimdi Ulusla kurumuna karş koyamıyacaklannı 

anlamış a - Yeni tekli ~ter niyor 

Bir dörtler an aşma mi? 
lstanbul, 7 (Ö.D) - Cenev

reden bildiriliyor: It~lya·!,-labe~ 
meselesinde bir guo oncekı 
gerginlik ~evşemeğe yüz tut
muştur. ltalyan delegasyonunun 
sinirli vaziyetine rağm~n ~a~?Ş 
umutları yeniden behrmıştır. 
ltnlyanın uluslar kurumu~a 
karşı lcoyamıyacağını anladıgı, 
b .. kü g·zli ve açık toplan

ugun . 1 v tnh· 
tının çok önemlı o acagı 
min ediliyor. , • 

tngllfz tek ı~.erı 
bekleniyor 

Cenevre siyasal çevrelerin~e 
vaziyetin biJhassa fngiliz dış ış
leri bakanının Cenevreye mu
vasalatından sonra bir kat da
ha tevazzuh edeceği kanaatı 
vardır. Sir Hoar Uluslar kon: 
seyinde verecegi söylevde yenı 
tekliflerde bulunacaktır . 

Habeşliler bir teca
vüze karşı hazır 

Paris, 7 (A,A) - Gazetele
rin Adis-Ababadan aldıkları 

Habeş haritası 

. (Btiliirı kaı•f!a b11 poslu11 başında kopuı•or) 
ltalyan g . zeteslnin D'ftalia diyor ki: 

C: 

haberlere göre İtalyan-Heabeş 
sınırında Habeş kuvvetlerinin 
tahşidatı devam ediyor. impa
rator Haile Selasiye ıtalyanla
rın ani bir hücumundan endişe 
ettiği cihetle bütün tedbirleri 
almış bulunuyor. Sevkulceyş 

00 ktalar yeni kuvvetler gönde- Cevabı Pariste çıkan Temps gaze-

rilmiştir, Roma, 6 (A.A) - Giornale Sollu dördıi11cn salıifrdc -======================== 
Iraktaki Gibi mi? 

Haheşle Aranan Uzlaşma Şekli 

f/alyanlarm Napoli sulannda toplanan lıaıb gemileri 
Londra, 7 (A.A) - Baldvin daha kabule şayan bir kotar- egemenliğini tanıdığı ve Irak 

pün önce Sir Con Seymen ile ma yolu bulmesı ~erekmek- kralının da Ingilterenin Irak 
sonra Van Sittat'la danışma- tedir. muvasala yollasının özgürlüğü· 
lara devam etmiştir. Büyük Britanyayı lrak'a nü sağlamah, deniz ve bava 

Cenevrede vereceği söylevi bağhyan anlaşmanın misal teş- üsleri tesis etmek ve zabıtayı 
hazırlamakta olan Sir Samuel kil edebileceği söylenmektedir. kontrol altına almak hususun-
Hoare bugün Cenevreye hare- Bu anlaşmanın Irak kralının - So1111 7 inci sar/ada ~ 
ket edecektir. Samuel Hoar'ın 
söylevine burada büyük önem 
verilmektt!dir. ltalyanların mah· 

dud komiteye Fransız ve in· 

giliz mümessillerini kabul edişi 
sükunet iade eden cesaret ve
rici bir amil telakki edilmek-

tedir. 
Fr-ansız - lnglllz teklifi 

Cenevre, 7 (A.A) - Ingiliz 
çevenJeri geçen Temmuzdaki 
Fransız - lngiliz tekliflerinin 
sadece bir aytışma zemini ol
ğunu bugün tasdik etm.ekt~
dirler. Bu itibarla komıtenın 

20 İlkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
Bugünkü nüfusumuzun sayısını, vasıftarını bilmek, 

devlet ve ulusa yarınki ihtiyaçlarımızın neler olacağını 

tanıtacak, onları karşılamanın çarelerini öğretecektir. 

Ba•v•kAlet 
ıetallellk Umum MUdDrNllU 

Almanya Notları 
••••••••••••••••••••••••••• 

Laypzig panayırı yeni 
Bir inkişaf yolunda .. ··-·-·· Laypzig panayırında çalışmış 

Mütehassıslardan istifade etmeliyiz 

A ı•gastus mrydatı 
Almanyada yapmasına karar 

verdiğim tetkik seyahatine 
başlamak üzere Berline muva
salat ettiğimin ertesi günü La
yipzig panayır komitesinin çok 
nazikane davetini alarak La
yipziğe gittim. Alman ıehirleri 
arasında dördüncü ve belki de 
beşinci sayılabilecek olan bu 
şehir sevimlilik bakımından ön 
safa çıkarılabilir. Ahalisi çok 
senpatiktir. Alman ulusu, hepi
miz biliriz ki otomatik bir ma
kine gibi çalışır. Yüzleri çok 

ı•e ope1a b111a:.ı 

az güler. Çehrelerinde huşune-
te yakın bir ciddiyet değiş
meksizin yaşar. Fakat Sakson· 
yalıları bu vasıftan ayırabiliriz. 

OnJar hayatın icablarına 
göre hareketlerinde inhinalar 

gösterirler. Güler yüzlüdürler. 
Hele Laybzig Viyanahların 

meşhur olan nezaketine yak
laşmıştır. Prusyalıların bundan 
dolayı Saksonyahlan tenkid 
ettikleri de vakidir. 

Halkmın nezaketi, giyim hu
So1111 beşi11rı sa/ti/ede 

-· •• 1 ...... 

Dokuz EyJiil ŞenJiği 

lzmirin kurtulus Günü-
.:> 

nün 13 üncü yıldönümü 
Yarın yapılacak olan büyük törene 

Ait programı yazıyoruz 
İzmirde bulunan saylavlarla 

sivil, süel erkan, ümera ve aü
baylar, Cumuriyet Halk partisi 
llyönkurul başkanı, parti, il, 
kamun ve ocak !yönkurulları 
ve parti örgütleri, Şarbay, 
Uray erkim, Basın, Banka, 
resmiğ ve tecimsel kurumlar 
başkanları, direktörleri ve mü
messillerile bütün yurddaşları
mız aşağıda yazılı olduğu şe

kif de İzmirin kurtuluş törenine 
çağmldılar. 

1- Sabahleyin saat 8 de 
resmiğ dairelerle parti ve özel 
kurumlardan davetli olanlar 
Cumurıyet Halk Partisinin Bey-

Jer sokağındaki merkezinde 
toplanacaklar ve oradan Halka
pınardaki şehitliğe gidecek
lerdir. Saat 8,30 da Halkapı
nardaki şehitlikte aziz şehitle
rimizin mezarı başında Halke
vi adına öğretmen Karahan 
taraf andan verilecek söyleve 
şehitler anıtı karşısında yer 
alacak olan atlı müfreze ko
mutanı cevab verecektir. Söy
levler bittikten sonra muzika 
istiklal marşı çalacak ve süel 
müfreze havaya silah atarak 
saygı ödevini yerine getire
cektir. 

Bu törenden sonra yiğit as
$01111 yedi11ci salıifi·de -

OUzel •an'atlar okulunda: 

- Şarl ıuna bak ..• 
Smit/ı':; Vtı-kly 
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Çocuğu Allah verir,. 
ana yetiştirir. Evladını 
yüks~ mek -veya al~lt
mak yalnız ananın elin
dedır. 

Hangi ana evMdını alçaltmak is
ter? Dwı;'Pya bö)'le bir aııa gelme
mi~'>fir ı~ gdnıtt. Ukbı, istenıe.diğl 

lıalde evJa/kınnı alfilJlan analar ne 
(<Jkt.ur! Bunlar aıhüiik 11e f!Öl1!1iSliz· 
ilik yiizülldm evlatlarına bakamazlar, 
ontnrı (erbipe edemezler, daha dolf
ı usu olllara yanlış terbiye verirler. 
Bunu an/aymca en çok müteessir 
0/0111 dö,f!Jiıım y i11e annelerdv . Fakat 
olan ol11Ju1tur, ok y ap/an çknuşllr, 
arflk ltirbir şey fayda vermez. 

Ey 0111re~r Vfl müst,akbel anneler! 
Va/mz n'cllıdmızuı değil, rataıwı is
tikbali de sizin dilıizdeliir. Ne büyük 
mes'uliyet altında bıılwuJıığwıuzu 
biliyor musıuıuz? Krndinizi buna 
{!Öre hazırlıyor musunuz? 

Yalluz servet ve de.btkbmirı gelip 
geçici şa~aası gözlerinizi kamaştuma
ıın. Zira hı11ufa1t son1:a bi.eşry göre.
mez iniz. Fazild, feragat, ulüvv.iia
n.a.p yegône nıq~aleniz olsun. Bunun 
üôhi nuru altında vicdan vç irfan 
yolunda üoleyin. Vatan sizden lıür 

/iku/ı, sağlam sedye.ti, engin malfi· 
matlı, nıttleni cesardü ve tam iffdü 
ev/41/ar istiyor. 

Mazi Om 

Devlet eli 
Üretmeni 
Koruyacaktır .. 

- Baştarafı l ilci sayfada -
iştirakiJe milli bir kurum vü· 
cuda getirilmiştir. Bu kurumun 
vazifesi nizam ve istikrarı 
temin edecek tedbirleri almak 
olacaktır. Yani piyasa ahcılann 
keyiflerine bırakılmıyacaktar. 
Lüzum hasıl oldukça, milli ku· 
rum nazımlık vazifesini görerek 
üzüm satın alacaktır. Bu kurum 
Yunanhlann on senedenberi iş
leyen Korent üzümleri merkez 
kontuvarı "Comptoir,,ı şeklinde 
mi çahşacaktır, bilmiyoruz. Ne 
olursa olsun bu adım çok se
vin dirici bir adımdır.Zira ihra-
catımızı kollamak için devletçe 
radikal tedbirlerin alınma za• 
mam geldiğini mnjdelemekte
dir. inhisarlar idaresi de geniı 
ölçüde mübayaata başladığın· 
dan, bu iki destek, üretmenin 
ezilmesine meydan bırakmıya
caktar. Fiatların tedricen 
normal şeklini bulacağı kuv-
vetle umulabilir. Piyasa Uret
meni kollıyacak nazım bir kuv
vet kazanınca arz ve talep ara-
sındaki muvazenesizliğin de 

hissedilecek derecede azalacağı, 
üretmenin daha souk kanlılıkla 
harekete imkan bulacağı ta· 
biiğdir. Ekonomi bakanlığını, 
yerinde tedbirleri hasebile, 
ilretmen adına olarak şükranla 
karşılamak bir borçtur. 

••vket: :aı.ısın 
... .. 

Sayım bürosu 
Hazırhklar tetkık ediliyor 

Genel nüfuı sayımı yaklaş· 
tığı için ilbaylık bu işe bliyük 
önem vermektedir. Bütün ha· 
zırhklann esaslı bir şekilde 
kontrolü ve noksanların ta
mamlanması için ilbaylıkça köy 
bürosunda bir sayım bürusu 
ihdas edilmiştir. Bu büronun 
başında hukuk işleri direktörü 
Hay DilAver çahşacakbr. 

Bay Dilaver ile istatistik di
rektörü Bay Nazım lıtugünlerde 

ütün ilçeleri dolaşarak hazır

ı kları tetkik edeceklerdir. 
Bu meyanda bazı köylerde 

dolaşılacaktır. 
Şehrimizde tesis edilmiş olan 

..., ~fus sayım mıntakalarına me
lllrların tayinine başlanmışbr. 

•••••••••••• 
Defterdar bay Kenan 
Aylık mezuniyeti biten def

.. ~rdar bay Kenan Yılmaz yarın 
Bergamadan gelerek vazifesine 
başhyacaktır. 

Teftiş 
Orman direktörü Bay Sami 

orman işlerini teftiş için Ay
dına gitm\ştir~ 

ŞB tRD 
J]aJka ko1aylık için 

Başvurma bürosu yeni
den kuvvetlendirildi 

- -- --------·---
ilbay Fazlı Güleç önemli bir bildirimle 

Bu kararını bildir.ıyor ··-·-- -Ubay Fazlı Güleç halkın hü
kumet dairelerıİı-:deki işlerinin 
halk JOrWmadan göriilmesı için 
bir Başvurma bürosu tesisini 
düşünmüş ve bu kararını tat
bike başlamıştır. Bunun için 
tlüo yazılan b:r bildirim bütün 
ilçebaylıklara, kamunbaylara ve 
k6ylere gönderiJmiftir. 

Bildirim bütün halkı çok ya
kından allkadar ettiği için 
aynen yazıyoruz: 

1 - itlerini kovalamada 
gliçlük gören halka kolaylık 
olmak için eskiden kurulup 
aon zamanlart\a revşiyen baş 
vurma (mürkcaat kalemi) yeni
den kuvvetlendirilmittir. 

2 - Bu kalem ilbayhğa 
(Viliyete) yapılmıı ve arkası 
gelmemİf müracaatlann kuva
Lunası itini, ağızdan yapılacak 
baıvurma ile kuvalayacak ve 
ilgililere mektupla haber vere
cektir. 

3 - Halkımızın uğrayacak
Jarı zorluklar ve engelleri kal
dırmak için ister mektupla, is
ter kendileri gelerek haber 
vermelerini dilerim. Kendileri 
gelenler işlerini baş vurma ka· 
lemine not ettirecekler. ister
se daha doğrusu güçlük görür
lerse sırasıyle vali muavinliğine 
ve bana gelip dertlerini s~r-
bestçe söyleye bileceklerdir. 

4 - Ilbaylık başta olmak 
üzere bütün devlet memurları 
halka kolaylık göstermek ve 
işlerini halkın istedigi ihtiyaç
lanna uyacak şekilde yürütmek 

ödevini, üstlerine alnu,Şlardır. 

Ve halka kolayh,k göstermekte 
neka<lar GlUvaHak olurlarsa 
okadar borçlarını öClemi§ ola
caklarına inanırlar. Onun için 
ilbaylığa ve başka makamlara 
yapılacak baş vurmaların hudu
du olmaz. 

V.ata.ııdaşların 1 er dileğini 

kendilerinin en ısa.dık yar..dım· 
cısı bilerek bize açabilecekler. 
Bunlardan kanuna uygyn olan
lar ve yapmak mümkün olan
lar yapılır. Ve yapılması müm
kün olmıyanJar için güzelJikle 
cevap alırlar. 

S - Iş talebi için müracaat 
kabul 6lunursa da namuskir 
insanların görebileceği her iş 
teklif olunabilir. Müracaat ede-

nin canı istediği ış verilmez ve 
viJayet sonu gelmiyecek mek-

tuplar ve tavsiyelerle iştigal 
etmez. 

Bilhassa memuriyetler için 
yolu ile ehilleri seçilir. Her-

kese memuriyet bulunamaz; 
yalnız aç kalmış vatandaşa her 
hangi bir iş gösterilir. Vatan
daşların memuriyet için müra· 
caatları yalnız kudrete ve ka
biliyete dayanarak yolu ile 

ve resmi şekiJde yapılır. 

6 - Bu dileklerimin köy
lere ve bütün halka duyurul
masını ve memur arkadaşları

mın da bu dileklerim içinde 
çalışmalarını beklerim. 

lzmir ilbayı 
Fazh GUleç 

••••• 
Almanya sun'i Ş AR BAY 
Tütün yapıyor SEL NIK PANAvıRıNA 

GiDECEK 
Almanyada sun'i bir nevi 

tUtün yapılmıştır. Bu tütün hu· 
ıusi surette haıırlanan kağıt
ların Nikotin ve kimyevi suret
te hazırlanmış boya ve koku
larla yapılmaktadır. 

• • • ı ı ı er 

Türk-Macar 
Anlaşması bir ay daha 

uzatlldı 

1 Eylul 1935 tarihine kadar 
uıatılmış olan Türk-Macar ti
caret anlllşması, 1 Birinciteşrin 
1935 tarihine kadar bir ay 
daha uzatılmıştır. 

. . ' 
Sovyet konsolosu 

Şehrimiz Sovyet konsolosu 
Bay Tereniiyef bu gün Sakar-
ya vapurile lstanbul tarikile 
Rusyaya hareket edecektir.Bay 
konsolos Rusyada mezunen 3 
ay kalacaktır. 

Sovyet konsolosu dün Uray 
başkanı bay doktor Behçet 
Uz'u :L.iyaret ederek me:ıunen 
Rusyaya gideceğini bildirmiş 
veda eylemiştir. 

Şarbay ve panayır komitesi 
başkanı Dr. Behcet Uz Selanik 
panayır komitesi tarafından 

müteaddit defalar Selanik pa
naymna davet edilmişti. Şar

bay önümüzdeki Çarşamba 

günü Selaniğe gidecek ve bey
nelmilel Selanik panayırını zi
yaret edecektir. 

Bu seyahat bir hafta süre
cektir. ··-·····-9 eylül ınünasebetile 

Haber aldığımıza göre deniz 
yollan işletmesi lzmir acentesi 
arsıulusal lzmir Panayınnı zi
yarete gelen körfez ve lstan
bul yolcularına bir kolaylık ol
mak üzere 9 eylül pazartesi 
günü saat 20 de lnebolu vapu· 
runu ve on eylül salı sabahı 

saat dokuz.da Mersin vapurunu 
lstanbula yola çıkaracak ve 
bundan maada 12 eylül per
şembe günü saat 17 de lzmir 
vapuru lstanbula ekspres pos
tasını yapacaktır. 

ELHAMRA 1. 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

5 eyliil perşembe günü başlıyor 

VIY ANA AŞK BELDESi 
Viyana musiki motlflerl Uzerine pplf~IŞJ~i~if 

flllmlerln en mUkemmeh, unutulmayacak 
bir flllm •• MAGDA Şnayder ve Volf Albah-B tty 

Musiki : Johann Strauss 
AYRICA : P ARAMUNT dünya havadisleri 
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Panayır Çaı~şamha kapanacak 

Bu akşam panayırda 
Müsabakalar yapılacak 
Gelecek sene panayır kültürpark

geniş sahada Korolacaktır ta ki 
Beşinci arsıulusal lzmir pa

nayırı Çarşamba günü.akşamı sa· 
at ;:yirmi dörtle kapanacaktır. 
Panayırda iyi paviyon yapan 
güzel vitrin süsleyen ekspo
zanlzr Jile Jl'adyo '.makinelerine 
mahsus bir müsabaka yapıla
cağını yazmıŞtık. Bu oiusaba
kalar bu akşam panayırda zi
yaretçilerin reylerini kuHanma
Jarı suretile Jüri 'heyetinin hu
zurunda yapılacaktır. Müsaba-
kayı kazananlara altın ve gü
müş ruadalyalar verilecektir. 

Gelecek yıl panayır kültür 

park jçinde ayrılacak geniş bir 
.$ahada vücuda getirilecektir. 
bur.ası müteahhit rafından 
temidettirilm:eğ.e ~'lanmışbr. 

'Gelecek :yıl 'Panayırı daha 
mükemmel ve feVkalide ıela
kah o'acağı için Beşinci Arsı
ulusal Panaym kapanınca önü
müzdeki )'ll açılacak ,panayır 
hazwlıklar.ına J:>aşlanaca'kbr. 

Şimdiki panayır ,-eri halkın 
istifadesi için bir park halinde 
bırakılacak ve gazino kısmı da 
Belediye Evlenme Dairesi ola
rak kullanılacakhr. 

Kordon ve Basmahane 
Hatlarında Elektrikli Tramvay 

Işletilnıesi için Tetkikler 
Elektrik tramvay sosyetesi· raporla bakanlığa bildirmele-

nin Kordon ve Basmane hat- rini istemişti. 
larında tramvay işletD)etk Gerek komserlik, gerek be-
için Bayındırlık Bakanlığına lediye Kordonda elektrikli 
bazı tekliflerde bulunduğu ma- tramvay işletilmesi hakkındaki 
Jümdur. Bayındırlık Bakanı B. düşüncelerini birer raporla ba-
Ali Çetinlcaya'nın lzmir' e son kanhğa bildirmişlerdir. Bundan 
seyahatı sırasında da bu me- başka llbayhk ta düşündüğünü 
sele burada mevzuubahs olmuş bakanlığa bildirmiştir. 
ve B. Ali Çctinkaya Kordonda Sosyetenin teklifleri müza-
elektrikli tramvay işletilmesi kereye başlanmağı mümkün kı-
arzusunu izhar etmişti. Bakan lacak vaziy~tte görüldUğUnden 
yalnJ7 bu hususta bayındırlık bugünlerde murahhasların An-
kurumları komiserliği ile bele- karaya çağnlmaları kuvvetle 
diyenin de mutalealarını biı·er muhtemeldir. ............ 
Mektepler Bursa 

(
Hiçbir çocuk açıkta 

J Bırakılaınaz 
ilk okullar talimatnamesine 

göre okuma çağındaki çocuk
ların mekteplere kayıtları icap 
ederken müra•;aat edenlerin 
sayılarının çokluğunu ileri sü
rerek okula girmek için baş 
vuran çocuklardan pek çoğu

nun geri çevrildiği görülmüştür. 
Hatta bu çocuklardan birçok
larının velileri ilbaylığa şikayet 
etmişlerdir. IJbay bay Fazlı 
Güleç bu mesele il~ önemli 
alakadar olmuş ve mekteplere 
müracaat eden bütün talebe
nin kaydedilmesi için Kültür 
direktorlüğüne emir vermiştir . 
Direktörlük okullar başöğret
menliklerine gönderdiği bir bil
dirimte müracaat edenlerin 
çokluğu üzerinde işlenerek ted
birler almak ve hiçbir çocuğu 
açıkta bırakmamak direktör
lükçe düşünülmekte olduğun
dan kadrolar dolduktan sonra 
müracaat edenlerin namzed 
olarak kabui edilmeleri bildi
riJmiştir. 

ıııtı 9'T-1 

Panayırda 
Öğle ziyafeti 

Panayır komitesi Çarşamba 
günü saat on ikide Arsıulusal 
lzmir panayırına iştirak etmiş · 
olan ekspozanlara panayır ye
ıinc!eki gazinoda bir öğle ziya
feti verecektir. 

••••• ı...-....J 

Öğren menleri 
lzmirde 

Arsıulusal lzmir panayırını 

ziyaret etmek ve 9 Eylülü gör
mek üzere Bursa öğretmenle

rinden mürekkep bir kafile dün 
Bandırma trenile şehrimize 

gelmıştir. Kafile 101 kişiden 
mürekkeptir. Öğretmenler şeh
rimizde 9 Eylül gününü geçir
dikten sonra Bursamn kurtu
luş günü olan 11 Eylülde hazır 
bulunmak için hemen geriye 
döneceklerdir. 

• •••••• ı ı • 

Akhisar ve Kırkağaç 
Bandolrı 

9 EylOI merasimine 
lftlrlk edeceklor .• 

9 Eylül merasimine iştirak 
etmek için Akhi~ar ve Kırka
ğaç parti bandoları dünki.1 Ban
dırma trenile Izmire gelmek 

üzere hareket etmişler, bun· 
lardan Akhisar bandosu ve ida 
recileri Manisanın kurtuluş gü
nünü kutlulamak için Manisada 
kalmışlardır. Akhisar bandosu 
bugün lzmire gelecektir. -Mezuniyet 

Ilbaylık mektupçusu bay Ba· 
ha Koldaş bir aylık iznini kul
Janmıya başlamıştır. 

Mektupçuluk vazifesini Ka· 
raburun as ilçebayı Şefik as 
olarak görecektir. 

INMİR HAVA GAZI ŞİRKETİ 
SAYIN MÜŞTERl~ERINE: 

10 eylül 935 tarihinden itibaren yazıhanemiz birinci kor
don Pasaport karşısı 168 numarada RIZ binasına nakledi
lecektir ve badema şirket namına olan muamelat yukarıki 
adreste yapılacağını say ılarımızla bildiririz. (2049) 

Günün erdi 
Bir delinin kuyuya atbİ1 : 

kırk akıllı çıkaramaz det~ 
ltalya çizmenin içinde buP d" 
kaynadı, fışkırdı, küpii~ 
ekşidi, dünya sulhuna .~ 
ile bir tekme 'VUrmak ı-:; 
amma boşa giderse ay•ı-

çıkacağmı tıiç düşünmiyo~ 
Ulusların siyasa ada 1' 

hasta, topal, kör inleye,. 0~ ot" 
harbin önüne geçmek ıs~ 
yorlar. Daha doğrusu. ~ k' 
ister gibi görünüp de ışın IJlkS' 
di taraflarına çıkar-larına 
yorlar ve uğraşıyorla~. '-

Sözleri, hareketler•. la içİ 
bazlıktan ileri geçmıyor, 

ba~ka, dışı başka... .. 
1
j 

içlerinden bazıları dunJ~ dJll 
hunun bozulmaması ellı ~ 
ulusun toplanıp goı ü~ıne.~:ıol· 
bağlı olduğunu ilerı su~ tr 
Geçmiyecek duaya . a~ı:,_
yecek kaç kişi var bılın1Y ~ 
amma bunun olur tara~, 
Elhası1 harp patlayacak. r•~ 
ne raparlarsa yapsınlar, 'aJ 
bizim başımız ağrıyacalı. LA" 

· ıs.,. 
ya, bol, bol gazetelerllll ~ 
vadisle dolar, yazı sıkıntısı 
meyiz. .1~ Zavallı Habeşler Ing~ ~ 
iatirikası, ltalyanlann -~e j 
termesi arasında mertlıi 
den bırakmıyorlar. -4;ıtl 
Sper tutmam belft prJ'kanuıa ~, 

( .. ,, 
Çii br11 deryaya daldan ııek~:::n/I! 

.. tat ytl: 
Diye meyd'!!!.2!unıak1Ab1-"' 

'iıldarı yok. Afetin 
1
fel t;,t( 

galiba geçmiş glinlerı bil ,,. 
··yle rak gelecek gülerin ° tf,ıl' 

cağını sanıyorlar .. Olut •·· 

bu belli olmaz. b ofdl 1 
Hepsi de koş ya tile~ 

ziyade tuhafıma giden 
yor biliyor musunuz : ~ 

Harp patladıktan ve., İ 
bittikten sonra her :ı•~ 
duğu gibi bir takırtı e ,i~ 
sesi çıkan çıkmayan · .f4 ,.,,.,..i .. 
adamları ukalllanırlar,şayle 
ler fikir yürütürler. gibi d' 
saymış harb olmaırnıŞ rJat· 
reden tepeden mırlaıu "J" 

3ıt" I 
A mübarekler bunu 'diılİ' 

söylese idiniz, çalışsa 1 
.. _,,.,, 

Ç .. kil ~· 
mazını ? Hayır... un ol ı· 
yuvarlandıktan sonra Y 

teren çok olur. "" 10 ____ .....--
Bataklıkları 

• 
Kurutma işı J) 

b•f# 
Bayındırlık bakan•k. t• 

Çetin Kaya (zrnirde 
1 ıct' ,J" 

leri sırasında kurut~lfll~fe"; 
bataklıkları da gotffl k'"". . ·n b• ~ .ı.e 
kurutma amelyesını bU~ç~ 
da gelecek sene bfİI' 

koyacağı bir miktar k ta bir~ 
daha esaslı ve çab~ JiııP'" t 
kiJde kurutulması iç•~ bi~r-' 

ına~• 
len tetkikatı yap "'İ "''"" _.J 
tehassıs gönderec;~tob~ 
bulunmuştu. Bu . jıe 1 ~ 
bugüelerde şehrı~ joi te tJ" 
bataklık kurutaıa ş ştı!• J! 
edeceği haber alı~lll' tt• ~ .6' 

d "kı b• -~ tebaıasıs bura a 1 "e dJ f'' 
tetkikat yapacak ·ta ..... .Al' 

b. bar• P" 
bataklıkların ır .,ııt• 
parak raporile baka 

cektir. ___. 

Kiiy ka 1kıoJJ1' 
işleri ,ıa /,_ 

Bütün ilçebayla }iil 5'~ J,t· 
kamonbay]ar 10 ~~ıı•''~)· 
nü şehrimizde toP, . ., ~ .,t: 
ılbay Fazlı Güleç ~Jaıt -~ 
ğında yapılacak alk•~ı ~ 
lantıda k3y k · ifJ6İ" ~ 
görüşülecek ve bU ıo•l'A 
lüyü sıkmadan, dit'U,-

•. k'" I vaziyete 
muş o . • b•JI 
yapılması ıçın 

alınacaktır. 
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T bir ea a a 
Genel ithamcı Fukye - ı- sile kopacaktı. Bordo'daki can ] 

-.ıre Tezkere 1 k' me saatlerini yeniden ya-
- Çok iyi, diyordu. Kafalar çe ış kt Fakat 0 vakitki 

ebna gibi dökülüyor. Şunu da şıy~dc~ d 1
•
0 

artık eser yoktu. 
ili d' d ümı ın e Ve e ıyor u: . Tal en ibi bir korkagın met-

- Yakında hapishanelerın .Y 1 gak ümitsizliğile öle-
kapısına "kiralık ev,, levhası resı . 0 01 

konul k cektı. 
aca • Anahtarcı geldi. 

KGçük sahcılar, mevkuflann B adam sayesinde, tek 
Pencereleri altında mahkeme .. u atılan kadın diğer 
bGJt 1 . . .. l h kırıyor· hucreye "k . . d en erını şoy e ay h 1 gı"bi pislı ıçın e lard . ma pus ar . 

ı. . d - "fd' On3 hır tarak ver-
- Mukaddes giyotin pıyan- ~gı. ı. su getiriyordu. Hat-

roıunu kazananların listesi. mıştı. vek nu avlaya bile 
H 1 h ta hır a şam 0 

er akşam kapıcı ar ~a • k d e Terezya bir çok 
buslardan bir miktannı çagı~ı- çı ~r ı ~ dının üşüştüğü bir 
Y~r, aleyhlerindeki itha~ı ~ıl: ma pus de a zavallı bizınetçisi 
dırerek kendilerini KonsıyerJorı pençereı· .. "nü de gördü. 
aıu .. d · Lafrene ın yuzu 

nı hapishanesine gon erı- G d" buna karşılık ola-
YorJardı. Mahbuslar kişelere ar ıyan du Fakat 
k k bir şey arıyor · 
oşuyor, parmaklıklara yapışı· ra b damın da önle-

Yo le d d Terezya u a ' r ve endi adlarını a uy- d - sekiz oıemur-
ın k k · · · ı d rinde soyun ugu a orkusıle tıtrıyor ar ı. b' . ld - unu unutamı-

Sekiz haftadanberi hapisde dan ırı 0 ug 
01an Terezya unutulduğuna yordu. .. 'd'n habrasile du-

k . . d" k d' Şu son umı ı · ~ ıııetmışh. Ken ı en ıne w d k bir tebessüm 

hduşünüyordu. Mademki Talyen bdagl_ınd~aG od~u ana bakarak: 
ila d d k ki e ır ı. ar ıy . . 

w • yaşıyor u, ~me ~ - Vatandaş, bana karşı ıyı 
hlaglub olmamıştı. Zıra aşıkı- d S b"r defa teşek-
nın kendisini kurtarmağa davran ı~. on ı 
çalı • h . ktu kür ederım. 
Ç

. Şacagın.dan şüp esı yo : Ne diyeceğini bilmiyen he-
ıfte tevkıften ve sadakatsız 

lığını ispat eden delilden sonra rif : E t dedi sen de gidi-
onun kendisinden ayrılmış ola- - ve ' ' 
biJnıesi fikri bile hatırına gel- yorsun ... d' _ Yarın mı? 
iniyordu. T alyenin zafını bilir ı. Adam gözlerini iğdi. 
Artık lrendisine inanı kalma· _ Herkes benden elini çek-
lliıt bile olsa, zevk hislerinin ti. 1"a1yen bile. 
~iile, geçmişin unutulmaz c~- _ Saylav mt ? 
~besile ve iki taraflı olmadıgı _ Evet, benimle evlenecekti. 
lçin iki kat büyük bir hara· _ Robesp'iyer onu da mah-
retıe yine ona bağlı kalacaktı. küm ediyormuş, diyorlar. 
Porünle de Talyeni aldatmı,tı. · k I F _ Eğer ben senın arın o -

akat Talyen sonra onu daha T ı 'b' b · f d saydım, e yen gı ı enım va-
azla sevmişti. Zaten elin e.n b'l d" b k k ıiyetimi de ı sey ın, na ır-

d açana bağlanmak aşkın kaı· mıydın kafamı kessinler? Ce-
esi deg~ il mi? ? 
7 vap vermiyor musun 

Termidor tarihi mahpus b. t d 
kadının ümit ve ~ayallerini - Ben alelade ır va an a-

hlabvetti. Bunca kafaları kur· şıoı... Senin içın bir şe~ yapa-
ta 1 fakat Gözlerıle onu rınış olan kadını kimse ce - marn, ... 
ı-d a ın elinden kurtaramıyacakb. büyülemişti. 
M bk b · kurtarmak a ıneye çağrılıyordu. - Fakat enı 

Ölüm muhakkaktı. jüri aza- isterdin değil rni? 
larJ, danışma salonuna çekilmek - Evet. 
?.ahınetine bile katlanmıyorlar _ bunu yapabilirsin. 
İdi. Mahkeme esnasında görü- Hearif geriledi. 
ŞÜyor ve hemen lıükümlerini ve- _ Müsterih ol. Beni kaçır-
riyorlardı. Evvelden hazırlanmış 
Yüı.lerce ithamname sadece 
hangi kurban hakkında kulla
nılacağının tayinini bekliyordu. 
Suçlular mahkemeden çıkar 
çıkrnaz, 

1 

idam cdıliyorlardı. 
. - Piyangoda kıızananların 
lıstesi 

Ko;kunç bağırış parmaklıklı 
~encerelere dojru yfikseliyor 
ıdi. Mahkeme ile matbaa ara
sında muhabere yolu olan kü
çük ayna penceres:nden ya
kında T <"rczya'nın adı da baş
ntürettibe verilecekti. 

manı teklif etmiyorum. 
_ Öyle ise, ne yapmak 

lazım? 
- Bir mektub adresine ge-

tirmek. 
- Mektublaşmak yasaktır. 

- Fakat hiç kimse bunun 
farkın3 varmaza boşanma için 
de bu tezkereyi taşırsan ve 
Perl caddec:ine kadar adım 
atarsan... Herhalde bir saat 
vaktm vardır ya? 

- Beni ne akıbete sürükle-
diğini biliyor mu su? 

- Bir kadının minnettarlı-
Mahvolmuştu. Yoldan geçen 

her araba idam satırının inişini ğına. 
hatırlatıyordu Tekrar omuz- Ona yaklaştı: 
1 • - ~OH1l l'm· -
arına düşen parlak saçları, ............•••............ , 
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YENi ASIR 

Beşler · komitesi ilk 
toplantısını yaptı 

Durumu değişdirmemelerini 
ltalya - Habeş hükumetlerin

den istemege karar verdi ·---İstanbul, 7 (Telgraf) - ltal- Komitenin bu toplantısı uzun 
ya - Habeş anlaşmazlığının beş- -sürmüş ve incelemeler Litince-
ler komitesi tarafından tetkik kadar durumu değiştirmeme-
ve iyi bir neticeye bağlanması Jerini ltalya ve Habeş hüku-
hakkında uluslar sosyetesinin metlerinden istemeye karar 
verdiği karar üzerine, lngiltere, vermişlerdir' 
Fransa, ispanya, Polonya ve Bu karar derhal Italya ve 
Türkiye baş mürahhastarından beş murahhaslarına bildirilmiş-
teşekkül eden uzlaştırma ko- tir. Komite Pazartesi günü 
misyonu dün sabah Cenevrede tekrar toblanacak ve inceleme-
ilk toplantısını yapmıştır. lerine devam edecektir. 

Tuzlu ve şekerli maddelerin 
Ucuzlatılması için tedbirler 

Istanbul, 7 (Ö.D) - Tuzlu, tekerli maddelerin de ucuzlatılması 
için belediyeler tedbirler alacaklardır. Dahiliye bakanlığınca 
buna aid olmak üzere yayımlar yapılacaktır. 

Sürmene motörü battı. Bir 
Tayfa da boğuldu 

lstanbuJ, 7 (Telgraf) - Dün Marırıarada bir deniz kazası ol
muş ve deniz yollarına aid Mersin vapuriyle şeker yüklü Sürme-
ne motörü çarpışmıştır. 

Motör batmış ve tayfadan da biri de boğulmuştur. 

Habeş Hükiim{ ti Seferberliği 
~ Yalana Çıkardı 

lstanbul 7 (0.D) - Son durum üzerine Habeşistanın sefer
berlik ilan ettiğine dair bazı menabiden çıkan haberleri, Habe-
şistan hükumeti yalana çıkarmıştır. " 

ULUSLAR KONSEYi DAGILDI 
lstanbul 7 (Özel) - Uluslar sosyetesi dün toplandı. Ve ruz

namede mühim mesele olmadığından çabuk dağıldı. 

T··rk Di i 
Bir AmerİKalı 
Profesörün alakası 

Ankara, 6 (A.A)- Türk dili 

araştırma kurumu genel sek

reterliğinden : 

Amerikadan bir genç, sayın 
bayan Afete bir mektup yaza-

rak orada bulunan bir profe
sörün en eski Türk grameri 

üzerine yazılmış bir eseri tet

kik etmek istediğini, bu yolda 

bir kitap varsa tavsiyesini ve

ya gönderilmesini rica etmiş, 
bayan Afet Türk dili kuru

muna bu yazıyı bildirmiş, ku
rum eski Türk dili üzerine ya

zılmış olan Divanü lügati Tür
kiden, Tlırk dili araştırma ku
rumu üyelerinden Kütahya say
Ja vı bay Besim. Atalayın çıkar
mış ve bugün öz dile çevirerek 
Türle dili kurulları adıyle bas
tırmış olduğu kitabından iki 
nüsha göndermiştir. 

Romada 
Arsıulusal muharipler 

Kongresi toplandı 
Roma, 6 (A.A) - Arsıulu

sal eski muharipler kongresi 

için 25,000 eski muharip top
lanmıştır. Bunlar lngiltere ayra 

(müstesna) olmak üzere eski 
müttefik veya eski düşman on 

dört ulusa mensupturlar. 

Ingiliz hükumeti beşyüz In
giliz eski muharibine hareket 

iç.in mezuniyet vermemiştir. 

Gümüşhane'de 
Maden araştırmaları 
Gümüşhane, 6 (A.A) - Baş 

bakan İsmet lnönü doğu ge· 
zisi sırasında ilimize uğradık
ları zaman Gümüşhane bölge
sindeki madenler üzerinde 
araştırmalar yapılmasını emir 
buyurmuşlardı. Bayburd bölge
sinde araştırmalarda bulunan 
bir maden mühendisi ilimize 
gelerek madenler üzerinde ın
cclemelere başlamıştır. 

Kalbinize a~~n 
Sazıııızı 

Kulaklarınızı çınlatan has 
Türkülerinizi geliniz de 

AYSEi 
Türk fılminde görün 

17 numaralı 

Türkiyenin Medeni İlerleyişi 

ltalya Tarafından Tak· 
dirle Karşılanıyor 

1 
Anadoluda bir rr1Üstemleke kurmak 

t hiçbir devletin aklından geçmez 

' E »I 
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Ray Mussolini 

Roma 7 ( Ö. D. ) - " Jur
nal dö Jenev ,, de çıkan bir 
yazıya cevap olarak " Cior· 
nale d' ltalya " tarafından 
Türk - ltalyan münasebetlerine 
dair yazılan mekalenin tam 
metni şudur : 

"Jurnal dö Jenev, uluslar 
sosyetesi ve acunsel realiteler 
kadrosu içinde Italyanın vazi
yeti ile umumi saiklerini pek 
doğru olarak göz önüne ge
tirmektedir. Fakat kendisinden 
mutlak surette ayrıldığımız 
bir nokta vardır; bu da ltal-
yanın ihtiyaçları ile bu gaze
tenin nüfus doldurulabilecek bir 
toprak gibi telakkki ettiği Ana
dolu sahilleri arasında binnünase
bct aramağa kalkışan iddiala
rıdır. Türkiye Habeş toprağına 
kıyas edilemiyeceği gibi onun
la hiçbir temas ve bt:nzeyiş 

noktası da yoktur. ltalya, siyasal 
egemenliğini ve toprak bütünlü
ğünü tam bir hak olarak 

Tarım Bakanı 
Karsta incelemeler 

yapıyor 

Kars, 6 (A.A)- Tarım ba
kam yanında bakanlık uzman
ları ve Tarım bankası genel 
direktörü olduğu halde bölge
mizde incelemeler yapmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

Kastamonuda 
Faydah yağmurlar 

Kastamonu 6 (A.A)- ilimi
zin bir kısım bölgelerine fay" 
dalı yağmurlar yağmıştl\-. Hat
ta bir kısım bölgelerde seller 
bile meydana gelmiştir. Uzun 
zamandan beri büküm süren 
kuraklıktan sonraki bu yağış 

1 

güzlük ekime hazırlanan çiftçi
yi çok sevindirmiştir. 

Bir mütehassıs 
Kendir ekinini tedkik 

Ediyor 
Kastamonu, 6 (A.A)- Ken

dir mütehassısı Pr. Dr. T obler 
ilin merkez kazasına bağlı 

kendir yerlerini dolaşmış, kü
kürt ıslatma havuzlarını tetkik 
etmiş, ve germez pazarında 

satışa çıkarılan binlercece ken
dir balyası üzerinde araştırma-
lar yapmıştır. 

Bugün kendirin en ç'>k ye
tiştirildiği Taşköprü ilçesi ken

, dir ürünü ekim ve üretimi üze-
rinde incelt!meJerine devam 
edect!ktir . 

saygı beslediği ve memleketi
nin iç tensiki ve islahah için 
daima en büyük nıedeni ileri
leyişler yolunda sarfettiği gay
retleri takdir ettiği Türkiyenin 
daima samimi ve emin bir dos
tu olmuştur ve öyle kalmak 
niyetindedir. 

Bunun için ltalya Türkiyeyi 
ancak kendisile tam bir du
rum ve hak musavah içinde 
merdce iş birliği ve ayni dere· 
cede faydalı dostluk ink~
şaf ettirebileceği dost bır 
ulus olarak hatırına geti· 
rebilir. ltalya, Türkiyenin 
hak ve menfaatlerini çiğn ye
rek, Anadoluda bir müstem
Jeke yapılma toprağı aramağı 
hiçbir zaman aklına getirme
miştir ve getirmiyecektir. 

Çok sarih olan bu izahat 
hemen verilmeli ve kat'i ola· 
rak kabul olunmalıdır Zira 
ltalyan siyasasının direktifle
rine uygundur. 

lngiliz Dış Bakan; 
Bugün Londraya Gidiyoı 

Londra 6 (A.A) - Sir Hoar 
pazar sabahı özel bir uç.ak ile 
Cenevı eye hareket cd c::ktir. 

Londra 6 (A.A) - Bay Bald· 
vin bu sabah Sir Con Saymen 
ile İtalyan - Habeş anlaşmaz
Jığı hakkında görüşmüştür. 

• •••• il 

Bugünkü 
Mü im maç 

Bugün saat 16 otuzda A i
tayla karşılaşacak olan Balı
kesir Idmangücü takımı dün 
akşamki Bandırma trenile şeh
rimize gelmişlerdir. 

Misafirlerimiz istasyonda 
sporcularımız tarafından karşı
lanmışlardır. Bugünkü maçın 
çok heyecanlı olacağı tahmin 
edilmektedir. Altaylıların bu 
maç için kuvvetli bir kadro 
hazırladıkları nnlaşı!oıoldadır. 
Her iki tarafa muvaffakiyetler 
dılcriı iz. 

Numara tabelala· 
larını kirletenler 
Sayım günü için Uray tara: 

fından binalara konulan yem 
numara tabelalarını kıreç ve 
boya ile l:irleten 10 kişi Urayca 
beşer Jira nakdi cezaya çarp· 
tırılmışl:ırdır. 

Panayırı ziya et 
Edenler 

Di.ln panayıra 9846 kişi ziya· 
ret etmittir. 

Uzviyeti besleyici 
Sulu bir gıdadır 1 ANKARA BiRASI 
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Prens Edmon - Prenseste 
hiç tesadüf ctmdiği bu heye
candan mütehayyir dinliyordu. 
ve kendi kendine: 

lSofiyadaki bu tahavvül neden 
acaba? Prenses gönlünü kime 
vermiş. Yoksa bütün bu itiraf
lar hüsran iç"nde inliyen bir 
kalbin şarabın verdiği tesirle 
bir arıza ve yalancı bir teza
hürü müdür? En nihayet daya
na mıyarak: Sevgili prensesim; 
sizde gördüğüm bahtiyarlık 
cihetile cidden son derece se
vınıyorum. Aziz hemşiremi; 
bundan sonra müsaade ediniz 
size böyle hitap edeceğim: 
- Mes'ut görmek en büyük 
emelimdir. Bu neş'e ve saadet 
sizin hakkınızdır ve buna la
yıksınız. 

Sofiya -Çok teşekkür ede
rim ağabey; ben de size böyle 
hitap edeceğim prens; daha 
samimi oluyor. Ben de bundan 
sonra sizin gibi fedakar, alice
nab ağabeye nail olduğumdan 
çok ıevineceğim. Haydi dost
larım yeni aüabeyimin sıhhatı
na, şerefine içelim. 

Mecliste şevk ve sürur taş
mışh. gönüllerdeki aşk ve sa
mimiyeti coşturmuştu. Prenses 
Viyolete piyano çaldırarak cıl
gın bir dans yaptı. 

Prenses hiç kimsenin yanın
da bu oyunu oynamamıştır 
dostlarım, hepinizin şerefinize, 
samimiyetine güveniyorum, di
yerek, şuh ve fettan bir eda 
ile Bizans'da o vakitler pek 
meşhur olan Arab ve yılan 

danslarını oynadı. 
Vücudunun kıvrılış ve akışı; 

vücudunun bertarafının suzu
lüşü, titreyişi bu emsalsiz ka
dına öldürücü bir cazibe veri
yordu. işve ve naz içinde bin 
bir türlü inhinalarla gönülleri 
yaktı, harab etti. 

Prens Edmon - Sen var ol, 
sen bahtiyar yaşa benim hü
sün mabudesi hemşirem; diye 
bağırıyor ve hepsi ayaga kalk
mışlar hayran, hayran prensesi 
alkışhyorlardı. 

Sofiya bitab düşerek sedire 
kendisini attı. Kalbin sırlarını 

gizliyen gece bitiyor, haydi 
dostJanm istirahate, orada gön
lümüzde muhayyel sevdamızı 
düşüne düşüne sızar~z ve uyu
yuz. Belki ruyalarımızda mu
kaddes aşkımızm timsali bizi 
sarar ve bahtiyar eder. Biz 
hayali aşklara da inananlar
danız. Viyolet prensesin koluna 
girerek odasına kadar götürdü. 

Ve hammını soyduktan son· 
ra kulağına; Prens Aydmoğ-
Iunun hayali sizi sarsdı yavrum. 
İki gün sonra yine birleşecek-
siniz. Onu düşünerek tatlı uy
kuna dal. 

Prenses mahmur gözlerile Vi
yoleti süzerek: 

Haydi; aşkın şarabını iç ve 
bahtiyar o]; Roberi bu gece 
vus]atınla sermerst et. Ah Pren
sim, sen nerdesin? Gel kah· 
raman aşkım seni sinemde uyu
tacağım. Bu her halde uyku
ların en tatlısıdır. Degilmi Vi
yolet; haydi koş. Fani hayatın 
cenneti budur. Ne duruyorsun; 
Rober şimdi hasretin cehennemi 
yaşıyor ve seni bekliyor güzel 
Viyoletim: 

Prenses böyle söylenerek göz
lerini kapadı, sızmıştı. Haki
katlı Viyolet, hanımını örterek 
yavaşcactk odadan çıktı. 

Rober: Odalarında yarım sa
at devam eden bir intizar ile 
yatıyordu. Viyolct odaya gi
rince; neredesin melek Viyo-

letim hiç olmazsa bu akşam 
bayıltıcı kokunla mest olayım. 
iki sevgili çılgın bir halde bir
birlerine sarıldılar. Viyolet sana 
perestiş ediyorum. Söyle sevg i
lim beni biraz olsun seviyor 
musun, 

Viyolet - Roher ruhum; 
kalbimi sana verdim. işte bü
tün vücudumu sana veriyorum. 
Harab et beni öldür beni sev
gilim. Bu ızdırabda bile ne 
derin ve yakıcı bir zevk du
yuyorum. Kollarının arasında 

aşkının lezzeti!e bayı~mak ve 
erimek istiyorum. Sık beni, 
demir elierinle sar beni; ebe
diyyen sen;n o!::ıyım . Sakın bir 
daha lc:olbrını çözme Rober; 
ben senin maşukanım, sen de 

benim ebedi o kım; cludaldan
nın volkanını dudaklarıma ru
buma dök. Ben .artık yanayım 
kül olayım ve bir o!ahm. Çün
kü aşk bir o!uştur. 

Rober - Mabudem Viyole
t im: sesin uc kadar tatlı ve 
munis; haynUni senelerce ca
nımda taşıdım. Bu hakikat 
şimdi beni çıldırbyor. Dudak
larında aşkın cehennemi mi 
var? ... Gel ruhuma karış, orası 
ebedi sevgimin volkanıdır. Bu 
ateşi aşkın eli, allahın eli yak-
mıştır. 

- Sontı tıar-
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Gerginlk 
Gevşemiş 

- lJaştarafl I 11ci sayfada - 
tesi İtalyanın genişleme ihti• 
yaçlarım dindirmek ve güven
liğini yerine getirmek için Ha
beşistanda İtalya, Fransa, ln
gilterenin teşriki mesa;sini ileri 
sürüyor. Ve bunun Uluslar sos
yetesinin tasvibile bir dörtler 
andlaşması şeklinde yapılma· 
sını teklif ediyor. 

lta1ya böyle bir teklifi hiç 
müzakere etmeden bir defa 
daha reddedecekti~ Çünkü 
böyle bir şey yalnız kafi değil 
belki ltalyanın menfaatlarına da 
aykırıdır. Bir dörtler andlaş

ması Habeşistanın 1906 mua
hedesinde olduğu gibi mua
hede mevzuu olmaktan çıka
racak ve üç büyük devlet 
ayarında bir taraf yapacakbr. 

Bundan başka müstemleke 
sahasında esasen bol bol im
kanları bulunan lngiltere ve 
Fransaya ltalyanın zararına 
olarak yeni yeni mevziler ve
recek ve hiç şüphesiz yeni 
iddialara ve menfaat anlaşmaz
lıklarına yol açaeaktrr ki, bun
dan da Habesistan istifade 
edecektir. lngilterenin kendi 
müstemlekelerinde yarattığı 
şnrtlarm aynını açık ve kat'i 
olarak istemektedir. 

Çlnden zabitlerini 
Çağırıyorlar 

Tokyo 6 ( A.A ) - Rengo 
Ajansı Şanghaydan bildiriyor : 

Italyan hükümeh Çindeki 
sübaylarla uçakçılar ve bu ara· 
da bir ate~eıniliterle Çin hü
kumeti yanındaki üç danışma
m geri çağırmıştır. 

Baştarafı birinci sahifede 
daki haklarını tanımış olduğu 
malümdur. 

ab şln uçaklarra ne halde 
Adis· Ababa, 7 ( A. A ) -

Habeş hava kuvvetleri başku
mandanlığından yakında istifa 
etmiş olan Amerikalı zenci ju
lian Royter ajansı aytarına şu 

diyevde bulunmuştur: 
Bugünkü gün Habeşistanda 

12 uçak vardır. Bunlardan beşi 
uçamaz. Geri kalan yedı tanesi 
de ancak yirmi mil kadar uça
bilmektedir. 

llalyanın vaziyeti 
Cenevre, 7 ( A.A ) - Ulus

lar sosyetesi konseyinin üçün
cü günü bariz bir kükfınet 

hissi uyandıracak şekilde bit
miştir. Barış kotarmp yolu ara
mağa matuf çalışma başlamıştır. 

ltalya Cenevre kurumunun 
normal gidişine karşı koyamı· 

yacağını anlamış görünmekte
dir. 

ltalyan tllosu 
Paris 7 ( Ö. D. ) - Roma

dan alınan malumata göre Ital
yan filosunun büyük parçası 
Napoli sulanndadır. Filonun bu 
sulardan ayrıldığı doğru de
ğildir. 

Kaçak eşya 
Alsancakta yeni Türkiye so

kağında oturan ve vapurlarda 
erzak mutemetliği yapan Hu
lusi oğlu Alinin evinde kaçak 
eşya bulunduğu zabıtaya haber 
verilmiştir. Zabıtaca yapılan 
araşhrmada bir gram afyon ve 

Şapka yerine bez afyon bulaşıklı bir kürek ve 
Balcılar caddesinde şapka bir deste iskambil kağıdı bu-

yasasına aykırı olarak başına lunmuştur. 
bez saran Hüseyin oğlu Cafer Hakkında tahkikata devam 
tutulmuştur. edilmektedir.~ 
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Her glin saat 23 te varyeteler 

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

vaziyetten istifadeediniz 

elegesi de-i ine 
dele~esi konseye dö d ·· 

eş kişilik uzlaşma komitesiı1de 
l~panya • Polonya ve Türkiye 

lı1gi!tere - F ran 
delegeleri vardır 

1 so ra a 
Cenevre 6 (A.A)

Uluslar konseyi bu 
gün saat 17 de 
evvela gizli celse 
ve sonra da aleni 
celse halinde top
lanacaktır. Bay A
loisi Bay Avenolu 
görerek Bay jezin 
l1 ullandığı şiddetli 
li .. andan dolayı res-
men şikiiyette bu
lu muştur. 
V;ırova 6 (A.A)

Gazcte Polskanın 
Cenevre aytnrı Bay 
Bek'in komiteye 
g ;rmek hakkındaki 
önergeyi kesin ola-
rnk reddettiğini 
haber vermektedir. 

Cenevre 6 (A.A)
Bay Aloisi İtalyanın konseyde 
Habeşistanla ayni :zsmanda 
toplantıda bulunmaktan imtina 
ettiğini,resmen genel sekretere 
bildirmiştir. Bu karar üzerine 
Bay Avenolun odasında Ave
nol, Laval, Eden, Ruizgimazu 
Bek, Lopezolivan, ve Tevfik 
Rüştü Aras arasında bir gö
rüşme olmuştur. 

Bay Laval, Aloısi ve sonra 
Eden ile Italyan delegelerinin 
salonu tcrketmesi meselesi 
hakkında görüşülmüştür. 

Sanıldığına göre komitenin 
teşkili henUz mUmkUn olma
mıştır. Çünkü Italya komiteye 
F.ransa ve lngiltere girdiği 
takdirde kendisinin de iştira

kini istemektedir. 
Cenevre, 6 (A.A) - Röyter 

Ajansı bildiriyor : 
Uluslar sosyetesi konseyinin 

bugün 6 Eylül saat 17 de ya
pacRğı toplantıda ltalyanın 
temsil edilmiyeceği sanılmak
tadır. Söylendiğine göre Bay 
Mussolini bu hususta talimat 
göndermiştir. ltalyan başbakanı 
uluslar sosyetesinin toplanbsın
da konsey başkam ltalyan hü
kumetinin alemm tahkir edil
mesine müsaade edilmiş olma
sını buna sebep göstermekte
dir. 

Italya raportörler komitesi· 
nin teşkili için ileri sürülen 
bütün isimleri reddetmekte ve 
uluslar sosyetesi nizamnamesi
nin herhangi bir maddesini 
kabulden imtina etmektedir. 

Bay Aloisi ayni zamanda 
dün Bay Litvinof tarafından 
verilen söylevden ötürü bu ko
miteye Sovyet delegesinin ta
yinine muhalefet etmekte ve 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığında 
evvelden belli bir vaziyet al

mış olmalarından dolayı küçük 
devletler mümessiJlerİnin de 
tayinine itiraz etmektedir.• 

Bay Eden, Laval, Bek ve 
Tevfik Rüştfı Aras hiçbir karar 
almadan saat 12.20 de ayrıl
mışlardır. Bunlar teşkili tasav
vur edilen komiteye iştirak 
edebilecek mümessiller bulma
ğa çalışacaklardır. Fakat dev-
letlerden ekserisi bu komitenin 
karşılaşacağı büyük mes'u1iyeti 
yüklenmek arzusunda değiller
dir. 

Cenevre 6 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Komite üyelerinin seçilmesi 
hususundaki zorluklar atlatı
lınca İtalyan - Habeş anlaş
mazlıgının nizamnamenin hangi 
maddesine göre mevzuu bah
sedilecegini tesbit edecegi için 
bir toplantı yapılacaktır. Baş
lıca delegelerin bir kotarma 

Ulus/ar ko,ıseyilıdm oır ~nttba 

1 
yolu bulmak için çalışmalarına delegeleri vardır. 
rağmen durum çok gergindir. Konsey hususi top 

Adis - Ababa, 6 (A.A) - başkan Habeş delegeleriol 
Ual - Ual hadisesini inceliyen vet edince İtalyan del 
hakem komisyonunun vermiş ayağa kalkarak saloııdlJI 
olduğu kararlar üzerine Habeş mışlardır. Komitenin t 
imparatorunun bugün yapbğı muhalif oy (rey) verell 
bir bildirikte Italyan - Habeş mıştır. 

• anlaşmazlığına barışçıl bir ko- Cenevre 6 ( A.A ) -
tarma yolu bulunması uluslar yanın konseyde Habe .. • . ..,. ... 
sosyetesinden yeniden isten- birlikte bulunmak ist 
mektedir. Bildirikte deniliyor: konseyin taamoıülüne 

Uluslar sosyetesinin ltalyan - değildir. Çünkü ilgili 
Habeş anlaşmazlığının bütünlü- konseyin müzakereleriod•. 
ğü ile bu toplantı devresinde zır bulunurlar. ItalyaDJll. 
incelenip kotarılmasını tasrih nefsiyle hukuki zaruretletl 
eden 8-4-935 kararını tatbik damak mümkün olabile 
etmesi gerekmektedir. Filhakika anlaşmazlığı 

Cenevre, 6 (A.A) - Habeş için komite seçildiktell 
hükf:ımeti Paristeki elçisi Tek- mesele muvakkaten k-
leyi Cenevreye başdelege tayi- çıkacak ve dolayısile iki-
nine ve dilnkü hadiseye sebep fın konseyde karşılaş 
olan Je-Zeyi ona muavin ver• zum kalmıyacaktır. 
meyi kabul etmiştir. ltalyanın Cenevre, 6 (A.A) - U 
tekrar konsey toplantılarında komisyonunun başkan 
bulunmak için buna muvafakat panya delegesi bay M• 
etmesi muhtemeldir. B. j-Ze seçilmiştir. Komite Y_,-
konseyin öğleden sonraki hu- lanarak İtalyan - Habef 
susi toplantısına gelmemiştir. mazlığmın esasını tetkik 

Cenevre 6 (A.A) - Haber cektir. 
verildiğine göre uzlaşma ko- Cenevre, 6 (A.A) -
misyonu Ingiltere, Fransa, Po- uzlaşma komitesi işini 
lonya, ispanya ve Türkiyeden ten sonra ltalyan del, __ ,. 
teşekkül edecektir. Aloisi konseyde teıu-

Cenevre 6 (A.A) - İtalyan- almıştır. 
Habeş anlaşmazlığını tetkik ve Konsey bundan sonr' 
barış yolu ile bir hal sureti Uç iş çıkarmıştır. Man·Jıl 
bulmak üzere beş kişilik bir yon ve arsıulusal teşrı 
komite resmen teşekkül etmiş- meseleleri. 
tir. Komitede Fransa, lngiltere, Bay Laval bu sonra 
lsp3.nya, Polonya ve Türkiye kında uzun bir rapor 0 

DolapJıkuyuda 
Saz yüzünden kanii 

Bir vak'a oldu 
Dolaplıkuyu mahallesin-

de oturan Mehmed oğ
lu Sadettin ile Ahmed oğlu 
Hüseyin arasında saz mesele
sinden çıkan kavga neticesinde 
Hüseyin Saılettini bıçakla üç 
yerinden ağır surette yarala
mıştır. 

Öğrendiğimize göre vak'a 
şöyle [olmuştur. Hüseyinin çal
makta olduğu bir sazı Sadet
tin gelerek istemiştir. Hüseyin 
sazın kendisine ait olduğunu 
söyliyerek vermemiştir, Bundan 
kızan Sadettin ile diğeri ara-
sında ağız kavgası başlamış ve 
bunun neticesinde Hüseyin Sa-
dettini bıçakla üç yerinden 
ağır surette yaralamıştır. Ya-
ralı memleket hastanesine kal
dırılmıştır. Tahkikata zabıtaca 
devam edilmektedir. 

•••••••••••• 
Kolonya llzım olmuş 
Panayırda Istanbullu Hasamn 

dükkanından bir sişe kolonya 
çalan Kırkağaçlı Mustafa oğlu 
Hüseyin suç üstü yakalanmıştır 

Bay Kemal 
Bisikletle 'T ürkiYe 

let rekorunu 
Üç Ağustosta A 

bısikletle bir geziye ~
Ankara gücü nzasın 
man fakültesi okurları 
Kemal Çankırı, J(a 

S·vas, 
Amasya, Tokat, 1 • 

Niğde, Adana, Mer~ıı 
Karaman, Konya, ~k ş 
yon, Kütahya, Bifecı : 
Tekirdağı, !<ırkları;liı 
Gelibolu, Çanakkale,cliW 

uğradıktan s~n~a su 
şehrimize gelmışbr· uod• 
genç otuz dört g le 
kilometre katcdere ga.f 
rekorunu yapınıştır .. k 
mali takdir ve tebrı 

-·----ı otomobU "
8 

el 
d 

.. cı:ı 
Değirmen agı d 0 

geçen şoför Ah~~. 
tafa idare etbğ'l 

' 0 ınaO yoldan geçen s 
dıka çarpbrmıt "e 
dan yaralamıstır. 
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HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI . 

" s:1.r1nc.i. ~ı&ı:KJC). . 
1 - -49-

Nasıl harp ediyorlardı 
·-·-·- k Binlerce fahişe de ordunun. ~r a· 

smda aşıklarını takip etmışti ... 
, -·- ı ktll Onu da ·· - üzerine ço • 

Rus ordusu fasılasız yuru· kanlı bir bozruna uğrattı. Son-
yüşten yorgundu. İşte çok kötü ra Napolyonun dlittoğü hatay~ 
bir tekilde idare ediliyordu. düşmemek için dilf~amn takı· 
On birinci ordunun on üçilncü b" de tedbir ve basıretle ha-
kolordusu bir gün bile dinle~- r~~et etmeyi tercih etti. . 
ıneden 300 kilometre ilerlemıt Renenkampf ordusu müthış 
idi. Kumluk araıide neferler bir bozgunla kaçarken Varıo· 
hazan dizlerine kadar kum d ki biiyilk Rus karargihın-
içinde yüriiyorlardı. Başkuman· dva a . t ne merkezde idi? 
d b ıd S a vaı.ıye . 
anın emri yerini u u. am· ilk hezimet haberleri gelince 

sanof orduları MazUryen batak- Grandük Nikola heyecanından 
lıklannda kendilerini bekliyen titriyordu. Büyiik kararg~bta 
Alınan ordusunun topçu ve bozgunun uyaodırdıiı asabıy~t 
nıitralyaz ateşile imha edildi- ve endişeler saatlerce silrdu. 
ler. Askerlerden birçoğu La- Sonra toplanmağa lüzum gö-
utern gölü bataklıklarında kay- rüldü. Başkumandan fevkalide 
boldular. On binlercesi esir tedbirlerle Renekampf ordul:j~-
oJdular. k rt aaa 

Renekamfin müdahalesi bu 
bozgunun bu derece genİf ol· 
nıasını önliyebilir miydi?. Rus
lar111 iddialarına göre şahsen 
Sarnsanofun can düşmanı olan 
Renenkampf arkadaşının im
dadına koşmak istememi~ti· 

Yine Rusların söylediklerine 
göre bu Sam53nof, Rus-Japon 
harbına da Liao-Y ang'ta Boz
guna uğrıyan Sib~rya kazak· 
ları ile Yentay maden ınınta· 
kasının müdafaasını terketmiş 
ve ricat etmişti. Ruslar bu 
bozguna da Renenkampfın al
dığı emirlere rağmen Samsa· 
nofa yardımından çekinmiş 
01rnası sebebiyet verdiğini id
dia ederler. Japonlara Mançu· 
rinin anahtarlarını veren bu 
harptan sonra Mukden garın
da karşılanan iki General ara· 
sında bir söyleşme olmuştu. 
Zabitlerin müdahalesi olma· 
saydı bu ağız kavgası bir to· 
kat ve yumruk kavgasına da 
ÇevriJebilcekti. 

Samasonof yakın bir bozgu
nun &nllne geçmek maksadiyle 
Varıovada genel karargahını 
kurmuş bulunan başkumandan 
General Grandük Nikolaya 
başvurmuş ve yardım kuvvet
leri istemişti. 

Genel ka:-argibtan verilen 
cevapta bişkumandanhiın ken· 
disine bu derece ileri gitmek 
İçin hiçbir emir vermedi~i, 
tayyareyle gönderilen emrın 
bir uydu madan ibaret olduğu, 
biJdirilmiı, ordunun ç?k 
tehlikeli vaziyeti basebile 
General Samaanof şiddetle tab
tiye ve takbih olunmuştur. 
~öylece tayyareyle kapalı z~~ 
ıçinde bqkumandanın emrını 

getiren zabitin de bir Alman 
casusu olduğu anlaşılmıştır. 
Saaısanof kurtuluş çaresi ol
rnadıimı anlamıştı. Bozgun ta
hakkuk edince tabancasını şa· 
kağına dayayarak intihar et-
rnioti. . 

Fransız ordularının Şarleru· 
vaya sürüldükleri ve ile - De -
F' rance kıyılarına karışık bir 

bozgunlukla çekildikleri gün
lerde idi. Çarlık ordusu da 

Mazüryen göllerinin bataklık
ları içinde amansız bir bozgu· 
nn uğratılarak ezilmiş bulunu· 

Yo ladı. Fransız basını bu boz· 
gun havası içinde biJe zaferin 
müttefikler ordusuna tebessü
münden bahsediyorlardı. Hele 
Maziiryen hezimeti gazetelerde 
gizli kapakb geçmitti. SanaiU 
hakikatJarm neşrine imkin 
vermiyordu. Samsanof aaf ha
fİcİ buakıhnca maretal Hinden
burg ordusu Niyemeadea iler-

~ 

nun bakayasını u arm • . 
karar verdi. Bir tesadüf es~rı 
olarak da Başkumandan em~r-
1 • • ne derece sllratle verıl-
erının . 
diğini anlama için Brııto! ote· 
tinde yerleşen istihbarat bllro· 
Jarmı teftişe koyuldu. Burada 
pşırhcı bir sahneyle karşılaş-
b. Çarlık ordusunun zabitleri 

bir çıgan orkestrasını ortaları
na almışlar eyleniyorlardı. Şam
panya kadehleri birbirini ko

valıyordu. 
Grandük Nikola hiddetle 

otelden çıkb ve bu merkezin 

bir tabur askerle sarıJmasım 
emretti. Bristoldaki zabitlerin 
hepsi tevkif edilmişlerdi. Birer 

birer başkumandanın huzuruna 

çıkarılarak sorgudan geçirildi

ler. 
Grandük büyük rütbeli za-

bitlerden tutunuz da küçük 

rütbelilerine kadar yüzlerce 

k~çak zabitin de burada bu
Junduklarıoı anladı. Onlara 

şunu ıoruyordu: 
_ Bedbaht herifler, nasıl 

oluyor da burada bulunuyor

sunuz. Alaylarınızı terketmek 
için kimden izin aldınız? S6y

leyiniz bakalım kıtalarınız 

timdi nerede? 
Sonu var 

'i("~;Ş~j;;~;;~~'d';" 
Neler oluyor? 

Bulgarlstanda 
§ Bulgaristanda 1935 yılı 

içinde pamuk satınalma hakkı 
yalnız tarım ve kooperatif ban

kaıJDa verilmiıtir. Bu banka 
PlowddiY·Sofya ve eski Zara ta
raflarında yetişen pamukla· 
rın kilosuna 34 leva, Bur-

gaz taraflarında ydişen 

pamukların kilosuna 32 leva 

ve kuzay Bulgaristanda yetişen 

pamukların kilosuna da 30 le

va verecektir. Kenevir ve pi

rincin bu yıl için alım ve satı

mın tahıl çıkatı direktörlüğüne 

verilmesini Bakanlar kurumu 
kararlaştırmıştır. 

§- Bulgaristanda endüstri 

işlerinde çHhşan şçilerin sayı

sı duyulur derecede artmıştır. 
Bu sayı Mayıs başlangıcında 
69,682 iken , Haziranda 
73,463 ü bulmuştur. Geçen 
yılın Haziran ayında endüstri
de çalışan işçilerin sayısı 66.819 
idi. Bu artış tütün yapımı, deri 
kimya Drilnleri yapıcılik Ye 
madea eacl89tri.n.le ..... 

Bir inkişaf yolunda.. 1 
Türkiye ile Franşa arasındaki 

kiliring anlaşmasının metni 
Laypzig panayırında çalışmış 

Mütehassıslardan istifade etmeliyiz 
- Başlaraf ı J nri sayfada -

susunda ince zevki, şehrin et
rafının ormanlarla çevrilmiş bu
lunması Liypzig' e başka gü
zellik veriyor. Büyükçe bir sa
nayi merkezi olmakla ber ber 
llç buçuk asırlık bir hayata 
aahib bulunan Laypzig enter
nasyonal panayırı bir çok ya· 
bancılan buraya çek
mektedir. Hemen be-
men Almanyacta ec

nebilerin uğradıklan 

tehirlerin başlıc<>ların· 
dan biri Layp-

zigdir: ve bu şehre 

uğrıyan her yabancı 
mutlaka çok iyi duy
gularla ayrılır. Ya
bancıları memnun et· 
mek için herşey ta
mamlanmış, bütUn ko
laylıklar hazırlanmış· 

tır. 

kederinde sallanan Türk bay
rağını gördükten sonra Türk 
pavyonunu görmek istedim.Fa
kat maatteessüf bulamadım.Ve 
refakatıma verilen zata da sor· 
maktan da çekindim. Bir kaç 
sene önce bir defa bu pana
yıra resmen iştirak etmiştik. 
Fakat iş o kadarhkta kaldı. 

Türkiye Cumuriyeti Hükü
met ile Fransa Cumuriyeti Hü
kümeti, iki memleket arasında 
ticari mübadelelerin tesviyesini 
kolaylaştırmak maksadile aşağı
daki hükümlerin kabülünii 
kararlatbrllllfl&rdır. 

Madde 1 - iki memleket 
arasında ticari muameJerlerdeu 
mütevelJid alacakların tesviyesi 
kJiring usulile yapılac.akbr. Bu 
tesviye, apğldaki hükümlere 
göre Türkiycde Türkiye Cu
muriyet Merkez Bankasına ve 
Fransada Paris Takaa Ofisine 
(Office de. Compensation de 
Paris) icra olunacaktır. 

Madde 2 - Fransaya ithal 
edilen Türk emhası abşından 
mütevellid bilcümle ticari ala
caklar Fransız frangı olarak 
Paris Takas Ofisine yatınlmak 
suretile tediye edilecektir. 

Paris Takas Ofisi. menıei 
Türkiye olan emtia mübayaatı
nın Fransız frangı olarak tahsil 
edeceği esmamnı, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez bankası 
namına faizsiz olarak açılacak 

Biraz evvelde söyle- aşağıdaki üç hesaba tahsis 
diğim gibi Layibzig edecektir. 
denilince en önce ha- 1 - Fransada kontenjana 
tara gelen panayırı- tabi tutulan Türk müstahsalit 
dır. Çünki üç buçuk ithaJatmın esmanı bir A hcsa-
asırdan beri yılda 1 hına getirılecek ve 27 Temmuz 
iki defa burada b .. y· 1933 tarihli Modüs - Vivendi 
nelmilel pazar kuru· müddeti zarfında Türkiyeye it-
luyor. f.aypZİl! st'fgi binala11ndan biti hal edilmiş olup bu itilifname-

Filhalcika dünya buhranı Müteakip panayırlarda yer al- nin mer'iyete konulduğu tarihte 
bütün beynelmilel sergi '!C pa· mamamızın sebebini anlamak bedeli tesviye edilmemiş bulu· 
nayırları çok müşkil vaziyete biraz müşkil. O biricik iştiri- nan emtiadan mütevellid Fran-
sokmuştur. Hele uluslar ara- kin hali faydalarından bahse- sız alacaklannın tasfiyesine tab· 
smdaki mübadele zorlukları denler var. Bununla beraber sis olunacaktır. 
kontenjanmanlar adeta alış panayırlara devletçe iştirak,ni- Mezkur alacaklar tamamile 
veriş işlerini bir çıkmaza sii- hayet bir reklam hududunu tasfiye edildikten sonra bu 
rüklemiştir. Fakat Alman en· aşamaz. Bunu da ehemmiyet- mebliğ aşağıda yazılı A hesa• 
düstricileri Layipz.ig pana- siz bulmamalıdır. Fakat asıl iş bma geçirilecektir. 
yırJnı yaşatmak için elden adamları burada yer almalıdır- 2 - Fransada kontenjana 
gelen fedakarlığı esirgeme- lar ki yeni müşterilerle karşı- tabi tutulmıyan ve hususi ta-
mişlerdir. Bir gün bu gidişin 13 abilsinler. kasa mevzu teşkil etmemek 
yine tabiiğ seyrini alacağına Almanların sergiler hakkın· suretilc Fransaya ithal edilecek 
inanarak yıllarca onpara mal daki düşünceleri büsbütün baş- olan Türk müstahsalitının bc-
satrnadıkları halde panayıra kadır. Bir defa harcı ilem deli A hesabına geçirilecek 'Ye 
bütün kuvvetleri ile iştirak et- olan mevad üzerinde iş yap- bu anlaşmanın mer'iyete ko-
rnişler onu herhangi bir sarsın- mamanın imkinı yoktur. Bun- nulduğu tarihten itibaren men-
tıya uğratmaktan korumuşlar- dan başka panayıra sekiz sene şei Fransa o)up Türkiyeye it-
dır. Üç yıl önce Layipzig pa· iş yapmadan iştirak eden bü- bal edilecek olan emtianın tes-
oayırı hakkındaki düşünceler yük sanayi erbabı vardır. Hat- viyesine tahsis olunacaktır. 
büsbütün zayıflamağa hatti bu ti bir firma sekiz sene iş yap- 3 _ Fransaya Türk emtiası 
pazınn yaşatılabilmesi ümitleri madığı ve sekiz yıl sonra yap- itahal edenlerce Paris Takas 
kırılmağa yüz tutmuştu. Buna tığı bir işle bütün masrafım Ofisine 6denecek mebliğlar 
rağmen çalışmadan evvel kü- karşıladığını bana söylemiştir. tutarının yllzde 55 i. Fransa 
çük bir eksiklik srösterilmemiş Yerin altında ve iistünde bankası nez.dinde Fransız fran-
son iki sene içinde panayır kurulan panayırı sekiz saat gı olarak Türkiye Cilmhuriyet 
yeni bir inkipf yo!uoa girmiş· gezd 'm. Birçok pavronlann Merkez bankasının serbeıtçe 
tir. kenarında alıcı ve satıcıları emrine amade tutulacak olan 

Layipzig Panayırı herşeyden başbap nümuneler üzerinde hususi bir " B ,, hesabına doğ-
önce itiraf eylemeliyiz ki, bir pazarlıkta buldum. Her aradı- .......................................... . 
gezinti ve eylenti yeri değil, ğıoı toplu bir halde bulmak ve için mübayea etmek pek zor 
kelimeDİn tam minisile bir bOtün çeıitleri muhtelif fir- olmıyor. Bu da Alman devJe-
pazarclar. Dk.bahar sergisi daha malann mamulib ile kar- t'nin ihracat emtia11nı himaye 
çok ku••etli olmakla beraber, plqbrarak seçmek her baJ- çin aldığı tedbirilerin kuvvetini 
aonballu panayırı da bu yıl de İf adamları ıçın bil· göstermektedir. 
~ok kenetli aht •eriflere aab- yilk bir kolaybk aayılmai• de· HOIAsa etmek IAıız gelirse 
ne olmQftur. Bu yıl panayıra ier bir harekettir. Laipziğ pa· söner gibi bir duruma dllfen 
yüz eUi bin abcı gelmiştir. Bu- nayınnıD ithalAt qyaaı satan Laybziı panayırı yeniden can-
nun otuz bini yabancıdır. Pa- tacirler için de bu noktadan lanmıştır. Yeni bir inkişaf yo· 
nayırda beı bin firma yer ehemmiyetle g6ze abnmağa de- )una girmiştir. Bizim için ihra-
almış, hepsi iş yapmıştır. Tabii ğer bir mevkii vardır. Çünkn cat ve ithalat bakımından Layb-
ziyaretçilerin adedi de ıki yüz muhtelif memleketlc:r ve mub- zigin ehemmiyeti vardır. Hele 
bin rakamına yaklaşmıştır. telif firmalar mamulitını ve fiat- Jzmir de beynelmilel bir panayırın 

Yalnız gö.ze çarpan bir nokta larını karşılaştırmak milmkiln tohumlarını almıı bulunmamız 
varsa o da panayırda yabancı· olmaktadır. itibarile bu mevzuu ehemmi-
lardan yer alanlar yalnız Al- Şunu da iıaret edey'm ki yetle etüd etmekten uzak kal-
mauya ile ticaret mukaveleleri her hangi bir mahn fiahnı sor-

mamalıyız. Hatta Llybzig pa-
milsait bulunanlardır. iş yap- duğunuz zaman neresi için is- naymnda yıllarca çahşmış bir 
makta zorluklara uğrıyanlar tenildiği sualile karşılaşıyorsu- mütehassıs Izmir arsıu!usal pa-
gelememişlerdir. nuz. Çünkü her memleketin al- nayırıua müşavir sıfatile celbet-

Bununla beraber yirmiye ya- dığı kambiyo tedbir ve karar- meli ve lzmir panayırını Uyb· 
kın büyük binaların kaffesi larına göre fiatlar değişiyor. zig organizasyonu ile takviye 
Alman, Av~sturya, Çekoslovak Memnuniyete değen noktası eylemelidir. 
lsveç Firrnalannın mamulatı ile ıudur ki Türkiye için bütün Herhangi bir işin incelikleri· 
doldurulmuştur. Ve bu yıl firmalar tethir ettikleri mallan ni bilmemek ayıp dejildir. Fa-
geçen seneye nisbetle yUzde yüzde yirmiden yüzde otuz bet kat tecrllbe eclilmit m.Wene 
25 kaydedilmiıtir. Almanya ile noksanına kadar dua ucuz ihtiua kuaa•Hf adamlardan 
ticari münaaebabmız her an Yennefe Amlcle bulunuyorlar. yeni wirittifimiz iflerde İ•tifa-
iııkipf arzeyledifi baJde ma- Alman ttlccarlannm dahitt deye katkıımamak bu nolctayı 
atteeaüf bizim peaaytda ver iatihlakAt i~in yaptıkları mDba· ihmal eylemek bir kusur sayı-
almamak•fmuz bir eksildik yaattaa vasati yüzde otuz nok- Jabilir. 
ıa-•·biJir. Ben ıerai mer· ıanına her cins mah Türkil'e &,~ .. ~ak.kı e>cakoAıu ,u. .- ~ ..... .. ~ ~ -----

rudan doğruya geçirilecektir. 
Bu yüzde niıbeti iki hükümet 
arasında bilitilaf arttırılabile· 
cektir. 

Yukarıda zikri geçen yüzde 
nisbetinin Türkiye Bümhuriyet 
Merkez Bankası emrine ser
bestçe amade tutulması, bu an
laşmanın tatbiki dolayisile Tür
kiyeden Fransaya hiç bir hal
de döviz münakalibna mahal 
olmıyacağım tazammun eder. 

Madde 3 - Modüs • Viven· 
dinin 5 inci maddesi hükümle
rine tevfikan mentei Türkiye 
olan müstabsılib hususi taka.
la ithal edecek veyahut ModO. 
Vivendi'nin 8 inci maddesi 
mucibince alacaklannın devir 
muamelesini yapacak olu 
Fransızlar, ithalatları esmanı· 

nın yüzde 35 ini Paris T •
kas Ofisine ödeyecekler •e 
Ofis tarafından bu esman kli
ring B hesabına beçirilecektir. 

Madde 4 - Menşei Fransa 
olup Türkiyeye ithal edilen 

emtia mübayeatından müte
vellid her türlü ticari alacaklar, 
Türkiye Cumuriyet Merkez 
Bankasına Türk lirası ile tedi· 
yatta bulunulmak suretile tes
viye olunacaktır. 

Menşei Fransa olup Türki
yeye ithal edilen emtianın 
Türkiye Cumuriyet Merkez 

Bankası tarafından Türk lirası 
olarak tahsil edilecek esmanı, 

Paris Takas Ofisi namına açı 

lacak faissiz A hesabına g~-
rilecektir. 

Madde 5 - Jthalatçılan kli· 
ring usul6nli kullanmıya mec
bur etmek ü:z:ere her Hükumet 
kendisine düşen tedbirleri ala-
caktır. 

Şurası musArrahtır ki bu 
anlaşma hükOmleri, ancak 
menşei iki memleket olup ica
beden vergi ve resimler tediye 
edilmek suretile Fransaya ve 

Türkiyeye bilfiil ithal edilmiı 
bulunan emtiaya şamildir. 

Madde 6 - Türkiye Cumu
riyet Merkez Bankası ile Fran
sız Takat Ofisi vaki tediyat
tan mütekabilen birbirlerini 
haberdar edeceklerdir. Allka
dar sallcılara, tekabüJ eden 
tediyatın yapılabilmesi ıçın 
tahsilat ihbarnameleri tarih Ye 
menşe dair icabeden meıru

hab ihtiva edecektir. 
Gerek Paria Takaı Ofi

si, gerek Türkiye Cumuri
yeti Merkez Bankası oez
dindeki müşterek hesapla· 
nn matlubuna geçecek ve· 
ya zimmetile yapılacak olu 
bütün tediyat, Fransıı. franfl 
eskaı üzerinden ifa olunacakbr. 

T&rk liralannm Fransız fran· 
gına, veya frankların Tilrk lira· 
sına tahvil muamelesi, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankumm 
re.smi rayici üzerinden yapala
cakbr. 

Madde 7 - Sahalara yapı· 
lacak tediyat, Fransız ihracab 
ıçın Takas Ofisi tarafından 
Türk ihracatı için Türkiye 
Cumhuriyet merkez bankası 
tarafından icra olunacaktır. 

Bu tediyat. borçlular tarafın· 
dan yapılan tevdiatın tarihleri 
sırasile ve yukarıda zikri ge 
A ve A hesablerındaki mevcu
datın müsaadesi nisbetiode ve 
bu itilafname ile ayna tarihte 
imzalanan Modüs-Vivendi'nin 
8 inci m~ddeıi hOkDmleri mah
fuz katmak ıartile ifa oluna
caktır. 

Madde 8 - Akid memleket
lerin millf paralanndan başka 
paralar üzerinden tesbit edil
aıİf olan alacaklar gerek Tür· 
kriyede gerek Fransada o gün
kü rayic ile Fransız frangına 

- l..iıt/tn gvirim"z -- - ~ 
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Lükresin benzi atmış, renk
ten renge girmeğe başlamıştı. 

Dedi ki: 
- Hiç öyle şey mi olur 

baba? Bu evham... Adeta bir 
hayal... 

- Bu karıya son derece 
inanım vardır. Lükres ... Maga 
bana ne söylemiş ise oldu. Bu 
durum kendisine karşı inanımı 
arttırd;. Maga şimdi de haya
tımın tehlikede olduğunu söy
liyor. Ben buna kat'iyen ina
nırım. Hatta sihirbaz kadının 

keş1ile beraber benim hissim 
de ayni ... Nasıl inanmıyayım? 

- Pek iyi baba... Maga 
daha neler söyledi? 

- Beatrisi kurtaracak o'ur
sam hayatımın da bağışlana

ağmı bana temin etti. 
Lükres kurnazcasına hareket 

etmek istiyordu. Beatrisin kur
tanlmasma Maga neden çalışı
y-0rdu. işte Lükres babasının 
sözlerini can kulağile dinliyor, 
bir ehemmiyet veriyordu. Fa-
kat Eükres daha fazla birşey 
anlayamayınca düşüncelerinin 

yerine ğelmesi için papanın 
'nanını fazlasile kazanmak is-
tiyordu. Bir de babasının si
hirbaz karı hakkındaki itima-
dında sarsılması işine gel
miyordu. Dedi ki: 

- Baba! ... Söylediğiniz gibi 
bu ihtiyar Maganın size 
karşı sadık olması muh-
temeldir. Bunda asla şüp-
hem yok. Maga alda11mış 
olabilir. Zira pek fazla sevgi 
yanlı bir yola sürüklemiştir 
denilebilir. Lakin hayatınız hiç 
bir vakit tehlike de bulunamaz. 

ihtiyar Borjiya başını sallıya
rak bu sözlere kanmadığını 

gösterdi. Sonra daha ziyade bir 
ısrarla dedi ki; 

- Lukres! Beatrisin mutla-
ka kurtarılmasını istiyorum. 
Anlıyor musun kızım? Beatris 
kurtulacak olursa benim haya
tım da kurtulacak! iş burada 
olunca tereddüde mahal var 
mı? Sana hayatı tehlikede di
yorum. 

- Baba sihirbaz karının size 
karşı sevgisi ne olursa olsun bir 
bunakın saçmalarır.a aldınş 

edemem. Şahsi assıg (menfaat) 
lerimi de feda edemem. De
mindenberi ben sizi dinledim, 
şimdi siz de beni dinleyin!.. 
Babai... Sizi yeminle temin 
ederim. Hayatınız tehlikede 
değildir. Düşmanlarınız bile 
kalbinize dokunamaz. Böyle 
bir şatoya düşmanın girmesi 
kabil midir? Farzedelim ki 
adaya kadar gelmişler. Adada 
casuslarım var. Benim haberim. 
olmaksızın bir gemi bile yana
şamaz. Gelseler bile surlann 
dibinde hepsinin canı cehen
neme giden. Sonra muhasara 
etseler şato bir sene dayanır. 
Silah vae, erzak var. Her ihti-

•••••• ................•••••••••.•.....•.•. 
tahvil olunacaktır. 

Madde 9 - Gerek Türkiye 
devletine veya umum hidemat 
müesseselerine, gerek umuru 
nafıaya mütealJik mukaveleler 
mucibince verilmiş olan Fransız 
malzemesine aid tesviyat işbu 
kliring usulüne tevfikan yapı-
lacaktır. 

Madde 10 ·- Bu itilafname
nin mer'iyete konulmasından 
soura sevkedilecek emtiaya, 
iki memleketin salahiyettar 
makamlarınca iki nüsha olarak 
verilecek ve nümunesi bilitilaf 
tesbit edilecek olan bir menşe 
şahadetnamesi terfik oluna
caktır. 

Madde 11 - işbu kliring 
anlaşmasının müddeti 13 Ağus-
tos 1935 tarihinden itibaren 
yirmi ay olarak tesbit edil
miştir. 

iki taraftan biri inkizası ta· 
rihinden üç ay evvel feshini 
ihbar etmedikçe kendiliğinden 
aynı meriyet müddeti için tec
dut edifmis olacaktır. 

mal ona göre düşünülmüştür. 
Hesaplanmiştır. S z Roma' da 
sarayınızda nasıl emniyet al
tında iseniz, burada da öyle
siniz. 

Lükresin bu sözleri raveaş 
yavaş tesirini gösteriyor. ihti
yar Borjiya kızının sözlerinde 
asla şüphe uyandıracak birşey 
hissetmiyordu. Şatoya zo;ıa 
girmek kabil olmadığı gibi hi
le ile de girmek mümkün de
ğildi. Lükres babasının filcrio
de hasıl olan bu değişikliği 
hissetmişti. işi soutmamak için 
sıcağı sıcağına dedi ki : 

- Baba ! Siz çok evhamlı
sınız. Hatta bahçede gez~n 

Beatris Kont Almanın hayali 
sanıp korkmamış mı idiniz ? 
Bu ne kadar evham ... 

- Çok doğru ... Ziyadcsile ... 
- Sizin için tehlike yoktur. 

Yakında Romaya her zaman
kinden ziyade kuvvetli olaı ak 
dönersiniz. Lakin baba !.. Inln
raza doğru yürüyen bir devle
tin yıkılması için azim ve ira
de sahibi bir adamın azıcık 

ciiret göstermesinin kifayet 
edeceğini hiç düşündünüz mü? 
Böyle bir adam vardır. Fela
ketimizin sebebidir. Biz ne çe
kiyorsak hep o herifin yüzün
den çekiyoruz. 

Papa kızının sözünü keserek: 
- Biliyorum, .. O adam Ra· 

gastan denilen herif değil mi? 
Ah alçak... Lakres ! Bu adama 
o derece kin besliyorum ki ta
cımı ve tahbmı bile öç almak 
için tehlikeye koyarım. 

Lükres memnuniyetinden tit
redi. Sevindi. Artık babasının 
dizginlerini eline almıştı. Iste
diği gibi oynatacak... Dedi ki : 

- Babaf Siz Ragastanm öl
dürülmesini istiyor musunuz? 
Zaten bu istek yerini bulmuş
tur. Hem ne öldürmek .. 

- Ne diyorsun Lükres? O! 
Şimdi Monteforte kalesinin Mu
zaffer bir amiri ve kumanda
nıdır. 

- Baba! işin doğrusunu söy
liyeyim mi? 

Siz gayet mahir bir diplomat 
oldnğunuz halde diplomatlığı
mzın yapamadığı, cengaverle
rin silah kuvvetile becereme
diği bir işi ben kadınca birE 
diplomatlık sayesinde pek gü
zel becerdim. Muvaffak oldum. 

- Ne yaptın bakayım?! 
- Ne mi yaptım?. 
- intikam hançerini ta kal-

bine vurdum daha doğrusu vur
mak üzereyim. 

- Lükres!.. Eğer st:n bunu 
yaptın isen sülalemizin içinde 
birinciliği kazandan kızım. 

Lükres azemetli bir tavır ta
kındı. Dedi ki: 

- Evet! Ragastan bir kıza 
gönül vermiş, çıldırasıya sevi
yor. Bu kızdan uzak bulunduk
ça yağmur gibi göz yaşları 

dökecek, kederden ölecek ... 
işte sevdiği kız Kont Almanın 
kızı Beatristir. 

- Oh!.. Kederden patlasın. 
Alçak ... 

- Sezarın kaçtığı ve sizinde 
Tivoli de bulunduğunuz sırada 
bu tedbiri düşündüm. Çünki 
sülalemiz için Rağastan muva
zeneyi bozacak bir kum 
danesi gibi idi. Her halde bu 
kum danesini ezmek lazımdı.İnti
kam hançerini iyi bir noktaya 
doğrulttum. Zira kılınç yarası 
çok çabuk iyi olabiJir amma, 
kalb yaraları çok çabuk iyi ol
maz. Onun için gönül vermiş 

olduğu Beatrisi bir desise ile 
eJinden almak gerekti. Nitekim 
aldım, buraya getirdim. Anla
dınızmı babacıgım? Artık Beatri-
sin tekrar kurtulmasinı İstermi
siniz? 

- Sonu Vlll -

s lam o aa 1 d 
zme masa arı 

Ova Raha papaslarından biri yer sarsıntısının neden 
ileri geldiğini anlatırken yerliler titreyordu 

~ ..... -=-...... -=:anı .................................................. .. 

alığın Si ındaki Adalar 
Salamon adalarının selıirbaz

ları boldur. Natagerada siyah 
bir çok schirbaz!ar arasında 
bir beyazını da tanıdım . "Mva-
ne Apuna ,, yahutta hn: papas 
diyebiJecep-imiz bu ~e 1ıirbaz 
bana burada yn~1yan valı~ı ka
bilelerin mezhep'.crini ve inan
larını anlattı. 
Adanın en hz:a say;ı gören 

ihtiyar papas!arı top'anarnlt 
Sallanan at\a ad.m fa r:ıyan 
" Ova Raha ,. da snrsıntı'arın 
sebebini ara"tırmı . 'ar, uzun 
uzun düşündükten, b:r ha•11li 
kafa vorauktnn ::;onr:ı bu ;si 
cinlere, p~ri'erc, cadılara :ııı.· 
fetmekten bnş'rn çılmr J ol 
bulmamışlardır. içlerinden en 
ihtiyarı bir gün bütün Ova 
Raha halkını etrafımı top· 
lıyarak son yer sanın ısı 

felaketlerinin sebebini buldu
ğuna söylemiştir. Mvena Apo
nanın söz:erini dinlemek için 
kadın erkek, ihtiyar genç bü
tün adalılar Aofada,• mukad
des yerde top!anmış'ardı. Ao
fanın merkez'nde, mul:addes 
malık oymaları i.:zel'İnde tare

şcn ışıkldr serpen büyük bir 
ateş yakılmıştı. Aievlerin şekil
leşen gölgeler le bu balıklar 

garib bir canhlık imzanmış 

benziyorlardı. Y erliJer papas
larının sözlerinin derjn bir hu
şu içinde dinliyorlardı. Bu söz
ler şunlardı: 

/lı/ıyar sihirbaz ı1e maiyeti 
yı talim ettiler. Onlar Ata- 1 bütün yapılanları adım adım 
roların "cinlerin,, hayalimizde takip ediyorlar. Böylece yerli-
vucut bulduğunu iddia ederler. lerin mukaddes ağaçların mey-
Han - Nuruda böyle oldu. Bir valarını kopararak tatlılar yap-

"Bauru Arossi adasını ıçmız- beyaz adam bir kişiyi aldattı. tıklarım, domuz yavrularını 
keser ek yediklerini gördüler. 

Sihirbazlat111 ha~ı 

de bilmiyen yoktur. Akşam ol- ı Sonra aldananlar çoğaldı. Mu-
durnu bu ada istikametine bir kaddes balığa hediyeler ver-
bakın ız. Han Nuru adasından mekten vaz geçildi. Adanın 

baş gösteren dalğacıkları gö- Manaparpara köyünde büyük 
rünüz. Han Nuru aynetli bir bir şenlik hazırlandı. Komşu 

köpek balığının sırtında taşı- adalar halkı gibi Owa Rahalı-
dığı kocaman bir kayalıktan lar da bu şenliğe çağrıldılar. 
ibarettir. Onu su üzerinde tu- Oraya gidenler ve böylece ec-
tan balığın sırtıdır. Bu ada dadın dinine saygısızlık gös-
üzerinde yaşıyan adamlar kö- terenler çok oldu. Manaparpara 
pek balıklarına hergün bedi- şenlikleri arasında mutad fe-
yeler, adaklar verirler. Han dakarlıklar unutuldu. Mukad-
Nuruda yer sarsıntılarını yapan des balığa yine bir şey veril-
bu fena ruhtur. Adaklar adayı medi. Adayı çevrele ı en de-
sırtında taşıyan balığın hoşuna nizin ne kadar mukaddesatı 
2itmedimi homurdanır ve ka- sinesinde taşıdığı düşünülmedi. 
yalıkJar sallanır. Buralara ge- Fakat şenliği yapanlar ve şef-
len beyaz adamlar bize mu- leri düşünmiyorlardı ki mu-
kaddesatımızı feda etme• kaddes ruhlar haftalardanberi 

Ruhlar bunların hepsini gör
düler ve kendilerine bir pay 
ayrılmadığına da şahid oldular. 
Halbuki onlar ne kadar kana-

aıtkardılar. Domuzun boynun
dan koparılmış bir parça atıl
saydı onunla da yerdiler. Bir 
Paro-Puding, bir kaç fındık, 
bir avt1ç meyva da onları 
k andınrdı. Fakat kim ~c bunu 

düşünmedi. Mukaddes ruhların 
bundan canları sıkıldı. Adayı 

sırhnda taşıyan balığa başvur
dular. insanların nankörlüğün-

den şikayet ederek öç almak 
istediklerini söylediler. Ve ni .. 
hayet günahkarların cinayetle
ri ile boy ölçüşecek kadar 
müthiş bir intikam şekli bul
dular. Zira mukaddes balık da 

adalılara küskün ve kızgındı. 
Yerliler ona ait olan yağlı, se
miz yirmi kaplumbağayı avla
mamışlar mıydı? Nankörler 
böyle iken bu semiz hayvanla
rın budundan bir parçayı ol-

sun ona ayırmamışlardı. Bila
kis onun hırsh gözleri önünde 
hepsini kizartarak yemişlerdi. 

Bu kadarı çoktu. 

O da kendisine başvuran

larla birlikte öç alacaktı. Der
hal adamı sarsmak istedı. Ge
ceydi. Deniz perileri karanlık
ta görmediklerinden intikam 

saatini sabaha bıraktı. Şefakla 
beraber korkunç felaket baş

ladı. Balık zaman zaman din
liyor, sonra daha şiddetle sal
lanıyordu. Kulübeler yıkıldı. 

İnsanlar ve hayvanlar enkaz 
altında can verdiler. Deniz pe
rileri de denizin derinliklerin
den topladıkları dalgalarla su
ları adaya attılar. SeJler her 
tarafı kapladı. Bukadarı yet
medi. Küçük dalgaları birleşti
rerek dağlar gibi dalgalar ha
linde adanın içerilerine hücum 
ettiler. 

Yalnız her şeyi yıkmakla 

kalmadılar. Senlikler ve ziya-

a t::.yıuı 1s3s -
Panay -···-Hakkında vedi sual 

.; 

Panayırın son günleri yak-
laştığı çihetJe şarbay Behçet 
Uz panayıra iştirak eden bü
tün pavyonlara atideki mektu· 
göndermiştir: 

Sayın Bay; 
Yüksek Devlet makamlarmın 

hususi bir ehemmiyet vererek 
büyük lütuflarile himaye ettiği, 
yurdun yegane arsıulusal pa
nayırı olan panayırımıza iştirak 
suretile göstermiş olduğunuz 

değerli ilgiye bilhassa teşekkür 
ederiz. 

Panayırımızm gerekli olgun· 
luğu ancak sizden alacağınuı 
kuvvetle başarılacağından, eıı 
ufak bir müşkülle karşılaşına· 

manız ve her türlü ihtiyaçları· 
nızın temin edilmiş bulunın~sı 
başlıca düşünce ve isteğimizdır. 

Bundan ötürü aşağıda yazılı 
sorgularımıza 11-9-935 güoÜ 
akşamına kadar cevap verıue
nizi yalvarırım. Yüksek saygı
larımla. 

Dr. Behcet Uz . 
Şarbay ve Panayır Komitesı 

Başkam 
1 - Her yıl 22 Ağustosta 

açılıp 11 Eylülde kapanacak 
olan Arsıususal lzmir Panilyırı· 
nın olğunluğu için ditşüncele
riniz nedir. 

2 - Bu yılki panayırda ne 
gibi kusurlar görüyorsunuz? 

3 - Panayıra iştirakioizdeP 
memnun musunuz, müddeti kii• 
fi midir? 

· et· 4- Ne kadar ahşverış. k 
tiniz, bunun artması için dıle 
ve öğütleriniz nedir? . 

5 - Izmir şehrinde şebirCI" 
lik yönünden sizi sıkan, raba~" 
sız eden, şikayetinizi ınucıP 

· se-birşey oldu mu? Oldu ıse 

beb olan müessese veya !a
7
-

. · ız 
hısların adını verebilir mısın 

6 - Vapur, Şimendifer ve 

gümrük tarifeleri için düşiiP" 
celeriniz nedir. 

. tıı" 
7 - Komite juri heyetı 

rafından size tensib edilecek 

Madalyanın bedelini vererel> 

almak istermisiniz. 

Diin 1700 kişi ,,efdi 
O 'kilO 

Dün akşam Afyon tarı . 
l 'ştif· 

şehrimize (1700) kişi ge ını 
ııt" 

Şehirde müthiş kalabalık " k· 
dır. Oteller tamamile dol~l1 re 
tadır. Urayca yeni gelecek e 
y~r temin olunmaktadır. 

... etti 
Hamallar kavga J'1ıı· 
Karao11man oğlu hanında 30, 

ri oğlu Fevzi ile haınal J-Ias dıı 
Mehmed ve lsmail ara5'0;ıe 
kavğa ~ıkmış, Hasan soP

3 ıiyj 
digerleri de yumrukla fe\f 
döğmüşlerdir. 

Bıçak taşıyanlar os· 
~ıu 

Kemerde Mehmed og ·ndo 
·1 R 'd ' .. erierı b man ı e aşı ın uz J\'te • 

birer kama, Keçeciler'de k btl" 
medin üzerinde bir bıça 
lunarak zabıtaca alınmıştır; ••••• 

. •• '". i •••••••••••••••••••••••• ••••• }(ler 
fetler için hazırlanan ye~~ ı.efJ 

kılır~ . 
de yuttular. Sular ~.e I rı>işl•· 
her şeyi birlikte süruk e. btl 

S'h' b h'k ~ esiııın 1. ı ır az papas ı ay 5ira 
parçasına gelince sushl· . sıw 
dyşündü. Etrafına bakıo~' ti)'ot" 
!erinin tesirmi anlaınak ~s 5es· 
du. Sonra Aofadaki de~ıo 
· l'k · · d d ettı: k' sız ı ıçın e evaın yıı 

"Beyazlar dünynın soııu be11 

!aştığını söylüyorlar. su:;p btl 
de inanıyorum. Ve b~ 311tıırı" 
şerefsiz, bu inansız 1115 

ceza günü olacaktır.,, etrıı· 
Papas sözlerini birince ((ıılll' 

l·ı ıcor aıı 
fıma baktım. Yer ı er d•· v 
rından tirtir titriyorlar za"ııllı 
adam bu sözlerile b~ı 51((ı)'9 
safdilleri o kadar 51 

avuçları içine alnııştı. bif saı 1 ıı 
( Bu yazılma başka 

drvam rdi/ccrktir') 
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Dokuz- Eyhil Şenliği •••• Habeşistana 1 milyon dolar' 

lzı ıın in kurtuluş Gunu- 1 · · k ı ... ı b 
n .. n 13 üncü yıldö!iümü eAtro ılmtıy?lzıh arşı ıgıl o aknl 
Y k-·-1 h·'yük törene . vans a sı a satın a aca ar 
arıu yapılaca o an u . 

Ait programı yazı)'oruz iT Al YANLARA HABEŞIST ANDA iŞLETiLECEK 
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•'dan sonra Atatürkün heykeline HiÇ BiR SERVET KALMIYORMUŞ 
k ıaş ataJı ı uıcı sm' a a kbr 

erlerimiz aşagv ıda gösterilen çelenk konaca · d v Adis-Ababa ?. (P .S,) - Bir mllyon dolar 
• k"I . 14 On yaşın an aşagı . b b 'd L d ' ~e ı de üç koldan İımire gıre- - 1 karı ma- Adis-Ababadaki Avrupaç ev- Adıs-A a a an on raya 
ceklerdir. olan çocuklarızn f ~y:ıayı :roğ- renleri bütün malümatı topla- bilc\irildiğine göre, Amerikan 

B' . K 1 lan yasaktır. a e H 1 N L H b h"kA ırınci kol: Eşrefpaşa- ış a .. .1 sıra üzerine dıktan sonra, a a egüs ta- Kumpanyası a eş u ume-
1.~inci kol: Tepecik - Kışla r~D?1da. gt.osteHrıe~n kurum proğ- rafmdan ilan edilen petrol im- tine hemen bir milyon dolar 
O .. dızı mış ır. k'ld w. k b 1 • • çuncü kol· Halkapınar - d gösterilecek şe ı eyer tiyazı işinden hayret içinde- avans vermegı a u etmıştır. 

(( 1 . ram a k l .. 1 1 tş a alacaktır. dirler. yapılmakta olan müza- Bu mu ave eye gore, ta -
Bu üç kol saat 10 da hüku- 15 _ izciler asalarına 25 kerelerden kimsenin haberi yanların imtiyaz hududu için-

ınet ve kışla önünde komutan- santim kutrunda çelenk asa- yoktu. Amerika orta elçiliğinin deki petrolları ve maden ser-
larının uygun bulacakları yerde caklardır. d h' b' bile. 
duracaklardır 16 - Alaya dışarı ah l~t ır Bununla beraber, Habeş dış 

3 - Saat 
0 

l O 15 te kadife· araba, otomobil ve a an bakanlıgw ındaki Amerikalı tek-
k ı ' · · ez a eden atılacak topla kışla ve kımse gırem v · · 'ce yeri- nik danışman B. Andrius Kol-
liük ~ Ik 17 - Programın ıyı . l k l urnet konağına. Ha a.pı- •. 

1 
'ne bütün polıs san anlaşa an müza ere erin 

~ardan gelen askerlerimizin ne .gedtm mmaeskuvvetleri baka- cereyanında bilhassa faal ve 
on" d 1 ve 1an ar 

. un e yürüyerek bu yere ge - caktır. . . kat'i bir rol oyn:ımıştır. Bu gö-
ınış olan atlı müfreze ko- 18 _ Asker, polıs, ıandar- rüşmelerin son ucu gittikçe bir 
mutanı tarafından bayrağımız ma ve Uray zabıta. me1!_1furla- polis romanı senaryosunu an-
Çek'l k k ·ı k hır mu reze d kt d ı ece tir Bayrak çe me rından seçı ece kt an ırma a ır. 

tareninden °önce kışla balka- . alayın kenarların•. ~or~ykaca d 
11

: Netekim, gizli memur Fransis 
nund y t 19 Gece bırmcı or on v·ı R' k · h h kk S an Parti başkanı ozga - . d fener alayları ı yam ıc etmş a sı a ında 
v aylavı Avni Doğan bir söyl:v da veh~:nda~a birçok yerle- bile fikirler muhteliftir. Hara-
erecek ve bayrak çekme to· v_e je enel eğlentiler yapıla- retli münakaşalara girişilmek-

renj sırasında bando sancak rınkter g tedir. Bazılarına göre, kısa 
ına ca ı . at k y l b tşını çalacaktır. 20 _ Halk evinde gece sa ve tı naz, unan ı ir tecimeri 
d 4 - Bayrak çekme törenin- 21 de bir konser verilecekt ~· andıran bir adam. Başkalarma 
B~~ sonra kahraman ordumuz zafer alayanm yUrUY ş göre ise uzun boylu, gözlüklü, 
ırınci Kore. ondan yürüyerek Sırası rahib kılıklı bir kimse. 

Akı.atürk heykelini selamlayacak, 1 - Muzıka ) iş ciddiğ olarak görüşülünce, 
0mutan!arının uygun görecek- (on metre aralık herkes bir noktada birleşiyor: 

l~ri şekilde yerlerine gidecek- 2 - lhtifa! bayrağı ve hey.e! hususi bir şirketle anlaştıklan 
tir 3 _ Cumuriyet Halk Partısı 

· için ltalyaya karşı Amerikanın 
5 B h · r ilyönkurulu h . - irinci top atılınca şe 1 _ C. H. p, Alsancak ka- müza eretini kazanacaklarmı 

içinde ve limanda bütün kalk mu4
11 

ve ocak Uyeleri (bayrak- umuyorlarsa, Habeşler çok al-
Ve nakil vasıtaları bir dakika larile) k danıyorlar. Cumur başkanı 
bulundukları yerde kalacaklar- 5 - C. H. P. Ba_Yraklı a- Ruzveld yabancı memleketler-· 
dır. mun ve ocak üyelerı (Bayrak- deki Amerikan sermayesine 

6 - 10,30 da atılacak ikinci larile) k d 
top} t.. d 6 _ c. H. p. Buca kamun arşı hükumetin urumunu çok 

a uçaklar şehir üs un e B ki ·1 ) d f k b'ld' · · B u 'k .,e ocak üyeleri ( ayra arı e e a açı ça ı ırmıştır. u 
Çacaklar lokomotifler, fabrı a- • k 

l ' 7 - C. H. P. Bornova a- sermayeler, tehJike ve mes'u-
ar, vapurlar düdükleriyle ve mun ve ocak üyeleri (Bay- liyeti kendilerine ait olmak 
otornobiller kornalariyle ordu- rakları"le) d üzere, aşarı çıkıyorlar. Her 
nun lzmire girdiğini muştula- 8 - C. H. P. Cumaovası halde, normal is olmaktan zi-
Yacaklar ve genel sevince ka- kamun ve ocak üyeleri (Bay-
tılacaklarılır. raklarile) 

7 - Her yurddaşın sahibi 9 _ c. H. P. Dolaplıkuyu 
bulunduğu evini, dükkanını kamun ve ocak üyeleri (Bay-
bu .. b' ·ı ) gunün şerefiyle uygun ır rakları e 
ıekilde donatması ve gece de 10 - C. H. P. E're(fpaşa 
ı k kamun ue ocak Uyelen Bay-
şı !andırması rica olunur. 

8 - Ôgw leden ev"'el, ögw leden raklarile) . l'k " ll _ C. H. p, lkıceşme ı 
•onra yapılacak tören progra- l · (B 

kamun ve ocak üye erı ay· 
llıının tatbikine Halkevi namına N raklarile) 

ecrnettin, Kemal Talat, Ali 
12 _ C. H. P. Ka.rşıyaka 

~naran, Şevki Demir, m~r~e~ kamun ve ocak üyelen (Bay-

. ornutanı. emniyet dire toru raklarile) p T'lk'l"k k -
ıcl 1,.3 - C. H. . . ~ 1 ı a 

ari kısmı başkanı Yaşar, e ocak üyelerı (Bayrak-
l<ültür espekterlerinden Vahid, mun v b d u P larile) ve an os . 
f' arti esnaf ve işçi birikleri şe-

14 
_ C. H. P. Yalılar ka-

1 Osman Şen, Uray zabıta mun ve ocak üyeleri (Bay-
aınirleri bakacaklar ve bunlar raklarile) 
Yakalarında yesH rozet taşıya- 15 - Muzika 
Caklardır. '" 16 _ C. H. P. Esnaf ve 

9 - Bu programda kendi- işçi teşekkü!leri temsilleri (Al-
lerine ödev verilen zatların fabe sırasiyle) 

k 17 - Muzika ' 
ayrı bir bildirik beklemiyere 18 _ Halkevi spor komitesi 
Programdaki ödevlerini yerine avcılar kolu 
:;tirıneJeri rica olunur. 19- Halkevi spor komitesi 

Aledan sonraki tören güreş ko!u 
10 - Saat 15,30 da Atatür- 20- İdman cemiyeti ittifakı 

kün anasının mezarına gidile- İzmir merkezi . 
cek, çelenkler konulacak ve 21- Federe ve gayrı fede-
B ı d re spor kulüpleri (Alfabe sıra-

u danlı Mustafa tarafın an 
b' sile) 

•r söylev verilecektir. 22- Lise ve orta okullar 
11 - Zafer alayının toplan- izcileri . . 

ına yeri Basmahane karşısın- 23- Dikiş ve ~·~~ı Y.ur.~1.arı 
daki alandır. Zafer alayı bul- 24- Musevi kultur bırlıgı 

yade kumar oyununa benziyen 
teşebbüslere hiçbir zaman arka 

olmıyacağım Ruzveld gizleme
miştir. 

Kumar gibi bir lf 
Halbuki, Afrikan Ekspluva

taşon Korporaşon tarafından 
elde edilen imtiyazın kumara 
pek benzediği burada umumi 
olarak düşünülmektedir. Zira 
petrol varsa bile nerede oldu
ğunu ve nasıl işletilebileceğini 

bilen yoktur. Siyasal duruma 
gelince, nasıl olduğu belli!.. 

Niha)'et, mukavelenin bazı 

maddelerine gore imtiyazı alan 
şirket yabancı bir memleketin 
kontrolü altında bir deniz 
mahrecine güveniyormuş ki bu 
da bir çok yeni güçfüklerin 
kaynağı olacaktır. 

Bütün bunlar, Krallar Kralı 
için pek parlak bir diploması 
işe benziyor. Yabancı sermaye
lerin Habeşistanda iş bulmı

yacaklarına dair olan ltalyan 
iddialarını filen reddetmek için 
son defada yapılan bu manev
ranın büyük Britanya ve hatta 
Fransanın teveccühlerinden Ha
beşistanı mahrum eyliyecegi 
zannediliyor. 

• • 

vetlerini işletemiyecekleri Lon
drada zannediliyormuş. Habeş 
silah ve cephane satın almak 
için şimdiden müzakereye gi
riştiği de haber alınıyor. 

İnglllzlerln durumu 
Londra - lngiliz gazeteleri 

Habeş imtiyazı işini hararetle 
tefoir ediyorlar. Muhafazakar 
gazeteler bu yüzden Cenevre
de lngiliz delegesinin hareke
tindeki tesirin azalacağım ka
bul etmekle beraber, lngiltere
Adis-Ababa elçisine verilen 
protesto emrinin bu işde lngil
terenin şüpheli bir rol oynadı-
ğına dair olan iddiaların hak
kından geldiğini ileri sürüyor
lar. 

Muhalif gazeteler ise F orayn 
Ofıse yeter derecede açık gö
rüşlü olmadığından ve haber 
alamadığından dolayı sitem 
ediyorlar. 11 Niyus Kronikel ,, 
kendi hesabına Adis - Ababa 
görüşmelerinden lngiliz diplo
masis:nin haberi olmadığını ka
bul etmiyor ve Negüsün yarı 
Hebeşistan üzerinde ekonumsal 
bir himaye verirken görüştüğu 
kimselerin hükumetleri tarafın
dan tasvip edilip edilmedikle
rine merak etmiş olmamasının 
imkanı bulunmadığmı yazıyor. 
Resmlğ lnglllz tahkikatı 
Diğer taraftan resmen bildi

rilbiğine göre lngiliz hükumeti 
Riket imtiyazına lngiliz serma
yelerinin doğrudan doğruya işti
rak edip etmedikldrini anlamak 
için sıkı bir tahkikata girişmiştir. 
Habeş elçiliğinden alınan ha

berlere göre, mukavele Habeş 
hükumetile bir Amerikan sos-

var alanında filamalarla göste- (On metre aralık) 
'l'İlen yerde ve derinliğe doğru 25 - Muzika 

26- Çelenkler 
IZMIRDE 

/er alacaktır. 27- Atatürk büstü 
12 - Zafer alayı 16,30 da 28- Tören çelenkleri taşı· 

Kadifekaleden atılacak üçüncli yan kızlar 
topla yürüyüşe başlıyacak, Bas- 29- Cephane yüklü kağnı 
rnahane, Tilkilik, Hatuniye, ve develer 
Meıarlıkbaşı, Başdurak, Ke- 30- Hava kurumu temsili 
rneraltı Hükumet Kışla ve Bi· 31- Kızılay cemiyeti temsili 
rinci dordondan geçerek Ata- 32- Verem mücadele ce-

k miyeti temsili 
türk heykeli önüne gelece , 33_ Çocuk esirgeme der-
çelenk ve buket tatıyanlar neği temsili 
Atatürk heykeli etrafında hal- 34- Öksüzlere yardım ce-
ka olacaklardır. Burada Lise miyeti 
ö retmenlerinden Mitat Avu- 3S- Muzika 

A~~isar Tütüncüler Bankası 
Komisyon yazıhanesı 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, 38 
Telefon: .z333 Telgraf adresi: lzmlrde Bank 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi e°!tea ve m~hs~lit 
üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderıJ~~ maUar. uzerın.e 
avanslar verir. Tütün ve diier mahsuller ıçın mUsaıt arzı-
eleri vardır. (S. 6) 10 - 15 h.3 (1183) 

yetesi arasında yapılmış olup 
lngiliz veya yabancı diğer ser
mayelerle iştirakinden hiç bah· 
sedilmemiştir. 

B. Riket 23 Ağustostan 30 
Ağustosa kadar Adis-Ababada 
kalmış olup bu şehirdeki ec
nebi elçiliklerile hiç bir temasta 
bulunmamıştır. B. Riket Habe-

şistana, ğörünüşte Mısır kıpti
leri adına bir kızıl haç tayya
resi hediye etmek vazifesile 
gitmiştir. Bu maksatla kıpti 

vatanperverlerinden bir tavsiye 
mektubu da almıştı. 

ilk oyun değil 
Kazablanka - lngiliz-Ame

rikan sosyetesine Habeş impa
ratoru tarafından verilen petrol 
ve maden imtiyazı bundan on 
sene önce Abdülkerim ile en-
tellicens servis adamlarından 
yüzbaşı Gerduer arasında akt-

edilen buna benzer bir muka · 

veleyi hazırlatmaktadır. 
ilk müzakereleri yine Riket 

yapmış, sonra F astan ayrılma-

ğa mecbur kalınca, işi Gard
nere bırakmıştı. Bu mukavele, 
Ankarada yapılan mahud çes
ter mukavelesinin bir eşi idi. 
Elde edilecek bütün kazancın 
yüzde kırkı geri verilmek şar· 
tile, Petrol. ve Madenlerin işle
tilmesi gruba bırakılıyordu. 

Demek oluyor ki, Riketin 
ikinci ve lngiliz - Amerikan 
finansının üçüncü oyunu karşı
sındayız. Ilk iki oyun suya 
düştü; Üçüncüsü de talili çık
mıyacaktar. Çünkü lngiliz hü· 
kümeti bu işten eteğini çek-

mekte ve müteşebbisleri mü
dafaa etmiyeceğini bildirmek
tedir. 

Kahlrade de yabancı 
dejjll 

Kahire - Adis - Ababadan 
hususi tayyaresile hareket eden 
Riket, Hartum yolile Kahireye 
~elmiştir. Bu Yıl, mühim bir 
Ingiliz sosyetesinin mümessili 
s\fatile, burada bir kaç defa 
oturmuştu. Bu sosyete ile 
rakibi olan bir lngiliz bankası 
beş yıllık bri plan kabul et
tirmek için Mısır hükumetine 
tekliflerde bulunmuşlardı. Bu 
plan şehirlerde elektrik tesisa
tına, mavi nil üzerinde bir ba
raş yapılmasına ve imkan 
olunca Çana gölünde yapıla
cak tesisata aiddi. ltalyan-Ha
beş anlatmazlığı görüşmelerin 
devamına mani oldu. 

Riket Irak petrolleri işinde 
de lngiliz menfaatlerini koru
muştu. Kahire'de, Habeş men 
faatlerinin miinvi hamisi sayı-

Okurlarımızın 
Dilekleri 

Üzümcüler n 
J_. tiyorlar 

Bir yazıya cevap 
4 Eylül 935 günlemeçli 

zetenizin birinci yüzi.inün 
şinci sütununda (üzümcüler 
istiyor) başlığı altında Na 
Ural imzalı yazıyı okud 

Bu yazının bir çok yeri• 
doğru olmakla beraber üçü 
maddesir:de çarşı kontrols 
dur. Eli eren simsar olmuş 
önüne gelen tüccarlık yapı 

denilen cüm.derde isabetsi 
olduğundan şu suretle ta 
hini lüzumlu ve faydalı buld 

1 - Turgutluda simsa 
yapmak istiyenler ticaret 
sanayi odasına müracaat e 
rek odalar nizamnamesind 
simsarlık hakkındaki evsaf 
şeriti haiz olduklarını isbat 
mişler ve daha başka hus 
şartlara da tabi tutularak b 
lan da ikmal ettikten so 
işe başlamışlardır. Bunlar 
başkaları oda karariyle hü 
metçe simsarlıktan menedil 
!erdir. Simsarlık yapabile 
olanların isimleri şehrin 

tarafında yine ticaret ve 
nayi odası tarafından t 
edilmekle beraber bir listesı 
çıkaıılarak mevcud bütün t 
carlnra dağıtılmıştır. Bina 
aleyh bu vaziyet karşısı 
eli erenin simsarlık yapa 
dığı ve yapamıyacağa aşi 
dır. Şayed simsarların ço 
ğundan bahsedilmek iste 
yorsa, bunları tahdid için 
dilik kimsenin hak ve sal 
yeti yoktur. Evsafı lizımey 
kanuniyeyi haiz olan her ş 
simsarlık yaP.nbilir. 

2 - Kan~nu medeni 
bince emvali hakkında taı 
rufu kavliyesi muteber bulu 
ve on sekiz yaşını ikmal 
zükür ve inas her ferd ş 
veya nev'i ticareti hakkı 
bir memnuiyeti kanuniye 
madıkça icrayi ticaret ede 
Bu böyle olmakla beraber 
carların vaziyetleri devairi 
tarafından her gün ve her 
kika kontrol edilmekte 
üretmenin hukukunu zıyaa u 
tacak hiç bir hale sebe 
verilmemektedir. 

Her hangi bir malın üç a 
beş yukarı pazarlıkla alın 
ötedenberi cari olan bir 
dür. Borçlu olan müstahsil 
lını bir an evvel satıp bor 
ödemek mecburiyetindir. 
yüzden ilçedeki satış fiat 
ise ona göre malını bütün 
carlara gösterdikten sonra 
tıyor. Yoksa hiç bir tüc 
veya simsarın ne zorla ve, 
de usul ve kanun hilafına · 

menden mal aldığı görülme 
gibi bu hususa dair de hi~ 

makama şikayette edilmemi 
Turgutlu Ticaretodası baş 

Rize 

Hırsız 

Panayır yerinde Şevket 
lu lsmailin paviyonundan 
gümüş bilezik çalan iz 
idris oğlu 1 O yaşında Mu 
tutulmuştur. 

Saat h•rsızları 
Peştem lcılarda canbaz 

reden Ömer oğlu Faikin 
binden saatini aşıran Said 
Yakub, Ahmed oğlu T evfi 
Salim kızı Dudu tutulmuşla 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lan kat'i bitarafJığile sıkı 
nasebet halinde idi. Riket 
ris gibi seyahat eder ve ga 
cileri n dikkatini üzerine 
mezdi. Son defa Adiı-Ab 
ya a-iderken Kızıl Saç te 
]atına çalışacağını bildirm 
Mısır hükumeti, birkaç ha 
danbcri bırakılmış olan Ç 
gölü işini tekrar ele aldı 
dan Riketi bekliyordu. 



----------------------

BABA iLE OGUL 
Onu nasıl görmüş, ne suretle 

sevmişti? Kendi de iyice bil
miyordu. Esasen aşkının tarih
çesini düşünmeğe lüzum da 
yoktu! Meliha sevilmeğe layık, 

hayır elyak bir kızdı ve işte 
bu sebeple görür görmez onu 
sevmiş, sevmişti! Fakat ... Aca
ba Melıba da kendisini seviyor 
muydu? işte bu sual, tıpkı bir 
burgunun tahtayı oyması gibi, 
içini gemiriyor, eziyordu. 

Kami, uzun müddet düşün
dü. Sonra aynayı eline ala
rak simasını dakikafarca tet
kik etti. Bununla da ik-
tifa etmiyerek kalktı. Ay-
nalı do1abın onune geçti; 
boyunu, bosunu, etvarmı iyice 
gözünden geçirdi... Eh ... Pek 
gütel deği se de. . • Herhalde 
çirkin de değildi. 
Takbğı gözlük, buğday rekli 

simasına başka bir letafet, 
daha ziyade bir cazibe veri
yor. Hele kıvırcık saçları en 
müşkülpesendlerin bile gıpta 
ve hased'erini tahrik ediyordu. 
Yeni yaptırdığı kostümlerini de 
giydi mi? Genç kızlar tarafından 
beğenilmemesi kabil değildi! .. 
Buna rağmen... Bir türlü emin 
olamıyor v~: 

- Acaba Meliha da beni 
seviyr mu? 

Sualini tekrarlıyordu. Evet, 
beyaz bir simaya, pembe du· 
dak ve ya11aklara, ela gözlere, 
orta boya, pek mütenasib aza 
ve endama, hele müstesna bir 
cazibeye malik olan Meliha da 
keneisini seviyor miydi? 

Nihayet KAmi: 
- Ne o!urs olsun! Dedi, bir 

aı. cesaret lazımf Öyle zannedi
yorum ki Meliha da beni sevi
yor. Böyle halecandan, merak
tan patlamaktan ise bir mek
tup yazmalı ve gelecek ce· 
vapla her şeyi anlamalıyım. 
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" " Aradan üç geçmiş, Kami 
yazdığı mektuba hali bir cevab 
alamamııh. Düşün6yor: 

- Neden, niçin cevap gel· 
medi? Eğer beni aevmiyorsa 
bunu da mektupla bildirmesi 
IAzımgelir!. 

Diyor, sonrada ilave edi· 
yordu: 

- Ya cevab yazmağa bile 
tenezzül etmiyor? Evet, cevap 
yazmağa bile tenezzül etmedi.el 

Ne yapabilirdi? Hiç!.. Dün
yada hangi felaketti ki beşer 

ona tehammül etmeain? Mec
buren böyle bir felakete de 
g6ği1s gerecek... Yalnız hayatı 
•&nec~k, ııtırabh, elemli bir 
ömür aürecekti ... 

Zihni bu fırbnalarla çalkan 
dığı halde ka 'ktı, pardisüsünü 
giyerek çıktı. fşte bununla tam 
üçüncü defa oluyordu ki bu 
gün postahaneye gidiyordu ! 
Fikren : 

- Postacıya kuşı da ayıp 1 
Diyordu, bari bu sefer arka
datlardan birine bir kart yaza· 
yım da o bahane ile postaha· 
neye gitmiş olayım 1 

Hakikat öyle yaptı, cebinden 
çıkardığı bir kartı alelacele 
karaladı. Sonra seri adımlarla 
postahaoeye gitti. Karb uzat· 
tığı zaman postacı : 

- Ha bayım, dedi, post 
restant 141 M ... 

ikmale vakıt bırakmadan 
karni isticalkarane: 

- Evet, eveti Benim! 
Diye cevap vererek, uzatılan 

mor zarfı aldı. Adeta, bir oyun 
cağa sahip olmuş küçük ço
coklar kadar seviniyordu.Koşa 
koıa eve döndü, yıkarcasma 
bir pabrdı ile merdivenleri 
tırmandı. 

- Eskidrn olmuş bir vaka -
- Ne olur, ne o!maz? 
Düşüncesile de odasmın ka

pısını sürmeledikten sonra ma
sasının başına geçti .. ~ 

Ooh !. Bu mektup ona saa-
detler getiriyordu. Lakin ... Bir 
felaket haberi olm~ı ihtimali 
de vardı.. Fakat hayır! işte 

1 

hissedilen latif, pek fitif me· 
nekşe ra:yıhaSl gösteriyordu ki 
mektupta reddedilen değil, ka
bul ve takdis olunan bir aşk-
tan bahsediliyordu ! 

Nihayet makasla zarfı açtı. 
Her sabrı, her kelimeyi eı.ber
lerceıine okudu. Aman yarab
bi ! Meğer Meliha da c:okta.n
heri kendisini aeviyormoş ! Bu 
dakikadan itibaren cihanda 
Kiimiden mesut, Kimiden mem· 
nun bir fert yoktu ! 

• 
-~ 

Artık Kami ile Melib:ının 
mc ·tublan birbirini kovalıyor
du. Bir gün Kimi, Melihadan 
mev'idi mül.kd imrham et
mek cesaretinde bulundu. Me· 
liha da memnuniyetle kabul 
etti. Salı günü, sabahleyin on 
birde Gülhane parkında bulu· 
şncaklar... Sonra belki de Be· 
yoğluna doğru çıkacaklardı. 

Sa1ıva daha iki gün vardı. 
Kimi bu iki günü pek tatlı 
hulyalarJa geçirdi: 

Melibaya izdivaç teklif ede
cek , şüphesiz muvafakat 
cevabı alacak .... Sonra keyfiyeti 
babasına açacak ve çabucak bir 
nikah, bir düğün ..• iki sevda
zedc başbaşa, ölünceye kadar 
yaşayacaklardı .. 

Kimi: 
- Gerçi, diyordu, mektebi 

bitirmeme daha bir, bir buçuk 
sene var. Fakat babam sağ 
olsun! Bugün şöyle böyle on 
bin liradan fazla nakid sahibi. 
yüz elli lira da maaş. Eh, Me
liha da zeogin, Suphi paşanın 
torunu.. Nasıl olsa, ben mek
tebden çıkıp da bir if sahibi 
oluncaya kadar müreffehen 
ıeçinebi)iriz. 

Nihayet ... işte beklenilen Salı 
günü gelmişti. Kami, muayyen 
vaktinden bir saat evvel parka 
koştu. 

Halecanlı ve uzun süren 
dakikalardan son:a, tam mu
kannen zamanda, Meliha da 
geldi. Bu ilk görüşüşleri idi ! 

Evvela yekdiğerlerine karşı 
bir parça sıkılgan, mahcup du-
ran Işık ve ma~uka, biraz 
ıonra açıldılar. Kimi : 

- Artık buradan çıksak. 
Şöyle Beyoğluna doğru gitıek 

olmaz mı? 
Diye ıordu. Meliha esasen 

her teklife dünden raı.ı idi: 
- Ben de bunu aöyliyecek

tim. 
Cevabında bulundu. Kolkola 

yola düzftldiller. Tam kapıdan 
çıkacakları esnada Kamilin 
babasila karşılaşmasm1ar mı? 

Karni, gayri ihtiyari bir ha-
reketle MeJihanın yanmdan 
iki hatve kadar ayrı'dı .. Llkin 
babası kendisine o kadar dik 
bakıyordu ki!. Zavallı Kimi 
ne ynpaca~ını büsbütün faşır
dıl Sanki park! dıvarlar. 

insanlar döndü döndü de hepsi 
birden başına yıkıldı, o kadar 
sersemleşti, o kadar sendeledi. 

Bütün bunlar ancak üç da
kika iç'rce c 'q ; lifn:iş v Ki.· 
minin babası bay Rami parkın 
içine doğru yürüyüp gitmişti. 

Karni, şu altsi tesadüften pe
rişan, Melihaya tekrar yakla
şınca, sevgilisi : 

- Ne oldunuz? dedi. Fena 
halde sarardmız ? 

- Şey.. Efendim ! Bilmem 
ne oldum 1 Başıma birdenbire 
müthiş bir ağrı, bir uğultu 
çöktü .. 

- ,C',..,,... t"•-····· - -

Gelecek harplerde 
akinalı adamlar çarpışacak •.. 
İç· nde aclam 

ngilizler 
olmadan 
on beş 

uçan tayyarelerden 
tane yaptılar ..• 

Makinalr asker~er kalbinden yaralansa yeni bir kalp takılarak tamir 
Edil r. Makinalı doktorlar böyle birer vazife alacaklar 

Geçenlerde ya~mışbk: "İçin- otomobilde lastik değiştirili- takımı yerine, kafasına bir rad-
de hiç adam bulunmadığı hal- \ yormuş gibi kolayca yeni bir yo makinesiyle beş altt boru 
de kara an te~s}z kcvve.tile ve bir hoparlör yerlqtirilmiş 
idare o~unan bir tayyarenin bir b:k RGboto, merka. istu-
lngLt~rede dencme!eri yapı'- yonwıdan marşlan alarak bü
mış"ır." . 

"Arı kraliçe., adı veri'en ~u 
tayyarenin denemeleri çok iyi 
neticeler \l'ermiştir ve tecrübe
Jr-re irlliı devam o!uomaktadl •. 

Tayyare. u .... fada:ı ka:s-di .. : 
bir kab~n~d:n i!lare e~ ..... yor. 
Kanıda b nan bu .:ı '> nenin 
içindeki afetin yeili tar c 
beyaz a~ı-h•an \"ar ek. 
Bu ana.i.lta~l.:ırdan biri

sine do ununca t:ı.yya· 
renir:ı motörü işlemeğe 

başlamış, diğer anahtar ara 
dokunu!m:ı surctile de tayya
re havalandırı!ıp istenilen isti
kametlerde uçurulmuştur. 

Kabinenin başında durarak 
tayyareyi kontrol eden bir za· 
bit emirler veriyor, bu emirler 
üzerine bir makinist lanmge
len anahtara dokunarak tay· 
yare J e zabitin istediği manev
rayı vaptınyordu. Tayyarede 
telsizle işliyen bir de makineli 
tüf ek vardı. 
Şimdi lngilterede bu şekilde 

işli yen on beş tane "Arı krali
çe,, tayyaresi vardır. Bunlar 
şimdiki halde idare edildikleri 
yerlerden ancak yirmi kilomet
re öteye kadar gidebiliyorlar 
amma daha büyük telsiz kuv· 
vetleriyle bu mesafeyi daha 
çok artbrmak mümkündür. 

• ., . 
içinde hiç adam olmadığı 

haf de işliyen bu tayyarderi iş
leten kuvvete bir nevi "Ro· 
boto = Makineli adam,, diye
biliriz. Mütehassıslar gelecek 

harplarda işte böyle türlü 
türlü "Makineli adam,, lar kul
lanılacağını ısrarla söylüyorlar. 

Tanınmış sanatkarlardan 
Erik Nitçe, bundan bir asır 
sonraki geleceği düşünerek 

gerçekliğe çok yakın birtakım 

Roboto askerJerin resmini çiz
miştir. Resimlere bakıb da 

san'atkarın çılgın bir hayafpe· 
,.est o!duğunu sanmayın. Bü
yük ülkeJerin teknisiyen!eri 
hep bu gördüklerimizi gerçek
leştirmeğe uğraşmaktadırlar. 

Yarın maldnalı tüfenklerin 
arkasında insan yerine, siper· 
lerde makina tüfenkli Roboto
Jar göreceğiz. Makinalı tüfenk 
kullanan bu Robot arın en 
önemli uzuvları gözleridir. Göz· 
ler olmadıkça onun elleri beş 
para etmez. Gözleri ise onun 
ateşini radyo ve televizyon 
vasıtasiJe idare etmekte olan 
adamlardır. Bu Roboto canlı 

idarecilerin gönderdiği telsiz 
telgraf da!gaları ile ileriye 
doğru sürünerek ilerler, kar
şısındaki düşman Robotonun 
can evine kurşunları yerleştir

mek için en elverişli fırsatı 
kollar. 

Geçen savaşta keşif, en teh
likeli işlerdi. Halbuki havada 
uçmakta olan ve sinema maki
nesiyle sesi rapteden makinesi 
bulunan bir Roboto düşmanın 
hatları üstüne hiç bir can teh
likesi olmaksızın saldır.r, geriye 
en mükemmel malumatı geti
rır. 

Bir asker, yüreğine veya ci
ğerine kurşunu yedi mi, yahut 
parça parça oldu mu artık işi 
bitmiftir, Fakat Roboto için 
L.IP •• • ... L=---·· ... _ .......... o-.- ---1-: 

tün bir alay, yahut fırkaya ve
rebilir. 

insan oğlunun gücünün yet· 
miyeceği savaşlan Roboto as

ker pek kolaylıkla ba-
şarabilecektir .Mesela Ro 
boto uçaklar stratosfer
de birbirlerine karşı 

Bir makinaiı tü/mk nl!f~·ıi 

kalp konabilmektedir. harbedeceklcrdir. lıte bu böl· 
Genel savaşta doktorlann geyi kullanmak suretiyle bir 

eksikliği her yerde hissedilmişti. ulus dünyanın öteki ucunda-
Bundan başka doktorluk da ki ulusa iki üç saat gibi kı· 
çok tehlikeli olmuştu. Hal· sacık bir zamanda çullanabile· 
buki Roboto askerlere Ro· cektir. Yukarıya çıkan herşe· 
boto doktorlar bakacaktır. yin muhakkak aşağıya inmesi 
Bundan başka bütün tertibatı lazım olduğu gibi hava Robot· 
mekanik olan hastaneler de farının birkaçı da elbet tepe-
yapıJacaktır. taklak yuvarlanacaklardır. 

Aske-rin yürümesi, yüreğine Bu Roboto askerler belki de 
ferahlık verilmesi için bando uluslann gözünü korkutarak 
mızıkaya da lüzum vardır. Yir· harplerin büsbütün ortadan 
mi beş otuz kişilik bir bando kalkmasına vesile olacaktır. 

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

MUSA DAGINDA 40 GÜN 

Aleyhimiz e yapılan 
iftiralarla dolu bir film 
Çirkin düşmanlılclara daha ne vakte 

Kadar müsamaha edeceğiz ? 
iki sene kadar evvel Alman 

yahudiJerinden F ranz W erf el 
adında bir adama (Musa da
ğında kırk gün) isimli bir ki· 
tab yazdırılıyor. Kitabın mev
zuu~ (Uumumi harpte her ta
rafla alakası kesilen Ermeni 
şehirlerindeki Ermenilerin Türk· 
ler tarafından binbir zulüm, 
işkence ve katliama uğraması) 
gibi en iğrenç iftiralardan iba· 
rettir. 

Kitabın satılığa çıkarılma· 
sile beraber hükumetimizin 
yaptığı bir teşebbüs üzerine 
Almanya hükumeti daha o za
man kitabın Almanya içinde 
satışını yasak ediyor. 

İki sene evvel A.lmanyada 
yasak edilen bu hezeyanname 
şimdi karşımıza şekillenmiş, dil
)eamiş bir film halinde çıka
rılıyor. Hem de senelerden beri 
Türkiyede teşkilatı olan, film
leri olan en çok gösterilen A
merikan Metro - Goldvin Ma
yer film şirketi tarafından .. 

Bu eserin filme alınması şir
ketce henüz teşebbüs halinde 
iken şirketin Türkiye mümes
sillerinden birisi sureti husu
siyede Amerika sefirini ziyaret 
ediyor, iğrenç bir iftira destanı 
olan böyle bir eserin filme alın
masının Türkleri çok inciteceğini 
hatta şirketin Türkiye ile olan 
tecime) durumunu fena halde 
susacağını da ileri sürerek 
şirketin bu teşebbüsten vazge
çirilmesine delalet edilmesini 
rica ediyor. Amerika sefiri 
keyfiyeti derhal hükumetine 
bildireceği de ilave ederek bu 
çok yerinde ikazdan dolayı 
mümessile teıekkür ediyor. Biz 
J... :ı ..... " ...... 1..1r1r.\ 11Uret• 

te müsbet bir sonuca va· 
racağını ve şirketin bu 
mülevves eseri filme al-
maktan vazgeçeceğini kuv· 
vetle tahmin ettiğimiz ıçıo 
şimdiye kadar bu düşmanca 
teıebbüsten bahsetmeği muva
fık bulmamıştık. Son hafta 
içinde gelen Amerikan sine· 
ma mecmualarında bir iftira 
destanının filme alındığıDJ ve 
hatta bu uydurma vakalar bi· 
rer esatiri hikaye imiı gibi 
ballandırılarak büyük ve şata
fatlı ilanlara bile başlandığını 
hayret ve teessürle gördük. 

Ötedenberi uzak illerde yazı 
ile, söz ile aleyhimizde bu 
kabil çirkin iftiralarm, iğrenç 
propagandaların yapıldığını işi
tiyor, gazetelerde okuyoror. 

Bunlara hükumet yolile, fert 
ler gayretile: uzak ve yabancı 
illerde yapılması mümkün; mu
kabeleler yapıldı ve yapılıyor. 
Fakat dünyanın kuruluşundan 
beri acuna medeniyet dersi 
vermiş büyük, asil ulusumuzu 
bu şekilde en şeni iftiralar ile 
lekelemeğe çalışan kimselerin, 
teşekküllerin hala yurdumuzda 
iş bulup, paramızla kasalarını 
doldurmalarına artık müsaade 
ve müsamaha edemeyiz ve et-
memeliyiz. MilJi izzeti nefsimiz 
uğrunda her zaman titiz dav
ranan hükumetimizin, Amerika 
hükumeti nezdinde resmi te
şebbüslere girişmekte gecik
miyeceği ve böyle bir hezeyan 
kurdelasmı memleketimize sok
mıyac~ğı şüphesizdir. Ancak 
filmin memlekete sokulmaması 
ile bu düşmanca harekete mu
kabele edilmiş, mesele de bu 
suretle kapanmıı olmamahdır. 

Tlrk ulusunu bütün acuna 

DUn Borsada 
Yapdan 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
544 H Z Ahmet 6 50 
524 Alyoti bi. 6 50 
350 K A Kazım 7 25 
312 M J Taranto 6 25 
271 H Alyoti 8 
219 Ş Riza Halef 1 50 
119 S Emin 5 3'1 
115 Y 1 Talat 6 SO 
90 j Kohen 6 2S 
87 S Süleymano 10 
87 H AJberti 9 

111 Len Reciyo 8 
81 Koo ittihat 7 1S 
80 Vitel 7 'JS 
52 M B Koo 6 51 
51 Albayrak tic. 8 51 
42 Ş z Galip ıo 
33 S Gomel 9 2S 
31 M SadulJah 7 37 
24 J Taranto M 8 15 
17 T Pujole 8 2S 

9 Beşikçi Z 11 2S 
17 Ş Remzi 9 2S 
10 H ve Cevdet 14 51 
79 D Arditi 6 7S 

3355 Yekun 
incir 

Alıcı Çu. 
704 6 2S 

Zahire Bor.
r..ı Çu. Alıcı 

460 Buğday 
80000 kiJoPmuk 

50 ton akdarı 

5 31 
44 
3 7S 

Para Piy 
7-9-1935 

Alış 

Mark 50 15 
İsterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 20 
Bclga 21 10 
ltalyan lireti 10 22 
lsviçre Fran. 40 87 
Florin 84 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

zalim, 

gösterir bir f iJim Y 

çekinmiyen bu şirkete 

reken dersi gene biz 

ulusu vermelidir. 
Başta filimcilerimiı, 

cılarımız olmak üzere 

bu firmanın filimleriDİ 
mek ve rörmek iste 

Senelerdenberi 

I asalar dolusu par• • 
1 u Metro - Goldvin .. 
r rketi acaba fiJi111e 
l. :ışka bir senaryo 

r:ıı ? 
ikaz edilmiş 01111&5 

men bu eseri filiaıe 
inat ve ısrar gösterdi 

bebini biz bir türlü 
dık. Bu sebebi ar 
incelemeğe de ıazllJI 
yoruz. İşte ortada . 

Goldvin Maycr iaİJll)i 
lim şirketi tamamen ,. . 

ve baştanaşağı en şeO• 
dolu bir filim y•P 
acun piyasasına d 
Biraz yukarda da. 
g ibi bize düşen ış, 

"p 
böyle Metro - Goldfl f. 

ber ı 
firmasını taşıyan 

b·1 olta )ev bir metro ı e a1' 
Jeketimize sokınaın 
seyretmemektir. Bu 
filmleri yurdunıuıa 
bile sinemalarıınııJP 
kiralayıp göster~elll b 
malar gösterse bıle 
dib bu filmleri ser:_: 
şirketin bu düşoı~ şali 
tine en ziyade ya . 1 

kabele telakki ed•Y~5i 
liğimize, izzeti :;o. 
uzatanlara ve d pd' 
rananlara karşı y• 
ödev de budur· ... 
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Pınarbaşı 

'.' 
Köylüleri borç 
için e çabaliyor 
lzmire otomobille bir çeyrek 

mesafede olan· Pınarbaşı köyü 
asırlar görmüş ağaçların ara-
sında havası, suyu ile na~ al: 
rnış, lzmir halkının bir mesıresı u lu o u a Fabr· ·asinın i k de a 

sergide olarak tanınmıştır.,. 
Bilhassa nar mevc;imi olan 

larak çıkardığı ma . ar 
hu aylardan sonra ; Pmarbaşı
na gitmek ve nar kesimi za-
tnanlarında iyi ve boşça :vak!t 
geçırmek bütün Izmirlilerce bır 

'/"' 

adet halini almıştır .. 
Pınarbaşı, aynı zamanda 11: 

b~ylığın en zengin ve verimlı 
holgelerinden biri arasmda bu
lunmaktadır. Muhitin hiç 'bir 
tarafında emsaline rastlanamı-

avyonunda 

Yan en nefis ve kokulu mey- Mu··zayede ile fevkal-1 
valar burada meb:r:ülen yetişir. 
Toprağı o kadar kuvvetli, su- ade büyük satış 
Yu da o kadar güzel ve bere- Acele yolculuk dolayısiyl. e 
ketlidir. b hl 
Pmarbeşı denildiği zaman 8 Eyliil Pazar günü sa a e~ın 

henıen akla nar gelir. Vakıa: t 10 da Göztepe vapur ıs-
k~yısı, zerdali, ayva, şeftalı ~:ıesi yanında sahil tarafın~ 
f~~i- kıymetli mahsullerde bu 910 numaralı hanede ~aruf 1 ~ 

oyun başlıca gelir kaynakla- aı'leye ait fevkalade luk.s mo 
randan ise de, köyü çepçevre 
dolayan nar bahçeleri Pınarba- bilyalar müzayede suretıle sa-
şının narla olan alakasını daha tılacaktır. 
ziyade kuvvetlendirmektedir. ı 1 · de emsali bulunmıyan 

Bilhassa iri dişli kadı nar- zmır kk sedefle 
la h k 20 parçadan '?~rhe ekpe kuma-rı ediyelik olarak bir ç<? ere 
Yerlere bile gönderilmektedır. işlemeli şa:r~ş~lon talruİıı ~e 

Mezar ta .. lanndaki tarihl~e şından şd ı · Vocaphomıo Lk l Y ld - kilim per e erı, .,. ı ırsa tarihi bir köy o ugu afonu 
nJ k 1 b.. ük salon gram • 

a aşılan Pınarbaşında son mar a 1 uy k kappel 
!.anıanlara kadar hayat göze 45 pilakla birli te, 
Çarpacak derecede sönük iken, marka yeni bir halde yazı ma-
lllünevver arkadaşların, çalış- kinesi fevkalidc lüks maundan 
le k t ı' 'ft ue tek kanatlı ay-an öy kurumunun himme ve oıamu çı "' . d mul 
rayretlerile birden bire canlılık nalı dolaplar, cevız en ~a 
b la . d•v 1 t 2 adet komodmosu, aş mış zamanın icap ettır ıg tuva e 
Yenilikle~ bu köyde başarıl- büfe, dört köşe maundan ma-
lllışbr. 1 htarb ve anahtarsız ye-. mu ana . 

b
. Netekim general K. Dirigın k a ·aları ve bır çok heza-1 me ıın ::; .. 
~ e en sevdiği, her xam~~ ran iskemleler, bayu ayna, 

Ziyaret ettiği ve misa~rlennı k .. ük şifonyeralı dolap, 9 parça 
lr!Zdirdiği bu köyde, ı~male u:iıden mamul kadifeli oda 
ugranıış hemen biç hır şe.y ce . d 'k' 
"ilınamış gibidir. Tam ~eşkı: takımı, jardenyera, hıra et ı ı 
litıı, her türlü konförü havı asrı direkli iki kişilik brons k~~?1e 
bir okul, yurddaşların himmet karyola maa somyda ved. cıkı~-
ve 'd mey- liv · tekrar 2 a et ıre sız rnueıvenetlerile yenı en. gı 
dana getirilmiş, Mehmetçık a~- bro'nz ltesm~ kary.~a maa 
da 1 . il . mu- •omya,güzel bır ~erı dan . yb~-k ct yerine yer ~tir mış, "'ıh ve ko1tugu, erı ır 

ernmel bir de ıpor ıahası z ane h .. 
g l • t• k epe iki koltuk, yazı ane ıçın 

entierin emrine veri mlf ır. an 2 k' Tk 
Köy içinde okuma odası ay- etejer, paravana, ışı 1 ce-

rılrnış, çarşı ve sokak araların- viz karyola man somy~, 4parça 
da t d hem- hasır takımı, şıfonyerli 2 kapılı . emizliğe son erece e 
lllıyet verilmiştir. Pınarbaşında aynalı dolap, 2 adet al ynah 
Qunıarata1· işi de tamamlan- . l'k bronz kornıze er ve 
- f kt f k şemsıye ı ' k' . :--ış ve köyün u a e e • . r el dikiş ma ınesı 

ıbtiyaçlannın bu yıl içinde ::;!1:~k:~ngkadifeli bir kanepe 
başaı-ılması köy kürumunca "k' k ltuk çocuk arabası duvar 
onaylanmıştır.. . 1 1 0 ı ' ... nndire soba, lavo-

D' b 1 saatı, sa a&U&A . . ığer köylere nis et e verı.?1- tu let rocuk karyolası 
I!• k h td s man va ' ~ . 
ll!ı noktasından her a e u - 1 l halnr vazolar ve hır 
liin bulunması Jiizımgelen Pı- cam 1 ev • ' f h k 1 
~rbaşı halkı da maalesef borç ok ıspart:ı, era an, aza<, 
ı"i-d d H ün ç k halı ve kilim ve seccade-~· e kıvranmakta ır. erg uşa 
~eğilse bile iki üç günde bir leri ve sair bir çok mobilyalar 
ıcra mübaşirleri Pınar~aşı~~ bilmüzayede satılacak.tır ay_nı 
gelenekte ödeme emirlerı telıg zamanda ev icara verılecektır. 
etnıektedir. Varlıklı bir köyün fırsatı kaçırmayınız. 
b ı Fırsat artırma salonu 
Öyle borç içerisinde ç~ba ~- Aziz Şuuk 

01ası da d ikkate değer hır ha- Tetefon: 2056 
dise olduğu içindir ki, kendi- (l026) (3-3) 
!erile görüştüğümüz yurddaşlar ..... ............................... ••• .. . 
bu hususta bize şu malumatı - Kadmlara sarkınt!hk 
veraıişlerdir: Edenler 

- Biz vaktilc ipin ucunu Dün Karşıyaka vapuru ile 
kaçırmış ve yüksek faizlerle lzmire gelen Bahribnbada sa-
borç.lanmışızdır. hil Park gazinosu hanendcle-

lnkar edecek halimiz olma- rinden lbrahim kızı Horiyenin 
dığı gibi nnn)<örlük getirecek- peşine takılan garson Hü-
lc~dcn de değiliz. Hamdolsu~, seyin oğlu Sami ve Şükrü 
koyüınüzün toprağı kuv\' tlı, - lu Şaban kadına tecavüz 
tııabsulümüz de bereketlidir. og ı d' O 
S h 1 ederek kavga etmiş er ır. 
ıra•ına göre her cins ma su -

den iyi paru aldığımız çok va- sırada Eminenin elinde bulunan 
ltidir.. Fakat bu borçlar, vak- bir çantayı almışlardır. Çanta-
tile bir takım insafsız eJeman- da on iki lira para ile pırlanta 
lann kanbur kanbur üstüne bir çift küpe ve beş fotoğraf 
bindirdikJeri paralardır ki, vardı. Sami tutulmuştur. Arka-
kimbilir aslını astarını ka· daşı aranmaktadır. 
Çınct defa ödediğimizi bizim • !.77.~U..T.. '/ , '//Z 7TL7./ZL/zz,r::, 

Şifo hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

• • 
]. ı 

EŞHUR 

a 
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. 

o 1 5 

Fiatlar: Banyo dahil olmak üzere inr.an başımı otelde 
karyola J 00 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, liçi:ncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve Ali Bolcı 

23 - 26 (1180) 

Karahisar Maden 

URKİYE 

H il l Hr~ ER CE JYETt 

..... d .. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

T clefon : 2067 

bile unuttuğumuz bir ta- Az işitenlere mahsus , 
ankaiından: kıın hesaplara aittir. Zengin ' 1 ~ "' t 

tükürttediği vak•t, eski defter- ~ Kulak a et eri ;-,; a ve ey 
le..: k t D ı No. Mevkii No. Cinsi Depozitosu 

2.400 ·• arış ını·mış.. er er.. Yenı· model 12 . ,_ tlı 8 Hasan hoca mahallesi yenı Uç •R 
Bu kabilden olarak, şimdi ,~ Yeni .. büyük tuhafiyeciler 12 mağaza 

e ki defterler kanşbrılıyor ve ~ Kulaktan geçme çarşısı .. Gazi bulvarı" 1 . 
biz de icraya veriliyoruz amma d l ~ Mevki ve No. su yukarıda yazıb mağa:ınnın peşın para veya 
. d' . .. falt 'b. 1 J düğmeli mo e t ke"tle •e pazarhkla aahfı 10-9-935 Salı günü saat oada yapıl-
şım ı gözlınıuz aşı gı ı açı - TJ.LKJ•Ll•KTE a ı uJ l t ki' 1 farın depo· 

d mak Üzere arık arttırmaya k_on. ıauştur. s .. e ı '?an dı.. Kolay kolay sen e imza 1 -~ k ._ ilaaie umaamda aito11Una yatlrarak pazarhğa ıştır.i ea.sa uzere 
basacaldardaa değiliz ! 1 . 1 fa d 2866 (2046) O. O. Yeni .. zmir" =;;::~,.iQ'AJ ıubemize mftracaat an azım ır. 

Türkiye Yağ ve Mamulatı 
Sanayii Ltd. Şirketi 

...... a. ......................... ... 

Saygın yurddaşların ııaınu]atı hak· 
kında ötedeııheri gö terdiği rağbet 
ve teveccühün nıiıınettarı olan 

UR N 
ağ ve sabun fa rika arı 

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

RYAG 
ismini verdiğimiz lfbU "Yemek yağı ,, bu 

cins yağlardan iste!1en bUtUn şeraiti havi 
ideal bir " Matban ,, yağıdır. 

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

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

Bundan dolayı vücutJarile onörlendiğimiz salahiyet 
sahibi doktorlarımız hazım cihazları zayıf olanlarla 
hastalar ıçın hazırlanacak yemeklerin bu yağ· 
larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etmeleri 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu bapta 
daha sarih malümat alabilmek için Turandnki müesse
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğumuz 
saygılı halkımızın emirlerine amade olduğunu arz ve 
keza 9 eylül ser~isinde genel kapının sol tarafında ilk 
l illi 4 numaralı pavyonlarıınızı ziyaret buyurmalarını 
rica ederiz. 

• 
Y-EN9I 

urufat Dökümha esi 

bdüliziz Heybeli --·--1\lurahıt Çarşı ı o. 25 1ZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Bastın vi hurufatı, galentUr., anterlln 
lhtlyacınlzı, bu Uç ecas üze~lnde çahşan 

mUessesemden te aril< ediniz 
Talep vuk~unda lıatolog ve fihrist gönderlllr 

~~--aıa------mm&ı:fimm-------·:~ . 'f ! ~ ...... , ~ , "• • ....... ' ,, , ~<' 1 J<- .J .i..)' .:•.:-':,. ·• ,~_,(• ;I ·~"', .. . .... . --' "~ ..... ~..- ...... 

~kil No. 9368 A.V. Şekil No. 9388 

J >~Iıvı: N9 
Daimon markalı bu fenerler 

300 ve 500 metrelikt:r 
Jki pi}lilcri üç yüz üç pillileri beş _YÜZ metre m~snfcyi 

z.iy uüe ay.duıiatır. AyarJıdır.Polıs ve Bck~ıler 
için da h~ •• ~'!.~ .. !~.~~.'!'.'.'!~.'!~ ...................... 1 ••••••• ·················vE0P0ÖSÜ : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

(ANADOLU Hurdavat mağnzası) 
Ödemitli HU5eyin Hüıonü tic:ırethnnesi 



Gümrük muhafaza alayı satın 
·Alma "omisyonu reisliğinden: 

1 - Gümrük muhafaza alayı birinci taburu ihtiyacı için ekli 
cetvelde yazılı (12) kalem erzak açık eksiltme ile satın alına· 

caktır. İhalesi 17-9-935 Salı günü saat 14 de Pasaportta Gümrük 
muhafaza alayı binasında satın alma komisyonunda yapılacakhr. 

9 Eylül Sereline 
·.> 

2 - Şartnameler bergün komisyonda görülebilir. 
3 - Ekli cetvelde yazılı erzakın hizalarındaki fiat tahmin 

edilmiştir. Teminat muvakl<ate paraları da her eşya hizasında 
gösterilmiştir. 

4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

Eczacı Kemal Aktaş Hilal 
Büyük ucuzluk 

Eczanesinde 
yapıyor 

9 gün 

l Eylôl sabahından 9 Eylôl akşamına kadar 
5 - Kırdırmaya iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminatı muvakkate paralarını İzmir ithalat gümrük veznesine 
tediye ederek alacakları makbuzları ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Kemal KAmll kolonya - Esans ve mustahzaratında, gözlüklerde sıhhi 
korsalarda, bütün recetelerde büyük tenzll:lıt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvarırız ................................... _.., ..................................... . 
Miktarı Muhammen Tutarı % de 7,5 temi-

fiat nat muvakkatası Cinsi 
Kemal Kamil kolonya - Esans ve mustahzaratında yüzde 10 

kilo 
16500 
33092 

1463 
3663 

ku. S. Lira ku. Lira ku. 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp'rin Bayer 30 

Sığır eti 
Arpa 
Zeytinyağı 

Pirinç 

25 4125 00 309 37 
Kor;zol ,, nezle ,, 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 

4 50 1489 14 111 67 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ,, ,, gülsuyu 11 ,, 40 
O kin ol in ,, saçsuyu ,, 40 ,, 11 kınakına hulasası 40 

31 453 53 34 00 Gliserin şişe 20 Müshil hapları kutu 10 
22 805 86 60 43 Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

Z. danesi 2970 20 594 00 44 55 
Sarmısak 88 60 52 80 3 96 
Kurusoğan 4576 5 50 251 68 18 90 

Çay 24 255 61 20 5 00 
Gaz 3600 24 864 00 64 80 
Kırmızıbiber 92 'ı6 32 92 1 80 
Fasulya 11500 12 1380 00 103 50 
Un 74583 12 ,:ı '}49 96 671 25 

2868 (2047) 

Salon, ~'emek ve yatak odalarınızı 1-Jaraççı 
Kardeşler mohilvc·lerile ~iiı;;leyiniz... , DOKTOR 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyle. 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

!:.~~: , Ziya Gö~sin 
Anafartalar MERKEZ hastanesi , 

Caddesi ' KULAK, BOGAZ " 
Kınacı Han İ 

Nu.5 Tel.1426 BURUN ŞEF 
C ikinci beyler sokağı 
' Beyler hamamı karşısında 

No. 41 
Buseneki 9 Eyliıl panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar· 

deşler pavyonu olacaktır. Modern n:.obilyelerimizi görmeğe şimdi
den hazırlanmız. Pavyon Nu. 108 

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

,V//////L////L///7L7LL/ .. LY/,, 

ozEL Yusuf Riza P .. na ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapılmış olan mekte blmlzln 

Ana ve ilk kısındlarına talebe kayit ve kabulü eylQlün ikisinde başlar .• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,///; en son usullere gore hazırlanmıştır. 

f(ayit işi . için her gün saat ( 9 DAN.17 ) ye kadar yeni binanın 
V///L//L./~"./'./.7: KESTELLİ CADDESi üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6-26 (2001) 

Berlin Radyo sergisinde önemJı yer alan 

TELEFUNK 
Siiper 564 WLK 

r/./X////////J'///////////////J 

Modelınin TELEFUNKEN Radyosu panayır 
6 lambalı Şerefine gelmiştir 

Kısa, orta ve uzun mt!vceleri büyük bir hassa
siyetle alan ve kudreti sair makinalardan Ü.:.tün 
olan bu makirıa za .. if bir şekilde arzedilmiştir 
Fenneıı en son tekamüllerini nefsinde toplıyan ve en 

miişküllerin hayretini mucip olan hu makina 

1936 MEVSiMiNiN BiR HARİKASIDIR 
V//////////..U//(/j.')//,//;'J///////////.///7l 

r//////L/////.///LLL.////LJ 

Sayın Izmir halkı ve Panayır ziyaretçilerinin 
Bu makinayı tetkik etmeleri için 

Borla Biraderler 
Ticarethanesinin Pavyonlarına 

VE 
Şürekası 

Hararetle davetlidirler ; 
(2035) 

T okalon Kremi gündüz içın 65 
,, ,, gece 

Nej - seven pudrası 

lngiliz sodası kutu 
Kolonya fıskiyesi 
Şark Malt hulasas 

" 80 
60 

12,5 
20 
55 

ARSIUI~USAL ., ................................ .. 

J 

Panayırında 

ÇOLAKZADE 
PAVYONUNU GöRENLER 

HUl"'A Fabrikasının 

Y aptı~ı kumaşl?rda gösterdiği muvaffa"" 
kiveti ta.kdir ediyorlar. 

Bu fabrikanın l{umaşlarında şu güzellikler 
hemen 2öze çarpar. Saf yünden yapılışları, 
ucuzluğu, sa~lamlığı, ütü tutarlığı, Fotınaı 
v~ çekici renk güzelliij-i. 

Mutlaka ziyaret ediniz 

.a vyondada toptan ve perakende satılır 

Doktor 
-;;;~;;;;-ı~~~ioii;:r.ı • diPtotJI 

Paris fakültesinden I 

l Ze~ai T ara~çı Kemal ~a~ir 
Diş tablpıer ;,-ıtl 

Muzaffer Er0
" J' 

Kemal Çetiııdıl~tı 
.. n sıı 1' 

Hastalarını her gb~şlıY'''ıı 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde 
No. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
hutalannı kabul eder 

1250 T elefoo 3806 

SARAÇOGLU t d k dan $ 
Memleket hastanesi saa 0 uz ade ', de 

Beyler - Numan :ı eteriJI Dahiliye Mütehassısı ban 
Muayenehanesini 2 nci Bey· numralı muayene 

kabul ederler. 39Zl • 
!er sokağında 65 numaraya Telefon : jO ~ 
nakletmiştir. Tel. 3956 al 8 d~eo · ~ 

Cuma ve s 1 

Evi Ka.antina tramt"~7 cad· ı ıı=~===t,lıa;iii'.,_..-deai ·No. 599 Ttl. 2545 kadar memlekes 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
t.erdam, Amsterdala Te Ham
burg limanl•n ~ Jftk ala• 
cakbr. 

ORESTES vapuna 23 eylll-
den 30 eyllle kadar Aaven, 
Rotterdam Amsterdaın ye 
Haıntaurg '1amanlan için yik 
alacaktır. 

0RESTES vapana 5 eyNlde 
beklenmekte ohap yükünü bo· 
talttıktan sonra Bu...-. Varna 
Ve Köstence limanların laare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
IGJde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve K6stence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKINGLAND motörü 2 ey

IWde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotter
daaa, Hamburg, Dantzig, Gdy-
11~ Goteburg, Oslo ve Iskan
diııavya limanlanna hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
IGlde gelip yükünü tabliye et-
ttilcten sonra Rotterdam, Ham
b11rg, Dantzig, Gdynia. Gote
burg' Oslo Ye ı.kaadinaY)'a 
ı· llllanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND mot8tü 2 tqri
nievvelde gelip yükünü boşaft
tılctan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Got~
b11rsr, Oslo ve lskandinavya b
lllanlarına hareket edecektir. 

SERVlCE MARITıM RuuMAIN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey· 

hllde gelip 6 eylülde Ma ta, 
~~Do.a, Marsilya ve Barıelone 
•çın yük alacakbr. 

aJaadtıkl hareket tarihlerinde 
lci lltiifildiklenlea ....... 
QJiyet kabul etmez. 

F .. ıa tafMt içi1t ikiad kor-
dolıda Talml •• talaliJ• ..... 
•rkaaında F ratelli Sperco acea· 
t111atına müracaat cdi'=eli ma 
0 ... ur. 

Telefon: 2004-ıGOS 

N. V. f 
w. F. lt Van Der ! 

Zee & Co. 
Deutche Levante Lini~ 

TINOS vapuru halen lama· 
annııda olup 6 eylnte kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 

B en için yük alacaktır. 
rem 6 ı··ıd CHIOS vapuru 1 ey u e 

beklena,or. Hamburg, Bremtll 

" A••ttttell yük çıkarıcalmt. 
iT AURI vapuru 16 eyllkle 

bekleniyor 20 ty'üle kadar 
A ..,., l)irekt Rotterdam, H:.• .. ve Bnmen için yiik 

. alacakhr· l Wrlncl 
WINFRIED..,_. 
~e bekleniyor. 5 Wrl9d 
tefrİIM kadar Anverı, R~ 
dam, Haınb•i ve Bremen içla 

ylk alaokbt · 
WASOENWALD vapuru 14 

. . . cı· t-Nıcle bekJeaiyor. 18 
Dınn ...--- .,_ 
b. · · teı-=-• ıt.dar ftlllren, ınncı ... Br• 

H ..__ve ... -
Rotterdam, •-• 
men için yUkliyeceCktirHUL. DT 

ARMENT H. S 
Hambvg 

TROYBURG vapuru 7 ey
lülde bekleniyor. Anv~r~, Rot
terdam ve Hamburg açın yük 

alacakbr. b. . • 
NORBURG vapuru 8 ~r~nc~ 

teşrinde bekleniyor. 8 bınncı 
tqrine kadar Anv~ .ıtotte;: 
dam ve Hamburf ıÇID yü 

a!acakbr, Aa.-n 
A,...t Deppe. . . 
EGYPTE vapurt1 12 Wrinci 

n.Jhot'l An· tefriad• beldeatyor.vva· -
verı için yOk alacaktır. 
American E:xport Lines Nevyork 

Birleıik Amerikaya doğru 
seferler 

EXECUTIVE vapuru 18 ey-
liilde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
DEN NORSKE Middelbavs 

Linjf (D/S. A/S Sp.askelinjen 
SAJUJlllllA ~ 27 .,. 

lalde belden'Yot. Dotru DiJll>~ 
ve Norveç limanlanna y8k 

alacaktır· 
SAN ANDRES mot&r& 25 

birinci teşrinde bekle~iyor.Doğ• 
ru Dippe ve Non~ limaplanna 

,ek alacaktır· 
senice Olrect Danubiea 

Tona hath 

G 
1 ALISA mot6ri 9 eyllllde • H ~l.ml .-1ea1Jor. eeı'*" Novia••d Ol e K,omarno. Budapette. Bratiı· 

1.-, Viy- •e U.S için yük 

M •lacaktır. JT AT OREL BUDAPEST mollri 18 e~IOlde 
Adrea - Beyler Nwrı bekl•i,-. ı.ı,..... Novı~aad 

Zade sokağı Ahenk mat- Komarao. Budap~ıte,. ~ratit~ak-
L...... ~ Viyana ve Lınz ıçın yu 
.._. ı ye·mlla va, 

Numara: 23 alacaktır. 
Telefon: 3434 A TD> _.tiri 29 aptosta 

i;======~=tz:29;>iif ""._" .... s. 1rad, NOYiaaad, 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

.. ktep talebeleri süratle im· 
na haaslamr. { U. Z. ) 

"-ıuzile Kemerailmda An
'-'a kraathaneai ittisalincleki 
""•let salonuna mi.ıracaatlan 

s-ıo 

Komarno, Budapettc, Bratis-
ı..a, Vıyaoa • ., Lillz için yük 
afae9ktır. 

Vurut tarihleri •e •apurlann 
isim er lzenae mea .. Jet ka
bul edilmez. 

N. V. 'I/. f. Hanri Van Der 1 
Ze• & Co. l 

Birinci Kordon Telefon No. 1 
200'1 - 2008 

Meserret 
lzmir Kemeralb Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 'bi ı.:., am..-fanberi teıBidik v• istika-
ıene xı asan • __ , • 

•et'I k -- otelimizde ba defa etaaıı tamırat ya-
ı e nam •- d 'k d'l k 

Pllmıt ve yeniden otelciliğe ait levazımatı te 8 '? . e 1 ere . 
te 'f d k ı mB,..erimizin her titri& ııtırahatlerı 

trı e eçe o an sayın ""' 
temin ve tam manasile bir aile ocafr olmuştur. 

Cıvar i~e ve ilbaylardan gelecek koaeklarmuz.a 
laarieinde kolaylıklar giderilmektedir. 

Otelimizde bir sec• konuklamak ber bakikab 6ğrete-
cektir. Akıamlen temiz hava almak içia taraçalarımız müı
terilerimize açıktu. 

Atlama ıulanmız meccanendir. 
Yatak fiatlannda e...ıa t•ailAt vardır. 

23. 2' ... _ 

Liverpool Hatta 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea 'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

D•DO vapuru 17 eylülde 
bekhehUmekte olup 21 eylüle 
kadar Llverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buhmacaktar 
LONDRA ve HULL HATTI 
FABIAN npwu 12 eyliilde 

belde•mckte olup 18 eyltlle b.... l.olMlra •• Hali içha 
yek alacakbr. 

EG YPSIAN •apuru 27 ey
lllcle Londra Hull ve Anvera· 
tea piip tahliyede bulunacak 
" aJlll umanda 6 teıriniey
nle kadar Londra ve Hüll için 
1Gk alacakbr. 

The Geaeral Steam V aYi
gatiOll co. Ltd. 

STORK wapma 27 eylllle 
kadat Loadra içia yGk ala
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE Unie 
GALILEA wa,_. 10 eylül· 

de Hamburr, Breme11 ve Aa
versten gelip t~ W. 
nacaktır. 

Not: Vapur tariWeriftn
purlarnı isimleri tinriae d+ 
ıikliklerden mes.ayet kaa.ı 
edilmez. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalad.e lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam ta 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Par
••mbe günü lzmir için sa· 
at tam ta da GALATA 
rıhtımından ekıpres posta 
hareket eder Cuma ıünü 
tam uat ta da bmire vanr. 

Fazla T aftilit için : Bi
riaci Kordonda 92 numara· 
da lzmir acenteliğ"ine milra-
caat. Telefon 3658 

Mua.lim ' oktor 

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

iç hastalıklan doktoru 
Kemeralta amlı sokak No.20 

Zayi 
a.k111111 üH ......... 

d• 2 W..elk 140 aamuah 
ikinci ilanf ..... kkat makbuz 
ibDlhaberi zayi edildiği bildi· 
rilerek ikinci nlishuı verildi
ğindea uldlerİDİ• hlkml kal-
madliı illa ohmur. (2048) 

B. Tahsinin Kurtuluş yurd 
H t · · AMELIYA as anesının ve yevmiyeleri fiab 

30 Lira Apandisit ve mümasili .... li,.ttan 

20 Lira fıtık ve mGmuili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sanıf 
2 Lira Lüks .... 
ilaç yemek dahil 

Aclru: imar Clftci uaw• civan 
Mldlriyeti • Telefon (3309) 

17-26 1235 

döülenler 

Saç Eksiri 
Saçlana dlkilmuiae Ye kepelde•mui .. mui olur. K ... jen 

uçların k&kleriai kUYYetleacliair ve a...ler. ıc..o,;.. ~ 
pluadır. Ta .. ......,.i bow•., lltif Wr ra,._ ...-dar. Ko
.-Jg Kauuk aç •keirl maral ecua le ıtriyat matazalanada ..... 

- Neden ıiztle içmiyorsunuz -

Fasla 11caklarcla ittilaaaız keıilir yemek yiyemezsiniz 
dijer taraftan fuJa terleclitiaiı lpa kalori sarfedw 
zayıf dGıerainiz. 

Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrnbell ,.,.._, blaleree ldti1• ı• .... llhhat •• 
•et'• •ermif olan 

Klna Lftıll 
yi ahp kullaamah 

Kullanıpta faideaiai ,ermey• 7oktur. 

Her eczanede bulum. 

Emlaki Milliye Müdürlüğünden: 
Buca apjı mahalle çiçek aobjıada 13 No. ev 100 

,. ,. ,. uzun tobkta 27-1 eski 27 taj No. ev ve 
dnkkin 250 

Kupyaka Alaybey Naldöken Menemen caddesinde 22 eski 
20 taj No. ev 150 

., O•anza• Yaşar oğlll sokağında 7 eski 7 taj No. la 
ev 100 

Ayawukla GazillN Kemer caddesinde 1M elld 217 taj Ne. h 
dllkkin 400 

Yukaada yamla emvalia Mdelleri pefia ••J& ikiad tertip mA
badiJ vesikuile ödenmek üzere mlllkiyetleri sablmak llzere mil
zayedeye konulmuftw. 

Taliplerin 1~-9-935 pe11embe günü saat 15 de miUI emllk 
mildilriyetine müracaatları. 28-8 2739 (1285) 

Türkiye Mensucat Fabrikalan 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sok•k 
Po8ta Kutusu t•• lzllllr 

Tek •• mlteaddit katla ,....k iplikl•, N,aaar, k..._,. 
lenir, katlamr 1mmm •• ••Ti boyalann ç..ıtlerL 

FIA TLARIMIZI iSTEYiNiZ 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kana ,batırsak, böhrel& ve dopu· 

neticesi ll\zum ıCS.terilen pilotlu, pilotsu! kauçuk ko...alar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doiu çOC111dana Yladlanadald iirililderi dojrultma ci
bailan, kemik hutahklan neticesi husule gelen kambur-
a.klan doirultmak için konalM ve keneli ihtiraımız olan 
181lteharrik el ve ayaklar .. talı•.a... çahıma eanuında fır
layan kllrek kemiklen.ia p,rl tablllefllleaine mani olmak 
içio konalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MulSSESESa VE ESERLERi 
iLE RAGBET ve trıllAT KAZANAN SuN'ı AZA AMiL 
" MuTEHASSISI 

Fa.h l lza 
Bey tarafmdaa yapelır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 ltfeden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir lc.ym•ka• llklltat be, 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK ucuz 

TEMiZ 
YAPIL 

Refik Lütfi Or Resimevi 
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••:ıU••• .... 
ŞEVROLE ... Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
'' Master de lüks ,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modelleridir. 

Acentesi: V.O' 
Fenni Gözlük 

Üzerine her iıtcdiiiaizi c• ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel ba2'a 
~rçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINl lE bulursunuz. 

·~ .. . ,• .. 
(, 1 

·' 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ve kroki:er için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

. ' ·:-o•· . .... . ' < 

1 
1 
ili! 
~ 
~~ 

.. 

'IENI ASIR 

o e • K 
Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e~! 

Bu mucize değil, 

GRiPf\l 
in her gün binlerce 
mustarib iı.san üze
rinde yaptığı deği-

" i' .. .. 
.... 
'i~ 

~: 

şikliğin ufak bir 
Örneğidir 

En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 

karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü· 
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzınirliler Istan bu] da nerede buluşurlar 

Bey oğlunda Bristol ~wıte!l!lllin•d•e 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

[~ ' _;.: 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

; -- .••• : . .,. .=. •• . > " 1 • ..., • • ' • • 

.... 

Kuvvetli akselerasyon aerodinamik 
l. Jar, yekpare çelikten tepe, az 
masrafla fazla randeman, diz tertibatlı 
sustalarla çok tatlı bir konfor yalnız 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

ay ·Kordon t 32 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~"C.J":SI~ 

VAPURDUMANI 
o..öz~ü~ 

. &kl-J;;w~~J./~'•aa w:armır1111.1 • 
Şundiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir giJzlük almak isterseniz BAŞTURAı< 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uii:ıayını· ,. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••• yı •••••• ~·························· 

"-·-~· ı~;.~~··· -

Zonguldak 
IV:aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada tesliıı> 

Lira: 13 
Perakende sabJ kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnı:t Z 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 • 1 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 

. . . ..ıJ9rl1J 
ln~aatınıı1 ıçın atıdekııbtıyaçlarınızı ııek uouz ı ıy• 

temin etmek istersenız Halım ai(ıı. ~arşısıntla 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbane~in11 müracaat edıoız 

ÇiMENTO il 
Çubuk demir ve her ne' çiçell ntarıfl 

Çını ve Levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve btJ ciflS 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıJonlar ve ~',uıaı 
musluklar ve ka11alizasyon için demir dökme ~e .. · 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesai 

· Fiyatlar rekabet kabul etmez ı•" 
Yerli Çimentolar, Bütiln M•rlı• 

En M&sait Şeraiti• 11 S 
Mağazamızda Satıhr 


