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Bu zafer 

k11111aııdam 

9 Eyl~f paŞ• 

Zaferlerin zaferi ----·---lzmir yine en coşkun bayra-
lllını yaşıyor. Ege yıldızının çi
çek kokulu luyılat ından bütün 
bütün yurda bol bol hürriyet 
"e dokunulmaz istiklal havasını 
dağıtan bu kurtuluş gününün 
hatıraları kadar bize ilham et
r- · ıgı duygular ve dersler de 
sonsuzdur. 9 Eyliil Tumlupınar-
~a ka_zanılan kat'i :aferin asıl 
edefıne vardığını gostermekle 

kalınaz. Çok kara günler !eçi
hen büyük ulusumuzun uyanış 
arrılelerile dolu olan kurtuluş 

tarihini gözlerimizde canlandı
rır. Burada, eriştiğimiz bahti-
~~rlıkla birlikte ulusumuza ebe-

1 hayat sırrını veren kuvvet 
kaynaklarını bulmakta, birer 
birer üz.erimize düşen va -
~İf el eri 11ezmekteyiz. iz.miri 
urtuluş savaşına sembol ya

:~n günleri hatırlıyalım : Beş 
•n yıllık tarihimize son ver

lhei( hırsıyla şahlanan fanatik 
dl.şınanlar bir daha kalkma
~ak üzere yere serild~
gımizi zannetmişlerid. Zaferlcrı· 
le sarhoşturlar. En mukad -
des hakları çiğneyerek binbir 
soytnrilikle meydana çıkmış
lardı. Başlarını döndüren bir 
jl!Ya içindeydiler. Ne ha
cı tları görecek, ne de anlı-

Yac.ak halleri vardı. 
Saltanat rejiminin ihanetile 

tn atsız kafan Türkiin tarihsel 
l. ıramanlıklarını yeniden gös
l bileceğine in. nmıyorlardı. 
Bizi maddeten ve manen öl
rnü • sayıyorlardı. Gfü.cl yurdu
muzun kannmıyan tarafı kal
mamıştı. Hasta adam nere
deyse can verecek, onun kos
koca mirası paylaşılacaktı. Bu 
maksatla anlaşmışlardı bile ... 

T aribin muhtelif çağlarında 
cliiayaya medeniyet ı11j'ıoı tu-

ebediyen ka acağını • 
genın 

tan bir milletin yeryüzü o den kal
dırılmasına imkan var mıydı? O 
millet ki en zorlu dakikalarda 
düşmanlarına boyun eğdiren 
sayısız kahramanlar yetiştir
miştir. Hele kurtuluş savaşı 
bu şaşmaz realitenin bir şahese
ridir. Atatürk gibi yaratıcı 
dahası ile imkinsıı sanılan şey
lere vücut veren bir şefin ka
karanlıklara ışık serpen zekası, 
çelikten sağlam iradesi ve 
enerjisi ile herşe in rengi de-

ğişti. Ulusal savaşımızı istihfaf 
edenler çok geçmeden onun 
bir yanardağ gibi feveranını 

şaşkınlıkla gördüler. Büyük 
kurtarıcı dünya tarihinin en 
parlak, en verimli ve en de
vamlı zeıferini kazanırken: "As
kerler ilk hedefiniz Akdeniz
dir.,, diye seslenmişti. 

On üç yıl önce, başkuman
danlarından bu h:ıyata doğru 
atılış emrini a lon yüce ordu-

muz, ırkımızın ş ıılı zaferler ine 
sahne olan Akdeniz. yalılarına 
yıldırım ğibi aktı.Tiirkün yurd sev 
gisi, istiidal aşkı önünde hiç bir 
kuvvet duramazdı. Müstevliler 
bozgundan bozguna uğrıyarak 
Türkün beşiği olan topraklar
dan uzaklaşmağa mecburdular. 
Askerlerimiz harp tarihlerinde 
bir eti daha buluamıyan ya-

man bir çeviklik ve süratle en 
büyük hedefe vardılar, lzmiri 
kurtardılar. Ulusumuzun haya
tiyeti, enerjisi ne kadar tüken
mez. olduğunu dünyaya tanıttı
lar. 

f zmirin kurtu'.uşuyla Türk 
vatanının kurtuluşu tamam ol
muş sayılabilirdi. 

Zira bundan sonra işgal al
tında olan şehirlerimizde müs-

• • ,, ' 

tevlilerin tutunmalarına imkan 
tassvvur edilmezdi. Netekim 
Mudanya mütarekesini takip 
eden Lozan muahedesi kurtu
luş zaferinin· bir mileyyedesi 
oldu. iz.mirin kurtuluşu ile biz 
neler kazandık? bunu on üç. 
yıllık muazzam devrimlere bak
tığımız zaman daha eyi anlıyo
ruz. 

* • • 
zaferlerin 

Jlu sabah tliır11 ı·np!lamk ola11 şdutlrr fl/Ulna 
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Mısırda fevkalade hazırlıklar 
- iç sayfalarımızda -

dünyaya göstermişti 

-

yılabilir. Hangi mutlu zafer 
vardır ki, bugün kadar bir 
milletin hayabnı, fidişini ve 
akışını baştan bap deği§tire
bilmit olıun ... 

Ulusal savaşın sembolü olan 
iz.mir kurtulunca, 6nümüzde 
gCSzkamqtıran ufuklar aç.ıldi
ğını g6rdilk. Tirkll her ba
kımdan kuv•etli, yüksek ve 
ileri bir millet yapan nlk6müze 
kavuştuk. 

işte dokuz eylulun içimizde 
uyandırdığı binbir temiz duy
gudan bir parça. . • Bugünün 
varlığımızı saran heyecanını 
herşeyde, etrafımızı alan eser
lerin hepsinde buluyoruz.. Bili
yoruz ki, dokuz eylul olma
saydı bunların hiç biri 
olmazdı. Milletler aylesi ara
sında mevkiimiz yükselmişse, 
şimdi bizi saygı ve sevgi ile 
karşıloyanlnrm sayısı dün düş
manlık gösterenleri kat kat 
geçmişse bu fusunkar deği
şikliğin sırrı Yurd sevgisi, di
lek bütünlüğıı sayesinde elde 
ettiğimiz zaferde, kurtuluşumu
zun gerçekliğinde, yarattığımı?. 
devrimin özlü samimiyetinde 
topJanır. Ve biz bunJarın hep
•İDİ Jzmir aevgisiJe kayuaıan 
kaJpJerimizin birbirine sokola
rak 6rdilkleri uluaal savaı cep 
beıinde Atat6rkiin kalplerimize 

Eıkônr luubrrrı m 1111111) r rrı:.t 

/evzı paşa 

verdiği inanla bulduk. Türkü• 
doğu güneşi kadar parlak olan 
mukadderat tarihini o açtı. Onun 
çizdiği yol üzerindeyiz. Bundan 
ötürüdür ki şönmez zaferin 
sevincını, heyecanım içimiz.
de buluyoruz. Vatan toprakla
rının her parçasına güvenle 
bakıyoruz. Bu topraklar ebe
diyen biz.imdir derken içimiz.de 
küçük bir şüphe izi yoktur 
artık.. Dünya da bunun böyle 
olduğunu biliyor. Ege denizile 
kocaklaşan sahillerde, ı:ı.mirde 
9 eylfılün coşkun bayram ha
vası, asırlarca sonra gelecek 
nesiller için de aynı heyecanı 
doğuracak, ayna güveni yaşa
tacaktır. 

Fakat 9 Eylül, bilhassa İz
mirlilere borçlarını hatırlatma

lıdır. Vatan devamlı fedakar
lıklarla yükselir. Dünyanın bu 
lcadar amamıız. karışıklıklar 
içinde yuvarlandığı bir devirde 
Türkiyenin çok kuvvetli olma
ğa ihtiyacı vardır. Biz.im 
yerimizde olan bir memleket 
için en büyük tehlike ha
valardadır. Havadan gelecek 
tehlikelere karşı kuvvetli hava 
filolarından başka çare yoktur. 
Kurtuluş sevincini duyan lzmir, 
hava kurumuna yardım borcunu 
da t: n yüksek şekilde 
yapmayı bilecektir. Ancak 
böyle ulusal heyecan gün-
leridir ki yurda aid olan 
ödevlerimizi daha iyi onlotır. 
Sevinen lzmirliler·, biiyük se
vincinizi, Ordumuza, ş fJcri-
mize karşı derin şükranıoızı 
ancak böyle ~uurlu yardımlarla 
gösterebıJirsiniz 

Kutlu olsun bayramınır. ... 
Burada dolcuz cyliilü yarn

tan kurtarıcı şefe, kahraman 
orduya, zaferin anlı şanla 
amillerinc sevgi ve saygıları· 
mızı sunarken ulusal savaşın 
mübarek şehitlerini de rah-
metle ve minnetle ananz. 
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Yurd sevgisi, ruhları 
kirden kurtaran en kuv-
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vetli süzgeçtir. 

BUGÜNKÜ BAYRAM Finans kanunları etrafında Yurd sevf!isini taşmzıyall da in
san mıdır? Böylelerini -eğer bilseler-
1tarva11lar bile aralanna kabul et
mezler. 

Y11rdu1111 seven illSOll, birçok 11a
kisası ~·r sevviafı olsa dahi, nwhak
kak. ki kirli bir malıll2k değildir. Da
ha doawsu, iğrmilecrk 11mtebede 
/ur/i deglldır. 

Komşu illerden binlerce Kanunlarda yapılacak 
Yurddaş lzmire geldi Değişiklerin esası nedir? 

Ancak ölümiiıı temi.zliJ>ere.ği, !tatla 
b ıfl1a ı sonra da ailesine miras bı-
10 ~ ı ·a '· k vlar killi olanlar, yuıdla- f 
1111 'i vmı mlerdir. V111du11u sevml
vrı ı ısrı11 lıirbir şeyi sevmiror de
m k ir. l ltçbır şeı•i sevmiyen insan 
ı"e itimada şayan olamaz. Çünkü 
im w r a ı, anası mulıab/Jeflir. 

!1r11ır111 İ.(indir ki lıakıkatm, rulı
lan kirden kurtaran e11 kuvvetli süz
([ •ç, 11ıırd eı•![isidir, vatanperverliktir. 

Mazi Om 
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Şehitlikteki merasime saat sekiz 

başlanacaktır Buçukta 
9 Eylul kurtuluş bayramı do- mefreze tarafından havaya üç 

layısile civar illerle ilçelerden el s liih atılarak şehitleimize 
ve k6ylerden binlerce halk iz- saygı ödevi yapılacaktır. 
mire gelmiştir. Sokaklarda dün Bu tfüendan sonra yiğit as· 
sabahtanberi mahşeri bir kala- kerlerimiz üç koldan lzmire 
balık vardır. Otellerle hanlarda gireceklerdir. 

D 
nç gündenberi boş yer kalma- Birinci kol Eşrefpaşadan, ogv uya mıthr. Bir hafta önceden tel- ikinci kol Halkap.-ıardan,üçün-
graf ve mekuplarla otellerde, cü kol da Tepecikten girerek 

G.jdeeek işyarlar hanlarda yatak temin edenler kJ§lada saat tam onda birieşe-
çoktur. Sebirde hemen her ev ceklerdir. Saat onu 15 geçe 

Doğuya gidecek ve gönde-
civardan gelen misafirlerle dol- Kadifekaleden atılacak toptan 

rilen işyarlara yeniden bir zam 
muştur. sonra kışlaya ve hükümet ko-

meselesi ve aynca para veril-
Dün gelen Aydan, Afyon ve nağma Izmire giren atlı müf 

mesi hakkındaki yayınblar asıl.: 
sızdır. Başbakanımız ismet lnö- bandırma trenleri de hınca hınç reze komutanı tarafından bay-

denecek derecede kadın, erkek r.ağımız çekilecektir. Bayrak 
nünün doğu gezisinde gördüğü 

çoluk çocuk yolcu ile dolu bu- çekme töreninden evvel kııta 
ve düzeltilmesi gerekli olan 

lunuyordu. Bir çok kimseler balkonundan parti başkam 
noktalar bir yandan yapılacak 
yeğritim projelerinde önemle yersizlikten parklarda ve cad- Yozgat saylavı Bay Avni Do-

delerde sabahlamak mecburi- ğan tarafından bir söylev ve-
gözönünde bulundurulurken yetinde kalmışlardır. ·ı k b k kT 1 
öte yandan da doğudaki finans Bu sabah saat sekizde resmi :~:~e m:~ka a~:yrakçe ~::;~n~ 
işyarlarınan bu yeni durumu dairelerle parti ve özel kurum- r k 
kavrayacak ve ona ayak uy.. ça aca hr. 

lar davetlileri Beyler ~okağın· Saat on otuzda Kadifeka-
duracak kapasitede olmaları daki Parti binasında toplanarak leden atılacak ikinci topla 
sağlanmışbr. Halkapınardaki şehitliğe gide- uçaklarımız şehir üzerinde 

Genç lfyarlar dofiur&: ceklerdir. muhtelif uçuşlar yapacaklardır. 
gönderiliyor Tam saat sekizi otuz daora- Öğleden sonra zafer alayı 

Bunun için finans ertik oku· da öğretmen Karahan tarafın- vardır. Zafer abyı Basmahane 
lunu bitiren genç finansçıları- dan aziz şehitlerin mezan ba- önündeki alanda toplanacak 
mızın hepsi doğuya gönderil- şında Halkevi adına bir s5yJev ve saat 16,30 da Kadifekaleden 
mektedir. Bugün doğuda boş verilecek ve bu söyleve mızraklı atılacak üçüncü topla yürüyüşe 
kalan bir malmüdürlüğü yok- suvari mefrezesi kamutam ce- geçecektir. Yürüyüş &ırası dün· 
tur. Doğu illerindeki finans vap verdikten sonra .süel mü- kü sayJm:ıda neşrettiğimiz 
işlerinin bu yeni tedbirlerle zika istiklal marşını çalacak ve program üzerinedir. 
tam bir dllıen içinde devam • 
edeceğine kesin olarak bakıl- 78 YAŞINDA KA TJL 
maktadır. Alınan tedbirler ara· 

sında fazla muhabereye mey- Karısını on sekı· z b ça dan vermeden işleri kısaca 
sonuçlandırmak gibi esaslar 

T
bulunukyor. Darbesi ile öldürdü 
Ür iye başpehli- IBu cinayete kadının kocasından ayrılarak 
vanını seçme .. . v 

1 
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G 
.. J • u veyı og u ı e ev enıııe ~ ıstenıesı o 111 uştur .. 
Ureş eri Dün gece saat 4,30 da Ka- Mahkeme bundan bir müd-

Çocuk Esirgeme Kurumu rantina'da Halil Rifai Paşa det evvel ayrılma kararını ver-
Genel Merkezi tarafından ter- caddesinde bir cinayet olmuş- miştir. Ondan sonra Abdullah 
tip edilmekte olan Türkiye tur. Kahvede yatıp kalkan Salih Nesibe farafından eve alınma-
baş pehlivanını seçme güreşleri öğlu 78 yaşında Apdullah ge- mıştır. Fakat Abdullah karısını 

çimsizlik yüzünden kendisinden oturmakta bulunduğu evin bir 
1 ikinci teşrinde Ankarada ayrı yaşayan karısı 30 yaşında anahtarını yanında bulundur· 
yeni Stadyomda yapılacaktır. k · · T b ı d Nesibeyi ağız kavgası netice- ma ta ımış, or a ı a bele· 
Baş pehlivanlığı kazanana 500 sinde bıçakla yaralıyarak öl- diye merkez memuru olan 
lira hediye ile bir de madalya dürmüştür. oğlu ile Nesibenin evle-
verilecektir. Biitün Türkiye Cinayet tahkikatına yar genel necegını haber almış ve 
pehlivanları bu güreşe çağrı· savaman bay Orhan tarafından tahsil çağındaki küçük oğlunu 
lıdır. devam edilmektedir. beş gün evvel yatılı mektebe 

- Yaptığımız tahkikata göre yerleştirmişti. Katil dün gece 
Bay Zeki cinayet şöyle olmuştur: sabaha karşı herkesin uykuda 

Giresun sıhhat direktörll Abdullah, Nesibe adını taşı- bulunduğu bir sll'ada yatmakta • 
dotor baa Zeki ıehrimize gel- yan kadınla on yedi yıldanberi olduğu kahveden kalkarak karı 
miştir. evli bulunuyor. Şimdiye kadar sımn yatbğı eve girmiş ve uyku-

beraber yaşamışlardır. Abdul- da olan Nesibenin üzerine bıçak 
lahm başka karısından 35 yaş- ile hücum etmiştir. Nesibe bir 
larında bir oğlu ile tahsil müddet ihtiyar kocası ile mü-
çağında bir de küçük ço· cadele ederek kendisini müda-
cuğu vardır. Kadın geçen sene faaya çalışmıştır. Neticede ih-

Zelzele oldu 

Abdullahın kocalık vazifesini darbesi ile hayata gözlerini 
yapamadığından bahisle ayrıl- yummuştur. Katil yakalanmıştır. 
malarına karar verilmesini is· Tahkikata devam edilmektedir. 

••••• 
Sayım vergisinin imkan nisbetinde 

lndırilmesi düşünülüyor 
Üzerlerinde yapılacak deği

şiklikler hakkında gazetelerde 
türlü haberler çıkan finans 
kanunlarmm alacağı duruma 
ve yapılan incemeler etrafında 
yetkili çevenlerc\en aldığımız 
haberlere göre yapılacak de
ğişkelerin esaslan tamamen 
saptanmıştır. 

Değlf kelerin esası nedir? 
Finans bakanlığı yürürlükte 

otan vergi kanunlarında yapıla-
cak değişkelerde, bu kanun
ların yeritilme sırasında gös
terdikleri durumdan esinlene
rek, mükelleften yana ilaveler 
veya değişiklikleri esas olarak 
almıştır. Bakanhk bunları bir 
yandan kendi etüd bürolan 
araciyle yaparken öte yandan da 
getirdiği yabancı uzmanlara 
yurd içinde yaptırdığı incele· 
me gezileriyle saptamııtır. Ha· 
zırlanan projeler, bütün İm· 

kanlardan faydalanılarak mü
keJleflere en çok kolaylık
lara gösterecek formülleri 
taşıyacaktır. Bakanlık bu yer
gitilmeleri ve değişkeleri top-

lıyan projeleri Kamutayın 
bu devresinde çıkarınak için 
haıırl~makla uğraşmaktadır. 

Sayım vergisinin 
lndlrilmesl 

Köylümüzü en çok ilgilendi
ren ve memleket ıervetinin en 
verimli bir kolu olan hay-
vancıhğımınn gelişimi ba-
kımınden çok önemli bir 
rolll olan savım vergisi 
nin üzerinde inceden jpceye 
uğraşılmaktadır. Verginin im
kin nisbetinde ucuzlatılması 
için kanun üzerinde özel ola
rak araştırmalar yapılmıştır. 

Uzmanlar incelemelerini bi
tirdiklerinden şimdi şehrimiz
dedirJer ve bütün kanunlar 
üzerinde gerekli gördükleri 
deiitiklikle:-i, iliveleri, yenilik
leri bildiren raporlarını hazır-
lamaktadırlar. 

Bu raporlar iç.in varidat ge-
nel direkt9rlüğü etüd bürolar 
tefliği gibi vergilerle doğru
dan doğruya ilgili olan orun-
larımıda da temas halindedir .. 
ler. 

iki kumarevi 
Dün zabıtaca meydana çıkarıldı 
Eşrefpaşada iki evin kumar

hane olarak kullanıldığı zabı
taca tesbit edilmiş ve kumar 
oynıyan 28 kişi zabıtaca tutul
muştur. Bunlardan birisi müla-
zim Mehmet sokağında Giritli 
Mehmedin diğeri de Kavaklı
pmar caddesinde Çeşmeli Ha· 
sanın evidir. 

Tutulanlar Hasan oğlu ,Ali, 
Rıza oğlu Reşid, Hasan oğlu 
Ahmed, Ali oğlu Salih, Hasan 
oğlu Muharrem, Süleyman oğ
lu Ali, Hüseyin oğlu Ali, Sü
leyman oğlu Salih, Abdullah 
oğlu lsmail, Süleyman oğlu İb
rahim, Şerif oğlu Mustafa, lb-

rahim oğlu Salih, Mustafa oğlu 
Muharrem, Mehmed oğlu Kamil, 

ile Hüseyin oğlu Mehmed, 
Latif oğlu Hasan, Ali oğlu Ib-

rahim, Abdullah oğlu Süley
man, Abdullah oğlu Mustafa, 
Salih oğlu Ismail, Ismail oğlu 

Hüseyin, Ahmet oğlu Ali,Kah· 
raman oğlu Bayram, Nuri oğlu 
Suphidir. 

Dört deste iskambil kağıdı 

ile bir evde on dokuz lira, 
öteki evde 29 lira para tu
tulmuştur. 

Kumarcılar adliyeye verile
ceklerdir. 

••••• , 

Panayırda 
Müsabakalar 
Panayırda dün yapılması mu• 

karrer bulunan güzel pavyon 
ve vitrin müsabaksı ve diğer 
müsabakalarm yapılması yarın 

akşama bırakılmıştır. Panayıra 
giren her ziyar~tciye birer rey 

kağıdı verilecek ve ziyaretçiler 
bu puslaları panayırın muhte-

lif semtlerinde bulunacak san
dıklara atacaklardır. 

Kazanacak olan vitrin sahip
lerine altın ve gümüş madalya-

lar verilecektir. İstanbul darp
hane s"nde yaptırılmış olan ma

dalyalar şehrimize gelmiştir. 

Ankarada kurulacak 
Devlet mahallesi 

Evvelki gece saat üçü kırk 
dokuz gece oldukça şiddetli 
bir hareketiarz olmuştur. On
dan sonra ikisi üçer dakika 
fazıla ile üç hareketiarz daha 
olmuş ise de bu sonuncusu 
hafif idi. 1 

mahkemeye müracaat ederek tiyar kıskancın on sekiz bıçak 

tem işti. 1 . . - . 

Bazı gazetelerin yazdıklarının 
tersine olarak devlet mahallesi

nin kurulmasından vazgeçilmiş 

değildir. Hükumet Ankaranm 

ev buhrananı kökünden kur

tarmaya karar verdiğinden bu 

işe aid etüdlerin sonucuna da

yanarak projeleri hazırlamak

tadır. Ankarada İfyarlara ve

rilmekte olan ev devlet mahal

lesi için şimdiye kadar yapıl

mış olan önergelerle bakanlığm 

kendi araştırmaları bir proje 

halinde Kamutayın bu devre

sine yetiştirilmeye çalışılacaktır. 

Al ay 
i7azan 

Balıkesirliler 
Bir rakip 
Çarpıştılar 

Balıkesir 1ldmangücil 
tay takımları dün ~ 
şılaştılar. Sahada d6rt 
kadar seyirci vardı. 
başlandığı zaman tak 
le gördük : 

Altay: Cemil, AH, AJ. 
ril, Enver, Mehmcd, 
Hikmet, Said, Ball'i, 

Altay takımında Vahab 
tu. Onun yerine kardetl 
nıyor. 

Bahkcsir idman G8-'= 
Mehmed, Münib, M 

Şevket, Hüseyin, Ediltr 
Ahmed, Şemıi, lbrabllll. 

Balıkesir takamınclald 
culardan idmangücBnBll 
yeJi ve kuvvetli bir 
geJditi anlatılmıftu'· 
men egzeraizsjz ve 
bir halde çıkan Alta~ 
gelmesi beklenir bir D 

makla beraber bir • 
yet sayılabilir. 

Oyun Altayın hafif 
rüzgarı arkasına almall 
ladı. Dakikalar g·~ 
tarafta kat'i bir h 

M 

ikinci bir gol at .. 
birinci devreyi 2-0 ~ 

ikinci devre daha 
Jadı ve öylece d 
Sonlarda ise hıılanda 
canlaştı. Çünkü bit 
attığı gole az sonra 
raf mukabele ederek 
neticesini şilphedeD 
atıyorlardı. 

Daha beşinci d ' 
golü atmakla 2 • 1 
geçen Balıkesir camı~ 
hafaza edebildi. Her 
Altay on dakika 
3 - 1 vaziyete geçti iıl4 
Jıkesir pek az sonra J 
hatta 3 - 3 berabe' 
oyun azami ~ hecaaJlll 
Esasen zamanda 
oyunun sonu yakla• 

Fakat Altay bur .... 
tünlüğünü gösterdi. ~ 
olduktan iki dakika 
ti ki Altay forları 
nin yakından takip 
le hepsi birdenBalı 
aktılar. Kalenin aol 
Düşenler kalkanlal 
topun dördüncü 
Balıkesir kalesine -_. .... 
dü. Artık Altay el~ 
galibiyeti veremez& 

İki takım de aı 
bu seneki ikinciler 

Ancak BalıkesiıW 
olmasına ve Al 
hap gibi bir o 
mahrumiyetine ra 
gelmesi İ:ımir fu.tb 
ileri olduğu hakık• 
daha meydana vur 

Yangın baŞ 
Palancılar çarşı~ 

iki kat ahşab f>ı 
çıkmış ve bir 0 

metrelik çatısı yan 
t • d•w dalat a eşın ıger o 

meydan veriJaıedeP 
rafından söndüriiJııl 

20 İlkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
ELHAMRA 1. 

MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASJ 

Bilumum vilayet ve kazalar 
ve ~lususi müessesat ıne 

Bugünkü nüfusumuzun sayısını, vasıflarını bilmek, 

devlet ve ulusa yarmki ihtiyaçlarımızın neler olacağını 

tanıtacak, onları karşılamanın çarelerini öğretecektir. 

...................... mm ........... .. 
Başvekllet 

istatistik Umum MUdUrlUğU 

5 eyliil perşembe günü başlıyor 

ViYANA AŞK~~ 
Viyana musiki motlflerl üzerine yapılmış olan 

flllmlerin en mUkemmeh, unutulmıyacak 
bir flllm •• MAGDA Şnayder ve Volt Albah-Betty 

Musiki : Johann Strauss 
AYRICA : P ARAMUNT dünya havadisleri 

'7/77ZLZ777/;~J7Z7-277J.L7Z77.7.7.777T/7~/-U-../#:7:ZZ7.7.T'f/ZI 
Seans saatları : Her ün 3-5-7-9.15 

Pan.ayır SÜMERBA 
dakı ..... 

Pavyonu ve satış mağazaS 
her türlü ihtiyaçlarını I< 
temin edebilirler. 
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BAYAN TALYE~ 

Bobesptyer 
Yere Seren ~~.~.~~ .................. . 
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•••••••••••••••• ••••••• •• . ? - Eğer ida~dan kurtulu_r- m~ı~at durdu. Sevmek iste-
sam biraz sözüm geçecektır. d~ - . i artık sevmediğini 
Eğer ölürsem... 11udak ucunu me ıgın ' 

d 
. "k .. unutmuştu. 

va edercesıne bu tu: F 
- Önceden benim intikamımı uşOe:k ı d _ usana de · 

alınış olacakşın. .. .. Talyen : 
Adam onun ayaklarını optu. _ yok, yok, dedi, birşey 

kadın, yazmağı tasarladığı mek- değil. 
tubu dilşünerek : Tekrar oturdu, Fuşe ona 

- Kendimi sana teslim et
lllek için, dilşün, seni ne ka
dar takdir etmeliyim ... 

ihtilaçlı iki kol dizlerine sa
nlmıştı. Aç bir yüz robuna yer 
Yer sürünüyor, onu kokluyor' 
onu öpülerlerle kaplıyordu. 

Talyen artık, yanında koca 
sopalı bir izbandut olmadan 
dışarı çıkmıyordu. Gönderdiği 
lllektup Robespiyerin kızgınlı
ğını yatıştırmamıştı. Ayni teh
ditler üzerine çöküyor ve san
ki tam olgunluk noktasını bul
ınası için şimdilik onu esirgi
Yordu, 

Bir gün eveJ, Jakobenler top· 
1antısında, Robespiyerin sö~
cüsü olan Kuton, konvansı
Yon meclisine olan saygısını 
teyit ettikten sonra "Elleri 
cumuriyetin zenginlikleri ile 
dolu ve kurban ettikleri ma
sumların kanına boyalı olan 
beş altı küçük simayı,, yine 
itham etmişti. 

Talyen dakikadan dakikaya 
kendi adının ortaya atılması
nı bekliyordu. Fakat Ro· 
bespiyerin taktiki ayni batalı 
Yolda ısrar ediyordu. Bu beş 
altı mücrimin adlarını duyma 
Yınca, saylavların bir çoğu ken· 
dilerini tehdit albnda sanıyor 
ve gerçekten şüpheli olanlarla 
birleşiyordu. 

Bu aydınlığı veya mühim ha· 
ıı hadiseleri beklerken Kamu· 
tay sessizce bakınıyor ve ne 
?ir sorgu açmağa, ne de bir 
ız.ahat istemeğe cesaret ede
miyordu. 

Bir müddettenberi Robespi· 
Yer büyük bir nutka hazırlanı· 
Yordu. Bunu herkes biliyordu. 
Fakat bu söylev mütemadiyen 
geçe bırakıldığı için bir taraf
tan Yakobenlerin ümitleri, öte 
taraftan da diğerlerinin kor
kuları kabarıyordu. 

7 tarihi geçiyordu. Talyen 
sopalı adamla birlikte evine 
dönüyordu. Fuşe onu bekliyor
du. Robesp·yerin beklenen nut
ku söylemeğe ıııhayet karar 
Verdiğini bildirdi. 

- Yarın onu dinliyeceksiniz. 
Biitün ndam 1arı hazırdır. İtalya 
hududuna gitmek üzere o!an 
kardeşini burada tuttu. Sen
Yüste de ordudan geri dönme
sini yazdı. 

Talyen yorgun bir tavırla 
oturdu. Gözleri masaya ilişti. 
Hemen iskemlesinden fırladı: 

- Bu mektubu kim getirdi? 
Hizmetçi - Tanımadığımız 

bir adam. 
- Neden Bana haber ver-

eğildi : 
_ Yarın adın verilecek. 
Talyen artık dinlemiyordu. 

Masa üzerine bırakıl~n bu t~z
kere onu yedi ay gerıye ~evır

. t' Bordoda yine aynı yazı 
mış ı. . 
önünde idi. Jıobonun sesı ve 
- 1 • kulagv ında çınlıyordu 1 soz erı . 

"Ho tabyesine kapatılmıi bır 
b kadın var seni tanıdı-

ya ancı ' 
w ·dd'a edı'yor Habrasında 
gını 1 ı . " . 
hayaller birbiri üzerıne çıkı-
yordu. Bayan Fontenay~ Ho 
zındanı, Fors hapisbanesı, _ ke: 
sik saçlı mahpııs kadın ... Şımdı 
yine onu çağırıyor?u. 

f uşeye yol veı dı : 
- Yarını düşün l 
- Evet ... Evet ... 
Tezkereyi açtı: . 
"Fors Hapishanesi, 7 termı-

d "Polis direktörü buradan or. 
ıkıyor: Yarın mahkemeye 
çıkacağımı bana bildirdi. Mah-
ç .. d k' kemeyeye, yanı ı am ma ma-
sına. Bu, gece yapdığım ruya-

ya biç benzemiyor. Robespiyer 
artık sağ degildi ve hapisha

-l'eler açılmıfh. Fakat sizin em
salsiz korkakhğınız sayesinde, 

frarısada benim hulyamı yerine 
getirebilecek hiç kimse bulun

mıyacak.,. 
(hane! gören adamın bütün 

sitem ve şikayetlerini bu iki 
kelime süpürdü, yarın, mahke
me! yann,giyotin!..Boğulduğunu 
sandığı kalp yeniden .ç~rpmağa 
ve göğsü içinde sesını duyur-

mağa başladı. 
_ Onu afetmiyorum. Ölüm-

le karşı parşıya da bıra~am.am. 
Yaşasın bir daha onu gormıye-

ceğim. . .. 
Kendini sevdırememıştı, Fa-

kat onu sevdiği için içinde bir 
saadet duyuyordu. 

- Ben lcendi aşkımla iktifa 
etmeliydim ... 

Franklen otelinin balkonunda 
gördüğü gibi, emsalsiz güzel-

liği içinde hayalinde gözükü
yordu. Oturmuş kolları trabza-

na dayanmıştı. Küçük ayakka
bının ucu göz.üküyordn. Başım 
arkaya atmıştı. Gözleri elmas 
gibi parlıyordu ve gözkapak· 
larınr eğdiği zaman, yanakları 
üzerinde iki kara kelebek tit

reşiyordu. 
- Beni hiç bir zaman red 

etmedi ... 
Bu vücudun mucizesi, ona 

malikiyet dileği ve yalcın so
nunun dehşeti aşıkı affa ka
dar, inana kadar sürdü. 

- Sunu l'a1· -

Baştanbaşa Türkçe 
sözlü ve şarkılı büyük 
Türk filmimiz 

AYSEi 
17 Numaralı Polis 

Otomobili 
9 Eylül panayırı 

Türkçe filim 

' azırlıklaı~ 
9Uamw.._._ __ crmw-••~~-----.-...,.-,,..... ... IC'llJ ________ _,_ __________ w 
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o ı ler gönderildi 
Ser.in, 18 ( Ö.D) ) - Miiano'dan bildirildiğine göre, '1 Sesilyau Prens ) ad!ı lngiliz vapuru

nun lskenderiye'ye Mısır'daki Ingi iz ordusunun hizmetine verilmek üzere süel uçaK çıkardığı hak
kında Popolo gazetesine gelen !ırber derin bir teessür uyandırmıştır. Bu uçaklar hemen Abu
kır uçak alanına gönderilmişti:. Orada 200 makinist lfizımgelen tecrübeleri yapacaktır. Aynı ha
berlere göre, aynı vapur tankl~T ile asker ve cephane nakliyatında kullanılacak birçok 7.lrhlı 
otomobiller de çıkarmıştır. Bu otomobiller hem şosede, hem çölde ilerileyecek surette yapılmıştır. 

ecit~• ...... 
9• • • a reJım ışı 

o 

i 

ır .. 
für hareket yap
ofulisin diyevi 

illerdeki sübayJarın başbakana 1 büyük ekseriyet kat'i bir enerji 
sadık olduklarını ve kanuna ! ile onlara karşı koyacaktır. 
aykırı bir harekete hiçbir su- ı Halk endişe etmiş. Birşey ol-
retle girişmiyeceklerini bildir- mıyacaktır Rejim işine verilecek 
ıniştir. son ucu halk kendisi tayin 

Ordunun kralı getirmek için edecektir ve hükümete itaath 
bir harekette bulunacağı dola- olan ordu da halkın arzusunu 
yısile Atina garni7.onunun ba- yerine getirecektir. ,, 
şında bulunan generallnrden Atina, 8 (Ö.D) - Liberal 
biri demiştir ki: partiıti başkanı B. Sofulis şu 

Bu gibi sözler ülkeye zarar- diyevde bulunmuştur. 
lıdır. Ordu hiç bir zaman hiç - Muhalif partilerin plebi-
bir şey ynpmağa kudreti site girip girmiyecekleri hükii-
olmndığı bnlde halkı cn- metin alacağı duruma bağlıdır. 
dişeye diişiircn hayalcile-
rin aleti olmıyacaktır. o. du, Bunlar, hüki'ımetin plebisit es-
hüçük bir istisna ile, vazifesine nasında tatbik niyetinde oldu-
sadık olup siyasa ile ujraşma- ğu tedbirleri ögrenince, ona 
maktadır. Ülkede sükunetin göre durumlarını tayin edecek-
ycr bulmasını istcmekted:r. lerdir. Herhalde muhalif par-
Ordunun küçük bir kısım sü- tiler bir plebisit karikatörüne 
bayları kauuna aykırı bir ha- iştirake hiç bir suretle muhalif 
relcete teşebbüs etseler bile değillerdir. 

====::;=~====-=:=;:~====== ====~~============== 

Atinn 8 (Ö. D.) - Bazı süel 
çörenlerde görülen faaliyet 
plebisitden önce bir kuvveetle 
Kıralın getirileceği hakkında 
şayıalara yol açmıştır. Bu ha
berler halk arasında end'şe 
uyandırmıştır. Hava bakanı Re
pos, Sü bakanı Kondilisle uzun 
uzadıya görüşmüşfür. General 
Repos bundan sonra ikinci 
fırka lrnmandanı General Dc
mestiho ve Atina mevki 
komutanı General Ço'akoğlu 
ile görüşmü tür. Eu göri şme· 
lerin sırf sü 1 h~1ere ait o:du
ğu söylenmiştir. Bir·nci Kolor
du Komutam General Pana
yatakos, sü yarbakanı B. Ro
dopuloyu ziyaret etmiştir~ Ati
na mevkii müstahkem komuta
nının da hazır IJu'unduwu bu 
görüşmede General Atina ve 

e yu 3-1 yendi 
-·------

lstanbul, 8 (A.A) - Türki- Cevad, Esad, Reşad, Niya1i, mnk mecburiyetinde kaldı. 
ye birinciliği fmal maçı bllgün Şnban, Ali Rız:ı, Naci, Fikret. J Oyuncular hakemin kar.:ırını 
büyük bir kalabalık ÖCJiindc Ha em S"di I' arsnu. Yan dinlemedilderi için oyun mu-
Taksim stadyomunda oynandı. haltemliği 'az'fes·ni iki birinci vaklcaten durdu. Fakat bir az 
lstanbul şamp yonunun · lzmir sınıf hakem Şadi 1 czcan ve 
şampiyonuna l·arşı nasıl bir Nuri deruhte etmişlerdir. 
netice alacağım merak eden Oyuna A t•no?du başladı. 
l'a abalık arasında T ·ze bakn- F:ıkat f enerb!lhçe:liler bu akını 
nı Şükrü S ıaçog u ile Sov t derhal l.csti1er ve Ali Rızadan 
büyük elçisi Karahan &ôzc Şabana geçen top, Şabanın 
çarpıyordu. sıkı bir .. uti'e henüz birinci 

Büyük maçtnn evvel hava daldkado Altınordunun ağla-
kupası turnovasının mcçı ıçın rına takıldı. 
Güneş ve Arnavutl"öyü knrsı- Bu ilk gol ve onu takiben 
laştı. Güneş bu r.laçı ko.ayhk- F cncrba v çcnin hakim oyunu 
la 1 - 3 lrnzandı. İzmir şampiyonunun maneviya-

Büyük maça başlanacağı tını kırmış gibi idi. Devrenin 
zaman halk sabırsızlanmağa başından sonuna kadar Fener-
başlamıştı. Sahaya evvela Al- liler Altınordunun yarı sahasını 
tınordu!ular çıktılar ve şiddetli da OJ nad J u-. Butim bu de\lre 
alkışlandılar. Altınorduyu biraz içinde F enerbağçcye bir tek 
sonra fener takip etti ve sü- avut oldu . 
relcli bir surette alkışlandı. Fenerliler ıkinci devreyi de 

sonra }zmirli idarec lerin mü

dahnlesiy c oyuna tekrar baş

landı. 

Bu devrede lzmir 27 ci da
kiknda hakemin verdiği bir 

penaltı ile yegane golünü ka

zandı. Fakat fenerliler otuz 

beşinci dakilrnda üçüncü bir 

gol daha ltazandılar ve müsa

baka Fencrbahçenin hiikimiye
ti devam ederken 3 - 1 Altı
nordunun aleyhine bitti. 

Futbol federasyonu baş· 
kanı Hamdi Emin maçtan 
sonra halkın alkışları arasında 
Türkiye futbol birinciliği ku
pasını F enerbahçe kaptanı 

Fikrete verdi. 

•• zum ........ 
Koruma kurulu 

işe ha şla,nak üzeredir 
Ankara, 7 (A.A) - ()uy

duğumuza göre üıüm filtlleri
nin durluğunu (istikrarını) sağ
lamak ve normal fiati sapla
mak amac1yle Türkiye tanm 
ve iş Bankalarınca yapılan 
kurul direktörlüğüne ekwomi 
bakanlığı genel direktörl Is-
mail Hakkı Veral atanmqıbr. 
Hükumetin daimi kontroha al-
tında bulunacak olan bu brul 
yakında çalışmıya batlqa-
caktır. 

Ankara, 7 (A.A) - Ald~ı
mız habere göre inhisarlar ida
resinin piyasadan üzüm Ahn 
almağa başlaması piyasada çok 
iyi tesir yapmış ve fiatler 
derhal yükselmiştır. 

Yugoslavya 
Kralının yıldönü .. 

münü tebrik 
Ankara, 7 (A.A) - Yugos

lavya kralı ikinci Piyer'e do-
ğum yıldönümü münasebetile 
Cumur başkanı Atatürk tara-
f,ndan çekilen telgraf ile buna 
Rejan prens Pot tarafından 
verilen cevap aşağıdadır: 

Doğumlarının yıldönümü mü
nasebetile majesetelerine en 
hararetli tebriklerimi bildirir, 
gerek şahsi saadetleri ve ge
rek asil ve dost Yugoslav ulu
sunun refahı hakkındaki sami-
mi temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

Kamili Atatürk 
Krala doğumunun yıldönümü 

münasebetile yoUadığını~ teb
riklcrinize samimi surette te
şekkür eder ve ekselan91mzm 
şahsi saadetlcrile Türkiyenin 
refahı hakkındaki en iyi te-
mennilerimi sunarım. 

Pal 

Muğlada 
İl yollarında 
Çalışmalar 

Muğln, 7 ( A.A ) - U yolla
rında çalışmalar devam ediyor. 
Milfis bölgesinde parasız ame
le bu yolun en sarp bir yeri 
olan Boğa yokuşunda çalışmııl<· 
tadır. Marmaris işçileri, amelesi 
Çiftebcli, Fethiye işçileri Te
fenni hududu yanlarmda çalış· 
maktadır. Bir aydanbcri Tavas 
yolundaki çalışma 35 inci lı:ilo-
metrcye gelmiştir. Şimdi bu 
yolun en çelin ,.c saıp yerle· 
rinde ynlışılıyoA. Burıılan kaya
Hk olmakla berber Anadolunun 
manzara itibarile en ı.engin 
yerlerindendir. Da!aman köprü-
rüsünün şimdiye kadar bir 
ııynğı hımamiy e yapılmış diğer 
kenar ayakla orta ayak üzeriode 
çalışılmaktadır! Bunlar da ya
kında bitecektir. Yapılış çabuk 
ilerlemektedir. 

Altınordu şöyle bir takım ayni tazyikle başardılar . Al-
çıkarmıştı: tınordu fazla gol jmkanı ver-

Sababettin, Cemil, Ziya, Ve- memek için tamamen müda-
dad, Adil, Naci, Mustafa, Said, foada ve çok sert oynıyordu. 
Tevfik, Mazhar, Hamdi. Halcenı kasti hataları tekerrür 

Fenerbalıçe de şöyle idi: eden iki Izmirli oyuncuyu, Ce-

Kayseri Pamuklu men
sucat fabrikası 

Hüsameddin, Yaşar, Fazıl, mille Mazharı oyundan çıkart-
··~~:·•••••••• •••••••••••••••••••••••••••··:··~·~~·~~···· 

GAZI OSUNDA 
Arsıulusal beşinci 9 eylül panayırının gazinosunda 
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Her gUn saat 23 te varyeteler 

TABLDOT YEMEK 
Fiatlar çok Bu fcvkalide 

cı • ._ ..... 

,. Eylfıl Pazartesi günü açılma 
Töreni yapJlacaktır 

ANKARA 7 (A.A) - Eko
nomi bakanlığından : 

16 EyHU Pazarte•İ günil ye-
ni kurulun Kayseri pamuklu 
mensucat fabrikaıınan açıJma 

töreni yapılacaktır. Buraya bn
tiln uyın saylavlar davetlidir. 
Bu törene onur •ermeleri bil
hassa rica olunur. Ancak ka· 

mu'ayın tatil olması münaıe· 
betile adresleri bilinmediğin
den ayrı ayrı çağırı gönderiJe
memi~tir. Törende hazır bua...
mak istiyen sayıa sayJariann 
nereden iltihak edeceldedni 
behemehal 16 EylCU Sall --
mına kadar Ankarada Sü ... r-
bank ııenel clirektörlüğüaie 
bildina-'eri ıM. oluaw. 
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Aydın oğlu Bay l\'=ehmed ile Prenses Sofiya ac-asında bir macera 

Bir • • y 

~akiki "tart.lıi ronıan.. Y-azaı:ı; :Per"Vi.n. ~ema1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aydınoğlu B. F e et · e 
Yaklaşmışlardı bir orma 

• arı h • • a ve ırgıye 

Güneşin harareti, nuru hiç 
söner mi ? Gel Viyoletim, vü
cudumuz toprağa münkalip ol
madan aşkın ve vuslatın ilahi 
şarabını içelim. Biz ebediyete 
namzediz. Zira aşk ebediyettir. 
Hiç Allahın nuru söner mi ? 
Bu kıvılcım Allahın ateşinden 

doğmuştur. Yine ona ebediye
te, sermedine aönecektir. De
diğin gibi ruhum; Allah birdir. 
Aşk da tekdir. Biz artık aşkın 
mukaddes alevinde yandık birol
duk. Ve bir aşkın ateşile yanan 
dudakJarını ; ruhum yansın 
sen ve ben kalmasın. Aşk vah
dettir müebbet aşkım. 

Sabah olmuş, fani gözler 
uyanmışlardı .. 

Rober ve Viyolet hemen gi
yinerek salona koştular. Her 
ikisi de saadetin, aşkın sey
rine ermişlerdi. 

Prenses Sofiya bir saat son
ra Viyoletin ısrarile kalkb. 
Kuı tüyünden yatağında esne
yerek, gerinerek: 

- Nasıl mes'ut musun Vi
yoletim? Diye sordu. 

Viyolet derin bir mahcubi
yetle; 

- Sayenizde prensesim; di
yerek ellerini, yüzlerini öpüyor. 
Bahtiyarım, saadetimi bu güzel 
elleriniz halketmiştir. Bırakmız 
onları doya doya öpeyim. 
Koklıyayım melek yavrum. 

Prenses alaya başlamıştı. 

Robere çatayım. Seni çok 
örselemiş, üzmüş . . Benim 
güzel Viyoletim. Seni kim
selere hırpalatamam . . Söyle 
Roberi nasıl tecziye edeyim. 
Bu gece de sizi yalnız bırak
makla değil mi güzelim. Diye-
rek kahkahalarla gülüyor hay
di Roberi bekletmiyelim Viyo
let. 

Rober yere bakıyordu. Fa
kat kendini toplıyarak minnetle 
koştu o da Prensesin elJerini 
öptü. Göz yaşlarile bu tombul 
elleri ıslattı. Sofiyanın gözleri 
yaşarmış Allah sizi mes'ut et
sin Rober kardeşim. Sizi bah
tiyar görmekle ben de bahti
yarım. 

Prens Edmon kalkmadı mı? 
Ouu bugün savunuz. Prense 
bir şey açmak doğru değil, 
gerçi emınım amma; onun da 
güzel kalbi, fedakar bir ruhu 
vardır. Her ne ise Rober~ 
prensi hemen gönderelim bu 
akşam ... 

Sözünü b:tiremedi ve oda
sına çekildi. 

Dördüncü kısım 

Aydınoğlu Bay Mehmet ile 
Bay Sarı hududu geçmişler ve 

Birgiye yaklaşmışlardı. Bir or
man içinde geceliyeceklerdi. 
Bu sırada general ve iki arka-

daşı yolun kenarında atların
dan inerek oturdular. 

Bay Sarı; Bay Mehmedin ku
lağına: 

- işte bayım general de
dikleri mel'un bu olsa gerek. 
Ben a ları ormanın içine ala
yım, kişnemes:nler. Herifleri 
dinleyelim. 

Bay Sarı ve Aydın oğlu ku
lak kesilmişlekdi. General yük
sek sesle; 

Şimdi bırakdığımız köyü baş
tan başa yakmalı, Prensese 
olan rabıtalarının cezasını on
lara çok ağır ödeteceğim. Di-

' ğer köylerdeki teşkilat nasıl. 

bana bir şeyler söylemediniz 
arkada~anndan ~şmancafil 

- Vallahi Ceneral; beş l{öy
de yaraya.bilecek ancak otuz 
kişi bulabildim. Diğerleri bütün 
söylediklerimi dinlediler. Niha
yet biz böyle şeylere karış
mayız. Ceneral memleketine 
ihanet etmiş, biz ona yardım 
edemeyiz. dinıesinler mi? azdaha 
söyliyenin boğazına sarılacak
tnn. Lakin herifler çok kala
balık. Bu söylediğim otuz kişi 
de mütemadiyen para istiyor
lar. Geçengün soyduğumuztüc
carlardan biliyorsunuz ki bir 
şeyler çıkmadı. Bu gidişle on
lar da bizi terkedecekler. 

General - Birgideki dost
larıma yazdım. Yakında epeyce 
para gelir, patlamasınlar. He
riflere fazla yüz vcrmeğe gel
mez, tepemize binerler. 

- üoğru amma gene-
ral; o heriflerin hepsi de 
haydut, cani, hırsız, onlara 
hiddet etmeğe gelmez. Hemen 
aleyhimize dönerler, bizi 
parçala. lar. Dinleri, imanları 
para .. 

General - O kadar korkak 
olma; - sırıtarak - bu gibi milli 
işlerde cesur olmalı, ölüm· 
den korkmamalı.Ueride heriki
niz de zengin, mevki sahibi 
olacaksınız. Sizi maiyetime ala
cağım. Prensler; prensesler, 
güzel kadınlar hep sizin ola-
cak... ... 

- Vallahi general; benim 

1 •• 

bu işe aklım ermiyor. Bu gi
dişle kimseyi aldataınıyacağız. 
Dağ?arda serseri olduk. Bir
giden yine 5{)kişilik bir mefreze 
takibimize çıkmı ; yakayı c e 
\'erirsek derimize s'"mon dol
duruılar. 

Ceneral fena ha1dc hiddet
lenmişti. Sert sert söylendi : 

- Korkak, sefil herif; kime 
laf söyJediğini unutu/ormusun; 
haydut melun, köpek; ben se
ni geberteyimde herkese ibret 
olsun. 
Ayağa kalkmış, herifi ense

sinden, yakalamış elindeki kam
çı ile dövüyor ve mütemad"yen 
küfürler savuruyordu. 

Biçare adam : 
- Aman generalım ; ben 

ne söyledim. Affet beni ; ben 
senin esirinim : emrinden dı
şarı çıkmam. Bir daha böyle 
sözler söylemiyeceğime İsa şa
hidim olsun. Diye yalvarıyordu. 

General soluyarak herifi bı
raktı : 

- Bir daha böyle söz söy
lemeği unut. Domuz kılıklı he
rif ; vallahi seni gebertirim. 
Onların birine derine saman 
doldururum. 

Aydınoğlu bay Mehmed ; 
Sarı'ya tam fırsat diye seslen
di : 

- Herifi yakalıyalım, elleri
ni, kollarını bağhy&rak Birg 'ye 
götürelim. Prensesi bu herifin 
şerrinden kurtarmış oluruz. 

- So11u var -

Bugün bütün bir ülke, bütün ulusun kalbi 
Aynı coşkun duygunun kıvancıyle yaşıyor 
Bugün, milyonlar tek kalb, her lrnlb bir acun gibi; 
O zafer kartalının muştusunu taşıyor 

Sahillere sığmıyan atlaslar kadar ccşkun, 

Bir sevinç göğiislerin içinde kıvranıyor. 
Ve gönlünde tarihsel bir mucize ulusun 
Anılarda, bugünün kıvılcımı yanıyor. 

]mania başarılan o en büyük savaşın 
Bütün Ege bugün bir bayramını yapıyor 
Bir güneş gibi ufkun yücesinde bir "Baş,, ın 
Önünde saygı, sevgi ve kalb olmuş çarpıyor 

Dün, Tüklüğün yıkılmaz azmi önünde sessiz 
Tunç bir sesin önünde, boyun eğdi Akdeniz 
Bugün ne mutlu bize, ne mutlu bugün bize 
Tüzün Türk!. Kutlu olsun bu bayram hepimize 
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H kmet Kamran 
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~Kohinor 
Diş fırçası ile korunur. Diş macunlarının 

Dünya doktorları yalnız en ~ en iyisı olduğunu her 
sert ve, sıhh~ fırça olan N kes anlamıştır. Dok
BRONZ u tavsıye etmekte-
dirler. :-.; torlarımızdan sorunuz 

Taklitlerden sakınınız. ıs ve deneyiniz. 
Her eczane ve tuhafiye mağazasında bulunur. 
Umumi deposu Ahmet Etem Buldanloğlu. lzmir 
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Alim eti 
• 

ı ge ı r 
Süveyş kanal nın kapanması görüşü yor. Mısırda 

mi var? lç·n için kaynıyan bir hareket 

Iran tnrzında bir kule 
Kahire, 7 (A.A) - Başba· 

kan Süveyş kanalının muhte
mel bir kapanması meselesini 
incelemek üzere üç hukuk 
adamının tayini hakkındaki 

haberi yalanlamaktadır. 
Mısırda İngHiz 

Aleyhtarhğı 

Londra 7 (A.A) - Gazeteler 
bir kaç gündenberi Mısırdaki 
İngiliz aleyhtarı propagandanın 
ilerlediği hakkındaki haberleri 
yaymakta ve bu propagandayı 
bir İtalyan mahrecine atfetmek
tedir. Bu propaganda Londrada 
bazı endişeler uyandırmaktadır. 

Romada bir İngiliz teşebbüsü 
uzak ihtimallerden değildir. 

Harp yapmı acak mı? 
Cenevre 7 (A.A) - Röyter 

ajansı bildirıyor: 

lnnnılır kaynaklardan ogre• 
nildiğine ğöre, Bay Mussolini 
Italyanın Gcnevre gorüşmeleri 
sürclüğü müddetçe harp yap
mıyacağı hakkında inanca var
mıştır. 

ısırda fevkc ladelll ler 
Roma, 7 (A.A) - Curnale 

D'ltaiia gazetesi ltalyanın Mı
sırda şiddetli propaganda yap· 

tığı haklcındaki iddialara cevap 
vererek Duçenin lngiliz men
faatlarına hiç bir suretle do-

kunulmıyacağına dair Bolzano
daki diyevini hatırlatmakta ve 

daha ziyade iyi beslenmekte 

ve silahlanmakta olan kuvvetli 
sünus ·guruplarının ltalyan hu
dudu boyunca toplanması ve 

bu hareket hakkında Mısır top
raklarında sin sinsi cereyan et
mekte olan şeylerin mevzuu 
bahsolması gere'lf olup olmıya
cagını sormaktadır. 

lta!ya konso lolarını 
geri çekiyor 

Adis-Abeba 7 (A.A) - Ital

ya orta elçisi Kont Vinci Ital
yan hükumetinin Gon,lar, Deb-

ramarkos, Dessie, Mogalodaki 
konsolosluklannı geri çekmeye 
karar verdiğini Hebeşistan dış 
bakanına bildirmiştir. 

Bu karar burada vahim bir 
alamet olarak teıakki edilmek
tedir. Harrar va Aduduadaki 
ltalyan konsoloslukları açık ka
lacaktır. Kapanan konsolosluk-

ola ................... ? 
o 

Habeşistanda Mogdiçada 
Por!e/dz tarzında eski bir kul~. •• •I 

ların işyarlan Adıs-Ababaya Samuel Hoare sn soyle ,-
geleceklerdir, Londra, 7 ( A.A) - Dışb ,ı 
Barışı tutmak lazımdır kanı Bay Samuel Hoare uıusl 1_ 
Moskova 7 ( A.A) - iz- sosyetesi assnmblesinde lt•. 

vestiya gazetesi B~y Lit.vin~- yan-Habeş anlaşmazlığına ~ 
fun Cenevre konseyındekı dı- vereceği söylev hakkında 

1 yevin~en bahsed~rek diyor ki: gün arkadaşlarile görüşınüşt; 
Afr,kanın doguşunda başlı- Uzlaşma komitesl11 _ 

yacak bir harp dünyanın baş- Cenevre 8 (A.A) _ I{oose 
ka tarafından ateş çıkarabilir. . 

1 
' k . . b 5a~ 

S R · · 1 yın uz aşma omıtesı u ouyet usya ıçın talyanın ve . k 01ığıO' 
diğer herhangi bir devletin bay Madarıaganın baş a fO 

emperyalizmi arasında hiç bir da toplanmıştır. Bay EdeP d'Jı 
fark yoktur. Barışı tutmak Ja- Laval arkadaşlarına tem:,. 
zımdır. Sovyet Rusyanın Ce- ortasında ltalyan delege bd 
nevredeki durumunun temeli yaptıkları önergeleri ~e ttf 
işte budur. önergelerin escslt bir su~e 00 

B. Laval Parlste incelenmeden reddolundui" ptf 
Cenevre, 7 ( A. A ) - Bay anlatmışlardır. Bundan. 501'0" 

Laval saat 13,20 de Parise ha- beş delege görüşmüşler~~· de' 
reket etmiştir. Salı günü dö- mite tekrar pazartesi ogle 
necektir. Fransayı assamblede sonra toplanacaktır. . eJılf 
temsil edecek olan Bay Her- Bay Lava! Parise gıtPl ıiP 
riot ve Pol Bonkur yarın bu- olduğundan bu toplantıda o:tıt• 
rada bulunacaklardır. yerine bay Leger bulunaca . ..... ~· ... -

be istanda arsıulusal 
• 

zabıta k vvetı • 
ır 

Cenevre, 8 (Ö.D)- Uluslar 
sosyetesi kolislerinde söylendi
ğine göre, Italya - lngiltere -
Fransa arasındaki goruşme
lerde Italya, Habeşistanda dai
imi olarak kalacak arsıulusal 
bir zabıta kuvvetinin teşkilini 

teklif etmiştir. lngiltere böyle 
bir kuvvetin teşkilini ve başlıca 
Italyan askerlerinden ibaret 
olmasını kabul etmekle bera
ber içinde Fransız, lngiliz ve 

of-
iki bitaraf memleketler 

111 ;r 
rezelerinin de bulun~~.51111 tl•
temiştir. ltatya ise butun f ' 
beş topraklarının "J-labe J' 
lahlanmasının kontrolu,, . t•
altmda Italyan kuv"VetJetl ~ 
rafından işgalinde isra~~f" 
termiştir, Bundan başka tt'fıll
merkezi Habeşistan e geıtİf 
da kendisine bırakılan·1'tif•1' 
bir imtiyaz sahasile 1 

mütamayil gözüküyor. 

Orman yangınları 
-·-·-·- ut 34 binden fazla çam ağacı yanJll1ş 

d·siOdO 
. ye ı 

Göynük, 7 ( A.A ) - İlçemizde geçen ayın yiraıı pıll' 
başlayıb otuzunda söndürülen orman yangını yerind~ y;9tet"' 

incelemelerde yangın 600 hektarlık bir alanda tesirin• g yıo
miş ve 150 hektarlık kısımdaki, sahada ağaçlar taaıaıııe: x0ilı-
mıştır. Bu ağaçların otuz dört binden fazlası çamdır. z~~:t yıP: 
tarı 17031 lira olarak tespit edilmiştir. Çok büyük tah~1ıer s•Y~
mak istidadını gösteren yangın alınan müessir tedbır 011diitil 
sinde daha fazla genişlemesine meydan verilmeden 5 

müştür. 

E 
lzmlrln en EUks en konfür sinema saEonu olan 

Yeni senenin büyük bir filmi ile açılacak 

A y y A R E s İ N E M A s -~ ıeri11İ 
Büyük fedakarl,klarla, ve çok yüksek para ile yeni senenin süper süper fılıın 'I 

bağlamıştır. Bu filimlerden bazıları da }<atı 
Karyoka - Ali baba - Abdülhamid - Volga Volga - Aşk uğrun 

Mozart - Volga ateşler içinde - Diktatör - Paris esrarı 



:··············································· .. ·····•····· ·················: • • 

! Casuslar Avı ! . . . . . . 
: BUYUK HARPTA INOILIZ • ALMAN : . . 
: VE FRANSIZ CASUSLARI : . . . . 
• E:Jl.r•n el. ~ı•ıDı : 

Çarlık G. Karargihı 
·-·-· Rasputinin harp cephesini ziya

ret etmesini yasak etmişti ..• 
1 1 1 

-50-
Bu kaçaklardan on yedisi Rasputin bastan~den has~a-

boısrana uğrayan Samsonof neye gidiyor, hepsınde ıu soz-
ordusuna mensuptu. Harp sah- leri tekrar ediyordu: ... lnsanm 

nesinden kaçmış bulunuyorlar· bemcinsile dö~llı~esı. Allah~n 
dı R . tecziye edeceğı bır cınayettır. 
to. u~yamn en yllkıek aru- Ge en temmuzda ben Petres-D::-• s1nıf1na.. mensuptular. bur~ta olsaydım böyle bir ci-

T 
yandan muracaatlar oldu. t• b g&stermesine mut-

utuJa ı ff d'l . . t naye ın aı . n ann a e ı mesı ıs e- J k · lurdunı. Heyat sa-
••Yord G d .. k N'k ı a a manı o 
L. u. ran u ı 0 a d k Prokoskoye bas-
uunl di 

1 
. H b ray an uza , arı n emedı. arp sa - t . d ralı yatmakta idim •eıin" . ld aoesın e ya · çı 

1 
ı b11akarak Brısto a Orada kalmağa mecbur oima-

p ak kadmların kolları ara- d .. k ddes peder in •ınd . . . say ım mu a " • 
"d a eylenen on yedı zabıb Ç , m seferberlik emir-
1 •nıa mabküm ettirdi. Ertesi ann .m_eı u . . 
•ab b R namesmı neıretmesme mam 

a , pfakla beraber us 1 d 
•riatok · · . b f · o ur um. ._ rasısın1n u maru sıma- R t" tf•dilen bu söz-
.. ,. k . . . b 1 aspu ıne a ... urşuna dızilmıı u unu· 1 b" Fransız muharririnin 
Yorlardı er ır 

B · yaZ1larından alınmışbr. 
L ozgun haberlerinin Peters- Ş h kkak kı" harbin 
uur 'd urası mu a 
Ve : a uyandırdığı 'heyecan bu en kanh safhasında cephe-
.... orkunun da hududu y&ktu. d 1 kadar cephe 
•'tık la b. 1 e vuruşan ar 

t 
o ızzat Çarskoles ovoyu • • . d 1 n gizi: harbi 

erk d k ~-• gensın e ça •P , ' e ere ordulann teı ~ıne "d d u•l.._r da büyllk 
çık . . ı are e en cas .. .. . 
N' ~~ftı. Hakikatta bu gıdit faaliyet içindeydiler. MiyasÖldof 
tuıhılıatlerin suikastlarından kur bot durmıyordu. Çarinin. (lm-

lnıak içindi. İmparatorluk paratoriçanın) yardıpıı ıle de 
•rnıasım taşıyan üç mavi tren bu geniş faaliyet himaye ~o~-
~e.Phe gerisinde dolaşmketa mekteydi. Bu tarih ~asp~tmın 
•dı. Bazan imparatorun trenine mucizeler (?) yarathgb~ gubn!er-
Yol . d" P.Apas her gün ır asta-

Vermek için en bararetJı hır. · z'ıyaret eder destekle 
ıevk • . b- .. aneyı • b" ıyat dakıkalarında utun yürüyen yaralılardan birine 
• ar atin nakliyab durdurmak sorardı: 
·~b ediyordu. BCSylece ordu- - Allahı sever misin? Onun 
•Uıa iqe, mühimmat ve imdat bOyUklüj'ilne inanır mışsın? 
trenleri geçikiyor, yarahlan - Evet Per. 
t-.ıyan vagonlar günlerce ba· - O halde ben Grigory Ff-
~lllaır istasyonlarda kalıyordu. timoviç, lsanm yeryüzündeki 
Baıan bir vagonun perdeleri vekili sıfatı ile sana emredi-

h.fifce k ld bir bac yorum elindeki destekleri bı-
ımı ayor ve y k 6 ü 

Pencereden uzanarak uzaklan ra ve Y r · . 
•eyre dalı ordu. Bu cepheyi Malul destekler1 buakır, __ bu 
uıakt ftY. • • • şayanı hayret papasın tesbmne 

Ç 
an te ıt ettıgım zaman d" o h 

ar Nik ı "d" z t bundan kapılarak yiirür u. nun as-
b 

o a ı ı. a en d kt w .. l ile ü b k H • tahane en çı ıgını goren er 
ı_.k f p e edenler ço tu. a R t" . fevkalade bir kud· 
•• at h "d · • aspu anın rat en cep eye gı en ımpa ret sahibi olduiuna inanıyor-
lc or~u~ trenindeki adam Çen~ lardı. Bu oyun hergiin başka 
t endisı miydi? Zira üç mavı baıka yerlerde tekrar ediJiyor-
rende de Nikolanın bir taklidi du. Bundan en çok istifade 
••rdı? Hepsi ayni üniformayı eden de Almanlann gizli 
~eylllİf bulunuyordı. Bunlardan servisleri idi. Lampadnık oyu-
~. kukla imparatorlardan han- nunda cidden muvaffak olu-

aıaı Çardı? Bu çocukça mizan- yordu. Baylece nüfuz ve şöh-
:enlerin biricik gayesi impara- reti gittikçe ar~makta idi. Bir 
orun hayatını suikastlardan çok zavallı cahıl ve fen.~t~_kl_er 
koı umakb. ona bir peygamber gozu ıle 

Cephe gerisinde akim ala- bakmakta idiler. Mucizelerder. 
lnıyacag· ı b" k tıkhk vardı. babıedenleri Çann huzuruna 
B· ır arı 1 Ik" l ırbirini takip eden levazım ~a~ul ~d~yor, on ann te ın e-
talcıaılan hareketsizlik içindey- rını dınlıyordu. lnanılmıyacak 
diler. Aaker aç ve mühimmat- derecede budala olan bu kadın 
111dı. Bana rağmen asıl şaşıla- Rasputinin avuclar1 içine gir-
c~k teyleden biri de ordu za- mişti. Hepsi böyle diyorlardı: 
bıtJerini ve kumandanlannı - Per Grigory Eftimoviçi 
~etrealeri olan bir çok kad1n- g~rünce inıanm ruhu onun ph· 
•rın ela cepheye kadar takip siyetinde canlandığına hilkmet· 
etnıif bulunmaları idi. Orada memek kabil değildir. 
bile kadınlı ve içkili eylenceler Rupotinin yarahlan esrar-
~~ıik olmuyor, bu itinuı ilemi engiz. bir surette iyi ettiji 
•çınde h d"l" y in haben Rusyanın en uzak ka-s arp e ı ıyor. a ız sabalanna kadar yayılmıfb. 
c::•anof ordusunda böyle ri· Öyle ki Rusyada onun aclmı 
. ~rnn ıtatan 2000 kad1n •e· daymamıf balanaa, ondan bala· 

~•rcı vardı. Grandllk nikola setmiyen bir kly kalmamıtb. 
Unları ateı Hatbndan yüz kilo Rasputin nllfuzunu iyiden 

hıetre geriye naklettirdi. iyiye arttırınca c~pbeyi de z!· 
Bu çok karııık günlerde idi, yarete karar verdı. Hu~u.•i ~~r 

Koniya G·· d d ki fahi- uen hazarlandı. Ra1putinin ıti· 
bi . useva. a ın a madına mazhH olan bir kaç 
f~nın bançerınden kurtulan kişı de kendisine yoldatlık 

Grıgory Eftimoviç Raspotin edecekti. Fakat bu suada 
Petrograda dönmüş, Çarskoyes· bllyük karargAhtan Grandük 
lovodaki nüfuzunu bir kat daha Nikolanın imzası ile Çarskoye-
arttırdıktan sonra askerleri slovoya gönderilen bir telgraf· 
takdis etmek üzere hastaneleri ta milli mlldafaa bakkmından 
teftite çıkmışb. Ruputin yara· biç kimsenin, hatta Rasputinin 
lılıan aiyaret ediyor,onlan takdia bile cepheye ziyaret edemiye
ediyordu. Hilekir papu etinde ceği bildirildi. Bu telyazadan 
bıttuja mllrassa salibi yaralı· anlatılıyordu ki Ruputin ge-
lara lptlrlyordu. Oaa yola nel kararglhın emrine ratmea 
laerinde çara kartı alınan ter- cepheye gitmeie kalkana eli-
._ bdar aka " kuffetli yana barba yerilecektir. _ ....... -
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G ••t • y Biri ölü74 kaçakÇı 
o eyı ve agneri yetiştiren Yakalandı 
Şehı•rde nasıl 1 1 ? Ankara, 8 (A.A) - Geçea ça ışıyor ar. iki hafta içinde gümrllk mu• 

Ş h • • J • 1 J b hafaza örgütll biri öUl yetmiı 
e ır ı~ erı~ıoe ün a tı in memur ve işçi çalışıyor darı kaçakçı, t969 kilo gtıııı· 

Gotenın hatıralarını toplıyan bı·r bodrum rilk kaçağı 466 kilo inhisar kaçağı, dört tnfenk bir taban• 

Layipzig denilince ilk batıra 
gelen evvelk mektubumde 
yazdığım gibi panaymd1r. Fil
hakika panayıra dünyamn arsı
ulusal en büyük pazarlanndan 
biri o!makla beraber bu şehrin 
tal'ih, kültür, ekonomi, musiki 
bakımlarmda da hususi ehem
miyetleri vardır. 
Almanyanın en yüksele mah

kem.-si, nihai adli makamı 
buradadır. En büyü~c ;:ı { ır ceza 
mahkemesi Layipzigd ~ d:r. Reis 
ve azaları dünyamn tanının ş 
hukukcularmdan mün·kkeptir. 

Layipzig üniversitesi ln z ve 
erkek liseleri, ticaret mektebi 
musiki mektebi yalmz Alman~ 
yamn değil dünyanın en yük
sek ki.iltür müesseseleri arasın
da sah maktad1r. Prusyanın bir 
çok yerlerinden gençler tahsil 
için buraya gelirler. Hatta 
Amerikadan gelib Saksonya 
liselerinde bilhassa kız lisele
rinde okuyanlar vard1r. Bina
enaleyh Laypziği yalmz pana-

-·-ıampanya aldım diye yazıhdır. 
Ve altında Götenin imzası 

vard11. 
Göte Ômer Hayyam gibi 

şaraba dair birçok vecizeler 

en bllyllğü yapılmaja baflan· 
mıtbr. Yeni eıer iki aeae 
içinde tamamlanacakbr. Din 
böyle olduiu gibi bugiin de 
Laypziğ üniversitesi, Laypziğ 

Laypzıg'm be/edıye davesı 

yazmıt onları meyhanenin bir ticaret mektebi Layp ·• , zıı mu· 
kötesioe bırakıvermiştir. Onlar ıiki mektebi en mümtaz sima· 
toplanmış bugün tarihi bir maları yetiştirmektedir. Bagln 
eser olarak duvarlara asılmışbr. bili Almanyanın en yükıek 

f f armonik konserleri haftada 
bir gün burada veriliyor. Milli 
kütüphanesi AJmanyanın en bil· 
yüğü ve en zenginidir. Çıkmıt 
biç bir kitap yoktur ki bu kll
tüpbanede bulunmasın. 

Kültür bakımmdan bu kadar 
kuvvetli olan Laypziğ tarih ba
kımından da fakir değildir. 

. la •pzıg'm mılli kutiiphaıusi 

Y1 ~.l ıle de~il kuvvetli kültür Götenin büyük bir yoksulluk 

ikinci günü öğle yemeğini 

de yine tarihi bir lokantadıı 
yedik. Moskova bozpnundan 
dönen Napolyfln 1813 yıhnda 
Rusya, Pru.aya, Avusturya müt· 
tefik ordulara ile bily&k mey· 
dan muharebesini Laypzig' de 
yapmıı ve burada çok mtihim 
bir darbe yemiıtir. Harbe sah
ne olan yerlerin ortasında ku
rulan lokantanın liatil de Na· 
polyona aid hatıralarla dola bir 
müze haline getirilmittir. O 
glinDn sillhlan, o gtlnin barb· 
lerini canland11an tablolar, ve 

~uesse~eJ~r1le temayüz eylemi!f içinde tahsilini yaptığl anlaşı-
bır ıehırd11. Ve bununla ne lıyor. Duvard3 göze ilişen söz-
kadar övünse yeri vardu. lerinin birinde diyor ki: 
Şunu da ilave edelim ki Av- .. Hayat sefaletle doludur. Şa-

rupanın en büyük istasyonu rap bu sefaleti ve ıabrabı 
Laypzigtedir. Buraya günde keser . ., 
üçyüz. tren gelmekte ve üçyüz 
tren hareket elemektedir. Ve 
bu tesisat cidden batlı başına 
görnlecek bir eserdir. 

Laypzig ıehir gazetesi mu
harrirlerinden ve belediye mat
buat şefi Dr. Rudolf Klingemdan 
beni bir akşamAuerbachs Keller 
(Auerbah- bodrumu denilen 
bir lokantaya çağırdı. Burası 
hakikaten kelimenin tam mi
nisiyle bir bodrum. On bet 
yirmi ayak bir mt:rdivenle yer 
altına inildikten sonra geniş 
saJonlardan ve kliçük küçük oda
lardan mürekkep muhteıem bir 
lokanta ile karşılaııhyor. Hele 
busuıi bir dairesine girip çıkan
lar biç eksik olmıyor. 

Doktor Rodolf beni niçin 
buraya çaiardıjını anlabrken 
gözlerinin içi bile gillllyordu. 
Burası meıbur Gate nin devam 
~ttiji bir yer imiş. Göleyi La-

'ipıit yetiıtirmiı ve G6te meş
hur "'f avust"eserini burada yaz
mış.Talebelik bayabndan başla-

mak llzereGötenin bütün habraları 
burada toplanmıştır. Bir dola
ba Götenini şarap ve şampan
ya kadehleri doldurulmuş dı· 
varl~r kimilen Götenin el ya
zısı ~le yazılmış bir çok hab· 
ralarale süslenmiştir. Göte dai· 
resinin blltlln dıvarlan bOyOk 
adamın el yazılan ile doludur. 
Hattl o kadar ki talebelik ba
yabada •ereaiye içtifi içkile
rin lıeaap puslalan prcevelea· 
mit clwara ....... r. 27-10-
1804 ı.ıibli bir pmlada iki ... 

Dünyanın ~n büyiJJı gan laypzİ/l istasyonu 
Götenin Favustu yazdığıma- o giinln bltiln. yapnmlf tarihi 

~~~· oturup f8rap içmek zev· ya metruklt, ya tablo veya 

1 
ını tatmak istiyenler •ıra bek· heykellerle bu mtlzede ,_18• 

emektedirler. Hemen bu lo • blmaktadar. 
kanta dünyanın bin bir ucun- Bu meıhur harbin yllıDncll 
dan gelen yabancılarla dolup yıl dönllmll olan 1913 d~ de 
b~p~maktadır. Her yıl bin sa- Napolyonun yenildiği yere mu· 
~ıfelık bir defter ziyaretçilerin azzam bir ibide inp edilmittir. 
ımzalarını toplar ve bunlar Laypzigliler yaıanan aca gln· 
aynca muhafaza edilir. 1863 lerin hatıralarını iyi saklıyor ve 
yılında Almanyanan en büylik onlardan gelecek için baz ah· 
devlet adamı Bismark ta bu· yorJar. 
raya gelmiş ve deftere imza· Tahmin edilebilir ki, ktllttlrll 
sına atmıştır. bukadar yllksek olan bir teh· 

Bundan baıka eserleri bili rin belediye organizaayona da 
dllnyayı lıeyecana getiren., COf• fe•kaUde kunetliclir. Şehrin 
turan bllyilk muGki Ostadı Var elektrik' ps, otob&., tramvay 
neri de Laypzig yetittiımİftir. itleri belediyeala ellade bula• 
SaksonyahJar bu deie:ti mev• nuyor. Bu ... .., bir feYlralı• 
cadiyet ile bihakkm .ildlaar edi- delik aa,.ı. .. s. H ... a b8,-k 
yorlar. Laypaipe b8tt1ia AhDaa Anapa tebJrleriaia la.,.mde 
telair.leriDİD de yarcluaile Var vuiyet aymdar. BeJecli,. tet-
nerin fimcliye kadar yapıl- killtmm uametiai ifade ede· 
mUDlf muhtelif heykellerinin bilmek için tehir ielerW• • 

ca, 15736 muhtelif hlkimetlere 
ait döviz, 36 kaçakçı bayYam 
ele geçirmittir. -

FRANSADA 
Şampanya ma

nevraları 
Retbel, 7 (A.A) - Bay Löb· 

rön pmpanya manevralannm 
son giinlerinde hazır bulun• 
muıtur. 

Sü bakanı gazetelere diye· 
vinde, Manevradan ziyade bir 
tecriibe mahiyetinde ve maki· 
neleımiı lutaatın verimini an· 
lamaya mahauı olduğunu a6y· 
lemit ve malzemenin mükem-

melliğinden •e nakillerindeki 
çabukluktan dolayı memnuni· 
yetini bildirmiıtir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
alb bin memur ve itçinin ça• 
lııtıianı s6ylemek yeter aanınm. 

Belediyenin birçok sathk 
müeueseleri oldup ıribi teh· 
rin muhtelif yerlerinde banyo
ları, dut mahalleri, ytlzme ha· 
vuzlan vardır. Bunlardan biri· 
sini gezdim. Daha kapıda ilk 
gözüme çarpan levha ıu oldu: 
"'Yahudilerin girmesi yasaktır,, 

Bizim paramızla 5 kuruttan 
20 kurap kadar çocuk, mek· 
tepli, ahali buraya girebilmek• 
te dilerse yıkanmakta, banyo 
veya duş almakta dilerse ytiz· 
me havuzlarında spor yap• 
maktadır. Hususi soyunma ma· 
hallerinde herkesi çin kilitli bir 
dolap vardır. Burada soyunan· 
lar evveli dut alarak yıkan· 
mağa mecbur tutulmakta ve 
ondan sonra umumi havuza 
girebilmektedir. Denizleri olmı· 
yan bu memleketlerde sun'i 
denizler yQcuda getirilmiftfr. 

On sekiz metre genifliğinde 
ve yirmi beı metre uzunlatan· 
da muhtelif derinliklerdeki 
yüzme havuzunun bir metre 
mik'aba bir gram kdor koyul
makta ve bu suretle tuzlu sa 
vücuda getirilmektedir. 

Havuzun suyu gl\nde nç de
fa filitreden geçirilmekte ve 
llç ayda bir detiıtirilmektedir
Burada husuıi hocalar tarafın• 
dan yüzme dersleri veriliyor. 
Belediye banyosunun nst kab• 
da doktorlar tarafından taHİ
ye edilen tedavi banyolanna 
tahsis edilmiıtir. Muaj, elek• 
trik ve muhtelif buhar te~aYi• 
leri yapılmaktadır. Spor ..ıo
nunun bir k&19aine asalan le.
hada deni1or ki : .. Şarluh spor 
yapıJıraa komtalan rahatsız et
memek için pençereler kapa
blmahdır " burada bmirdeld 
sokak sabcılannın gtlrtllttlle
rinden uyuyamıyan zavalh 
hemıerilerımi hatırladım. Bizde 
ve burada halkın istirahabna 
verilen değeri ka11dqbrd11n. 

Yine yllreiimi yakb. Saibk 
itlerine bu kadar dejer vere• 
bir belediyenin tehirin yiye
cek itleri üzerindeki sa• 
kı kontrolunu ve sokakla• 
rm temizlitini ne kadar ehem
miyetle takip edeceği malum 
bulunacajmclan bunun Ozer4a· 
de aynca dUl'llllyacatım. BeJe
diye daireai.aia reuaia• bir •111 
atmak bu belec:UyeDID aeJer 
yapmata •aktedJr oJcJujanu 
aaJatmata kafi ••· Bir keli
me ile aclemiar çahfıyorlu ve 
emeklerinin karphjuu topluyor 
•esM,.W. 
~aldl~ Oo 
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- Hayır kızım! Asla ... Şa
yed hayatım tehlikede olsa 
dahi bunu artık istemem. Ra
ğastan intikam almak şimdi en 
büyük zevkimdir. Acaba? He
rif kızını aramazmı? 

Zaten uzun uzadıya ara
ınıya da ihtiyaç olmıyacak ki.. 

- Niçin? 
- Kızı ben kendisine ve-

receğim de onun için .. 
- Anlamıyorum Lükres ? 
- Evet, kızı ben vereceğim 

amma ne halde .. 
- Ne halde vereceksin ? 
- Kızlığı elinden aldıktan 

sonra .. 
Bu sözleri söylerken Lükres 

bir canavara dönmüştü. 1htiyar 
Borjiya korkudan titredi. Al
çak karı dnha dehşetli tavırla 

sözüne devam etti: 
- Sezar buraya yarm geli

yor. Kardeşim için yanlış fi
kirlerinizi bilirim. Kendisinden 
şüphe edersiniz. Sezar her 
türlü cinayetleri işler amma 
yapacağı işin etrafile incele
mesine çok dikkat eder. Onun 
kuvveti sızın sağlığımzladır. 
Roma isyanını bastırmak ancak 
papalık kuvveti iledir. Bu san
dalyede oturan sizsiniz.Şu hal
de Sezardan korkacak ve üzü
le<:ek bir sebep yok değil mi? 

- Doğru söyliyorum kızıml 
- Sezar yarın geliyor. Kont 

Almanın kızı yarın Sezarın 
metresi olacaktır. ister istemez 
metresi olacak... Kardeşim de 
bu kızı çok sever.Sonra Ragas
tana canlı bir paçavra iade ede
riz anlayor musun baba? .. Çünkü 
bunlar birbirlerini çok seviyor
!ar. Birbirlerinin olmak için de 
and içmişler. Kızı paçavra gibi 
attıkça bunların ne kadar 
üzüntü içinde bunalacaklarını 
bir düşün .. 

- Kafi kızım kafi... Bana 
layık bir evlad olduğunu gös
teriyorsun. 

- Evet... Halis su katılma
mış Borjiya kızı olmakla göğ· 
süm kabarıyor babacığım. 

Acunun iki alçaklık armaganı 
kirli kalpli, mundar vicdanlı, 
bozuk özlüler birbirlerine bak
tılar. Lükres Yakomoyu gör
düğü odadan geçti. Güya oda
da bir adam varmış gibi şüp
helenerek acele acele yürüdü. 
Halbuki odada kimse yoktu. 
Odanın c\iğer kapısını çabukça 
açtı. Yüzü gülüyordu. Çekine
r~k uzaklaşan gölgeyi gördü. 
Bu genç papas Anjelo idi. 

Papanın kızı oturduğu küçük 
salona gelince Rahip Anjeloyu 
çcığudı. Genç papas koşarak 
g~ldi. Lükres telaşla sordu: 

.- iş ne halde ... Azizim An
jelo? ihtiyar Maga çok ağır 
davranıyor, pek gecikti. 

-- Emirlerinizi bekliyorum 
Madam! 

Çabuk yap .. Lakin sihir
b~z karı bu işi başarabilecek 
mi? 

- Ona çok inanım var. Ma
~a da işe başlamak için emir
lerinizi bekliyor. 
·- Pek eyi ... Her şeyi de et

raflıca düşün. Şayet sihirbaz 
karı bir iki gün daha bekle
m·ek isterse konuştuğumuzu 

kendisine harfiyen söylersiu. 
·- Hangisini Madam?! 
- Hay köftehor hay!. Ya

nındaki odaya saklanıp ta ko
nuşmalarımızı dinlediğinizi bil
miyor mu sanıyorsun? Haydi 
Anjelo çocuk olmayın, girin 
çabuk iş becermeğe bakın. 

Son karar 
Borjiya ailesince yapılan gizli 

ve mühim konuşmaları yalmz 
genç papas Anjelo işitmemişti. 
güzel manzaralı sarayın kahyası 
Y akomo da işitmişti. Y akomo 

pek çok defa Lükres ile bera
ber (Kaprera) şatosuna gelmiş 
olduğundan köşesini bucağını 

biliyordu ve tanıyordu. Lükres 
ve takip etmek ödevini üze
rine almış olan Yakomo Papa
nm kızını bir defa gözden uzak 
bulunduruyordu. 

Lükres gizlice her tarafı gö
zetlemek için şatonun odalarına 
delikler açmışh. Papa ile kızı 
arasında geçen sözleri Y akomo 
bu deliklerin birinden dinle
mişti. Anjelodan bir az sonra 
Yakomo da yola çıktı. Genç 
papas Anjelo balıkçı kulübe
sine döndüğü zaman gece ya
rısı olmuştu. Derhal sihirbaz 
karı ile konuştu. Maga papa
.:;m böyle vakıtsız gelmesinden 
dolayı şaşmamıştı. Papasın zi
yaretini, kumsal üzerine ihtiyar 
Borjiya iJe kendi arasında ce
reyan eden konuşmaların ne 
olduğunu öğrenmek maksadına 
bağlı bulunduğunu düşünüyor

du. Lakin genç papasın özel 
bir diplomatlığı vardı. Genç 
papas Sezar Borjiyaya karşı 
yumuşak davranır, Lükres Bor
jiyaya karşı da şiddetle davra
nırdı. Magaya birdenbire 
sordu: 

- iş başına geçmek zamam 
geldi. Ne vakıt başlamak isti
yorsun? 

- iki gün beklemek lazım, 

henüz hazırlanmadım. 
- ihtiyar Borjiyanın size 

karşı o!an yemin üzere Beatri
sin kurtarı!acağını mı sanıyor

sunuz? 
Maga Papasa diklcatlı dik

katlı baktı. Sordu ki: 
- Siz bunu nereden biliyor

sunuz? 
Rahip sihirbaz karıya cevap 

vermeksizin sözüne devam etti: 
- ihtiyar Borjiya sizinle eğ

lendi. Beatris kurtarılamıyacak
br. Zavallı kız başına geleceği 
felaketi görecektir. O zaman 
siz de fırsatı kaçıracaksınız. 
Çünkü iş işten geçmiş olacaktır. 
Maganın benzi sap sarı ke

sildi. Genç papas ciddi söyli
yordu. işi de epiyce biliyordu. 
Sihirbaz karı düşünceli bir du
rumla yine sorduğu suali tek
rarladı: 

- Siz bunu nereden biliyor-
sunuz? ' 

Bunun üzerine Rahip AnjeJo 
şatoda geçen lafları .> emedeıı 
içmeden gördüklerile beraber 
anlattı. Maga da can kulağile 
dinledi. Arasıra ürpermeler ge
liyordu. Anjelo sözünü bitirdi, 
sihirbaz karı bir müddet sustu 
sonra birdenbire dedi ki: 

- Yarın yaparız. 

Saat kaçta? 
- Gece. 
- Şatoya ne vakıt girmek 

istersiniz? 
- Bu geceden itibaren gir

meliyim. Yaran bütün gün beni 
şatoda saklıyabilir misin? 

- Pek kolaylıkla... Haydi 
gidel m. 

- Hayır ... Şimdi gidemem .. 
Hazırlığımı bitirmedim. iki 
saata kadar şatonun k<ipısı 

önüne gelirim. 
- Pek güzel... Ben sizi ora

dan alırım. 
- Peki! Şimdi size uğurlar 

olsun, beni yalnız bırakın. 
Rahip Anjelo ~itti. Magayı 

yalmz bıraktı. Sihirbaz karı şa
şırmış, serseme dönmüştü. De· 
mek ki Rodrik Borjiya son 
defa da kendisi aldatmıştı. Sö· 
zünde, yemininde durmamışb. 

Maga sesini çıkarmaksızın 
Ragastanm bulunduğu odaya 
gitti. Şövalye mışıl mışıl uyu
yordu. lspada Kappa gürültü 
ynpmamasmı Mat.maya İşaretle 
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ene a i yeti g ·· sterme ·diri r 
lusal savaşta büyük fedakarlıklar gösteren Akhisar 

u davada da ön safta yer almalıdır 
Akhisar 8 ( Özel ) - Baş

bakan ismet lnönü'nün hava 
tehlikesini işaret etmeleri ile 
memlekette büyi.ik bir hareket 
uyandığı malumdur. Bu işaret 
yurttaş'arın kalbindel<i ulusal 
ilğiyi ve hamiyeti çoğaltmıştır 1 
Her Türk varından bir kısmını ~ 

l tayyareye sunmuş, üretmenimi!. 
dişinden, tırnagmdan artırarak 
gücü yete bileceği kadar bir 
şey vermeği taahhüt ei:miştir. 

Yurt müdafaası için bütün 
bir Türkiye' de } epyeni bir 
heyecan, bambaşka bir kaynaş
ma uyanmıştır. Hızini günden 
güne çoklaştıran bu kaynaşma
nın Akhisar' da da goğüs kabar
tacak bir durumda olduğunu 

geçende yazarken zenginlerin 
özel tebe:-rüleri beklendiğini de 
ilave etmiştim. 

Her yerde köylü,çifci esnaf ,işçi 
ve memnr ulusal ödevi yerı-

ne getirerek canla , başla 

tehlikeyi önlemek, hava haki
miyetini pekleştirmek isterken, 
varını gene bu memleketin 
servet kaynaklarından temin 
eden zenginlerin genel kımıl

danışa seyirci kalmaları tasav
vur edilemez. 

Hal böyle iken maalesef Ak
hisar zenginleri kendilerinden 
bsklenen ödevi yerine getirme
mişlerdir ve getirmek için bir 
kımıldanış göstermiyorlarda .. 

Bu karcketsizlik muhitte 
her gün biraz daha artan haklı 
bir teessür uyandmyor. Pekiyi 
biliriz ki yurd mudafaası mukad
des vazifelerin başmda gelir. 
Onu ihmal etmek, memlclcet 
ve milliyet duygularına karşı 
kalp kapnıklığı ifade eder .. 
Şüphe yok ki, biz Akhisar 

zenginlerini bu kötü vasıftan 
uzak buluruz. Zira bunlar ulu
sal kevganın başlangıcında 

düşmana silah atan, karşı du
ran ve göğüs geren kahraman 
Akhisarhların duygulu evlad • 
larıdır. Fakat bu davayı benim
semekte nedense geri kaldılar. 

Bir aytar olmakhğım itibarile 
ben Egenin heryerini dolaşıyo
rum. Ulusc!aki kaynaşmayi göz
lerimle görüyorum. Mukayese 
yapıyor ve anlıyorum ki, be
nim öz memleketim olan Ak
hisar kendi varlık ve ehem
miyeti nispetinde bu davada 
yer almamıştır. Böyle mi ol
malı idi? Geçmişin Akhisarlı
lar ~lınlarındaki şeref yıldız
ları bu kadarcık mı parlamalı 

idi? 
Asla!.. 
Akhisarın bu gün havada 

uçan tayyareleri yok değildir. 
Bunu kıvançla anarız ve ogu
nürüz. Fakat bunu kafi gör
mek doğru mudur? 

Yepyeni bir haykırış ve işa
ret karşısında olduğumuza 

göre neden bu işde de ön saf

ta yer almıyalım? Niçin muhit
te müsabakalı bir hareket 
uyandırmıyalım?. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
anlattı. Uyuyan Ragastanı gös
terdi. Matma: 

- Zavallı delikanlı! 

Diye mırıldandı, acıdı. Ra
gastanı uyand1rmak için Maga 
kolunu dürtmek istediği sırada 
kendi odasına bir kimsenin 
girdiğini işiten bu Yakomo idi. 
Odada kimseyi göremeyince 
şövalyenin gizlendiği odaya 
yürüdü. Magayı orada gördü. 
gayet yavaş bir sesle dedi ki: 

-Sonu Vaı-

Hayır!. istediğimiz yeri ala
cağız, arzu edilen hareketi 
uyandıracağız!. Lakin "duyur
ma,, işine önem vermek mev· 
kiinde olduğumuzu unutmama
lıyız .. Bu da ilgili zevatın üs
tüne düşen bir ödevdir. ilçebay, 
Şarbay, Parti ve tehlike kuru
mu başkanları alaka ve han
ketJerini hızJandırmalı, zengin· 
Jeri tekrar tekrar özel toplan
tılarn çağırarak hamiyetlerini 
tahrik etmeli, konferansla;- ter
tip ederek işe ciddi bir çehre 
vermelidirler. 

Bu zevata "çalışmıyorlar., de"' 
miyoruı, fakat çalışmalarını ço
ğaltmalarını diliyoruz.. Bugüne 
kadar Akhisarda yapılan 
teberrü ve taahhüdata bir 
göz atacak olursak yekunun 
on beş bin lirayı bile aşmamış 
olduğunn görürüz. Bunun ço
çu da ancak fakir ve ortahalli 
halkımızm hamiyetinden doğ
muştur. Halbuki bu prayı beş 
on zenginin verebilmesi pek 
mümkindi. 

Ortaya bir ekonomik bunaltı 
atarak kendi kendimizi avut
mağa kalkmamalıyız. Bu belki 
yoksui üretmcnimiz için mev
zuubahs olabilir. Lakin, para
larını kasalarda muhafaza 
edenler için değili .. 

Duymanın, duyurmanın bü
yük tesirleri vardır. Bakınız, 
şu hatıra mevzeumuza ğüzel 
bir örnek olabilir: 

Bir gün Dinar hattından 
Denizliye gidiyordum. Trende 
Denizli saylavı bay Necip Ali 
vardı. Konuşuyorduk.. Bir ara, 
yanımıza saylavın tanıdığı bir 
zat geldi.. Söz arasında ona 
sorduk .. 

Tayyareye ne verdin'?. 

•• 

O, biraz olsun heyecan duy· 
madığıuı ifade eden bir şıve 

ile: 
Hiç!. Dedi ve ilave etti: 
Ben her yıl tayyareye 

vergi veriyorum .. 
Bu cevab Necip Alinin çeh

resini cieğiştirdi, Yüzünü sa
rarttı, bütün neşesini kırdı. 
Bununla beraber saym sayJav 
ümidini kırmedı, yolculuğun bir 
buçuk iki saatını o adama ayır· 
maktan çekinmedi. Anlattı, an
lattı. Nihayet, hiç duygusuz 
görünen muhatabımıza davanın 
büyüklüğünü duyurdu. 

Zaten iş, duyuncaya, duyu
runcaya kadar değil midir?. 
Duygudan doğan hamiyetlere 
sed çekilebilir mi? 

Hep bir ağızdan söyliyebili
. H ı rız: ayır .. 

O halde niçin duruyoruz?. 
ismet lnönü hava tehlikesi

ni işaretlerken otuz milyona 
ihtiyacımız olduğunu tebarüz 
ettirmişti. Bu her yerde mevzii 
tefsir ve inceleme ister. Mem
leketi tehdit eden tehlikelere 
lakayd kalmak ve o tehlikeleri 
daha önceden bildiren ulusal 
haykırışlara kulak hkamak, 
Türküm diyen ve Türk olan 
bir yurtdaş için mümkün ola
maz. 

Bu itibarla yukarıda kendi
lerinden bahsettiğimiz alaka
dar zevatın ç<\l!şmalara daha 
akkın bir hız vermesini bek
liyoruz .. 

Diğer yandan zenginlerimi
ze de haykırıyoruz : 

- Aziz hemşehriler; hare
kete geçelim, artık, harekete ! 
Zira hareket ve gayret zamn
nıdırl... 

HulQsl GUnay 

Odeıı iş tütünleri ne halde? 

Ü etmen, 
)erini 

piyasa açılmadan tütün
satmaktan çekiniyor 

Ödemiş, ·s (Özel) - Öte
den beri Öd~miş tütüncülüğün / 

nefasetile şhret bulmuş olduğu 
bütün Avrupa piyasalarındaki 

mevkii ile aşikardır. Bu seneki 
tütünleri ise bunu teyit etmiş 
ve tütünlerimiz diğer senelere 
nisbeten daha nefis olmakla 
beraber hiç bir kazada yapıl
mıyan ve fakat memleketin ve 
sonra da zürram lehine olan bu 
ayıklama işine her seneki gibi 
bu sene de fazla ehemmiyet 
verilmekte ve bu suretle aslen 
tütünlerde mevcud bulunan 
nefaset ve temizlik bir defa 
daha temin edilmiş olmaktadır. 

Mıntakamızın 5 - 6 seneden 
beri Ege tütüncüJüğünde tut
tuğu önemli mevki ve zürraın 
programlı çalışması cidden şa
yanı takdirdir. 

1 - Zürra kalıpçıların eyi 
olmasına dikkat etmekte ve 
işçiler birliğinin ve Ticaretoda
sının imtihan ve tasdikinden 
geçmiyen vesilrnstz kimselere 
tütünlerini bastırmayıp vesikalı 
ve ehil ustalara bastırmaktadır. 

2 - İnhisarlar idaresi ekis
perleri tarafından kahp basıl
madan tütünlerin satılmaması 
hakkmda köylülere öğütler ve· 
rilmiştir. 

Ödemiş inltisar cl/spni Necati 

3 - Tütün tarlalarında ka
lan tütün kökleri inhisar ida
resi tarafmdan toplattırılıp yak
tırılmaktadır. 

4 - Tütün tohumlarının fazla 
ıslabına son derece çalışılmak
tadır. 

5 - İnhisar idaresi ekisper
leri Davud ve Necati beylerle 

Di Amerikan, GJen, Geri, 
Ostro Türk Limited ve Hüseyin 
Sabri tütün ticarethanelerinin 
ekisperleri tütünlerin tesbitine 
başlamışlardır. 

6 - inhisar idaresi eksperleri 
bay Davut ve Necati kasaba, 

... _.. ....... 
Vaı-

\ bcu de st'irmeliyim. t' ak•~ aoa-

~ 

Zabıta Haberleri: 
Polise hakaret etmişıer 

Güzelyalı Madenci Şükrü SO" 

kağında park bekçisi Alini" 
sünnet düğününde Adnan, Ah· 
met ve Emin vazife gören po· 
!islere hakaret ettiklerindeP 
yakalanmışlardır. 

Sarkıntllık 
Panayır kapısı önünde _Nur• 

oğlu Mustafamn karısmın ınao· 
tusunu çekerek sarkınhlık edeıı 
Hüseyin oglu Rifat zabıta'' 
tutulmuştur. 

Kaçak çakmak 
a· Tepecikte genel evler ıır 

sında şüpheli vaziyetle dolaş~" 
lbrahim oğlu Murad ve AlitJl~ 
üzerinde birer kaçak çakOJ8 

bulunmuştur. 

Bıçakhlar b· 
Cumhuriyet meydanında A 

· tır med oğJu Mehmedde bır ., tıı 
banca, Tepecikte Sadık og 

bu· Mustafada bir sustalı çakı 
lunarak alınmıştır. 

Rezalet çıkarmış 
1 

• 
Panayır yerinde sarhoş 0 ~ 

rak rezalet çıkaran ve pastııb· 
Tevfikin karısma laf atan Ma 

3 
mud oğlu Mehmed zabıta' 
tutulmuştur. 

Mantarcıhk 
11 Adana erkek lisesinde .
0
;; 

deme ve Kırkağaç oteh ., • 
müsafireten oturan Abıned 0tı. 
lu Mehmedin Alsancakta sa t1 
kalılardan Talip tarafından çs· 
l!rası mantarcılık suretile 
lınmıştır. Talip tutulmuştur. 

T erblyesizllk 1\1 5• 

Yangın yerinde doktor ~ .. 
tafa bey caddesinde Tnrılc ... 

·ı ar" zı 27 yaşında Makbule ı e yır 
bacı Süleyman edebe ınugıı ,e 

k !!e harekette bulunurlar en ııır· 
bekçisi tarafından tutulınu:et;· 
dır. Bunlardan Süleyman, J<ıtf 
çının elinden kurtulup 

mıştır. dll 
Bir sabıkalt tutul .... 

dcle51'' 
Güzelyalı tramvay ca Meb· 

de on gün evvel bahh~ı 9,.ıı 
medin sandalından 10 hr3afııar 
ile bazı eşya ç.;..:lan sabık 
dan Mehmcd tutulmuştur. 

se~et kavgası ~ 
Sinek i caddesinde. 0~~rs· 

14 yaşında Hüseyin v og~t4 dO' 
bim ile Süleyman oglu t Jlle' 
ğumlu Mustafa bir sepe çıt;ııll 
selesinden aralarınd~ çıılt' 
kavga sonunda Ibr~~ı~ i nıc· 
ile Mustafayı sol kureS' ıııd•' 
rinden hafif surette yara 
ğından yakalanmışbr. ıf 

Demirle yaral8rfl .,,de 
ddeSl 

Karataş tramvay ca 1• j!C 
k'naı 

bir fırında çahşan Es 1 rıı sıı 
Ahmed arasında .baıJJUJ;a~~ 
koymaK meselesinden f;s~•· 

· le çıkmış, Ahmed demır ıştır· , 
naziyi başından yaral~~··••''itİ 

......................... ~:·.~· tesP ·t 
nnhiye köylerde tutun tesb1 

··rı o· zamanında hem tühJ urııll t 
etmekte ve hem d~ . .,: tler ~er· 
tüncülük hakkında ogu 

Oıı· 
mektedirler. . ve ·~· 

7 - Eksper Necat• .. tcrd1 

vut bayların züraa gos cıolllY~ 
leri bu hizmetler!ndedilılljşle' 
müdüriyetçe takdır e vi 
dir. . ~ .. re1'olt s 

8 - Ödemiş tutun dal\, 
zarcııı sr geçen seneye na Jcllr 

azdır. Çünkü havalar' .,,
1 · · · ıet"' gıtmıştır. "ti.İP &· 

9 T .. t'" ··ter tı.ı .rSl1 - u uncu ., ruP ı ~ 
bastırmak için yag~U ~oıı>115. 

kt dır· · b!J masını bekleme .. e .. ıeritı' 
bir takım zürra tutun 

b"' tırmaktadır. 1' bll ~ 
ı O - Şimdiden Y

0

1 şsıı b" s 
.., ça J orr 

.sına tütün alınaga ıarıı J b'' 
tüccar ve komisyonc:ıe bcrİdıJ' 
tütünlerini verm.eme rıJJİŞ 0 cilt 
inhisar idaresinın ve aıı fi' 
v o•v••t u"'zerine .. rıılıJ gu ogu . P" 1tıı• denk üzerınde ·ıe 5 1ııll 

. . sureti ııııııo 
nın verılmesı . 3 3çı ·ıdif' 
caklarını ve pıyas nı b• 
t"tü t acakları ifl 
u kn ds.a may oıe.riıı ., 

me te ır. ..tün' ·ıet' 
11 - Ödemiş tu J,(eııd• .. 110 

1 ınası oıi.I J 
bu suretle ça ış ·ıe 1 "tı'jo 

. b fazlası iJ 
nın u sene ·yetle 
güldüreceğini knb 
~tmektedirJer. 
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_ Eskiden o/muş bit ~·aka-

-2- . 
b 1 Sevgilisini görse herşeyı, 

- Fakat... Zannederim 
ağrının sebebi var? 

u hatta babasının yaptıklarım bile 
söyliyecek, değil böyle ufak 
hiidise!cre, daha muazzam fe· - Ne gibi efendim? 

- Rast geldiğimiz zat, pede-
riniz Rnmi bey değil miydi? 

- Evet!... Siz kendisini nere
den tanıyorsunuz? 

- jlahi Kami bev! komşu
ınuz olurdn tammaz olur mıyım? 

- Filhakika pederimdi .. Ken
disi biraz tuhaf tabiatlı, bilhas
sa asabi ve müteassıpdır da!.. 

- Amma yaptınız! 
- Evet. Lakin haizi ehem-

ıniyet değil! 
Sonra, bu bahsı kapadılar. 

Bununla beraber Karni zihnen 
hep bu menhus, meş'um tesa
düfü düşünüyör. 

- Ne kötü taliim var! Bu 
akşam evde kavgaya hazulnn
lllalı. Sen gelde anlat! istediğin 
kadar " Ben onu seviyorum " 
de!. Babama kalırsa erkek, 
Yüzünü hiç görmediği bir kızla 
evlenir!. 
~iyordu. Ne foe, 0 gün Meliha 
ıle birazda Beyoğlunda dolaş
tılar. 

Fakat ikisinin d~ parktaki 
neşeleri yokt u. Karni, uğursuz 
tesadüfü, akşama babasile ya
Pacağı kavrrayı düşjnmekte, 
Meliha da kim bilır? neJen 
Sil.kit ve sakin durmakta idi .. 
Akşam ezanına yak ın, semt

~erine beraber geldiler ve bir, 
ıki gün sonra tekrar göriiş· 
lllek üzere veda'aştılar. 

Karni eve girdiği zaman, ba· 
basını giceliklerini giymiş bul
du. Süt dökmüş kedi gibi, ka· 
bahath kabahath içeriye girdi. 
Fakat ne tuhaf! Babasından 
derhal müthiş bir boraya inti-
2ar ettiği halde... işte o sa tin 
sakin nargilesini içmekle meş
gu}d ·· u. 
Yarım saat sonra baba - oğul 

karşı karşıya oturarak yemek· 
lerini yidiler. Bay Rami oğlu
na Yalnız abus bir çehre gös· 
teriyor, Karni ise pek mabcub 
duruyordu. O akşam böylelik· 
le geçti. Kami babasının bu 
•~kfınetini ney~ hamledeceğini 
bılıniyordu ! 

* • • 
Aradan dört gün geçti. Ay· 

haşı idi. 
Bay Rami her ay oğluna 

Yİt rı i lira verirdi. Sabah olup 
da Knmi kalktığı zaman, Fat
nıa kadının kendisine bir 
Zarf getirdiğini gördü. Derhal 
Yırtarak açtı : On adet yüzer 
kuruşluk kağıt bir de pusla ! 
Puslayı okumağa başladı : 
Oğlum! 
Bundan sonra benden heray 

Yi~rni değil, on lira alaca~sın. 
Çunkü verdiğim plrayı ısraf 
ediyorsun. Nereye israf ediyo· 
tunı diye bir sual sornııyaca-

iından eminim. Zira benim her 
feye vakıf olduğuma sen de 
enıinsin 1 

RAMİ 
Zavallı Kami, beyninden vu· 

rufnıuşa dönmüştü : 
- Tüh ! dedi on lira para 

• 1 ' 1 e ben ne yaparım ? Ah ! Bu 
darbe müthiş ! Babam, Meliha 
ile görüşmiyeyim diye bunu 
böyle yaptı ! 

Karni ogünü, ertesi günü 
tnüthiş düşüncelerle geçirdi. 
~abasının şu hareketi, Meliha 
ıle evlenmesine muvafakat ey· 
leıniyeceğini gösteri}'ordu 1 Fa
kat niçin Rami bey bu husus
ta pek şiddetli davranıyordu ? 
Acaba neden ? 

Bundan başka... işte bir 
hafta oluyor, MeJihadan mek
tup almamış, kendisile de gö

riitememiıti. 

1-ket!erebile maruz kalsa ken
a f ·disini sevmekten bir an arıg 
olmıyacagmı anlataca.kt~. 
Aşkı 0 kadar samımı ve o 

derece mukadddesti! 
* • • 

Meliha ile görüşmeyeli tam 
on sekiz gün olmuştu. Hani ilk 
ve son defa olarak parkta bu· 

1 uşlar ve babac;ma rastgel-
uşm d b . 
mişlerdi, lşte o gün en erı n.e 
Melihayı görmüş ve ne de hır 
mektubunu almıştı. 

Betbaht Kami o . kadar f~-
b h ranlar geçiriyordu kı .• na u , 

Babası kendisile görüşmez o.-
muş, maaşını da yarı~?ıı~a k~s: 
mıştı: Bunlar kafi degılmış gıbı 
bir de Melihayı görmemek; on· 

d bir haber alamamak. Of 
an b' f ı-yaral.bi! Bu dayanılır ır e a· 

ket miydi? 
Bir akşam eve avdet eder-

ken, mutadı üzere. ~o~~~~ey~ 
uğradı.Postacı Kamıyı gor~nce. 

- Bayım, bu sefer var .. 
D~di. Knıni zarfı alıp kapı· 

dan çıkar çıkmaz yırttı ve he· 
yecanla okumağa başladı: 

Karni! . . .. 
Bilsen şu on beş, yırmı gun 

zarfında seni görmediğime ve 
sana bir danecik olsun mektup 

.. deremediğime ne kadar 
gon d "t 
müteessif ve ne ka ar mu ees· 
siriml Fakat eminim ki maze· 
retlerimi bilsen.. Beni haklı 
görür ve affedersin! Mektup
larını aldım. Emin ol, ben de 
seni aynı şiddetle seviyorum ve 
hiç bir kuvvet... Amma hiç bir 
kuvvet beni senden ayıramaz! 

Anneme, seni sevdiğimi söy
ledim, muvafakat etti. Yakında 
nikahımız kıyılacak, düğünü
müzde yapılacaktır. Hem sen 
hiç bir şeye karışmamak şar
tile! anladın mı sevgilim!. 

Mehha 
Ooh Kami sevincinden çıl

dıracaktı! Doğrusu Me~ihadan 
bu derece samimi bır aşk 
ümid etmiyor ... Onda bukadar 
saf ve alicenab bir kalb oldu

ğunu bilmiyordu. 
Artık Karninin hulyaları ha-

kikaten pek yaklaşmıştı. ı Yal-

Babası ah o bnbası. Hiç 
nız.. 1 • • • • 

şüphe yok, Mehha ıle ızdıva-
cına razi olmıyacnktı. 

Bu hnlde ne yapmaliydi? is
ter istemez babasının sözünü 
dinlemiyecek, Mclihayi alacaktı. 

•*• . 
Aradan on gün kadar geç-

mişti. Melihanm iş'arı üzerine 
Kaıni mes'eleyi babasına açtı. 
Bay Rami, oğlunun bu sözle
riı::i duyunca küplere bindi, 

kızdı, bağırdı: 
- Olmaz, olmaz Kamil dedi. 

Babalık hnkkımı helal etmem. 
daha doğrusu bu kızı alırsan .. 
Seni reddederim. Bir daha ba
bam var diye gelib beni gör
me, arama, bulma ... 

Karni, Melihayi sevdiğini, 
onsuz yaşavamıyacağını söy
ledikçe balıası daha köpü
rüyor ve ayni nekarah tekrar 

ediyor: 
- Olmaz, olmaz! Ben razı 

değilim, ben zin vermem! Eğer 
Melihnyı alırsan oğlum Jeğilsinl 

Diyordu. 
Artık o dereceye gelmişler-

di ki ne baba oğlunun, ne oğul 
babasının söylediğini anlamı· 
yor, işitmiyor, yalnız ikisi de 
söyleniyor, bağırıyordu. Niha
yet araya Fatma kadın girdi 
ve herkes odaaına çekildi. 

Klmi, ertem .. bah meseleyi 

__ S A 

lngilterenin Maltada 
e ·rler 

• ·-·- E;.1iJ'!!IC ____ _ 

Malta askeri hazırlıklara en geniş 
Ölçüde sahne olmuştur 

Bertin- Föl
ldşer Beohah
ter gazetesine 
30 Ağustos ta
rihile Londra
dan bildir liyor: 

İngiliz hüku
meti Maltaya 
harp malzemesi 
ve uçak topları 
taşımak ıçm 
İngiliz bandı
ralı"Bclerofon,, 
yolcu gemisini 
kiralnmıştır. Bu 
vapur, Ports-
mut'da asker 
ve harp mal
zemesi yüklen- ltal;anlamı (Duilo) Knıvazörü 22 mil stir'atındadır 
dikten sonra 305 /ik 13 ı·e 150 lik 12 topla mürelılıezdir 
hemen hareket edecektir. pura harp malzemesi taşımak-

Haber aldığımıza göre, bu tadırlar. 
süel taşıt işlerinin asıl büyük Britanya hiikiimeti, Maltaya 
partisine Savthemteu limanın- yaptığı bu asker ve harp mal-
dan Maltaya gitmek üzere Salı zemesi taşıtından başka, ayrıca 
günü yola çıkacak olan süal çok daha geniş ölçüde süel 
taşıt vapuru Noyraliya gemisi tedbir almakta olduğu anlaşı· 
ile başlanacaktır. Jıyor. 

Britanya hükumetinin vapur Lee on Solent ve Gosport'-
kiralamağa kalkması ve dolayı· daki deniz uçak istasyonlarında 
sile yollarına yetişecek kadar artık hiç kimseye izin verilme 
elde vapur bulunmrması Lon- mektedir.Karageus uçak gemisi, 
drayı velveleye vermiştir. Bu bütün uçaklarmı güvertesine ala-
taşıt i şleri dolayısile Deyli Tel- rak harekete hazır bir halde 
graf gazetesi şunları yazmak- beklemek emrini almıştır. Bu 
tadır: gemide de artık hiçbir izin 

"Asker taşımak maksadile verilmemektedir. Leeon Solent 
harp dairesi tarafından kira- Gosport istasyonları ile Kura-
Janmış olan 9000 tonluk Bele- geus gemisi anayurdun se.vga-
rofon vapllruna Maltaya gitmek sına verilmişlerdi. Deyli Tel-
üzere Portsmut limanında top graf nytarmın verdiği habere 
ve daha başka malzeme yük- bakılırsa, Turius ve Kurageus 
lenmektcdir. Bu işlerle deniz gemileri normal yüklerinden 
yaya kuvvetleri ve topçu kıta· başka (biri 33, öbürü 48 uçak) 
atı uğraşmaltta, kamyonlar ılizi güvertelerine ayrıca uçnk yük-
halinde şehirden geçerek va- le · l d' mış ! r ır. ,, 
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Uluslar 
Sosyetesinin 

On altıncı asamblesi 
bugün açılıyor 

e dir 
Uzman!nın 
lncelemeleri 
Kastamonu, 7 (A.A)- Ken· 

dir uzmanı profesör T obler 
taşköprü ve yöresindeki ken-
dir yerlerile müfrit usul ıslat· 
ma havuzları üzetindeki ince-

Cenevre 7 (A.A) - Arjantin 

delegesi ve konseyin şimdıki 

başkanı B. Ruiz guinauzu 

pazartesi günü uluslar sosyete-
lemelerine devam etmiş ve bir 

sinin 16 mcı asamblesini aça-
çok teknik noktalarda ilimiz 

caktır. Asamble yeni başkanını 1 ehine hususiyetler görmüştür. 
seçecektir ki bunun Bay Benes Uzman bugün göl vadısı üze-
olması çok muhtemeldir. rindan adaya gitmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Melihaya bildirmiş ve en lü- hi hakikatı söylüyorum ! Hiila 
zumlu eşyasını ufak bavuluna İnanmıyor musun ? Peki, bak 
doldurarak erkenden, kimse şimdi nasıl inanacaksın! 
kalkmadan Melihaların evine Böyle söyleyerek Meliha 
kaçmıştı. Babasına yazdığı bir kalktı, odadaki konsolun açtığı 
tezkere ile de, Mıelihayı almıya gözünden ufak bir kutu çıkar-
karar verdiR"ini bildiriyordu. dı ve : 
Hemen o gün Meliha ile ni- - İşte! dedi, babanın bana 
kahları kıyıldı. 1Jk perşembe yazdığı ilanı aşk mektupları!. 
günü de Kami, Meliha ile zi- Şimdi Karninin evzamda 
fafa girmişti. büyük bir tebeddül, enza· 

.* • rında garip bir parıltı ha-
izdivaçlarının tam haftası idi. sıl olmuştu. Melihanın geti-

Meliha dedi ki: rip önüne koyduğu kutudan 
- Karni! Babanın benimle titrek eJlerile bir mektub aldı, 

evlenmene niçin razı olmadığı- okumağa başladı. Renkten 
nı hiç düşünmedin mi? renge girdiği halde bir diğerini 

- Düşündüm.. diğer birini daha... Beş, altı 
- Peki, bunu neye hamlet- mektub okudu. Zihnen o kadar 

tin ? büyük ihtilaçlar geçiriyordu ki. .. 
- Fazla teveccühüne! Okuduklarını bile tamamen an-
- Yanılmışsın 1 la yamamış, yalnız ... Evet, 

• - Kim bilir? yalnız babasının iki, üç mek-
- Evet, yanılmışsın ! Baban tubunda tekrarladığı şu cümle-

neden benimi\! evlenmeni iste· ler hatırında knlmışb: 
medi, ben biliyorum. "Meliha! Seni seviyorum. Bil 

- iyi ya, neden istemedi? kı benim olmazsan ölürüm ve 
- Çünkü... Baban da beni sen de benim katilim olursun! 

seviyordu! Hayatın için bulacağın başka 
Melihanın bu sözü üzerine bir arkadaş da -bilerek veya 

l · biJmiyerek- senin, yani benim Kami şaşaladı, sonra sevgi isı-
1 k katilimin şerik ve muini ola-

nin taka ettiğine zahip o ara : 
- Latife ediyorsunl dedi. cakhr! ... ,, 
- Hayır, latife de2'il! Billa- Mazlum 

Bulgaristan'da Yugoslavyada 
Bulgaristan'da Sliven kasa- ~Yugoslav öğretmenleri bir-

basından 15 kilemetre nzaktn- liğinin Saraybosnada toplanan 
ki dağlarda bir mağara içinde, kongresi dolayısile tedrisat kül-
büyük bir baskı makinesiy!e tür direktörlüğü Yugoslavyada 
bir çok gizli basılmış şeyler, okulların durumunu gösteren dik 
sempatik mürekkebler ve başka kate değer sayılar bildirmiştir. 
bir takım malzeme bulunmuştur. 
Bu taraflarda birkaç aydan beri 934 ders yılı sonunda memleketin 
Komünist partisiyle, Komünist ille okullarında 1.388.498 ço-
gençlikleri adına çıkarılmış bil- cuk vardı. (Yugoslavyanın nü-
diriğler dagıtılmaktn idi. Bunun fusu 13 milyondan fazladır.) 
üzerine araştırmalar yapılmağa Öğretmen sayısı da 23159 dı. 
başlanm:ş ve 8 ldşi ynlrnlanmış-
tır. Bunlar sıkıştırılınca haki- Buna göre ortalama olarak 
katı söylemişler, mağaraya gi- her öğretmene 60 talebe düş 
derek bu gizli basımevi mey- mektedir. Morova'nın bazı 

damı çıkarılmıştır. yerlerinde bu nisbet çoğalmak-
§ Bulgar l·avunlarının mem- ta ve bir öğretmene 72 çocuk 

lekete g irmesini kolaylaştırmak 
düşmektedir. Macaristanda bir 

istiycn Polonya hültümeti, önü-
müzdeki eylfıl ayi içinde bu öğretmene 47, Romanyada 45, 
kavunlar üzerinden alınan güm- Bulgaristanda 36, Avusturyada 
rüğü indirmeğe karar vermiştir. ı ise 26 talebe düşmektedir. 
l"'.'3lr~~~rr'"1"'~~~~~~--

aş ağrısı mı ? mi? •• evra JI 
Der al bir l<aşc 

A H 
ÇRİPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
böbrekleri yormaz 

RADYOLIN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyaker· 
leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satılır 

-Kiralık bahçe-
r Güzelyalıda "Çakalburununda,, deniz ve dalyan bitişiğinde 
kırk dönümü (otlakiye) ve kırk dönüm bahçe olan 80 dönüm 
arazi kiralıktır. içinde dört odalı iki katlı köşkü, hayvan 
damı, kümesleri, biri motörlü ve diğeri dolapla iki kuyusu 
vardır. lstiyenler bahçe köşkünde oturanlara yahut ta Ma· 
nisada (Karaköyde) berber Ziyaya başvurmalıdırlar. 

( 2021 ) 5-9-12-17 , .. 
B. TahsininKurtuluş yurdu 
Hastanesinin AM~Lıy AT 

ve yevmıyelerı fiab 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatıarı 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatlara 

1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

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

Adres: lzmir Çivici hamamı civar:ı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

17-26 

lzmi ithalat gümrüğü müdiir
ı lüğünden: 

Tesbit defteri: l 46 
Eşyanın cinsi Kilo gram 

Köhne otomobil demir parçnları 3678 
Yukarıda yazılı eşya 18-9-935 inci Çarşamba günü saaat 14 

de açık artırma suretilc harice satılacağından işine gelenlerin 
ithalat ~ümrüğü satış komisyorıuna müracaat etmeleri iliin olunur. 

9~18 2811 12050\ 

s 



Ankarada Orman çiftliğinde öz Türk sermayesile kurulan Milli Bira 
Fabrikasının pek kıymetli mahsulüdür 

//T/ ~--

ANKARA BiRASJ : Orman çiftliğinde yetiştirilen hususi bir 
t • A ·1 fi bJ d (Şerbetçi) l kt d =-~~;1,~.>:.ı~~~;.~~,;.~~;,~~..: .. ·!;ı.~~'!:~;}.8J;:');,.n~ı:}?~-ı· .. ·::,..~;.~;.: .................................................................................. ~.......... ıp rpa ı e u on an 0tu yapı ma a ır 

ANKARA BiRASJ : Mide buJandırmaz, Baş ağrıtmaz, Asabı 
ııımımııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııımımııım!!ın1111:1t::!!ı::::: Bozmaz yalnız sıhhat ve neş' e verir 
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Ankara Birası en son sistem ve tamamen otomatik 
Ve modern bir fabrikada yapılmaktadır 

ANKARA BiRASI 
• 

UZVİYETİ BESLEYİCİ 
SULU El:İEl GII >..A.I )Ii t 

• 

1 
Yalnız m.emlekeıtmlzln değil dftnyanın en iyi 

, 

Biraları sırasında ünlü bir yer almış hususi bir tip biradır 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llllllllllilll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlt 

Nlemleket;miz;n heı yeıınde heı kes 
• 

ANK BiRASI içeı ••• Çünkü bu biı a ya/nı$ 
Tüık paras;ie kutulan bit fabt;ka mahsuıo
düı .Hem ucuz ve ayn; zamanda da tem;zd; 

11111111111111111111111 

Ankara Birasını Lokanta, Bahç 
Gazinolarla, bu işlerle uğraşan 
Dükklnların hepsi de bulabilirsini 

ANKARA ORMAN çiftliği . Telefon: IS:l.f 
ANKARA Bira fabrikası: 1391 



Sovyetler 
Birliğinde 
$cwyetler birliği ile lran 

~ra11nda bir tecim anlaşması 
•nızalanmıştır. Ayni zamanda, 

Her Halde Görünüz 

Sovyetler Birliğinin tecim orun· 
takhğı, İrana her yıl Sovyet 
iir&nleriy)e ve hele maden, 

• 
rı 

ş~ker, kibrit, çimento ve. ma
kına satışı için Iran fmans 
bakaıalığiy)e kontratolar yap
lllışbr. Ayrıca Iranda yapılacak 
PallllJk ayıklama, yün yıkama 
~~ pirinç kırma makineleri 
•çııı Sovyetler birliğine sipariş 
•eritmiştir. 

Dokuma Fabrikasının ilk Pamuklu 
olarak 

defa 
çıl<ardığı mallar sergide 

SÜME BANK 
Yunanlstanda 

Noy Fraye Prese gazetesi-
niıı · b' • A~!~a aytarı ga.zetesme 

Pavyonunda teşhir olunmaktadır 
ıldirdıgıne göre; eskı Yunan 

krala Y orgi, kıralcı gazeteler· 
de._ hirine verdiği bir diyevde 
;ıua uzadıya, iyi bir ordunun yY ... arından bahsetmiştir.Kral 

0 !1i, sübayların kendi arala7 
İ:1d& kardeş gibi geçin?Iel.erı 
d llladır. bu fikir kendılerme 
aha süel okulda iken aşılan· 

1111ilcLr diyor. 
8-i Kral, Yunanistanın dış 

fRIGIDAIRE Yaln z evi izdeki konförü 
Temin eden Soğuk ha va dcJabı değildir 

FRIG D ll E 't!Y-.ki, ına dokunarak demiş· 
~ • d yabancı memleketler e f01i!1i dostlarımız vardır. He· 

çek kan anlaşması bizim için 
~ 0 hüyük bır önemdedir. Ba· 
1 alil da vakti le Türkiyeye yak· 
aş-.k teşebbüsünde bulun· 

Ayni zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılıyacak 

==~· Bu gayeye çok geç er· 

Büyük tesisah 
l< llliz b ze pahalıya maloldu. 
ıi~~ Türkiye, bag~-~-

Da me1dana ltz~i~:;;~ .... }.!.g~«;,~sesedir 
Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar L. 1Y• dostumuzdur. ~ 

Jc· ,, .. , korumak için, saygı tel· 
111 eden iyi bir orduya ffizum 

~rdır'. .Bunu her Yunanlının 
a._ lllesını arzu ederim. mahallebiciler, lokantacılar 
..... katil kendini zehlrledl 
la Eatonyada Reval' de ölüm Birahaneler •. llcann giyen bir katil, ceJlidın 
~~i~i zehiri içerek kendi ke~
;.a_ 1 ıdam etmiştir. Böyle bir 
..._. cezası Estonya'da ilk de--
~~rülmektedir. idam yerinde 

FRIGIDAI 
~an doktor, mabk6maD 
... en öldtiğünü görmüş-

- :)oğuk lıava tesisatınız için mühendislerimiz emrinize amadedi 
t777~ZDY.A rzz: '7-ZZ. ne~~-. w•• 

~ Verilen zehir siyanör 
~ Potasyom idi. Ceza ka· 
~a göre, zehiri içen mah· 
~ beş dakika içinde aimez
.. , •ıılarak öldüriilmesi gerek· 

BOURLA Biraderler ve Şsı 
lstanbul - Ankara - Izmit 

~tdir. 

Af 11• Şarbaylı~ından: 
yon J . 11 Af D kasabası dahilinde hal 

~ - Eksiltmeğe konulan ıt SO biu'Hradır. 
.. •dır ,, Mubaldlllllftl bedeli ak anlardır: 

2 - B · 'd ... ..tn.meler ve evr ş 
4 u ışe aı oı--·-. 

- Eksiltme şartnam• 
~ - Mukavelename 

- F enaiğ prtname 
1> - ınoo projeleri . 
E - Vahidi kiyasi fiat cedveli k U y fen heyetinnen ve 

b l.tiyenler bu şartnameleri ve evra ı ra 
llafıa dinktarlüğünde grebilir~r. h pnfi saat 15 de Afyon 
~ - Eksiltme 1-10-935 ta~de :.ilecektiı. 

aylığı encümen dairesinde ı~ra a ılacakbr. 
4 - Eksiltme kapalı za~. us~b~~~ (3500) lira muvakkat 

ı~~ - Eksiltmiye girmek iÇll! ~Ticaret Odasına kayıdı bulun· 
~at vermesi, bundan başk . bir parça da en az otuz 
.:-s-n d • .k ibras etmesı ve al 
iaİIİ • • aar vem • • d 'ri re•iyedcn mmış vesika 
~rahk iş yapbğına daır . ~v..:. mimar veya inıaat mfiben· 
~· .._eai veya ba ıibi ıeraı~ :n mes'uliyeti fenniyesini ka
L-.1 göstermesi ve bunlar da ~ddak sened ile taahhüdü la
.,... ettiğine dair Noterlikten mu 

~r. ibı .. maddede yazılı saatten bir 
- Teklif mektublan üç cu ine getirilerek encümen bat· 

~~evveline kadar Uray encfin!enil cektir. 
~.. k bilinde ver e 
~ rına. makbuz ~u a k blann nihayet üçüncil maddede 
oıta ıle gönderilecek me tu e dış zarfının mühürle iyice 

saate kadar gelmiş olması v 
Patılmış balunruası lazımdır. 

1 
d"I ez 

P 'k 1 kabu e ı m . 
ostada olan gecı me er l-S-10-15 2791 (1297) 

NEDKALMiNA 

7~9~11 (2035) 

Her nevi izahat Ye krokiler için qağıdaki 
IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

G. D. G iR AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Devlet Demiryollarından: 
Aydın hattı dahil olmak üzere Devlet demiryollan ıebekesi 

dahilindeki istasyonlardan lzmir, Karpyaka, Bandırma, Haydar

paşa, Derince, Samsun ve Mersin istasyonlarına tam vagon ha· 
mule]i olarak yapılacak palamut ve çam kabuğu nakliyah iç'n 

muaddel D. D.139 numaralı tarife ihdas olunarak 8-inci işletme 
mmtakasında 119/935 tanhinden ve e as Şt!bekede 1 T eşrinietel 
935 tarihinden 'tibaren meriyete girecek ve aşağıdaki Bcretlere 
tabi tutulacaktır. 

1 kilometreden 100 kilometreye kadar ~lan mesafede beher 
ton ve kilometre Hf!Da 4 kurUf. 

101 kilometreden 300 kilo111etre1e kadar olan mesafede beher 
ten ve kilometre bqına 2 kurut ve 301 kilometreden fazla 
mesafe dahilinde Miler ._ " kilemetre batına 1 k..,.. llll'ife 

ve Mamula 
Şirketi 

Türkiye Yağ 
Sanayii Ltd. ........................ 

Saygın yurddaşlann mamulatı h 
kında ötedenberi gösterdiği rağl 
ve teveccühün miıınettarı ol 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikalar 

Bu kerre çıkarmağa muvaffak old 
nebati tereyağını lezzet bil· r müşterile 
büyük bir sevinç ve onörle takdim ed 

TURYAG 
ismini verdlllmlz lfbu "Yemek yaaı 

cins ya§lardan islenen bUtDn ••raHI 
ideal bir "Matbab,, yalıdır. 

Bununla her türlli leziz yemekler hazırlandığı 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlıl 
pılmasında büyük muvaffakiyetle kullanılmaktadır 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek te 
tına malik oldukları gibi bittabi temizlik hususun 
ince ve kiiçllk noktalan bile kat'iyen 
edilmemektedir. 

Bundan dolayı vücutlarile onBrlendiğimiz sal 
sahibi doktorlarımız hızım cihazlan ıayıf ola 
hastalar için hazırlanacak yemeklerin bu 
larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye et 

"TURYAG,, 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu 
daha sarih maliimat alabilmek için Turandaki mü 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu olduğ 
saygılı halkımızın emirlerine amade olduğunu ar 
keza 9 eylül seTgisinde genel kapının sol tarafın 
1 ila 4 numaralı pavyonlarımızı ziyaret buyurma 
rica ederiz. 

• 
YEN9I 

Hurufat Dökümhanesi 

Abdüliziz Heybe 
• Murabıt Çarşısı No. 25 iZ ........... _ 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabuklu 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterl 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çallt 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda lcatolog ve fihrist gönde 

Şekil No. 1511 F.O. Şekil No. l 26 F.O. 

1 >.A.Iıv.l:C>N9 
Yıldırım Pilleri 

Ve fenerleri 
Ve ampull 

Blltla markalann en iyisidir 
Siparit içia teldi 1RDaralarının bildirilmesi kAfidir . 

.......................................................................... 
------- - - - • 1111 • • • • ft.ft 
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VAPURDU 

•• 

0'.777./ L'/'.L7..7-7Zi .. /:Z/.../J.../.L7..Z/./../../J'../.X7.zJ 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Ecz nesi 
ne uğrayınız 

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

lznıirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
• ~ ... • "<i!'!". . 1 ~ . - o •. ·~ • ! ., 

. ~irkecide o maniyeotelinde 
:= •.·. ~ 

Her iki otelin müsteciri Türklerclen en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
tidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ili~vcten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Sa o , yen e { ve yataı~ odaları uzı I · raçç 
Kardeşler n1obilyelerile süs] ey· niz ••• 

Merkez: Şube: 
An icara 

Anafartalar 
Caddesi 

?--; 

zacı 

9 

' 

1 

Eylül Seref e 
~ 

emal Aktaş iia 
Büyük ucuzluk 

Eczanesinde 
yapıyor 

1 Eylôl sabahından 9 Eylôl akşamına kadar 

9 gün 

Kemal Kamil kolonya - Esans ve mustahzaratında, gözlUklerde sıhhi 
korsalarda, bUtUn recetelerde bUyUk tenzllAt 

Her yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvannz 
'2Z:::z::rı::::ı:ı~~~m.sm:mmz:mm1illlElııam .. m• ...... ı..-. .......................... . 

Kemal Kamil kolonya - Esans ve mustahzaratında yüzde 10 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp·rin Bayer 30 
Korizol 11 nezle ,, 25 Kemal Kamil çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ,, ,, gülsuyu ,, ,, 40 
Okinolin 11 saçsuyu ,, 40 11 n kınakına hulasası 40 
Gliserin şışe 20 Müshil hapları kutu 10 
Çocuk donları radyum 40 Çocuk muşambaları radyum 40 

Tokal on Kremi gündüz için 65 
,, ,, gece ,, 80 

Nej - seven pudrası 60 
lngiliz sodası kutu 12,5 
Kolonya fıskiyesi 20 
Şark Malt hulasas 55 

İzmir 
İkinci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
TJ. 3778 

MERKEZ hastanesi ~ 
KULAK, BOGAZ 

Kınacı Han BU ~UN ŞIEFİ ~ 
Nu.5 Tel.1426 ' ikinci bey.er sokağı ~ 

Beyler hamamı karşısında 1' 
~ No. 41 
N Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 

Buseneki 9 Eylfıl panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar- N TELEFON 3686 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmt!ğe ş·mdi- 24-26 (924) ~ 
den~h_a~z~ır~Ja_nı_n_•z_.~P_a_vy-.o~n~N~u_.~1~0~8~=,...,....~~.......,.--......,...__......-...---.........--'-~~~z~7z7ZLzzzzzzzz7J7z777_n7~~ ı 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk oku • re 
Bina~u yeniden ve noksansız bir sure te yapılmış oEan metli 

Ana ve ilk kısınllarına talebe ka~lt ve kabulü eylülün ikisinde başlar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
rz7_zzzy7.z7..zz'lLL/L7h en son usullere gore hazırlanmıştır. 

? ayit işi . için her gün.saat ( 9 DAN.17 ) ye kadar yeni binanın 
v77117.zx.7Y27Z'~ KESTELLi CADDESi üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunma~ıdır 

l 
~ rı 

AK AD 
N NU GöR 

•• •v• 6-26 (2001) 
--~..,,._..,......,...... ____ ~~..,,.._-,_..,._..., __ .........,......,........._....,.,__,....~._ go-- ı u a 

sergisi de • 
ır yer 

Süper 564 WL ~ 
rllL/// L//Z710'JL.ZYY..7..7ZZZZTL/J 

Modelinin ---- Radyosu panayır 
6 lambalı Şerefine gelmiştir 

sa, orta ve zu mevce erri üyül{ bir has.:.a-
siyetle alan ve l<udre i sa·ı:- makinalardan üstün 

bu makina zar· bir şe ide arzedilmıştir 
Fenneıı en son tekaınü lerini nefsinde toplıyan ve en 

nıüşkiillerin hayretini ıuucip oJan hu makina 

Sayı 

A İKASID R 
V7-7-7..7..7JLZ7.ZZ7-71r:ç.~_;;50i:ş;,:r?X777777..ZZ7...7..7.J 

r7777 . .ZZ./JJ.7J../.../../J./L/.L7JJ./J 

·r halkı 
al<inayı 

• 

ve an.ay r ziyaretçil~ inin 
tetkik etnıEleri için 

VE . 
Şürekası 

Ticarethanesinin Pavyonlarına 
Hararetle davetlidirler 

(2035) 

e 
"' 

z g ' 
çekici 

Pavyon 

D { 

a 

a • 

s ."la ğ , Ü •• 
re k g .. ze İi! •• 

"' gı, 

utla a ziyaret edi iz 

li · ıer 
ş arı, 

§'olJ118ı 

a a to tan ve perakende satılır 

. SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 
. Evi Ka. antina tramt'ıty cad
desi No. 599 Tel. 2545 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 9 eylillden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
ll!rdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam Amsterdam ve 
liamburg 

1

lımanları için yük 
alacaktır. 

ÜRESTES vapuru S eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şaJthktan sonra Burgas, V arna 
\'e Köstence limanların hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahr ıye ettikten sonra Burgas 
~arna ve Köstence limanlarına 
areket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNtEN 
ı·· VIKINGLAND motörü 2 ey
ulde beklenmekte olup yükünü 
tahr ıye ettikten sonra Rotter-

daın, Hamburg, Dantzig, Gdy-
11· 
d~•· Goteburg, Oslo ve Iskan-
ınavya limanlarına hareket 

tdecekt' ır. 

1 
.• /iEMLAND motörü 16 ey· 
u de gelip yükünü tahliye et

lt"k b ı ten sonra Rotterdam, Ham-
b Urg, Dantzig, Gdynia, Gote-
1.urg, Oslo ve lskandinavya 
ırnanfarına hareket edecektir. 

11
• VINGLAND motörü 2 teşri

tı~vvelde gelip yükünü boşalt
b tan sonra Rotterdam, Ham
h urg, Dantzig, Gdynia, Gote· 

urg, Oslo ve Iskandinavya Ji-
SınanJarına hareket edecektir. 

ERVicE MARITıM Ru\JMAİN 
1 
.• 
1
5UÇEAVA vapuru 5 ey

~ de gelip 6 eylülde Ma'ta, 
. ~nova, Marsilya ve Barıelone 
•çın Yük alacaktır. 
I(· dandaki hareket tarihlerinde 
~ değişikliklerden acenta mes-

Yet kabul etmez. 
d Fazla tafsilat için ikinci kor

Onda Tahmil ve tahliye binası 
ark t asında Fratelli Sperco acen-
alıg~ ı .. d"I . . 
1 

na muracaat e ı mesı rıca 
o unu r. 

Telefon: 2004-2005 

Göz He~iml 
MlTATOREL 
z Adres - Beyler Numan 
b adc sokağı Ahenk ınat

aa-.;ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

.., (229) 
t/7 <4 1 

/'L/,L//..71Y.Z777..ı(L//7///). 

Hususi muallim ~ .. 
ikmale kalan ilk ve orta ~ 

~~ktep talebe! ri sJr:ıt'e im- ~ 
1 ana hazırlanır. ( M. Z. ) ~ 
~muzile KemeraJtında An: 

ara kraathanesi ittisalindekı 
tuvalet salonuna müracaatlan 

5-10 
lllllll~lfil~;ıc;G~Ailt~•..ur.~ 

V. 
W. :F. il. Van J)er f 

Zee & Co. ' 
Deutche Levante Linie 

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

CHIOS vapuru 16 eylülde 
beklen;yor. Hamburg, Bremen 

ve Anversten yük çıkaracaktır. 
ITAURI vapuru 16 eylülde 

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

alacakbr. 
WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

yük alacakbr. 
W ASGENW ALD vapuru 14 

birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşr:ine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

ARMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 7 ey
lülde bekleniyor. Anvers, Rot· 
terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 
NORBURG vapuru 8 birinci 

teşrinde bekleniyor. 8 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter· 
dam ve Hamburg için yük 

a1acaktır, 
Arment Deppe - Anver.s 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Doğru An· 
vers için yük alacaktır. 
American Export Lines Nevyork 

Birleşik Amerikaya doğru 
seferler 

EXECUTIVE vapuru 18 ~y-
lülde bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
DEN NORSKE Middelhavs 

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

lülde bekleniyor. Doğru Dippe 
ve Norveç limanlanna yük 

alacakbr. 
SAN ANDRES motörü 23 

birinci teşrinde bekleniyor.Doğ· 
ru Dippe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

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

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

alacaktır. 
A TID motörü 29 ağustosta 

bekleniyor. Be!grad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Vıyana ve Linz için yük 

alacaktır . 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isim!eri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 • 2008 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol arşısında 

30 
"b" b"r zamandanberi temizlik v 0

• istika-
sene gı ı uzun ı . 

rnetile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı t~mıra~ ya-

pıl "d t j ·ıı'g" e ait levazımatı tedarık edılerek 
mış ve yem en o e cı . . . . · b l · 

te "f d k ı u··şterimizın her türlü ıstıra at erı 
şrı e eçe o an sayın m 

temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 
C. ·ı "lb lar.ı-n aelecek konuklarımıza 
ıvar ı çe ve ı ay Qjl o • 

haricl11de kolayhklar ı&ıter:ilmektedır. . .. w 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakıkatı ogrete-
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş-
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

23 - 26 

Oliver Ve Şii. 
L1MlTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpoo) ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylü!d; 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Gtasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup 18 eylüle 

kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey

lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 

ve ayni zamanda 6 teşriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala-
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALILEA vapuru 10 eylül

de Hamburg, Bremen ve An-
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
p.ur~arın isimleri üzerine deği
şıklıklerden mesuliyf't kabul 
edilmez. 

~1.7'..Li!!nU..TL7~Z. 

Muallim .Doktor 

A~met Hulüsi 
!~ ALATAŞ 
1 ~ lç hastalıkları doktoru 

1 
~ Kemeraltı Şamh sokak No.20 
t77Z77Y..7JY.7.7/J:Z7.J~J.7..7--7'..L7J_zzz)'" 
• zn 

Bugüne kadar piyasaya çı-

karılan traı bıçaklanaın 

•• eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübeJile aalaşılmııtır. Rahat 
ye ferahlıkla traf olmak iı
tiyenler 

fzmir Kuzu otlu A 
çar111ı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~••at magaza-
sıaa müracaat et.inler. • • rzMJIJV'"~ 
Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeıit 
Kulaktan geçme kilçilk 

düğmeli model 

TİLKİLİKTE 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaljhJinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcciları 
Faali yettedlr 

~er türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel lokanta 
gazmo hül~sa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolard~ 
bol bahçecık suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

Flatlar: Banyo. ~ahit olmak üzere insan başına otelde 
karyola ]()() - 75 dıger kısımlarda gene insan batın• I inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi va AH Balcı 

23 - 26 (1180 

9 EYLÜL 
BUyUk kurtuıu, bayramı t•reflne 

Şifa Eczanesi 
l Eylülden 9 Eylül akşamına kadar, tuvalat çeıitleri ko-

lonya ve müstahzarat ve reçetelerde fevkalade te~zilit 
yapacaktır. 

İzmirliler ve bmirdeki taşralılar bu büyük fırsatı kaçır
mamalıdırlar. 

S. Ferit kolonya, esans ve müstahzaratında % 10 
Asprin Bayar 30 Gözlük çeıitlerinde % 10 
Çocuk donlar:ı Radyüm 40 Sulfata komprime 9 

" muşambası " 40 .. " ıekerli 12,5 
Şark malt fosf. 55 Calci ostelin iğneleri 190 
Dit fırçaaı estr. 10 lngiliz sodası kutu 12,S 
Kasık bağı Avrupa 200 " meyva tozu kutu 100 

DiKKAT• S. Ferit ŞiFA ECZANESi 
• HUkOmet sırası -

- Neden ıizde içmiyorsunuz -

F.~zıa sıcaklarda ittibanız keıilir yemek yiyemeuiaiz 
dııer taraftan fazla terlediiiRiz için kalori aarfeder 
zayıf düteniniz. 

Bunu kalfllamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmah 1 

T ec:rlbeıi yapılmıt binlerce kifiye ıeaçlik, ııhhat •• 
• .. 'e •ermit olan 

Ki na Lftlll 
yi ahp kuJlaamah 

Kullanıpta faideaiai 16rmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMiZ 

YAPILlR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir ma:ıtiye malik ve dllnyanın her tarafmda tak

dir kazanmıı srUzeJlik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliiini muhafaza eder. BaJsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde raibet buJmuf ciddi bir markudır. Çilleri ve buru
ıuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahteder. Ruh
nDvaz kokusile ayrıca ıBhret kazanmıtbr. Balsamin kremi kati
yu kurumaz. Teninizin latif tazeJiğini cildinizin cazip taravetini 
ançak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 



...... -- '"-~--_.- -- ····-·-·--- - . 

fütiyaclanmza Hangi Otomobil Uygun~uU 
------------------,~ __ , ________________ ....... 

Sedan 4 kapı~ · 
Kalabalık aileler, taksi ve ekseriya yanında müteaddi' 
kimseler taşıyanlar için bir otomobildir . 

Ucuz fakat 5 kişilik ve kapalı otomobil istiyeoleı' 
ve küçük çocuklu ailelere tavsiye edilir. 

e 

Tek kimseler ve iki kişi!ik aileler9 profesyonel kinısel: 
doktorlar, avukatlar, siyasi adamlaı·, seyyar s'J 
memurları için bir sevimli otoilıobildir. Arkasında Y 

~ 

vardır9 güzel havadar 5 kişilik olabilir. 

on 
Daima açıklığı sevenlere her vakit 
dolaşanlara bu otomobil çok elverişl ~dir. 

J' . 
dağlato 

··rıere 
Ucuz bir spor otomobili genç kimselere anıat0 .. rii'. 
ve yüksek mektep talebeleı:ine bu otomobil çok iş gı° ,;; 
Bu otomobilleri ŞEVROLE fabrikası iki çeşit J~ge~ 
yapmaktadır. Birisi büyük, motörlü (Master) 

1 Jaı' 
küçük motörlü (Standard) dır. Standardlar daha ucoı 

,~mliiilll--- Acentesi: 

' J.V.O'Carroll ve O.Kuta)' 
Birinci Kordon 132 


