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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

ltmı1mriyetitı Ve Oumlmri11et Eserinin Bekçisi, Sabtıhları. Çıkar Siyasi G~ir Yeni Aaar matbaasanda basıhmfbr. 

ondrad •• mli görüşmeler var 
Bir pamuk 
Meselesi 
Karşısındayız 

-·-Ekonomsal yapımız devletçi
liğe dayanıyor. Devlet elite en
düstrileşiyoruz, ( ihazlamyoruz. 
Fabrikalarımızın ihtiyaç gös
terdilderi ve gösterecekleri 
ham madde tarımının (ziraa
tının) da rasyonelleşmesini is
tiyoruz. Dokuma fabrikalarımı
zın bu yıl eJli bin balya pa
muğa ihtiyaçları olacakbr. 
Eregli ve Nazilli fabrikaları 
da kurularak çalışmağa başla
yınc:ı bu ihtiyaç bir kat daha 
artacaktır. Daha şimdiden, en 
gen:ş anlamı ile bir pamuk 
meselesi karşısındayız. Pamuk-
larımızın kalitelerini, verimle
rini yükselterek maliyet fiatını 
düşürmek, yani pamuk tarımına 
rasyonelligi sokmak yükümün· 
deyiz. Bir kez bu yüküm ken
din i gösterince devletin hare-
kete ieçmemesi imkanMz olur. 
Bu işi başarma yoluda koopera-
tifçiliğe dayanır. Üretmen(müs
tahs"I) bugünkü dağınık halile 
rasyonel çalışmadan birşey anlı
yamaz.Ona modern çalışmanın 
faydası anlatılsa bile gücü 
bunları yapmağa yetmez. T o
humlann seleksiyene edilmesi, 
fenniğ tarım kurallarından fay
dalanarak çalışması, ucuz kre
diler bulabilmesi kurumlanma
ya ( teşkilatlanmaya ) ihtiyaç 
gösteren bir iştir. 

Bu aland~ kaybedecek da· 
kikamız yoktur. 

Denilebilir ki, herşeyi dev
detten mi bekliyelim? Üretmen 
bu işi kendi becersin. Ekonom
sal durumun yünergesi (veç-
hesi) apaçık dururken bunu 
diyenler de vardır. Bu kafada 
olanlar ya rencberin 2erçel 
duruNu bilmiyorlar; yahud ta 
rasyonel çalışma yoluna çok
bm girmiş olan memleketlerde, 
bizim köylümüzle kıyaslanmı
yacak derecede geniş bir ha-
yat süren yabancı üretmenlerin, 
ürümlerini neden bizden daha 
ucuza malettiklcrini düşünmeğe 
lüzum görmiyorlar. 

Kurumlanma bizim için ha
yati~ bir ihtiyaç olmuştur. Zira 
endüstriye bağladığımız umut
ların gerçekleşmesi ham madde 
işinin kotarılmasına baihdır. 
Türk ulusu, ekonomik erkinliii 
için, özverilere (fedakarlıklara) 
kaUaaıyor. 

Fabrikalarımızın yapıklan, ya
bancı pazarlardaki benzerlerin· 
den tlaha pahalıdır.Buna şüphe 
yok.. Fakat varın böyle olmı
yacaktır. Ham madde i"i, di
lediğimiz gibi kotarılarak en-
düstrimiz tabiiğ bir şekilde 
geliştikçe mal yet fiatları da 
fündcn güne düşecek, büyük 
endüstri memleketlerinin ya
pıklarından ne daha kötü, ne 
de daha pahalı olmıyacaktır. 
Üzerinde bulunduğumuz yol 
işte budur. Biz köylümüzün 
kurumlanmasını, güdümlü eko
nominin kesin bir zorağı (zaru-
reti) sayıyoruz. Üretmenin ren
liie, geniş hayata kavuıması 
da bu son uça bağlıdır. Bunu 
dışında bir kalkınma yolu ara
mak boıtur. 

Özel girişim (teşebbüs) alan
ları ne kadar özgür (serbest) 
oluraa olsun köylünün kendi 
kendine daiınıklıktan kurtul
masını beklemek bir hayal 
olur. De•let, burada tla yol 
•österme ötleYini esirgemiye
cektir. 
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INGIL TEREDE .. 
B. Avenolun 

MESELESİ GÜN(JN 

Londra göretidir 
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GENEL SEKREl'ER JTAIJ~YAYA KARŞI TAZYiK TEDBiRi 
ALlNAMIYACAGI GöRiiŞiiNDEDiR ... 

Habeşistan Uluslar Y urumu üyeliği 
Haklarından istifade edemezmiş! ... 

Londra, 6 ( Ö.R. ) - lngiiz 
basınında ıünün en büyük ha
disesi olarak uluslar kurumu 
genel sekrekcri B. Avenoh•n 
çok yakında Londraya yapa
cağı göret baş sütunları kap
lamaktadır. 

Londra basınına göre, B. A
venol ltalya ile Habeşistan 

arasındaki anlaşmazlığın barışa 

uygun bir yolla kurtarılmasını 
sağlayacak bazı tekliflerde bu
lunmak üzere Londraya gel
mektedir. 

"Daily MaiJ,, gazetesinin ver
diği duyuklara inanmak gerek
se, B. Avenol şu görüşü mü
dafaa edecektir. 

Cenevrede uluslar kurumu 
çevrenleri Habeşistanla olan 
ihtilif dolayısiyle Italya hüku
metine karşı çok sempati bes
lemektedirler. Bunlar hulyaya 
karşı ceza tedbirlerinin alıo
maııunı düşünmek bile istemi
yorıar. Çiınkü böyle bir şeye 

l. ./\.urumu y e11d seı. ı eu ı ı. 
71ny .A veuol 

karar vermesi, uluslar kurumu
mu nun açıktan açığa ita! ı.ya 
harp ilan etmesi demel, C\lur. 

Ayni çevrenJer diğer taraf
tan şu nokta üzerinde de du-
ruyorJar ki. Habeşistan uiuslar 

kurumuna girmiş olan her dev· 
Jetin yerine getirmeğe mecbur 
olduğu mükellefiyetlerden bir 
çoğunu yerine getirmemit ve 
böylece uluslar kurumu üyele
rine mahsus olan haklardan 
istifade etmek hakkını da kayb
etmiştir. 

.. Daily Mail,. tarafından ve
rilen bu haber, lngilterenin 
Habeş işinde şimdiye kadar 
ltalyaya karşı takındıiı .luru
mun büsbütün tersi olduğun-
dan, ne dereceye kadar doğru 
olduğu ve doiru ise, İngiltere
nin nasıl bir vaziyet alacağı 
tahmia edilemiyor. 

Her halde Londra f aıetele
rioin hepsi uluslar kurumu ge
nel sekreterinin bu gezisine e• 
büyük bir ÖDem vermekte ve 
bay Avenol tarafıadan yapı

lacak teklifJerin,barııı korumaya 
yardım etmekle beraber ltal
yanın meşru olan istemlerini 
de yerine getireceğini sanmak
tadırlar. 

ARSIULUSAL IZMİR PANAYIRI 

geçen seneden 
uyandıracaktır 

Panayır bu sene 
Çok daha alaka 
İç VE DIŞTAN YAPILAN MURACAATLARIN FAZLALIGI KARŞISINDA 

PANAYIRA YENİdEN STAND iLAVESi ZARURETi HASIL OLDU 
Sayın Başba

kanımızın 22 
Ağusto5ta biz-
zat açılma res
mini yapacak-
ları Arsı ulı.J
sal İzmir pa~ 
nayırı bu sene, 
ieçen seneler
den çok daha 
zeng:n ve ala
ka uyandırıcı 
ltir varlıkta ola
caktır. 

iki esash 
gaye 

lzmir pana
yırı iki esaslı 
ıayeye hi:ı.met 
etmektedir. Res 
mi bütün yerli 
büyük firmalar 
geniş kıyasta 

Panayıra iştirak t:decckle
rinden, genç Türk cüm
huriyetinin iktisadi, zirai ve 
sınsi bakımdan on sene içinde 
elde ettiii neticeler burada 2'Ö
rülecektir. 
Diğer taraftan, memleketi

mizle ve memleketimize civar 
ülkelerle alış veriş etmek isti
yen ecnebi firmalar da malla
rını bu pazarlara göstermek 
imkanını elde etmiş bulunuyor
lar. 

200 bin llrahk döviz 
Hükiimetimiz, paaayınn hu

susiyet ve ehemmiyetini teba
rüz ettiımek için hiç bir feda-

J~uur I'cmrıyırwm gürihıii~ii 

karlıktan çekinmemiştir. Ôzel nakil vasıtalarında yaptıkları 
kanunlarla panayıra (200,000) tenzilatlarla göstermiılerdir. 
liralık döviz verildiği gilti rüm- lzmlrln tabii ve tarihi 
rük itleri kolaylaştmlmış, pa- gUzelllklerl 
nayıra bir çok vergilerde• mu- Şu suretle, Ege ikbsadi mın-
afiyetler bahşedilmiştir. takasının merkezi olan lzmir, 
Kara va deniz yollarında mıntakamızda ikinci defa ku-
yUzde seksen Iskonto rulan arsıulusal bu panayır mü-

nasebetile kendi tabii ve tari
Kara ve deniz yolJarı tari. ~-

lerinde o
0 
seksene kadar yap.- hi güzelliklerini de iç ve dıQ 

memleketler halkına tanıtm::ık 
lan iskontolarla memleketin fırsatına tekrar kavuımuştuı. 
dört köşesinden panayıra ziya- IJbaylıiımızın bu mazhariyc-
retçi gelmesi temin edilmiıtir. te ermesi bir talı eserinc1en 

ltalya, Almanya, Yugoslav- ziyade, büyüklerimizin lzmire 
ya hükumetlerile "diğer dıt olan ae•ııilerinin yeni bir ai\la-
husuai vapur aceateleri paaa- neıidir. 
Jll'llDIZ& verdikleri ehemmiyeti, &n11 4 tlJtt'I sagfad<J 

Başbakan Siirtte 
Adana Çiftçilerinin övünç 

Veren kararı ... 
ANKARA 6 (Özel) - Bat 

bakan ismet lnönü ve Dış itle
ri bakanı Bay Tevfik Rüıtü 
Arası• Doiu illerindeki ince
leme gezileri bütün bu çevre
de derin bir sevinç havası 

uyanclırmıştır. Başbakanın gcz
dıği şarlar halkı bu inceleme
d~n, şarlarının kalkınması için 
büyük ve sevinçli sonuçlar elde 
edileceğine inanmış buhmuyor
lar. Başbakan Siirtte coşkun 
tez~hüratla karşılandı. 

Siirt 5 ( A.A ) - Başbakan 
lsmet lnönü bugüa Siirte gel
miştir • 
Adana çiftçisinin kararı 

Ankara 5 ( A,A ) - lşyar
ların her ay ayhklannın yüzde 
ikisini T, H. kurumuna verme
leri karannı duyan Adana çift
çileri bir toplanb yaparak ürüa
leriain yüzde üçlia6 üç yıl içi• 
bava tehlikeıini 6nlemek itin• 

ismet Jmmu 
yardım olmak üzere hava ku
rumuna aayırmıya söz vennit
lerdir. Bu verittea yılda iki üç 
yüz bin Jirak bir gelir umuJ
m"ktadır, 

Vergi kanunları değişecek 

Ilbaylıklarda geniş 
incelemeler yapılacak 

-·~·-·· Tarım bankaeı fUbelerlntıe hacız: ve 
Ödeme tatbikat. durduruldu 

Ankara, 6 (Ôzel) - Hayır 
ce•iyetlerinden kazanç vergisi 
aranmaması Finans bakanhiın
dan vilayetlere teliğ edilecektir. 

Bakanlıkça kazanç, sayım ve 
arazi vergilerinde deiitiklikler 
yapılması kararlaştı. Tedkiklere 
yakında batlanacakbr. Muhtelif 
ilbaylıklarda bu maksatla in
celemeler yapılacağı ıibi iz. 
mirde de ayni mahiyette ince-
lemeler yapılması için bir mü
tehassıs yakında lzmire gide
cektir. Bu tedkikler aeticesiade 
hazırlanacak olan kanun pro
jeleri Kamutayın ikiaci Teşrinde 
bqlıyacak olaa toplanb .&ev
resinde görüıülecektir. 
TUze Bakanı latanbulda 

lstanbul, 6 (Özel) - AdJiye 
baka111 Saraçoğlu Ankaradaa 
~eldi. Yakında lzmire gidecek
tir, Bakan köylünin tan• 
(ziraat) bankasına olan borç· 

1 inauı balicm ı JJa!J 1 ıwl 

larını taksitle ödeme' eri kanu
nunun çıkması üzerine Tar• 
(ziraat) bankasına şubeleriae 
hacız ve ödeme tatbikab itle
rinin durdurulmasını emretti. 

Yazısıs inci sahifede 



• emn 

sı acilen ve müştereken 
bazı prensiplerin bütün ma • 
kamlarca göz önünde tutulması 
ve istikametlerinde yürümesi 
ı e kabildir. 

4 - Bu prensipleri aşağıda
ki şekiMe isabetli gqrüşte su
nuyorum: 

A - Hayvan ve miistahse
h sanayi bakımından yurdu

muzda yebştirilmeıi icabeden 
hayvanların damız ıklarım çok 
mil dard etiferek en müsa
it hiılarda halkan bunlardan 
· st'fadesinin temini ve aJi-
kadar arca bu sahada getiri
lecek, sarfedilecek mesainin 
teşrik ve tesrii. 

B ~ Bu hayvanlana en iyi 
yetiftirilecekleri sahalana tea
biti. 

C - Ajıl İafUı ve lıayvan 
bıfzıualt.ha ve sigortası bakı· 
mındao tetkikat yaptanlarak 
halkın bilgisine, açık bro~ler, 
filimler ve lf&y k6y iola_.p 
konferans verecek ziraat mi• 
lBU'lilan yolile ulaşhnlmuı. 

D - (Tuz yalamadan bo
ia<lb ç&nk olmaz) ata-
1ar sizi kat'i bir bakikaba 
ifdesidir. Hayvan l:aealiyenler 
ve hayvan mlatahsalah ile uf, 

genç 
Bir 

çocuk 
cinaJet 

yüzünden 
oldu 

Evvelki gece saat yinııl d&rt· ı Ali çala Be Selnthi tiaittne h{l.:. 
te yeni mlzayede bedesteninde cum. ec:lerelc a&tsunden •iır 
bir vak'a obouftar., 111rtte ,:araıa.lfbr. 

Ali oğlu Selim. Mustafa oğlu Ali Ç&Wf Kabadayı rakı fab-
Ali çavliş, Ramazan ve Kasım rikaımda utg memurudur. 
Ramazanın odasında oturarak Vakadan HDra tutulmuıtur. 
ıeç vakte kadar rakı içmiş- Yara kalite yalba bir yvde 
·lerdir Bir arahk içki Aleminde oldup için hayatı tehlikededir. 

bulunan iki ıenç çocıak ylizüa- Dektorlar sk 4flemuine.ali· 
deo Ali çavuıta Selim arumda uade -etmem~ 
kavga çıkmışhr. Dijer üç kip Tahkikata far mldc1eiq•mi 
Ali Ç8YUfU odadan. dışarı çıkar- hay an tUafuada11 devanı edil
mıt ardır. Bundan muiber olan ~ • 

•• ••• •• •• j 

TURGUTLU SU PARASI 

Bir zimmet davasına 
D6ii de aev etildi 



llb?P F\I o - n n na e •q, 

Urla ve Çeşme yolurıda 

Plajlara ve içmelere 
Akın edenler vardır 

Urla, (Özel) - iki yıldan
beri yc~il Urlamızda büyük 
bir canlılık göze çarpmaktadır. 
Şarbaylıja getirilen bay Kc
malia çalışmasıyle Cumhuriyet 
alanında bir park vücudc ge
tirilmiş, seçme çiçek ve ağaç
lar arasına da, Ödemişteki ha· 
nzun bir eşi yapılmışbr. Bu 
park, halkın dinlenme ve ha
ya alma ihtiyacını tamamiyle 
t•mia etmittir. 

Bir de çocuk oyuncak bah
çesi yapılmış ve Mehmetçik 
aaclacının şu günlerde yerine 
konması kararlaştırılmıştır.Şar
bitn temizliğe verdiii ehem
miyet te zikre ıayandır. Birer 
mezbelelikten farkı ol•ıyan ke
nar mahallelerdeki pislikler 
tamamen kaldırılmış ulu orta 
ıokaklara pis su akıtanlartlan 
ağır ceza alınması oaaylan
mııbr. 

Şarbay Kemal, şarın ıüzel
leşıaesi için de çalaşmaktadır. 
Babalaki denilen mevkiden ıose 
boyunca iki taraf ağaçlanmış 
ve Zafer caddesi tamamen dil· 
zeltilerek araba ve otomobil
lerin gelip geçmesi kolaylaştı· 
nl•ışhr. Şarlık, bazı mahal
lerdeki biçimsiz Arnavut kal• 
dırımlarını da kaldırtarak;halkı 
keklik gibi ıeke seke yüril
•ekten kurtarmışbr. Mahalle 
aralarındaki kaldırımlar da ya
inada düzcae sokulacaktır. 

Elktrlk 1,1 
Şarın ışıklandırılma iti bir 

müteahhit tarafından idare .an .. 
mektedir. Fakat neclease bu 
elektrikte bazı defalar aksak
hk fÖrünmektedir. Maamafih 
halk bu akıaldığa alııbğı içi• 
dükkanlarda ve e•lerde ihtiyat 
olarak ya iaz veya mum bu
lundurmakta, arıza düzelinciye 
kadar herkes mum yakarak 
dertlerine yanmaktadırlar. 

Asayı, lfl 
Kazanın asayişi çok mükem• 

mel ve yerinc\edir. Halkın bir 
çoiu bağlarına göçtükleri halde; 
şarda en adi bir hadiseye bile 

tesadüf edilmemektedir. Jan
darma kumandam bay İsanın 
keskin emirleri ve arkadaşla
rının basiretli hareketlerile hiç 
bir sızılbya meydan V{'rilme
mektedir. 

Zamanı gelince 
Bu mevsimde, Urlada biraz 

kıpırdama hareketleri görül
mekte~ir. Bunun da sebebi, 
Çeşme ılıca ve plajlanna ve 
Urlanıa Malgaca içme sularına 
Ege mıntakasından yapılan 
akından ileri gelm~ktedir. 

Saba}Jara kadar insan taşı

yan kamyon ve otomobillerin 
geçid yeri olan Urla şarı, bu 
itibarla alış verişe de sahae . 
olmaktadır. Bilhassa Malgaca 
içme ıulanna gidenler, bütün 
ihtiyaçlarını Urladan tedarik 
etmek meçburiyetinde bulun
maktadırlar... Açılah daha yir
mi gün olmadığı halde, bu yıl 
Malgaca isçme sularına olan 
rağbet, diğer yıllardan daha 
fazla görünmektedir. 

Doirudan doğruya Urla hu
husi hesaplar idaresine bağlı 
bulunan içme sularında, sıhhi 
ve fenni her türlü takayyüdat 
ve tedbirler ele alınmışbr. Bir 
doktor bu işin başıada bulun
maktadır. Halkın her türlü ih
tiyacı temin edilmiştir. 

* "'"' Kazamıza bailı Kızılbahçe 
nahiyesi müdürü bay Llltfi, 
Cu•ao•aaı nahiye müdürlüfüne 
kaldınlmııtır. Uzun yıllardan 
beri Kızılbahçe nahiyesi mü
düriyetiıade bulwwı ve naliiye• 
nia imar, terakki •e yenilenmesi 
hwıusun.la pek büyük hizmet-
leri ieçerek halkın teveccüh 
ve multabbetini kazanaa bay 
Lüffioin nahiyeden ayrılışı, ken· 
disini seven halkı teessür içinde 
bırakmııhr. 

Mamafih temiz kalpli, tok 
sözlü bir müdire kavuştukların
dan dolayı Cumaovalılan tebrik 
eder ve bay Lütfiye yeni işi•· 
de de muvaffak olmasını öz 
yürekten dileriz. 

*** 
.... 1 •• '4 

DÖNÜŞÜ 

a yeni sürprizler 
nda bulu ac mış 

HABSBURGLARIN 

Avru 
Kar -·-·-·· ALMANLAR AVUSTURYANIN KARARINI 

Hiç Te EYi KARŞILAMIYOR 
Berlin, 6 Ö.R) - Viyana- Bevbahter,, Avusturya kabi-

dan öğrenildiğine göre Avus- nesinin içinde bile Habsburg-
turya dış islerı bakanı B. Ber- ]arın şaltanatmı geri iretir-

ger Valdn k hanedan meselesi mekten yana birçok bakanlar 
uzerinde diyevde bu .unmuş ve 

Habsburglarm Viyanaya dön
mesini yasağını kaldıran kamı-

nun şimdiki rejimi değiştirmek 
demek olmadığını söylemiştir. 

Alman gazeteleri, Avustur
yada son çıkan hadiseleri göz-

den geçirirken Habsburgların 
geri dönmesine imkan veren 
kanun üzerinde durmakta ve 
Avusturya dış bakanının inan 
verici diyevine rağmen bu mem
ı~kettc saltanatın geri getiril· 
mesi lehindeki hareketin git
tikçe yer kazandığını gör
mektedir.Alman basını, Avrupa 
kamoyunu bunca sürprizler kar
şısında bulundurmuş olan Avus
turya siyasasının Habsburglar 
hakkında aldığı tedbirlerle yeni 
bir sürpriz daha uyandırdığını 
yazıyor. 

Milliyetçi Sosyalist partisinin 
resm) 2azetesi a\an "Volkise 

oldu: unu gözönüne 2"etirmek

te, fakat buna rağmen yeni

den Habsburg monarşisinin 

kurulmasını istiyenlerin Avus
turyada ekseriyette olmadıkla-

rını ileri sürmektedirler. 
Adı geçen gazete, harptan 

galip çıkmış bazı devlet!erin 

Avusturyada yeniden monarfİ 
kurulmasına gittikçe daha 
ziyade ıöz yumduklarını kay
dettikten sonra bu yol.da hare
ket etmelerinin, Avusturyada 
yeniden kurulacak bir Habs
burg monarşisinin bu memle
ketle Almanya arasında kesin 
bir engl olacağım sanmaların
dan ileri geldiğini yazmaktadır. 

Kaçakçılık 
Ankara 6 (A.A) - Bu haf

ta içinde gümrük muhafaza 
teskilitı tarafından biri klü 41 

Yunanistanda geneloy 
On beş son Teşrinde yapılacaktır 

vakıt bulacak . Y ~nan mılf eti düşünmeğe 
Parı~ 6 (Ö.R) .-. Atinadan bildirildiğine göre Siyasal çevrenlerde umulduğuna göre plebistin 

Yun~~ıst~n.da re jlm meselesini halledecek olan böyle nisbeten uzak bir tarihe bırakılması, Yu-
plebısıt ıçın hükumetçe ulusal meclise verilen nan ulusuna rejim değiştirilmesi gibi mühim bir 

kanun layıhası onanmıştır. Hükumet, u1usal ku- iş üzerinde düşünmek imkanını verecek ve son 
rumla T mu:abık olarak, plebisitin önümüzdeki 15 hadiseler yüzünden çok keskin bir biçim almış 
son eşrınde yapılmasını karar altına almıştır. olan siyasal hırsların yatışmasına yarıyacakbr. 

Alman deniz yapıları 
Plan diğer devletlere de bildi;°ilecek 

Paris,· 6 ( Ö.R ) _ Londra
dan b ldiriliyor: Daily Ekspres 
gazetesi bugünkü sayısında Al
manyanın yeni deniz yapılan 

proğramı üzerinde tafsilat ver
mektedir. 

Bu lngiliz gazetesinin yaz
dıkl~rı~a iÖre, Alman hükü
meti hır kaç güne kadar' ya
~ı?da denize indirilecek yeni 
ıkı Alman zırhlısı hakkında 

daha ince malumat verecek

tir. Bu krovazörler, vaktile 
bütün dünyada çok ilgi uyan· 

dırmış olan 10000 tonluk 
"Doyçland,, ad ı cep zırhlısın· 

dan ye bununla ayni tipte olan 
diğer iki Alman zırhlısından 

çok daha mühim ve çok daha 
kuvvetli olacaktır. 

Alman amirallığı lngiliz - Al-

man deniz andla§masına uygun 
olarak yapılacak yeni tleniz 
yapılannın pli•larını ıeceli 
gündüzlü çahşarak hazırla
maktadırlar. Bu planlar her 
cinsi denix harb gemilerine aid 
olacak ve diğer devletlere de 
bildirilecektir. Almanya bu 
yeni deniz harb gemileriai en 
kısa bir müddet içinde bitir-
mek niyetindedir. 

Bafra' da ----
Esenlik işleri 
Bafra, 6 ( A.A ) - Bugün 

ilimizin bütün ikinci seçicileri 
ile muhtarları ihtiyar heyetleri 
Ilçebayın başkanlığında şarı
mızda toplandı. Yapılan ko
nuşmalar sonunda Bafra, Ala
çam köylerini dolaşarak sene
lik işlerini düzene koymak, 
köylerdeki ~astalara bakmak 
iç]n parası köy bütçelerinden 
verilmek üzere iki gezgin 
doktor tutulmasına, köy bakan
ları teşkilatının ileri götürül
mesine, domuz ve kurt gibi 
hayvanlar savaşının ilerle
tilmesine, köylerin telefonla 
birbirlerine ve pnmıza ba(
laamasına, köy yollarının ça
bukça yapılmasına, metrak 

malların güzelce meydana çı
kanlarak topraksız köylüye 

daiıhlmasının kolaylaıtınlma

ıına hep birlikte ıöz kesil

mi1tir. 

Bir hırsızlık 
Hakkında 

ANKARA 5 ( A . A ) - İç 
işleri bakanlığı basın ıeoel di
rektörlüğünden : 

Maliye bakanlıiında yapılan 
bir hırsızlık hakkanda bazı ga
zetelerde görüle• ve birbirine 

uymıyan haberlerin iç yüzü ve 
doğrusu şudur : 

Finans genel direktörlüğü-

nün mas;(sı üzerinde bir zarf 
içinde ve şahsa ait olan bir 

miktar para bir odacı tarahn
dan alınmıştır. Para bulunmuş, 
suçlu odacı adliyeye verilmiştir. 

B. Lava) 

Süvarilerimiz geliyor 
----------------------------------

Londra 5 (A.A) - Almanya 

hükumeti Fransız - Sovyet an

laşması hakkında Iugitereden 
izahat istemiştir. 

İngiliz hükumetinin cevabı 
bugün Londradaki Alman bü
yük elçiliğine verilmiştir.Hatır
lardndır ki, Almanya Franşız -
Sovyet anlaşmasının Lokamo 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaçakçı 773 kilo gümrük kaça-
ğl 27,227 defter sigara kağıdı 
179 gümüş mecidiye 2 tüfek 
20 kaçakçı hayvanı ele geçi
rilmittir. 

anlaşmasile bağdanması ( tek
lif edilmesi) mümkün olup ol
mıyacağı hakkında Lokarno 
anlaşmasının imzalıyan devlet
lerin düşüncelerini öğrenmek 
istemiştir. 

Sanıldığına göre lngiliz «?e
vabmda bu iki anlaşma arasın
da hiç bir karşıtlık (tezat) ol
madığı fikri ileri sürülmektedir . 
Londrada düşünüldüğüne göre 
bundan böyle Almanyanın bir 
doğu Avrupası anlaşmasına gir
mesini sağlamak kolay olmı
yacakbr. 

Sof yada Bulgar sübayları 
T aı afından selamlanmışlardır 

Sofya, 6 (A.A) - Nis Ahcn 

Budapeşte ve Viyanada yapı

lan arsıulusal konhor hipiklere 

gided ve Istanbul süvari bini
cilik mektebi direktörü Albay 

Cevdetin kamulanhğıncıla bu

lunan yedi Tbrk süvari sübayı 

bugün 11,45 te Istanbula 
gitmek üzere Sofyayaya gel-
mişlerdir. Türkiye süvari 

genel direktörü general 
Mursel de kendilerile yolda 

birleşmiştir. Türk subayları 
hudut durağı olan Dragomanda 

Sofvadaki Türk atcsemiliteri 

Necati tarafından karşılanmış· 
lardır. 

Sofya duraiında Türkiye 

elçiliği örl,ünlcrile aynı yarışa 

iştirak ~den on Bulgar subayı 
tarafından selamlanmışlardır. 
Türkiye elçiliği işgüleri bay M. 
Favor Türk Bulgar subayları 

şerefine adına bir şölen ver
ıriştir. Saat 13 de Türk su
bayları lstanbula doğru yolla
rına devam etmiştir. Ve ha
reketleri esnasında durakta 
Türkiye elçiliii örküleri ve 

Bulgar subayları tarahndan 

•ığurlanmış\ardır. 

1 --........... 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "46,, 

Çılgın Jan kimdir? İspanyol 
Hanedanının delileri 

OçUndU kısım -
Tadı deliler başlığı altında 

yazmakta olduğumuz tarihsel 
tefrikanın bugün. üçüncü kıs

mına başlıyoruz. Bu tefrika, 
bütün ulusların hayatın<la asır
larca hükümran olan tadı deli
lerin içyüzlerini meydana koy
maktadır. Bu bakımdan bir 
masal değil, tarihsel bir etüt
tür. insanlığın tadı başlar sal
~nından neler çektiğini göste
ren bir etüt .. UJuslann kendi 
egemenlikleriaden (hakimiyet
lerinden) doğan demokratik 
rejimler yanında taclı baı müs
tehaselerinin tarihten önceki 
devirlerde yaşıyan garip mah.ı. 
luklar gibi kaldıi'ını bu satır
larda, bütün çıplaklığı ile gör· 
mek kabildir. Bu tefrikayı bil
hassa i'ençlerimizin dikkatla 
takip ederek ele aldığtmız de
virlerin özelliklerine nüfuz et-
melerini isteriz. 

Romanoflardan sonra Ingiliz 
tarihinin en önemli bir sahifesi 
sayılan "Bakir laaliça Eliıabet,, 
denini anmaktı. 

Eserimizin içüncü kısmını azılı 
delilerile meşhur olan lspaayol 
hanadanına tahsiı ediyoruz. 
Burada çok dikkate ~yan tip
ler görülecektir. Bizim anlata-
cağımız tipleraen hiç biri ha
yalit, hiç bir Yak,a uydurma 
olmıyacakbr. 

Bu sütunlarda, •Übalagalı 
bir yo~ sapmaktan çekinilmiş
tir. Tarih hakikatları arama 
ilmi olduğuna ıröre, vak'aJarı 
ve şahısları remantize etmek
tense onların başlı baıına ifade 
ettikleri hilkümleri yaptmayı 
daha doğru buluyoruı:. 

Çdgın Jan 
Şarlkenin anası olan "Çalgın 

Jan,, hakikaten deli miydi? 
Bu Patalojik bakımdan 

ehemmiyeti haizdi. Zira hii
küm müıbetae İmparator-kral 
Şarkenle oğlu ikinci Filip Ye 
bütün haneduın tereddisini 
meydaaa koyocakhr. 

Çtlııa Janın baıtalık dere
cesine varan kıskançlığı, bü
tün güzellere ve güzelliklere 
kartı dit bilemesi. mezar sev
gisi, nihayet sekiz yıl süren 
akd hutalığından sonra ansı
zın iyile,mesi, günün birinde 
yeaiden aklını bozması, bir 
rahibenin tenkiUeriJc yaptığı 

tesirler doktorlar fibi psikolk
lar içinde etüt mevzuu ola
bilir. 

Çllaln Jan kimdir? 
Ferdinand Arai'on ve İz.abel 

Kostilin üçüncü çocukları olan 
Jan doğduğu zaman cılızdı. 
Hiç te saltanat süreceğe ben
zemiyorciu Büyük hemşiresi 

Portekiz kraliçası idi. Erkek 
kardeşi ise Margarit Dotrişle 
evlendikten sonra ölmüştü. 
Böylece veliahtsız kalan İspan
yol tahtına Jan varis olmuştu. 
Bundan sonra bütün ihtimam
lar ona çevrildi. Bilgisinin yük
seltilmesine çalışıldı. Gece gün
düz müzisyen'er ve şairlerle 
yatıp kalkmaktan zevk alan 
İzabel, kızına da bu ince sa
nat zevkini vermek istiyordu. 
Jan küçük yaşta muhtelif alat
lar çalıyor, broderi işliyordu. 

Elçilerle kolayca konuşacak ka
dar latince öğrenmişti. Jnnın 
genç kızlık devresine cıyak 

bastığı günlere kadar hayatın
da garip sayılacak birşey gö
rülemez. On iki yaŞlnda kızt 

evlendirmeyi düşünüyorlardı. 
Kasti! ve Aragon tahtlarının 

varisini evlendirmek küçük bir 
iş miydi ? Birçok namzetler 
arandı. Bunlardan biri seçile
cekti, Müzakereler tam dört 
se•e sürdü. Nihayeı Fransız 
kanından l:rir prens üzerinde 
karar kılındı. Bu prens genç, 
fÜHl Ye kuvvetli idi. 

İki hanedan arasında yapı
lan anlaşma üzerine evlenme 
reami vekilet yolu ile Valado
lid 'te yapıldı. Jan kocasıla bu
luşmak içia Flandra gitti. Pren 
sesin bindiği gemiyi 120 harp 
gemisinden müteşekkil koca 
bir filo takip ediyordu. Veliaht 
Roterdama çıktı. Flamanların 
muhteşem şenlikleri bu onyedi 
yaıındaki kızıa gözlerini ka
maştırdı: Bu yaşta Jana çirkin 
denilemezdi. Fakat gözleri sö
nük, alnı çıkıktı. Ağzının ve 
burnunun güzel denilecek hu
susiyeti yoktu. Bu çehrede da
ha ziyade derin bir melanko
linin izleri okunabilirdi. Hayat 
kuvvetini şuur altana i'Ömen bu 
kabil tipler muammalı bir çehre· 
taşırlar. İşte jan bunlardan 
biri idi. 

- Sonu Var-

B. Bekin Berlini ziyareti - ··~·--·· ,., 
Alman Gazetelerinin Tefsi

ratına Sebep Oldu 
Varıova, 6 (A.A)- Yarı res

mi gazete Polska bay Bekin 
Bertin ziyareti hakkında tefsi
ratta bulunarak Almanya ile 
Lehistanın Avrupanın bu böl
gefosinde karışık zihniyetlere 
değil müapet icraat tezahür 
eden barış arzularınık kayde
diyor ve diyor ki: 
_ B. Bek.in Berlin ziyaretinde 
bütünletjci (mütemmim) amaç
lar aramak boştur. iki mem-
leket arasındaki komşuluk mü
nasebatınan durluğu ( istikrarı) 
yalnız Berlin ve Varşova için 
deiil bütün Avrupa için önem
li korudur. Bu meı'eleye 
bir kaç yıl önce harp veya 
barıt bakınuadan verilen öne· 
mi hatırlayan herkes bize hak 
verecektir. Dış baknın Be ı lin 
ziyareti yalnız B. Göbels ile 

Görioh'in ziyaretlerine değil 
Almanyanm kuvvete baş vur
mamak hakkındaki anlaşmaları 
gözü kapalı tatbik edeceğini 

ve Lehistanla münasebatı uzat 
mak ve derinleştirmek iste.ıi
ğini bildiren B. Hitlerin 21 
mayıs tarihli söylevinde bir 
ceva.b teşkil etmiştir. B. Bek 
Berlinde Lehistan namına aynı 
arzuyu ifade etmiştir. İki mem
leketin münas.:bctlerinde de-
vamalı durluk (istikrar) :sağla
ması arzusu açık bir surette 
görülmüş ve • tesbit edilmiştir. 
Ziyaretin dostça va samimi 
havasında kayaetmck i'erektir. 
Bu dostça havanın bizi• na
zarımızda Berlin görüşmeleri 
konusu ~mevzuu) kadar manası 
vardır. 

rem ... 

Doktorluğun mucizeleri 
•• 
Olülerden dirilere kan 

Geçirimi nasıl yapılıyor? 
BİR SOVYET PROFESÖRÜ BÖYLECE BiNE 

YAKIN KİMSEYİ KURTARMIŞTIR 
•• 
Olüııiin kanı buz dolabında tutularak liizuınunda kullanılıyor 
•• 
Olü birşey kayhetıniyor fakat ölmek üzere olanlar kurtarılıyor 

Moskovanın meşhur cersah- hakkak surette ölüme mah- ~hastanelerde gündelik bir tek-
larından prof<:sor Jüdin, ölü- kum olan bütüa hayvanlar, ye- nik oldu. 
lerden dirilere kan geçitimi niden canlanıyordu. Şimdiki tekniğin 
hakkında iki yıl önce b!r ki- Böyle cüretli bir tecrübe in- Ana hatları 
tap çıkarmış ve paris doktor- san üzerinde de yapılamaz mı Okuyucuları yormamak içia 
luk fakültesinden profesör idi? Hemen bunu yapmağa ka- ölü vücutJerindeki kanın "ze-
Gosset bu kitaba çok methli rar verdim. ilk tecrübe için birliliği,, hakkandaki korkuları 
bir başlangıç razmıştı. dağıtmak için yaptıj'ırn 
Bu Profesör Serj jüdün ltir çok fiziyolojik araı-
kendi kitabını ohku1~u- tırmalan ıUlcfıt geçtim. 
cularımız JÇm u asa --...,,_,.'"'"" 

Bu suretle bu kanın ediyor; 
Diri bir insana bir teneffüs kabiliyetini ve 

ölünün kanını geçirmek diğer biyolojik hassalarım 
fikrinin ilk görüşte ne muhafaza ettiği iıbat 
kadar şaşkınlık,batta tik- edildi. 
sinti uyandıracağını bil- f Bu araıtırmalarda an• 
mez değilim. Fakat lqılmı,tır ki ani bir ölüm· 
öyle umuyorum ki, biraz den sonra damarlarda be· 
düşündükten sonra, oku- men pıhtılaşan kan bir 
yucular çalışınamın teorik kaç sıtat ıonra yeniden 
ve pratik faydalarını an- ıulauır ve bir daha bit 
lıyacaklardır. Hele buna pıhtılaımaz. Buz dolabı 
hakim o1an düşünceleri içiade, 30 gün ve battl 
göz önüne getirirlerse... daha faıla mü.&detle bu 
Kanverenler bulma-

nan gUçlülderl 
kanı 4 derece hararette 

tutmak mümkündtır. Kan 

ölümden 6 saat sonra alan-
malıdır. 

Kan geçirimi için an· 
cak "füccete11,, (apansız) 

ölen kimselerin kam alınır 
Kalp buhranlan, göiüs 
anjini ve muhtelif kaıalar 

.l 'ro/c~ö1· .Jurdi>ı ve ın-o;cso.t Smwf sribi, Dilhimce hiç J.ir 

Kan geçirimi meselesi 
doktorluğen gündelik pra 
tikleri arasına girdi beri, 
doktorların karşılaştıkları 
en büyük güçlük kanve· 
renleri bulmaktır. Gerçi 
harp sırasında bazı ülke
lerde kanverenler is
tekli, hatta zorlu bır ser
vis halinde toplanabilmiş 
ise ds barış zamanında 
şartlar ele geçirilemez. 

ı:e bfr ölıinihı cesedinden kanm nlnıması açık yara olmamalıdır. 
bu çok müsait bir hal bulmalı Moskovada en mllstacel ame-

Bununla ber:aber Pariste mes
lektaşlarım Gosset, Conk ve 
Levi tarafından müstacel halltr 
için kurulan kan verimi mües
sesesi bu işi tükel olarak kur
tar•ııtır. Fakat elde bulunan 
bütün kanverenler kullanıldık-
tan sonra, yeniden kan geçiri
mi ihtiyacı i'Örfilürse ne yapı
lacak? 

işte Moskovada idare etti
ğim cerahi servis bu durumda 
kalmışb. Bu kurum Moskova 
v• etrafında 3 milyon halkın 

ihtiyaçlanaa cevap verir. O sı
ralarda, kan geçirimine mut
lak surette muhtaç olan liç 
dört yaralının bir gecede ser
visimize geldiği olurdu. Bunlar 
ya kara ciğer yarası, dalan 
kopması, bir böbrek patlaması, 
mide kanaması gibi vahim kan 
kaybetme haJleri, yahut azala
rın ezilmesi suretile büyük şok 
geçiren kimselerdi. 

Kanveren bulmak imkinsız
lıklarile karşılaşıyordum. Kanı
nı verenler imkaaın son had
dine kadar gitmişlerdi. O ka
dar ki bazıları haftada iki de
fa yüı,.sek dozda kanlar\nı ver
miştiler. Şu halae en müstacel 
cerahhk için elzem kanı başka 
yolla bulmak lazımgeliyordu. 
Araşbrmalarına temel 

olan tecrübeler 
itiraf ederim ki kan geçirimi 

için F ransada Krüşe tarafından 
yapıldığı gibi, hayvan kanı 
kullanmak fikri hiç aklıma gel
memişti. Profesör Şamofun dik
kate deier eserile yeni kay
naklar bulunmuştu. Bu profe
sör, bir kaç saat önce ölmuş 
köpeklerin kanını kullanmak 
ıuretile, son damlasına kadar 
kanları alınmı§ köpekleri yeni
den canlandırmak mümkün ol
duğunu gö.sterm!şti. Bu kurta
rıcı müdahale savesinde, mu-

"d" liyat edilecek haatalana geti-ı ım. 

Bu i·k hal şu idi: rildigi Sklifasonki enstitüstl 
23 Mart 1930 da, bana gece bu itibarla çok aiize.l kurulmuı 

bir ıerrise Ye \lzman ( miita-
yarısında, dirsek kıvrımı ıirya- hassıı) kimselere maliktir. Te· 
nını kesmek suretile intihara lefoDla haberdar edilen n8bet· 
kalkışmış genç bir mühendis çi duktor teıhis yapmasına ya• 
getirildi. Yaralının durumu rayacak kıaa b;r kaç suali tele• 
ümitsizdi. Yüzü balmumu gibi fonla sorar. Bir itaret sistemi, 
sararmış, nabzı duyulamıyacak aynı dakikada aervis tlokteru• 
kadar zayilemişti. Çok acele na. hasta nkıcıya •• ıoföre 
bir kan geçirimi elzemdi. bir kaza olduğunu haber Yerir. 

Elim altında, birkaç saat Kazanın lıaber verildifi daki• 
önce arteriosklerozdan (Damar ka ile seyyar haıtane arabası• 
katılığından) ölmüş bir adamın nan ıreçtiğini, kapıcının yine 
cesedi vardı. Bu ölünün kanını bir işaretle bildirdiii an ara· 
alarak hemen, ölmek ilzere sında bir buçuk, iki dakikadaa 
olan mühendise geçirmeğe ka- fazle zaman geçmez. 

Enstitüye hemen getirilen 
rar verdim. Arkadaşlarım ye 

vücud muayene edilerek •ail 
ben bu kan geçirimi esnasında bir vaziyette yerleıtirilir. Kan, 
yaralının gerçekten yeni hayat boyunun büyük damarlarından 
bulduğanu iÖrdUk. O derece- birindea çekilir. Takriben iki 
deki, ameliyat bitince tamamile litre kan alınır. Bu kan bir çok 
kendine gelmişti. iki gün son- Jaburatuyar muayenelerine tabi 
Ta, tamamile iyileşerek hasta- olur. Kanın terekkübü, pıhtı-
neden çıktı. Delil elde edil- laşma müddeti, VasermaD ta-
mişti. amülü hemokültür, i:ibi. Kan 

Artık lıtu işi yeailemekten, toplanan şİ§eler itina ile 
iyileştirmekten ve istikbal için etiketlenerek bur: dolabı-
bu ölüden diriye kan geçiri- na konulur ve ilıtiyaç ha· 
minin tekniğini tamamlamak- linde kullanılmaia hazır tutu-
lan başka yapılacak bir if lur. Bu teknikle şimdiye kadar 

900 den fazla kan geçirimi 
yoktu. 

yapılmıı ve her defasında mü-
Bunu takip eden haftalar ve kemmel neticeler elde edil-

aylar içinde buna çalıştım. Ya- mittir. 
km arkadaşlarım çok yardım 
ettiler. Fakat inanmak istemi
yen kimseler, hattı.. doktorlar 
bile alay ettiler. İnsanlar üze
rinde yapılan ilk otopsi ameli
yatı da ayni alaylara sebep 
ölmamJ' mı idi? 

Fakat bunlar çok sürmedi. 
Bu yolda yaphiım sekizinci 
amelyattaa sonra karıımda hiç 
itiraz kalmadı. Diğer Mos-' 
kova hastanelerinde ölüden 
kaa almak ışı ilk önce 
konuşmalar, mırıldanmalar ve 
belki bundan fazlaıınıtahrik et
mişti. Fakat bu da yatıştı ve 
ölüden dirive kan o:ecirmek 

*. .. 
Bütün yersiz dü9ünceleri bir 

tarafa bırakarak netice çıkar
mak vazifelerini okurlara bı· 
rakıyorum. 

Gerçe ölüleria kanını aldım. 
Fakat onların arbk kaybedilecek 
birıeyi kalmamııtı. Fakat böy
lece birkaç yüz ölüyü kullan· 
auıaam da, onların kanıyle, 
bine yakıa hastayı veya ölüm 
derecesinde yaralıyı kurtar
dım. Yoksa bunların çofıu 
ölüme mahkumdü. 

Bir adamı• hayatını kurtar
mak, bir doktorun en bllyllk 
heves. sanı deiil midir? 

ARSIULUSAL 
İzmir panayırı 

••• 
-Ba~frım/ı 1 inci salıifedr -
işin her yönden önem:ni tak 

dir eden Panayır komitesi, Ik 
tisad Bakanlığımızm ve Türk• 
fisin ~eniş yardımlarile bu bl 
yük eseri muvaffakıyetle bl 
şarmağa çalışmaktadır. 
Panayırın gUHU§U gaı' 
Panayınn güttüğü gaye, işb 

rak edeceklere gösterilen k• 
laylıklar, iştirak şartları ve ~ 
ğer teferruat Türkçe, F ransıl 
ca, lniilizce ve Almanca lisa' 
larile nefis bir tarzda bastıll 
lan afiş, broşür ve panayır gt 
nel reglemanlarında yaı.ıhcı
Bunlar memleket içine ve dı 
tına gönderilmektedir. 

iç ve dıf ajanı• 
Bundaa başka iç ve dıJI 

ajanlar temin edilmiştir. Heol 
h:ıtibab edilmiyen yerler i~ 
seçim devam ediyor. 
Panayırın dahlll tertlb,ı 

Bu yıl panayırın dahili td 
tibatı, malların teşhir tart 
zevki daha çok okııyacak rJJJ 
biyette olacakbr. Buna ; 
tertibat alınmıştır. İstanbu'd 
(Sallhiddia Refik), lzmirde(D' 
kor) firmaları ucuz fiyatla~ 
pavyonları düzenlemek i~ 
tqhircilerin emrine amaded~ 
Puayıra içten ve dı§tan 'I' 

lecek malların gümrük ve na~ 
itleriai çok kolaylık gö.derf 
bir şekilde iş Bankası ser~ 
üzerine almııtır. 

Panayır için.le teşhirci 'f 

ziyaretçilerin her türlü istir• 
hat ve eğlencesi temin c~ 
miftir. Bu meyanda bilhaJI 
yeniden ilavelerle büyültülf 
ve ılislenen panayır gazinoıud 
ıöyliyebiliriı:. Burada serf' 
ve müzik en müşkilpesentl' 
bile memnun edecek şekild 
olacak ve fiatlar da muted 
buluaacaktır. Gazino için Jsttf 

bul Şehir tiyatrosu.un oper' 

Ye balet kadrosunun veya ı'i" 
bir varyete heyetinin ang•J 

edilmesine çalışılmaktadır. 

lfUrak eden flrmal•' 
Yurdumuzdaki bütün büyd 

mllesıeıeler, fabrikalar, mai' 

zalardaa çoğu iıtirak talepo• 

meleriai doldurmuş ve pa-' 
yonlannı kiralamışlardır. MI 
racaatlar tevali etmektedir. 

Dış memleketlerin başın~ 
yine büyük dostumuz SovY' 

htık\ımeti iel•ektedir. Kardl 
ulus busene panayıra daha g'_ 
aiş v• zenıin bir tarzda git' 
yor. 

Bunun için geçen .seneki ~ 
viyonlarının yerine daha büjf 
bir paviyon yapılmaktadır. 

Yunan ve Yugoslavy• 
Dostlarımı~ 

Dostumuz Yunan ve Yugof 
lavlar da Panayırımıza iştirİ 
emelindedirler Diier bir çJ 
devletler yakın ilgi gösterme~ 
tedirler. Bu hususta dış te~ 
ajanlanmızdan her ırün yef 
haberler geliyor. 

Panayır genı,uyot' 
iç ve dııtan yapılan mür' 

caatların fazlalıij'ı karşııınl 
Panayıra yeniden atand ilave' 
zarureti hasıl olacağını tahrııi' 
ediyeruz. 

Bununla beraber iftirak miil 
ddeti nihayeti olan 15 ağl>" 
tosta muameleyi keseceği~ 
Panayır dahilinde yapılac• 
bilcümle tesisat ve hazırlık" 
18 aiustosta bitmiş olacaktıt• -

Amerika 
Habe' lmparatorun11" 
ba' vurmasına cev•P 

verecek 
Vaşington, 5 (A.A) - De( 

let adamlarının söyledikleri-' 
göre, Bay Hull Habeş imparl 
torunun başvurmasına verifec 

düşünilerek ha 

1 
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Ragastan derhal özengilere 
basarak atının üzerinde doğ
ruldu. Kendisinden elli adım 
ileride, velveleci ahalinin öte 
tarafta, neş'e içinde sallanan 
serpuşların üstünden süslen
miş bir arabada beyaz bir sima 
gördü. işte bu Primver idi. 

Onu tamamile görmüştü. Ya
nın da gülerek ahaliyi selamlıyan 
prens Manfrediyi görünce der
hal işi anladı. 

A halinin "yaşasın,, diye se
\1İnçJe alkışladığı prenses Man
f redi kont Almanın kızı idi. 

Ragastan; gözlerinin önün
deki şu manzara karşısında 

pek meyus oldu. 
Kendini tutamıyacnk dere-

cede kuvvetini kaybetmişti. 

Yere düşmemek için kendini. 
tor tuttu. Çünkü bütün tasar
ladığı yıkılmıştı. Şimdiye kadar 
olan bil tün f edarlıklan da l)oşa 
gitmişti. 

Bu ane kadar kalbi onun için 
çapmıştı, her gün fazlalaşan 

muhabbeti bugün parçalanmış
tı. Kendisini pek zayıf gördü. 
kalbınden urulmuş bir kt'Ş gibi 
idi. 

Bu esnada her iki alay da 
sarayın muhteşem merdivenin
de yerleştiler. Prens Manfredi 
ve etrafında bulunan bütün !'in
yorlar yüzlerindeki hiddet ve 
kini ıizliyememişlerdi. 

Kont Alma sarayın önünde 
atından inerken pren5 de araba
dan atlıyarak bağırdı: 

- Vaka halk önünde konuşu
lamayacak derecede ağır ve mü
himdir. Hemen meclis toplan
sın 1 Sonra Kont Almaya cloi
ru giderek sovuk hir tavırla : 

- Kont 1 Meclisin aktolun· 
ması iç.in emir verdim... Dedi. 

Kont biyük bir heyecan hu
sule ieliren azametle : 

- Sizi takib ediyorum Prens! 
Cevabını verdi. 

Şimdi müzakerat salonunda 
meclis toplanmış olduğundan 
hariçte ahali sükünet içinde iti 
bekliyordu. 

Salon, bUyük bir masa ve 
etrafında evveli büyük ünifor· 
masile prens Manfredi, sonra 
üstü başı tozlu, benzi sarı, bı
yıklanaı asabiyeti~ kemiren 
Kont Alma, müttefikin süvari 

kumandanı Valantin Rikardo, 
Trivols Dopiyombino, Jan 
Maletesta, Kiyoliyo Orsini, 
Rod Rigo Dimola yer almış
lardı. 

Kont Almanın salona girdiği 
esnada, oraya kacbr refakat 
eden Ragastan artık çekilmek 
istedi ise de kont mani oldu. 

- Deminden · size yaverim 
diye çağırdığımı işitmediniz mi? 
dedi. 

nın eşiğinde bir saniye he
yecan ve tereddütle durdu . 

Primver ise heyecanından 
titriyen sesle: 

- Baba dönüşünüzden duy
duğum sevinci görüyorsun ... 
Kelimeleri zorlukla söyliye-
bildi. 

Kont Alma izdirabmı gizle
mek istiyordu. 

Gülerek: 
- Beatris! Evlenmiş oldu

ğunuzu ahalinin duyduğu se· 
viçten anladım. işte Bir baba 
için de bu pek büyük se-
. . ' vıçtır ... 

Gerçe evlenmeniz de, Ri· 
zam alınmadısa da kalbimin 
en yüksek e•eli de böna ya
kındır. Hanedanımız için bir 
şeref olan şu varlıktan dolayı 
bahtiyarım. Elinizi Teriniz ... Si
zi kutlularım. 

Kontun manevrası, yiğitçe 
olduğu kadar da ustaca idi. 
Prens Manfredi, kamutayda 
toplanan üyelerin verdiği ka
rarla, meselenin kolaylıkla çö
züldüğiiail görünce kalbini ezen 
ve hırpalıyan bir ağırlı;ın git
tiğini hissetti. Adeta bir hafif
lik duydu. 

Bu esnada Primver Raıas
tana derin derin bakb. Karşı
sına geçerek söz söylemek is
tiyördu. Bakışları ise : 

.. Sizin dönüşünüzu bekliyor
dum. Mukadderatımızın birlece

ğini lsis eliyorum. Bu tesadüf

lerden •eler çıkacak? Ağzı

nızdan çıkacak bir söz bana 
yeniden karar verdirebilir,, De
•ek istiyordu. 

Fakat Ragastan başını önfine 

eğmiş tirtir titreyordu: Ken

dinden geçmişti. Hatta Prim· 

verin aizından çıkan "Ah,, ı 

işitmemiş ellerile ellerile de 

yaptığı hareketi ıörme•iıti. 

Hayatta hiç görmediği ilAhi 

iÜHllik karşısında souk, sakin 
bir halde dalmıştı. 

Jan Maletsta, a-enç prensese 
kolunu uzattı, kendisini koltu-

ia kadar götürdü. Jan Maletsta 
Primverin Ragastana kartı duy
duğu zaafı anlamış, dcri11 de-

rin iç çekişleriai görmüştü. 
Kont Alma içini kemire• 

hiddet ve heyecanla ayağa 

kalktı: 
- Efendiler, şimdi açıktan 

acıia görüşüyoruı. Paytahtımda 
gelip geçen hadıseleri anlatıniz 
Kızımın Prens Manfredi ile ev
lenmesinde ne kadar memnun 
olsam da.. Ve ıiz Prens Beatris 
söyleyiniz... Bakalım benim bu 
kılığım esnasında böyle ağır 
bir çareye baş vurmaklığınızın 
sebebi nedir? 

Raiastan kayıtsız ve şartsız Kontun bu hilesi, zayif ruhlu 
bir tavırla : olanların kulJandıklan manev-

- Evet kont hazretleri. ralardan biri idi. Çünkü ken· 
- Yaverler kamutaya (Mec· disi kabahatlı olduiu halde 

lise) girebilirler. Rica ederim başkalarını muahaze ediyor, 
beni takip ediniz.. •• yavuz hırsız ev sahibini bas-

Ragastan da içeri a-irdi. Ba- tırır ,, kaDilinde su çunu örtmek 
basına doiru yürüyen benzi istiyordu. 
sola-un Primveri iÖrünce kapı- - Soııu 1·<U· -
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Kabinenin beyannamesi 
Belgradda şevkle Zagrepte sü

kiitle Karşılandı 
Belırad, 5 (A.A) - Kabi- J larm ortadan kalclırılması ıçın 

nenin dünkü beyannamesini olan karara dokunulmuş oldu· 
Belırad gazeteleri tevk ile ğu sanılıyor. 
karşılamakta ise de Zagrep Bay Lavalın 15 marttaki di-
2azeteleri beyanname hakkın- yevinde Habsburg meaelesin-
da tam bir sükut muhafaza et- deki Fransız siyasasının küçük 
mcktedirler. anlaşmasının bu meseledeki 

Paris, 5 (A.A) - Bay Lava] siyasasının eşi old.ığunu habr-
ile bay Spalaikoviç arasında latan yetkili kimseler Fra,sanın 
gör6fmede Avuıturya'nın Ha- bu alandaki durumunun değiı-
ltsburg_ hanedanın" ait kanun- memiş oldupnu ıöyliyorlar. 

Karputala Muharacası Hava ...... -
Gününü 

1''ehlike ini hilen -Uyeler nasıl • • • 
geçırırmış, 

Ata binmek, kaplan 
Düşünmekle ... 

Akçakoça, 6 (A.A) - Ak
ParİSİ çakoçahlar hava te~~ikesini _bi: 

len üye yazılmak ıçın çok ılgı 
göstermekte ve nüfusça ilin 

KARPUTALANIN KÜÇÜK ORDUSU 1500 PWADE VE 
soo JANDARMA iLE so KÜVARIDEN iBARETTiR 

Bir varmış, bir yokmuş - Düşününüz bir kerre 1 Bu sekize kadar bir at gezintisi 
Yok, merak etmeyiniz, hu ilk geziye iştirak etmek kara- yaparım. Kahvealb ederim. Se-

bir peri masalı değil. Bir kaç rımı öğrenen lngiliz ve Fransız kizden ona kadar çalışınm. 
asırda biri kilmiş bir mucize sa. dostlarım kollarını göğe kaldır· Sarayın iç işlerini, sonra aile 
yesinde, dünyanın en doğru, mıflardı: .. Ne ihtiyatsızlık 1 iıleriai halletmek lazım. 
en inanılmaz, en göz kamaştı- Belli olur mu ki · · · O kadar - Kaç hizmetçiniz •ar ? 
ricı, en ıüıeJ, en ney<·anh, ve büyük bir vapur · · · " Hatta - iki yüz... Mahkemeleri, 
ilave edelim; en perisel hika- bazıları: " Felakete dikkat!" adalet divanını bunlar temiz-

"d' b ı diye daha ileri gidiyorlardı. 
yesı ır u lerler sarayın ve asayi•in mu-

K Meharaçe gülümsedi: Y 

arputala Mihracesi şimdi hafazası i,.in bir de kti,.Uk or-P - Görüyorsunuz ya, bir kö- "" :r 
ariste bulunuyor. Zaten her tülüğe uğramadım. Bil'akis dom var. 1500 Piyade, 500 

yıl, 15 Hazirandan başlıyarak dünyanın sekizinci mucizeıini jandarma olmak üzere 2000 
"sarayını,, Parise geçirtir. Sa- gördüm, ne parlak şey bu vapur nefer. Şahsıma bağlı 50 de 
rayın da gerçekten saray ol- Ne lüksl Hem ne yemekler, ne süvari. 
doğunu şimdi göreceksiniz. ki - Yemekten sonra saat n,.e 

B yeme er... :r 

u Hind hükümdarı vaktile iki biçim gUn kadar iıtirabat ederim. Hafta-
Bulonya ormanının tam orta- Fakat meharaçe günlerinin da iki defa avlanınm. Fakat 
sında 18 ci asırda yapılarak proğramını nasıl hazırlar? benim memleketlerde kaplan 
0 zaman geniş fikirli bazı ba- _ Sizi en çok ilgilendirecek yoktur. Kaplan avı içi• arka-
yanların Parisin en kibar şah- iki günümü ele alalım: Hindis- datlara giderim. Son derece 
aiyetlerini kabul ettikleri tanda, memleketlerineki günüm merakla bir avdır. 
çok mukellef bir konaiı mal ve Paristeki ıünüm... Mihracanıa bu avı aalatııını 
ediamişti. Karputala mahara- Bir kaç vilayet büyüklüğünde dialemeli. Küçük bir keçiyi bir 
caıının elinde ele bu itiyada olan ülkeleri Hindistan şimali ağaç dibine bağlarlar. DaTet· 
devam edildi. Maharacanın garbisinde, Himalaya dağları liler fil sırtında beklerler. Yır-
ıarden paı tisi Paris büyük yakınındadır. Dünyanın en bü- hcı hayvan, sessizce, kana ••-
haftasının en büyük hadisele- yük prenslerine en yüksek dağ- aamışça ilerler ve tam keçİ•İn 
rinden biri idi. Sonra, Son Al- ]ar yaraşır! üzerine ablacaiı sırada bir 
tes bu malikaneyi Paris şarına Mihrace çok dolaşır! Diğer silah sesi oau yerlere aererek 
bağışladı; fakat kendisi Paris mihraceleri •e yılda iki defa zavallı keçiciii kurtarır. 
yolunu unutmadı. Delhide parlak şenlikler yapb- - içki içmem. Y abuz akşa• 

Maharacanm huzuruna kabul ran Askralı ziyaret eder. yemeğinde bir kupa ıampanya 
edildiğim zaman, biraz ha- - Yahut ta büyük sarayımda içerim. Bilttin sıüaüae neı'e 
yal sukutuna uğradım. Zümrüt· davetlilerimi kabul ederim. Teren odur. Şampaaya, bazı 
ler, yakutlar, inciler, elmaslar Bu sarayın resmini ırörüyo- ıüzel kokuların yardımile daha 
alhnda pml pırıl parlıyan bir rum. Fransız üılübunda bir yapı güzelleıen ıüzel kadmJara 
Şark htikilmdarile karşılaşaca• Versay şatosunun yarısından beazer. 
ğımı umuyordum. Halbuki be- daha bliyiik. - Hindistaada ea büyük 
nim gibi giyinmişti. - Ne zaman yapbrclınız bu- zevkiniz nedir? 

" NORMANDI ,, nu 1 - Ata binmek, kaplan av· 
Prens, Normandi vaporunun - Kırk iki yıl önce. lamak, d~nsetmek. Fakat en 

ilk seyahatında yer alanlar- Son Ailesin sabahı büyük zevkim Parisi d6füa-
dandı. - Sabah saat birde kalkar, mektir. 

Menfaat mıntakaları 
Balkanların en büyük düşmanı olan 

Bir siyasadır - Bugünkü dumm 
Bel.ırat, (A.A) - Belgratta 

çıkan lngiJizce "Balkan Herald,, 
gazetesinde Senato Asbaşkanı 
B. Krulj yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Balkan devletleri aralarında
ki münasebetler şimdiye lcadar 
ke:ıdi ekonomik ve finansal 
menfaatlerinin aleyhine bir 
istikamette yfirümüştür. Bu 
durumda, büyük de .. Jetlerin 
Balkan işlerine karışmalari da 
bilyük bir lmil olmuştur. 
Çünki bunların Emperyalist 
fikirleri Balkan Birliii idea)i-
nın meydana çıkmasına daima 
enıel olmaia çalıımıştır. 

Fakat 2'enel savaştan sonra 
bu duru•, iyWğe ve iş birliği 
fikrine doğru değiımeğe baı· 
lamıştır. Balkanlarda ırk ve 
tarih üzerine dayanan sınırla
rın teıekkülü, "Balkanlar Bal
kanlılanndır,, prensibinin ko
nulmasını kolaylaştırmış •e bu 
preasip 1934 Balkan paktı ile 
taçlanmııbr. 

Btlgrattatt bir manıara 
0

Menfaat mıntakal•n,, siya- J de elJi fazlalık g6rülm6ftiir. 
saaı, Balkanlano en bnynk düı- Bu beraber çahıma gittikçe 
manı ola• bir ıiyasadır.Balkao genişletilmelidir. Meael,, Yugo-
paktı, bu alanda bOyük bir alauya ve Romanya dwıaken 
kıymet r6ıtermit ve Avrupanın Yunaoistanm A•erikadan bui-
karııık tanınlDJf bu .kısmında day satın alması hiç te manah 

önemli bir deiiımedik etkesi bir hareket deii.ldir. 
olmuıtur. Bu devletler aruıada rftm-

Balkan devletleriain ıoıyal riik tarifelerinin kaldınlmuı Te 
ve ekenomik bünyeleriıain bir aakliyat itinin raıyonalize etlil-
sonuncu olarak aralanndaki mesi bu gibi manasızlıkları za· 
ekonomik menfaatler, bu dev- mania kaldıracak ve BaJkanla-
letlerin ıiyasal menfaatlerini rın gerek toprak altı gerek 
kuvvetlendirmiştir. Dıprıya kar• toprak ilstü ıürilaleri bundan 

küçük ilçesi olmasına ıröre bu 
yurd işinde öteki ilçelerin üs-
tüne geçmeyi çalışmaktadırlar. 
IJ parti başkanı biri halkevindc 
öteki parti önünde iki ıöyle-v 
vermişdir. Yilken 1700 lirayı 
bulmuştur. Üye yazımı devam 
etmektedir. 

Bafra, 6 (A.A) - Hava teh
likesini bilenler kurumuna üye 
olmak için, Safrada toplanan 
köylülerjmız çok önemli bir 
karar sureti imzalamışlardır. 

Alınan bu karara göre şim
diye kadar tütün ürünlerinden 
verdikleri yüzde birden batka 
hava tehlikesi bilenler kurumu 
için de ayrıca yüzde bir ver
meyi kabul etmişler ve başka 
tütün ekilen yerlerde de böyle 
yapılmasını merkezden istemiş
lerdir. 

Yapılan zehirli gaz tecrübe- · 
leri ve verilen söylevler çok 
yerinde olmuştur. Zenırin fakir 
herkes bu kurumda yer tut
mak için öz candan yardımda 
bulunuyor. 

Bir yerine on altı 
Maksim Gorki .. 

Moskova, 6 (A.A) - Tas 
Ajansmdan: 

Maksimgorki uçağının yerine 
yeni büyük uçaklar yapıması 
için işçiler arasında yapılan 
iant: kaydı 4 temmuzde 68 
milyon rubleye varmıttır. 
Halk komiserleri kurulu iş
çilerin arzusuna uygun ola-
rak Maksimgorki yerine ay
aı büyüklükte 16 uçak ya-
yapılmasına karar verilmiştir. 
Bunlara şu isimler verilecektir: 

Leni, Stalin, Gorki, Kalenin 
Molotof, Voroıilof, Orconikitse 
Kaıanoviç, Kosyor, Mikoyan, 
Cubar. Adreseef, Kirof, Frun
ze, Ozerjinski, Kuvl.isef: 

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

Moda 
Şık bir deniz 

kostümü 

Kot Dozürde yapılan bir deniz' 
bayramında Paulette Dubost 
adını taşıyan bu aüzel kızın 
deniz kostümü birinciliii ka· 
zandı. 

Siyasal iyiliklerindea baıha, 
bu pakdın önemli bir pıikclo
jik cephesi vardır ki .bu, Bal
kan devletleri münasebetluin
de yeni bir devrin açılmas. nı 
mümkün kılmıştır. Geçmiş za
manların acı dersleri Balkan
lılara ıöstermiştir ki Balkanlı
lar terakkilerini, ancak ken
dilerinden bekliyebilirler ve bu
nun için, dııarıdaki büyük dev
letJeria emperyaliıt düşünmele
rine karşı cephe almak gerek
tir. 

şı birleşik bir cephe alınma- ziyadesile faydalanacaktır. 
ıının önemi gittikçe daha fazla Bu yelda, kurulması çok ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kendiıini iÖstnmektedir. Bu- arzu olu•an ltir Balkan Balkan 
nun iyiliklerini ıöstermek için bankasının yapacağı hizmetleri 
Tnrk - Yuıoılav anlatmasını aynca tekrar ıaymağa bile ha· 
ileri sürmek kifidir. Bu an- cet yoktur. Bu çalışmalar •iha-
lqma dolayısiyle her iki mem· yet bir para ittihadı ile de tac• 
leket iıtibsalinde derhal yüz- landınlıU»"üı· ._Mini 

nans bakımından dış tesirdeıı 
kurtulan balkan paktı deYlet· 
leri diğer Balkan deYlctleri 
ile birlikte, ekonomik istiklil· 
lerini tam olarak alır Ye ça· 
hıma alanıada blyük adı•larlı 
ilerliytbilirlır . . 



ünün korkulu davası: • 
r lngiliz gazeteleri Italyaya karşı sert dil ullan y 

''Mussolini bu kadar bağırnıakla lngiltereyi korkutacağını mı zannediyor. 
Mussolininin eslediği umutların derhal kırılması gerektir.,, diyorlar .. 

Dally Herald gazetesi 
şiddetli bir yazısında 
ıtalyanın vaziyetini tet
kik ederek dlyoi· ki: 

Bay Baldvin geçen akşc.m 

radyo ile neşrettiği söylevinde 
yeai lngiltere kabinesi~in ulus· 
lar kurumu üyeliğine karşı beıı· 
!ediği bağlılıi'ı önemle kaydet· 
ti. Bu meselenin derhal tavzih 
edilmeıi iyi olur. Bu sözlerin 
hariçte yanlış anlaşılmaması 
için aynı zamanda Batbakanın 
kendi idaresi altında bulunduk· 
ça büyük Britanyanın Kove· 
naat mükellefiyetlerine daima 
sadık kalacağını i:ı:ah etmesi 
lazımdır. 

Bilhassa Sinyor Mussolininin 
almakta mahzur görmedii'i va· 
ziyet karşısında bu izahat ke· 
ıin olarak gerekiyor. 

Yeni yeni hummalı süel fa. 
aliyet ve uluslar kurumu ile 
lngiltere aleykinde şiddetli 
matbuat hücumlarından sonra 
Duçenin ltalya hudutları dı· 

şında söylenilenlere katiyen 
aldırmadan kendi hesaplarını 

yine kendisinin göreceği şe· 

tindeki bildirimi büsbütün he• 
yecan uyandırmıştır. 

Sinyor Musaolininin zannına 
göre ne kadar kuvvetli bağırıp 
çağırırsa bütün dünyayı ve bil
hassa İngiltereyi o nisbette 
korkutacaktır. Zannediyor ki 
kllfi derecede kafa tutarsa 
uluslar kurumu otoritesini kul
lanmaktan çekinecek ve Mus· 
ıolininin serbestçe savaş yapa
bilmesi için yasa bir tarafa atı· 
lacak. 

Dür.ya barışı aamına, Musso
:·n n n beslediii ümitlerin der· 
haı kırılmaıı gerektir. Çünkü 

tehlikeye düşen sadece Habeşin 
istiklllli değildir. Kollektif sis
temi• otoritesi, uluslar kuru
munun barışı muhafaza etmesi 
olsun bütün üyelerinia ııyasal 
istiklallerile ülkelerinin tama
miyeti olsun tehlikeye girmiş 
oluyor. 

Bu vazife mukaddes ve mec· 
huridir. Eğer bir defa kavga 
çıkaran büyük bir ulusa 
karşı bu vazifeleri• şerefi gö
zetilmezse uluslar kurumu öl
müş ve kollektif sistem de 111ah
volmuf sayılabilir. 

Batbakanın başka bir bildi
rim daha vermesi gerektir; bu
da, lngilterenin yemin ile ver
diği sözü tutacağına ve Kove-

naat mucibince uhdesine düşen 
vazıfeyi yapacağına Mussolini
yi inandıracak olan kat'i bir 
bildirim olmalıdır. Böyle bir 
bildirim, yalnız doğu Afrika
sında değil, bütün dünyada 
banşı garaati edecektir. 

( Mancester Ouardlan 
Gazetesi tunları yazıyor: 

İtalya• diktatörü hemen he-

mec hergün bir taraftan bağı 
rıp çağırıyor, öte taraftan da 
Afrikaya asker göndermekte 
devam ediyor. Ve bu suretle 
savaşa giden bu yoldan geri 
dönülmesini de günden güne 
güçleştiriyor. Onun verdiği 

ateşli söylevler ile sevkiyat ge
milerinin sayısı arttıkça peres· 
tış, ulusal haysiyet ve bayrağın 
şerefi gibi sözlerin her biri ve
rilen emek mukabilinde bir mü· 
kafat bekliyor. İngiltere gıbi 
dünya efkarı umumiyesine al
dırmıyarak kendilerine bü
yük bir imperatorluk kuran 
memleketleri misal göstererek 
bu nazariyedeki isabeti işaret 
etti. Dlin de bay Baldvinin 
"Diktatörlük rejimi içinde ha
reket halinde olan efkarı umu· 
miye cereyanları yoktur ve 
onun iyin İtalyada Haı,eşistan 
meselesi hakkında efkarı umu
miye cereyanı yoktur.,, Sözle
rine karşı ateş püskürdü. Dik
tatör fena halde hiddet edi
yor. Onun nazarında efkarı 

umumiye siyah gömleklilerin 
gayretlerile galeyana getirilen 
gülünç bir kukladan başka 

bir şey değildir. Buna rağ

nıen hakikat ortadadır, Bü· 
tün diktatörler gibi Mussolini
nin de nefret ettiği efkiiri 
umumiye onun hiddetinde• 
dolayı değişecek veya hafifli. 
yecek değildir. Vakıa büyük 
emperyalizmlerin yaptığı da 
bugün Mussolininin Habeşis
tana karşı yapmak niyetinde , 
olduğu şeyden pek farklı de
ğildir. Fakat bu sırada ve 
dünyanın bazı parçalarında 
durum değişmiştir. 

Bugün bu gibi ülkelere sahip 
olanlar onları asıl sahiplerine 
iaıle ediyorlar. Ve yahut pek 
yakında iade edeceklerdir. 
Bundan başka bu devirde 
uluslardan çoğu kendi istek· 
!erile savaşı bir politika vası· 

tası olarak kullanmamak üzere 
aadlaşmalarla ve Kovenantlarla 
bağlıdırlar. İtalyada diğer dev
letlerle yaptığı andlaşmalarla, 

Kovenant ile ve Paris paktı 
ile bağlıdır. Mussolini büyük 
bir şiddetle tehdide kalkıyor 
ve diyor ki : "Görülecek eski 
ve yeni hesaplarımız var ve 
biz bu işimizi halledeceğiz.,, 
Eakat eğer bu işi savas vası-
tası ile halletmek kararını 
vermış ıse, bütün dün-

lJ. Jlll8.so/iııi lıir a1<lieri 11'//i~/ı• 

ya efkarı umumiye§ine mey
dan okuma hakkı münha· 
sıran ona verilmiş bir hak de· 

jiild ·r. Eğer efkarı umumiye ve 
ltalyanın da mensup olduğu 
insanlığın eyiyi ve kötülüğü 
tefrik eden vicdanı Mussolini 
ve İtalya indinıle hiç bir kıy
meti olmıyan şeyler ise • halde 

• 
, 1 9C... -··. 

niçin Habeşistan meselesinin 
ulusla kurumunda yeniden gö
rüşülmesine bizzat kendisi de 
muvafakat etti? Dünya efkarı 
umumiyesi bir diktatör tarafın
da11 ölüme mahküm edilmekle 
örmez. 
lnğllterenEn ünili yazar 

[arından . Vard Prays 
( Mo~solini ·.;c Hobeşin
tan ) baçıığı altında Dey 
il e)l'de y.::zmış ol u
ğu bir bet c4e c;ıyor ki: 

Nisan '1yında lngiıtcre hükü
meti Uluslar Sosyetesinın Al
man silahlanmaqna sansür ko
yan bir top!antısında oyunu 
kullandı. 

Şimdi bu toplantıdan iki aı 
sonra, gene aynı hükCımet Al
ma1ıyanın denizde na ıl sil.ilı

lanacağını belirten bir anlaş
maya varmış bulunuyor. 

Uluslar Sosyetesinin karar
ları ihtiyaçlar karşısında değiş
miyor. Önümüzdeki Ağustos 
ayı içinde gene teori ile haki
kat karşı karşıya gelecek ve 
içinden birisi seçilecektir. 

Uluslar sosyetesi işleriyle 

uğraşan İngiliz bakanı B. An-

.. 

lfaluayı 

Bu hadisenin üzerinden ancak 
kırk yıl geçmiştir. 

Açık sözlülük 
İtalyanın Habeşistana karşı 

takındığı durum, bu memle
kette, bizim Faşoda hadisesini 

'· -' 

llrılıes iııııırıı·alorıı t·c 111aı!Jtli 

toni Eden ltalyanın Habeşista- Avrupanın anlayışından daha 
na karşı gütmekte olduğu si- az beğenle karşılandı. 
yasaya karışmak yolunda epi Bu hadisenin iç yüzünü ben, 
önemli bir rol oynadı. birçoklarından daha iyi anla-
Eğer bu yargıçlık süresinin yacak fırsatlara ermiş bulunu· 

tükenmesinden sonra gene bu yorum. 
karışma gayreti yeni'encek o- Son zamanlarda Romada B. 
!ursa o zaman, Mançuko işle- Mussolini ile bir saat kadar 
rine karışıldığı vakit Japonya- Habeşistap ~eselesi hakkında 
yaptığı gibi ltalya da Uluslar özel bir görüşme yaptım. 
sosyetesinden çekilecektir. iş başına geldiği 00 üç yıl 

Büyük bir yasav ve enerji içinde bu devlet adamiyle yap· 
ile yönetilen Japonya, Alman- tığım bir çok görüşmelerden 
ya ve ltalya gibi uluslar, ken- anladım ki kendisi böyle hadi-
dilerinin yurdseverlik ülküeüne seler karşışında ğayet içtem ve 
üçüncü bir devletin burun sok- gayet açık olarak konuşmakta

masına, büyük imparatorluğu 

kurarken lngilterenin yaptığın
dan daha fazla katlanamazlar. 

Bizim Sudan'ı bürümemize 
ket vuracak şekilde hareket
lerde bulunan Fransa ile lngil
tere arasında, eier Faşoda'yı 

alan fransızlar geri çekilmesey· 
di, bir harı. patlak verecekti. 

dır. 

Italyanın doğu Afrikasında 
iki dileği vardır ki buna bizim 
tarih mizde bir çok kimselerin 
karşın kalmış oldukları görü· 
lür. Birincisi elinde buluııdur

dugu toprakları muhafaza et
mek, ikincisi de deniz aşırı iş

lerini koruyabilmek için lıir ta
kım yeni tedbirler almaktır. 

Tehlike 
Eritre i!e Somali bize çok 

önemsiz yerler gibi görünebi
lir; fakat bun:ar İtalyanın sö
mürge imparatorluğunun yarı

sıdır. İtalyan kıyılarından üç 
bin mil uzakta olan bu sömür
geler, gerektiği zaman savaş 

boyuna beş yüz bin asker dö
kebilecek olan Afrikanın en 
savaşçı ulusuyle sınır sınıradır. 

Eğer Avrupada bir harp patlak 
verecek olursa o zaman Italya 
ile bu sömürgenin arası kesi
lecektir. O zaman İtalya oraya 
ne asker, ne de azık gönde
rebilir; çünkü Akdeniz yolları 

• 

trlıclit e.ıeıı Iııgilizleriıı .11.-ıleııiz filos11 
düşman denizaltı gemileri ta- yapmış olduğu şeyleri bugün 
rafından tutulacaktır. ıtalya Habeşistanda yapmak 

Bundan daha kötüsü, yıllar- isliyor. 
danberi Habeş oymakları, !tal) anın Habeşistanda almak 
ortada bulunan İtalyan asker- istediği şeyler ne lngilterenin, 
!erine saldıracaklardır. ne de Fransanın asıilariyle çap-

Düşününüz, kendisinden ön- raşık şeyler değildir. Dahası 
ceki demokrat hükümetler ta- var. Bu, bizim asığlarımıza da-
rafından elde edilmiş olan sö- ha uyguıt da sayılmak gerektir. 
mürgeleri elden cıkarmak, fa- Çünkü, günün birinde, yasav 
şist rejimi için ne büyük bir nedir bilmiyen Habeş önderleri, 
kayıbtır. Somalideki Italyanlara yaptık-

işin ko arılması Jarı gibi, Sudandaki lngiliz kuv-
Onun için B. Mussolininin vetlerine saldırabilirler. 

baş dileği bu Italyan sömürge· 
On üç yılı dolduran bir yölerini ana yurtdan hiçbir yar-

netimden sonra B. Mussolini 
dım beklemeksizin, kendi yağ-
lariyle kavrulabilir bir hale Habeşistanı da güzelce yöne· 
koymaktır. tebileceğini isp.t etmiş bulu· 

Onun için orada yüz bin be- nuyor. 
yaz, iki yüz bin de yerli asker Kendi yurdunu başarı ile 
biriktirilmekte ve bunların bü- onarmış olan B. Mussolininin 
tün azık ve gerçeklerini Şap kapasitesini belirtmek için yeni 
denizinin öte tarafından bula- yeni alanlara ihtiyacı vardır. 
bilmeleri de sağlanmak istenil- Italyanın çok geri kalmış son 
mektedir. bir erkin memlekette genişle-

Bu, İtalyanın doğu Afrıkasın-
mesi soysallık adına kazanıl

da gerçekleştirmek istediğ baş 
mış bir utku olaçaktır. 

dilektir. ikincisi de Habeşista- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,, 
nın çetiıı. yamaçlarını ltalyan
ların yerleşip oturmalarına el
verişli bir hale koyabilmektir. 
Kendi toprakları Fransa11ın ya
rısı kadar olan İta!yada Fran
sadan 2 milyon fazla nüfus 
vardır. Ancak fazla çabalama 
ve ucuz yaşamak güzeyinde
dir ki ltalyan halkı bu toprak
lara sığınabilmektedir. 

Yabancı devletlerin koyduk
ları kayıtlar yüzünden başka 
ellere göç etmek kapısı kapan· 
mıştır. Bundan başka harp za· 

manında bailaşıklarm Anado
ludan vermeği söz verdikleri 
topraklar da ele geçirileme
miştir. Onun için ltalyanın geri 
ve çetinHabeşistanda kendisine 
yer araması tabiiğ görülmelidir. 
Habeşistan o kadar geri bir 

ulustur ki bundan ondört yıl 

önce onun uluslar ~osyetesine 

kabul edilmesini Ingiltere pro
testo etmişti. 

1906 yılında ltalya, lngiltere 
ve Fransa aralar.ııda anlaşarak 
Habeşistanda kendilerine et
gerlik bölgeleri ayırmak kara
rını vermişlerdi. 

Ayni tarihte Fransa ile lngil
tere arasında bir anlaşma ya· 
pılmış, bunda lngiltere, Mısır· 
daki hareketlerine ses çıkarıl 
masına karşı Fransanın Fas'ta 
dilediği gibi davranmasını onay· 
Iamıştı. 

Vaktiyle Fransanıa Fas'ta 

Amerika da 
işçilerin himayesi 
Bay Rooseveltin yeni 
Bir kanunu 

Nevyork, 6 (Ö.R) - Cumhur 
başkanı bay R_ooseveltin işçi 

alemi tarafından işçileri pat
ronların boyunduruğundan kur
taracak bir yasa gibi karşıla-

nan Vagner kanununu çıkar

mıştır.işçi kurumları bu kanunu 
büyük bir sevinçle karşılamış

lardır. Yeni kanun patronların 

sendika halinde birleşmesini 

yasak etmekte, buna karıı it· 
çileri, hatta sindikasız işçileri 
bile korumaktadır. 

.~--nw.v'/.'Al-t 1 11 Y';)• ı 
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hiyet verilmekte idi ... 
"Kolları bağlı gibi ciuran Bi

zaa ve Zabi ile birlikte Alman 
kumandanı Von GJotserin oda
sına girdim. Gloster kırk yaş
larında bir adamdı. Çukur ya
naklarından hastalıklı olduğu 
anlaşılıyordu. ipekli pijeması 
ile dolaşıyordu. Uykusu kırıl
mış olmasından sinirlendiği yü
zünden okunabilirdi.. Yanında 
emir çavuşu vardı. Beni ve ya
nımdakileri görünce hiddetini 

iİzlemeden sordu: 
- Bu İngiliz casusu sabaha 

.kadar bckliyemez miydi? 
Cevap verd m: 
- Burada casusun ışı ne ... 

Akabanın kumandanlığını al
makta istical gösterer. Lav

ran"tır. 
Gloster sarararak haykırdı : 
- Ne saçmalıyorsun. Söyle 

bal ayım sen de nereden çıktın? 
Sonra yanındaki emir çavu· 

şuna dönerek hüviyetimizi an

lamak istedi. 
Odada ışık pek azdı. 
iman çavuşu yanımıza yaklaı

mıştı ki tabancalarımızın nam
luları ile karşılaştılar. 

___. 
ru ğidiyor. Altı günlük yuru
yüşten sonra silahlandırdı
ğı haydutlarla birlikte kanala 
varıyor. Bu tecavüze ait taf
silat, Lavranstan daha önce 
kanala varmış ... 

Tayyarelerin istikşafları ile 
vakadan haberdar olan Mısır 
ordusu kumandanlığı Lavransa 
mülaki olmak için Süveyşe 

1 bir torpido göndermiş ... 

1 

Torpido kumandanı Lavran
sı özel kabinesinde kabul ede-

1 
1 

rek kendisine iki mazruf ver
miştir. Bunlardan biri Lort 
Kiçnerin imzasını taşımakt 
olup Lavransa hudutsuz bir 
fouliyet serbestisi veriyordu. 

İkinci mektup Mareşal Al-

lcnbidendi. Lavransın haydut
luğu için tebrik ediyor ve 

kendisini Arap emirleri nez

dinde lngiliz mümessili bulu

nan Kolonel Vilsonla görüş
mek üzere Kahireye çağırıyor-

du. Bir asker kaçağı gibi ha
ber sizce Kahireden ayrılan 

casus şimdi saygı ile Kahireyc 
davet ediliyordu. 

Lavrans Vilsonla mülakatın-

1 
•• 

• y 

Pa~is, 29 az·ra~ ~935 
Geçen mc!<tubumda UFA'nın 

yeni sene prodüksiyonundan 
altı fi im gördüğümü yazmış 
ve bunlardan üçü hakkındaki 
görüşlerimi anlatmıştım. Diğer 
üç filimden de bu mektubum
da bahsedeceğim. 

Le Barca Tzi ~ne 
Jacqueline Francell, Daniele 

Parola, Jo .! Noguero ve Gab
riel Gabrio gibi Fransız filim
lerinde çok go·· rdu' v ·· .. ~·ı muz ve 
tanıdığımız artistler tarafından 
oynanılan bu fiıimde rröze ç r
pan . iki üı;tünlük vardır: Biri, 
zengın ve hoppa muail isi, öbii
rü, eğlendiren mevzu'u ... 
. Macaristanın küçük şehirle-
rınden b rı· J T , o an emesvar ın 
panayırına uzak köylerden ge
len halk, çingene Erno'nun et-
rafını almış · 1 d'v · k l • soy e ıgı c;:ar ı ı 
ö k•• .. ... 

Y uyu merakla dinliyorlar. 
Bu .. k" ( h'k oy u 1 aye ) nin mevzuu 
ze.ngin bcyle:rden Barıkai is~ 
mınde birinin Türkiyeye kaç
ması ve kaçarken şatosunun 

z~~inine 2cngin hazinesini gö -
muş olmasıdır. Fakat hazinenin 
saklanmast masalını Erno uy
durmaktadır. 

Bu öyküyü dinleyenlerden 
Sando ....... ·ncı bir genç Erno 

" - Şimdi dudakJarınızdan 
bir kelime çıkmasın dedim. 
Aksi takdirde hayatınızdan ü
midinizi kesebilirsiniz. Size a
celem var demiştim ya ... ,, 

Hikayenin bu şekli gülünç 
bir ma ah andırıyor. Lavrans 
masalını anlatmakta devam e-

da bütün Arapistanı ayaklandı

racağmı söylüyor ve buna mu

kabil hiçbir hardcetinden he
sap sorulmamasını, Arapistana 1.. 

dıyor : 
" Sonra Gloster ile Alman 
v u .. unu bağladık. Ağızlarını 

bağlamayı unutmamıştık. 

ait işlerde fikri alınmadan ha

reket edilmemesini istiyordu. 
Vilson bu teklifi kabul etti. 

Y almz şunu sordu: 
- Bunu nasıl yapacaksımz 

sorabilir miyim? 

- Daha Şimdiden bir sual. .. 

Hiçbir sual cevap v rmiy ce
ğim demiştin ya ... 

Karargahımı pek yakmda 

Mekkede kurmak niyetindeyim. 

Buna muvaffak olduğum gün 
herşey bit iştir. 

Jpıyı eyice sürmeledik. Masa 
...ızerindeki evraka göz gezdir· 
dim. Saat üçe yaklaşıyordu. 
Daha biraz vaktımız vardı. 
Harita üzerinde kıtaların yer
lerini tetkik ettim. Mühimmat 
deposu kasabanın göbefôndeki 

meydanda idi.,, . .. L b d 
Lavrans bundan sonrakı soz- avransın un an so ra, Ara-

leri delileri bile güldürecek bistana ait olan hatıraları bil-

mr hiyettedir. Ingiliz casusu mu- diğimjz bir takım habasetJer-
himmat depolarının bulunduğu den ibarettir. Bu mevzuu bu· 
parka yalnız başına gitmiş, ~ark rada keserek yarından itibaren 
etrafına oradaki nefcrlerı ça- büyiik harpte Alman - Fransız 
Jıştırarak lağımlar kazdırmı\i.. ve lngiliz karşılıklı casus teş-

50 kilogram barutu il.liva kilatlarının çok meraklı mace-
eden bir iştial Yuvası hazırla- raf arını ihtiva eden "Casuslar 
mış ... Sonra "Ş::ı.ak:a berabe. r 

B 
arkasında,, başlığı altında en-

Akabayı boğaltacağız. ur~da 
taş taş üstüne bırakmıyacagı~." teresan bir tefrikaya başlıya-
demı·ş ... Glotserin bürosuna do- cağız. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nüşünde saat beşe beş var;ış: Yaralamış 

Saat altıda sekizyüz be evı Çukurçeşmede Yakacık so-

do-rt noktadan taarruz ederken l kağında Rifat oğlu Münib ken-
lağımlar uçurtulmuş... Böy. ec disine Sök eden Ömer oğlu Ab-
Akabadaki muhafız garnızon kasabayı bırakarak geri çekil- dullahı bıçakla ayaklarından 

ağır surette ·yaralamış ve tu-
meğ mecbur kalmış ... 

Lavrans bundan sonra Ak~- tulmuştur. Yaralı memleket 

ba da kaim ıyarak Sil vey~ş~e:_::d::,:o:.g:.-·~~h~a.,..s~t~a".C'n~es ..... i-:--n_e-:"k~al_d.,..ır .... ı'71ın_ıT-;ş:::-tı~r;;---. --~ 

TA yy ARE SİNE AS 
TELEFON sıs1 U N TELEFON 

B U G 
iki büyük filim ~irden . . . 

.. k k · ema artistlerinın temsıl ettıklerı 

Gai~:~: bir ses r< Ateşli kadınlar 
V 

K ene Armnnd Bernard-Marguerite 
Lucien Muratore- era or ' 

d
. f d 

0 
Moreno ve Andre Poanne ın 

ve Maksu ıan tara ın a .• . . b' f · büyük şarkılı komedısı 
oynanan hıssı ır ac;a E M A 

"n seat 16 sd cumartesi srünleri 12,30 da pazar 
Her gu S?"ünleri 14 de başlar 

• 

Ec11J.lltııa f,rm·e I ııin ı·sal /il-
m lll l'll ~:udretli sa 11ath an 

v~ •. bazı çingenelerle, ertesi 
g.~nu . ~~.şatoya gitmek için 
soz bırlıgı ediyorlar 

Sandor yeni arkadaılarından 
ayrıldıktan sonra güzel bir 
ata binmiş, çok şık ve çok 
güzel fakat fazla gururlu bir 
kızla karşılaşıyor. Bu, Barikai 
beyliğinin bütün servetine ve 
meşhur domuz sürülerine kon
~u~ ve kendisine (Domuz kralı) 
ısını vverilmiş olan gayet zengin 
oldugu kadar cahil ve kibirli 
Gzupan'ın kızı Arsenadır. San
dor, Arsena üzerinde istediv · t . . gı 
esırı yapabilmiştir. Fakat mağ-

rur ~~send gü1el delikanhyi 
kendısıne layık görmemekt d" E e ı~ 

rtesi gün Sandor, çingene 
arkadaşlarile beraber hazineyi 
aramağa gidiyor. Şatonun ci
varında rastladığı ihtiyar bir 
kadın kendisini tanıyor ve San
dorun, Barinkai giderken terk 
ettiği yeni doğmuş çocuğu ol
duğunu çingenelere anlatıyor. 

O sırada zengin Gzupan 
P.arJak bir şölen (ziyafet) ve
rıyor. Sandor'da çingene arka
daşları arasında çalgıcı olarak 

şölene girebiliyor. Coşkun bir 
çardaş bu şölenin çağrıklarını 
çıldırtıyor. içki, dans ve gene 
dans.. Bu ara bizim delikanlı 
Arsenaya kur yapmakta ileri 
gittiğindt.n çingeneierin hepsi 
birden kapıd~şarı ediliyorlar. 

Erno, uydurduğu hazineyi 
gerçekten bulmuştur. Artık 
Sandor babasının bütün serve-

• e bar 
• •• er uz 

1 
• - ş 

transatlantikte ikisinin de adı 
(Davenport) olan iki yolcu var· 
dır. Bunlardan biri Himalaya 
dağlarına gitmekte olan genç 
bir kaşif, öteki de İskendeıi
yeye çıkacak bir variyete tru
bunda şantördür. İşte bu isim 
benzeyişi ve iki gencin varyete 
kızlarına karşı alakası ve va
pur kaptanının yanlış bir ni
kah tasdi1<: etmesi gibi dolaşık 
bir öyküden ıbarettir. 

Filmin en göze çarpan tarafı 
varyeteleri nın zenginliğidir. Tatlı 
bi:- müzik filme refakat ediyor. 
Thco 1ackcbe1J tarafından bes
telenen Jean Boyernin (Je t'a·-

me .. Viens .. La musique .. ) isimh 
şarkıları filme ruh veriyor. 
Giildüren sahneleri çoktur. 

İki adaş rolünde Pzella ile 
Jean Rousseliere ve iki vari-

J!efro Goldı-in ıııldz:larıuclo 1 

tine konmuş, şatonun domuz 
sürülerinin ve Barikai beyliği
nin topraklarının kendisine tes
limi için Gzupan'a hükümetten 
bildiririm göndertiyor. Bütün 
servetinin gittiğini gören Gzu
pan telaşa düşüyor. Kızı, du
rumu kurtarmak çaresini San
dor'Ja evlenmekte buluyor, San

yete kızı rolünde Sim Viva ile 
Mona Goya çok canlı oyna
maktadırlar. Kumpanyanın gar
drop memuru rolünü almış olaa 
ihtiyar Fransız artisti Mad -
leine Guitty (Ekmekçi kadın) 
da olduğu kadar sempatiktir. 

dorda kabul ediyor. 
Düğün al<şamı damadı bek

leyenler arabadan üniforma!ar 
~çinde çingene Erno'nun gıktı
gmı görüyorlar. Erno, davetli
lere, Sandor'un üniformasının 
gelm.!sinin kafi olduğunu, ken
disinin gelmiyeceğini söyJiyor. 

Bu suretle mağrur Arsena
dan intikamını alan de;ıkanh, 
kendisini Barikai'ın oğlu oldu
ğunu tanıyan ihtiyar kadının 

güzel kızı saffi .ile evleniyor . 
Leş epouk 

CeHbata·r 
Bu arkılı bir vodvildir. Bi

lindiği üzere vodvillerde mev
zu ve mevzuda mantık aran-
maz. İşte bu filimde de mevzu 
karmakarışık oluyor. içinden 
çıkılmaz bir hale geldikten son
ra ortaya çıkarıla iki nikah 
kağıdiyle mesele anlaşılıyor. 

Vodviller merakla seyredilir, 
çok çok, güliinür, fakat mevzuu 
anlatilmağa kalkılırsa okuyan-

Jfoııf'tfC J)iJıa il ('i il . . 

.Jmıf't (;ayııMı \le um /.' dm 
pek saçma bulu ı 'ar. Eır.11' :ç·n Artistlerin pek azı memleketi• 
ben de (Les epoux Celıbataires) 1 mizde tanınmıştır. Fılim Vodvil 
filminin mevzuunu anlatmıyaca- Janrının iyi bir nümunesidir. 
ğım. Marsilya ile Hint liman- archand D' Amour 
ları arasında sefer yaban bir Meşhur metöransen J ek 

Stcphen, otpbüste rastladıit 
ve pek beğendiği bir kızı, ha
zırlar:ıakta olduğu filme yıldııı 
yapmak istiyor ve kıza Lily 
Lovc admı takıyor. 

Lily, jönprömiyerlerden Mor
risin metresidir. Bunu bilmiyen 
Jack'ın Lily'ye karşı alakıısı 
gün geçtikçe ziyadeleşiyor. 

Nihayet Jack bulduğu bir 

sermaye ile tasavvur ettiği fil
me başlıyorsa da Lily kendi
~ine verilen büyük rolü kabul 
etmiyor. 

Filim bitiyor, fakat yapılan 
reprezantasyonda fena karşı
lanıyor, sifle ediliyor. Ondan 

sonra artık filim yapamıyan 

Jack sefalete düşüyor. 
iyi bir angajeman peşinde 

Holivud'a giden Lily bir reza-

i . Jet yüzünden az zaman sonra 
oradan ayrılmağa mecbur olu-

ı yor. Fransaya döndüğü zaman 
l Jack'ın sefaletini haber alıyor, 
~ ona acıyarnk nramağa başlıyor. 

Ve bir gün sokakta onu bula
rak kendi apartmanına götü· 
rüyor. Geceyi beraber i!eçiri
yorlarsa da Lily Sabah kalktığı 
zaman Jack'mbir mektup bıra-

\ karak kaçmış olduiunu görü
- J ııtfeıı ı,El'irini:-



• 
HiKAYE 

BABA 
~ulllar kapımn etili inlin· ı vetli knvetli Gkallrüyordu. 

ıkta oyaJyorlard1. o... Doktor Gri otemoWJi •e kil· 
\ir komıu, mahalle bekçi- çlk ftlİli ile ıelmifti. Birçok 

p ay ve daha bazı kim- anla11l•u ıe1lerclen bahaet-
raaatliz edi)'Ol'lardı. Her mitti : 

~ıı- önlerine d~ bir 161- - Qterlerde bn birikmif.. 
ı e yerek odaya piyordu. Ozel halta nbae ,atllrme6 

um ve Nrt bir el • • .... 
anma clokuur başla- Sonra emnlanm lilkerek 

okprdi. bir motlr sBrBlt8ll ile uak· 
~•--·r iki klçlk, hem çok latmlfla. 

çocuktu. Dlrt yqmda ıco...a bdlalar -eain 7e· 
Udllar .• Biri .... w. erkek, riai tatmak içia selmiflerdi. 

aa,.a Wr kıada. Oalan llyle iku klçllder ,.ı..z b· 
pdeaberi mektep direk· hyorlar4ı. Zaman uman 1e1-._.lhl kanaa si1diriyor teebt· aiza ylbek Jataia JaDaflP 
~ " o,....ıa 7olhyordu. beyu lrtller içine ,...._ .. 
puplarile, ••J• 7ere dil- anneleriaia çıplak kollanaı mi· 
bunfak elmalarla OJDU'• ai•illi .. rile ok11JOl'lardl. 
lir aabalı bakblua kw - Amae.. Amae.. Hata m-

0111am'-r diye k.- llfl? lfMta m me? .. 
bir dikit imlam ile bir Ka,..ı.k olarak : 

p.ı Ya'İDlflL - Oha •• llal. .............. 
~- bmaala eflmüyor· ka Wr .. ,. daym1orlanlı. 

Kut11 lta1e11 vapv, ha· Sonra 7lae o,.._,. pkı· 
•tomot.11, ltuaa araba, yorlar, ,.ı..t ta .... e lae-

ptak, PYİ ele direk, riade dwaa parlak uatm ak
liılltak "P llaltom ...ı- repleriae llUaralc .. ,., tak. 
~,..._ Yalms _..,. lanm ..1:-aa-..ı....a. ..,.. .... ...,...? _, _ _.... 
,_. sl••lil•irlercl. Bir aabü heqeJ Wtmifll 

... .._. • ..._ .... bn11 ıuki .. Herkain ,_ 1-.ıa .., •.. 
Ka,111 Wr , ....... ..... 

,._. ..... laerk• ..... . .... .....,.... 
la ....... ela ..,. ........... . 
~·e.WeWpl ... .. 
............... s.r.,.--
fata1u bir araba. •• 

Erkekler •••5141, ....__ .,.w: 
...; Ak 

.............. 
,..,...,. ... ortada Jr ........ 

llltl,ar Wr lta1 arka_.. da· 
na rcakllra ......_ Oalar 

<'. ........... 1r ......... ,... 
-.a... clarlıiWr ... .... ,.. ......... .,. ...... . _........... -

,. khsı• ..... ............. ,.... 
bd ~ olqadl •• 
- Ha,cli pmalar IİIİ evime 

11t1recetm Kanaa çok ım
MC&. Ha1di hazırlama baka· 
hm. iekli,...... 

Cealdan buarladalar. Çabuk 
ılsda U,.... bir araba1a 
hWiler. batiJv haJ oalan 111-
llM ........ tatla ... çok tatla 
olu yamapk eli,te okei,.,cta. 

IU19t, pce ..... ldar 
içWe elektrlkler J• 
M,11& bir •• .,... --
ıelclller. 

Gllma.W reaılDde alJia· 
................ pfkib 
pcelrllra ltaluJOI' •• etr ... 
~ 

- EwetltaJ ... 
Ve,.: 
- Hap .. ,. dl7erek dola· .. ,....... 
Soua .,....,. ...._ .. 

be,. ....... JU&fb. ... 
rial pcelrlua wratb. la ,..il 
W.. ~ IJi Fabt • ıa· 
mk ki an.ı.I ..... Klclk· 
.... mtmacak .,. ~rdl. 
o kaclm ......... , .... 
IOiak ta•la ........ , ..... 
Nilaa1et ,..la ba11 ,...._ 
Gllerek ,aJarma plmie'I, kl-

çlldu ~· ellerile - ... 
larak: 

- ....... Baba... DiJ• ba
flnlalar. Arbk - ,...... .. 
laic a,.,..,or1an1ı. 

Yugoslavyada Kabartma Sinema I 
Artık Bir Hakikat Oldu Muhalefet Başkauı 
ttk kabartma fitmıer yapılıyor Maçek ve yeni hükômet 

SiNEMA SAN' ATI YENiDEN ALTüST 
OLMAK. üZEREDiR 

Liinıtytr 

Perl•, Temmuz. kuaabilirl&. Souk, diz ve lltl-
Sia••• •ac:WI B. Lal Lelm· ı •enftlclr. ~ toe ... • 

,_ 15 Şubatta ,..ı bir lwmı ara-Un ltbim elimiz hiçblipJ 
Parla fen abdemiaine takdim 11kamadaa rePJor. 
etmifti: Kabartma liııamL Bu 
balQftaa enelce bahaetmiftik, 
Fraua ıermayedarlan yeni 
icaclı hemen itletmeie karar 
verdiklerinden kabartma IİDa• 
ma fimdiden pratik bir Abaya 
Pmİftİr. 

NBJ 1 vlllalarınden 
lllrlncte 

B. Lui Lilmyer bu icadım 
Na,we apçlar, çiçeklerle ... 
rth kltkt• tamamlanuftır. Bu 
klfk, Mç te bir ıihirbU 
İDİlae Leuemu ve ona cmr 
.... üfrha ela, hiç bit 
1Uretle eski biyldlleri hatır
latmaz. B. Llmyer bir ıosyete 
aclamacbr. 

Amma l>aa aldanmama'ı. 
Kibar bir aadzade tavrı albn
cla yorubııak bilmiyen bir arq• 
tına varm. Kaçak bir .. ispat" 
fflmiaia slaterilifiade hazır bu
lunmamız ipa biıi içeri alan 
upk da bun li7l&yor l 

- Bay. Ancak mecbur olun
ca tlapn çakar. Bay 1Gadüa 
phpr, ıece Phfir, hafta için· 
de çuıtatı ıibi Paar ela ça· 
hfll'. Çtılıımak ba11n birica"k 
e;leneeaidir. 

B. Llmyeria llboratuvan bir 
mile tiltidir. Bir dilğmeye ba
ıar, bir kutu açanınız, İ$İnden 
kabartma bir fotoıraf çıkar. 
Le•halarclan mlirekkep bir da· 
lreaia merkeıine ıeçeniaiı 1 
Keacliaizi hemen Panorama bir 
pepajia ( manıaranın ) orta· 
•acla ......_ ... Pariı, Liyon 
ftJa Lma, relim sibl, haki· 
btte iW.P tibi latlnlMe 
nalaaw. O.eaa.e, arkamu 
ve,a ,.aımu bakm11, maaıara 
,n.. caab bir ... uradlr. 

Fakat bla B. Um1eriD ilk 
...... fllmiDl .... ete çala
nlclak. Sinemıam mutad beyu 
peni... .,._. ~tla ..... 
................. bttaolHia 
.............. klaldarcla, ... 
•e ..... ,. ,.,......_fam
.... aa,ı.. percleaia .... 
b ........... bir parlua 
apçlanm, lala penlenla ola· 
calt 1ude bir Pmulitl 
•• 04lıma orta11ada, bize 
liir metre meufede ya•raauau 
iallayan bir meJi ı&"Ororm. 
Düa l,W var: Çocak kolunu 
uaabJOr ve b• kol ı~ktea 
W.e uzanıyor. Eli Wr fİl•J• 
dobau1or. Fakat bu file 
._. de ..._ leli. Bu fite 
prpktea ••"8ttur. 

Laboratuvana filel.W.. 
.. cle-

PNJtblJ•- iç buutlu ma• 
biti ltialm lçiaM oldapmn ~ 
buatla muhite o kadar •Jlllut
tur ki kol..._.. ucuacla bantl 
ıe,ı. ıerçekt• mevcut, han 
püda ..... projekmJODun 
yaratbjl Wr laa,al eltl+nu 
ayırt eclemiJOnL 

Kmac:a, B. Lui Lum1erin 
yeni icada perdeyj ortadan 
kaltltnJOl'.l•dablJle bir idim 
projebfOaa.bliıkaWr yere apl• 
11111 bir peacere ıibi elacakbr. ....... 

,.iikf'llr •..,.... ( ltudu mi· 
c_,ı)_...Mb .. '6-
recejlL 

81 ....... r .. Jbinlılt 
Bilp.ler .. ._ ee1taahktan 

u'mmular. Kark 1ene eVYel, 
B. (.a1 Llmyer dtlnyacla yapı· 
lan Qriad filmi Grud Kalede 
göslvmlftl. Bu 6lim tarihael 
bir belıedlr. Orada Luidla~ 
ia~uu ıelea bir tren .rr
riinlr. Bu klf, bilpı makinesini 
yine ayni Siodat iftuyonunun 
•YDf aokta1ma yerleftinüt ve 
ilk kibartma filailli orada çek· 
tir. Fakat bu defa lokomotif 
aaleau ortuma kadar ileri· 
leyc;v lfibidir ve pyn ira· 
di. ezilmemek için, ıeri 
çekiliyorua.Garclan çakan yol
cu *ıi', Anki aeyircilerin ilk 11-

r&lanaa kar111yorlar ve İltU· 
yon fefi klçlk bayrajım ADki 
ikinci madaki bayan cucavlak 
ba iizerillde ealb7or. Bilgin 
b~ ... ulabyor: 

- Bu kadar ıerçek ıörü· 
n"'11 olan bu ,arwer ıte• 
reolkopi aaullala çok Mde bir 
tatbikbadea dojayor. Birbirin· 
deg &Jft iki ba7al pbru çif-
te reaaldi ekraa •• çifte ob
jektif w..-U. relİlll-1D pro
JftiiJOD• ,aparak lted•beri 
kuart1u ._ fflili,....._ Od ... ,,..,... ~ ....... 
1.tka nalde iki ..._ •Je
elatle .. •JfJ'I ... ,...... .. ... tiri,.. 

F'abtba laretlereaılp,,I 
•• ,,.. .. .et ....,. .... ,.... 
~r ahm,er ft fotetı• Mitin 
tl•ellitl ola kara • be,u a1· 
rahta Orta ... kaDa,ordu. 

B. Lma,.,m meziyeti .. .. 
fircinjb ..... takbta ... . 
lb iki camı lçia tua ıereku 
renkleri l.ulmut olmak ve bly· 
lece bey•• we liara dunamnm 
mlkemmeln °•1a•-a.- ,... .. 
lddea mlrtn llualamakbr .... 

.. -- ld Wr iki 

Belgrad, 4 (A.A) - Zafi'epte I ele ihtimalden uzak tutulamaz. 
çıku Yutarayi Liat gueteai O.un • ia. B. Maçek tam l>ir 
de blytlk aiyatal rraplar ara· brar ~abllmek &zere lı&kO· 
11ndaki bu aon hareketlerden 
balılederken diyorki: 

1 

.. RadikaUar ile 88. Koroteç 
ve Spabo arumda tam hir an• 
~ aardtr. Ba iç pup ~ 
kia daha bir tek PJC>iram ya• 
parak onun etrafında toplaamıı 
deiiJdir. Fakat buna kU'fl ı.a
k6met bapadaki projramlan 
l>irbiriaia &JDlmr. 

MalıalefetiD ......... relin· 
ce Bay Maçek lilteli etrafına 
toplanan gruplar, o uman yal
nız ıeçim için birlepaiflercli, 
fabt ıonradan bu top(Ulf ela· 
ba aıkiatmafbr. B. DaYiclOYiç, 
ve Maç•iin devlet teıkilib 
hakkındaki dtlflaceleri birbi
rine çok 1akmclar. Çiftçiler 
pubu da bay Maçep proıra
mım kabule me"al b11hmmak· 
tadır. 

Bay Maçet• yaklapDıyP 
çiftçiler ıra~uaua ltir la
ıım _iyeleri ile uuea ba par• 
elea çekilmit Ye Bay Y eYtİçia 
JaDIDda yer allmtlanbr. De· 
mokratlann bir çota da BaJ 
Meçejin fikirlerine taraftar 
ıadk&yorlar. 

jataraji Lid, ., .... ~
rin karflhkh 4anuaaa ~le
ce ipret ettikten ..,. 1om 

olarak partiler arumdaki ita 
darumUD pek yaJunda IU'ihle 
ıecejiai llJlemekte Ye buna 
iteklemektedir. 

Vreme ıuetaiae gelince, 
muhalefet ara11nda ltirlqme 
.. blrç6k sorhaklarla karp
lqaeapu ileri llrerek dl· ,.1m. 

.. Bu ıorlakhar yabuı Fecle
ruyen maeleli berinde de
pdir. 

Bay Maç•k ayai zamanda 
Hınatlann bqkuu ufatiyle, 
uluul mahiyeti olmıyaa batk• 
gruplarla birlqnıe)'İ pek de 
arau etmemekte •• ıerek 
siyua, ıenk taktik bala
mından bitttln lktimalle
ri incelemeden ba1le bir 
birlef1Deye yanapMmaktadtr. 
BunanJa beraber bay Çalclaıia 
ba1 Datidoviç yahut l.ay Ko
roşeç ve hatta bay Btoyadlao
Yiç U. beraber yir17ebilmeai 

.......................................... 
veya koltatma lalne konul· 
mut ekron YUİfelillİ slrea 
camlarla hakbİ'ID• ullutuJW. 

Bir bllglnln eorumu 
Şimdiden, uo'atkAr bir me· 

tir aa -. iki kabartma film 
çninaej'i llseriae alaufbr. Ba 
meflmr mtlraliltin tonmlarm
dan olan B. Piyer Khyedir 
ba yapılacak ilk rllyef (bbut· 
ma) fUm •1ta,ua demi) ..U. 1200 
metrelik Wr filam. 

lldadli 2800 aetreLk 
olacakbr. lldei birdea tam bk 
... ... ••• olacak ve lal
•IWleld 1011 Teplade Operada 
•• B.Lan.,.n.,.W&aa.lclo
la,..Ue de Sorbwla ......... 
lecektir. . .....,.... .... ,. ... . 
l.a,ak akiller UJ ..... ~ 
................... s.
...... ...,. .... altlat 
...... bir defa ...... 
altllt olac:akbr. Yeai Wr tek· 
alk terakki, ••tor aaıalerl 
W.dileeek , ........... 
w.n brpmau Waatiaia· 
cakbr. Sieema lleml yeai iar"' 
•blarla aandacakbr. 

lu mada, Lai u.,_, hu 
1tlli Glt•berı, NIJi4.ad .... 
lia kltkiacle Fizik fewinin 
~ Wr ........ çok __ ,. 
,. bir k .... alt ini lalrkaç 
•ııı'esiaia halli ~ ra• .. •· 

.AVuhate(et Bafgan• Maç.ek 
•etin. ~yannameıini okuma· 
1mı bakleclili zamaoluıımak
tadar. 

Nov01ti ıueteli de aym fi· 
kirde lnalaDmakta ve iki blJlk 
pup tetekkllll hakla•da ela 
ıunlan demektedir: 

Bu ip halledecek olan bay 
Maçeiin alacalı dununda 1'i 
o da samana bathdtr. Bugbldl 
vaziyette bay M"açek tul •· 
rette Mrbat buluDmaktadar • 

Uzlm 
Çu. Aba Flat 
41 S Slleymano 10 50 11 
32 Y 1 Tallt 9 50 10 
24 H Z A1uMt 8 8 50 
20 H Alyoti 9 75 10 
14 Alba,..ak 9 50 9 50 

131 Yek6a 
Za ........... 

Çu. Alfp Fıat 
710 Bui~1 4 75 5 50 

4 4S 
375 

100 ton BUia 4 43 
185 K Palamut 375 

Para Pivasası 
6-7-1435 

AJat Sabf 
Mark 50 20 50 75 
laterlia 617 622 
Fr. Fna11 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 90 
Belp 21 20 21 62 
ltalyan linti 10 35 10 42 
lsviçre Fraa. 40 90 41 25 
Floria 85 20 8S 61 
Kr. Çeko.ıo. 5 24 5 'rl 
Aattr. Ulai 23 50 24 

.,.. tall:tHttlllDChm CllPllOIBllD ............... 
Muzaffer ErOğul 

emal Çetind&A 
Hutaıaru.. her ı&a IL'-ab 

-t dokuzdan bath,..U 
S,1ler • N .. aa ade S. 2l ......... ,.....elerbule 
bbal ederi .... 

Telefoa: 3921 
Cama ve ... 1 tlea 10 a 

kadar•ımlebt•-..eaiaM 

en eyial 

KIRMIZI AY 
bıçaiı oWaia lawlı .. tec
rlhulle aah•nfbr. Rahat 
.. hrahhlda traı .r.ak ·
tiyenler 

lsmir Kuıu otla An 
ÇAl1l8I 29 •..arada -

talyal &it = 



Emlik ve Eytam Bankasından: 
Taksitle ve kapalı zarfla 

Satılık emlak 
Esas No. Mevkii v-e Nev'i Teminat 

Lira 
5650 1 8. Ödemişte Camii cedit mahallesinde aziziye 

sokağmda aletleriyle beraber Sinema binası 
S4 C. lzmirde Ahmetağa mahallesinde ikinci Kordonda 7000 

Dudu sokağında yeni 10 - 13 eski 1 - 10 - 12 
numarala pa!amut hanı 

58 C. lzmirde ikinci Kordonda eski 4 yen· 13 5000 

numaralı dört katla ban 
Yukarıda yazılı mülkler bedelleri dört takaitte ödenmek şartile 

tablmak ilzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 
1 - İhale birdir ve kat'idir. 24 7-1935 Çarşamba günü saat 

on dörtte Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 
2 - Bu mülklerin bedelJeri birinci taksit peşin olmak üzere 

dört müsavi taksitte ve üç senede ödenecektir. 
3 - Peşin ödenen birinci taksitten ieri kalan üç taksit 

yüzde dokuz faiz Vf' yarım komisyona tabi olarak lkrazat faiz 
ve şeraitine tevfikan senelik annüite uıulile hesap edilir. 

4 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal şartnamemizi okuyarak ibaleye tesadüf eden. 24-7-.19~ .. ~ 
Çarşamba günü saat on bire kadar şartnamede tarif edıldıl'ı 
veçhile teklif zarflarını Ankarada umum müdürlüğümüze veyahut 
burada şubemize vermeleri ve daha faı.la tafıilit almak istiyen· 
lerin her gün şubemize müracaatları. 7-16-23 1984 (933) 

Emlaki Milliye Müdürlüğün
den: 

32 Karşıyaka Alaybey meydan sokağında 128 metre 
murabbaı 33 No. arsa .. " Milliyet sokağında 58 metre murabbai 
2 eski 8 yeni taj numaralı arsa. 

Seydiköy çay mahallesinde 1267,97 metre murabba 253,60 

bili No. arsa 
ıtS,80 Seydiköy Atıf sokağında 578,81 metre murabbaı bila 

numaralı müıterek kuyulu ar a 
Baca aşaiı mahalle göl sokağıada 239,44 metre murabbaı 60 

16/1 - 14/1 numaralı arsa 
Boraova dede sokağında 134,34 metre murabbaı 41 53,70 

numaralı mllfterek kuyulu arsa 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödenmek 

üzere mülkiyetleri 18/7/935 perşembe günü saat 15 de ihale 
edilmek üzer• müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte mil
b Emlik müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat-
lan. 1979 ( 932 ) 

lzmir Şarbaylığmdan: 
1 - 1800 lira bedeli keşifli 

ye 2336 metre mura&baı ..... 
üzerinde ve gtlmrülder karfa
sındaki büyük bangann üze
rhıdeki oluklar, saç ve kere.
teler ve saire ve 300 metre 
murabbalık saha içiadeki kir· 
gir b r katlı binanıa kiremit, 
kapı pençere, süve pi bil· 
umu:U teferruatı ınateahhidiae 
aid olmak üzere bu biaalar si
klUüp zemini tesviye edil~ 
olarak teılim edilmek kaydile 
buradan çıkacak ..kaz mü
teahhide aid olmak &zere bu 
İf açık arttarmaya konmuştur. 
Arttırma 23 Temmuz 93S sah 
ıüoü saat 10 da belediy~deki 
arttırma ve ekıiltme komısyo
nuaca yapılacaktır. Bu . it i~n 
135 lira depozito akçasile bır
likte komisyona gr.linir. ~
name ve keıifname belediye 
baı sekretcrliğindedir. . . 

2 - 686 lira bedeli keşıfli 
E · de soırefpaşada kapanı za .. 
kağında lağım yapılma~• ışı 
belediye başkitipliğintle~ ke
tif ve şartnamesi veçhıle 23 

temmuz 935 sah günü saat 
10 da açık eksiltme ile ih~le 
edilecektir. iştirak için 52 lıra 
•avakkat teminatla s6ylenea 
ala ve aaata kadar belediye-

deki komiayona gelinir· . . 
3 - S40 lira bedeli ketiflı 

Jaaık yerlerde 61-42, 4S.S7, 
46-52 sayılı adalar arasında~ 
geçen 20 metrelik yolun 2 ncı 
kordondan Şükrü Kaya bulva
nna kadar uzanan parçalana 
nıolozları kaldı.-ılarak yolua 
•çalması iıi belediye başkitip: 
liğindeki kefİf ve prtnamesı 
veçhile 23-7-935 salı pnü saat 
1 O da açık eksiltme ile ih~le 
edilecektir. lftirik için 41 hra 
muvakkat teminatla ıöylenen 
tün ve saate kadar beletliye
tleki komiayoaa 1ıeliair. 

4 - 491 35 lira bedeli ke
filli yUlk ;erlerde 59-60, 62· 
61 eçea 20 

büyük kapısından Şükrü Kaya 
bulvarına kadar temizlenmemiş 
yerieriD mole~m kalcbnl
.... Ye lıepünin iki taraf 
yaya yol ve orta partelleriae 
idi tqla kordon çekilmeai işi 
belediye ltqkitipliğindeki ke· 
fİf •e prtaamesi veçlaile 
23-7-935 aah günü saat 10 da 

açık ekailtme ile ihale edilecektir· 
lftirlk içia 37 lira munkkat 
teainatla .öylenen giia ve uata 
kadar belediyedeki kemiayeea 
ıeliair. 

S --- 654 lira bedeli keıifli 
Ubay Kizım Dirik okuluına 
çıkan yolun bir kenarmda 57 
metre uzunluğundaa koruma 
duvarı yapılmasa İfİ belediye 
baıkitipliğindcki ketif ve şart
namesi veçhile 23-7-935 aah 
günü saat 1 O da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

fttirik için 50 lira muvakkat 
temiaatla söylenen gün ve saata 
kadar belediyedeki komisyona 
gelinir. 

7-11-16-20 2014 (937) 
1 --- 11 sayılı kambiyo ka

rarnamesinin 32 nci ma.tdesini 
değiştiren madde. 

2 - Dang ha,,talıklarmdan 
memleketleri karııbklı korun
mak üzere yapılan 25 temmuz 
934 tarihli arsıulusal sözleşme
nin onaylanması için kanun 

3 - Türkiye cumhuriyeti ile 
lran devleti arasında ak~ol~na'! 
emniyet bitaraflık ve ıktiaadı 
emek beraberli;i muabedcna
mcainin tudikma dair kanun. 

Yukanda yazılı kararnam~ 
tadiline dair olan madde de 
kanunlar belediyedeki ilin tah
tasına aaılmışbr. 2028 (934) 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 

Memleket hastanesi göz 
mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 
Telefon: 3828 

13-26 

,eır;;;trT.JIJıJ61/l!irLXZ7.7J7:7ZZX74Uı«lf."'' 

Müjde Müjde ve 1 

Yine müjde 
Bayanlar yeni gelen san-

sil iliçlar ile makine altında 
hiç ve biç sı aklık duymadan 
dokuz ay garanti LULE 
BUKLE ve YOLLU ün
diilasyonlar fen ve san'atın 
en son model alat ve yeni
liklerini iÖrmek için diplo
malı kadın berberi Minik 
SITKININ aalonuna uğra
yınız. Ondüle yapmak isti· 
>:en bayanlar bir gün evve
Jınden randevü alsınlar. 

Keçeciler caddesi 122 nu- N 
maralı liç katlı binasında 

Telefon :noı u 
8-15 (880) 

!n 

"'J r F ( 

Doktor 1 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 •a._._._ .. -. ...... ı 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutanesi 

Reatken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muarenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yiirüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 

ikinci Beyler aokak fınn 
kar11sı No. 25 
Telefon: 2S42 

H 3. 1281) 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarı 

()dun Pazarı No. 12 (Telgr Sümerli) -iz mir ve ve Civar Vilayet 

ve Hususi 
Kazaları 

Devlet Mües8esat 

Memurlaı·ı 

Peşin ve 

Kumaş 
Kredile 

İhtiyaçlarını 

Terzilerimiz

Edebilirler. den Kolaylıkla Temin 
- - ----- - --

Terzilerimiz: 

İzmirde : Mesut ve Selim 
Aydın' da: Muzaffer 
Akhisar' da: Ziya Tepeci 

.. 
Bergamada: Hasan Fehmi 
Ödemişte: Mehmet Sadık 
Tire' de: Mehmet Emin 

Müracaat Ediniz 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıktan beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
A..N9~A..I lA.. Birası içilir 

Çünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde araymız kola tıkla bulacaksınız (865) 

Pertev Şurubu memleketimizin 
Doktorlarının takdiratına mazhar olmuştur 



.18hlfe 10 eni Asır 

y~::ü~;;'_g_i. _i _h_em_h_e_y_az_di_şı_er_ ı Göz He~İmİ 
bir diş dok-

toru u dişle- MİT AT OREL 
riaize göz-
lerimiz ka
dar ehem
miyet Yer -
memiz la-
21mdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
fCY gibi iş
lerin de kıy
meti kaybe-

Mikropları ö.klürür, dit etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Muallim 
ı >C>J=C9TC>Ft 

r7-7.7-7J77777/J.77.ZZ/X/.LZ/./.Z7.7L/.Z7.LXY.ZLT.7JJ 

ULUSIALA AŞ 
Esl<i Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

HA S T A L 1 K L AR 

-----U .A.-
Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

eski muayenehanesinde kabul 

iz • 
ır 

ı·· ürlüğü • • 

• 
eı 

• 
ıye 

ldarei hususiyei vilayete ait Bayındırda Fevzi paşa caddesinde 
927 senesinde mticeddeden inşa olunan 1128 metre murabbaı 

arsa ile su ve Elektrik tesisabnı havi otel ve gazino ve ayrıca 
bir mutfak ve aşhanesi ile dokuz oda ve bir banyo dairesini 
havi 7500 lira kıymeti muhammineli otel ve gazino V\! müştemi
Jatmıu bil'umum demirbaş eşyasiyle beraber mülkiyeti satılmak 

1 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında.· 

Numara: 23 
T clefon: 3434 

(229) 

ı. • 

Ekzama, Siyatik, Basur, 
Şeker, Felç, Apandisit, Al-
bümin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar-

Buca Dutlu So. 10 
5 - 26 (904) 

{.ıV../.Y2//L0./////..7.//L//L/./ ~ 

~ A d l ~ ~ na o u ~ 
N fabrikası ~ 

İnşaatta kullanılacak 
N türlü Boya Avrupa ayarında ~ 
N imal olunur N 

N Adres : Şirket bulvarı Yeni N 

müzayede bedesteni ~ 
~ N 

1 

~ arkasında No.20 ~ 
!'\ 5-26 (905) 1' 
~(Z/J77777Z77Z777/7...7Z7.77Z. rzz:J' 

Deri ve tenasül has-
üzere 4 7-35 gününden 24-7-935 gününe kadar 21 gün müddetle tahkları mutahass 

81 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Bedeli dört sene ve müsavi taksitte 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
sablacak olan bu otf"I ve gazino ve muştemilatına talip olan I ' Saat ondan 

00 
ikiye ve 

isteklilerin şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere Bayıntlırda 
iki buçuktan altıya kadar 

idarei hususiyede müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. hastalarını kabul eder. 

~~ ~ 

~~~.~~d~e~t~e=rd=a~r=ı=.~~.~n~~~~~ r~~iizayede ile 
zmır ~ a : ev f ade 

Tirede hayvan pazarı meydanlığında 18 numaralı hanede 929 
yılında hancılık y pan ve elyevm nerede olduğu bilinemiyen ma- Sat Ş 
nastırlı Sıtkı namına tarh ve tahakkuk ettirilen kazanç vergisi Acele yolculuk dolayısile 
hkkında temyiz komisyonunca defterlerinin tetkikine lüzum gös- önümüzdeki pazar g,ünü öğle-
terilmiştir. Mumaileyhin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zar- den evvel saat 10 da Karııya-
fmda adresini Titt: malmüdürlüğüne bildirilmesi hukuk usulu ka sahil boyu Fahrettin paşa 
muhakemeleri kanununun 142 nci maddesi mucibince tebliğ ma- caddesi eski bay Osman gazi-
kaP!lına kaim olmak üzere ilan olunur. 2023 (935) nosu ilerisinde 68 sayılı evde 

iki maruf aileye ait bir çok 

• z vır an: e te;rdar "' gn 
Issısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hazedilen bacı Ali caddesind kain 77,3 ayılı fırın tarihi ilan
dan itib ren yirmi bir ~ün müddetle Hablığ çıkarıldığı dan pey 
sür ek istiyenlerin d fterdarlık tahsilat kalemine gel eleri. 

7-lkl.6:2_0 2024 (936} 

lüks ve nadide mobilyalar bil- : 
müıayede satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
ga} et lüks aynalı oda takımı, 
mavundan mamul büfe, 8 adet 
maruken iskemle, anahtarlı 
kare yemek masası, gayet şık 
aynalı tuvalet, Almanyadan 
hususi ~etirilme veni bir halde 

7Temmuz 1935 .. . 

Elbise yaptırmağa karar verdiğin;z zaman -
BII t ~EFtFt.E 

Kul mensue 
Fabrikasının çıkardığı en son 

Model kumaşları göriinüz 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve -
bütün bugüze liklere i1iveten 

~ ,.,,, 

ucuzluk ve sağ:amlıklarr- sizi 
mutlak tatn in edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUM AŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan çok İJ'İ iitü tutar kat,iyen 
~IFtIS1VJ::.A..Z 

Toptan ve perakende satış yeri: Birinci Kor 
donda Çolak zade halı limited şirketi 

Açık havada 

Bıral.ılmış 

KELVINATORDA 
snldanmış bir gıdanın 

mikroskopla görünüşü 

TELEFON: 2300 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütün )emeklerde mik
rQplar doğufur. SOÔUK, bu mikropları öldiirür. Bunun için bir 
elettrik soğuk hava dolabi satın almalısınız \C bunu alırken en 
l'} İ\İni seçmrlisiniz. 

Bu !Sigortayı temin eder. 
iyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESi ] Samaniskelesi 
•.•.......•.•••••..•......•..................•...............•...•.............••.................................................. , 
Hilse markalı üç pedallı piya- ve tek kanatlı aynalı dolaplar, ler, ve saire bir çok nadide 
no, ve taburesi, 9 parça kadi- radyo, Lcadifeli şczlonğ, 6 ade~ mobilyalar bilmüzayede sahla-
feli cevizden mamul koltuk ta- hezaran sandalye, muşambalı cakhr. 
kımı, borons birer buçuk kişi- yemek odası takımı, Amerikan Hamiş : 
Jik Avrupa mamulatından iki dıvar saatları, yeni bir halde Satış acele olduğundan işti-
adet iki direkli maa somya Singer dikiş ve nakış makinesi, rak edecek zevat çok istifade 
karyola tekrar bir adet iki di- çocuk arabası, jardenyera, ban- görecektir. Fırsatı kaçırmayınız. 
rekli iki kişilik borons karyole yo ayna, lavuman tuvalet ve Fırsat artır a salonu 
v.e kabin , altı adet hasır ta- servis, semaver, kuşlu aynalar, Az.iz Şınık 
kımı, 3 adet şemşiyelik, borons komudinolar, yağlı boya levha- Telf. 2056 
kornizal r maa perdeleri, çifte Iar, ve halı kilim ve seccade- 3-3 (923) 



7 Temmuz ·~" 

N. \T. Frate li Sperco 
W. F. il. Van Der 

Vapur Acente~i 
Is Zee & Co. 

ROYALE NEERLANDA ' 
KUMPANYASI WINFRIED vapuru 8 tem- i 

SATURNUS vapuru limanı- muzda bekleniyor. 11 temmuza 
mızd a o!up 4 temmuza kadar kadar Anvers, Rotterdam, 
Anvers, Rotterdam, Amster- Hamburg ve Bremen için yük 
dam ve Hamburg limanlan alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 8 tem-için yük alacaktır. b 
HERl\1ES vapuru 10 tem- muzda bekleniyor. ~am u~t 

muzda ~elip yükünü boşalttık- Anvers ve Bremen en yu 
an sonra Burgas Varna ve çıkaracaktır. 
Köste ce için yük alacaktır. JOHNSTON V AREN LINES 

Ltd. Livt!rpul ORESTES vapuru 13 tcm-
k d DROMORE vapuru 14 tem-muzdan 18 temmuza a ar 

Anvers, Rotterdam Amsterdam muzda bekleniyor. Anvers ve 
ve Hamburg limanları için Liverpuldan yük çıkardıktan 
yük al caktır. sonra Burias, Varna,Köstence 
SVENSKA ORıENT LıNtEN Galaç ve Braila için yük ala-

VASLAND motörü 18 tem- caktır. 
muzda Rotterdam, Hamburg, SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Copenhaic, Dantz~g, Gdynia Tuna battı 
Götcburg, Osla ve lskandinav- DUNA motörü halen lima-
ya limanlan için yük alacaktır. nımızda o)up Budapeşte, Bra-

SAMLAND motörü 7 tem- I 
t·ıslava ve Viyana için yük a -muzda Hamburg, Copcnhage, 

Danzi<Y Gdynia, Goteburg maktadır. 
61

' ı· Vurut tarihleri ve vapurların O Io ve Iskandinavya ıman-
lanna hareket edecektir. 

1 
isimleri üzerine mesuliyet ka-

NATIONAL STEAM NA VIGA bul edilmez. 
TION Co. OF GRECCE N. V. W. F. Hanri Van Der 
lzmir - N evyork arasında Zee & Co. 

ayda bir muntazam sefer Birinci Kordon Telefon No. 
RlNOS vapwru 21 temmuzda 2007 - 2008 

lzmirden (doğru) N evyok için ,,ır:µt::;Q'Ji~llE<~-w::mc::::::K•E~ 
yük alacaktır. 

Yo'cu ve yük kabul eder .. 
SERV CE MARITIM RuUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzd.t Malta,Mar
silya ve Barcelon limanlarına 

hareket ededektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. . 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

atı 
Mahsulü) e İncir 

Bahçesi 
Germenciğin Üzümlü ve 

· K raaiaçlı karyel ri civarı 
da yüz sekse• tlönüm elli 
beş bin kilo mikdannda ah
sulüyle ve sergi aletlerile be
rab r sablıktır. 

Yirmi iki ltia liraya talip 
olanların Kırka ğaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür-
raufa mür caatları. S. 10 

6-10 ( 900) 

....... ii~ZE .. ··:r:EM:z··"üCüZ ...... i 
JLAÇ : 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

am i ü het 

h 
• Ecz ne ı 

Ba durak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
ş •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M .. 1 adil ve gayı·inı ühad il 
ı u l 1 , tar 

bonoları a ır ve s.-ı 

......... RE-
lzmir Kemeraltı cadde i H otelinde 60 numarada 

Hacı asan 

BAY CAViDE 
Telefon 3903 

(844) 

· Yenı Asır 

Oliver Ve •• u. • VAPURCULUK TÜRK ,. ~ 
ı.• 

LİMİTET ANONİM ŞİRKETİ · 

Vapur Acentesi ızMiR ACENTELtCii 

CENDELI HAN BiRİNCİ ~ .t\ K A R y A ;, 
KORDON TEL. 2443 Vapuru Her PAZAR ~ 

CENERAL STEA 1 NAVİGA- günleri saat tam t& da 
GATION Co. Ltd · hareket ederek PAZAR- I' 

PETREL 8 temmuzda Lon- TESI günleri saat tsda 
dra için yük alacaktır. İstanbula varır. GALATA ~' 

ELLERMAN LA YN Ltd RIHTIMINA YAN AŞIR. ~ 
RUNU vapuru 12 temmuzda ı Ayni vapur her perşembe 1' 

Londra, Hu:ı ve Anversten ge- ~ günleri galata rıhtımından 
lip tahliyede bulunacak ve tam saat 16 da hareket ede-
aynı zamanda Hull ıçin yük rek CUMA günü saat 16 
alacaktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz- da İzmire varır. 
da Hull, Anvers ve Londrada Fazla Tafsilat için : Bi-
gelip tahliyede bu unacak ve rinci Korclond 92 numara-
aynı zamanda Londra ve Hull da hmir acenteliğine mür -
için yük al~c.akbr. caat. Tele!?n 3658 

'-"· 
DOYÇE LEVANTE LINIYE 

lunacaktır. 
ANGORA vapuru 12 tem

muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-

NOT : Vürut tarihleri ve 1 
vapurların isimleri i.izerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. \ 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

ira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yal ıı 
Kestane p2lzarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

• • 
• er ı anı 

Mağazasında bulacaksınız 
Telefon 

arlığından: 
Sahibini vergi borcundan ötiirü tahsili ~mval yasa~ıaa gör 

hacz dilen Bozyaka'nıa P ş köprüsü mevknn • 13 dönum 340 
metre bağ tarihilandan itibaren 21 sıUn. ~üddat_l• müzayedeye 
çıkarıldığından almak ve pey sür ek ıstıyenlerm Defterdarlık 
tahıil kalemin gelıneleı-i. 30-4-8-12 (886] 19(5 

st la ın zarı 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pihtsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düz.tabanlar için taban korsaları gayri tab~i 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma cı
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSlSI 

F·. 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

sonra 14 - 16 ya 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 

~r------.,.----,.,--~--~ .. ----~ ............ <355) s. 7 

a ve 
yo un an: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için " 60,000 ,, metre 
yerli amerikan bezi olbaptaki nümune ve şartnamesi veçhle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 - Eksiltme işi : Cağal ğlunda sağlık Direktörlüğü binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme günü : 24 T cm muz 935 Çarşamba günü saat 
14,30 dır. 

3 - Tahmini fiatı : Beher metre.si 32 kuruştur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir. Nümu

ne görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye it ticaret odası vesikasil bu 

iş yeter muvakkat garanti makbuz v ya banka mektuplarile 
belli saatten önce komisyona müracaatları. 

3 7 11 15 1941 (902) 
- ~- ~ ~ .-.-ı......,._. ---== 

ı!ı~ının !~gi Par~u!~~!~~~hs~ cm~8y?.!sına 2örc, 
haczedilen Hasanhoca mahallesinde Yolbedesteninde kain 61-63 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle s~
tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsı-
lat kalemine gelmeleri. 23-28-3-7 [847] 1858 

c::=-:: ~ 

lzmir eıJ. razı a iye astane i . . "". . 
aş e gı en · ı ·ı~ 30 k·ı ··t Hastanemizin senelik yevmi ihtiyacmdan . ı a ı o su v 

1, ili 20 kilo yoğurt ve 1. ilii 40 ekmek v~ 1. ila .. 30 ki!.o taze 
sebze ile 35 to kok kömürünün eksiltmesı 1 O ırun ;?1~.ddetle 
temdit edilmiştir. isteklilerin. 12 T cmmu~ 935 Cuma ırunu s~ t 
10 da tepecikte emrazı sarıye hastancsıode toplanacak komıs-
yona üracaatları. 4 7 1988 ( 914 ) 

• • e 
Kullandı2'ı tatlı ve 

s bit kokular 

ECZ 
• 

ISA 
iT 

Kolonya ve esansları 
B har 

Altın damlan 
Yasemin 

muhabbet çiçegi · 
Unutm beni 

Senin için 
Ful 

D Jya 
MANULYA 
isimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın isi terle taklitlerini red
dediniz. 

• epo 
• 

ŞiF A ECZANESİ 
HuKÜMET sırası 

\ ocuğ n z zayıflıyor 
Zira a nesi in südü kafi değildir 

ardımcı bir g da lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı sütlü 

unu takdim ediyor 

ı 
Sütlü un 

Çocukta sancı, ishal, h u•sızlık ve kusmal r 
varsa onları giderir. 

Kc•ikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştırır 
Aileyi inek sütü derdinde• kurtarır 

İnk1ba~ olmıyan çocuklar için 

Sütsüz un 
Çok şayanı tavsiyedir 

• n 

Bay Dr. Ali Vahit tarafınd n sureti huıusiytdc hazırla-
na et ıulu ercimek, bezelye ve diğer hubu at u ları 
yakında piyasaya çıkarılac ktır. 

U umi depo: 

Lütfi ro eza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKK T : Fiatlerde tenzilat yapılmııtır. 

Beh r ku usu 50 ruştur 

•• • • e oz Çı 
lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Go••z ••k _ Hilal eczanesi X Kemal Aktaı 
U - /•mır 

Göılükcülüğün tamam çeşidi bütiin cinsleri b r yerden 
v p k ucuz ... 

Toptan ve pera e ı e 

çok 



' • 

• • FRiGiDAiRE Soğ·uk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hatadır. İlk taksit 
olarak yalnız 10 LiRA vererek alacağı-

nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. 

·ı--------------------------1· FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 

elcktirik ampulü kadar cereyan sarfeder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu-
kayese edilmiyecck kadar ehemmiyet
sizdir. • • 

F R i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"FRi GiDAiRE,, değildir 

Dünyada 4,000,000 F R i G i DA i RE kullanılmaktadır. 
F R i G i D A i R E'in kıymetini ifade- etmek için 

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 
····-B O U R L A Biraderler ve Şsi. J Z M 1 R Gazi Bulvarı Kardiçalı HüseyinBey Han 2 - 4 

Paris Panayırını -
--Ziyaret Ediniz .. 

Fransız ieneral konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcarct 
odasına müracaat edilmelidir •.. 

Karahisar Maden S y 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

• şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

Daima Genç, Daima Güzel 

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

dir kazanmış güzellik kremidir. CiJdinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafiJinde rağbet bulmuş ciddi bir markı.tdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir caaibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsam.in kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B'r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitlcri. 

FIATLARIMIZI İSTEYİNiZ 
H. 1 Ç. 

1 • •• • • • • • • 

' ' ~ . : . . . ' . 

PLATT 
· Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 

Türkiye 

' . 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

ln~aatınız için atidekiihtiyaçlarınızı pek ucuz t ıyatlarla 
temin etmek iijterseniz Halim aga çar~tsında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRiDA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neısJ çiçakll . 

Çını ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıtonlaı ve het cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular • 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire .•. · 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Biitln Markalar 

En Miisait Şaraitle 
Mağazamızda Satıl•r 


