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BABES DU 1 DI 
000 kadar ltalyan askeri Habe$ hududunu a$tilar 

Londra 2 (A.A) - Röyter Ajans1 bildiriyor: . 
Henüz teeyyüd etmiyen bir habere göre bin kadar Italyan askeri Ha-

be§ hududunu 2e§mi§tir. 
. l{.\L.KL 1 SES[ Royte1· Ajans1111n verdigi bu habere g<>rc 1'tussolini dedigini yaprni~ttr. l\lalun1 oldugu üzere 
ltalyan Ba~vekili icabettigi zan1an kin1seye sorn1adan ve Habe~istana ihin1 harb etrnege lüzun1 gönneden or<lula.n!l~ 
yürü e111rini verecegini Yaktile söyJen1i~ ve hu vesile iJe lngiltercnin de böyle zatnanlarda bu suretle harcl et ettig1n1 
de ilave etn1i~ti. Esasen l~ay Edenin alelf1cele iu;akla J.>arise gitn1esi siyasal dururnun nezaketini anlatn1aktadir. 

ltalyan gazetelcrinin <;ogu bu i~te kabahat ''e rnesuJiyeti lngilizlerin on1uzlanna yükletn1ek istediklerinc balohrsa 
13ay Eden in Italyan - I-Iabe~ sava~1nda bar1~1 kurtaracak neticc veri1.. i bir i~ görn1esi - bilhassa bundan sonra - hayh 
güc; olacaktlr. 

Esasen Poyter Ajans1n1n bu haheri teyit edecek olursa siyasal gürü~tnelerden bir hay1r \'e bar1~1 sevenlcri sevindi 
recck hir sonlu; belden:iek safderunluk olur. 

trik okullari mezunlari · Kana susaml$ · Kondilis müf
rit kralc1lar1n 
ba§1na ge~ti (y llrdum b' · "k "F S ' d··~~· "k' · 1 b't. · k „ „ „ k '-k uzun ir1c1 en ve an at„ erg1s1 1 mc1 y1 m1 i 1rere u~uncu ya§ma ~o 

~t ~e degerli yaz1larla dolu bir say1 ile basm1~ oluyor. Bu nushasmda bu y1l San'at 

1 tb1nden ~1kan bütiin gen~lerin fotograflarm1 bir arada ne~rederek kendilerine 
•tlar1nda daimi surette ktlavuzluk edecek bir de bedge (makale) ~1km1§hr. lsmi ge~en 
~~tiy1 ve gen~lerin fotograflanm aynen gazetemize al1rken dergi sahibi bay Pcrtevi bu 

niuvaffakiyetinden dolay1 öz yürekten kutlular1z.] 

:\llllhuriyet b. d" t . ... , l , 1r en us ri-
te 1~ lni yapb. Bu pläna 

•k lltuinJu fabrikalan ku-
h illkeyi d" t 'I t' · · .-14 en us ri C§ m-

'1, 11111 takbikini üzeri
t· ti Sn 
'll lbllb ~erbank, memle-

d 1_ tehf yerlerinde mo-
~ 01tU 
q, „ nia. bez cam kfi-•e , , 
• ~\a rker fabrikar1 kur
ll tk •brikalar, Türkiye-

0110 'k 
11" tltk rna kudretini ve 

-·illi •1111dan siyasal yU~ 
~~lt~aratRcakh1·. 
t ttlli : g~yretile kurulan 

•1>r1kada makine· 

ler, tezgählar, en~ok yabanc1 
clile kurnlu"or. Teknik i§lc-

rin r.ogu, yabanc1 ihtisas ile 
görülüyor. Y eni fabrikalarm 

montaj i§lerine, Türk i§~isi

nin ba§mda yabanc1 uzman

lar vard1r. Vaktile ögrene
medik. ~imdi tarifle yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Elli, altm1§, yetmi§ y1ldan
beri Türkiyedc " Sauayi „ 
mektepleri faaliyetledir. Bu 
müddet zarfmda yüzlerce 

vatan ~ocuklarma diploma 
verek hayata atm1~t1r. Fakat 

Devlet endüstrile§me karar1m 
verdigi ~u dakikada cam 
fabrikam1z1, käg1t fabrika
m1z1, bez fabrikam1z1, ~eker 
fabrikam1z1 yak1nca uzman
lar kurup i§lettikten sonra, 
elimize teslim ediyor. 

Bazi yerde Türkten uzman 
yok veyahut yeti§miyor id
diasile fabrikalar, atölyeler, 
ihtisas §ilbeleri, teknik dai
rcleri senelerce yabanc1 el
lerde kalmt§br. 

Memleketin milyonlarca 
lira bahasma kurulan ycni 

(Sonu 4 üncUde) 

-- -- •• 00„--------
Mel'un haydutlar izmir - Ayd1n 
yolunda §eni bir soyguncu

luk yapt1lar 
--· -------

Mavzcrli ~apulcular iki yolcuyu yarahy rak 
öidürdüler ve iic; ka111yon yolculann1 soydular 

31 Agustos ak§am1 saat 1 tür. Otomobil §oförü Ahmet 
22,30 da f zmirden Aydma de yaralanmt§hr. 
gitmekte olan Aydm y1ld1z Otomobildeki yokulan si„ 
kamyonlarmdan §Oför Ah- lählarm tehdidi altmda tu-
medin idaresindeki otomobil - Sonu 4 üncüde -
Aziziye ile Ortaklar arasmda ~= ... -c--
kim olduklan bilinmiyen ve 
iki ki§iden ibaret olduklar1 
zannedilen ~apulcularm teca 
vüzlerine ugram1§hr. 

Ellerinde mavzer siläblär1 
olan bu haydutlar pusuya 
yatm1§lard1. Ge~mekte olan 
otomobile durmas1 i~in emir 
vermi§lerdir. 

Kare§al 
Balbo 
i§ ba§1nd.a 

~oför, ~apulcularla kar§l· 
la§bgm1 anlaymca sürabm 
arhrarak ellerinden kurtul
mak istemi§se de bu sefer 
bunlar ate§ etmi~lerdir. Kur
§Unlardan birisi otomobilin 
radyatörüne isabetle par~a
lamI§ ve makinay1 durdur
mu§tur. Diger kur§unlar da 
yolculardan iki ki§inin ölü-
müne ve yaralanmasma sebep Paris, (Radyo) - Frans1z 
olmu§tur. gazeteleri malum sebepler 

Kamyonun öo tarafmda dolay1sile Mussolini ile ital-
oturan ve f zmirden Aydma yanlar tarafmdan havalar 
gitmekte olan Kantar polis kahram1 sayilan Mare§al Bal-
karakolu ü~üncü komiseri B. bonun aralarmdaki bazi ihti-
Hliminin 15 ya~mdaki oglu laflara ragmen Mare§alm 
ile Aydmm Y eni köyünden alelacele seyahat etmekte 
Hüseyin oglu Memed adh oldugu Fransadan Romaya 
bir i§~i de kur~unlarm isa- davet edilmesine büyük bir 
betile yaralam1~ ve ölmü~- ehemmiyet verilmektedir. 

Atina [Özel) - Mubalif 
gazeteler bay <;aldarisin ~im
dilik ihtiyeth ve ~ekigen dav· 

ranmaga ~ah~makla beraber 
esasmda krah getirmek i~in 
elaltmdan faaliyet gösterdig1 

ve yap1lan gizli anla~malara 
göre, Kondilisin en müfrit 
Kralc1lar tarafma ge~erek 
rejime bir darbe haz1rlad1-
gm1 yazmaktadirlar. 

Bir harb 
Patl1yacak 
Olursa •• 

Selänik - [Özel] - Ati
nadan alman haberlere göre 
Yunan matbuat ve siyasal 
mahfellerinde " ltalyan - Ha 
be~ sava§l Avrupay1da be
raber sürükliyecek olursa 
Yunanistanm vaziyeti ne ola
cakbr? „ Sorusu günün me
selesi halini almt§br. 

Atina gazetelerinin hemcn 
umumu böyle bir harb pat
larsa Yunanistan1n kat'i ve 
!Ja§maz bir bitarfhk muha
faza etmesine tarafdar gö
rünmektedir. 

u-mmmm••••++++++ ••++++++mmmm"\l 
~ Her yeni yeni medeniyet, her yükseli~ ve her baym- ~ 
U d1rhk rubun bir beden istemesi gibi mutlaka insan ~ f ~oklugu istiyor. Eski zamanm bütün medeniyetleri nüfus ~ 
• arbrmas1 ile birlikte vücud bulmu§, nüfus dü§tükce bu • -----------i medeniyetler de ~ökmll1tür. Bu sebeple : „ .. i Telefon 

: 20 ILKTESRIN - PAZAR GUNU i i Y ap1lacak olan ( Genei Nüfus ) say1m1 en önemli i 
~ sosyal i~lerden biridir i 
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Sahtfe 2 ( Halkm s„1 ) 3 EYLÖL 

Safiye sultan Italya, lngtlterenin donan' Italya 
maslndan korkmlyormU$ Her c;phede 

- IKINCI KISIM -
'B• 0 

- 19-
-------aa.+oo tedbirler al1yot Sinyora, bir türlü istanbul

dan ayr1lmak istemi)'Ordu 
• • 
Italya11 donanmas1 lngiliz donanmas1na kar§• 

1 • 

koyabilir mi? Iki devletin Akdenizde kar§1kar 

Atina; [Özel] - Katime" 
rini gazetesinin verdigi DJ•-

lumata göre Yunan l~ Ba· 
kanma Epirden geien mabrelll 

Pata sozüne devamla: 
- Siz de bu fikri bilir 

gibi bana hediyelerle müra
caat ettiniz; vak1a servetim 
beni sizin hediyelemize muh 
tac etmez. Fakat mukabil 
dostluklar da hediyeleri red 
di nezaketsizlik addeder. Bu 
nunü~ün bunlar1 kabul ettim. 

' Ve istediklerinizi de teslime 
hazir1m. Fakat buhusuta hi~ 
bir kimseye cebredememl 

El~iler hayret ve 1ztarab 
i~inde: 

- Müsaade buyurulursa 
sinyora ve kerimeleri ile biz 
g6rü1sekl. Dediler. 

El~iler, Türk pa1alar1nm 
ne kadar aksi olduklar101 da 
pek güzel bilirdi. Esasen en 
büyük hayretleri ,Semsi pa1a
n1n mutad hiliafma nazik 
bareketi idi. Bununla bera
ber, ani bir hiddetle ba1lan
na bir feläket gelir diye öd
leri kopuyordu. 

.Semsi pafa, d~ilerin bu 
tekliflerini de kabul etti ve 
Eaterle birlikte V enedikli 
el~ileri Sinyora ile k1z1nm 
yaDJna ~kartb. 

Eauen geien el~iler Du~c 
Bafunun saray te1rifatcila
nndan yüksek rütbeli iki 
Venedikli idi. 

Sinyora, Bafu bunlar1 gö· 
rilnce vatan1n1, kocasm1 teha
tur etti ve her kad1n gibi 
•ilamaga ba1lad1 ve oldukca 
pddctli bir sinir bubram 
ge~irdi. 

El~iler: dü~e Bafunun s1b
hatta fakat ~ok derin bir 
11d1rap i~inde bulundugu, 
aevgili refika1m1n bir konaga 
odabk vei ildigi haberi adeta 
delirmek derecelerine geldi
iini anlatblar. 

Sinyora, asabiyet ve heye
canla odahk isnad101 reddetti: 

- Pardon, dedi, mukad
derat ya bana ac1masa yada 
Dü~eye ki böyle bir feläket 
ba11m1za gelmedi! ~cmsi pa-

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
MemJekctimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do-

kuma sofra tak1mlar1, fantazi 

yüz havlu ve hamam tak1m
Jar1 ve bomozlar11 yatak yüz-

leri, ekstra ~ama~1rhk, ipek 
iplik bczler, patiska ipek 
masur, karyoJa örtfileri, ya-

tak, yorgan ve karyola ~ar
~afla11, menclilJer, kaput vc 

astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 

kareler ve aramlan her cve 
läz1m olan ~ok ~e§itler. 

10 gün zarfmda ayni mal 
ayni fiatta ba~ka yerde olur 
sa pnray1 iade eddriz. 1-13 

1 i~ l)oktoru 

H. Tahsin Tan 
2· inci Beyler S. Hamarn 

kar11sinda 37 numaraya ge~
ID tir. elefon 3774 

~a hazretlerinin konagma 
dü§meseydik, daha dogrusu 
Ester bizi bu kibar ve neziye 
konaga aldtrmasayd1, feliket 
bizim i~in idi. Benim ve k1-

111ya gelecek kuvvetleri aras1nda bir mukayese 
~---------------------------~„oo••------------~------------~~ 

zimin Venedikteki vaziyeti- ~lmdi iki tarafm kuvvet-
miz burada da bakidir. lerini yanyana koyup bir 

El~ilerin yathcas1 derin bir mukayese edelim : 
hürmetle egildi ve: Gemi sm1f lngiltere ltalya 

-Affm1zi rica ederim sin· Dritnot 15 4 
yora, dedi. Biz bu favkalida Tayyare gemisi 6 1 
vaziyetten haberdar degildik. Kruvazör 44 26 
Haziret Meryem ve Senpul Muhrip 137 95 
bizi ~ok seviyormu~ sinyora. Denizalb gemisi 52 53 
Ve yinc hazreti Meyremin Top 1461 1157 
ve Senpulun bimayesi ile Torpil kovam 1525 750 
Korfo yolu bize a~ilm1~br! Görülüyor ki Italya, yalmz 

Sinyora, Korfu yolunu du- denizalb gemilerinin umumi 
yunca ilk vatan ve aile bis- tonaj1 fazla degil say1s1 bak1mm 
lerini unudur gibi oldu: 1 ~.an bir tek gemiye sahibdir: 

<;ok dogrudur, fakat ba- Oteki smaflarda ise lngiltere 
~1m1zda §U andan itibaren 1 ~.ok üstfindür. Yalmz ltalyan 
bir felaket rüzgan esmek~ donanmas1 kämilen Akdeniz-
tedir, Korfoya gitmek bize de toplu bulundugu halde, 

nasib olm1yacak, galiba! Dedi. lngilizler bir k1s1m gumileri-
Bu sözlerler, el~ileri han- ni dünya denizlerinde b1rak-

cerle vurulmu~a döndürdil, maga mecburdur . 
ikisininde benzlerinde kan Fakat bu gcmiler de baz1 
kalmad1, ve ihtiyor olani tit- kruvazörlcrle muhriplerdcn 
rek bir secle: ibaret kalacakhr. Asal lngi-

Bu sözlernizde bir mana Jiz adalar1 filosu ile Akdeniz 
bulamad1ml afhn1z1 istirhani filosu Akdenizde toplanacak-

ederek izah1m 
dedi. 

yalvarmm! hr ki bu da drednotlarm 
hepsinden, tayyare gemileri
nin be~inden mürekkep ola
cakhr. Uzak denizlerde ka
lacak gcmilerse filolarm bu 
günkü taksim ve tevzi tek
line göre 14 kruvazörden, 10 
muhribden ve 12 denizaJh 
gemisile bir tayyare ge111isin
den ibaret kalacaktir. 

lbtiyar el~inin bu ricas1. 
salonda bir mezar sükütu 
ya§att1. Kü~ük Lükiyaya, ya
banc1 bir k1z olan Estere 
kadar herkesin benzi sapsar1 
oldu. 

Biraz sonra, bu ~irkin sü
kutu Sinyora bozdu. 

- Muhtercm Sinyor, dedi. 
Venedikten kalkbglz andan 
itibaren arzu ve emelim Du
~enin hatta bir an evvel ya
nma gitmekti. Fakat görü
yorsunuz ki, mukadderat bu 
arzunun tahakkukuna bir tür 
lü meydan b1rakn11yor. Kara 
Alinin yolumuza ~1kmas1 ve 
bizi esir etmesi bu muhali
fetlerin birinci safhasabr. 

( Arkas1 var ) 

Frans1zca 
Ders 

ingiJterenin üstünlügü 
~u halde Akdenizde top· 

Janacak olan lngiliz donan
mas1, denizalh gemileri müs
tesna olmak üzere, ltalya 
donanmasmdan ~ok üstUn 
olacakbr. Bu üstünlük, aded 
itibarile, z1hhlarda 4 e kar,1 
15, tayyare gemilerinde 1 e 
kar§l 5, kruvazörlerde 26 ya 
kar~1 30, muhriblerde 95 e 
kar11 127 olacakhr. 

Deniz u uharebelerinde, 
eskisi gibi bugün dahi dret
notlar hakim olduguna göre, 
ltalyan donanmasmm 4 tane 
binnisbe eski d1 ednotla in-

iyi bir metotla Lise ve gilterenin daba yeni, daha 
Orta mekteb talebesine ve seri ve daha kuvvetli 15 

drednotuna mukabele etmesi 

Dünkü sav1dan deva1n -
Hava kuvvctlerine : degildir.ingilterenin harb ha-

.o-elince linde u~ak filolarmm kü~ük 
~..., bir k1sm1 müstesna oJmak 

1talyanm en büyük ümidi üzere mütebakini Malta, M1-
hava kuvvetlerindedir. Onun sir, Kibris gibi yerlere geti-
i~indir ki Maltaya §Öyle de- recegi ve donanmasmdaki 
riz, böyle deriz diyorlar. ~u tayyare gemisinde mevcud 
haJde k1saca bir de hava bir ka~ yüz tay areyi de ya-
kuvvetlerine göz atahm. k1ndan ve müessir mesafe-

Bir havac1hk kitabma göre, den italyaya kar§I kullana-
ingilterenin 2800, italyanm cag1 ~üphesizdir. Bu hava 
2.300 u~ag1 vard1r. ingiliz mücadelesinde, ltalya, nefsi 
tayyarelerinden 1300 tanesi 1ngiltereye taarruz edemiye-
lngilterede, 400 zü donan- cektir. Malta, M1s1r, Süvey~, 
mada, 1100 t~nesi Dominyon K1br1s ingiltere demek de-
ve müstemlekelerdedir. gildir. Buna mukabil, ingiliz 

italyanm hava kuvvetlcri hava filolar1, as l italyaya 
umumiyetlc 1talyadayd1. Müs- hücum edeceklerdir. 
temlekelerde 100 kadar u~a- Ba§ka bir yazmuzda in-
g1 vard1r. Fakat ~imdi ftaJya giltere ve italya arasmdaki 
bir ktsJm hava kuvvetlerini deniz ve hava muaharcbe-
Habe§istana göndermi1tir. lerinin nas1l cereyan edebile-
Bunlarm say1s1 bizce malf1m cegini anlatacag1z. 

n:ii ~ ,,~~~ 11:., 1 ~ pt• 1 ll ••q 
llWll ~ ~ 11i ... 11 llbill ~ 1:';11 

111"'1 
~l 

David 
•-.m111„„B1•mam:n ... l9Zl„m•„„„„. 

Ba11ndan ge~enleri anlat1yor 
~~--------~~-----------00~~~~~----~~~~-

( J)iinkü Sa v1<Ja n ))cvan1 ) 

Onlara ögüd verdim: Beni 
fazla zorlamaym pusulam1 
kabetmeden ~uradan savu§up 
giderim, sonra zararh pkn
cak sizsiniz. Yine David bir 
araltk havasma dalar gibi 
oldu. 

<;in i§i Japon 1~1 
Bunu yapan bir ki§i 
Biri erkek biri di~i 
Diye söylenmege da~lad1. 

Haydi David pa~a dedim 
alt tarafm1 anlat ya .. 

Hasahi be, kusura bakma. 
Mürettiblerden biri attld1, 

Okyanuslar imperatoru de
yiniz ona ... David yine k1zd1, 
parmagm1 kald1rd1 ~u c;özleri 
söyledi: 

- Öyle kap1dan bacadan 
konu~mak, söz söylemek ol-
maz ... 

~uraya gel, insan gibi otur, 
ondan sonra ne söylersen 
dinliyen olur. t-lcm bcn im-

1 
1 

parator degilim, sade pafa· 
y1m. Benim izinim oraya ka
dar. <;izmeden yukar1ya ~1-
kamam, daha imparato,· ol
madam . dedi. Ben gene ken· 
disini tuttum : 

- David pa§a sen her 
söylenen söze kulak asma, 
macerasmm alt tarafm1 anlat. 
dedim. David gene dalmt~b 
~enesi makine gibi i§liyordu, 
neler söylüyordu, pek anla
§1lm1yordu, benim ikaz1m üze· 
rine tekrar kendine geldi, 
sözlerine ~u suretle devama 
ba~lad1 : 

tahsilde olm1yanlara, Frans1z · 
imkäns1zd1r. 1ta1yan z1rh1t1a- Tecru··be lisamna hevesli olanlara ~ok 
rmm büyük toklan 30 bu~uk-

Birde bakbm, ben ta
banlan kald1rd1g1m zaman 
kedim benden evvel c1zlam1 
~ekmi~, zaten kediler bilir
siniz, kad1lar gibi ok§ad1k~a 
kabarir. Hemen firsat buldu 
larm1 ~1v1§1rlar. Bana para 
delisi diyenler de oldu. Ben 
banger veya kadm degildim 
ki para delisi o)ay1m. 

Hemen bagird1m: 

- Ben para ä~iki degilim, 

bir raporda italya Yun~ 
Arnavud hudutlarmda dikkatl 

celbedecek derecede bir fa
aJiyet göstermege ve Aro•
vutluk ktyilanna kart• Taso· 

no adasmda askeri tahkiDJ•t 
yapmaga ba§lamt§br. 

italya hükumeti bu askeri 
tedbirleri Yugoslavyaya karf 

oldugunu ve bunlar1n bit 
taarruz ihtimaline mebni abo• 
d1klarm1 bildirmittir. 

Markolinin 
icad1 

itaJyan n1uhtcriyi c;o~ 
kötiin1 da vrcnn1aktad1 

Londra [ Özel] - ingiUS 
gazeteleri Markoninin °dü11· 

yny1 altüst edecek„ mübidl 
ve son icad1 hakkmda ~o~ 
kötiim davrand1gm1 ve 1ngi• 
Jb. gazetecilerini ba~md•' 
savmak i~in onlara mübidl 

ve ~ak kapah §eyler söylt' 
digini yazmaktad1rlar. 

Markolini · gazetecilere: 
"Yeni icad1mm sirr1 "' 

anahtar1 yahuz ltalyan bukt' 
metinin elinde bulunmakt• 
dir „ dtmi§tir. 

( Katimemi) nin iddiasao 
göre Yunan gazetelerine bO 
mahrem rapor hakkmda IP'' 

liimat vermek istememitti' 

MARKONl GÖNÜLL0 

Roma ( Özel ) - ltaly 
gazeteleri me1hur mucid M 
koninin Habe§istana gidec 
orduya gönüllü olarak k• 
dolunmas1 hädisesini bli 
harflerle ilän ve uzun mak 

leler ferh ve tablil ede 
büyük mucidin büyük vat 

perver nam1 altmda: da f 
ve ltalyan tarigini ferefle 

direcegini ilive ediyorlar· 

bana ak1l hocabg1 yapb, b• 
di durma git, Ölünün 
zanm bol, kendisini ge 
t!manet dairesine teslim ed 
sen sana iki lirani verirl 
dedi. 

Ben mühi~ bir hoca 
dum, ~u mezarda bir öl 

var okutacag1m dedim. iyi §&rtlarla lisan ögreten 
Fransada tahsil görmü~ bir 
muallim ders vermektedir. 

luk oldugu halde, lngiliz z1rh- GÖrmÜ~ 
hlannm 38 Iik vc 40 bu~uk- -:t 
luktur. Binaenaleyh, ingiltere Bir n1uha ·ip i~ ~ln\ or 

kuru~a pazarhk ettik, hoC 
kimscden de para istemcm. omuzlaymca mezara gittJ 
Ben de para ~ok Ahmed, 

Arzu edenler hergün 12 den 
6 ya kadar görii~ebilirlcr. 

Adres : Gazi bulvara civari 
Sen Polikarp klisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgen 1-13 

Sahilde 
Sat1l1k arsa 

Okyanoslara ~1kan iki kap1- Resrni ve husussi mücsse-
sm1 Cebelitar1kla SüveY§ selerdc muhasiplik yapan bir 
kanalim eJinde tuttugu Ak- zat i~ aramaktad1r. 
dcnize tamamile häkim ola- BeyJer sokagmda ( 61) nu-
caktir. maraya müracaat. 6 - 1 

8~*.:lc:lc:fc***1dt.*:J:i**:Jc*1t**-*:lc'Jt.-Jd.[•l 
~ E L H A M R A 1 Milli Küt~phane ~ 
~ . S1nemas1 >+ 
~ Sevmek Y a§amakt1r )f. 

Bayrakhda ~imendifer is- +c >+ 
tasyonuna pek yakm bir mev i Frans1zca sözlü. Ba§ rolerde : 
kide deniz kenarmda yüzü JOAN GRA VFORD - FRANCHOT TONE - GENE 

on alh ve derinligi altm1~ alh --( Seans Saatlari )--
metre olmak iizre bin yüz metre ller gün 3 _ 5 _ 7 _ 9,15 
ter biinde bir k1t'a arsa gayet Cumartesi TALEBE scamu 1 - 3 Paur 1,30 

ehven fiatla sabhkt1r. lste
yenler Odunpazar Sara~Jar 
sokag1 4 No. Abdü!halim ti
c:arethanesine müracaat 

FiATLAR 
30, Birinci 40, Ball<on 50, HususI 60 kuru§tur 

~~:-=~~~~~~~~·„ 

Mchmed kim isterse faisiz, sorduk ara~hrd1k. f1rl 
senedsiz para veririm, amma Mehmedin mezarm1 buld" 
insanlar ~ok yalanc1 ve du- Hoca sakahm oynatm• 
barac1 olmu§lar, pek ~oklan ba=1lad1. ben hocaya bir 
m1 ald1lar, sonra inkär etti- ründüm, sesini ~1karma 
ler, bana madik oynad1lar. nun yerine seni ~ukure ' 

Tahta sakahn biri kar~1ma nn, bu adam benden 
'rlkh. Ben namuslu bir ek- dört gün evvel iki lira öd 
mekciyim. ihtiync1m pek ~ok alma~b, simdi kendisini t;•~ 
bana ödünc iki lira ver, sana racagam, emanet daire 

be~ on gün sonra öderim götürüp teslim edecegi1JJ1 
dedi. Ben de ~1kard1m, ken- d d" d liram1 alacag1m e 1m. P 
dise iki lira verdim, orada 1 

1 bana bir ~ok ögüdlerde . 
bulunan iki adarni da §ahit 

lundu, kcmin kulagma 
tuttum. Adam sevindi, para-
!ar1 aldi, gitti.. Sonra a~ ben i~e ba~lad1m, mezarl 
kald1m, f1rmc1 Mehn1et agay1 ttm, furuncu Mehmed • 
eradJm. Öldü. Vay öldümü!. ~1kard1m salla sirt ettil2'' 
Bcnim paraJar ne olacak di- la düzüldüm. 
y~ lnvrandam. Adamm biri ( Sonu Y 
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Sahif e 4 

Okullarda 
Kay1t ye kabul 

Orta okullarla Liselerde 
kayat ve kabul muamelesinin 
kapand1gan1 ya.zm1~bk. Tica
re K1z enstitüsü gibi meslek 
mekteplerinde kay1t ve ka
bul devam etmektedir. 

Diger taraftan Lise ve 
Orta okullarda paras1z yabh 
olarak okumak istiyenlerin 
ae~me yar1§ imtibanlara 23 
Eyl6lde yapdacakbr. Bu hu
austa aranacak f&rtlar Kül
tür bakanhgandan Kültür 
direktörlügllne bildirilmittir. 

Avluda kü~ük 
bir cesed 

<;orakkap1da Meserret so
kaganda Osman k1z1 dul 
Emine gebe kalm1' ve dört 
ayhk ~o~ugunu dü~ürerek 
evinin bah~esine gömmü§tür. 

Vak'a genel savanhganca 
duyularak tahkikata ba§lan
m11hr. Avluda yapifan ara1-
brmada ~ocugun cesedi bu
Junmu§tur. Emine tutularak 
Adliyeye verilmit ve hakkm
da tahkikata ba1Janm11ttr. 

Kalp liralar 
lki~e1melik ceddesinde Ra

aim oglu Halimin sigara dük
kln1nda kalp para bulundugu 
zabitaca duyulmu§ ve ara§· 
brmada ~ekmecede sekiz 
taue gümüt lira buJunmu1tur. 
bunlardan birinin galp oldu
j'u anla§ilm11 ve tahkikata 
ba1lanm11tir. 

• 
I~i gazeteci 
Alman gazetecilerinden 

Reji Mankurs tehrimize gel
mittir. Bayan gazeteci, E~e 
m1ntaka110daki mahsuller et
raf1nda tetkikat yapacaklar
dir. Gazeteciye Mektup~u 
vepili Bay DHäver yard1m 
edecektir. 

M1s1r Kadmlar Birligi bat
kan1 ve M1s1r gazetecilerin
den Bayan Nimet Ra1id §eh
rimize gelmi§ ve viläyette 
llbay Fazh Güleci ziyaret 
etmittir. 

Bir milyon 
Kiremitve 
Pullulc •• 
Tra kya göc;menleri 
i~in Izn1ire ~ipari~ 

verildi 
Trakya gene) ispekteri 

General Kiz1m Dirik'ten 
iJbayhga geien bir telgrafta 
Trakyaya yerlettirilecek gö~
menlerin evleri i~in bir mil
yon kiremiUe önemli miktar
da pulluk gönderilmesin iste
mi1tir. 

B. isfendiyar 
f ranm Ankara büyük el

~iligi it güderi B. lsf endiyar 
dün sabah Ankaraya hare
ket etmit ve konsoloshane 
erkin1 taraf1ndan sel6mlan
m11br. 

Kedi dostu 
AJsaucank ~ehitler cadde

clinde Uray taraf1ndan ke
dileri toplamaga memur edi
len Sadik oglu Hidayct ve 
~uatafaya b1~ak ~eken Mu· 
harrem oglu 15 ya~1nda Os· 
man tutuJmuttur. 

• 

( Halk1n Seal J 

Bay Eden :Iran 
Bay Lavalle gö Ü§mek üzere 

u~akla Parise gitti 

-· 
Paris 2 (A.A) - Bay Eden 1talyan - Habe~ anln§mazhg1 

hakkanda 4 Eylülde uluslar sosyetesi konseyine verilecek 
rapora dair Bay Layal ile görü~mek üzere bugün bir u~akla 
Parise gelmi§tir. 

D1§ Bakan1 
Ankaraya 
Geliyor 

1 Ankara, (Özel) - Iran d1~ 

Paris 2 (A.A) - Bay eden italyan - Habe§ anla§mazhg1 
bakk1nda uluslar sosyetesi konseyinde takip olunacak usu
lün muhtelif ve~heleri üzerinde Bay Laval ile görü§mÜ§tür. 

lki bakan Frans1z - ftalyan - ingiliz konu§malarma dair 
konseye verilecek raporu da tetkik etmi§tir-

Bay Lava) ak§am üzeri ftalyan büyük el~isilc de görü~
tükten sonra ihtimal saat 25,30 trenile ve Bay Eden ile bir 
likte Cenevreye hareket edecektir. 

Polonya süel ieyeti Frans1z 1 

manevralar1nda 1 
Paris 2 (A.A) - Frans1z manevraJarmda bulunmak üzere 

buraya gelmi!} olan Polonya süel heyeti manevra yerine 
hareket etmi§lerdir. Heyet Fransanm Var~ova ate~emilteri 
general Dearboneau reJakat etmektedir. f 

i~leri bakam Bakir Käzimi, 
Cenevreye gitmek üzere To-
ros ekspresile yarm (Bugün) 
Ankaraya gelecek ve bura
dan Istanbul yolile Cenevre
ye ge~eceklir. 

Sebepi gitere 
Olacakm § 

Roma (Öz.el) - italya ga~ 
zetecileri ingilizlere hücum 
ediyorlar. Ciornale D'ltaiia 
diyor ki: " Bu harb Afrika-
dan bütün acuna yay1lacak
hr ve müscbbib de lngilizler 
olacaklardir. 

Eski§ehir kurtulu§ bayram1 Lüks kibrit 
CO§kun heyecanla kutluland~ bük A met bun 

Eski§ehir 2 (A.A) - Kurtulu§unun 13 - cü y1hm kutlayan 1 •• •• d• 
Eski§ehir bugün heyecan i~inde ~alkamyor. Sabahtanberi UZUm gorme l 
bütün dükkän)ar kapah, halk kütle kütle Cumuriyet alamn· Istanbul, (Özd) - Kibrit 
da orduyu kar~1lamaga topland1. Ordunun fehre giri~i ~ok . so ye esinin lüks kibrit ku-
heyecanb oldu. On binlerce halkm §Ükran sadalan arasmda tular1 ~1karmak i~in ~ aphg1 
matem sütunundaki siyah örtü kahraman süvarilerimizin teklif hükümet-;e kabul edil-
kd1c1 ile yirbld1. Sürekli top ve piyade ate§i arasmda k1sm1 

1 
memi§tir. 

küllide Cumuriyet alanma girdikten sonra toplu bir halde HALKIN SESi _ Hüku-
komutanhga gidiJdi. Orada komutan general Naci Tanas bir 
söylevle Eski§ehirin kurtulu§unu kutlad1. 

metimizin lüks kibrit yap1l
masma müsaade etmemes1 

takdire läyik bir harekettir. 
Hakikaten Tiirk ulusunun lngiliz Veliahdz , her§eyden evvel tutum ve 

----------- „ 1 savurmam1zhga ah~br1lmak 

istanbulu ziyaret edecekmi~ 1 istendigi bir zamanda lüks 
~ kibrit giLi lüzümsuz bir ~eyin 

Istanbul [Ö.T.] -lngiliz Veliahdi Prens Dögalin bu ya- ortaya atdmasi kadar mana-
kmJarda Atina ve lstanbulu ziyaret edeceai Atinadan bil- b~ d h a s1z 1r i~ a n olamazdr. 
dirilmektedir Bu göret resmig bir mahiyette olm1yacakbr. 

iHRACAT lJ!üNLERiMiZ 1 

Hükiimet fiatleri spekülasyon 
dan kutaran bir kanun yapacak 

8. Lavalin 
Gözetecilere 
Diyevi 

Etrik 
Mezunl r1 

(Ba§taraf1 1 incide) 

fabrikalanm1zda bütün ma
kineleri, bütün cihazlar1; 
Türk bilgisi, Türk ihtisas1 ve 
Türk zekäs1 i~letmelidir. 
Ulusal endüstri; ulusa) kafa, 
ulusal zekä ve ulusal emni· 
yetle i§ler ve muvaffak olur. 

Gerek burada kalanlar ve 
gerek Avrupaya gidip geien 
gen~ san'at mezun)ar1, ge
ceyi giindüze katarak ulusal 

endüstrinin bütün makine, 
cihaz, anahtar ve s1rlarm1 
ellerine ge~irmelidirler. Gen~ 
san'at mezunlari i~in bu, ko
lay ele ge~en bir muvaffaki 
yettir. 

Y eter ki bu gen~ler, ha
yntta metodlu bir ~ah~ma, 

disiplini bir ugra§ma sahibi 
olsunlar. 

Her mezun, abld1g1 fabri
kada hedefini tayin ettikten 
sonra oraya varmak i~in yo
rulmadan, dinlenmeden, sa
gma soluna bakmadan ~ah
§trSa mutlaka muvaffak olur. 
Curnhuriyet ertik okullarmm 
~ogunda tahsil derecesi, ~a

la§kan ve kabiliyeti herhangi 
bir genci az zamanda, usta 
ustaba~1, atölye §efi, mühen
dis muavini hatta günün bi
rinde fabrika direktörü yap
brabifecek degerdedir. Ne 
tekim yurdumuzda göksümü
zü k1van~la kabartacak bu 
gibi numuneler yok degildir. 
~u ~artla ki her mezun, mek
tepten ~1kbktan sonra dahi 

okumak, daima okumak ve 
he!' gün yeni bir§ey ögren
mek mecburiyetinde oldugu 
nu asla ve bir an unutma
makla!.. 

San'nt mezunlarmm ~ogu 
hayatta okumayor. Memle
kette Sanayi mektepleri ku
rulahdan beri oradan ~1kan

lar okusayd1lar, bugün bile 
yeni kuruJan Türk endüstrisi , 
ellerini day1yacak kuvvetli 
omuzlnr bulurdu. 

Istanbul, (Özel) - lzmirde üzüm fiatlar1 üzcrindeki spe- 1 
killäsyonla ortnya ~1kan ve vakit vakit diger ürünler üze- 1 
rinde de örnekleri görülen durumun ekonomi bakanhgmca 
önemle e)e almd1g1 ögrenilmektedir. Bakanhk, T urkofis in 
yapttg1 tetkiklere ve vard1g1 sonu-;lara dayanarak ibracat 
lirUnlerimizi korumak i~in bit· kanun läyihasi haz1rhyacakbr. 

Paris, 2 (A.A) - Bay La
Frans1z - Yugoslav görü§me
Jcrinden sonra gazetccilere, 

bu görü~melerin derin bir 
s vgi i~inde yap!ld1g1111 kay-

Cumuriyet san'at mezun
lan ne lmparatorluk ve ne 
de Me§rutiyct dcvirleri me· 
zunlrma benzemez)er. Ge~en 
devirlcrde san'at mekteple
rin.de Türk gen~leri, hayatta 

1 a~ kalmamak i~in san'at ög
renirlerdi. 

~~~~~~~~ 

Japonyan1n 
Siyah Ejderi -----·„·-----
Habe~istanda faaliye 

tini art1 riyor 
Son geien Selänik gazete· 

leri vaktila Japonyay1 deh
§et i~inde btrakan Siyah Ej
der -;etesinin Hahe§istanda 
ltalyanlar aleyhinde büyük 
bir faaliyete ge~tigini ve 
ikide birde Romaya tehdid 
mektuplar1 u~urtarak Mus
soJiniye Habe§ ilini rahat 
birakmasm1 taleb ve emret
mektedir. 

ltalyan gazetelerinin alayh 
yanlanna cevap veren Siyab 
Ejder ~etesinc mensup bir 
adam diyor ki : 

Han~erimiz Mussolininin 
kalbine sapland1g1 zaman 
bizim kim oldugumuz anln
tdacakhr. 

Panay1rda 
Gezenler on binlede 

say1h)10r 
Arsrulusal panaym Cumar

tesi günü 13437, Pazar günü 
de 21446 ki~i gezmi~tir. Pa
zar ak§nnu panay1rda müthi~ 
bir kalabahk vard1. Bu kala
bahk i~inde 34 kü~ük r;ocuk 
kaybolmu§, beraber geldik-
leri kimselerden uzal~ dü~
mü§lerdir. Panayir rRdyosu 
biiroya getirilen bu ~ocukla
rm bulundugunu ilän ederek 
kendilerini ana ve bnbalarma 
teslime vas1ta olmu§tur 

ilk okullarda 
Kayd ve kabul 

mua1neJesi 
llk mekteplerd~ dünden 

itibarede kayd ve kabul mua 
melesine ba lanmi§br; Kayd 
ve kabul muamelesi 15 Ey
ll\lde sona erecektir. 

1 detmi§ vc gerek iki memle- $imdi ise Cumburiyet to· 
~u1.tlar1; kurulan yeni Türk keti dogrudnn dogruya, ge

rek merkez Avrupas1 pakh 
müzakereJcriyle ilgili bütün 
meselelerin t etkik edildigini 

' endüstrisinde evvelä nizam, 
som·a ltalite ve üstiinlük te
min eden rol sahibi olacak-

söylemi§tir. 

Askere D vet 
izmir Askerlik ~ubesinden: 
Bu scne askerlik ~agma 

girmi.§ bulunan 331 dogumlu 
delikanlilarla s1hbi sebepJerle 
mekteplerde tahsilde bulun
duldarmdan ötürü ge~en se- , 
nelerden geriye b1rak1lm1~ 
bulunan diger dogumlu mü
kellefiyetin son yoklamalarma 
25 Eylul 935 gününde ba~la
narak 25 Birincite~rin 935 
günü ak~ammda bitirilecektir. 1 
Bunun i~in yuknr1da yaz1h 
mOkellefinin tayin edilen 
günlerde ~ube merkezinde 
te§kil edilecek Askerlik Mec
lisinc gelerek munyenelerini 
yapllrmalai 1 ve m.Ja}eneye 
gelmiyccek olanlarm kanun· 
da yaz1h cezn ile cez. l8nchp 
rdacaklar1 ilän olunur. 

Jar. Ondan sonra diger her 
°"ey„ Ona g öre mektebte 
~ah§mak ve da~arda bir var
hk yar tmak mecburiyetin
dedirler. 

izteriz ki bu sahrlar, yüz
lerce san'at mezunu arasm
feyizli bir akis yapsm ve bu 
alcisten, hepimizi aydmhga 
-r1karan bir hareket dogsun. 

Fen ve san'at 

Motörlü 
Manevralar 

Reitns 2 (A.A) - Büyük 
Frans1z motör]ü manevralara 
Yüksek Harp mecJisi üyüle
rinden General Retaldnin 
idaresi altmda ba~hyacaktar. 
Manevrnlardan maksad muh
t elif rnotörJU cüz.itamJar ara· 
da hareket birligini tecrübe 
etmektir. 

3 EYLOL--" 

Yahudilerin 
Yamyam1 

Alman Y ahudilerini müd•· 
faa etmegi üzerine alan Jo
rez Martel, Almanyada Y•" 
hudilere nefes aldumai• 
azmetmi~ ~bragyer hakk1nd• • 
~u sözleri yaz1yor: 

~bragyer Y ahudilere gö•• 
terdigi doslukla Amlanya 
en ~ok gazete satmaga mU" 
favvak olan bir gazeteci ol· 
mu~tur. 

Onun kadar 
yahudiler aleyhinde k1~k1rt· 
maga muvaffak olan bir ga· 
zeteci daha görülmemi~tit· 
Bu adama hakkile "Yahudi· 
ler yeyicisi veya yamyam1 " 
denmi§tir. 

~tragyerin ne mütbi§ bit 
~antajc1 oldugunu göstermek 
i~in batarlatalun ki : „ AlmaO 
kadm1 podra ve boyadaJI 
nefret eder ,, malinde yai• 
d1g1 makaleden sonra podr• 
ve boya fabrikalar1 ona soll 
model bir rotatif gazete ma· 
kines1 gönderir. 

Bir ka~ gün sonra ~trancer 
yazd1g1 bir makaleyi ~u söt.• 
lerlarle bitirmi§tir: 

" Alman kadmm1 boyao· 
mak, makiyaj yapmak lüzU" 
munu bisettigi zaman yaln1S 
Alman mamulabm kullan1r 
ve bu suretle makiyajm1 ya• 

par. 
---.i'!lfi1r---

Kana Susam 
- Ba~taraf1 1 incide -

tan haydutlar bunlan birer 
birer üzerlerindeki para ~e 
k1ymetli e;yay1 vermeje 
mecbur etmi§ler ve sonr• 
Aydmdan hareket eden ii~ 
kamyonun da yolunu kese„ 
rek birer birer soymu~lard1r· 

Aydm genel savamam ~e 
hükumet doktoru vak'amn ol 
dugu 01.~rbent mevkiine gi„ 
derek ilk tahkikäh yapmat„ 
lar ve ~apulcularm kurban" 
larm1 muayene etmi§lerdit· 
Aydm • ve lzmir komutanl1k" 
lar1 da ~apulculara heme" 
ele ge~irmek i~in mü~tere1' 
tedbirler almt§lar ve takib•" 
ta ba§lami§lardir. Haydutla• 
rm bu gün yakalanm1~ oha" 
caklar1 muhakkak say1lmak" 
tadtr. 

Laval 
Stoyadinovi~ 
Mülakat1 

Paris 2 (A.A] - Bay L•' 
val ve Yugoslavya ba11bak~ 
kam Stoyedinovi9 bugün ilc1 

saat kadar görü§mü,Ierdit· 
iki bakan kü~ük anla1J1J' 
d1~ bakanlarmm Bledde kO" 
nu§tuklara bütün meselelet• 
Dogu ve Tuna misaklat' 
hakkmdaki müzakereleri tat' 
kik etmi~tir. 

Zadnedildigine göre baJ 
konu~ma slrasanda bay L•' 
val kü~ük anla1manan Cell1 

rebe alacaga durum hakk10' 
da ~ok degerli malumat clde 
etmi~tir. 

-~ ........... -
yumurtalar~ ~ 

1 Almanya~·a kontenf' 
n1m1z aratirildt 

, Tükofis tarafandan yap1l_., 

1· te~ebbüs)er üzerine Alni•~~ 
) ada yirmi iki hin kentall• 
~ umurta konte11jamm1z.a .~~ 
hin kental daha ilave eOJ' 
mittir. 


