
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdllrü : HAMDİ NÜZHET 

~dres : İzmir İkinci Beyler SokaSi'ı 
Abone şartları: Seneligi 700, nltı ayhl!ı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: l\laarif cemiyeti ilan'iıt 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

• !isusi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
_asıldığı yer: (AN ADÔLU) Matbaası 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

lsveç'te l-labeş'ter için 250 
hin Kron iane toplanmıştır. 
lsveç kızıl lıaç kuı·uıııu da 
Baheşistan'a bir seyyar has
tahane gönderecektir. 

Telefon: 2776 - Cumartesi - 9 İkinci Teşrin 1935 _ Fiatı (100) Para 

Kanlı Muharebeler Devam Ediyor 
.____Yıl : 2 - No : 540 
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H3b{;şimparatOrU Ceı)heY-eHarel{etEdi 
yor.Her Taraftal(anlıMuhareheler var 
llabeş ordularının,Anhalagi cephesin-l(amutayın dünkü 
de l~alyanl~rı kuşatt~kları söyle~iyor önemli toplantısı 

~~~--------~-Is v eç hükumeti, Habeşler için bir Kızıl haç hey'eti ve bir de tayyare Türkiyc'de hizmet eden Ecnebilerin aileleri-

gönderiyor tayyareyi, Isveç prensleı·inden Dorozen idare edecek de maaş tahs~ kanunu onandı 

.. 

lıalyan yerli as'l.·erleri top başında 

lıtanbul 9 (Öıel) - Ha- yerleşmiı bulunmaktadır. 
rar'dan haber verildiğine lstanbul, 9 (Özel) - Ha-
R6re, üç yerde tabtidat ya- vas Ajansından: 
P•a Habet'ıerin yakında Habeş imparatoru pek ya
ltael taarruza geçecekleri kında Harara gidecektir. 
t•bınin olunmaktadır. Büyük Habeı taarruzuna bu 

latanbul, 9 (Özel) - Adiı- bölgeden baılanacağı tah· 
~baba'dao bildiriliyor: min olunuyor. Unutulmama-

Bir Habeı kolu Dolo iıti- hdır ki Haile Selise, ıübay
lc.aıetinden ilerlemektedir. 
()iier bir orduda Ogaden 'e 
doj-ru cebri yürüyüıle git
lllektedir. 30 bin kitilik bir 
~uda Makalle civarında 

Papanastasyu 
Serbest bırakıldı 

lığı zamanında Harar bölge
sinde bulunmuttu. 

lstanbul, 9 (Özel) - Ha
beş veliahtının doğumu yıl 
dönümü Adis-Ababa sara· 
yında kutlulanmıştır. Biiyük 
eğlenceler tertib edilmiş, 

şölenler verilmiştir. 

İstanbul 9 (Özel) - Asma-

elinde bulunan yalınız 200 
bin modern tüfek ve bir 
milyon eski sistem tüfek ta· 
mamen değişmiştir. Bugün 
Habeş'lerin elinde oldukça 

modern ve bol vesait bulunmak
tadır. Şimdilik Habeş ordu: 
sunda 250 milyon kurşun, 

yarım milyondan fazla mo· 
dern silah, 200 kllçük çapta 
top, birkaç bOyUk sahra topu 
yüzlerce mitralyöz, 30 tane 
22 milmetreJik hava topu 
bulunmaktadır. 

l~tlnbvl, 6 (Özel) - Rof
ter ajansı muhaber!nin ver

, diği habere göre, Habeş 

kuvvetleri toplanmadan kat'i 

rada bulunan Royter aytarı Ras Nasibrı 

PtıpanastaS) u 

Atina, 8 (A.A) - Mikene 
'dasına sürülmUt olan mu
il.Jefet önderi Papanastasyu 
~ Papandreo bu sabah ser· 
d •t bırakılarak Atiaa 'ya 

l111D&tlerclir, 

bildiriyor : olarak taarruza geçmiye· 
f tal yan ıüel mahafiline na- ceklerdir. 

zaran eskiden Habeş'Jerin Şimdilik ltalyan'Jara yan· 
~~----------.-·~·~--~~-~--~~~~ 

Bir Hahes kadinı 
' · «;ete k·urdu 

--P ı·enses Iıalyan hatlarına saldırmak 
ta \7e bizzat sDngil kullanmaktadır 

lstanbul 9 (Özel) - Roy· 
terin Adis - Ababa ayları 

bildiriyor: 

Şimal dağlarındaki çetele· 
rin başına Uvaziro adında 

bir Habeş prensesi geçmiş
tir. Erkek elbisesi gıyen 
prenses geceleri çetesinin 
başına geçerek daidan in· 
mekte ve ltalyaa ileri bat· 

)arına taarruz etmektedir. 
Uvaziro bizzat süngü kulla
narak döğüşmektedir. Bü
tün Habeş kadınları prense· 
sin çetesine iltihaka koş· 

maktadır. Bu kadınlar, va· 
tanda bir tek ltalyan neferi 
kaldıkça evlerine dönmeme· 
ğe yemin etmektedirler. 
Prenıeain kocası Habeı ka· 
rargibıada çahımaktadır. 

dan ve karşıdan baskınlar 
yapılacak ve böylelikle iler
lemelerine oıeydan bırakıl· 
mıyacakdır. 

lstanbul, 9 (Özel) - Röy· 
ter ajansının Asmara mu· 
habiri bildiriyor: ' 

ltalyanJJarın işgal ettilHeri 
yerlerde asayif yoktur. Böl
gelerde küçük küçük çete
ler gece baskınları yapmakta 
ve ltalyan'ları zarara sok
maktadırlar. Bu bölgelerin 
çetelerden temiı:lenebilmesi 

-için bütUn ltalyan orduları 
nın haftalarca uğraşması 

lazımdır. Bu ise karlı de
ğildir. 

Aımara 8 (A.A) - İtalyan· 
lar Ogaden'de Harar yolunu 
açmakta olan gerahai'yi ele 
geçirmişlerdir. Garahai bütün 
Ogaden mıntakaıındaki Ha· 
beş mildafaa11nın ana düğil · 
m6nü teıkil etmekte idi. 

lstanbul, 9 (Ôzel) - Adiı
Ababa' dan verilen haberlere 

g6re, Habeş imparatoru 
Haile Sellıiye, cepheye ha
reket etmek üzeredir. Na
zırların ekserisi imparatora 
refakat edecektir. 
- Devamı 4 inci sahifede -

Almanya 
Et ve Konserva 

satan alıyor 
lstaobul, 9 (Özel) - Uru

guay hükumeti ile Alman 
hükumeti arasında bir kon
serva ve et aatıı mukavelesi 
imzalanmııtır. Uruguay dış 
bakani ile Almanya'nıo Mon
tevideo orta elçisi arasında 
imza edilen bu mukaveleye 
göre Uruguay hükumeti Al
manya 'dan aldığı eşyalara 

mukabil senede 5 bin ton 
konıerva et Almanya'ya id
hal edecektir. 

Amerika 
Deniz konf erasına 

iştirak edecek 
lstanbul 9 (Ôzel) - Nev

yorktan haber veriliyor : 
Amerika hüküm~ti, iUc Ka

nunun beşinci günü Londrada 
toplanacak olan deniz: kon· 
feranıına] iıtirak etmeğe~ ha
zır olduiunu lngiltereye bil· 
dirmiıtir. 

Yeni Barem Kanunu 

Kamutayda bakanlar m ev/;ii 

Ankara 8 (A. A)- Bugün 
Refet Cazintezin başkanli
ğıodan yapılan Kamutay 

toplantısında sıhhat ve sos-
yal yardım bakanı Refik 
Saydam Göçmen işlerinin 

Sıhhat bakanlığına devri do
layısile hükumetçe yapılan 

ve Kamulaya verilmiş bulu

nan kanun projesi üzerinde
ki tetkikatın biran evvel 
bitirilmesi için öne? dahili-

lngiltere 
Donanmasını Ak
denizden çekmi

yecek 

lngili:lerin Remilfo diretnatıtıı 

İstanbul, 9 (Özel) - Lon
dra' dan haber veriliyor: 

lngiltere hükümeti, seçimin 
sonuncuna kadar Akdeniz
deki gemilerini çekmemeğe 
karar vermiıtir. 

ye ve sıhhat sosyal yardım 
encümenlerince birlikte ve 
ondan sonra bütçe encüme· 
ni tarafından tetkik edilme
sini istemiş ve bu kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra 1935 mali 
yılı umumi müvazenesine gi· 
ren bir kısım daire bütçe
lerinin fasılları arasında 501 
bin 520 liralık münakale 
yapılması kabul edilerek 
Türkiye'de hizmet eden ec
nebilerle ailelerine aid maaı· 
Jarın yeniden tahsisi hak· 
kındaki kanunun görüşülme
sine geçilmiştir. 

Bu münasebetle bazı say· 
)avlar bu maaşların yeniden 
tahsisi aleyhinde söz almış· 
Jardır. Bütçe encümeni adına 
Mükerrem Ünsal ( Isparta ) 
Sırrı Day (Trabzon) verdik
leri izahatta 1336 tarihli mü
vazenei umumiye kanunu ile 
kesilmiş olan bu gibi maaı
ların bilihara alınmış olan 
bir kararla verilmesine de
vam edildiği ve Kamutayın 
tasvibine sunulan layıhadaki 

eşhasın burada unutulmuş bu· 
lunması dolayısile aylıklarının 
birikmiş o)an 16 bin küsur 
lirasının bu defaya mahsus 
olarak kendilerine verilerek 
hazinece alakalarının kesil
mesi muvafık görüldüğü bil· 
dirilmiştir. 

Finans Bakanı Fuad Ai
ralı da eski idare devrine 
diğer ecnebilerle yapılmıı 
olan mukavelelerde olduğu 
gibi kanun projesinde ismi 
geçen eşhasa aid mukavele-
-Devamı dördüncü salıifede-; 
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lngiltere başbakanı Baldvi- (Yemi hol mes- Kazaıa!0!:!:editdı 
nın önemli bir yazısı ut hayvan) rıı!~::r··~·:nt~:t!rtil:ı:./;, 

aded boia kazalara tefP 
eailmiıtir. K&ylü için elve• 

ritli olan Montafon cinıiJIİll 
üretilmesine çalı~ılmakta~ 

-"ı\1j1 J onlarca Amerika' 1 ı, 
sulh amili 

]erimizi 
yapmak 
dikkatle 

uluslar sosyetesini 

hususundaki gayret

takib ediyorlar 

bir Kimdirdiye merak ediyor musunuz? 
Şu halde makalemizi okuyunuz! 
Bundan 8-9 sene evvel, 

Ameıika'da Oklahamo'da 
Tuhso şehrinden genç ve 
güzel bir kız ayrılmış At
lantik Siti'ye gitmişti! 

1 

güzellik kraliçesi, madam 
Gilkreas oldu. Güzellik mü· 
easesesinin de kapıları bel· 

Kadın her gün yeni ve iaıib 
birıey iıtiyor, milyoner dı° 
bunlardan hiçbirini ~~~eaı1: yor, beienmek iıtedııı b• 

Londra 9 (Radyo)- lngil· yetesinin bir üyesi olmakla da· 
tere başbakanı ( Stanleyn ha az İngiltere değildir. lngil· 
Baldvin), acun siyasası hak· tere bütün uluslarla ıulh için
kında yazdığı son bir maka· de ya~amak arzusu pahasına 
lede ezcümle şunları kaydet· hiçbir hakkını ihmal etmez. 
miştir : Diyorlar ki: Uluslar ıos· 

" Uluslar kurumu, medeni yctesi natamam bir hüvi· 
devletler için sulbü temin ede yettir. Çünkü büyük devlet
cek yeg.Ane istinatkah değil, )erin bir kısmı bu sosyetede 
pratik bir yoldur. Bu sosye- bulunmıyorlar. 
leyi kuranlar, kuru bir lafla Filhakika tekmil, büyllk 
sulbü istemenin yetmiyece · devletler uluslar sosyetesin • 
&"ini daha evvel derpif eyle- de bulunsalardi iyi olacakh. 
mişler ve bu sebeple sosye· Umarım ki çok geçmeden 
teyi vUcude getirmişlerdi. Son o devletler de sosyeteye gi· 
haftalar içinde baş gösteren receklerdir. Milyonlarca Ame
hidiseler, bize çok şeyler rika'h, uluslar sosyetesini 
iıbat etmiştir. bir sulh amili yapmak hu· 

Milletimizin emuiyet ve susundaki gayretlerimizi dil{-
,.ıığlarını başka milletlerin katle takip ediyorlar. 
reyine terkettiğimi~i söylü· Almanya'nın uluslar sos
y< rlar. Bunu söyliyenler, bil· yetesine yer alması için bel· 
melidirlerki,lngilte,uluslar sos· ki bir yol bulunacaktır. Ja· 

~~~-:;-~--·--·~·~··-~~-... --~~~~-
Afrika'daki 

dusunda 
Italyan 
malarya 

öldürdükleri, silahın

kat kat fazladır 

or-

Malaryanın 

kinden 
Paris - Adis·Ababa'daki 

ecnebi gazeteleri özel aytar
ları, Habeıistan'daki zorluk· 
lardan bahisle gazetelerine 
aıun mektuplar yazmakta· 
..duJar. Bu mektuplara bakı-

hrsa, Habeş topraklarında 

ya hancılar için en büyük tehl
ike, malarya hastalığıdır. Son 
günlerde bu hastahğa ya-

kalanan Avıupa gazetecilerin· 
-Deı·amı dördüncü sahifede-

lzmir muhasebei hususiye mO-
dürlüğündeo: 
Numro 
351 

9 
16 

6-8 
18 
26 
20 
17 
14 
16 
19 

Cinsi 
kahvehane 
dük kin 
mağaza 

kahvehane 
dükkan 

il 

" 
il 

,, 
il 

ev 

Yeri 
Ikiçeşmelikte 
Hisar camii arkasında 
lci belediye caddesi 
Tilkilikte 
Ali paşa meydanı 

" " 
" il 

Taşçılarda 

3cü kara oıman ıokağı 
il " Bornova akkaı sokağı 

24 " " " 
7-3 dükkan Kemer caddesi 
28 ev Karşıyaka alaybey iktisat sokağı 

85-87 Fırm ,, ,, tramvay caddesi 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cins· 

Jeri yazıh emlak 16-10·935 tarihinden itibaren kiraya ve· 
rilmek üzere temdiden açık arttırmaya çıkarılmııbr. Talip 
olanlarm şeraiti öğrenmek üzere hergün Hususi muhasebe 
direktörlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin 
de encümenin topladığı her pazıutesi ve perşembe günle· 
ri saat 9 dan 12 ye kadar depozito veya bank mektubu 
ile encümeni vilayete müracaatlan 3577 

lzmir idhalat gumrüğü müdürlü
ğünden: 

K. G. 
450,000 

Ef yanm cinsi 
Çimento torba 

9000 

Tesbit No. 
258 

Yukarıda yazılı eşya 9-11-935 inci Salı günüsaat 14te 
açık arbrma suretile dahile satılacağmdan işine gelenlerin 
İtbalit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur 

3561 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
lstanköy hamamı s. 16 no. lı ev seneliği 132 lira geliri 

konulan işbu ev on gün için açık arbrmıya konulmuştur. 
ihalesi 15·11-935 cuma günü saat 14 dedir. İstekli olanların 
mllracaatları. 5-9·15 3586 

ponya'nın Cenevre'den iste
diklerine gelince, bunlar 
tetkik edilmelidir. 

Uluslar sosyetesi, her za
man utatokoyu muhafaza 
etmek makaadile teşekkül 
etmiş değildir. Zira o tak· 
dirde bir hiçten ibaret ka· 
lır .. Uluslar sosyetesi, zama
na göre daima tahavvül eder 
ve etmelidirde... Sir Samoel 
Hoarın Cenevrede ortaya 
attığı bir fikir vardır: iptidai 
maddelerin aerbestisi ve geri 
kalmış ulusların takviyesi. 
Bu fikir, fİmdiye kadar biç 
bir ağızdan çıkmış değildir. 

Biz bunun manasını biliyoruz, 
fakat ne olursa olsun ısrar 

ediyoruz ve edeceğiz : Herşey, 
uluslar, sosyetesinde konuşul· 

malı ve orada halledilmeli· 

dir." .... -
Suriye haberleri 
Otoınobillerdeo ve 

malzemelerinden 
gfimrOk resmi 

alıomıyacak 
Hukuk tahsilini Fran· 

sa'da, tarih tahsilini Alman
ya' da, diier ilim ıubelerinin 
tahıilini de lngiltere ve 
Amerika'da yapacak olan 
Irak talebeleri Berut'a gel
mişlerdir. 

Bundan baıka Lübnan 
ilim müesseselerine girmek 
üzere Irak Maarif Ve.zirliği
nin içlerinde kızlar da bulu
nan ikinci bir talebe kafilesi 
de Berut'a vasıl olmuıtur. 

- Suriye Vezirler reisi 
Şeyh Tac Berut' a gelerek 
komiserle görüşmüıtür. 

- Suriye Cumur reisi, ko
miserden aldığı bir mektup
la, mumaileyhin salı günü 
geç vakit Şama geleceğini, 

çarıamba sıünü 6ğle vakti 

Bu genç kızı istasyonda 
şehrin bando hey' eti teıyi 
etmiı, bizzat belediye 
reisi bir nutuk irad etmiş ve 
nutku: 

- Yaşasın Norma Smal
vod, yaşasın Mis Oklauamo; 
zaferle döomeği dileriz!..,, 

Cümlesile bitmiş idi. 
İşte, bu ikinci ve hatta 

üçüncü derecedeki Ameri
kan şehrinin mini mini ve 
güzel daktiloıu, bu suretle 
zafsr alanlarına doğru ha
valanmıştı! 

l\tlantik Sıti de Jüri he· 
yeti önünde ve 47 güzel ara· 
sında kolaylıkla birinci ol
muş ve bu suretle 1926 
senesi " Amerika güzellik 
kraliçesi ,, ilan edilmişti! 

Ve... itiraf ta lazımdır ki 
bu kız, Birleşik Amerika'nın 
cidden en güzel kızı idi! 

Kraliçenin Tulıo'ya avde
tinin, azimetten çok fazla 
merasim ve tezahürata se· 
beb olduğunu söylemeğe 
lüzum yoktur. 

işgüzar bir kadın olan 
annesi, artık yeniden dakti
loluk yapmak istemiyen 
kızını, fırsattan istif ad eye 
teşvik etti ve, kız komıu 

ıehirde . Oklahamo Siti de 
bir "Güzellik müessesesi,, 
açtı. 

Bu müessese, az zamanda 
çok rağbet kazandı; çünkü 
1926 Amerika güzellik kra
liçesini ealii Amerika'da 
tanımayan, bu kızın muhtelif 
pozlarda resmini • dercetmi· 
yen gazete kalmamııtırl 

Ve bir güo, Oklabamo 
maden ve petrol ocaklarının 
yarısına aabib olan M. To· 
mas Gilkreas'ın da bu gü
zellik m6esseseıinin eıitin
~en içeri geçtiği görlildül 

ki de bir daha açılmamak 

üzere kapandı . 
Bu milyoner, hayatta b5y· 

le bir safha görmemişti.Ser
vetini dağ başlarmda yıpra • 
tarak kazanmış, bütün vazi
yeti (yemi bol bir hayvan) 
olmaktan kaba, sapa bir 
adımdı, para, ondaki kaba
lık V\! adiliği bir derece de· 
ğiştirememişti. 

Ve.. Oldukça kartlaşmıı 
olduğu bir sırada, cihanın 
en hopba, romantik duygu· 
lu kızile evlenmiş bulunu
yordu. Bun ola beraber, İz· 
divaç mukavelesini imza 
ederken: 

- Hayatımın en güzel 
kontoratosunu bugün imza
ladım! Diye de iftihar edi· 
yordu!. 

Fakat.. Genç, güzel ve 11·
1 

marık kadın evine gidince, 
herifin hayabnın en korkunç 
ve ızbraplı bir konturatoıunu 
imzaladığını anladığı muhak
kakbr. 

Çünkü, genç karısı, evin 
berşeyini baştan aıağı değit· 
tirmek Uizumunu ileri sürdü. 
Maamafih.. genç kadın bu 
lüzumu söylerken o kadar 
şirin ve tatlı idi ki " yemi 
bol mes'ut hayvan" dayana· 
madı ve: 

- Baı ilsUine güzelim .. 
Cihanları iste, sana vereyim! 
Dedi. 

Evet .. Gilzel kadının her 
istediğini "Yemi bol mes'ud 
hayvan,, yapıyordu. 

* •• 
Meı'ud idiler. Çalıımak-

tan, para kazanmak kaygı
sından kurtulan giizellik 
kraliçesi etrafa bol, bol 
tebea1ümler saçıyordu. 

Ve bir sene sonra, bir 
çocukları dünyaya geldi. 

Kadm: 
- Adı Amur (Atk) olsun! 

Dedi. 

de bir türlii beienemiyordU· 
Ne yapsın? (Yemi bol b•Y· 

van) olmak büs·bütün baf 
ka bir ıeydif. 

• • • 1 
Ve.. Bir gün, milyon•' ~ 

katibi "Yemi bol • fak• 
1 y· 

artık meı'ut olmayan - lı• 
van,,a şu mekutubu verdi! 

" Ne kadar mes'ut oldll' ·u ğunuzu anlamak ve ıevf 
refikanızı hakiki şeklile ,ar· 
mek istetseniz bugün ısıt 
beşe doğru sizin av bahçe· 

nizi ziyaret ediniz. t 
Samimi bir el•' 

Avrupa'da böyle bir JJJC.t~ 
tuh alan bir koca, 1 

b. 'k' "k el t•• ce ıne ı ı mu emm I 
banca kor ve tahkikata '61 e 
giriıir değil mi? , • 

Fakat it adamı olan 111~ 
yoner böyle yapmadı .•' 
Amerika' da da ekseri~ 
b6yle hareket etmezler . lf 
tahkiki hususi dedekt iflıt• 
den birisine tevdi etti. 

Bu dedektif, imzasız IDelı~ 
tubun hakikati ekıik olar• 
bildirdiğini meydana çıkarda. 
Çlinkü, dedektif bir •1 
içinde madamın 34 gea9' 11 
zevk ve muhabbet t ı' r 
yaıadığını teabit etmiıtil f 

Atıkların hepsi de· aıat'I. 
isimler, maruf ailelere JJJ•~ 
sup idiler. Fakat bir tane••· 
nio hakiki ismini bilmiyordıS· 
Yalınız Napolyon mitte'' 
iımile taoıbyoıdu • . 
lı mahkemeye dilştü, b•." 

bir rezalet safha11 açıldı, .,.. 
hayet madamın kocasına ~b;; 
neti kabul ye tudik edal 
Fakat Amerikada bir kadı· 
nın kocaıına karı• tamaaı•~ 
haksıahğı hiçbir vakit 1ıabıS 
edilmez bunun için milyoo•' 
botadığı kansına haft•d• 
1250 frank nafaka verlDei' Bundan sonra da l:ıergün 

devama baıladı . 
de Bera'ta dönecetine· dair • Fakat milyoner bundan 

birıey anlamıyordu. Bunun 
içinde kızma "Mari" ismini 
vermek istedi. Ve bayatın1n 
en güzel mukavelesinin en 
cehennemi safhaları basladı. 

mahküm edildi . . 
Vakıa, Napolyon ki.odi' 

belli olmadı, fakat kııl•'' 
.. Amur ,, uc Napolyoo'd•" 
önce bir piç olduğu taa>•· 

malumat almııtır. Maamafih A:.erikalı ınil· 
- Şam " Bağdad yolunda yonerin güzellik müessesesini 

yahud Necid taraflarına gündelik ziyareti çok silr
muntazam ıurette transit ımedi, bir hafta sonra 1926 
eşya veya yolcu taşıyan oto· ~1111 
mobiller şu şekilde müssefid _ 

mile anlaşıldı. 

Taryare Sineması olurlar: 
1 - Bu otomobiller mu· 

vakkat olarak gümrük mu
afiyetini haizdirler. 

2 - iç ve dış lastiklerle 
bunların tamirine yarıyan 
eşya ile gidip gelme için 
kullanılacak yanıcı maddeler 
ve yağların gümrük, bele· 
diye ve diğer resmi vergileri 
maktu olarak iade edilir. 
Bundan istifade edecek na
kil şirketlerinin komiserlik, 
Nafıa dairesinden vesika 
alması lazımdır. 

Bu şirketlerin Lübnan ve 
Suriye, gümrüklerine sattık· 
)arına nakden yahud banka 
itimadı olarak 30 bin Suri 
lirası dipozito yatırmaları ve 
bu otomobillerin manda al
tınd~ki limanlardan getiril· 
mesı ve resmen tescil edil
mesi icabeder. 

Telefon --3151 
-....w.. .... ~....,..,,.,_~ ... -, """'"" ... -~-·-... ~·~---~-.......... ----~~----...................... ---

Don hnşlıyan ve her gören tarafmdan beğenilen Anny Ondra ile dtlnya boks 
şampiyonu 1\'laks Scbmeling'in beraber çeviodıkleri bftyftk kahkaha filmi 

KNOCK OU 
Yiizlerce gOzel kızların varyete num•· 

raları 7 5 boksllr kızın çok enteresan bokt 

maçları • Musiki - Taganni - Kahkaka .. 
Maks Schmeling'in boks hayatı • Çok h& 

yc('anh ma~ları · Anoy Ondra ile olad 
muaşakası 

A YRlCA: Foks] "TürkçeJlsözlü dünya haberleri" - Yeni (Karikatör Komik) , 

=~ S e:a n[s _~ S a a t l e r i 
H Gü . 15 - 17 - 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 seanslarında talebe· 

er D • !ere tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 10,30 da ilave seansı vardır. _______ .... ____ __ 
Fiatlerde zam yoktur. 30 - 40 · 50 Kuruştur. 



......,;;S~ah~l~fe~3------------.......... ~~~===~~~~====~============(U==l".!!!,_Bi_r_ll_k)-... ____________ ~ ____ _.. ___ • ______________ 9_l_ki_nc_l_T_e_ıri_n __ 9S_5 ___ 

N. v. jOiivier ve şoreka- ır~,~!Y~f~~ 
VV. F. H. Van -~~~~~~~!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!:i:W sı Limitet vapur u ; ,~. ·~ 

BAŞDURAK ~/ ~ , 
Der Zee acentası ~ · 1 ·1~ 

& Co. D=ll AMDİ NJÜZHET Cendeli Han. Birinci kor· ~ / . i -1 • 

1>a~r:~:ı~L~:~;üEt:~!E Sıhhat Ezanesİ donEııerman Lin;eiıi.443 ~ J/jflı',;- ı·l, ,~/." ' ., 
liaıanımızda olup Anvers, Liverpool battı: /'lı · ~(lf~ · · {/tı (~~· , 
Roterdam, Hamburg ve Bre· Yalnız taze temiz ve ucnz ilAç ve tu- " ' LESBIAN ,, vapuru 26 ~ 1' ./ ~:ı .·1. 

llıen için yük almaktadır. valet çeşitleri satar. B. teşrinde Liverpol ve ı 
1

' J 
" AMSEL ,,rvapuru halen Sıhhat Balık Yag"' 1 Svvenıeadan gelip tahliyede 'ı/ \' ~ 

liaıanımızda olup Anvers, bulunacak ve ayni zamanda 
Roterdam, Hamburg ve Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 2 ikinci teşrine kadar Liver· ,, 
8remen için yük almak- Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. pool ve Glasgovv için yük 
t•dır. Biricik satış yeri alacaktır. 

BAŞ DURAK 
"AVOLA_,, vapuru 9 2ci. Hamdi Nozhet "ALGERIAN,, vapuru 15 

1eırinde bek leniyor, Ham-
hurg, Bremen ve Anveraten S .. ı H_H_A_T E ZANESI 
Yiik çıkaracaktır. 

ikinci teırinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Londra • llull hattı: 
"HANAU,, motörü 11 

ikinci teırinde bekleniyor, 
ıs " POLO ,, vapuru 30 bi-

ikinci teırine kadar An· ~&\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1İİE rioci teırinde Loodra, Hull 
•erı, Roterdam, Hamburg ,- ···---~ 
•e Brem en için yük ala- = 'f k H K = ve Anveraten gelip ~ahliyede 
t k = u·· r ava urumu= bulunacak ve avni zamanda 
e tir. =-~- 6 ikinci tecrine kadar Londra "MACEDONIA,, vapuru ... 

2 ve 20 kompri melik ambehtJlarda bulunur. 

Ambalaj ve kompri molerin üzerinde hali&· 

f iğin timsali olan Ef1 markasını arayınız 4 

~~ 2;!ı.t::;!~adee t:~~rai~:: i Büyük Piyangosu 1 ve.:~1R6~.~:.:~:::~:'·6 
•erı, Roterdam, Hamburg - ikinci teırinde gelip 12 ikinci ------------------- --~ 
•• Bremen için yük ala- § Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 teıriae kadar Loadra ve Fratelli Sperco 
taktır. S • • . = Hull için yllk alacaktır. 
~PdERICANEXPORT LINES- ~ zeD~ID etmıştır. s_- "OPORTO ,, vapuru 20 ROYAL NEERLANDAIS 

Vapur Acentası 
2 nci teşrinde beklenmekte 

RK = KUMP.ANY ASI NEVYO = 1 k d 5 d = ikinci teırinde Londra, Hull 
"EXCELSIOR" vapuru ha· = . inci eşi e 11 ikinciteşrin 93 te ir. § A 

1
. hl' d " GBERON ,, vapuru 8 

!olup yükünü tahliyeden sonra 
Roterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantııg, Gdynia, 
Oslo ve lskandinavya liman
ları için yük alacacakbr. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

ı _ = ve nversteo ge ıp ta ıye e 2 · t · d ı· -
en limanımızda olup Nev· = Bü ilk Ik • 25 000 l!J• d :S b 1 k ocı eşrın e gc ıp yu-
York ı·çı'n yu-k almaktadır. = Y ramı ye: ' ıra ır ~ u unaca tar. . . künü boşalttıktan ıonra 14 

:= =: Tbe General Steam Navıgation 'k' . T . 
"EXMINSTER,, vapuru 16 ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık S Co. Ltd. ı ancı eırınde Roterdam,Ams· 

2ci t · d b ki · - TROS 2S terdam ve Hamburn liman-. eşrın e e enıyor, - ikramiyelerle beheri (2o ooo) liralık bir ~ .. ALBA " vapuru • 
~evyork için yük alacaktır. = ' ~ birinci teşrinde gelip 28 bi- ları için yük alacaktır. 

"EKSERMONT ,, vapuru = mfikatat vardır. ~ teşrine kadar Londra için "GANYMEDES,, vapuru 8 
18 2 · t · d b ki • ~ ~ yük alacaktır. 2nci teırinde gelip 14 ikinci 

"SARMACJA,, vapuru 26 
2 nci. teşrinde beklenmekte 
olup (Doğru) Anvers ve 
Gdyniaya hareket edecektir. 

~ cı. eşrın e e enıyor, ~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll•· Deutsche Levante Linie Tecrinde · Anvers, Roterdam, tvyork için yük alacaktır. ... 
"EKSARCH" vapuru 30 caktır. ~atı]ık motör •SOFIA,, vapuru 28 B. Amıterdam ve Hamburg 2

ci. teşrinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT teırinde Hambw-g, Bremen limanları için yük alacaktır. 
N k k G 12 beygir kuvetinde (Dizel) ve Anveraten gelip tabli-t•yor için yük alaça tır. HAMBUR u ULYSSES" vapuru 20 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

"DORUSTOR" vapuru 20 "EKSCUTIVE,, vapuru 15 "HANSBBRG,, vapuru 8 markalı az kullanılmıı bir yede l;ulunacaktır. 
Q • Not: Vurut tarihleri ve · 2nci. tcırinde gelip yü-cı . ..kinunda bekleniyor, 2ci. teşrinde bekleniyor, ""Otör satılıktır. Taliplerin 
N vapurlann isimleri üzerine künü tahliyeden ıonra Bur· evyork için yük alacaktır. Anvers, Koterdam ve Ham· idarehanemize miiracaatları 

2 nci. teşrinde gelip yükünü 
tahliyl~den sonra Köstence, 
Sulina, Galas ve Brıyla li-

"EKSILONA" vapuru 31 burg için yük alacaktır. değiıikliklerden mes'uliyet 
~· 1 ilin olunur. kabul edilmez. 

gaı, V arna ve Kaıtence 

limanları için yük alacaktır. ı. ~inunda bekleniyor, DEN NORSKE M DDEL • 
~' çıkarıp Burgas, Köstence, 1>ttvyork için yük alacaktır. HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

SERViCE DiREKT SP ANSKELfNJEN ) Galaç ve Braila için ·yük 
DANUBIAN OSLO alacaktır. 

TUNA HATTI "BANASEROS,, motörü Gelit tarihleri ve vapur· 

manlarl için yük alacaktır. "CERES,, vapuru 21 2nci 
tefl'İnde gelip yllkünü tabii- • ALBA JUL y A,. vapuru 

Ali Rıza 
. ..ALISA" motörü balen 21 ikinci Teşrinde bekleni- ların isimleri iizerine meı'u 
~anımızda olup Belgrad, yor, Dünkerk ve Dieppe liyet kabul edilmez. 

1Milcellithane8i 
0viıad, Komarno, Buda- için yük alacaktır. Birinci Kordon, telefon 

yeden sonra 25 2nci teş· 20 2 nci teşrinde gelip 21 
rinde Anvers, Roterdam, 2nci teşrinde Malta, Mar· 
Amıterdam ve Hamburg li- silya Cenova, ve Barselona 
manları için yük alacaktır. hareket edecektir. 

C!te, Bratiılava, Viyana ve JOHNSTON VVARLFN LI- No. 2007 • ·2008 
ı için yük alacaktır. NE. LIVERPUL •Vapurların i ıimleri, gel· 

. .,EŞPAGNE,, vapuru 5 "GUENMORE,, vapuru 4 me tarihleri ve navlun tari· 
1~1lci teşrinde bekleniyor, ikinci teşrinde bekleniyor, feleri hakkında bir taahhiide 
~ers, Direkt yük ala- Liverpul ve Anversten yük girişilmez." 

""' 

-'*"~· 
Ö11 ıu'r 

~ 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

SVENSKA ORIENT Yolcu ve yük kabul eder. 
LINIEN ilandaki geliş gidiş tarih-

"FREDENSBORG,, vapuru lerile navlonlardaki değişik· 
18 2nci teırinden gelip yü· liklerden acel!te meıuliyet 

kllnü tahliyeden sonra 21 kabul etmez. .. ~--------!! 2nci teşrinde Roterdam, Fazla tafsilit için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tah-

laka (Okamentol 

ôkaftr4k 'ekerle

rini tecrftbe 
. 
ıız •• 

hil ~ekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Hamburg, Copenbage, Dant· d 
liye ıirketi binası arkasın a 

zıg, Gdynia, Goteburg Oslo Fratelli Sperco acentalığına 
ve lıkandinavya limanları müracaat edilmesi rica olu-
için yük alacaktır. nur. 

"GOTI:AND,, motörü 30 Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

• 11111111111111111 il il lll l il l l l il l l il l l l il il l l llll l l l l l l l ll l l l l l l l l ll l l il l l lllll l l l l l l il l l il l l l l l l l l I • 

!Izmir yün mensucatı~ 
!_)[ürk Anonim şirketi: 
_ İzmir Yl!n Mensucatı Tilrk A. ş. nin Halka- 5 
~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
~ mevsimlik ve kışlık, zarif kuma,ıarla, battaniye, = 
~ şal ve yiln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 _ 

~ numaradaki (~ark Hah TOrk Anonim şir- :: 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika- ~ 
~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
~ olan mamulatmı. muhterem mOşterilerimize bir ;; 

~--- -§ defa daha tavsiyey l bir vazife biliriz. -
5 Perakende satış yeri Toptan satış yeri = 

Kuvvetli mnshil !5 Yeni manifaturacalarda mimar 1 d kordon no: 186 Şark = 
istiyenler Şahap ~ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. §§ 

- - ~ -"""" ... S biraderler · § 
Sıhhat - enrgan ~ Kuzu oğlu çarıısı Asım Rııa ~ 
haplarını Maruf ,-~ = ve biraderleri §§ 
~ depolarından °'JJ..J I~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
ve eczanelerden I~ Kemaleddin Cad. Yllnlü mal- ~ 

arasınlar. •:ttfıııfıfluiıliııfu·111Thnü~iii~ılnilılıın11111111111111111111111111111111111111111111ui 



9 (Ulaul Blrffk) 
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. 
1 SON TELGgAFLAQ . . . ~ . ·:· ... · .• :" ·.:..::·.. ·~ .. · ~ . '"•· .-. 

ltalyanın her tarafında logiliz ve Fransız mallarına karşı şiddetli boykotaj var 

Roma gazeteleri, lngiltere ve Fransa 
aleyhine ~teş püskürüyorlar __________________________________ ___ __, ________________________________ ___ 

.Gazeteler, lngiliz ve Fransız mallarını liste halinde neşretmekle 
ve bu malları almamalarını halka tavsiye eylemektedirler 

btanbul 9 (Özel) - Romadan haber veriliyor: Ital· 
yanlar, Uluslar kurumunun kendi aleyhlerine teshil 
ettiği zorlama tedbirlerine karşı mukabil tedbirler al· 
makta devam ediyorlar. Bu tedbirlerin birinci hatvesi 
olmak Qzere İngiliz ve .Fransız malları için başhyan 
boykotaj, şiddetle devam etmektedir. 

ltalyan gazeteleri, birinci sahifelerioe, ltalyaya giren 

fngiliz ve Fransız mallarının listelerini yazmakla ve 
bu malla~dan kimsenin almamasını lavıiye eylemek
ledirler. Tribuna, Açyuoe Kolonyale ve diğer gazete· 
ler, fngiltere ve Fransa aleyhine tiddetli makaleler ya· 
zıyorlar. Tribuna : 

- ltalyanlar; Italya şarabı, Fransız tampanyaıından 
çok daha lezzetlidir; diyor. 

Zecri tedbirler Ital- Atatürk köprüsü 
yayıdüşüııdürüyor 

~~~----... ---~~-

tedhi r ler sonucunda ltalya'da birçok 

endüstri müesseseleri kapanacak 
Istanbul 9 (ÖzeJ) - Zecri 

tedbirlerin tatbiki hakkında· 
ki karar, ltalyan)arı çok dü· 
ıtındürmelttedir. Bütün ltal
yao gazeteleri zecri tedbir
lere iştirak eden devletler 
aleyhine neıriyat yapmakta· 
dır. 

.. Popolo Ditalya " i•ıetesi 
yazdığı bir makalede diyorki: 

"Zecri tedbirlerin tatbiki 
dolayııile ltalya'da birçok 

Italya-Habeş barbı 
-Baştarafı 1 inci sahi/ede -
lıtanbul 9 (vzel ) - Pariı

teo haber veriliyor: Habeş 
ordularının, ıimal cepheıı&inde 
büynk kuvvetler topladıkları 
Anbaligi cephesindeki bir 
İtalyan fırkasını ihata ettik
leri söyleniyor. 

lıtaobul, 9 ( Özel ) 
Franıız iazetelerinin Adis
Ababa'daki ' özel aytarları, 
gazetelerine gönderdikleri 
haberlerde, Habeş orduıu· 
nun harekltını takib eyle-
mek ilzere lngiliz'lerio gön
derdikleri kumandanlar, Adiı

Ababa' dan cebheye geçmiı

lerdir. 
lstanbul, 9 (Özel) - Bütnn 

cephelerde ltalyan kuvvet
lerile Habeı'ler arasında 

kanlı muharebeler baıla
mııtır. 

lstaobul 9 (Özel) - Pa-
riı 'ten bildiriliyor: Raı Nasi
bunuo kuvvetleri, bir Italyan 
ileri karakoluna baskın ver· 
miş ve 100 kadar esir al· 
mııtır. İtalyan tayyareleri 
Naıibunun karargahına bom
ba atmıılardır. 

lstaobuJ, 9 (Özel) - lstok
holm'den haber verildiğine 
göre, lsveç hükumeti, Ha
beşistan'• bir kızılbaç heyeti 
göndermiıtir. Bundan baıka 
Habeı'lere ilaç tedariki için 
iane dercine başlanmıı ve 
timdiye kadar (250) bin İs
veç kuronu toplanmııtır. 
Habeı hastalarını nakley

lemek üzere Habeıistana 
gönderilecek olan büyük bir 
tayyareyi,lneç prenılerinden 
Doro,ea, bizzat idare ede-

eodOstri müesseseler kapao
mağa makhümdur. Devletler 
lta)ya'nın fakirliğini istismar 
etmek istiyorlar. ltalya eski 
savaı arkadaıları tarafından 
hazırlanan suikastı unutmı· 
yacaktır. ltalya zecri tedbir
lerden hiçbir zaman kork· 
maz ve korkmıyacaktır; yal· 
oız bu suikastın tesirini; su
ikastı hazırlıyanlarla avrupa• 
da ıörecektir." 

Kamutayın don-
kn toplantısı 

-BQ1ıarafı birinci sahifede

lerde de kendilerine tekand 
ve eytam maaıı verileceği 
tasrih edilmiı bulunduğunu 
söylemittir. 

Bu görüşmelerden ıonra 
kanunun bir defada adliye ve 
maliye encümenleri tarafın· 
dan gözden geçirilmesi hak
kındaki takrirler reye konu-
larak reddedilmiı ve kanun 

projesi olduğu gibi kabul 
edilmiıtir. 

Gene bugünkü toplantı da 
kamutayın kabul etmiş ol· 
duğu kanunlar arasında 
Devlet demiryolları ve Ji. 
manları işletme umum mü-
dürlüğü memur ve mUstah· 
dimlerioe aid Barem kanunu 
projesi de bulunmaktadır. 

Ankara, 9 (Özel) - Dün 
kamulaya gelen yeni barem 
kanunu IAyihaaının tetkik 
ve müzakeresi durmuştur. 

Bu liyihaya göre memuriyet-
lerin derecesi 19 dan onbeıe 
indirilmiı, en azmaaı 10 ve 
en çokta 150 liradır. Yüksek 
derecelerdeki memuriyetlere 
geçmek istiyeceklerin, mut· 
lak surette yüksek tahsil 
görmilt olmaları ve Avrupa 
lisanlarından en az birini 
bilmeleri liıımdır. 

cektir. 
lsveç hilkftmeti, Habeşler 

için gösterilen alakadan do· 
layı laveç halkına bir be· 
yanname ile teııkkür et· 
mittir. 

ihale ediliyor 
-·-· Köprü, Zeytinburnu ile Haydar· 

arasında olacaktır paşa 

lstanbul, 9 (Özel) - Yu- kellerinden birine ihale 
nan gazeteleri, Haydarpaıa edilmek Uzere olduğunu 
ile Zeytinburnu arasında yazıyorlar. 
yapılacak ve (Atatürk köp- Ayni gazetelere göre, bu 
rllsil) adı verilecek olan köprü, dünyanın en büyük 
asma köpriloüo, Alman ıir- k6prilleriodeo biri olacaktır. 

__;__~~~--------~~----~~~~~ 

Atrikadaki Italyao or· 
dusunda malarya 

-BQ.ltarafı 2 inci sahifede -
den biriıi, ilç gün içinde 
ölmüştilr. Bu, gazetecilerin 
ikinci kurbanıdır. 

İtalyan reımi tebliğlerine 
16z ıezdiri!diği zaman, yal
nız muharebe meydanlarında 
ölenlerler yaralananların mik· 
tarı g6nUdliillnden, inıan 
zayiatı hakkında tam bir 
fikir edinilememektedir. Hal
buki, siliblı dllımandan çok 
daha korkunç ve 6ld0rücü 
olan Malarya, ltalyan ordu· 
sunda tırpan gibi tesirini 
göstermekte, her giln yüz· 
lerce iaaanı yatağa dütilre· 
rek aınmnn pençesine at· 
maktadır. 

İtalyan ordusunun, muha
rebede verdiği telefat, has-

ta.fak neticesinde ölenlerin 
miktanna göre hiç mesabe-
ıindedir. Bunun için, ltalyan 

· erkinı harbiyesi, Habeıistaoa 
ıevkolunan ltalyanordusuou 
daha ltalya topraklarından 
ayrılmadan evvel aıılamağa 
baılamıttır . 

Söylediklerine 16re bu bal 
devam ederse, Habeıistan· 
daki ltalyan orduıunuo ya
rısı hastalıktan kırılıp gide· 
cektir . 

Toplantı 
Hava taarruzuna karşı ko

runma komisyonu yarilbay 
Sedad E~im'io baıkaolığıo· 
da toplanmııtır. 

Köylülere 
Gôz ilicı tevzi edildi 

Barnova nahiye müdüril 
beraberinde doktorlar olduğu 
halde dün Burnovanın nildö· 
ken köyüne ıitmiı ve ıöz
lerinden muztarip bulunan 
köy balkı muayene edilmiı
tir. Hastalara bedava illç 
•erilmiıtir • 

Bravo! 
Bir telgrafı dôrt glln 
elinde tutan muha· 

bere memuru 
Ankara, (Özel aylarımız 

yazıyor) - Posta ve telgraf 
işlerinde sür'at ve intizam 
temini için Bayındırlık Ba· 
kanlığınca tertibat alınmııtır. 
Mllraelitta g6rtilecek her· 
hangi bir teehhllrlln müseb
bipleri ıidetle cezalandın
lacaklardır. 

Telgraf iılerinde bazen 
görülen ihmalin zararlı neti· 
celer verdiğinden ilk evci 
bu gi~i lıaUerio ortadan 

kaldlrılmaaı tekarrilr eyle
miıtir. 

Geçenlerde ve Anadolu 
Ajansının bir telgrafını dört 
gün elinde tutan Ankara 
telgraf memurlarından biri
sine, Bakanlıkça . hemen 
iıten el çektirilmiı ve 
bu teebhllrün neden ileri 
geldiği inceleomeie batlan· 
mıştır. 

iş kanunu 
için tetkikat devam 

ediyor 
lı kanunu için tetkikat 

yapmak llzere ıehrimiıe ıel
miı olan Ekonomi Bakanlığı 
na bağlı heyet dün fabrika
ları ve btiyük mile11eaeleri 
gezmiı ve tetkikat yapmııtır. 

Alman 
1"'ebaaları Kançeşmede 

tören yapacaklar 
Şehrimizdeki Alman kolo· 

nisi, umumi harpte ölenlerin 
iıtirahat ruhu için bugün 
Kançeımedeki Alman mezar-' 
lığında bir tören yapacaklar· 
dır. Törende llbayı hukuk 
itleri direktörll Dillver tem· 
ail edecektir • 

Sarayda bir Ruın 
EDöLBERö~ 

• Atioa'dan devşirilecek çocuk· 
lar çok değildi 

Atina Rumları, bu haberi 
alınca ve imkinın müsaade
sine göre, çocuklarını Salami 
veya Eıine iÖndermişlerdi. 
Bunu yapabilenler vakit ve 
hali yerinde olan kimselerdi. 
Fakir fukara, her zaman ve 
her işte olduğu gibi mukad· 
derata boyun eimekten ve 
mukadderatın ne şekilde te
celli edeceğini beklemekten 
başka birşey yapamamışlardı. 
Bununla beraber, bunlar da 
çocuklarını tavan aralarına, 
mahzenlere ve hatta.. kuyu
lara saklamışlardı. 

Atina Rum'ları çocukla-
rını saklamak, çocuklarını 

baıka semt ve köylere ka
çırmakta bir kurtuluş temin 
ettiklerine emin değillerdi. 
Fakat ne çare? 

Atina'dan devşirilecek ço· 
cuk adedi çok değildi, an· 
cak yirmi tane idi. Ve ... 
Yeniçeriler, bu yirmi çocuğu 
tedarikte bilylk bir milıki
llta uğramadılar, Atina'n1n 
en saj'lam, en gürbüz ve en 
mtitenaaib vilcudlü ve iilzel 
yirmi çocuğunu almağa mu
vaffak oldular ve... Daha 
fazla durmıyarak çekilip 
sıittiler. 

Rumeli'nin ve Mora'nın 
sair yerlerinde çocuk dev· 
tirmeıi, Atina'da olduğu 
kadar elemli ve matemli 
olmazdı. Dij'er taraflar, ken
di aralarından 20-30 sene 
evv~J devıirilmiı çocukların 
vezirlik ettiklerini veya bu 
derecede yüksek bir vazi
fede olduklarını biliyorlardı, 
bunun içia ve bilha11a pa
paıların fazla taauub iÖ•
termedikleri yerlerde çocuk-
larını kendi rızalarile veren 
Rum k6yleri pek çoktu. 

Fakat Atina' da vaziyet 
bunun hillfıaa idi: Burada 
koyu bir taaıup vardı; bu 
taa11up, kitabın ilk kııımla
rında iıaret ettiğimiz veçhi
le, Ttirk ve Milıltiman un· 
zurla hiçbir temaı tesiı et· · 
miyecek derecede derin ve 
kinli idi. Atina'blar, her alı
nan çocuğun lıtanbul'da bi· 
rer hllkllmdar illa edilece· 
ğini bilseler bile ıene ço· 
cuk vermemek taraftarı 
idiler. 

At yarışları 
Komisyon dno 

toplandı 
Y arıı komisyonu ilbay 

Fazlı G6leç'in başkanlığın· 
da toplanmııtır. Bu toplan
tıda yarıı programı tesbit 
edilmiı ve bilet fiatlarında 
teaziJAt yapılmııtır. Verilen 
karara ıöre, bilet ücretleri 
pavyon 100 kuruı, tribün 
40 talebeye 20 kuruş, saha 
bileti 10, talebe ve askere 
5 kuruş olarak olarak aap· 
tanmııtır. 

J:'aik Şemseddin , M. AyhaP 
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Evet Yeniçeriler, bu itld!i 

üç günde bitirmişler ve ı· 
ğer köylere geçip gitmişi:' 
idi; Fakat üçüncü günün•: 
şamı Atinada hususi mabr 
yeti haiz bir hidise dıb• 
olmuştu : 

Bu akşam, Y eniçerilerio 
subaşısı, kale muhafızı fe 
serdarı nezdinde ıonuociJ 
nargile ve çubuğu içerkeO 
Arab serdar: 

- Hazretim! Dedi. Benilll 
halim malum. Böylece bu· 
rada küflenip kalacağım. su: 
oun için tek çare bulcluıll· 
Saraya, kızlarağası hazret· 
lerine şu kafirler diyarınd•: 
güzel bir kız takdim edere 
terakki ve terfil yolu bul· 
mak isterim. 

Devamı var_..... 

Bornova 
Şarbayı belediyeJet 

kongresi için ne 
diyor 

Belediyeler kongresine if• 
tirak için Ankara'ya gide~ 
Bornova belediye reisi febOl1 
lgio şehrimize dönmüıt01~ 
Keodisile iÖrüıen bir oı0 

harririmize Bornova ıarb•fl 
demittir ki: 

- "Belediyeler ksngreıio• 
de pek çok itler baıard•~; 
Ankara'yı timdiye kad.,. 
hiç görmemittim. Bu veıil• 
ile Türkiye'de bir kaç ıe•~ 
içinde yapılmış hayret veri~ 
eıerlerile mamur bir şeb• 
görmekten çok ıevinç duY: 
dum. Bundan kendi be•• 
bıma çok faydalandım. Ô~~ 
vimle ilgili bir çok bilgıl• 
kazandım. 
. Hllkümet merkezinde def' 
let bDyilklerinin bizim ile 
ilgilenmeleri ve biç bir ye~~ 
bize mevki vermeği uoll 
mamaları beni çok pıiıt'i 
hassis etmiıtir. Bu da ye~ ı 
rejimi idare edenlerin ha~~ 
yakından alikadar oldu ·~ 
rını göstermek itibarile ço f 
önemli ve bizim için kıf ~ 
metlidir." 

1-lalkevi 
Likleri yarın başlıyor 

Bir mllddettenberi baııt• 
)anmakta olan halkevi to~ 
alanının tesviye· vesair itle 

1 
sona ermiş ve 935-36 11 ~ 
liklerine yarından itibar• 
baılanması spor komiteıio'' 
karar altına alıomııtır. 

Yapılan programa ı''t 
ilk hafta dört maç yapıl•'s 
ve diğer haftalar federe .

1 
' 

takımları tikleri dolay••:.: 
balkevi maçları tam 12 • 
baılaaıak suretile haft•cl 
üç maç yapılacaktır. 

1 Yarınki maçların progr•111 

ıöyle tesbit edilmiıtir. 
10,30 da Kahramaolal: 

Yilkselme; 12 de Hilil-8•1 
raklı; 13,30 da Turan-tl!ı~ 
Hliseyinler; 15 te 9 Ey)IP 
Tepecik. ,,,,,,/ 

lzmir def terdarlığındau: 
l11isinin vergi borcundan ötörü tahsil emval yaı•1111~ 

göre haciz edilen baaan boca mahallesinde tilkilik cad~;i 
sinde kiio 20 ve 22 sayılı maa dtikkin ve oda tard , 
iliod~ itibaren yirmi bir gün müddetle satılıia çıkarıl 11

, 

jından pey ıllrmek iıtiyenlerio defterdarlık tahıillt k• 
0 

mine ıelmeleri. 3640 9 13 17 21 


