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ANKARA Birasıdır 
<.,m11Jwriyetin Ve Omn1ıuriuet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.a« GCJMJtedtr Yeni Aur matbaasında basılmışbr. 

.. 
lngiltere 
ağır basıyor 

-·-İıığiliz dış bakanı uluslar 
sosyetesinin toplantısında bek
lenen söylevini verdi. İtalyanın 
durumunu telmih ederek ulus· 
lar sosyetesine dahil bulunan 
milletlerin teahhütlerini yap
maları lüzumundan bahsetti. 
Bu söylevden, lngiliz siyasası
nın ana hatlarını şöylece çı

karabiliriz: 
1 - UJuslar sosyetesinin ya

şayabilmesi için sosyete misa
kının hükümlerine saygı gös· 
terilmelidir. 

2 - Uluslar sosyetesinin 
nüfuzunu sıfıra düşürecek ha
reketlere karşı, devletler hep 
birlikte teahhütlerini yerine 
getirmeli, barışı korumak için 
başgösterecek tehlükcye müş
tereken karşı koymalıdırlar. 

3 - Uluslar sosyetesi ken
disine düşen vazifeyi yapmı
yacak, kolları bağla kalacaksa 
sosyetenin yaşamasına ihtiyaç 
yoktur. 

ltalya: • istediğim olmazsa 
uluslar kurumundan çekilirim.,, 
Diyordu. Şimdi lngiliz Dış ba
kam, bu tehdide ayni silahla 
mukabele ederek: "Teahhütle
rimizi yapamıyacakBak hepimiz 
birden çekilelim.,, diyor. 

Böylece koloni aynşları yü
zfinden uluslar sosyetesinin ha
yata da tehlükeye girmiş bulu
nuyor. 

Genel kanaata göre, alevle
nen bu ihtilafta nazımlık rolünü 
Fransa görebilecektir: Fransa 
arabulma işinde muvaffak ol
mazsa ltalyayı mı, yoksa lngil
tereyi mi feda edecektir? 

Duçe, geri dönme köprüle
rini kesmiş gibidir: ~ Şimdi 
artık geri dönemeyiz. 200 bin 
ltalyan silahı kendiliğinden 
patlar.,, Diyor. 

Bu fırtınalı hava içinde, Ulus
lar sosyetesi ortaya atılmaktan 
çekinirse sosyete son günlerini 
Yaşıyacaktır. Sir Hoare'in söz
leri bir blöf değilse bundan 
başka türlü mana çıkarmak 
irnlcanı yoktur. 

Fransa ile ltalya arasında 
tedafüi bir ittifakın mevcudi
yetinden bahsedenler vardır. 

Şu halde Fransa, Romadaki 
sulhperverane teşebbüslerinde 
lngiliz - ltalyan görüşleri ara· 
sında bir yakınlık kuramazsa 
ve bu yüzden harp ba~arsa 
uluslar sosyetesinin bir üyesi 
olarak misakın kendine yükle· 
diği taahhütleri yapmağa razi 
olacak mıdır ? 

Yoksa Anglosakson ve Latin 
alemlerinin karşılaşmalarına mı 
şah id olacağız ? 

lngiltcre her ihtimali göze 
alarak hazırlıklara girişmiştir. 
Ak denizdeki durum, lngiliz fi· 
losu tarafından kontrol cdil
ıneHedir. Yarm bu kontrol 
daha büyük ölçiide takviye 
edilebilir. Zira İngiltere için 
Al<deniz bütün müstemleke im
paratorluğunun anahtarlarım ta
şır. 

Askeri bakımdan bu hazır
lıklar yapılırken siyasal bakım· 
dan da lngilterenin elinde koz
ları eksik değildir. Bunlardan 
en mühimmi Almanya ile bir 
anla .... tehdidini ileri atlrerek 

Beşlerin son raporu 
Serkeşlik ederek harba girişen 

Cezalara çarptırılacaktır .• 

Londra, 12 (A.A) - Sir Sa
muel Hoarın söylevi dış sıyasa 
alanında lngiliz kamoyunun en 
açık bir ifadesi sa}'ılıyor. Bu 
söylev celadet istiyen Ingiltere 
halkının çoğunu memnun et
miştir. IPgilterenin uluslar sos-

yetesi anlaşmasının tatbikine 
kayıdsız. ve şartsız yardım et
meğe hazır bulunduğu anla
şılıyor. 

Sir Samuel Hoarein iptidai 
maddeler bakımından fakir 
olan devletlere bağışlanacak 
imtiyazlar hakkında söyledik
lerine gelince, birkaç devletin 
ve bu arada ltalyanın özel ih
tiyaçlarını ncelemek hususunun 
teknisiyenlere havale edilmesi 
düşünülüyor. 

Harba glrlşen 
cezaya çarpbrılscak 

IPgi!iz kam ~ 1 olmuştur 

Cenevre 12 (A.A)- Bu ana 
kadar iki tarafı barıştırmağa 

gücü yetmiyen beşler komitesi 
onaylanmak üzere konseye bir 
rapor hazırlayıp verecektir. A tıs . Alı.ıha la lmpar:ato11/11 lıuz11runda ba11ş ıcın ayinlrr yapıldı 

Raş Papas aı;fu:rlı 'il takdis eılivor 
Eğer iki taraftan biri uluslar Neler görüştUlef" doğu paktlarının imzalanmasını 
sosyetesinin kararına baş eğ- Cenevre, 12 (A.A) - Bay tasarlıyan 3 Şubat tarihli lngi-
mez de barba girişecek olur&a Laval ile Sir Snmuel lfoare liz - Fransız konferansında 
16 ncı maddede gösterilen dün akşam üzeri bir konuşma görüşülen Avrupa barışı ile 
ekonomik ve finansal cezalara yapmışlardır. Bu konuşmada ilgili meselelerde mevzu bahse-
çarptırılacHktır. ayni zamanda hava Tuna ve dilmiştir. ======================== 

r 
vamediyor 

İzmir' e gelen kumandanı yüzbaşı 
gazetemize Önemli beyanatı 

filo Bay 
Reşad'ın 

Sivas - Ankara - lstanbul -
lzmir - Antalya - Adana - Sivas 
uçuşunu yapan filo bugün saat 
1 O da lzmire geldi. 

Filo kumandanı Yüzbaşı Bay 
Reşat kendisile görüşen mu
harririmize filosunun dün saat 
altıda Sivastan hareket ede-
rek saat 14 de Ankaraya indi· 
ğini ve Ankaradan da saat 
14,30 hareketle 16,30 da Is· 
tanbula muvasalat edildiğini 
ve bu yol üzerindeki uçu
şun çok fena bir hava ve 
şeraitin altında yapıldığını ve 
buna rağmen verilen muhtelif 
vazifelerin zamanında ve mu-
vaffokiyetle başarıldığını ve 7 aı1•aredlerimizde11 lnr gıup 
geceyi Yeşilköy ğarargabmda takasında da çok fena bir hava cek ve Adanadan tekrar Siva-
geçirerek bugün sabah saat ile karşılaştıklarmı söylemiştir. sa dönerek turunu ikmal cde-
7 de Yeşilköy meydanından Filo bugün saat on dörtte cektir. Tur, hava müsait olursa 
hareketle tnm saat onda izmire lzmirden hareketle antalyaya, d cumartesi günü saat dokuz a 

.?.~!~.i~~~~!?} •• ~~ .. ~?.~~~~!:.~:~: ..... ~~!~~~~.~~~ .... ~~.~~~!.~ .... ~~?.~:. bitmiş olacaktır. 
Fransayı kendi tezine kazan- tanda hasad bnşlar. ltalya har- Bugüne kadar lzmir tayyare 
mak ist emesidir. ba kesin olarak karar vermiş- meydanına uğrıyan guruplar 

Eylül sonu, son bahar, barı· 
şa mı, barba mı gidileceğini 

gösterecektir. ltalyanm bare
kAta başlaması içın en mUsaid 
zaman Eylul sonudur. Zira yai
mur mewaimi bitiDce Habe,U-

se Habeşlilere kışlık zahirele- üçtür. Daha iki gurup uğ'ra-
rini toplamak için zaman ver- yacaktır. 
mek istemiyecektir. Doğu Eskişehir grubu cumartesi 
Afrikasında başlıyacak harp ailnli saat 10 da bmirde mu-
ikinci büyük bir barbın bat· .. bakasını bitirmİf olacaktır. 

lzmir arubu turuna lıtanbul-langıcı olabilir. • 
••vlıııt.e-& ::&1.1p:n - Sonu i/Und sahifede -

r r 1 
Hadiseler eksik değil 

General Kondilis 
Kabineden atılacakmış 

Yaralanan say lavın eli kesildi 
Atina, 11 

(A.A) -
cumur baş 
kanı bay 
Zayimis ,in 
çekileceği 
hakkında· 
ki yaymh
lardan bah 
seden bn· 
sın cumur 
başkanının 

her hangi 
bir knrarı 

vermeden R.eisicumlw r Zaimis A1rb'11san re.si Vozu/m; 
evvel genel oyun nasıl yapıla- Atina, 12 (A.A) -Gazeteler 
cağına dair partiler arasında yakında kabinede bir değişik-
yapılmakta olan konuşmaların lik olacağının ve hükümeti bu 
sonunu bekliyecektir. suretle kraldan yana daha çok 

A · 12 ( ) meyledeceğini yazıyorlar. lfa-
tına, A.A -Kardeşi ge- zılarına göre bu değişiklik Pa-

neral Papanayotakosun sebep panayotakos hadisesinden son-
olduğu hiidise esnasında yara- ra general Kondilisi kabineden 
lanmış olan saylav Papanayo- uzaklaştırmak amacını güde-
takosun bir eli kesilmiştir. cektir. ........... 

Habeşistauda bir efer planı 

Italyanlar bir Dıeydan 
Har hı verebilecekler mi? 
Bir lngiliz gazetesinin tahminleri 

~ı (ovcr 6 000 
m.t) 

o 100 
1 

X...0.1.:ıd.ra,. b yıii.l. 

"Niyuz Kronikl., gazetesinin 
askeri münakkidi Majoi Peadc 
Italynn - Habeş barbanın nasıl 
olacağını düşünüyor: 

Habeş meselesi ende sonda 
harbla kurtarılacaksa ltalya 
ne yapacaktır? Askerler gibi 
siviller de harbı soruyorlar. 
Bu harb, bir yıpranma harbı 
mı olacak, yok•a JtaJyanın bu 

kadar kıvandığı ve güvendiği 
hava kuvvetlerile motörlü kuv
vetlerin parlak bir başarımı 
olarak mı kendini gösterecek
tir. Habeşlerin cengaverliği ve 
daynnıcı, modern makina ve 
mctodlarm hakkından gelecck
midir? 

Habeşlerin eğilmez bir azim· 
le çarpışacakları muhakkaktır. 

~011'1 dok11z111ım snllifrdr 
........ mll!I ................................ ... 

Tayyare • 
pıyangosu 

Kazanan numaralar 3 üncü sayfadadır 
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Para ile herşeyin yapı-
1 abileceğine inananlar, 

para için herşeyi 
yaparlar 

Para herkese lazımdır ve büyük 
bir knvvrlfir. Fakat para ile ho-şey 
yapılamaz, ho-şey elde edilemez. 
M~la /ıLr insan para muluıbi· 

/inde lıürrfretini satmaz, satanlarada 
insan demek dojru olmaz. Para ite 
vicdanlar safın alınamaz. Prıra için 
iffetini satanların a/.elade bir fahişe
den ne /arklan vardır ? 

Para alıp vatanını satanlar, en 
melun insanlar değilmidir ? 

Evet, para ile huşey yapılamaz. 
Ottun attın anahtar olduğunu ve lıer 
kapıyı arabileceğini söyliyenter ve bu· 
na i11a11a11lar, para için huşeyi ya
parlar. Çünki bunların eôzii.nde para 
bir vasıta değil, bir gayedir. Böyle 
Uıslllılardıllı salumnak icap eder. 

Mazlum 

Bir kavga 
••••• 

Üç yaralı var 
Evvelki gece lsmetpaşa ma

hallesinde Çavdar sokağındaki 
bir evde Es~ehirli Necati, 
Mersinli Nurittin ve Konyalı 
Mustafa arasında oda kirası 
yüzüııden kavga çıkmıştır. 

Mustafa, eline geçirdiği ek
mek bıçağı ile Necatiyi buru
nundan, Nurettini sağ kolun· 
dan yaralamışbr: 

Fazla sarhoş olan Mu!'tafa 
da boğuşma sırasında ayağı 
kayarak yere düşmüş ve elin· 
deki bıçakla sağ elinden ya· 
ralanmıştır. Boğuşmayı gören 
ev halkından Nezir oğlu lbra
him vakanın önüne geçmek 
ve polise haber vermek için 
havaya iki el tabanca atmıştır. 
Zabıta yetişerek suçlulan ya• 
kalamıştır. 

Tayyare 
Müsabakaları 

B~farafı birind sahifede 

dan başladı ve cumartesi günü 
turunu lstanbulda bitirmiş ola
caktır. 

Şimdiye kadar alınan neti· 
celer şayanı memnuniyettir. 
Müsabakalarda hangi grubun 
kazanacağı henüz belli değildir. 

lstanbul, 11 ( A.A) - Tür
kiye hava turu busabah başla· 
mıştır. Sabahleyin altıda bu~a
dan kalkan bir bölük lzmıre 
varmıştır, ve muayyen turuna 
devam etmektedir. Ankaradan 
ikinci bölük muayyen saatte 
buraya gelerek atışlarını yap· 
mış ve sonra lzmire doğru yo· 
!una gitmiştlr. Oradan turuna 
devam edecektir. Yine busabah 
Sivastan kalkan üçüncü bölük 
Ankaraya inmiş oradaki tec
rübelerini yaptıktan sonra Is· 
tanbula doğru yola çıkmıştır. 
Buradan da turuna devam 
edecektir. 

zz;ıı;r.ma::m!llZSQU':jSU'z;aJ' 

20 ilk teşrin pazar 
Genel nüfus sayımı 

Bütün ulusal kuvvetlerin 
kaynağı nüfustur. 

'// .t'ZZ77:ZZ'/./LÇZ// f/'J 
Başvekalet 

istatistik umum müdürlüğü 

rz7./7 /Z 2/ ~·' 
Teftiş 

Posta ve telgraf genel di
rektörü Bay Nazif dün Borno· 
va ve Buca posta ve telgraf 
merkezlerini gezerek teftişatta 
bulunmuşlardır. -
19 şahid 
Dinlenecek 

Urla eski hakimi bay Ihsan 
Ziyayı döğerek ölümüne sebe
biyet vermekle maznun olan 
bay Fehmi ve arkadaşlarının 
muhakemelerine bugün ağırce· 
za mahkemesinde devam olu
nacaktır. Bugün 19 şahidin 
dinlenmesi ihtimali kuvvetlidir. 

ŞEB RD ERLERİ 

Numarataj Üzüm işi Ekmek Hava gazı 
Belediye bütün 
tesisatı dev alıyor 

üçüncü defa olarak 
kontrol edilecek 

B. İ. Hakkı V eral Narkının artt!rıl-

Belediye ile Hava gazı sos
yetesi arasında Ankarada Ba· 
yındırlık bakanlığında imza 
edilmiş olan devir mukaaele· 
namesi mucibince yarından 

sonra sosyetenin bilcümle tesi· 
satı belediyeye devro!unmağa 

başlanacaktır. 
Dün Hava gazı işçilerinden 

bir grup ilbaylığa başvurarak 
vaziyetlerinin ne olacağını sor· 
muşlardır. 

Ubay Fazlı Güleç, belediye· 
nin işçi ve memurlardan bir 
tek kişiyi dahi çıkarmıyacağuu 
ve bundan dolayı endişelerine 
mahal olmadığını söylemiştir. 

işçiler bundan başka şirket· 
ten kendilerine ikramiye veril· 
mesini iştemişlerse de bay Fazlı 
Güleç buna imkan bulunmadığı 
cevabını vermiş ve işlerine de
vam etmelerini tavsiye etmiştir. 

P. T. T. genel 
direktorü dönüyor 

Birkaç gündenberi şehri

mizde posta telgraf ve telefon 
iılerini tetkik ve teftiş etmekte 
bulunan Posta Telgraf ve Te
lefon Genel Direktörü Bay 
Nazif tetkiklerini ikmal ettiği 
cihetle bugün Afyon yolile 
Ankaraya dönecektir. 

Deniz yollarında 
Dün limanımızdan İstanbula 

hareket eden Ege vapurundaki 

kalabalık son zamanlarda em· 
saline tesadüf edilmemiş bir 
halde idi. kalabalığın çöğunu 
teşkil edenler panayınn kapan 

ması hasebile lstanbula ve sair 
illere dönen ekspuzanlardı. 

•J ••••• 1 1 

Tan enli h ülasalar 
6 Ağııstos 1935 tarihli Türk 

Fran3ız Modüs Vivendisinde, 
Türkiyeye 1935 senesi 3 üncü 
ve dördüncü 3 ay için verilmiş 
olan beşyüzer kentallik tanenli 
hülisalar munzam kontenjanı· 
nın Türk murahhas heyeti ta
rafından izhar olunan temen
nilere binaen, 1936 senesi bi· 
rinci ve ikinci 3 aylarına da 
teşmil edildiği Fransa hüküme· 
ti tarafından tebliğ edilmiştir. -· 
Talili 
Yurddaşlar 
35 bin liralık büyük lkrami· 

yeyi kazanan 29846 numaralı 

biletin onda bir hamili Yusuf 
Riza mektebinde marangoz 
bay Azizdir. 

Dünkü sayımızda bir tertip 
yanlışlığı olarak büyük ikrami
yenin 29845 numaraya isabet 
ettiği yazılmıştır. 

10000 lira kazanan 9999 nu· 
maralı biletin onda bir hamili 
de Kemalpaşada inhisar me
murlarından bay Kadri Oğuz 
ve Nusret kıvançtır. 

Fransanın 
TUrklyedekl teclmel 

Ata,ellğl 
Journal Officiel'in 5-9-1935 

günlemeçli sayısında okundu· 
ğuna göre Fransanın Türki
yedeki Tecime! Ataşeliği mün
hal bulunmaktadır. Bu memur· 
luğa istekli olanların Fransa 
Ticaret ve Sanayi nezareti me· 
murlar direktörlüğüne müraca· 
atları ilan edilmektedir. 

lzmir şehrinin numarataj iş· 
!eri llbaylıkça üçüncü defa 
kontrol ettirilecektir. Bunu 
her daireden tayin edilec~k 

olan memurlar kendill'rine ve
rilecek cedvel'.er üzerinden 
pazar sabahı şehri dolaşarak 

akşama kadar bütün numara· 
taj işlerini teftiş edeceklerdir. 

' 

Görülecek olan noksanlar 
tespit edilerek bir raporla 
llbaylığa bildirilecektir. Bu me
murlarla beraber po~is ve be· 
lediye zabıta memurları da ça
lışacaklardır. 

Ilbaylıkça yirmi ilk teşrinde 
yapılacak olan genel nufus 
sayımı işinin bir mahallede ve 
öğleye kadar şehrimizde neti· 
celendirilmesi için lazimgelen 
tedbirler alınmaktadır. 

Öğleden sonra atılacak topla 

1 

halkın evlerinden çıkabilecek- t 
!eri haber verilecektir. 

1 
Tebriklere gelen 

Cevaplar 
İzmir Şarbaylığına 
Kurtuluş günü münasebetile 

hakkımda gösterilen bağlılığa 
teşekkür ederim. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal , 

SıHHA~~~;;~;~J 
Direktörü işe 

Başladı 
Ağır bir hastalık geçiren şeh

rimiz sıhhat işleri direktörü 
Dr. bay Cevdet dünden itiba· 
ren vazifesine başlamıştır. Ba
şardığı önemli işlerle lzmirlilere 
kendisini pek çabuk sevdiren 
bu değerli arkadaş bir muhar
ririmize şunları söylemiştir: 

Tamamile kes'1iafiyet ederek 
çok sevdiğim vazifeye dündeo 
itibaren başladım. Meslektaş· 

!arımın gösterdikleri candan 
ilgilerle ameliyat ve tedavileri 
sayesinde hayatım kurtulmuş

tur. Ameliyatı müteakip Büyük 
Adada nekahet durumunu ge
çirdim. Ve tamamile iadei sıh
hat ederek vazifeme başladım. 

Gerek ameliyat ve gerekse 
tedavimde meslektaşlarımın sa
mimiyetle alakalarına, dostla
rımın bana karşı gösterdikleri 
teveccühe çok minnettarım 

hepsine ayn ayrı şükran bor· 
cumdur. 

Ilbaylık bütçesi 
İlbaylığın 935 yılı varidat ve 

masraf bütçesi Bakanlar kuru
lunca tasdik edilerek ilbaylığa 
gelmiştir. 

Başka illere 
Göç edeceklef 
Başka illere göç edecek 

olanların Türkiyedeki mal ve 
mülklerinin tasfiyesi nihayetin
de elde edecekleri para ve ser· 
mayelerini dışarıya ne şekilde 
ve şartlar içerisinde transfer 
edilecekleri hakkında hüküm
leri hiilen yürümekte olan 11 
numaralı kambiyo kararnamesi 
ihtiyaç listesini değiştiren ve 
Finans bakanlığınca yapılan 
bakanlar ku. ulunun tasvip kı· 

lınan 3070 numaralı tasdikli 
kararnamenin bir sureti ilbay
lığa gönderilmiştir. 

Ege bölgesinde üzüm ve in- masını istiyor }ar 
cir satışını korumak üzere 
Ekonomi bakan!ığının girişimi Son günlerde un fiatlarında 
ile iki milli bankamız .tarafın- çuval başına elli kuruş kadar 
dan kurulacak sosyete başına bir yükseliş kaydedilmekte 

olduğu söylenmektedir. Fırın
iç tecim genel direktörü B. 
lsmail Hakkı Veralın atandı-

ğını haber vermiştik. B. Vera! 
uzun zaman İzmirde tecim oda
sı baş sekreterliği ve tanm 
bankası direktörlüğü ile te
masta bulunmuş ve o bölgede 
ulusal ürünlerim:zin çık at işle· 
rile yakından ilgilenmişti. Hele 
kredi kooperatiflerinin kurulu
şunda çok emeği vardır. ilk 
örgütü kuranlardandır. Geçen 
haziranda Tarım bankası mua
melat genel direktörü iken iç 
tecim genel direktörlüğüne 

geçmişti. B. lsmail Hakkı 

Verala yeni işinde de başarı· 
!ar dileriz. 

••• 
Haber aldığımıza göre sos· 

yetenin merkezi lzmir olacak, 
tanm ve i' bankaları bu işin 

icabı kadar kapital ile sosye· 
teye katılacaklardır. Ufak bir 
örgüt yapıldıktan sonra sos· 
yete un güne kadar işe başla
mış bulunacaktır. 

cılar dün Belediyeye başvura-
rak şimdiki evsafta ekmek 
çıkarmağa devam için piyasa
da iyi un bulunmadığını bildir
mişler ve narkın arttırılmasını 
istemişlerdir. 

Belediyenin kiraya verilme· 
sine karar verdiği Belediye 
un fabrikasının bazı fırıncıla· 

rın birleşerek işletmek istedik
leri haber alınmıştır. -
Nazilli fabrikası 
direktörü Ankarada 

Nazilli fabrikası direktörü 
B. Fazlı Turga fabrikanın 
montaj işleri neticesine kadar 
Ankarada çalışacaktır. 

Nüfus Sayımı 
Birinci Teşrinin 20 inci Pa· 

zar günü yapılacak olan ııenel 
nüfus sayımı hazırlıkları mer· 
kez ve mülbakatta bitmek üze
redir. Sayım için genel istatis
tik direktörlüğünce yaptınlmış 
olan afişler ilgili olan yerlere 
gönderilmiştir. 

Son Modüs Vivendi 
• 

F ransanın bize verdiği muhtelif 
Maddelerin kontenjan listesi 

6 Ağustos tarihli Modüs Viv.::ndi mucibince 1934 senesi ikinci 
ve üçüncü 3 aylık devre için Fransanın memleketimize verdiği 
zirai kontenjan "O nisbetleri rakkama tahvil edilmiş o arak aşa
ğıda gösterilmiştir: 
Fransız tarife 

No 
Madde umumi Tilrkiyeye tahsis 

kontenjan edilen % 
34 A Yumurta 

Yumurta akı 
4.500 kental % 10=450 
2.500 ,,(3cil %10= 250 
üç ay için) 

34 B 

70 

Ex 80 

Ex841 

EX 85 

165 

Yumurta sarısı 

Arpa 

Mısır 

" 

Bakla 

Fasulya 
Mercimek 

2.500 kental % 10= 250 
(3cü 3 ay için) 

10,000 kental o/o 15=1500 
(3cü 3 ay için) 
600,000kental % 5 =30.000 
500,000 " % 5 =25.000 

(muvakkat kabul) 
110.000 " ( % 25=27.000 

85.000 
90.000 " 

" 

(S.00 5.000 

Nohut 35.000 
" 

%1 = .850 
(%2 = 1.000 
( 3.200 3.200 
%20= 7.000 

Taze meyve (şeftali, kayısı 
tüysüz şeftali, üzüm, ayva 117.500 ,, 
çilek, kiraz, erik, badem (3 ncü ay için) 
frenk üzümü, siyah frenk 
üzümü 

kabuklu ve 
kabuksuz ceviz 

kepek 

yoktur 

" 
" 

ELHAMRA 1. 

~. 1= 1.175 

•.40=0 
0(,50=0 
0ô 14=0 

MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

SON GÜNAH 
Bir felaket yüzünden öksüz kalan iki çocuk kardeş ol

muşlar. Büyümüşler, biri kanunu temsil ediyor. 

VILLIAM POVEL 
Digeri kanun harici bir adam olmuştur. 

CLARK GABLE 
Bu birbirine zıd yaradılmış iki eski arkadaş aynı kadını 

seviyorlar M Y R N A L O Y 
Herkesin görmesi elzem olan bir film 

Ayrıca P ARAMUNT dünya havadisleri 
14 eylQI cumartesinden · itibaren 

1a EylOI .,.. 

Kordon ....... - ' 

Tramvay ler• i~1 

Bayındırlık bakanlığı i~.t'~ 
h şirketler genel direktor~ 
muavini Bay Emin !(o ;i' 
tramvayları işile tarifele~ 
tetkik etmek üzere şeb 
gelmiştir. . ,JJ'_ 

Bay Emin burada bır ,,d
det kalacak, tarife ve ~ 
tramvayları işini tetkik klİt 
bakanhia raporunu ver~ 

Tavuk cinsinin 
Islah: için ~ 

Bornova Ziraat mekte ytP 
tavuk cinsinin ıslahı için isi'. 
lacak olan merkez ıslah ~ 
yonları durumunu tetkik ~ 
üzere baytar ve ziraat •6.r 
törleri buııün mektebe ~I 
rek hazırlıklar için tet 
yapacaklardır. 1~ Yakında muhtelif klik•' 
tavuk istasyonl;,.rında b~ il' 
bir vaziyette bulunan c~ 
vuk ve horozlar Bornova ot'~ 
mektebine getirilecek ve ıırı-t' 
baytar ve ziraat ıııeıll 
nezaretinde bakılacaktır. 
CZ/ıfCz.~an.-= cw • 

Borsa Haberi~' 
DUn Borsada •'" 

Yapalan satı 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı fiat t5 ~ 

2118 S Süleymano 6 
50 

1 .ı. 
668 Akosman Z 6 7 }I 
558 inhisarlar ida. 6 23~ 10 ı4 
340 S Gomel 6 6 " 
257 H Z Ahmet 6 10 
204 Manisa B Koo 6 25 11 ~ 
127 Ş Riza Halef 7 tl 
106 Beşikçi z bi. 7 75 ıs 
138 Alyoti bi. 7 

50 
ı4 ~ 

90 Vitel 9 1z f 
70 L Reciyo 7 75 8 1 
57 K A Kazım 8 tı t) 
55 S Emin 5 5g 6 
49 Albayrak tica. 6 5 6 
41 Kaptan Meh. 6 75 ı' 
36 Koo ittihadı 1 O 

2 
S t) 

33 Kaptau Ah. 4 ~O S 
28 J T aranto M 5 O 8 
27 T Debbas 7 S 8 
23 j Kohen 8 ıs ~ 
7 M j Taranto 15 13 
6 H Alberti 13 ıs ,o 
5 E R Raditi 15 50 ız 
3 B S Alazraki 12 

5046 Yekfın 
incir 

Çu. Alıcı 
1728 Muhtelif 6 

Zeytlnya0
1 f•t tS 

Kilo Alıcı ?S z7 
10000 Muh. Alıcı 27 •• 

Zahire Bors;iat 
6 
~ 

Çu. Alıcı 
5 12480 Buğday 4 7 

530 ton" 
12 Akdarı 3 75 

52 Kumdarı 8 
283 balye pamuk 44 
10 Harar " 
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ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALY~~N 

llobespiyeri 
Yere Seren Kadın 
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Senjüst geceyi, Robesp;ye- Hırsı:tlV. arasında yalnız 
rin bala adlarını ilan etme- Kambon adı -ıerilmiş!i. Hal-
mekte isr:ar ettiği "alçaklara11 buki onun namus ve temizliği 
karşı bir rapor hazırlamakla herkes tarafından tanının ştı. 
geçirmişti. Acaba, mutad ka- Kendini şiıldetle müdafaa etti. 
rartılığile Sen Jüst bunların -Benim şerefime dokunulmaz-
isimlerini verecek midi? Kes- dan evvel Fransaya hitap ede-
kin sesile nutkunu okumağa ceğim. Elime birşey geçirdim 
başladı ve ilk söz olarak hiç diye kim beni itham edebilir ! 
bir partiden olmadığını ve Bilakis herşeyi kendine mal 
hepsile çalışmağa hazır bu- eden ve konvansiyonun irade-
lunduğunu söyledi. sini felce uğratan adam işte 

- işlerin gidişi, doğru söz karşınızda olan Robespiyerdir. 
için yapılmış o'an bu kürsünün Ravis de ayağa kalktı : 
hükumet erkanının doğru yoldan - Robespiyer, Kuton bir 
aynldıklarını söyliyecekleri uçu- Aydan beri jokobenJere feda 
ruma yuvarhyacak bir yer ol- edilmesini istedikleri beş a tı 
masını iycap ettirdi. Ben, size saylav üzerinde artık izahat 
doğruyu söylemenin bir borç versinler! 
olduğunu sanıyorum. Talyen alnını gererek bek- i 

Talyen söze devam etmesine liyor. 
müsaade etmedi. Nizama ait - Öyle yapsam, kendimi 
noktada söz istiyerek ayağa düşmanlarıma karşı silahsız 
kalktı. Söz alınca kürsiye tır- bırakırım. Kimseyi koltuklama-
mandı, Sen Jüstü iterek hay- dım, kimseden korkmam, kim· 
kırdı : seyc iftira etmedim. 

- Ben de hiçbir partiden Şarli~ e haykırdı: 
değilim. Fakat cumuriyet - Fazilet cesaretine malik 
acınacak bir haldedir ve iyi olduğunu iddia edenler doğruluk 
hiç bir vatandaş bundan ölü- cesaretini de göstermelidirler. 
göz yaşı akıtmaktan kendini lttiham ettiklerinizin adlarını 
tutamaz. Dün, hükümet erki- söyleyiniz. 
nından biri -ve ileri doğru Her taraftan aynı ses yük-
uzanan parmağı Robespiyeri seldi : 
göstermeğe cesaret etti- hü- - Adlar... Adlarını isteriz. 
k"Omet erkanından biri arka- Robespiyer niye kaçtı. 
daşlarını itham etmek için on- - Ben buraya suiistimalleri 
lardan aynldı. Bir diğeri de ortaya çıkarmağa geldim. ltti-
bu gün ayni suretle hareket 
edi,Jor. hflma kanşmıyorum. 

Bntnn .bunlar, derdimizi va- Ne istiyorlardı ! 
himleştiriyor. Perdenin tama- - Adlar! Adlar! 
miyle yırtılmasını istiyorum. Robespiyer cevap vermedi. 

Bu sözler, Kumpasın işareti Talyen birşey söylemedi.Cesa-
oldu. Alkışlar çıtırdadı. Dağ retleniyordu. Akşam yaklaşı-
sıralarmdan haykırışlar du- yordu. Konvansiyon meclisi, 
yuldu: Robespiyer tarafından söyle-

- Evet, lazımdır! Lizımdırl nen nutkun her vakıt gibi ba-
Ikinci ve üçüncü bir alkış sılacak yerde komisyonun tet-

tufanı Talyeni titreterek kür- kikine havale edilmesine karar 

sünün kenannda tuttu. verdi. 
Böylece ilk darbeyi indirdiği Bu muvaffakıyetsizlik ancak 

ve ittihamcı yerinden mütte- geçıcı bir kaza idi. Ro-
hem sırasına indirdiği Robes- bespiyer akşam aynı nut-
piyer başını kaldırdı, Yakalığı ku alkışlıyacak olan Jako-
arasından fışkıran geniş sura- benlere dayanıyordu. Ko-
h harekete geldi. Yeşil göz- müne, Paris ulusal muhafaza 
lükleri arkasından gözleri kır· kuvvetlerine, Sablon orduga-
pındı. Talyeni bakışlarının ucu- hına dayanıyordu. 
na bağlanmış tutuyor ve ken- Talyen kamutaydan çıktı. 
dini ziyade hayretle seyredi- Güneşli bir akşam.. Yavaşça, 
yordu: 

gölgesine dikkat ederek ilerli- 1 
1 

,~~'~,.Ş ·)1.0 ::•,,; N . H .A B. E R 
. . ~ . . . .- . . 

Yunanistanda karışıklık 
ay Çaldaris tereddüdü bırakarak 

,. imdi açıkça Krallığı tutuyor 
·,,::kat Cumhuriyetçiler hiç de boyun 

gibi S!ÖrÜnmiyorlar.o 
Atina, 12 (Ô.D) - Ple

bisit mese lesinirı hn!li için r'tııl•~~~=--:--~~~-.-~7'IT?'~7.Z 
başbakanın dönmesi bek
leniyordu. Bay Çaldrıris 
tarafından cumuriyet veya 
kralhk lehinde veriiecek 
kararın, özel nüfuzu do
Jayısile, lcefeyi bir veva 
diğer tarafa eğiltec;ği 
muhakkaktı. Ba~bakan son 
hadiselerden sonra bu ııü
fuzunu krallıktan yana kul
Janmağa harar vermiş o'n
cak ki Yunan ulusuna aşa-
ğıdaki diycvde bulunmuş
tur: 

eğecek 

Piyango ........ 
Kazanan numaralar 

Istar.bul, 12 (Özel) - Tay· 
yare piyangosunun son numara
larının çekilmesine bugüa de 
devam edilmiş ve bitirilmiflir. 
Kazanan numuralar: 

15000 Lira 

27167 
12000 Lira 

19696 
Bu numaraların yetmiş be: 

aşağısı ve yetmiş beş yukarısı 
ikişer lira alacaklarciır. 

3000 lira kazananlar 

4520 5778 
500 lıra kazananlar 

16722 7633 21609 6067 75·, : 
10004 19310 10889 14957 2101~ 
9686 12772 19492 16819 2017 

"Geçen gün düşüncesiz-
Jikele müessif hadiseler 150 lira kazananlar 
oldu ve bundan dolayı bü- 23455 15312 20147 27130 17027 
tün nefretimi bildiririm. Bu 9633 132 2529 24127 2374 
hadisler:n mesullerine kar- JJ. Çaldaıis ve ka11sı son ltlidt.Srlerde. lıalk arlısmda 14900 4005 27048 27758 11114 
şı şimdiden tetbirler a l nmışhr. ile birlikte bütün Yunan ulusu vermiştir. Başbakan siyasal 23462 8536 47 1920 15634 

Bütün bu hadiselerden halk ve bütün ordu, yurd everlik- dostlarının, bütün ulusun ve 5 9379 24622 12126 23850 
ve ordu arasındaki asabiyet mey- lerine uyarak, memleketin ni- hatta ordunun plebisit yapılır- 5842 24647 11785 25051 14794 
dana çıkmıştır.Fakat kimse endi ?.am ve sükunetini tutmak için ken kendisile beraber olacağını 26885 15933 19401 29273 
şeye düşmemelidir. Endişelerin benimle beraber olacaklardır. ,. söyleyince, pilebisitin serbest- 100 lira kazananlar 
başlıca sebebi rejim meselesidir. B. Zalmls çekilecek Jiği hakkında ne teminat 19444 1657 27023 24716 22041 
Bu hususta güdülecek yol çok- Hükümet gelecek bakanlar kalmıştır? Bu söz bütün süel 25834 12973 2629 3750 27119 
t b · k · ·1 · t' UJ meclisinde plebisitin tarihini kuvvetlere ve IJbaylardan Jan- 20989 7988 6296 21305 3906 an erı açı ça çızı mış ır. usa tesbit edecektir. Cumur baş-
verdiğim vade sadık kalarak kanının istifasını vermesi ple- darmalara kadar bütün devlet 22297 11523 6868 22770 27049 
meseleyi ulusal meclise çıkar- bisitin daha acele yapılmasına organlarına verilmiş bir emir 21347 26540 496 13297 28570 
mış ve plebist kararı almıştım. sebep o acaktır değil midir? Bu şekilde bir ple- 1661 8111 3807 20552 26255 
Plehistin yapılacaiını her v.:tkit Londra, 12 (Ö.D) - Eski bisit, bir kuvvet darbesinden 14702 22311 27726 11715 17072 
gibi, son gelişimde de söy- Yunan kralı Yorgi lngiliz kra- başka bir şey olmıyac.ağına göre 656 16142 12067 18144 29348 
ledim. lile görüşmek üzere Balmorala halkı plebisite çağırmağa ne 15794 2935 11667 14791 4370 

" Halk Partisi Başkanı gitmiştir. lngiliı: kralının misa- Jüzum vardır? 16859 21623 4800 10152 
1 k k d. .. b"I firi olacaktır. B. Çaldarı"sı·n memleketı· yen·ı k l o ara en ı gorünümü ı - 50 ı· azanan a• Atina 12 ( Ö. D) - L beral ıra ~ 

bildirmek istememiştim. Bunun- partisi başkanı B. Sofulis şun· bir sergzeşte atmakla ve iç 13088 2033 l0137 27749 14697 
la beraber, Halk partis nin ta- ları söylemiştir : durgunlukla barışı çok uzak- 5660 5805 17830 18837 10028 
ribi benim durumumu anlatma- Başbakan memlekette haki- laştırmakla büyük bir mes'uli- 22301 21688 3292 25437 25117 
ğa kafi idi. Yunan ulusunun ki bir sükunet ve barışı sağla- yet almıştır. B. Çaldarisin baş· 27075 6319 2l591 25046 2678tl 
oy vermesini tavsiye edeceğim mak fırsatını eline geçirmişken vurduğu halk şimdiye kadar 2000 liralık mükafatı 
en tabiiğ rejimin bizim için d h"l" b. ı b k ı çumuriyetçi inanını göstermiş-

a ı ı ır ayrı ışın aş anı o - Kazanan ı1umaralar 
başında kıral olan demokrasi mağı tercih etmiş ve Yunan tir. Fakat yazık ki B. Çaldııris 
olduS?unu dün söyledim. ulusunda mevcut olan ayrılığı halkın sesini dinlemek istemiyor. 14084 20093 8166 21454 12671 

"Herkese sükunet tavsiye uçurum haline getirmiştir. Cum- Yalnız şurası muhakkaktı ki 11188 17211 18175 22055 28417 
ederim. Bu buhranlı dakikada huriyet sadakat yemini vermiş plebisitte kullanılacak bütün 546 8000 18328 29993 4735 
sükunetin bozulmasına göz ve Cumhuriyet adına iş başına cebir ve fesatlara rağmen B. 8713 14964 26613 25917 12611 
yummıyacağımı memleketin me- geçmişken, Başvekil Cumhuri- Çaldarisin halkın büyük ekse- 3577 17626 20796 24258 1943 
sul hukümet şefi olarak bildi· yeti korumak için elinl! verilen riyetinirı isteğin ene aykırı ola 9570 17068 16594 3134 2450~ 
rırım. imvveti Cumhuriyete karşı bir ra~ kıraJlık tahtını kuramıya- 13l69 21563 13927 8150 6353 

Eminim ki siyns 1 dostlarım suikast için kullanmak kararını caktır.,, 26283 18142 6862 26313 28177 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ken ir alanl ı a 1lngiliz kabinesi toplandı 
- Sana bu cür'et nereden 

geliyor? Diye sordu. Korkak 
idarei maslabatcı, hırsız, katil, 

yor. Sent Honore caddesinden 
Pole Ruvayala kadar Terezya j Uzman Profesör , r. o air incele-

melerini anlattı Kastamonudaki tören 
lngiliz - ltalyan çarpışması tel1likesi 

günden güne artmaktadır dinsiz olarak tanıdığım sana bu 
kahramanlığı kim veriyor ölmek 

korkusu mu? Fakat bu korku 
ile dostlugunıu nrayordun. ha
karetlerimi yalayarak, tah
kirJerimi hazın ederek gene 
kapıma geliyor, b<>na yazıyor 
ve köpek gibi yaltaklanıyor
dun. Seni alıştığın siyasadan 
aksi yola atan kim dir? Maksi
milyan, T alyen tevkif edilmeden 
Knbarus kadının muhakemesini 
emretmekle işlediği derin ha
tayı anladı. Sada! atsız metre
sine karşı beslediği vefakar 
aşk Talyeni bir kahraman ya
pıyordu. 

Şüphesiz, Robespiyer ihtilali 
milletin gözünden diişüren al
çaklardan bahsederken yalnız 
Talyen, Baron, Fuşe ve Fre· 
ramı kasdediyordu. Fakat hala 
bunların isimlerini vermiyordu. 

ile kol·kola gittiği yolu tekrar 

geçiyor. Onu sanki tek-

rar görüyor. Ne kadar 

emin gözüküyoı clu: "Kaçacağım 

hududu geçeceğim, sen de ge

lip benimle görüşeceksin. ,, 

" Benimle buluşacalcsın ... " 

Halbuki ~imdi sepete düşmek 
üzere olnn kanlı başını görür 

gibi oluyor ve bu hayale gözü 

karararak cinayetlerini birtr 

parça ödiyor. 

Kesik baş onu sürükliyor. Ko

şuyor. Birdenbire Fukye Tenvi

Jin vadını unutmuş olmasından 

korkuyor. Giyotin makinesi 

işlemiştir. Terezya şimdi yal

nız kireç kuyusuna ahlmışbr. 
Mahkemenin bültenini alıyor. 
isimlerini okuyor: 

- Sonu var-

Tosya, 11 (A.A) - Kendir 
uzmanı profesör Dr. T olair 
ilimizin bütük kendir ve keten 
alanlarını ve bu arada Daday, 
Araç ve lnebolu ilçelerinin 
kendir ve keten ürünlerini 
yerlerinde gözden geçirmiş ve 
bu ürünlerin tohumluklarını 
incelemiştir. Ayrıca bunlardan 
yapılan dokuma ve iplerin sağ
J, mhk ve güzellikleri üzerinde 
incelemelerini ilerletmiştir. 

Uzman türlü bölgelerden 
topladığı nümune!erlc araştır
malarına devam etmek üzere 
buraya gelmişti. Kendisi bu
radan da kendir tohumu istih
sal sahası olan Gümüşhacı 
köyüne gitmiştir. 

Kastamonu 11 (A.A)- Kas
tamonunun en verimli toprak 

ürünüden olup ihracatta da 
önde gelen kendirin ilk pazara 
gelişi dolnyısile kendi pazarın
da yapılan törende en temiz 
beyaz ve sağlnm kendir elyaf
larile en iyi kendir elyafı ve
ren çubuklar arasında seçim 
yapılmış, birinci, ikinci ve üçün
cülüğü kazananlara tecim ve 
endüstri odası tarafından he
diyeler verilmiştir. 

Bayraldarla süs1enmiş kendir 
demetleri yüklü nrabalarla ken
dir çubuklart ve elyaflarını ta
şıyan köylülere kendir ve ur
ganla ilişiği olan sanatkar ve 
tacirlerin karışmasile kasaba 
içinde gezinti yapılmıştır. Yeni 
üründen birinci kendirin kilosu 
27, ikinci 24 ve üçüncü 20 ku· 
ruşa satılmıştır. 

lstanbul, 12 ( Özel ) - Italyan - Habeş meselesinin aldığı 
son durum üzerine Ingiliz kabinesi toplnnnralc ordunun, Havn 
kuvvetlerinin vaziyetini tetkik etmiş \'C kuvvetlerin takviyesiı.i 
karar altına almıştır. Son intiba bir lngiliz - ltalynn çarpışması 
tehlikesinin günden güne artmnktn oldugu merkezindedir. 

Beşler o • 
ı esı 
• 

IJarıştırnu fornıiilii bnlınaktaıı aciz kaldı 
lstanbul, 12 (Ô.D) - Son alınan duyumlara göre Cenevrede 

durum karanlık görünıoektedir, Ümid kesilmemekle bc•aber 
Beşler honıitesi barıştırma formülü bulmaktan aciz kalmıştır. 

MEI<T P!SİZ KALAN 
TALEBELER 

lstanbul, 12 (Özel) - Kültür 
bakanı bay Saffet Arıkan şeh
rimize geldi. Mektepsiz kalan 
taleber in işlerile uğraşacaktır. 
Mektepler için parti esaslarına 
uygun yeni bir sosyoloji kitabı 
bazırJanmalctadır. 

Ak Baha gazetesinin çık
n1asına müsaade edildi 

Ankara 11 (A.A)- Dost bir 
devlet reisine dokunur karika
tör koyduğundan dolayı mu
vakkaten tatil ediJen Akbaba 
gazetesinin tekrar neşrine mü
saade edilmesi baıbakanlıkça 
onaylanmıştır. 

ANKARA B•RASJ Ankarada Orman çiftliğinde öz Türk 
J Fabrikasının pek kıymetli ınahsulüdör 

ermaye ile k urulan Milli Bira 

----- ~ 
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ce se eye Dl Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya ara ında bir macera 

Birgiyi a •• 

• • n a s n v s v 

::Eı:ak.ilri 'tarihi roma.:ıı. -29-
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Saınuel oare'ın söylevinden : "Masamızın e rafında 
Sandalyeier vard r. Bunlar çoğalmamalı ır,, 

Cenevre 11 (A.A)- Uluslar hiçbir devlet önünde ücü yet· 1 lar sosyetesi assamblesini f erşey hatırıma geliyor. Generalın şer · de orun yav- sosyetesi assamblesi bu sabah tiği kadar irkilmiyec v ni tqyitl leden sonraki topJant 

rum. Birgiyi zaptedinceye ka ar seni yurduma götü eyim Bay Benesin başkaclığtndn etmiş, her türlü silaha müraca· Habeş delegesi Teklet-
toplanmıştır. SBz alan İngiliz ata paktın mevsimsiz veya fay- riat~ şimdiki anlaşmazlıkt 

Şu hayat kasesini doldur. Aydınoğlu - Haydi mele
ğim; dostlarımız herhalde bizi 
bekliyorlar. 

bırakmak beni öldürüyor. Bir 
hissikablelvuku bana prensesi 
behemehal al ve götür diyor. 
Acı bana sevgilim. Çok azap 
çekiyorum. 

dış bakanı Sir Samuel Hoare dasız her türlü değişmesine beşistanın durumunu an 
Şarap sevişen gönülleri tutuş
turur. Ömrümün en tatlı eşsiz 
sabahını yaşıyorum. Çünkü 
melali tatmamış, gönüllerinde 
ona aşkın mabedini teba etme
miş olanlar baharın, sabahın 
.zevkini tadamazlar. 

büyük t,ir ilgi ile beklenen ulusal ihtiraslar doğuran her barışı bulandırabilecek 
türlü hükumet propagandasına şey söylemiyPceğini teın' 

Aydınoğlu Bay Mehmed -
Mukaddes baharım; biz sevdik 
ve sabahın göz yaşları aşkımızı 
ruhumuzu takdis ediyor. Bül
büller muhabbetimizin erişilmez 

rvisaltere ithaf ettiği ulvi şi' -
riyetini çılgın şarkılarla teren
:nnüm ediyorlar. 

Sevgilim bak şu akan sulara; 
sathındaki ra' eler perişan ve 
mest ruhumuzu tasvir etmiyor 
mu? Sabahın güzelliği ne in
cedir. Ne kadar gizlidir. Kal
binde aşkın ateşini bulamıyan
lar önünden lakayt ğeçebilirler. 
Lak·n biz aşkımızın gecesini, 
sabahını yaşadık, O sırra agah 
olduk. Artık aşkın mabedinin 
ebedi rahipleriyiz. Sevgimizin 
ateşini kudsiyetini ıztırabında 
bulanlardanız. 

Sabahın nağmesi seven 
kalpler için bir sevda erganu
nudur. Bu ahengin manasını 
sevmiyen anlıyamaz. Zira o 
kalbin nağmesidir. Bütün bu 
güıelliklerin zübdesini ben 
sende buldum Sofiya. 

Prenses Sofiya - Sesinde 
ne güzel bir ahenk var bayım. 
Sabahın safiyetine benziyor. 
Sabahın ellerinde şefkat inci

leri vardır. Gerçi aşkı uyutmaz. 
Lakin ona lazım olan ulviyeti 
verir. Necip gönüller için sa
bah iyilik ve güzellik pınarıdır. 
Dünkü hicran bugün ,;uslat, 
dünkü hüsran bugün aşk oldu 
bir ilahı mağrur gibi koJlarını 
aç, aşkıma açılmış olan bu 
ağuş benim sabahımdır. Benim 
baharımdır. 

Aydınoğlu bay Mehmed -
Sesin ruhuma aşkın ebedi nağ
melerinden neşideler okuyor. 
Kalbim seni her sabah yeni 
bir kaside ile, ruhuna ve ru
huma makes bir neşide ile 
sarmak istiyor. Gel dakikalar 
geçmesin ilahi bir güzellik 
karşısmda ibadet yaraşır. 

Her üçü velinimetlerini teb
rik, saadetlerini temenni ettiler. 

Gece yansından sonra gene 
odalarına dönen Prens Pren-
sesi gene kucağına alıb yal
vanyordu, Beni dinle Sofiya ... 
Yarın gece seni alıb gidece
ğim. Harbın bin türlü tehlikesi 
vardır. Şehirde ihtil51ler çıkar, 
sana bir hal olursa beni ebedi 
bir matemle öldurürsün. 

Bütün niyazlarını prenses; 
bırak beni Birgide sevgilim. 
Kalenin fethi hususunda her
halde size yardım edeceğim. 

Bilmezsin, surlarımız çok müs
tahkemdir. Prens Edmon hücum 
edece2'inizi işitmiş; müdafaa 
için hazırlanıyor. 

Hayır yavrum; seni burada 

e 

Korkma prensim, sultanım; 

bana bir şey olmıyacaktır. Se
ni bekliyeceğim. Yalnız hicranın 
beni üzecektir. Ben milletime 
daima vardım ettim. Onları 

korudum. Milletimden bana fe
nalık gelmez. 

Aydınoğlu - Harp, ihtilal 
zamanında miilet merhamet 
bilmez. Herşey hatırıma geli
yor. Ceneralın şerrinden sakın 
yavrum. Birgiyi zabdedinciye 
kadar seni yurduma götüreyim. 

Prenses Sofiya - Hayır sev
gilim; göreceksin sana içeriden 
ne kadar yardımım dokuna
caktır. 

- Somı Var -
İtwüiz dış bak.allı Sir Samuel tloare 
söylevini vermiştir. 

Feci ölümü m ·· 
Samuel Hoare uluslar sos

yetesi tarihinde bir söylev 
vermek veya müzakereye baş
lamak için hiç bir evrenin 
(safhanın) bu an kadar zor ol· 

Baş 
Baş 

aka ve Dş 
ı arası 

Ankara, 11 (A.A) - Belçi
ka kraliçesinin feci ölümü mü
nasebetiyle Başbakan ismet 
lnönil ile Belçika başbakanı 

Bay Van Zeoland arasında 
karşılıklı çekilen telgraflar 
aşağıdadır. 

Sa Majesta Belçika kraliçe
sinin feci ölümünü teessürle 
haber almakla ekselansınıza 
en yaslı başsağılarımı bildirme
ye şitap eder ve cumuriyet 
hükümetinin Belçika ulusunun 
yasını samimi olarak paylaş-

makta olduğuna inanmanızı 
rica eylerim. 

1 met nönU 
Ekselansınızın samimi tel

graflarınızdan ziyadesile mü
tehassis olarak Belçikanın ulu
sal yasını paylaşmanızdan do
layı samimi olarak teşekkür 

eder ve cumuriyet hükümetine 
Belçika hükümetinin derin 
minnetdarlığını bildirmenizi ri
ca ederim. 

Van Zeoland 
Ankara, 11 (A.A) - Belçi-

a an m z a Be çu 
a çek· en e grafl 

madığını sonra üye memleket
a lerden her birine gerek biz-

zat ve gerek menfaat ve ge
r nel barışa karşı olan düşerge

(vecibeleri) bakımından teret
tüp eden ağır soravı (mesuli
yeti) kaydederek demiştir ki: 

ka Kraliçesinin feci ölümü 
dolayısile dış işleri bakanı T ev
fik Rüştü Aras ile Belçika 

dış bakanı B. Van Zeoland 
arasında karşılıklı çekilen tel
graflar aşağıdadır: 

Belçika Kraliçesi Sa Majeste 
Astrid'in be' lenmiyen feci 
ölümü ile derin teessür duya· 
rak ekselansınıza en samimi 
başsağlıklarımı bildirmeğe şi· 

tab eder ve Belçikayı bukadar 

derin surette saran büyük yası 
samimiyetle paylaşmakta oldu-
ğumuza 

lerim. 
inanmanızı rica ey-

Dr. T. RUstU Aras • 
Ekselansınızın bana bildir· 

mek lfitfunda bulundukları sa-
mimi başsağlıklannızdan ziya

desile mütehassis olarak Bel-
çikanın ulusal yasını paylaşma
mzdan dolayı samimiyetle te
şekkür eder ve Belçika bükü· 
metinin derin minnettarlığına 
ınanmanızı rica ederim. 

Van Zeoland 

Barış içBn ehllti ye 
llma Uiz•msa 

Uluslar sosyetesi yükenleri
nin (taahhütlerinin) yükü daha 
ağır bir hale gelmiştir. Fakat 
gerçek olan birşey vardır ki 
o da eğer bu yük taşınacaksa 
müştereken taşınması, ve eğer 
barış için tehlikeye atılmak la
zımsa yine burada müştereken 
atılmak iycabedecektir. 

Müşterek emniyei 
Müşterek emniyet ne kadar 

kuvvetli olursa olsun yalnız bir 
kaç devletin gayretiyle temin 
edilemez. 

Sir Hoare uluslar sosyetesi· 
nin ne olduğunu şöyle tasrih 
etmiştir : 

Uluslar sosyetesinin 
Manası 

Uluslar sosyetesi ne devlet 
fevkinde birşey ve ne de ken· 
disini teşkil eden devletlerden 

ayrı ve müstakil mahiyettedir,. 

Gel sevgili güneşim, ey kal
bimin ebedi ateşi; ruhum ru· 
hunla birleşsin ve biz hayat 
ve kainatı unutalım. 

Ogün akşama kadar iki mü- Prağ takımı Bulgaryada 
tehassir kalb birbirine kayna- Ü 

Barışın teşkilatlanmasını ve 
harbin uzaklaşmasını ifade 
eden müşterek emniyetin anla
mı şudur: şarak birbirinin ateşile yandılar. Kiyefi yendi Ç yeni idare bölgesi 

Akşam olmuştu. Sarı, Rober Sofya, 12 (A.A) - Bakanlar Bu emniyet yalnız 16 ıncı 
maddeye değil, fakat bütün 
pakt ve anlaşmalardan doğan 
tekmil teahhüdlere kesin (kat'i) 
surette rıayet edilmesini tazam
mun eder. 

Moskova 11 ( A.A ) - Prağ 
ve Viyo!.et hazırladıklnrı sof- kurulu Tırnova, Kırcaali, Cu-
ranm etrafında onları bekli- Kanşık takrnıiyle Kiyef takımı maibalada üç idare bölgesi 
yorlardı. arasında yapılan futbol maçını kurmaya karar vermiştir. Bu· 

Her ikisi de mest ve bihuş sıfıra karşı bir sayı ile Prağ ralarda bölge uçak yerleri de 
dostlarım düşünebildiler. kazanmıştır. olacaktır. . 

.... ~·~:::~·~ ............ TAYVARE ... si·~·~~;;~-.......... ;ERG.öNi. Sir Samuel Hoare bazı dev
letlerin silahlanmasına işaret 
ederek savaş ruhunun bir çok 
yerlerde baş kaldırdığını mü-Şaheser filmleri 

FOL1 BERJER 
"Maurice Chevalier,, 

şaheseri 

MONfE KRITO 

ZEVK GEMİSi , •••..•..... 
GENE Y AŞIY A'cağı 
Anna Sten ve Fre
derik March'in bü

\ ük filmi 
•••••••••••• 

SEN BENIMSıN 
Elizabet Bergner 

••ı••······· 
YÜZ SENE SONRA 

.,üL Ç 1 MBA •• •• g n 
AÇILlY R 

Bu senenin en büyük, en müstesna fılimle
rini temin eden "Tayyare sineması,, geçen 
sene kazandığ: rağbete bihakkın mukabele 
etmiş olacaktır. Fiatlerde tenzilat yapılmıştır 

Abdülbamit şahede ve tesbit etmiş ve sos-
Türkçe sözlü yetenin esasen bütün dünyayı 

K~~Y···~ka içinde topladığını söyliyerek 
demiştir ki: 

ALİ BABA Boş sandalyeler 
Türkçe sözlü ço almamahdır 

•••••••••••• 
P ARiS ESRARI Masamızın etrafında çok boş 

JAN DARK sandalye vardır. Bunun daha 
••

1111111
••• fazla olmamasını arzu ediyoruz. 

ÇiNGENE BARON Barışın tehlikeye girmesi her-

HA VA FiLOSU kesi tehdid etmelidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fle11ltı1 clttilfllllllll 
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karşı durmuştur. Pakt da 
her türlü değişiklik tale-

Uluslar f~ummu konseyi 
başkanı Ouinazu 

bi vakialar ve bu vakıala
rın serbest münakaşası ile is· 
pat edilmelidir. Bizzat bu pakt 
bu imkanı kabul ediyor. Fakat 
bu değişiklikler hakikaten la
zım olduğu takdirde ve müsait 
vakıtta yapılmalıdır. Keza bu 
değişiklikler kabul edilmeli, 
zorla yaptırılmamalı, bir taraflı 
icraatla değil, anlaşma ile,harp 
veya harp tehdidi ile değil, 
barışçıl vasıtalarla başarılmalı· 
dır. Uluslar sosyetesi üyesi 
dikkatlerini şu noktada temer· 
küz ettirmelidirle;• : 

Arsıulusal mUnasebet
lerde bir kanun 
Eğer arsıulusal münasebet· 

lerde bir kanun hakim ise bu 
kanun tey:d edilmelidir. 

!-lam maddelerin erbe t 
Tevzii işi 

Bundan sonra ekonomik kay
nakların tevzii meselesine te
mas eden bakan bu meselenin 
siyasal veya toprak meselesi 
olmaktan ziyade ekonomik bir 
mesele olduğunu söylemiş ve 

ham maddelerin serbest tevzii 
hakkında arsıulusal bir tahk:
kat teklif etmiştir. Sir Hoare 
demiştir ki : 

Ingiliz hükumeti kendi hesa
bma bu tahkikata iştirake h:ı

zırdır.Bununla beraber bu tah
kik<>t himaye ve manda altında 
arazi dahil olduğu halde müs
temlekelere münhasır olmalıdır. 

Si? lloare sözlerini, lngilte
renin ulu~laı sosyetesine olan 
sarsılmaz sadakatını yeniden 
teyid ederek bitirmiştir. 

Sir Hoare' den sonra Çin de
!egesı söz almış ve müzakere 
saat onaltıya bırakılmıştır. 

Ha eş delegeslnln 
sözleri 

Cenevre, 11 (A.A) - Ulus-

r 

Habeş başmuralılıası l ecele tfaı 
miş ve Habeşistanın ek0~ 
ve finansal seviyesini yu 
tecek he~· teklifi meınlek~ 
nazan itibare alacağını 

miştir. ld' 
Esarete . 

Habeş delegesi, J:labe.i~ 
na bir tahkik konıısyoP . 

.. d 1 · • · t ı'ş es gon erı ınesını ıs enı , 'p 
liğe temas ederek bu cı 
tin ortadan kaldırılnıns• lıı 
imparatorun büyük .;~i 
yapmakta olduğunu bı 
ve eğer harb patlıyacal< e 
ise renkli ırklar Avrupa ııı h 
• • l . 1 nı ta 

nıyetıne o an ınan arı ·ı 
. . b' k . o .. ncferı 
ı ın ır omısyou g b ş t 
sinde ısrar etmiş, Ha e ... 

l ııııııv 
raklarmın kana bu an (<alb 
için bütün insanların şif 
müracaat etmiş ve ~abegii 
nın uluslar sosyctesıo~ . bi 
nini söyliyerek sözlerını 
miştir. ur' 

Avusturaıya -~eri 
hasının sö% A" 

Ondan sonra söz: alan Gle 

turalya delegesi Bruce bSı1 
lenin harpten sonra tutıı> 
müşterek hareketlerle .. tiifl 
için kurulmuş olan b~yJeO' 
naya şamil olduğunu 50 

ti~ ~~" 
Macar rn"~erl 
sının söt 1 1 

era · 
Macar delegesi. gen oikk• 

nezoz assamblenın ııtıl•. 
silahsızlanma ve a~ıfJ1 oıetlıı 
korunması meselesı "0ııf 
çekmiş, silahsızla,?ına ıcııYde 
ransının çalışmadıgınM cari• 
miş ve bu yüzden . ~.0 fıJ1 

nın güttüğü güvensizlıg~ Jedilı 
. ., · i soY d 

devam edemıyecegırı ı.ıs"" 
'l"'h bUS .,; ten sonra, sı a tııtb•~. 

hukuk mesavatının ıco"''~ 
ve daimi bir azınlıklar ..... j~tı 

·steıv 8' 
yonun un kurulmasınA 1) .,,., I 

Cenevre, 11 ( ':". e tefefoıt 
Laval'ın Mussolinı ıl ştıt· 

- ·· t- v .. h b r .. Jınfl1' goruş ugu <! e " 

r n ası 
Komisyon yazıhar esı 36 38 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No·d• ti-"~ 
Telefon: 2333 Telgraf adresi: ıznılr ab•~ 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea 'ile l ıo uı.ett-! 
üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderilen ma~:it ,tf'r 
avaııalar verir. T ·· e •v • • 111 
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UYUK 
VE 

HARPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLARI . . . . ::Eli..ri :n ci. ~ısını 

-52-

1 ir baskından sonra 
· iyasoidofun casusluğu meydana 

Çıktı divanıharba verildi 
İşle Çar telkini almıştı. Lord 

Busanan Çarla görüşmek için 
bütün teşebbüslerinin boş vesi
lelerle geçişlirildiiini görüyor
du. lngiliz casus teşkilatı da 
daha büyük kuvvetle harekete 
ıeçmişlerdi. Henry Voodrige
nin raporları Çarlık ordusunda 
Alman parmağının kuvvetli rol 
oynadığına şüphe bırakmamıştı. 

Harbiye nazırı Lord Kioner 
bu vaıiyetin önüne geçmek 
için Rus payıtahbnı ziyarete 
karar Yermişti. lngiliz siyasa! 
ve askeri çevrenleri Lord 
Kioncrin tekrar Grandük 
Nikolayı başkumandanlığa ge
tirmcge muvaffak olacağını 
Umuyorlardı. Bilhassa ellerinde 
bulunan vesikalarla general 
Suhomlinifun ve kumandan Mi
yasoidofuu Alman casusü ol
duklarını meydana koyabile
ctkti. Falrnt bütün bunlar gizli 
tutuluyor. Kiçnerin seyahatına 
fevkalade siyasal bir ehemmi
yet veriliyordu. Fakat Lord 
Kiçner of Kartumu hamil bu
lunan Hamşir kruvazörü Okney 
sularında esrarengiz b ir surette 
batınlınca müttefiklerin bu ümit
leri de suya düşmüştü. Fransız 
ınütekabil casusluk teşkilatı da 
g arip bir tarzda çalışmakta 
idi., Elden ele dolaşan kartlarla 
Çar aleyhind e geniş bir pro
paganda yapılıyordu. Öte ta
raftan bazı tebliğlerde Fransız 

ordu unun Alsasa geçerek 
Mlinih' e girmek üzere bulun
duğu, Hindistandan yürüyen bir 
lngiliz orduşunun Efganistan ve 
lrana baştanbaşa istila ettikten 
sonra Türk topraklarına gir
diği ve lstanbul üzerine yürü
düğü 2'ibi gülünç haberler ve
riliyordu. Noye. Vremyada 
Fransız casuslarının neşrettir
rneğe muvaffak oldukları bir 
makalede Rus tecavüzünün ça
mur içinde boğulmasının se
bepleri anlatılıyordu. Japon 
harp fabrikaları müttefiklerin 
ısrara üzerine yalnız Rusy~ he
sabına çalışmakta idiler. Fakat 
bu siliblar ve mühimmatın Si
beryadan naklinde . birçok sui
kastlar oluyordu. Bir defasında 
deıniryolu münakalab günlerce 
k •sik kaldı. Entelijens Serv s 
derin tetkiklerden sonra vazi
yete bakim olabilmek için Mi
Yaaoidof ~e Lipanofu ortadan 
kaldırmağa karar verdi. 

Entellijens Servis karar.nı 
Vermi§ti. Her ne pahasına olur
sa olsun Almanların en mühim 
iki casusu olan Lipanof ve Mi
Yasoidofun başlara ezilecekti. 

Ancak bu suretle Rasputinin 
iki icra aleti de ortadan kal
ltacakb. Lipanof, bir gün bir 
büyük kamyon ahında kalarak 
lenfa tası ezildi. Kamyon poli
s.n tahkikata girişmesine mey-
d.ın vermeden ortadan kaybol
du. Ônce herkes bunu bir ka
.. ' zannetmişti. Halbuki kam
, onu idare eden Entellijens 

•rvisin ajanları idi. Onlar işi 
c yiden eyiye hesaplamışlardı . 
• "ı rsat kolluyorlardı. Lipanofun 
ıbahlnra harbiye nezaretine 

ayakla gitmek adeti idi. ü gün 
de evinden çıkan zabit vaıi
fl!sİ başına gidiyordu. Yolunu 
1 esen bir kamyonla karşılaştı. 
O hangi tarafa kaçmak iste-
ınişse kamyon o tarafa detne
rek Lipanofu albna almalb. 

Miyasoidofa gelince o düş
manlarının tok olduğunu bili
yordu. Kendi emniyet ettiği 
adamlardan muhafızları vardı. 
Miyasoidofu yalnız bir yerde 
yakalamak imkansızdı. Entelli
jens Servis ele geçildiği vesi
kaları kullanarak Suhomlinofun 
adamını yere aermeğe karar 
verdi. Miyasoidof divanı harba 
sevkedilirse Subomlinofun da 
mevkii sarsılacaktı. O da divanı 
harpta sağ kolunun casusluk 
hareketlerini iyzaha davet edi
lecekti. Aylardan beri Miyasoi
dofun arkasından koşan, onun 
büt\in harekatını takip eden 
lngiliz casusları büyük paralar 
sarfederek Rus zabitin memle
ketine ihanetini isbat edecek 
bütün vesikaları topladılar. 
Sonra bunları genel kurmaya 
tevdi ettiler. Erlcanı harbiye 
bütün zaafına ve bir çok ma
ruf şahsiyetleri lekeleyecek olan 
böyle muazzam bir davaya el 
koymak hususundaki tereddüt
lerine rağmen skandaldan kor
karak hadiseye el koydu : 

Bu sırada Almnnyadan ka
çan b ir esirin eline geçirdiği 
bir vesika da erkanıbarbiyeye 
tevdi edilmişti. Bunda Miyaso
idofun Alman casusu olduğu 
şüphe e dilmez surette görill
mekte idi. Erknnıharbiye tah
kikatın açılmasına karar verdi. 

Bir sabah, Petrograd po!is
leri Miyasoidofun mükellef 
apartmamna baskın yaptılar. 
Araştırmalar tahminin fevkinde 
neticeler verdi. Birçok vesika
bulundu. Bir kasada bir mil
yon altın ruble meydana çıka
rıldı. Alman gizli kodları, Er
kanıbarbiye planları, birçok 
gizli dosyalar ittihamatın doğ
ruluğunu ispat ediyordu. 

Harbiye nazırı General So
homlinof Operada harekatı 
askeriye hakkındaki tebliğleri 
okurken sağ kolu Miyesoidofun 
evine yapılan baskını ve araş
tırmaların neticelerini öğrendi. 

Suhomlinof ilk önce bu va
kayı çok feci olarak karşıla
mak istemedi. Miyasoidofun 
kendini müdafaaya muktedir 
olacağını, bulunan vesikaların 
kendisini mahvetmek istiyen
ler tarafından oraya l.onuldu
ğunu isbat edeceğini umuyor
du. Madam Suhomlinof adını 
taşıyan Katerina Dimitriyeva
ya gelince o bu araşbnnalar 
dan endişeye düşmüştü. Aşıkı
nm başına büyük bir bela gel
diğini hissediyordu. 

Miyasoidof kendini eylen
diren bir çok kadınlar arasın
da yakalandı. Bu tevkif onu 
şaşıtrmıştı: ilk isticvapta ifade
leri arasında o kadar çok tena
kuza düşmüştü ki itirafta bu· 
lunmağa mecbur kaldı. Suhom
linof bu itirafları duyunca ya· 
verini kendi taliine terketti. 

Katerina Dimitriyena heye
canlı idi.Miyasoidofu kurtarmak 
için her kapıyı çaldı. Muvaffak 
olamadı. Casus itiraf safhasına 
girince şunu söyledi: 

- f:ıonu var -
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Miras kavgası 
Kahramanlarda Hah fabrikası 

sokağında oturan lbrahim oğlu 
Mehmedle Osman oğlu Rama
zan arasında bir miras muele
sinden kavga çıkmıt Ye Rama
san. Mehmcde btcak cekmi.tir. 

'f'ENI AlllR 

Taymisten Mavi Nile 
üyük bir lngiliz gazetecisi ve 
Romancısı neler söylüyorlar? 

Cha!les Morgan'a göre Fransa lngiltt:reyi terkederse 
lngiltere yalnız başına müdahale etmiyecek, 

Fakat bunu asla unutmıyacaktır .. 
Londra 8 Eyliil (P.S)- Meş- külatla karşılaştı mı Almanla- ı 

bur püblisit Vickham Steed'i rın Viyanaya girmeleri uzun 
tanımıyan yoktur. T imes'in es- sürmiyecektir. Meğer ki Duce 
ki Viyana-Roma-BerJin muha- bu yandan gizli teminat almış 
biri ve çok zamanlar dış siya- bulunsun. 
sa başmuharriri olan bu zat .. Bütün kötülük logiliz-AI· 
şimdi English Review of revi- man deniz anlaşmasından ileri 

ewes'nun direktörüdür. Bu tec- geliyor. Bu anlaşma ile barış 
rübeli gazeteci Paris Soir mu- değil bir dinlenme alınacağı 
habirine şunları söylemiştir: umulmuştu. Bu hesaba itilafın 

"- ltalya Avrupadan kay- son parçaları da feda edildi. 
bolarak sergüzeştlere dalıyor. Fransa - lngiltere arasındaki 
Bu ne kadar zaman sürecek? bağlantılar gevşetildi. Birleşik-
Duce bunun bir iki !lefc r me- ken hcrşeye muktedirdiler. 
selesi olduğunu zannediyor. Onbra karşı hiç birşey yapı-
Ne hata... lamazdı. Mac Dona'd'ın eafhğı 

Rodos devrini andıran munz- sayesinde A !<denizde ikti -
Z7. m programına ge lince: "Bn- darsızlığa uğradık. Karaları 
na bakınız. Bir elim!e Habeşis- beyazlarla barba sevkeden bu 
tam fethe 1erken öte kile Al- çılgının tedbirsizliği de caba ... 
manyayı defediyorum.,, demek Bilir misiniz ki şimdi Afrikanm 
i., ........ o .. - .. ., c iddiğ bir iş oldu- her köşesinde telsiz istasyon• 

' ... w + il::~ 

Mııı;sôlini ha11sız Oe111allerilc göıliştiyor 

ğunu zanneder misiniz? Bunu ları vardır. Bizim dinlediğimiz 

inanmaktan sakınınız. ltalyan gil.Ji kundakçı sözler sağır ku-
sergüzeşti bcklenıniyen müş- laklarda kayboJmıyor. General ........ 

M ussolini /(1Dl/a so11 nıanevıalarda 

Smutun tehlike işaretini veren 
feryadını okudunuz mu? Bütün 
kararlar aplemi, lslamlar ve 
Hindliler bugün Habeşistanla 
birleşmiş gibidirler. Biıim gibi 
sizin memleketiniz için de bun
lar kötü alametlerdir. Belki 
de kolonilerin ölüm çanıdır.,, 

lngilterenin sevimli roman
cısı CharJes Morgan da şun

ları söylemiştir. 
- lngiltere, sizin tarafınız

dan tcrkedilirse yalnız başına 

yürümiyeceği şüphesizdir. ltal
yaya karşı bir barba ahim!" 
yacaktır. Hiçbir şey demeden 
ltalyanın istediğini yapmuına 
,;röz yumacak, fakat sizi asla 
affetmiyecektir. Biliyor musu
nuz ki burada Almanya bL· 
ittifaktan açıktan açığa bahse
diliyor.,, 

"K ramanların saatı .. ,, 
Habeşler 24 Eyl"lde ltalyanların 
Taarruza geçeceklerine kanidirler 

Paris 12 (Ô.R) - Adis- A
babadan bildirildiğine göre 
Habeşistanın çıkarabileceği as
keri kuvvetlerin yarısından 
fazlası silahları ve mühimmat
ları ve mekiirele~ile mem
leketin muhtelif noktalarında 
toplanıyorlar. Bir çok piyade 
ve suvari alaylan sevkulceyş 
mevkileri tutmuşlardır. Genel 

seferberlik emirnamesi hala 
neşredilmiş değildir. ltalyan ta
arruzu başlamadan neşredilmi
yecektir de.. Vurang vilayeti 
başkanları yirmi beş hin kişi
lik askerleri ve atlıları ile 
Adis Ababaya gelerek impa
tora sadakatlarını ve lrnvvetle
riyle emre hazar olduklarını 

bildirmişlerdir. Haile Selasiye 
bu kuvvetleri teftiş etmiştir. 

Royter ajansının verdiği ha
bere göre "imparator bu ayın 
yirmi dördünde kahramanların 
saati çalacaktır.,, Yollu beya
natta bulunmuştur. Bu da, Ha
beştc eylul sonuna doğru ltal
yan taarruzuna intizar edildi
ğini göstermektedir. 

Roma, 8 Eylül (P.S) - Ro
ma siyasal çevrenlerinde duru
mun çok vahim olduğu sak
lanmıyor. HükOmet her ibtti
maJe kartı bOyilk ha:urhkJar 
yapıyor. Sicilya .. hilleri mli-

d ~~P..~~~!~.~ .. !?.~~~Y.!!. ... !~~~.~Ş .. ~~~ 
afaa vaziyetine sokulduğu gi- de ilk işaret nzerine ışıklann 

bi bütün denizaltı filosu da söndürülmesi için tertibat ahn-
bu sahillerde tehaşşüt etmiş mıştır. Bütün bunlar ltalyaya 
bulunuyor. Öte yandan bava karşı ekonomik ceıalara karar 
ku~v.etleri bir şekilde gayret- •erHdiği veya Sü•eyşi geçen 
lerını orta Akdeoize ve Mal- 200 bin ltalyan askerinin em-
taya tevcih edebilecok şekilde niyetini tehlikeye dü~ürecek 
hazırlanmışlardır. askeri tedbirler ahndığı tak-

Adaların hava taarruzlanna dirde ltalyanın ıiddetle bare-
karşı müdafaası da düşünül- kete karar verdiğini göster-
müştür. Bütün büyük şehirler- mektedir. 

G. Nüfus sayımı hazırlıkları 

Yurdun her tarafında 
Hararetle devam ediyor 

ANKARA 11 (A.A) - Ge

nci nüfus sayımı hazırlıkları 

yurdun her tarafında çok ha

raretli bir şekilde devam et
mektedir. istatistik genel di

rektörlüğünün bütün kaza ve 
vilayet merke).lerile nahiyeJerin 
ek erisinde yaptırdığı kontrol· 
Jnr tamamlanmıştır. Şimdi gö
rülen eksikliklerin tamamlan
dığına dair haberler gelmekte
dir. iç itleri bakanhğı bua-ün
Jerde senelik mutad devir ıe
yahatı yapaa vali ve kayma-

kanılara devir ve teftişleri es

nasında her taraftan sayım ha

zırlıklnrile de alakadar olarak 

sayımın hatasız bir şekilde ya
pılmasını temin edecek bütün 

tedbirleri ittihaz eylemelerini 

emretmiştir. 

Jstatistik genel direkt6rü Ce
lal Aybar l:tmire giderek ha
zırlıkları mahallem tetkik eyle
mit ve vali ile birlikte bu bu
ıusta alınacak tedbirleri görü

ıerck merkese dönmUıtür. 

1 lngilizler 
••••• 

lingilterenin ödevi
! Dİ nasıl anlıyorlar? 
i 
1 

2 l )'/ıil tarillli Dr.yli Jfcrald'darı: 
Dün gece radyoda söylediği 

bir söylevde Nevyork piskopo
su lngilterenin Habeş - ltalyan 
anlaşmazlığında ne gibi ödev
lerle karşı karşıya bulunduğu
nu anlattı. Bu söylevde şunlar 
vardı: 

Biz, uluslar sosyetesi konse
yinde eğer komşularımız bi
zimle el birliği yapacak olur
larsa o zaman uluslar sosyetesi 
makinesini işletmek dileğinde 
bulunduğumuzu anlatmalıyız. 

Eğer, bu el birliği silahlı po
lis kuvvetlerimizi kullanmağı 
gerektiriyorsa ona da hezır bu
lunmamız gerektir. 

Eier komşularımız bizimle el 
birliği etmiyecek olurlarsa o 
zaman biz, tek başımıza hare
kete geçmek şöyle dursun, bi
lakis hiçbir harekette bulun
maoıaklağımız icabedecektir. 

Şurasını uluslar sosyetesine 
açıkça anlatmalıyız ki şimdi 
bizim işe girişmemiz ve ihtiyaç 
içinde bulunan ulusları, tatmine 
uğraşmamız zamanıdır. 

Burada gözetilen prensiple · 
rin üç tane olduğu görülüyor. 
Fakat hepsi hakikatte bir tek 
esasta toplarur : 

Kanun yetkisini yüksek tul· 
mak ve onun dediiini yerine 
gtirmek, 

Arsıulusal bir kurulun şerefli 
bir üyesi bir kanunu bozmakla 
bizi tehdit ediyor. 

Ortadaki anlaşmazlığı ban; 
yollara ile kotarmaktan kaçı
nan ltalya, hepimizle birlikte 
vermiş olduğu sözü ve altına 

~! girdiği yükeni ayaklar altına 
alıyor demektir. Bunun karşı-

ı sında ya bütün dünya, kanu
nu yerine getirmek için ayak 
direr. Yahud da şerefi korun
mamış yükenler, sözler çiğne-

nir ve kanun da değe!'sİz bü
kümsüz bir hale gelir. 

Eğer bir harekete geçilecek
se bu birge bir koruma hare-

keti olmalı, yahud hiç bir ha-
• rekete geçilmemelidir. 

Eğer kanun kuvvctlendiril

mezse kuvvetlendirecek hiç 
bir şey yoktur. 
Şayed bir tek ulus, tek ba

şına harekete ıreçecek olursa 

bu, anarşıyı genişletmekten 
ve artırmaktan batka bir şeye 
yaramaı:. 

Bugün toprak ve ham madde 
dağıhhşı eğer doğru değilse 

bu yalnız ltalya için böyle de
ğildir. 

Büyük Britanya en bUyük 
impratorluktur. Bugün bizim 

ödevimiz. harptan sonra tutu
lan ve Ottavada büabütün hıa 
alan ve sömürıe imparatorlu
ğunu Britanya ıçin daha sıkı 
bir pazar haline getirmek iı
tiycn bencil siyasadan ••• 
ıeçmektir. 
Eğer tüıeyi iatiyen ıt6zler 

söylüyorsak ilk işimiz tOzeyi 
yerilmek olmalıdır. 
-~-··-------

Malta ya 
Üç tabur asker daha 

gönderiliyor 
Londra, 12 (A.A) - SU ba

kanlığından bildirildiğine göre 
arsıulusal durum dolayısilc 
Maltaya yeniden üç piyade ta
buru gönderilecektir. 

Çaldarisin sözleri 
Atina,12 (Özel)- Baıbakan 

Bay Çaldaris Vereme gaı.eteıi
nin Atina muhabirine şunları 
ıöylemiştir: "Blcbiaitin sonucu 
ne olursa olsun Yunanistan 
daima Yugoslavyaya ve Balku 
pakbna aadık kalacakbr •• 
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Atinadaki hidiseler 
Kamutay koridorlarında generaller 

Birbirine ~irdiler. Vuruştular .. 
Kondilisin 
Kralı son 

Atina, 12 ( Ö.T ) - Yuna
nistanda yeni bir karışık

Jıic devresi açmış olan son ha
dise ~er in hulasası şudur: 

B. Çaldaris Atinaya dönün
c ry c, Bi rinci Kolordu Kuman
da.~ • G eneral Panayotakunun 
azli meselesinden Bakanlar 
arasında ihtilaf çıktı. Sü Ba
kanı General Kondilis azli is
tiyor, yoksa kendisinin istifa 
edeceğ'ini bildiriyordu. Bakan
lardan bir kısmı ve bu arada 
istifa eden lçbakanı B. Ralis 
ise General Panayotakoyu tu
tuyorlardı. Bunlar Generalın, 
B. Kondilis tarafından bütün 
Bakanları tevkif etmek ve 
diktatörlük yapmak için kuru
lan projeye karşı haklı olarak 
tedbir aldığını söylüyorlardı. 

Başbakan, General Kondilis 
ile ayrıca görüşmek için içti
maı kesti ve koridorun öteki 
ucundaki bir odaya geçti. 
General Panayotakonun az
ledilmemesine, fakat kendisine 
15 günlük mezuniyet verilme
sine ve aldığı sile! tedbirlerin 
ref'ine karar verdiler. 

Bu sırada B. Teotokisin ida
resi altında 30 kadar kralcı 
saylav, iç bakanı Ralis ile bi
rinci kolordu kumandanının 

başbakan üzerinde plebisitin 
yapılmaması ve cumuriyetin 
muhafazası için tazyikte bulun
duklarını sanarak ona doğru 
ilerlediler. B. Çaldaris bunlara 
yanıldıklarını ve general pana
yotakonun değiştirilmesi üzerin
de görüşüldüğünü anlattı. Bu 
gürültülii hadise böylece atla
tılmışken bir yenisi hazırlanı

yordu. 
Başbakan birinci kolordu 

komutanı general Payayotaku
su çağırtmıştı. O da general 
Davakis ile birlikte geldi. He
men başbakanin yanına çıkan 
general davakis alınan ted
birlerin durdurulması için tele
fonla emir verildiğini bildirdi. 

Meclis koridorlarında bulu
ean General Mavromatis bu
nun yalan olduğu fikrinde idi. 
Koridorda General Dovakiye 
rastgelince: 

- Bu söylediklerin ne? 
Utanmıyor musun? diye haka
rette bulundu ve iki tokat attı. 
Davakis tabancasını çekti, fa
kat hazır bulunan iç bakanı 

onun elinden tabancayı aldı. 

Generalın çıkardığı ikinci bir 
tabanca da alındı. Fakat kori
dorda başka zabitler vardı. 
Bir teğmen tabancasını çeke
rek Ralise ateş etti, fakat vu
ramadı. 

Bu sırada General Kondili
sin yaveri de iç bakanına hü
cum etti. Diğer zabitler önüne 
geçince, muhafızları çağırmak 

üzere dışarı çıktı. Sonradan 
anlaşıldığına göre yaverin böy
lece hareketine Kondilisci say
lavlardan biri sebep olmuştur. 
Zira iki general arasındaki 
hadisenin cereyan ettiği kapalı 
kapı arkasında general Kondi
lisin öldürüldüğü şayiasını çı· 

karmıştır. Halbuki Kondilis 
başbakanla görüşüyordu ve bir 
şeyden haberi yoktu. 

Bu esnada gürültüyü duyan 
general Panayotakis dışarı çık
mıştı. Çarpışanları yatıştırmağa 
kalkıştı. Fakat aynı dakikada 
Kondilisle yaveri tekrar kori
dora gelmişti. Arkadan taban
casının kabzesile generala 
vurdu. Yaveri iten q:eneral, işin 

öldürüldüğünü sanmışlardı 
ümit olarak bekliyorlarmış 

Ati11ada11 
ne olduğunu anlamak için iler
lerken beş altı askerle karşı
laştı. Bunlar tüfenk elde, ona 
karşı geliyorlardı, 

Kondilisin yaveri tekrar ge
neralın arkasına koşarak: "Asi 
buradadır, yakaladık! ,, Diye 

haykırdı, işin ne olduğunu an
lıyan general gerıler!ien asker
ler ateş ederek kendisini bir 
kaç yerinden yaraladılar. 

Gürültü üzerine Kondilis ye
tişti. 

- Ne oluyor? Bunu nasıl 
yaptınız? Diye sordu. 

Yaveri cevap verdi: 
- Ben emrettim. Zira sizi 

içeriye kapatmışlardı ve öldür
mek istiyorlardı. 

- Fakat ne diye bana sor
madan böyle şeyler yapıyor

sunuz? Diye kızan Sü bakanı 
askerleri dışarı çıkarttı. Bakan
lar meclisi yarı kaldı. Bunu iç 
bakanının istifası ve butün as
keri tedbirlerin kaldırıldığı 

hakkındaki tebliğ takip etti. 
Bu hadiseler Yunanistanda 

çok fena tesirler uyandırmıştır. 
Halk partisi gazeteleri bile 
Kondilisin tesirine atfedilen 

bir 111a11znıa 
şeyleri fena karşılamışlardır. 

"Katimerini., gazetesi başma
kalesinde diyor ki : 

Plebisit artık bir hafta, ni
hayet onbeş gün içinde yapıl
malıdır ve kamutay hemen kı

ralı çağırmalıdır. Zira ne de 
olsa kıra! artık bir olmuş bir 
durumu temsi! edecektir. Şim
di artık ne cu'.Ilur:yet l:a'.mı~

tır, ne cumur lıa1kanı. Çünkü 
zaterı cumur ba7':anı nıem:eket 
işlerine hiç ilgi beslememiş ve 
kötülük oradan doğmuştur. 
Cumuriy~t ve cumur başkaııı 

olmadığı gibi başbakan bile 
yoktur. Zira birkaç ay evvel 
bütün Yunanistanın teslim ol
duğu başbakan kendi kendi
ni istenilmez iş arkadaşlarının 

oyuncağı yapmıştır. O halde, 
düne kadar muhafazakar yurd
daşlar tarafından bile bir 
anarşı sebebi olacağı sanı 1an 

kral artık son emirdir. Gelsin 
ve çabuk gelsin. Bir hükümet 
yapsın ve orduyu nizama sok
sun. Halkın şevki!e karşı'an

mıyacaktır. Fakat halkın ondan 
başka dayanacak ümidi de 
kalmamıştır! ,, 

Sovyet Rusya Ve Barış 
ltalyan Ve Habeş Anlaşmazlığı Hak

kında Radekin Bir Makalesi 
Mosknva 12 ( A.A ) - Ra

dek lzvestiya gazetesinde ltal
yan - Habeş anlaşmazlığını in
celiyerek diyor ki: 

Sovyet Rusya şu fikirdedir ki 
uluslar sosyetesinde kalmış olan 
devletler barış için savaşmak 

istiyorlarsa sosyete onlara ge
niş imkanlar verebilecektir. 
Dünya kamoyu barışın elbir
liğiyle korunması sistemin
den yana lngilizlerin yap-
tığı beyanata büyük bir 
önem vermektedir. Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında ya
pılmış olan karşılıklı yardım 

paktına karşı ln,1?iliz idare çe
venlerinin müsaid hattı hare
keti barışın uluslar sosyetesi 
çerçevesi içinde ve onun yar
dımiyle berkitilebileceği ümit
lerini uyandırmış bu kanaatı 

çok hafifletti. Çünkü Almanya 
bunun lngilterenin Baltık de
nizinden ve dolayısile Baltık 

devletleri yani doğu Avrupası 
işlerinden el çektiği anlamına 
aldı. 

Bazı Avrupa gazetelerinin 
Ingiltere tarafından Akdenizin 
doğu bölgesinde harbe karşı 

yapılan savaşın Ingiliz çıkarla
rını korumak prensibinden ol
duğunu yazmaları lngilterenin 
barısı tntmak volundaki emir· 

!erine karşı ileri sürülebilecek 
bir delil olamaz. Bunun böyle 
olması Ingiliz barış savaşının 

ciddiliğini isbat eder. lngilte
renin bu barış siyasası sebebi 
her ne olursa olsun barışın ko
runması ile ilgili bütün dev-
letlerin yardımına değer. 

Ancak Ingilterenin böyle 
bir yardıma güvenebilmesi için 
kendisinin yalnız Süveyş kanalı 
ile değil fakat barış eser nin 
tehlikede olduğu her hangi bir 
nokta ile de uğraşacağının açık 
olarak bilinmesi lazımdır. Barış 
için dev etlerin elbirliğile ya
pacakları savaş bunları birbiri
ne güvenmeyi ve bir arada 
harekt etmeyi öğretecektir. 
Böyle bir savaş uluslar sosye
tesini de kuvvetlendirecek en 
iyi araçtır. 

Sovyet hükümeti barış siya
sasına dayanarak şimdiye ka
dar olduğu gibi ileride de ba
rışı kurtarmak için elinden ge
len her şeyi yapacak ve barış 
yolundaki her teşebbüsü tuta
caktır. 

Bay Süreyya 
Şehrimiz ağırceza bakyeri 

başkanı bay Süreyya bir ay 
izinle dün lzmir vapurile Istan
bula gitmiştir. Bay Süreyyayı 
adliyeciler uiZu. lamıslardır. 

Habeş imparatoru 
Mussoliniyi selamlıyor 
Haile Selase ile bir mülakat 

" Memleketimi blrleştlrmeğe ve ulusuma bundan 
evvel kendllerlnde olmıyan derecede yurdse
verllk ve sadakat duyguları aşılamağa vesi e 
vermrş olan Mussollniyl seU!imlarım ,, diyor. 

Amerikan yazarlarından Ri- Büyük harblardan kaçına-
çard .Halliburton, Baltimor Sun cağız. 

gazetesinde Habeşistanın kral- Sarayıma gelirken bin kişilik 
lar kralı ile yapmış olduğu bir kabile askerlerimi gördünüz. 
görüşmeyi yazmıştır. Bunlar, yalın ayaktı ve ellerin-

Y azar 
1 

bu yazısının başında de uzun mızraklar taşıyorlardı. 
Habeş askerlerini, imparatori- Bunlar tanklara ve zehirli 
çeyi v~ imparatorun yirmi ya- gazlara karşı ne yapabilirler. 
şında Avrupa biçiminde giyin- Fakat çete harbında benim 
miş , İngilizce, Almanca ve askerlerim İtalyanlara '.istüo-
Fransızcayı aksansız konuşan dürler, Bunlar aşağı yukarı 
l: ı~mı t:n virden sonra Haile hiç bir şey yemeden yaşarlar. 

Se!ass ic ıle ne!er konuştuğunu Bir Italyan askerine lazım 

çöy~e anlatıyor: olan suyun ve yiyeceğin onda 
imparatora sordum: biri onlara kafi gelir. 
- Neden sınır!arınıza asker Sonra bunlar, pek ziyade 

yığ"ını:•orsunuz? Biliyorsunuz ki dayanıklıdırlar. Bu bakımdan 
lta 'y:ın ordıılan orada toplam- askerlikte eşleri yoktur. Bun-
yor. Sizin Jilah taşıyabilecek lar ölümle yarışa girebilirler. 
bir milyon askeriniz varmış; Bugünkü ltalyan durumunun 
neden bunlar sınıra gönderil- ülkem içerisinde geliştirdiği 

• 

' .. 
fi aile Selıise 

miyor? 
imparator cevap verdi : 
- Unutuyorsunuz ki bu ça· 

tışmada habeşler daha ziyade 
dünyanın kamoyuna yaslanır

lar. Dünya basınının çoğu ha
beşleri haklı, ltalyanları haksız 

göstermektedirler. Elimden ge
len her şeyi yaparak bu durum
dan asığlanmak isterim' 

Benim askerlerim ltalyanla
rınki gibi disiplin altında de
ğildirler. Habeşler, teker teker 
iyi savaşçıdırlar. Onun için bir 
defa gözleri kızdı mı kendi
lerini çekip çevirmenin imkanı 
kalmaz. 

Şimdi, zaten, fena halde hid
detlenmiş bulunuyorlar. Onları 
bu halde savaş boyuna yolla
yacak olursak hemen voruş
mağa başlamalarından korku
lur. 

Italyanlar ise bizim kendile
rine bir harb vesilesi verme· 
mizi bekliyor ve bunu umu
yorlar. 

O zaman, Italyanlar, kendi 
memleketlerinde nefislerini mü
dafaa için harba giriştiklerini 
söyliyerek yaygarayı basacak
lardır. 

Onun için ben askerlerimi 
elden geldiği kadar llalyanlar
la geç temas ettirmeki sterrim. 

Eğer bizim bütün kaçınma
mıza rağmen harp patlak ve
recek olursa - Italyanlardan 
başka herhangi bir nötür dev
letin ve uluslar sosyetesinin ile
riye süreceği barış şartlarını 

kabul etmeye şimdiden hazırız
Biz kütleye karşı kütle olarak 
harbedeceğiz.Bizim ne tank[arı· 
mız ne de ağır topumuz vardır. 
Fakat Habeşistanın sarp dağ
ları, uçurumları, burada sıcak, 
hastalık, sivrisinekler bize yar
dım edecektir. 

Biz, ltalyanları böyle bir 
memleketin içine doğru ne ka
kadar fazla nüfuz etmeğe bı

rakırsak onların başına gele
cek tehlike okadar artacaktır. 

yurdseverlik duygularını yakın
dan görseniz hayretten hay
rete düşerşiniz. 

ltalyanın saldırmakta gecik
mesi bize ltalyan tehdidini en 
ücra köşelere kadar yaymak 
ve duyurmak imkanını ver
miştir. Böylece birleşik bir 
cephe kurmuş bulunuyoruz. 

Bugün kadın, çoluk, çocuk, 
genç. ihtiyar Habeşistanda her 
kes karşılaştığımız tehlikenin 
ne olduğunu biliyor ve hepsi 
yurdumuzu ve evlerimizi koru
mak için ellerinden gelen her 
fedakarlığı yapmağa and iç
miştir. 

imparator, sofra üzerinde bu
lunan şampanya kadehini kal
dırarak dedi ki : 

- Benim memleketimi bir
leştirmeğe ve ulusuma bundan 
evvel kendilerinde bulunmıyan 
bir derecede yurdseverlik ve 
sadakat duyguları aşılamağa 
vesile vermiş olan Mussoliniyi 
selamlarım. 

Y unanistanda 
Tütün ekim 
Yunanistanda tütün ekiminin 

ıenel kurumu ividir. Makedon
ya ve Tselya'da faydalı yağ

murlar yağmıştır. Çiçek açma, 
hoşnutluk verecek bir tarzda 
olup, geçen yıla göre üstün

dür. Hava şartları da iyidir. 
Ceçen yıl ürününden kalan 
stoklaı çok fazla değildir. 

§ Pire gümrüğünün Ağustos 
ayı içindeki geliri 70. 707.213,80 
drahmiyi bulmuştur ki, bu, 
geçen aynı aya göre 16 milyon 
213.538,20 drahmi daha fazla
dır. 

Bir Fransız filosu 
Fransız bombardıman uçak

larından bir f,lo Tuna memle
ketlerine, bu arada Yugoslav
yaya gelecek ve Zemun hava 
limanına inecektir. 

1;::1 1:.yıuı 1• 

Doğuda 
Tarım Bakanı 

Gümüşhaned~ 
Gümüşane, 12 (A.A)- ~ 

illerinde bir araştırma J:bi' 
yapan Tarım bakanı bay ~ 
Erkmen yanında bulu~a~ ;,J 
bankası genel direktor~ 1' ~ 
Zaim orman genel dıre 

1 
,Jt 

Fahri Buk ve diğer ıev• et' 
duğu halde dün GümüşaO 
gelmişlerdir. b'f 

B 1 C H P ve şar L~I a can . . . " P..-
. t' lllll 

lık ve aşe,•ini gezmış ır. ıl>' 

1 pıllı 
Erkmen meyva ağaç arı ,ıı~· 

hı ve meyvalarda olan haslyıP' 
!ar için ilimizdeki uzmanıP fıll' 
tığı işleri gözden ceçir~ ',eıı· 
t .. b • b • ' rde ııı un ag ve agçeıe 

meler yapmıştır. bı' 
Bakan bugün Trabı00' 

reket etmiştir. 

Üniversiteli d
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gençler KonY~11 ,.. 
Konya, 11 (A.A) -:- 1,ıeııe 

bah lstanbul milli Tür~ ~ 
birliğinden 15 kişilik bır ~ 
Konyaya geldiler. Halk;11 ,ıı• 
misafiri olan bu guruba e,ile' 
şam Halkevinde bir çııY Jıırı11' 
cek ve yarın sabah A 
gideceklerdir. d:t 
Şarkikarahisal' ' 
Mezbaha Al"' 
Şarkikarahisar 12 ( J\·1111,~• 

Uray tarafından yaptırı ıeıııe 
olan mezbaha kurağınıP 
atma töreni yapılmış~ 

•• 1 ' 

Mussoli111 . 
Başlad~ğ·~;.. ~:: 
Bitireceğim! d!~ıe· 

Fölkişer Beobahter g 11dt'' 
sine 2 Eylıil tarihiyle 

10 

dan bildiriliyor: g.ıe· 
" Sandey Krenikel :• dif4i: 

.. · bır ı:.ı tesi Bay Mussolınıoıo 510 ..... 

vını neşretmektedir. ~11 

bu diyevinde diyori kı: falı''' 
" - Ben barışçıyııD• ;,idl' " ece,, 

başladıf'ım işi de bıtırl r ,ol' 
Eğer kabil olursa, uıııs.~ f.O" 

. teri"'' ' yetesinde kalmak 15 11111y~f. 
cak, verilecek karar eteflo 
karşı olursa uluslar sosY 11reıJt• 
d 1 • Bu s . de en ayrı acagım. le'ı 

uluslar sosyetesi me;~alf..,.,, 
bitmiş olur. ilk önce da"',ııı' 
Habeşistana karşı olan diloY' 

0rıı .: ... 
anlatacağım; ondan so.. 11et"' 

bu husustaki hükınii0;.,,,ıııı$1° 
Bizim, haklı olan b~ 1ıiı115e . ır • 0ı 
dünyada herhangı ı•cllğl 

faşı p a· 
tarafından yanlış an ıcatılıl' 1' 
aklım almıyor. Harba 13ilyil 

d ·uoıı nın ne demek ol u~. I· 
Britanya pek iyi bılif· fll 

Habeşliler, durıoad~:0ed~er 
çı,, d'ltf• 

yanların haklarını .. ter ı • 
. l'k gos "' ve sadakatsız ı fıod•P 'ıe· 

Barbar bir ulus tara 11111aıııe 1• 
pılan bu gibi haksıı 110 lı' 

d ıaıD !ere daha ne ka ar tt 
!analım? d \lıet · 

b'r e ,,_gı 
Habeşistan ne 1 I-ferlı d• 

ne de bir ulustur. halıiııJI ~· 
bir kimsenin ltalya yrıı tılltıi' 
hüküm yürütürken. ~11ıııııf ıı· 
mü, dünyanın gerı . tali lı' ili 
parçası olan Habeş.ıs. bir tll~, 
kında da yürütıne~ı:~eşifl~ıı· 
kafam almıyor. ·aJarı 1oı· 

1 k 1 Tk facı fo 
yapı an ö ecı ı lge 11e eti• 
kında bir yığın be . lı'Iıte g ~• 

·ı bır v 
rafi dosyaları : .e sutilll, olı 
rip gösterecegım· fJilY • 
belge ve fotoğraftarıPd• jjşii 11':e 

un ··pv 
Britanya kamoY_~n biç şil 1,P 
sini değiştirecegıne ·ıecel> 0 ır' 

G" terı s' etmiyorum. os . t jçiP çolı 
fotoğraflar, mede~ıye)all bİ~,11' 
lardanberi bir kır ?ıııi fs'' tf1' 
hakikat ve köle tecı lı 11e /J1 

k Y11c11 .. ~• 
rını meydana 0 .. dıııı1 fıi' 

. bütıln de 
beşıstana karşı ı;tçll 
nefre~ uyandıracak 1<t•~ 
sansasivon varatac• 
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- Sizin iç.in bir fayda var 
ise yarın da bekliyebiHrim. Şu 
anda sizden birşey gizlemem 
şurasını da söyliyeyim ki yarın 
akşama kadar bekliyebHmek 
be11ım için sabrın son derece· 
sidir. Daha ziyade bekleyebil
mek için gücüm yok ... 

- Teşekkür ederim şöval· 
yel Y arınlık sabredin ... Çünkü 
yarın yapacağınız bir iş 
benim işimi sekteye uğratır. 

Halbuki yarın akşam benim 
işim bitm;ş olacaktır. 

Maga bir dakika düşündü. 
Sonra titrek bir sesle dedi ki: 

- Gelin sizi kucaklıyayım 
oğlum. Bunu arzu ediyorum. 
Çünkü ben ölüme doğru gidi
yorum. Ya düşüncemi yerine 
getireceğim yahut ta bu uğı.r· 
da ölel;eğim. 

Ragastan hiçbir söz söyle· 
meksizin ihtiyar karının kuca
ğına atıldı. Maga şövalyeyi ev
tildı gibi kucakladı, öptü 
sonra arkasına dönmeksizin 
yavaş yavaş merdivenden çıktı. 
Gecenin karanlığı içinde şato
ya doğru yürüdü. 

Sihirbaz karı gittikten sonra 
Ragastan Yakomoya yanaştı. 
Ve dedi ki: 

- Yarın şatonun kapısından 
zorla içeriye girmek istiyorum. 
Bunda muvaffak olmak için 
hangi saat daha müsaittir? 

Çok heyecanlı olduğu yü
zünden okunabilen Yakomo 
cevab verdi: 

- Beni dinleyin Şövalye !. .• 
iş sizin düşündüğünüz gibi ola
maz. Muvaffakiyet imkanı yok
tur. Şatoya kapıdan zorla gir
mek istiyorsunuz değil mi ? 
Halbuki daha şatonun kapısı· 
nın e iğinde sizi öldürecekle
rine şüphem yoktur, bu işimize 
gelmez ... 

- Başka çare var mı Ya· 
korno? Nasıl hareket edeyim? 
Ne tavsiye edersiniz ,, 

- ihtimal başka bir çare 
düşünebilirim. Fakat şimdi bir 
şey diyemem. Ne yapacağımı 
henüz bilmiyorum, bunu gidiş 
gösterir. Şu kadar var ki ya
rın için şimdiden bir saat ta
yin edebiliriz. 

- Şimdiden saat tayin et· 
mek mümkün değiJdir ki ka
rarlaştıralım. Çünki maksadım 
Sezar Borjıyanın buraya saat 
ka ;ta geleceğini bilmeğe lüzum 
vardır. Bunu ise bilmiyorum. 

Fakat her halde Sezar Borjı
yadan evvel şatoya giı meliyim 
başka türlü olamaz. 

- Sezarın saat kaçta gele
ceğini ben biliyorum. Gece ya· 
rısı ğelecek. Gece yarısından 
iki saat evvel buluşmak mü
nasip olur mu? 

- Hav kay!... Gecenin saat 
onu pek münasip. 

- Öyle ise saat onda şa· 
tonun deniz tarafındaki kaya
lıkların üzerine gelin! Orada 

bir yer vardır ki hendeğin arası 
kesilmiş ve duvar doğrudan 
doğı uya kaya üzerine binmiş
tir. Eğer tamam bu nortaya 
~elip beklemekte oldugunuz 
ıırada biç bir şey görmez ise-
• ıiz şatoda benim bir iş yapa
madığımı anlar ve istediğiniz 
gibi hareket edersiniz .. 

- PekaJa! 
- Şu halde yarın gece saat 

onda dediğim kayanın üzerinde 
bulun ... 

Şimdilik allaha ısmarladık. 
Y akomu dahi Maga gibi 

merdivene doğru atıldı ve ka
ranlıklar içinde kayboldu. 

Ragastnn yalmz kalınca ken
di kendine düşündü ve kendi 
kendine söylendi: 

Bir tkba INt 

lazım. Acaba daha bekliyeyim 
mi?. 

Tamam bu esnada idi Ra
gastan uşağı lspada Kaopanın 
kılınçları ve hançerleri sildiğini 
ve bilediğini gördü. Bu sadık 
uşağa izin vermeyi tasarladı. 
Hakikaten Ragastanm Beat
risi kurtarmak için Lükresin 
şatosuna girmesi bir intihar 
demekti . Böyle bir durum 
dn zavallı lspada Kappanm 
günahı var mı idi? Ötedenberi 
hal ve hareketlerile sadakatını 
ispat etmiş özü doğru ve dü
rüst bir adamı ölüme sürulde
meği şövalyenin vicdanı iste
m yordu. Bunun için İspada 
Knppaya izin vermeği düşündü. 
Silahlan silip temizlemekle 
meşğul olduğunu görünce sordu: 

- Ornda ne yapıyorsun ls
pada Kappa? 

- Yarma hazırlık yapıyorum 
kavga günü yarın değil mi? 

-Kendine niçin zahmet ve
riyorsun? 

- Yarın ikimiz beraber öle
cek değil miyiz? Silahlanınız 
temiz, palak olduğu halde can 
veririz. Benim için bu şanlı bir 
ölüm olacaktır Mösyö 1... 

-Sonu Var-

Amerikada bir 
Ölüm cezası 

Tuhaf işler nerede olur. Ta
bii Amerikada. Bunlardnn bir 
danesi daha: Niyucersedeki 
Trenfon şehri hakyeri 1908 de 
bir cinayetten dolayı Arçibald 
Herren admda birine ölüm ce
sı vermiştir. Fakat bu işin 

tahkikabnı yapan hakime me· 
sele şüpheli görüldüğünden. 
hakim kendisinin vereceği yeni 
bir emre kadar suçlunun idam 
edilmemesini istemiş, bir kaç 
ay sonra da ölmüştür. 

idem emrini yeniden verme
ğe kimsenin salahiyeti olma
dığından, suçlu idam edilmemiş 
ve kanunen ölü sayılmıştır. Bu 
adam 1908 denberi bapisevin-
de, idam cezası giymiş kimse
lere ayrılan hücrede yaşamak-
tadır. Gözleri yarı kördür, ku
lakları sağır olmuştur ve bir 
tarafına da inme inmiştir. Nev
york avukatlarından biri bu 
adamı kurtarmak için ustalıklı 
bir çare bulmuştur. Ölüm ce
zası giyenlerin ölülerini ailele· 
rinin istemeğe hakları oldu
ğundan, şimdi bu adamın 
ailesinden bir kimse araştırıl

maktadır. Kendisini hapisten 
kurtarmak için bu çarenin bu
lunduğu adamcağıza söylenin
ce: - Adam sende, neye ya
rar? Demiştir. 

Arkeoloji 
Bizans\ ihya ediyor 
"La Revut>,, yazıyor: 
Kamal Atatürk Türkiyesinin 

ne büyük bir gayretle asrileş-
tiği malumdur, fakat Türkiye 
ayni zamanda, çok mühim bir 
prestiş unsuru olan uzak ma· 
zisinin iz ve bakiyelerini yeni-
den canlandırmağa çalışıyor. 

Bu itibarla lstanbulda yapıl-
mı~ olan arkeolojik araştırma
lar, Bizans imparatorlarının sa
raymm hakiki mevkiini tesbit 
etmişlerdir . 

Bu meyanda bir de cesım 
ve mozaik döşeli geçid mey
dana çıka ı'mıştır. Bu geçidin, 
bippodrome'a nazaran amudi 
bir galeri teşkil ettiği zanne
diliyor. Görülüyor ki Türklerin 
de yerinde bir iftiharla söyle
dikleri gibi, lstanbul, göğsünde 
barındırmış olduğu veya birbir
lerini takib etmiş ve yahud 
da birbirlerine girift surette 
yaşamıı olan medeniyetlerin 
bütün asirı yerden çıkarıldık
tan sonra dünyada etsiz bir 

rupanın istikbali 
v 

ra a 
a dev e leri bir kayığa do a
etleri için savaşıyorlar ... 

29 Ağustos 1935 tarihli Ne
ues Winer Tageblatt ·:Viyana,, 
dan: 

Küçük anlaşmanın onbeşinci 
yıl dönümü münasebetile nkdo
lunan içtima çok heyecanlı ha· 
disclerin cereyan ettiği bir za
mana te.,ad"1f ettl. Yugoslavya 

---, 

ıJ. 

Başbakanı Stojadinoviç, Çe
koslovakya d ş bakaı Benesch 
ve Romanya dış bakam Titu
lesco bu defa sade orta Avru
payı değil hatta bütün dünya
yı ilgilendirecek siyasal mese
leler hakkında kat'i kararlar 
alacaklardır. Meclisin başkan
lığını üstüne alan Dr. Stoyadi
noviçin yakınlarında bulunan 
kimselerin emin kaynaklardan 
aldıklar haberlere göre, müza
~ere edilecek meselelerin için
de çok önemli üç mevzu var
dir. Küçük anlaşmanın Italya -
Habeşistan anlaşmazlığına kar
şı alacağı durum, Avusturya 
meseleleriyle birlikte Tuna and
laşması ve küçük anlaşma ih! 
Rusya arasmdal<i ilgiler, 

Küçük anlaşmaya dahil bulu
nan bütün devlet adamları, 
Uluslar sosyetesinin, bütün gay
retlerini, ltalya - Habeşistan 
anlaşmazlığın ancak doğrudan 
doğruya alakadar olan kimse
lere münhasır kalması ve barba 
mani olunamadığı takdirde de 
bunun doğu Afrikada lokalize 
edilmesi uğrunda harcaması la
zımgeldiğinde müttefiktirler. 
Küçük anlaşma ruabafilinde, 
ltalya'mn hayati menfaat
larının uluslar sosyetesi tara
fından takdir edilmesi lazım
geldiğini ileri süren Fransız 

bİyasasına karşı bir temayül 
gösterdiğine göre, ltalya nok· 
lainazarına bir dereceye kadar 
yaklaşılmış demektir. 

Bled de kuru ve realist bir 
Avrupa siyasası takibedilecek 
ve büyüh devletlerle küçük 
anlaşmanın inşai iş birliğinin 
ancak uluslar sosyetesinin 
egemenliği muhafaza edil
diği takdirde mümkün ol
duğu iddia edilecektir. Yu· 
~oslavya, Romanya ve Çekos-

lovakya, uluslar sosyetesinin 
gerisinde bir birlik teşkil ede
rek duruyorlar. Fakat Jtalya
nm hayati menfaatlerine karşı 

lngilterenin aldığı entransijan 
durumun tehlikeli olduğunu ve 
güçlükle başlanılan iş birliğini 
tahrip edecek bir ma -
biyet aldığını iddia ediyor
lar. Maamafih işin en tehlikeli 
tarafı, ltalyaya karşı yapılacak 
sanksiyonlar meselesidir. Ce
nevrede toplanacak olan ulus
lar sosyetesinde takip olunacak 
taktiklerden ve usullerden ev
vel Mussolini için geri dönme
nin mevzuubahs oJamıyacağını 
göz önünde tutmak gerektir. 
Şu halde Yapılacak şey, ltalya 
ile uluslar sosyetesi arasındaki 
köprüyü yıkmaktan ziyade ge
rek ltalyanın menfaatlarına 

ve 2erek uluslar sosyetesinin 

egemenliğine uygun, iki taraflı 
bir anlaşma tesis etmekteir. 

Hnbeşistandan ziyade orta 
Avrupa için lazımgelen bir rea
list siyasanın takip ettiği te
mayüllere göre, Tuna havza
sını işgal eden önemli bü· 
tün siyasal ve ekonomik mesele-

IJ. Stoyadbıoviç 

temin edecek, diğer ta -
raftan da siyasal emniyetin 
tesisinden sonra Tuna havzası
nın ekonomik alanda da inki
şafını mümkün kılacak yollar 
ve imkanlar araştırmak ola
caktır. Bu inkişaf yolunda atı
lacak yegane kat'i adım "Tuna 

B. 7 tfulcsko 
andlaşması,, dır. 

Küçük anlaşmanın noktai 
nazarına göre, orta Avrupada· 
ki inşai iş birliğine Rus
yayı dn çekmek oldukça 

önemli bir keyfiyettir. Bel· 
gradın şimdiye kadar çekin
gen bir durum almasına mu· 
kabil, evvela Prağ, sonra Bük-

Jerin hallinde ltalyanın iştiraki 
temin olunmalıdır. Bugün ltal
yanın yardımı olmadan veya 
ltalyaya karşı, Tuna memle
ketlerini emniyet altıoda bu
lundurmanın ve b\lhassa Avus-
turyanm erginliğini ve bütün reş, Moskova ile dostca müna-
lüğünü muhafaza etmenin im- sebetlere girişmeği kararlaştır-
kam olmadığım herkes anla- mışlardı. Fakat artık Yugos-
mıştır. Bu esnada ltalyamn lavynnın Rusyaya karşı takib 
orta Avrupa siyasasile Fran- ettiği siyasa bir revizyona tabi 
sanın, lngiJterenin ve küçük tutulacaktır. Ancak şimdiye 
anlaşmanın menfaatleri arasın- kadar Rusyanın resmiğ dış si· 
dn birçok müşterek noktalar yasasının himayesi altında Ko-
bulunduğu görülüyor. Bu memle mintern tarafından yapılan 
ketler, orta Avrupayı ilgilendi- komünist propagandasına kat'i 
ren en önemli meseleler husu- surette nihayet vermek şartbr. 
sunda tamamen mutabıktırlar. Eski Tuna monarşisinin en 

Her.şeyden evvel yapılacak güzel noktalanndan birinde 
ödev, bütün alakadar devlet- akdedilen bu önemli siyasal 
lerin iştirakiyle bir Tuna kon- konferans mecburi bir tesanüd 
feransı akdetmek ve bir taraf- fikriyle başlıyor: Orta Avru· 
tan Avusturyanın siyasal ba- pamn milletleri, bir kayığa do-
kımdan erkinUğini ve ekono- larak hep birlikte akibetleri 
mik bakımdan sağlamlığını için savaşıyorlar. ........ ,.. 

AKJ)ENIZDEKI KA \ 1 lAŞI\1ALAR 

Bir lngiliz filosu Kıbrıs 
Sularında toplanıyor 

Ma!taya 
Ad is 

yeni kuvvetler gönderildi 
Ababaya çekilenler 

Londra 11 ( A.A ) - Baş· 
bakan B. Baldvin iki saat sü-

ren kabine toplantısında baş
kanlık etmiş ve bu toplantıda 
deniz ve hava bakanlarile di
ğer bakanlar bulunmuştur. 

Lefkoşa ( Kıbrıs adası ) 11 
(A.A) - lngilterenin Akdeniz 
filosuna mensup Devonahire 
kruvazörü ile 13 torpido muh
ribi bu ayın on birinden on al
tısına kadar kalmak üzere Li
mosal limanında toplanmakta-

Yugoslavya 
Pulları -Yugoslavya kralı ikinci Pi-

yerin doğumunun yıldönümü 

dolayısiyJc hükumet yeni pullar 
bastırmış ve bu pullar, Eylul· 
de kullanılmağa başlanılmışbr. 

Şimdi kullanılmakta olan ve 
birinci Aleksandr'm resmini 
taşıyan. siyah çerçiveli veya 
çerçevesiz pullar bitinceye ka

dar kullanılacaktır. 

dırlar. 

Malta, 11 (A.A) - Röyter 
bildiriyor: 

Neuralya vapuru buraya 1200 
askerle 140 sübay, top ve 
cephane çıkarmıştır. 

Adis-Ababa, 11 (A.A) 
Memleket içerJerinde bulunan 
Italyanlar ancak üç haftaya 
kadar buraya gelebileceklerdir. 
Bundan şu anlaşılıyor ki her 
hangi muhtemel bir harp he
men başlamıyacaktır. 

Tunafiın 
Kumları -altınmış 

Gün geçtikçe, kimbilir daha 
neler işiteceğiz, neler göre· 
ceğizl Meğerse Tuna nehrinin 
kumlara altınlı imiş. Viyana ga· 
zetelerinde okuduğumuza göre, 
bir profes8r yıUardanberi araş· 
hrmalar yaptıktan sonra, Tuna 
nehrinin kumlarından altın çı
karmanın imkanlı olduğu so
nucuna varmıştır. Hemen işe 
baılamak üzere üç milyon kron 
kapilalle bir sosyete kurul
muştur. 

1 Kü. ltilifın 
Askeri Kuvvetleri 

Bükreşte çıkan Universul 
gazetesinden: 

Bu üç hükumet: Romanya, 
Yugoslavya ve Çekoslovakya 
askeri vaziyetleri hakkında Ce
nevre'ye bir fezleke taktim et· 
mişlerdir. 

J\1rsalıai sathiyr.si 
Romanya 265,000 km. m. 
Yugoslavya 247,542 " 
Çekoslovak 140,000 " 

Bu hükumetlerin her birinde 
merkezi bir teşkilat mevcud 
olub bütün askeri kuvvetleri 
emri altında bulunduran har
bi e nezarctidir. Romanya'da 
88. Yugoslavya'do 58, ve Çe· 
koslovakya'da 48 piyade alayı 
mevcuttur. Buna diğer teşki· 
lata da zammetmek icabeder: 
Süvari topçu, tayyare ve ith .... 

Tayyare kuvvetleri 
Romantada 213,766 beygir 

kuvvetinde 773 tayyare ve 
10.647 b. p. dede 26 adet de
niz tayyaresine maliktir. Muh
telif tarihlerde küçük itilaf hü~ 
kümetleri tarafından verilip 
uluslar kurumunun 1935 senesi
ne ait neşrolunan teslibat salna· 
mesinden aşağıdaki. malumatı 

istihraç edelim. 
Ahalisi O.yollan 

Km. 
Romanya 18,652,000 11,219 
Yugoslavya 14,280,000 10,113 
Çekoslovak 14,823,000 13,611 
Yugoslavya 269,585 Hp 568 
adet tayyareye maliktir. 

Çekoslovakya 263,069 Hp. 
546 adet tayyareye mali:tir. 

Bunlardan maada bu üç bil· 
kfımet zabıta ve hudut muha
faza kıtaatı gibi kuvvetlere de 
sahiptirler. Romanya harp es
qasmda bu kabiJ mustahfaz 
kıtaatada maliktir. Yugoslavya 
Adriyatik sahilleri muhefaza 
etmek iç.in donanmaya da sa
hiptir. 

Bu ilç hükumetin silah altın
da bulundurdukları kuvvetler: 

Romanya kara ordusu 240,SOJ 
kişidir. Yardımcı teşkilatı da 
62,947 kişidir, Tayyare kuvvet· 
leri de 11,866 kişidir. 

Yukoslaya: Kara ordusu 
184,448 kişidir. Tayyare kuv
vetleri de 10,81 O kişidir. 

Çekoslovakya: Kara ordusu 
596,788. Yardımcı kıtaatı 75, 
594 kişidir. 

Bu malumattan anlışılacağı 
üzere küçük itilaf bükfımeUeri 
çok daha fazla tutan seferber 
kadrosu hariç olmak üzere üç 
çeyrek milyon kuvvete sahip
tirler. 

••• 
Nürenbergte 

Ulusal sosyalist kong
resi açlldı 

Nürenberg, 11 ( A.A ) -
Ulusal sosyalist kongresi bu 
gün açılmıştır. Bay Hitler Vag
ner tarafından okunan ve tel
!izlc bertarafa yayılan beyan
namesinde dışarı siyasa hak
kında şunu söylemektedir : 

- Ordumuzu yeniden kur
duk. Ve onu kuvvetlendirece
&'iz. Zenginliğin ve kuvvetin 
her türlü tahakkümü manen 

haklı gösterdiği dünyanın bu 
günkü karışıklığı içinde zayıf
ların vay haline .. 
Almaoyanın güvenliği pakb

larla değil fakat ulus şeflerinin 
kararları ve ulusun kuvvetiyle 
başarılacaktır. 

VARŞOVADA 
Harb ale} hinde nUma

ylfler yaplldı 
Varşova, l1 (A.A) - Sos

yalist gençlik birliğinden bir 
gurup bugiin ltalyan büyük 
elçiliği önünde harba karşı 

nümayişte bulur.maya taşebbüs 
etmiştir. Nümayişçiler heemen 
dağıtılmış ve 30 kişi tevkif 
edilmistir. 



Yeşil Bursa Uçak· fabrikatörü Fokker 
Oniiçüncü kurtuluş 

Y ıldönümünü 
Kutluladı 

BURSA 11 ( A.A ) - Bursa 
6ugün kurtuluşunun 13 cü dö
nüm yılını Cümhuriyet alanın
da on bin1erce halkın coşkun 

sevinç gösterişi ile kutluladı. 
Törene Mudanya, Mustafa Ke
mal ( Paşa ) ilçeleri gençlik 
kurumları dı kablmış bulunu
yordu. Törende ordunun şehre 
girişi askerlerimiz tarafından 

canlandırıldı. Önce üç ath Sa
man paı:arı istikametinden gö
ründü. Sonra piyadeler gelerek 
bayrağımızı şeref dir.?ğine çek
ti. Şehir ayni zamanda birden
bire donandı ve hep birden 
erkinlik marşı söylendi. Veri
len ödü söylevlerden sonra 
onuncu yıldönümü marşı söy
lendi. Bundan sonra geçit ala
yı başladı. Törene dahil spor
cular arasında dağalar çok al
kuılandılar. Tören alayı şehit
likten geçerken burada duru
larak çelenkler kondu ve şe
hitler anıldı. Oradan ordu evi
ne gidilerek orduya halk adı
na teşekkür edildi. Komutan 
karşılık verdi. Ayni yoldan ge
ri dönen alay C. H. Partisi 
kurağı önüne gelerek burada 
gösteriİer yapıldı. Cümhuriyet 
alamna konulan hoparlörler
le öğleden sonra geç vakta ka
dar kurtuluş ile ilgili neşriyat 
yapılmış, ordu evinde ve hal
ke.finde iki gardenparti veril-

miştir. Gece tertip edilen fe
ner ala)'lan geç vakta kadar 
şehri baştan başa . dolaşmıştır. 

Ur lada 
Kurtuluş yıldönü

mü Şenlikleri 
Urla, 12 ( Özel ) - Yeşil 

Urla, bugün kurtnluşunun on 
üçüncü yıldönümünü Cumuri
yet alanında, köylerden de ge
len birçok halkın coşkun teza
hüratiyle kutluladı. 

Törende askeılerimain Ur
laya girişi canlandınldı. Ve on 
üç yıl evvel ilk defa olarak 
~ehrimize giren Baytar bay 
Ali tarafından ; sevgili bayra
ğımu: Cumuriyet alanındaki 
sancak direğine şerefle çekil
di.. 

Bütün Urla baştanbaşa bay
raklarımızla donatıldı. Nutuklar 
ve marşlar söylendi. Alay top
lu bir halde Askerlik şubesine 
giderek,orduya Halk adına te
~ekkür edildi. Şube başkanı 

bay Mebmed Ali tarafından 

ordu namına cevap verildi .. C. 
H. Partisine uğranılarak bura
da da heyecanlı gösteriler ya
pıldı. 

Halle sevinç içinde bayramını 
kutlulayor. Gece fener alayı 
da yapılacaktır. 

Muğlada 
Darı UrUnU yetlfmlftlr 

Mugla, 12 ( A.A ) - Dan 
urunu yetişmiş ve biçilmeye 
başlanmıştır.Kuraktan bu ürün
de zarar görmüş ise de ürün 
son yağmurdan faydalanmışbr. 
Bu yıl bu ürün geçen yıldan 
yüzde on eksiktir. Bu yıl üzüm 
yılı dense yeridir. G~en yıl
dan pek fazla üzüm yetişmiş
tir. 

Kızıl ordu 
Büyük manevralar 

yapıyor 

Moskova, 12 (A.A) - Kief 
bölgesinde yapılacak süel ma
nenalarda bulunmak üzere 
Fransu:, ltalya ye Çekosloru 
süel salkıtları (heyetJeri) Kiefe 
gelmislerdir. 

Uçakların büyük istikbalini anlatıyor 
Harb içinde Almanyaya 14000 uçak satan adam 
Şarkta ve Türkiyede tayyareciliğin hızlı gelişimi 

Nevyoık, 4 E;•/iil 
Amerika senatörlerinden 

Nye dün silah ticareti komis
yonu tarafından dinlenmek 
üzere meşhur uçak endüstri
yeli B. Antoni Fokkerin acele 
bulunmasını adliye bakanlığın· 
dan istemiştir. Bu istek. B. 
Riketin Habeşistandan .elde 
ettiği imtiyazın Amerikada 
uyandırdıiı heyecanın bir ne
ticesidir. Zira kongre tarafın

dan kabul edilen "bitaraflık" 
kanununu ortaya çıkarmış olan 
Senato, Amerikayı diğer mem
leketlerle karışıklıklara sürük
liyebilecek siyasal veya tecim
sel her türlü hareketlerin önü
ne geçmek niyetindedir. 

Fokker! Bu adı ilk defa 
1914 de duymuştum. Lüksen
burgda bütün çocuklar koşuyor, 
göğde bir şey göstererek hay
kırıyorlardı: 

- Bir Fokker! 
Büyük yaz güneşi altında, 

Alman uçağının yarasa kanat
ları pa:ıldıyordu. 

Yirmi bir sene geçti. Nor
mandi vapurundayız. Komiser 
Villar Amerikadan gelen çeşit 
çeşit yolculardan bahsederken: 

- Sonra, dedi, Fokker de 
var. 

- Alman tayyarelerini ya
pan adam mı? Hala sağ mı? 

Bir mütebessim bana cevab 
verdi. Villar parmağını uzata
rak: 

- işte ta kendisi! 
Gömleğinin yakası açık, ya

nık tenli bir adam gövertede 
hırlı adımlarla dolaşıyor ve gü
zel bir kadınla konuşuyordu. 

Kırk yaşından fazla görünmi
yor. Hatta çehresinin obur ve 
güleç bir ifadesi, bazen onu 
daha bile genç gösteriyor. Ba
na hakilıi yaşını da söylüyor
lar: Harb açıldığı vakıt 24 ya
şında imiş. 

On dört bin uçak 
Transatlantikte, bir entervi

yüden daha aşikane muhave
reler için hazırlanmış rahat ve 
zarif köşelerden birinde onun
la baş başayım. Hala inanmak 
istemiyerek : 

- Harp esnasında bu Al
man tayyarelerini yapan siz 
m siniz? 

- Evet. On dört bin uçak, 
Bunlardan bahsedildiğini mı 

duydunuz? 
Neşeli ve memnun bir gü

lüşle gülüyor. 
- Evet. Ben Holandalıyım, 

Tahsil için ailem beni Alman
yaya göndermişti. Fakat hiç 
bir şey öğrenmedim. Uçak yap
mak daha çok hoşuma gidi
yordu. Alman askerleri bu zev
ki ilgilendiler. işte böyle 1 

Kayserin Almanyasında an
laşılan " mucitlerin ıztırabı ,, 
pek o kadar büyük değildi. 

- Harp içinde bir aralık 
bu işden bıktım usandım. Hol
landa'Ya döneceğimi söyledim. 
Hududu geçemiyeceğimi bildir
diler. Nezaret altında, kaldım .. 
Ve uçak yapmağa devam et
tim. Çok para kazandım... O 
kadar çok ki artık zevk ver
miyordu... Paralıınmla pek 
meşgul olmadım. Mark d<.vri
lince, kaybettim .. 
Konuşurken fotoğraf maga-

zinlerini kanşbnyor. Bakışı 

birdenbire parlıyor! 
- Fotoğrafçı mısınız? diye 

soruyor. 
Hayır diye baş sallıyorum. 

Bakışı sönüyor ve anlabyor: 
- Ben buna bayılırım. Beni 

cok mesirul eder. 

- Fakat şimdi Hollanda'da 
fabrikalarınız var. Büyük ııak
liye uçakları yapıyorsunuz ... 

Diplomatlık olsun diye "nak
liye,, demiştim. Muhatabım gü
lerek tamamladı: 

- Naklıye ve ... Bombardu
mao uçakları 1 Evet, 36 numa
ralı Fokker varki ticari nakli
yat veya diğer işler için pek 
fena değildir. 

Genç ve hareketli bakışla

rında kıvılcımlar var. Çekine
rek soruyorum 

- B'r hava harbı o1acağını 

sanıyormusunuır: ? 
Gülüyor ... 
Eğer Alman uçal·c•'ığı hak

kında sorsam cevap verirmi ? 
Biraz oyalandıktan sonra ka
rarımı veriyorum. O tereddüt
süz cevap veriyor : 

- Almanya çok geçmeden 
dünyanın en kuvvetli süel tay
yareciliğine sahip olacak. 

- Bir hava hücumuna karşı 
müessir müdafaa vasıtalan 

varını? 
- Saçma şeyle,. 1 Bir tek 

müdafaa vasıtası var : Düşma
nın hava üslerini mahvetmek. 

- Baskın halinde yapılan 

bir hava hücumu birkaç gün 
içinde hücum edeni zafere 
iriştirebilir mi ? 

- Zannetmem. Dirtarafın, 
mühim noktaları tahrip eden 
hava hücumuna, öbür taraftan 
da başka mühim noktaları tah
rip eden hava hücumu cevap 
verecektir. Karşılıklı olarak 
birer kıskaçlarını koparan yen
geçlerin çarpıştıklarını hiç gör
dünüz mü ? Buna rağmen çar
pışmağa devam ederler 1 Tay-

yareciliğe rağmen hı.rp uzun 
olabilir. En sonunda zafer yine 
toprak üzerinde kazanılacaktır. 

Atlantlk bir gUnden 
Az zamanda geçilecek 
Başka bir magazini aldı, ka

rıştırdı, Normandi vapurunun 
resimlerine dikkatle baktı : 

- Mükemmel vapur 1 dedi. 
Bu gemi eskimeğe vakit bul
madan Avrupa ile Ame
rika arasında bir günden 
az zamanda seyahat imkanını 
verecek bir uçak servisi ku
rulacaktır. Bu, hızlı büyük 
transatlantiklerin yalnız en gü
zeli değildir. Sonuncusudur da. 
Yazık. Böyle bir seyahatta, in
san yaşamanın ne kadar tath 
olduğunu duyuyor. 

Habrcı olduğu için, tekru 
birşey sormamı bekliyor. Fakat 
aklım, Fokkerin yarattiğı ha
yallerle doludur. Bombardıman 
uçaklannın öldürücü gidip ge
lişleri. Madam ki bu işten bah
sediyoruz, haydi şunu da so
rayım : 

- Teknik bakımından Rus 
tayyareciliğinin kıymeti nedir ? 

- Mükemmel.. Zaten Avru
panın şarkında olan bütün ulus
lar hızla tayyareciliğe uyanı

yorlar. Türkiyede, Hindistanda 
bilhassa Japonyada bu ya baş
lıyor, ya inkişaf ediyor .. Asya 
tehlikesi belki havadadır .. Fa
kat neme lazım, beıı on beş 
gün için, balık tutmağa gidi
yorum ... 

Kıtal kabusu içinde olduğum 
halde ben, çengellerini düşü

nerek ellerini ovuşturan meş
hur Fokkerin arkasından ba
kakalıyorum ... 

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

Avrupanıı, 

Buhranı 
Le Messager d'Athcns ya

zıyor: 

27 Ağustos tarihli "Le Mes
sager d'Athenes gazetesi,, Av
rupllDID buhranı,, adlı 24 ve 27 
tarihli çift makalenin ikincisin
de genel bakımdan beyaz ve 
siyah ilk, daha son bakımdan 
da Avrupa, lııgiltere ile müs
temlike ve islam alemi müiıa
sebetleri meselesini tel.kik 
ederken "panis!amisme,, naza
riyesinin tarihçesini ve bu iti
barla lngiliz siyasasının tuttu
ğu yolu işaret ettikten sonra 
şöyle söylüyor: 

~ Bundan sonra Kemalist 
inkılabı işlere başka bir düzen 
verdi. lstanbul sultanının ma
nevi kudreti, :r.ahiren parlak 
olmakla beraber, içi kof ve 
bomboş bir zarftan ibaretti. 
Halifenin düşüş ve koğuluşu, 

islaıo ileminio umurunda ol
madı. Keza artık layik bir 
Cumhuriyet olmuş olan Türki· 
yenin de diğer müslüman dev
letleriyle olan münasebatına 
halel gtirmedi." 
Siyonistlerin kongresi 

Siyonistler kongrelerini sık
laşhrmağa başladılar. Geçen
lerde lsviçre'de büyük bir kon· 
gre yapmışlardı. Bundan bir 
kaç gün önce Viyanada top· 

1 )anarak ikinci bir kongre yap
tılar. Bu kongreye yabancı 

memleketlerden 1800 siyon'st 
yahudi gelmiştir. 

•••••••••••••••••• 
Bir bağda yangın 

Narlıdere köyü yakınında 

Durmuş Ali oğlu Murtazanın 

bahçesi yanındaki harap bağ
da dün yangın çıkmış ve yeti
şilerek söndürülmüştür. Yangı

nın sebebi oradan ieçen yol
culardan biri tarafından ablan 
vanık sivaradır. 

Kolhozlarda 
Vaziyet 
20 Ağusto tarihinde Sovyet 

Rusyada ekilmiş topraklardan 
63,817,000 hektar yani yüzde 
76 nisbetinde olan kısmı ha
sad edilmişti. Çalışmalar, ha· 
sadın başında olduğu gibi, 
azalmadan ilerlemektedir. Ge
çen yıla göre hasad edilen 
topraklar bu yıl daha çoktur, 
çünkü 20 Ağustos 1934 de 
hasad edilen topraklar yalnız 
yüzde 71 nisbetinde idi. Ça
lışmalaıın çabuk ilerlemesi 
bakımından, ekilmiş toprakla
rın yüzde 78 ni hasad eden 
Kolhozlar başta gelmektedir. 
Bu nisbet, geçen yıl aynı dev
reye göre yü:r.de beş fazladır. 
Çalışmaların bu sıralarda en 
fazla olduğu yerler, orta Vol
j{a ile Kazakistan ve doğu Si
beryasıdır. öte taraftan, ürü
nü geç biten Karelya, kuıay 

bölgesi, doğu Siberyası ve 
Yakutiistanda da hasat baş
lamıştır. 

BOMBA PATLAMIŞ 
Geçenlerde, Hindistanın Si

ma! şehrindeki süel ucak ala
nındaki bir bombardıman uça
ğına büyük bir bomba yükle
nirken, patlamış ve iki lngiliz 
ve üç Hind sübayını öldürmüş
tür. Alanda bulunan bir çok 
asker ve sübay da yaralandığı 
gibi çıkan yangın dolayısile iki 
büyük uçak da tutuşup yan
mıştır. 

Nüfus 
Ulusa kuvvetlerin 

Kaynağıdır 

Ankara, 11 (A.A) - llkteş
rin Pazar genel nüfus sayımı, 
Bütün ulusal kuvvetlerin kay
naıfı nüfustur: 

Hamburgta 
••••••••••••••••••••• 

Piyasa durumu 
Türkofisin bildirmenliğini ka

bul eden Hamburg'da Otto 
Friedeberg Komisyon Evi, Tür
kofise Hamburg piyasası hak
kında aşağıdaki raporu gön
dermiştir. Raporun tarihi 5-9-
1935 dir. 

Bu malumatı mes'uliyet ka
bul etmeksizin olduğu gibi alı
yoruz. Alakadarların bu evin 
fiat bildirerek yaptığı teklifle
re dayanarak harekete geç
medeB evvel her hafta servi
simizde çıkan Türkofis Berlin 
şubesinin hakalık piyasa rapo
runu okumalarını tavsiye ede
riz. 

"Son hafta içinde neıredilen 
iki haberin büyük bir alika 
ile karşılanacağını tahmin edi
yorum. Vaşington Tarım ba
kanı, Rusya ve Çin hariç ol
ına.k üzere acunda 3.520 milyon 
buşel buğday istihsal edilece
ğini ümit etmektedir. Bu mik
tar bundan evvelki rekolteden 
60 milyon fazladır. 

Fransada, tamamen aynı ol
mamakla beraber AJmanyada 
tatbik edilen sisteme müşabih 
bir sistemin kabulüne başlan

mıştır. Ziraatçilere serbest buğ
day piyasasında cereyan eden 
fiatler derecesinde yüksek 
avans verilecektir. Şüphesiz 

bu hareket ziraatçilerin 
para hususundaki sıkıntılarını 

hafifletmek bakımından önem
lidir. Ziraatçılara verilen bu 
avanslar neticesinde büyük mik
tarlarda buğday depo edilmiş 
olacaktır ki, bu da vadeli mu
amelelerin avdetini icap etti
reçektir. 

Bu hafta içinde yapılan işler 
pek azdır. "Reichsstelle,, nin 
ithaline müsaade verdiği fiatlar 
aşagıda verilmiştir: 

Bakla 110 RM. 
Ak burçak 114 " 
İri nohud 124 ,, 

Bu fiatler ldiring yolile te
diye edilecektir. Bu fiatler üze
rinde tekliflerinizi bekliyorum. 

Satılık lekesiz mercimekleri
niz Yarsa, cinsine göre 35-44 
RM e!de edilebilir. Sarı hardal 
beyaz fasulya ve erikler için de 
talep vardır. Kuş yemine hali 
hazırda 88 frank verilmektedir. 

lngilteredeki müşterilerim 
b!'ndeo ince ve kalın buğday 

kepeği, anason teklif etmemi 
istiyorlar. Danimarka için her 
türlü küspe, Holanda için ise 
4.80 filorine ayçiçeği tohumu 
ve 6.90-95 filorioe de yabani 
şalgam arıyorum. 

ihraç edebilecek diğer mad
deleriniz varsa tekliflerinizde 
b'ldiriniz. Bu hususta gerek 
Almanya, gerek lngiltere, ge
rekııe Danimarka ve Hollanda 
ve diğer memleketlerden sipa
rış almak ıçin elimden geldiği 
kadar çalışacağımdan emin 
olabilirsiniz. 

Batmış gemilerı 
Çıkarıyorlar 

Sovyet Rusyanın batmış ge
milerini çıkarma kurumu olan 
Epron'un çalışmaları gittikçe 
gelişmektedir. Bu kurumun 
şimdiye kadar çıkardığı gemi
ler, sayılamıyacak kadar çok
tur. Son zamanlarda, Murmnnsk 
taraflarındaki Viçan körfezin
de batmış olan Kamballa adlı 
balıkçı gemisile, Hazer deni
zinde batmış o'an Kaspi buz
kıranı ç.ıkarılmışbr. Bu sonuncu 
gemiyi çıkarmak için birkaç 
ay çalışmak gerekmişt r. Dev
rim sırasında kruvazöre tahvil 
edilmiş olan Kaspi gemisi 8 
ağustos 1920 de, korkunç bir 
fırtına yüzünden batmıştı. Tür
lü yerlerde batmış olan gemi
lerin çıkarılması için de çalış-
malar ılma 
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Rusyada elektrik 
işleri 

J'dUr' Çağlayanları bol olan . 
0 mansk bölgesinde elde eılıle 

zengin elektrik kuvveti, bu~:; 
da kurulmuş ve kuruJına ~· 
olan fabrikalarda kullanılııı! 

ı u· 
tadır. Bu sırala!da Niva ve 

d- eıı· !oma ırmaklarının suları uı 
• u· ıelenmektedir. Niva nebrı 

rindeki 1 numaralı santral ça· 
. "'. lışmağa başlamış olup Kir;... 

taki madenlerde yapılın 
olan Kandalaşka fabrika!•~ 

kteuır· 
elektrik kuvveti verme ~ 
T uloma nehri üzerinde 4'!: bİ' 
kilovat kuvvetinde dört tül' 
ni olan bir santral yapıJıııak!I' 
dır. Bunun 60 kilometre 0: 
sinde 60.000 kilovathk !>aftır· 
bir santral daha yapılacil~ 
Niva ve Tuloma santraUarı 
birlerinin bir tek distribli9Yo; 
şebekesiyle bağlı olacakla~or 
verdikleri kuvvet ayrıca _.11k 
mansk demiryolunun biİY"': 
bir kısmının elektrikleştirilllle 
sine yarıyacaktır. 

Otomobil dünya 
Sür' at rekoru 

cıı•~ 
Tanınmış otomobil koşu }ili· 

Melkolm Kampbel geçen gide· 
ta saatte 484 kilometre Jıır 
rek dünya sürat rekorunu ,a· 
mıştır. Uçak sürat rekoru 

1 
,ıı 

atte 709 kilometre ile It~~de 
Acello'dedir. Fakat, oto )ıifli 
giderken duyulan sürat ııJ111 
ile uçakta giderken duY y· 
his birbibirinden büsbü~üııd:lı' 
rıdır. Otomobilde bu hıs 

0
• 

kuvvetlidir. Her rekor kırıŞI,~ 
da hayatını tehlikeye ıco:ııl· 
Sir Kam~bel, ~aşka~ın~ i ı•· 
!andığı bır otobile bıodıg dır· 
man bayağı korkına~oto· 
Geçenlerde Londrada hır ııfl 
büse binmiş, fakat biraı 50 dl 
ayağa kalkarak ilk istasyoll ft 
inmiştir. Yanında bulunaıı !<•" 
bunun sebebini sonran 8~1ıb 
daşına da, şöforün çok 
gittiğini söylemiştir. ,.,.• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni neşrly t: ..•••••...........••.... ) 

Yücel mecınu~~ııı 
Yücel mecmuasının soıı ıirıa 

sayısı değerli ve olgun yaıı ıır 
elimize geçti. Üniversite g~o• 
!erinin çıkardığı bu_ ~~c bi• 
fikir hayatımızın buyu j<tedir· 
boşluğuna cevap verıııe diiııY• 

Her sayısında bütiin .. 1111111 
l üyüklerinin düşüucclerıJ11 ytı· 
,.,, orjinal buluşlar yapıı~ )'4•" 
c d'iıı bu sayısınba faru ~e 
f ı: Çamlıbel'in ( y aJ~lar ~~~'. 
Lehçet Kemal Çaglar 1.~ derdiği 
• · ç Üniversitesinden go: ç ,yrı 
(Ocak başında bir ~ kıl~· 
!aat) ını ve yeni gençlerııı 
vetli şiirlerini buluyorut·(Strııı' 

Samet Ağaoğlu'nun tıı.Jebe 
burg Hatıraları) AvrUP8

1 tJY."'' 
hayatının iç yüzünü ·:;: .. vr 
Egenin genç yazıcılarııt yıısıl•' 
man uloğ Nebi'nin de 
rını okuyoruz. ·ııııd•,e 

Yücel bıı saytsınd• lı .,ıll' 
kadar hiç bir mecıııua ;,,ı,ı~ı 
tılmıyan son şiir cer_e~ teştilı 
ve san' at hareketlerıııı ıa1'İl' 
etmektedir, Bu yazılat}bist ~e 
edenler Humorist, kn öğr'' 
sürrealistlerin iddialarıııı 
neceklerdir. Efektriğ'~ 

Bunlardan başka .. u0 ceY 
Edebiyata, Dile, ve dıı;ilb-'~ 
ait yazılar huluyoru~ 1ıai<k111 

Şiiri yaratanları~ . şıır GeOçlt 
daki d~üncelerını . (de ı.ıı 
diyorlar ki.. ) anketın et ~~
retli şairlerimizden Ab:Oıı sa~ '. 
hip'in edebiyatımı~ ve fikirJer• 111 

atlar hakkındakı 0rııS· 
okunmag-a değerli b~lııYedebİ' 

·ııı ıe· Yücel ayrıca I~gı absiyet •, 
Yatının en kuvvetlı ş poe 

;\Jlell rıı· 
rinden olan Edg;a~ k 'taP Jıa 1 

nun bir hikayesını 1 it 
de vermektedir. . fik 

Üniversiteli gençl_er~~ 
h d ühiın bıt ayabmu: a nı 

1 
yı 

doldurduklanndaıı d: a "f'l'.JJl1". 
eder ve Yücd'i 0 11 
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mü~everrimin sözleri . ·-·-·. -" Of yarabbi! Hayat, meğer miştim. Derhal birbirimize ni-
bir ıztıraplar zenciri imiş. Hem şanlanmıştık. Düğünümüzde 
öyle bir zencir ki ... Geçilmez pek uzaklara kalmıyacak, ya-
müthiş kayalıklarla sarılı .. Hayat kmda yapılacakh. 
denilen iki günlük misaferet Aradan bir kaç ay geçmişti 
ıçm, bu mezahim ve ızbrabata ki validem ansızın hastalandı. 
göğüs germek, germeğe çahş- H ı.. ft 
mak, bilmem ki beşerin farh albu ki ifir, iki ha a sonra 
ha~akatmdan midir, nedir? cemiyetimizin akb musammem 

Ö 1 ' d b f idi... Artık Neriman ile ben, 
y e mes u ir ert tasav-

vur edemiyorum ki şu fani dün- gece gündüz, annemin bir an 
yada her türlü aliim ve ekdar- evvel eyileşmesini Cenabıhak-
dan masun bulunsun? Öyle bir tan niyaz ediyorduk. Fakat 
nıns'ud şahıs da henüz tesadüf heyhat! Gaddar felek, bizi elim 
~tmedim ki "oh, yarabbi şükür darbeleri ile ta son nefesimize 
ışte bugün derdim, üzüntüm kadar ıztırap içinde yaşatmağı 
yok, mes'ud ve mesrurum, de-
sin ... Zengin, fakir, memur, es· takdir etmiş imişi.. Valdem, 
naf, amele, kadın, erkek, vel- iyileşmek şöyle dursun, günden 
hasıl Beşer çerçevesine dnhil güne fenalaşıyor, doktorlar da 
olan her lces muhakkak bir her halde anlamakla beraber 
~erd ile müteellim, bir ıztırap zalim ve korkunç neticeyi biz-
de müteezzidir. Yalnız o çocuk- den saklıyorlardı! Bir ay, iki ay, 
lar, ah o mes'ud mahlüklar... ·· d" t 
G a1 k 

uç ay, or ay ... 
am ve kederle a adar de- d v ğildirler! Onlar, tabiatın kendi- Validem gün en güne agır· 

lerine bahşettiği bir haslete laşıyor, artık şüphe yok, ölüme 
maliktirler ki babalarının Bey- doğru sür'ntle koşuyordu. Fa-
oğluudaki aparbmanları yansa, kat .biz! Biz de günden güne 
annelerinin engindeki vapurları eriyor, zaifliyorduk. Hele Neri-
yansa.. Ne olsa, yine sıçrar, man, ah, ne kadar bozulmuş ve 
oynarlar! solmuştu! Bir ay da böyle geçti. 

işte beşerin bu kısmı müs- Artık annemle Neriman sanki 
tesna olarak, diğer kısımları sararıp solmakta yekdiğeriyle 
ıztıraptan ari bir dakika geçir-memişlerdir. Yahut ta benim müsabaka ediyorlardı ... Bir 2'Ün, 
bedbahthğım, ömrümde bir bir Pazartesi günü validem ha-
anımı, bir anı gayri munkası- yata veda etti. Abt Zavallı an-
mımı keders;z, gamsız, elemsiz nemi kara topraklara gömdük ... 
geçirmcğe müsaade ebnediğin- Akşam üstü mahzun, melfıl 
den ve ölünceye kadar da ilim eve geldiğim zaman, Nerima• 
ve 1zbrabat içinde yaşamağa nm kısa kısa fasılalarla öksür-
mahkfım bulunduğumdan ola· mekte olduğunu farkettim. 
cak ki ben hu fikirdeyim, onun Aman yarabbi! Sakın Nerimana 
içindir ki bütün insanları da da bir şey olmasın?.. Bu ihti-
benim gibi hep gamh, bütün 
insanları da benim gibi hep mal zihnimi fena halde dağıttı. 
elemli zannederim. Adeta deli oluyordum! Nihayet 

Küçükken, daha eyiyi, kö· bir doktora müracaat lüzumunu 
tüyü, ateş ve tehlikeyi ayıra- hissettim. Doktor, Nerimana 
mıyacak kadar küçükken, ooh! tesliyetamiz sözler söylemekle 
Her şeye rağmen güler ve oy- beraber, bana gizlice hakikatı 
nardım. Fakat bazı defalar da 
- yalnız bir an için _ şöylece bildirmekte bir beis görmedi: 
düşünür: Veremin üçüncü devresi! 

"Bu hal ne?.. Bey babam "Ne? Verem mi?!.. ilahi ya· 
haftada, hatta bazan ayda bir rabbil Bu dünyada bana mes'ud 
defa eve geliyor! Kapatması bir dakika yaşatmamak mı is-
varmış la onun için her gece ti yorsun? Sevgili annemi aldml 
gelmiyormuş. Peki, fakat ayda, Nerimamda nu alacaksın? La-
yılda bir defa eve geldiği va- kin ey zalim felek! Beni de 
kıt hemen anneme bağırmağa beraber almağı unutma!,, Diye 
başlıyor, bağırıyor ve bağırıyor. avazım çıktığı kadar bağırmak 
Sonra umacı gibi kaşlarını ça· tıp laf söylemeden oturuyor. istiyor, fakat Nerimanın bir şey 
'Ertesi sabah ta yine anneme hissetmesini arzu etmediğimden 
bağara bağıra, bir kaç hafla bu feryadı yalnız ruhuma ve 
gelmemek üzere, çıkıp gidiyor! kalbime inhisar ettiriyordum! 
Ooh, bu neden? .. Zavallı anne- Ne ise, sözü uzatmıyalım, 
ciğim ben sana acmm,, derdim. çünkü... Mazlum, kardeşim, bu 

Bu hal, yani babamın huvar- mel'un ve meş'um maziyi hatır-
dalık hali "!,,, Allah rahmet ladığım ve naklettiğim dakika-
etsin ölesiye kadar devam etti. lar yok mu? Emin ol, hayatı-
0 zamanlar ben yine çocuk 
denecek kadar küçüktüm. mm en dilsuz ve acıkh dakika-

larıdır. Bu dakikalarda adeta 
Aradan günler, günleri taki- b" d 1 

ben haftalar ve nihayet aylar ır e iden farkım olmadığım, 
ve seneler geçti.. Ben de arbk teneffüsümün kesilmek, kalbi-
insan nedir, kadın nedir, erkek min tev kkuf eylemek üzere 
n~dir? Hepsini anlamağa, yani bulunduğunu hissederim .. Onun 
dunyayı görmcğe başladım. için kısa keseceğim: 
b Kendimi bildim bileli bir evde Nihayet on beş gün içinde 
ulunduğumuz, bir arada yaşa· bedbaht Neriman da, mes'ud 

dığımız süd amcamın bir km olmadan, gençliğine doymadan, 
vardı. Fatma Neriman ... 

Ooh! Neriman ile ufacık iken- daha açılmadan solup, ufül etti, 

d 
gitti! .. Onu da annemin yanına 

enberi sevişirdik. Bittabi bu 
mütekabil sevgiferimiz, çocuk- götürdük. 
luğumuzun tevlit ettiği saffet Şimdi azizim söyle, bu fani 
ve samimiyetten ileri geliyordu. dünyada yaşamak için bu ka-
Her ikimiz de beraber büyü- dar ııhraplara katlanmak doğru 
yor, yaşlarımızla beraber ye\<· muthır? Fakat hissediyorum ki 
diğcrimize karşı hissettiğimiz bemm de ölümüm uzak değil, 
sevginin de muzaaf bir surette ben de Veremim! Hem de ga-
büyüdüğünü hissediyorduk. liba üçücü devre Verem! 

Vaktaki hayat nedir? Anla-
maga başladık. işte 0 zaman Kendisine Taksim bahçesin-
y~kdiğerimize karşı beslediği- de tesadiif ettiğim bedbaht ve 
rnız muhabbet, nrhk hemşire zavallı arkadaşım Nacinin söz-
ve birader şeklindeki muhab- ]eri, kısık kısık öksürüklerle 
betten çıkarak, biraşk şekline burada nihayetbuldu ... 
çevrildi. Zaten Neriman ile he- lakin ne tuhaf, bu hikaye-
n im evlenmem, merhum pede-
rim tarafından da vasiyet edil- den nıanyalizma olmuş gibi bir 
miş imiş! Neriman ile aramdaki vaziyette, bili hareket duruyor .. 
muhabbetin aşka inkılap etti- Kendisini teselli etmek istedi-
gini a nlıyan validem, onu Alla- ğim halde dudaklarımı kıpır· 
hm emrile almamı teklif ettiii datamıyorduml 
............ kadar ela ..... 

ltalyanlar bir meydan 
Harbı verecekler mi? 

·-·-· :-- Baştara/ı 1 nd sayfada - ki kurmak imkanını vereceği 
Daglar, uçurumlar gibi tabii d"l' 

1 
• zanne ı ıyor. 

enge lerm onlara çok yardımı S t b"lh . 
1 

• ı ma, ı assa senenın son 
o acaktır. Zıra memleketlerini ı d t hl"k ı· b" d · 

k 
. . ay arın a, e u e ı ır üş-

pe ıyı tanırlar. Şu halde her 1 b"I' B 1 b b it l 
1 

man o a ı ır. unun a era er 
ş:y t .. a ya: ~~ı~ güdecekleri ltalyanlarm, hareket oynakhk-
s ra. eJıye ag ı ır. ları sayesinde, sıtma mevsimi 

Bır mllddetten beri, ltalyan- b ı d 'kl" · k""t" ı 
1 b

. aş arın a ı ımm en o u o -
ar, ılhassa Eritre hududuna d v O d "li · ı · 
b

. · 'k ugu ga en ı m geçme en 
ıtışı olan üç bölgede ve .. ı ·· J ktı mum m:ı o aca r. 

Italyan Somalisine komşu di- En zor hücum Danakil ova-
ğer üç dolanda Habeşistamn vasmın Cenubundan açılacak 
topoğrafyasmı özenle inceli- harekdtir. Çünkü buradan top-
yorlar. rak ço~ .ngellidir. Fakat bu 

llk üç bölge şunlardır: Erit- tıtreket muvaffak olursa so-
renin garp ucundaki Daraka- ~ucıan bilhassa mühim olabi-
Gaş vadisi, ki Italyanların vak- hr. Birçok ltalyan kıtah Asa-
tile müthiş bir hezimete uğra- bda toplanmıştır ve burada bir 
dıkları Adua bölgesinin kom- çok yollarla askeri demiryol-
şusu olan Gondara doğru yol ları yapılmıştır. 
verir; Adua ovasından ilerde Şu halde nnlaşuıın ltalyanlar, 
Mohale ve Magdalaya kadar demiryolunun iki tarafından, 
uzanan arazi ki bu yol da 1868 altı helezon "ıalind\;; ilerileye-
l~gihz seferinde kullanmıştı, cekler ve baskınlardan sakın-
nıbayet Asabdan yine Mag- mak için tercihan açık saha-
dalaya ve Adis - Ababa- larda duracaklardır. 
Cibuti demiryolunda şimal kıs- Her iki taraf için en büyük 
mındaki Ozga iline kadar yol güçlük nakliyat işindedir. Ital-
açan Danakil ovası. yanlar motörlerile kahrlarma, 
.. I~alya? . som alisinde, Ogaden dayanıyorlar. Makineli nakliyat, 
ılının çızılmemiş hudutlarının muvaffakıyetle hezimet arasın-
öte tarafındaki topraklann ve daki hududu çizecektir. 
bu arada çok önemli olan Ual Eğer Italyanlar büyük bir 
Ual ve Gerlogubi su kaynak- harp verip mühim Habeş kuv-
larının ince haritalarını çı- vetlerini ezebilirlerse, Aduada 
karmağa çok çalışmışlar- uğradıkları bozgunun bu inti-
dır. Buralardan, Habeşistanın kamından doğacak içsel etki 
ikinci şehri ve imparatorun do- çabucak barışa yol açabilir. 
ğum yeri olan Harara ve Dir· ·-
davaya doğru yol alarak de- Zabıta IIaber leri: 
miryolunun cenubundaki bütün 
bölgeyi kaplamak mümkündür 
Haritası çıknnlan ikinci mınta: 
ka, İtalyanların aylardanberi 
yorulmadan yaptıkları yollara 
bağlanan Mogadişu demiryolile 
birlikte Vebe-Şibeli vadi~ ve 
nihayet Doladan Ginire kadar 
Juba ırmağıdır. 

Bu iki yaklaşma yolundan 
en mühimleri Adua ovası, Asab 
yolu, Harar ve V ebe-Şibeli 
vadileri yollarıdır. Diğer ikisi 
yan hücumlarına ve Habeş kı
taalarından bir kısmını bura
lara çckmeğe yarayabilir. 

Habeşlerin altı hat üzerinde 
ayni zamanda müdafaa yapma-

ları güçtür. Bunların başlıca 

kuvvetleri şimalde, Gon-

dar. Adua ve Makalede 
toplnnmıştır. Zira bu noktalarla 

Adis-Ababa arasında m:ınaka
le vasitaları vardır. Bununla 

beraber bu münakRle vasitaları 
elverişli olmaktan uzaktır, zira 

Habeşistanda yollar - 111-evcut 
oldukları vakıt - çok bozuktur. 
Bu da çeyrek milyon askerin 
iaşesi meselesini oldukça güç
leştirir. 

Paytahtı Cibutiye bağlıyan 
demiryolıınun cenubunda Ha
beş kuvvetleri çok dağmk 
ve bundan dolayı daha zayıf
tır. ltalyanlar şimendiferlerin 
iki tarafında uzanan araziyi 
kontrolları altına alınca, Adis -
Ababayı ele geçirmeleri kolay 
olacaktır. 

Askeri uzmanların tahminin
ce Horar üzerine ileri hareketi 
en çok iki hafta sürebilir. ih
tiyaç halinde asker, mühimmat 
ve su nakliyatında kullamla
cakolan uçaklarla tankların 
ltalyanlara, ltalyan somalisi 
ile münakale yollarını himaye 
eden bir sıra müstahkem mev-

Eşya çalmışlar 
Kahramanlarda oturan Ya

kup oğlu Şunyıbın uykuda ol-

duğu sırada bahçe kapısmdan 
giren bir hırsız tarafından bir 

pasaport bir dolma kalem ve 
daha bazı eşya çalmmışbr. 

Kumar oynarken 
Küçük tuhafiyeciler çarşı-

sında Ibrahim çavuşun dük
kanı önünde Elmas oğlu ~<o· 

kuli ile Mehmed oğlu Said 

ve berber Abdullah kumar 
oynarl .. en tutulmuşlardır. 

Mah Om oldu 
Cezmiyi bir buçuk ay işine 

mani olacak derecede yarala

makla suçlu Abdullah oğlu 

Mehmedin asliye cezada devam 

eden muhakemesi bitmiş ve bir 

sene 2 ay hapsine karar veril
miştir. 
'7.l'TL7..zz7...7T..LZZ7J'.Jrzzz7.ZZZZY.Z 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeralh Samh sokak No.20 

fZ7J:T.L7J7...TLb7-.ZZJr7ZZZ7.Z77.JO 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\·~y cad
desi No. 599 Tel. 2545 

lzmir ithalat gi.imrüğii müdür· 
lüğünde~: 

T Kilo adet eıyanın cinsi 
223 11254 188 Kullanılmış galvenizli demir varil 
Yukarıda yazıla variller .açık arthrma suretile 26191935 gllnUne 

rastgelen Pertembe glhıD saat 14 de ecnebi memlekete götllrOJ• 
111ek f8rlile sablacapdaa Yteklilerin sataş komisyonuna başvur-
....,. tS-2S 29'10 12061~ 

B. TahsininKurtuluşyurdu 
Hastanesinin AM~LIYAT 

ve yevmıyelerı fiah 

30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 

1 Lira ikinci sımf )'evmiye 

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

Adres: lzmir Çivici hamamı civan 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

19-26 (1235) 

TİLKİLİK 

BIÇKI YURDU 
MUessisl : Zehra Hasan 

. Hiç dikiş bilmiyen bayanlar birinci şubeye kabul edilir. 
Bır senede biçki dikiş öğretilir ve maariften 
şahadetname verilir. 

ikinci şube tatbikat smıfına, terziliğin en ince noktalarını 
öğretmek iiıere, birinci şube mezunları ile o derecede dikiş 
bilen, makas ve . biçkiyi ilerletmek isti yen bayanlara dokuz 
ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek elbiseleri biçil

dikilmesi öğretilir makasdar yetiştirilir ve diploma 

Biçki ve dikiş arzu eden bayanlara .. hususi olarak - üç 
dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 

Taşradan gelen talebeler leyli olarak kabul edilirler. 
. Y~rdun atelyesinde cihaz takımı, karyola takımı, perdeler 
ışlenır, h r gün sipariş kabul edilir. 

TER__ 

PUDRASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplanmzı uzun müddet yeni olarak saklar. 

., -
Çeşme Mal müdürlüğünden: 

Mahallesi Sokağı Köyü Mevkii Cinsi Nu. Metre Kıymeti 
hazıra 

Lira K. 
Köste arsa 57 274 20 

" " 19 168 10 
,, " 7 67 15 
" " 70 116 20 
il " 42 40 20 
" u 24 132 10 
" harap ev 46 595 40 
,, " .. 47 91 50 
'' Bademlik tarla 2800 08 
il il .. 3720 07 50 
" Pilaka " 3600 07 50 

Reisderc arsa 77 282 13 
" " 610 613 12 50 

Ovacık Çin~cn dere tarla 6650 27 
" " .. " 4080 25 

nrsa 140 07 50 
" 20122124 299 20 

f ahrett'n mektep 
Sakarya Köıte caddeıi 

.. 378 20 
ÇiftJik AJi ören yıkık değırmen 7 164 1 S 

ln8nU kıvrıntı 

" " " değirmen :ır1ası 5 164 08 
Yukarada yazılı 20 kıta emvali ırayri menkuUerin mülkiyetleri 

satılmak üıere roüzadeye konulmuıtur. Jhaleleri 20-9-935 Cuma 
sıüoil aaat 15 de icra kılınacaktır. Talipler yüzde yedi bufuk 
deoozito verecektir. 13-15-17-19 2908 (2069\ 
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Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit ~ 

Kulaktan geçme küçük 
düğmeli model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir., eczanesi 

at9'7~7.77Jf772l'7.Z77.777177/,;, j 
, ........... l~ml!I ..... ... 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
VioJe tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

m 
Paris fakültesinden diplomaJı 

Diş tablplerl 

MuzaHer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehaııeJerinde 

kabul ederler. 
Telefon : 3921 

Cuma ve salı 8 den 10 a 
kadar memleket hastanesinde 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Silahçı Mustafaya ikiyüz elli 
lira borçlu Veyselin bu borcun
dan dolayı haciz altına alınan 
Mutaf çarşısında kain 3 yeni 
numaralı ve yedi yüz elli lira 
kıymeti muhammeneli dükkan 
15-10-935 tarihine müsadif 
Salı günü saat on birde birinci 
icra dairesince açık artırma 
suretile satılığa çıkarılacaktır. 

Bu artırmada satış bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde en çok artı

ran isteklisinin üzerine ihale 
olunacağı ve aksi takdirde en 
çok artıranın teahhüdü baki 
kalmak şarti le satış onbeş gün 
daha uzatılarak ikinci artırması 
1-11-935 tarihine müsadif Cu-

ma günü saat on birde yapı· 
lacaktır Bu artırmada dahi 
gayri menkul kıymeti muham-

menesinin yiizde 75 ini bulma
dığı takdirde en çok artıran 
isteklisi üzerine ihale oluna· 
caktır. işbu gayri menkul üze
rinde herhang i bir şekilde hak 
talebinde bulunanların t arihi 
ilandan itibaren yi rmi g ün zar
fında vesikaları ile birlikte da
iremize müracaat etmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicil ince sabit olmıyanlar 
paraların paylaşmasından hariç 
bırakılacaktır. 

Yüzde 2,50 della1iye müşte
r ye aiddir. 
Şar .name 25-9-935 tarihin· 

den itibaren herkese açık bu
lundurulacaktır. 

Artırmaya iştirak etmek is
tiyenler yüzde 7,50 pey akçe
sile birinci icra dairesinde mü
nadiye ve 35 - 5079 numaralı 
dosyaya müracaat etmeleri ilin 
olunur. 2919 (2068) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekte blmlzln 

Ana ve ilk kısındarına talebe kayit ve kabulU eylQIUn ikisinde baflar .. 

Ana kısmı : 4, . 5, ·6. yaşında~i yawuların yetiştirilmesi _için 
'CZ71Y.LYL/J.zz'z7AZY.7Ll en son usull~re g~re hazırlanmıştır. . · 

Kayit işi : için her gün. saat ( 9 DAI~J 17 ) ye kadar yeni binanın 
KESTELLi CADDESi üzerindeki kapısından VZ/L,LZ/7..Y.Z-LLJIVJ'!J 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
6 . . 'lf) {2001) 

~ ............................. ~~c ... .-•• s;8\m~ .... ..-ı .... maUııı~o;:nıu ............... ,. 

AB~IU 
................. all'ım .... ••z•ııım .... mmı-.iWiiiliiil2i••~ 

·yırın.d 
A 

ÇOL ZADE 
PAVYONUNU <~öRENLER 

KUI~A ~br·kasının 

Y aptı~ı kumaşlfrda gö~~terdiği n~uvaff a
kiveti takdir ediyorlar. 

Bu f ahrikanın kumaşlarında şu güzellikler 
hemen 2"Öze çarpar. Saf yünder~ yapılışları, 
ucuzluğu, sc ~lamiığı, ütü tutarlığı, r olmaz 
ve çekici renk güzelli2·i. 

Mutlaka • zıya ret ediniz 

Pavyondada toptan ve perakende satılır 

Bugüne kadar piyaoıaya çı
karılan traı bıçaklarının 
tn eyııı 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesiJe anlaşılmıtbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak iı

tiyenler 

İzmir Kuzu oilu A 
çarşısı 29 numarada n-
tal yalı Sait !:~;::~ 

, uaa mllracaat . etainler. 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ilii 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

ve Mamulatı 
Şirketi 

Türkiye Yağ 
Sanayii Ltd. 

• 

TURYAG 
Saygın yurddaşların mamulatı hak" 
kında ötedcnberi gösterdiği rağbet 
ve teveccühiin minnettarı olan 

TURAN 
Yağ ve sabun fabrikaları " 

Bu kerre çıkarmağa muvaffak olduğll 
nebati tereyağını lezzet bilir müşterileriııe 
büyük bir sevinç ve onörle takdim eder, 

TURYAG 
ismini verdiğimiz lfbu "Yemek yağı" ':: 

cins yağlardan iste nen bUtUn ,er aiti h• 
ideal bir "Matbah,, yağıdır. ., ·&i 

Bununla her türlü leziz yemekler hazırlandıgı gı 
1 

.. 
enfes börekler, pilavlar, pastalar, hamur işi tatlılar Y 
pılmasında büyük muvaffakiyetle kulJanılmaktadır. . .. 

Yağlarımız fenni ve sıhhi şeraitin en yüksek teroııı:,. 
tına malik oldukları gibi bittabi temizlik hususunda .ı 
ince ve küçük noktaları bile kat'iyen iblll 
edilmemektedir. t 

Bundan dolayı vücutlarile onörlendiğimiz sali~İ~İı 
sahibi doktorlarımız hazım cihazlan zayıf olana.,,. 
hastalar ıçın hazırlanacak yemeklerin bu Yj!ı 
larımızla yapılmasını kat'iyetle tavsiye etroe 

'' T U R Y A G ,, t• 
hakkında tam birfikir verebilecek mahiyettedir. Bu baP .. 
daha sarih malumat alabilmek için Turandaki m~es•~ 
semiz her zaman için şükran borcu ile dolu oldugulll fC 

saygılı halkımızın emirlerine amade o'duğunu arı ille 
keza 9 eylül sergisinde genel kapının sol tarafındr 11111 
ı. ifa 4 n~maralı pavyonlarımızı ziyaret buyurroa 8 

::• 

rıca ederız. ~· 

' il . "'!~ . ~ - : :~"·"'::...._· • -..... _J!e'. . .. : ..... .. ~. • ~ . ~ J 

o 

-YE~I 
Hurufat Dökümhanesi 

Abdülaziz Heybeli 
--·•ı---· Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabuklu~ 
Basımevi hurufatı, galentUr, anterl~ 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çalıf" 

mUessesemden tedarik &diniz. ıllt 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönder 

•'--~----------~----~ 

r=- >~:cıvı: rtl 
Yıldırım Elektrlk Pilleri 

K 1 R Mı Z 1 ET İ KET ·uerdit· 
Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayamkh pı ·ı 

· B!(umum cep fenerleri icin kullamlac&k f~llr 1" 
DAIMoN MARKALI YILOIRIM pıuer N ıııal 

Pille işleyen bütün dünyanın radyoları DA ıMO •• •• 
pilleri tercih etmişlerdir. •••''/9'11

' ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• filo 28 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civannda •İJ 

(ANADOLU Hurdavat maıaz~ 
Ô.demitli Hüse in Hüsnli ticaretbaad• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. ' ' · 1. \ 'an l)er f 
4 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET Vapurculuk 

Türk anonim şirketi lzmir 
acenteliğinden 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

n.anımızda olup 14 eylülde An
vcrs, Rolterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rottcrdam, Amsterdam ve 
Hamburg lımanlan için yük 
alacaktu. 

HERCULES vapuru 7 tcş, 
rini evvelde gelip 12 teşriniev
velde Aovers, Rotterdam.Ams
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 
evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, Vama ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 
teşrini evvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına bare-
1.et edP.cektir. 
SVENSKA ORıENT LıNEıN 

HEMLAND motörü limanı
mız.da olup yükünü tahliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rottcrdnm, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burR", OsJo ve lskandinavya Ji .. 
manlanna hareket edecektir. 

VASLAND motöril 15 teş
rinicvveldc gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
burg, Dantzig, Gdynia, lskan
dinnvya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARfTıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 
Pire, Malta, Napoli, Cenova 

Mar ilya ve Barselona için 
Yük alacaktır. 

SUÇEAVA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev
velde Pire, Napoli, Cenova, 

Marsilya ve Barselona için 

Yilk alacaktır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 
LEWANT motörü 15 teşri-

nievvelde Anvers ve Gdynia 

liınanları için yük alacaktır. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Za.yi 
lzmir belediyesinin 852 sicil 

numarasında kayıtlı ve 933 ta
rihli şoför ehliyetnamemi kay
bettim. Bu defa yenisini çıka
racağımdan kaybolan ehliyeti
min hükümsüz olduğunu ilan 
ederim. 

Uşaklı Ahmed oğlu 
Şoför Abdullah 

2921 (2066) 

Deutche Levante Linie 
CHIOS vapuru 16 eylülde 

beklen;yor. Hamburg, ve Bre
menden yük çıkaracak tır. 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 ey!üle kadar 
Anver , Direkt Rotterdam, 
Hamburg ve Bremcn için yük 

alacaktır. 
WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş· 
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük

liyecektir. 
ANUBIS motörü 11 ikinci 

teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Roller· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yiikliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, Rot· 
dam ve Hamburg için yük 

alıyor. 
NORBURG vapuru 8 birinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

SARDINIA motörü 27 ey
lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

SAN ANDRES 
birinci teşrinde 
Dippe ve Norveç. 
yük alacaktır. 

motörü 23 
bekleniyor. 
limanlarına 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 12 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anver• Di
rekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXECUTIVE vapuru 18 ey

llllde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru 20 ey

lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı maUan ls-
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma ede· 
ecektir. 

Service Direct Danubien 
Tuna hath 

ALISA motörü 10 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komaroo, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

TISZA motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad, 
Komarno, Budapeşte, Bratis
lava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 
BUDAPEST motörü 18 eylülde 
bekleniyor. Helgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

AVUSTURALYA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanm bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

ABOUKIR vapuru aynı za
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksayı şark ve 
şarki Afrikanın bütün limanla-
rına mal alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2()07 - 2008 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROU 1ELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gel'p tahliyede bu'unacaktır. 
oıoo vnpuru 17 eylülde 

beklenilmekte olup 21 eylüle 
' kadar Liverpoo! ve Glasgov 

için yük alacaktır. 
ROuMELIAN vapuru 19 

eylülde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru ha1en lima
nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
cakhr. 

EG YPSIAN vnpuru 27 ey

lülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahl'yede bulunacak 
ve ayni zanıanda 6 t<'~riniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE Linie 
GALILEA vapuru Hamburg 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmustur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
p.url.arın isimleri üzerine deği
şıklıklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Ek pres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat taı:r. iG 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 dn IS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

Istanbuldan her Per
.şembe günü lzmir için sa
at tam tG da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma günü 
tam saat 1& da Izmire ~arır. 

F:ızla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

<7.Z7..7.7777-T./77777-7ZTLTLZZ'Jr:z!G 

~ DOKTOR 

: Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

N BURUN ŞEFi 
lkinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

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

rzruJZ7..Z2T/7T./-ll~ 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısnıda 

30 sene gibi uz.un bir zamandanbcri temizlik VP. istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Devlet Demİr}'olları dan: 
Evvelce ilan edilen tam vagon hamuleli miyankökü nakliyatına 

aid tenzilli tarifeden başka 15 Eylül 935 tarihinden itibaren Ay

dın hattıD1n herhangi iki istasyonu arasında perakende suretile 

taşınacak basılmış veya basılmamış m yankökle:inin ücreti de 

ton ve kilometre başına 5,25 kuruşa indirilmiştir. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 13-15-18 2904 (2064) 

An1ele için yi zde 70 tenziDat 
15 Eylül 1935 tarihinden itibaren beş kişiden mürekkep 

olmak veya bet kisi ücreti vermek şal'tile Aydın hattı dahil ve 

Erzurum-Sarıkamış, Bursa-Mudanya, Samsun- Sahil hatları hariç 
olmak üzere bitişik şebekedeki istasyonların her hangi birinden 
diğerine iş bulmak veya işten dönmek üzere seyahat edecek 
amele için yüzde 70 tenzilat yapılır. 

Bu tenzilattan istifade etmek istiyen amelenin bulundukları 
yerin en büyük mülkiye memurundan ve bu memurun bulun
madığı yerlerde köy ihtiyar meclislerinden birer vesika alıp 
istasyonlara göstermeleri lazımdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
13-15-17 2925 (2065) 

. . 
1 • • ~ ., ~ • •• IA!! iZ Mi R 

Pamuk MensıJcatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin l\1<>rkoz ve ll'abrikası: lzminle Hlllkaprnardadır 
Yerli Pamulfundan At, 1 aggare, Köpekba,, Det11rmen, 

Geyik ue Leylak Markalarını lıavi her nevi ]{Rlıot bezi 
imal eyltnnekte olup malları A vroparıın ayni tip memm 
on tına faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 3087 
Tel.-raf adreslı Ba~rak I•mlr 

(H l) Per. 

Bay Dr. Ali Vahit 
Çocuk gıdaları evi ANKARA 

Çocuk gıdalarının serisini tamamtamıştır 

r:T.JJ.77..7.1!fLZ7~-LZZZ7.ZZZXZD 

BEZELYE UNU 
PiRiNÇ ,, 
MERCiMEK ,, 
NiŞASTA 
1RMiK 

il 

" ve bunların bilhassa, ETSUYU 
ile hazırlanmış 

ETSUYULU BEZELYE UNU 
ETSUYULU MERCiMEK UNU 
ETSUYULU iRMiK UNU 

ile 
Çoculdarınızl besleyiniz 

Her tara~an takdir mektupları aldığımız 

LAKT • 
1 N 

Bütün çocuk mamalarının en çok sevileni ve istenenidir. 
Her eczanede bulunur. 

Toptan sabt mahalli 

Lütfi Kroın 
ECZA deposu 

Salon, yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler nıohilvelcrile sü leyiniz ••• 

Merkez: 
izmir 

ikinci Beyle 
Sokak 

Nu 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anaf artalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
N u.5 T el.1426 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pa.yon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görmeğe şimdi

den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Nasırdan şikayet ayıpdır 

Ecz~cı Kemal Aktaş 
VAR 

VAR 
Hilil Eczanesi var 

Nasırol Kemal ( 3 ) iünde nasmaıı.ı yok eder. 30 kuruıdur. 

lzn.irr ithlit gümrüğü m··dür• 
lüğündeo: 

Tesbit No. Kilo gram Cinsi eşya 

193 500 Meyva ihracına mahsus •epet 
216 5000 Kimyevi golere 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eıya 13-9-935 inci cuma 

gilnü saat dokuzda açık arttırma suretiyle satılacağından ışıne 
gelenlerin ithalat güınrüj"ü satış komisyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 4-13 2783 (2006) 



1935 

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

• • 

Fenni 

. O' 

Üzerine her istediiinizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczane~inde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
elarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESiNDE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ve krokiler ıçm aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

G. D. G i R AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

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

~ENi ASIR 

r u e 

Yalnız 

stı 
birkaç dakika içinde 

b yerine neş' e-! 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
in her gün binlerce 
mustarib iı ısan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak bir 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevelJit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınkhğa 
karşı çok müessirdir. 

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

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzınirliJer Istan bul da nerede buluşurlar 

Beyoğ unda B İ 0 otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay m~r Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

ordon 13 • • • 
ınncı 
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:K:ÜBİ:K . ~ 
VAPURDUMANI i 
GÖZLÜ:g 

...... ~~7..'ô"'~~...c;r-~~ •f 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarı .41' 

ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTlJ~ 
HAMDI NUZHE 1 

Sıhhat Eczanes~ 

• 

• • • • • • • 
ne uil'rayır"z ••••••• .-

•••••••••••••••••••••••••••••••••Y•••••• ••••••••••••••••••••• 

Zong-o dak 
&:8.den Kömür~..u-

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada 

Lira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kurut 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü ya~•~ t2 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 1 

F. Perpinyani 
Mağazasında bulacaksınız 937 Telefon '3 

111rlf 
ı ıy11 ' 

ln~aatını7. ıçın atıdekııhtıyaçJarınızı pek ucuz d1' 
temin etmek isterscrıiı Halım a~a çıırşısırı. 

Kavalah Hasan Nurı , 
ticarothanesınA müracaat edınız 

Ç i N T O 1ıll (111 
Ç uk demir ve her neı . çitt•bııf1lt1"6 

Çını ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve htf & 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosııonla!. vee bO'""' 
musluklar ve kartalizasyon için demir doktTl 50ırt··· 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı ve , 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 1&•'' 
Yarll Çimentolar, BUtDn M•r 

En MD•a~t Şeraiti• ~ 
••ğ•z•mızd• SatıU .. 


