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İıntiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGIN 
Başınuharrir ve umumi neşriyat mUdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
---~~~~~~~~~~~~~~~-
- .A.BC>N':E:C ŞECFl..A..i:Ti: 

~Yamı müddet Türkiye için Hariç için 
- Senelik . . . . . . . 1300 2500 ı 
_Allı aylık . . . . . . 700 1800 

~ - TEl:EFON : 2697 

No. eo•c 

il 
Milletlmhin ileri atılmalarile dolu olan 

yaşama kudret ve hakkını dünyaya 
tanıtan bir devirde yaşıyoruz. Inkişaf
lanmızın ölçülmesi için içinde bulun
duğumuz, üzerinde ehemmiyetle dura-
cağımız işlerden birisi de muhakkak ki: 

20 llkte,rln Pazar gUnU 
Yapılacak olan Genel Nüfus Sayımıdır. 

Raşvekfılet 

istatistik Umum Müdürlüği!__ 

Cıwı1wriyetin Ve Oı•m1ıuriyet Eseri>ıin Belı:çisi, Sabahları Ç'ıkar Siyan GasetecUr Yeni Aaır matbaasında basıhnışbr. 
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0~.~nd~ .~devimiz Istanbul Ve A vrupadan 
tlte •;nyayı kaphyan tehlikeler E t ı s ı• • b• ı t• k 
~~ü,~~~'as~~j,~::~::~~·u:~ rey reye oma ıyı ır eş ırece Buna Benzer Haber Yok 
tatrı ar gerilmiştir. Böyle hir K d k •ı • • 
gün·.~nda ulusal koruma işleri a ar topra verı mesını 
dav urı en heyecanlı, en hayatiğ istiyor •• · Dün bir gazete Yugoslavya

nın 20 sınıf askeri sillh altına 
çağırdığını yazmışbr. Atinada 
çıkan Anekaarttos gazetesinin 
21 tarihli nüshasında Selinikten 

20 tarihile çekilen ve huduttaa 
alınmıı haberlere göre Yugoı-

buQ~ arının başında yer alırsa 
kaı ~ <lln tabiiğ ne olabilir? F ev• b 
heya e hadiselerin doğurduğu 
ları ecanlar ulusların uyanı1dık
... 1 nı arttırır, enerjilerini kam

ordu unun alınmalı imiş? 

~· ar K·. ltrl · .. ışısel ve sosyal karak-
but:rını zenginleştirir. uT ekler 
kın~~ İçin" umdesi daha ya
tin t"n anlaşılır. Bu hadisele
tlanı aşıdığı hakikatfardan ders 
'1lusı~Y~cak kadar uykuda olan 
ca e .r lıse kasırgayla karşılaşın-

rır er, kaybolurlar. 

linrp r lllak . acı arından uzak kal-
"erı:ksteyen!ere kuru barışse
Cür:ti .Yetmez. Saldırganların 
olınaı nı kıracak kadar kuvvetli 
ilin 

8 
:ır~ da gerektir. Cenevre

deği :.81 bu on bin yıllık inancı 
Çol( ş ırnıedi. Ulusların daha 
ları ~anıh an kuvvete tapacak-

u akkaktır. 

l·· k ltıin~r iye, hadiselerin gelişi-
Yor ı(;uk kanlılıkla takip edi
t~.' y nıseden pervaınız yok
la hal"Udduınuz çelikten bir ka
baylc ''b· ~dir. Dünya da bunu 
d&r k• ıliyor. Bundan ötürü-
•ıtraı) 1 barışın en sağlam, en 
Sıyas~~z. unsuru bulunuyoruz. 
roUardtınıız açı~br. Dolambaçlı 
lfinıil a,k serüven arlcasında 
lelin Yo tur. Ordumuzun kuv
gü..,e e, ulusuınuzun hayatiyetine 
"affak~rek bu2üne kadar mu
dan 1Yetle güttüğümüz ıiyasa
"e 80 Şaşmıyacağız. Ekonomik 
de"ri~al alanda koskoca bir 
ketin bn arkasındayız. Memle· 
)'e11•1 . ayındırlığı, hayat sevi· 
. nın .. k l'itnin Yu selmesi, sosyal cv-
~esi hn verimli yolda ilerle
Jılcrirn. ~rış havası içinde ener· 
\Jıusu~:ı:ı artırmamıza bağlıdır. 
~ti tehl:kn hayatiğ menfaat· 
arış eye düşmedikçe biz 

edece J.01cuları olmakta devam 
tışs,..,!;rkı D~rijanlarımızın ba-

Bunu ı en yürektendir. 
ltıa~a nla beraber kuvvetli ol
/\r81ulusçlk ~neın vermekteyiz. 
•c adaı: ~u~as~betlerde hak 
"etini kt •ozü hır kanun kuv · 
>'~tınla a:ı:anınadıkça sonsuz 
~ı kend!Dıkın en sağlam güve-
1tıannıak'ta uvvetimiz olduğuna 

yız. 

l',,Burada . . 
~~rke d' .. zengın f41kır1 her 
"'l!ıa. h uşen ödevi bir kez 
C>tduau atırlatınak isteriz: Türk 
ha\ta 1~0k kuvvetlidir. Fakat 
Çelik k nırlarımız baştanbaşa 
i'tild· •natlarla .. ·· ı .. d 
ei ır }f oru muş e-
düşrn~ avadan saldıracak bir 
gereb·11ı a karşı güvenle gögy üs 

1 nıek · · jaYıs1111 y ıçın uçaklarımızın 
l~ tebJi~:g;altına.ğ~ borçluyuz. 
i~ndeki h ışaretının verildiği . 
ttı~Yeliın ey~c~nı sakın kaybet
~11: ön .. · HadıseJerin gözleri
ıstifad une Yaydığı derslerden 
R" e etnıe . b"I ı· U"en: "T . yı ı e ım. Gerçek 
&;çilınez b~rk hav:- sınırları 80yliycb .1 ır kaledır.,, sözünü 
01acakt 1 eceiimiz gün hakikat 
nasıl ır. Ba.şbakan bu amaca 
tlııştır. vD~~bıleceğimizi anlat
sırga] I unyanın korkunç ka-
01dua aur a karşılaşmak üzere d·· 6 nu d .... 
llşen v . uşunerek üzerimize 

vaları-ı azıfebyi yapalım. Ha-
ı-a <&ı zın k . . l 

rtıanıa e çısı o an kah-
rcği sari yurd sevgimizin ör
iltı botyı bcak çelikten kanal
e\tlatlar dol verelim. Yurdun 
se · ın an ın d · h sı, bu .. :1 ar ım ısteyen 
a iyj Ji: her zamandan da

ttıalıd ' a a kuvvetle duyul-
ır. 

--~ .. e1. :eıısı:n 

Paris 23 (Ô.R) - Cenevre
den bildiriliyor: Baron Aloizi 
dün Beşler komitesi başkanı 

B. Madarya2aya Romadan al
dığı telgrafı tebliğ etmiş

tir. Bu telgraf ltalyan ba
kanlar kurulu tarafından neş
redilen ve komitenin tekli
fini reddeden tebliğin tefsiri 
mahiyetindedir. Aynı teşebbüs 
ikinci ltalyan delegesi B. Boks 
tarafından Fransız delegesi B. 
dö Sen Kanten nezdin
de ve ltalyan delegelerinden 
B. Bastiyanini tarafından da 
Türkiye delegesi B. Aras ve 
Polonya delegesi B. Bek nez
dinde tekrar edilmiştir. bay 
Aloizi Romadan aldığı telgrafın 
kopyesini bırakmamıştır. Fakat 
Cenevre çevrenlerinin tefsirle
rine göre, bu tebliğ karşılıklı 
bir teklif gibi değilse bile, hiç 
olmazsa muhtemel müzakereleri 
yeni bir şekilde göz önüne al
mak gibi telekki edilebilir. An
laşıldıgına göre Roma Italya ve 
Habeşistana yapılacak toprak 
tavizlerinin mahiyetini de öğ
renmeği istemektedir. 

1 - İtalya hükümeti Eritre 

Adis-Ababada Habeş ordusu kwnandanlaruıdan biri Habe~lıieri teşci 
ve bir papas askerleri takdis ediyor 

ve Somali müstemlekeleri ara- kelerinin güvenliği için bir 
sında birleşme temin edecek tehlike sayılan Habeş kıta-
topraklnrın kendisine verilme- 1. atmın silahsızlandırılması lü-
sını istemektedir. Şu tak- zumu üzerinde ısrar etmek-
dirde Habcşistana verilecek tedir. B. Madaryaya, baron 
deniz mahreci ltalyan topra- Aloizi tarafından yapılan bu 

teşc:'}>üsü B.B. Eeden; Bek, 
ğında olacaktır. Aras ve Sen Kantene bildir-

2 - Nihayet ltalya Şarki miştir. 
Afrikadaki Italyan müstemle- - So1111 4 ıi11di sahifede -

Tedbirlerin 
•• çyuzu •• 

lngiltere ve ltalya birbirlerini 
Karşılıklı inanca verdiler •. 

lavyan.an (21) Eylülde 20 sınıfı 
silah albna çağıracağını bildi-

ren bir telırrafın tercümesidir. 
Yugoslavyada böyle bir sefer-

berlik ilan edilmemiştir. Ne 
lstanbul, ne de Avrupadan bu-

na benzer hiç bir haber de 
gelmiş değüdir. Mesele üç gön 

evvel bir Yunan gazetesinin ha
yalinde doğ-muş bir şayıadan 
başka bir şey değildir. Yugoslavya Kral Naibi P1c11s Pol 

Manisadaki önemli _ toplantı 
~a. 

Uretmenin dilekleri 
Açıkça ortaya kondu 

Bay Avni 
Cumartesi gunu 

Manisada Cumhu
riyet Halk partisi 
binasmda İzmir ve 
Manisa Cumhuriyet 
Halk Partisi baı-
kanı Yozgat say
lavı bay Avni Do
janın başkanlığında 
lzmir - Manisa say
lavlanndan bay Re
fik Şevket lace,bay 
Kamil, hay Turgut 
bay Yaşar, bay dok-
tor Saim, bay Ke
nan ile üzüm ko· 
ruma şirketi direk-

Doğanın sözleri 

törü bay lsmait 

1. ·ıt uı 1 k . k ı ~ d Hakkı Ye üzilm is-ngı ere us ar onseyı arar arının~ ışına tihsal mıntakalann-

ç k v d b•ıd• • • dan gelen üretmen 
ı mıyacagını a 1 ırmıştır müme,silleri hazır 

Jtalyan Toıpidoları 

Paris, 23 (Ö.D) - Gazete
ler Italya beşler komitesinin 
önergelerini reddetmiş olmak
la beraber görüşme kapısını 
kapatmamış olduğunu, duru~ 

mun büsbütün ümitsiz sayıla
mıyacağmı yazıyorlar. 

Istanbul, 23 ( Ö.D ) - Öğ
leden sonra Paristen gelen 
telgraf haberleri Habeş mese-
lesinde aylardanberi ilk defa 
olarak uzlaşma ümitleri belir
diğini, Mussolininin konuşmaya 
temayül ettiğini, maamafih du-

~mun kolay olmıyacağmı bildi
rıyor. 

Londra, 23 (A.A) - lngiliz 
dış işleri bakanı dün akşam 
gazetelere bir bildirik vermiş
tir. Bu bildiriğe göre Romadaki 
lngiliz büyük elçisi, lngifterenin 
Akdenizde almış olduğu süel 
ve deniz tedbirlerinin bir taar
ruz mahiyeti taşımadığı hak
kında B. Suviç'e inanc vermiş 
bilmukabele B. Suviç Italyan 
tedbirlerinin de bir taarrm 
erkeai taıımadığını bG71k el
çiye söylemiştir. 

Dış işleri bakanlığının bildir- . bulunduğu halde 
diği Ingiliz ve Italyan harb " önemli bir toplantı 

·ı . . h k ti . . d yapılm&9br. 
gemı ennın are e ermın o- ~ 5 b hl · t 
y y • • y • • a a eyın aa 
gurdugu gergınlıgı gıdermek ,ı Sonu sahife 4 te Bav Av11i Doğa1t 
ve Italyan - Habeı anlaşınaz- t ========================== 
lığının bir ıngiliz - ıtaıyan çar- Alman vapurundaki cinayet 
pışması şekline gireceği hak· 

kındaki düşünceyi yoketmek T f 1 d b• • k d 
erkesini kovalamaktadır. ay a ar an ırı ar "a a 

Resmi çevenlerde tasrih edil- ' • 

~~ıi~=d~~:.:ri bı:~!~e~:~z ~t; şını şişe parçasil e ö 1 d ürd Ü 
mucibince üzerine aldığı taalı-
hütleri yerine getirmek ve teh- \. Dün gece yarısından bir bu- · 
like takdirinde menfaatlanm • çuk saat sonra limanda demirli 
korumak· iB:ıkanını Yermek iÇin bulunan Alman bandualı ltanri 
alınmıtbr. Maamafih lngikere- • 
nın hiçbir zaman uluslar soe
yetesi konseyi kararlarının dı

şına çıkmıyacağı ilive olun- ı 

ınaktadır. 

Evelki ıünkü ltalyan bildiri
ği hakkında yapmıt olduktan 
çözelelerde resmi çevenler bü
yük bir ketümiyet muhafaza 
etınaktedirler. Bu çevenler çok 
az nikbinlik göstermektedirler. 
Ingiliz ve Italyan deniz tedbir
lerinin hiç bir taarruz mahiyeti 
taıımadıklannın genel <>Mralr: 
anlaıılm•ı lzerine dulWllma 
deha malayim bir ..... iP-de 
inldpf edeceii ..-... h MI• 
~ 

vaporamda bir cinayet oldu. 
Tayfedan biri diğer bir tayfayı 
bir ıiıe parçasile yaralıyarak 
öldürdü. Cinayetin vukubul
duğu yargenel savaman bay 
Orhana haber verildi. Bay Or
han saat üçte limana gelerek 
cinayeti tahkika başladı. Aldı
ğımız tafsilata göre cinayet şu 
suretle vukubulmuştur. 

Vapur mürettebatından Al
man tabalı atetçi Seleatiyen 
Hatea birkaç fİfe bira içtikten 
80Dftl iki gan evvel aarhotlukla 
.ebepaiz olarak atetçi V &yikiyi 
dGiea 'M Medenberi vaporda 
bir çok arkadqlan ile kavıra 

- 60ltll " iMi $4Yfada -
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Hakikatı dostlara söyle-
mek, düşmanlara söy
lemekten daha büyük 

bir cesarete tevak
kuf eder. 

Bu Pecize çok doğrudur, çü11ki 
i11sa11, hakiki dostu kimdir, bilemez. 
Şimdi birbir/erille dost olnuyan kar
deşlere bile sık sık tesadüf ediliyor. 
Nerede kaldıki insan, meflıumull tam 
manasile dost bulabilsin ! 

Hal böyle o!u11ca, lıakikatı dost
lara sbylemek, düşmanlara söylemek
ten dalıa büyük bir çesarete tevakkuf 
d111ezmi? Çünki düşmanınızı bilir
siniz, ona göre vaziyet alırsımz ~·e 
tabii lırr doğruyu olduğu gibi diiş
manımza bildirmezsiniz. Halbuki 
dost salldığınız bir çoklarına /zakika!ı 
söyledinizmi, eger onlar yalnız ![Örii

nürde dostunuz, arkanızdan düşma
nınız ise vay halinize ! Bu lıakikat
ten öyle bir istifade ederler ve 9u lıa
kikalı ale1hinizde öyl' bir istimal 
ede.rlerki yalnız şaşmakla kalmaz, 
hazanda zarara ve felakete uğrarsınız. 

" Söz gümüş ise sükUt altındır ,, 
sözü yalnız bu vadide dogrudıır ? 

Mazlum 

Mektepler 
Orta nıektep namzet
lerine yer hulunaca i 

ilk ve orta mekteplerin va
ziyetlerini tetkik etmekte olan 
kültür bakanlığı terbiye ku
rulu üyesinden eski kültür di
rektörü bay Hiltmet Türk yap
makta olduğu tetkikabnı bu
gün bitirecektir Bundan sonra 
ihtiyacı karşılayacak şekilde 
yeni açılacak olan ilk orta 
mekteplerin miktarı kararlaş
mış olacakbr. 

İzmirdeki bir kaç ilk mek
tebin orta mektep haline ko
narak orta mektep namzedi 
olarak kaydedilmiş olanlann 
hepsine yer bulunacağı ve hiç 
birisinin açıkta bırakılmıyacağı 
haber alınmıştır. 

İlk mektebler içinde aynı 
şekilde yeni mektebler açılmak 
ve ihtiyaca göre muallim teda
rik edilmek suretile ihtiyaç 
karşılanacaktır. İlbay Fa%1ı Gü
leç dün bir müddet kültür di· 
rektörlüğünde bu mesele ile 
meşgul olmuı ve malumat al· 
mışbr. 

,. ....... . 
Buca istasyonunda 

Buca 23 ( Özel )- Buca is
tasyonu geniş vagonlann yana
şabilmeleri için sökülerek ge• 
niıletilmeğe başlanmıştır. 

Su lfl 
Uray su işlerine önem ve

rerek esaslı bir şekilde Buca
ya su getirmek çarelerini araş
tırmağa başlamıştır. 

Ekmek ı,ı 
Ekmekler bugünlerde bozuk, 

yinmiyecek bir haldedir. Şar· 
bay Nazım Amgin buişin önem
Je önüne geçmesini dileriz. 

·Buca Orta okulunda 
Bu yıl orta okula çok hücum 

vardır. Kadro taşmıştır. Okul 
binası kaydolunan talebeye dar 
geldiği için yanı başında olan 
bir ev kiralanmıştır. Talebele
rin bir kısmı burada okuya
caktır. 

•••••• 11 • 

Beş yıllık 
Plana göre 
Şarbay Dr. Behçet Uz dün 

mühendislerle yukarı mahalle
lere giderek orada yapılmakta 
olan lağım ve yol inşaatını tef
tiş etmiş ve yeni yapılacak 

olan yollar için mühendislere 
direktif vermiştir. 
Beş yıllık bayındırlık planı

na göre yukan mahallede di
ğerlerine tercih edilmek sure
tiylt! yapbrılacak inşaat tesbit 

••••• 
llbayın Önemli 

Diyevi 
Gonel nüfus sayımı zamanı

nın yaklaşması hasebile bazı 

kazalarda ve köylüler arasında 
bir telaş baş göstermiştir. Bu 
vatandaşlar suyımda nüfus 
cüzdanı olmıyanların ceza gö
receklerini zannetmekte ve nü
fus dairelerine bunun için te
hacüm göstermektedirler. 

Bir muharririmiz dün ilbay 
Fazli Güleç'i ziyaret ederek 
bu işin esasım sormuş ve bay 
Fazli Güleç demiştir ki: 

- Genel nüfus sayımı yal
nız nüfusu anlamak içindir. 
Cüzdan alma veya bu kayde 
dayanarak cüzdan verme ve 
eksiği tamamlama işleri eski
den olduğu gibi müracaatlar 
üzerine yapılacak ve nüfus me
murları yoklama ile bunları 

ikmal edeceklerdir. 
Umumi sayım cetvelleri nü

fusun kaç kişi olduğunu ve 
bau buna lazımlı bilgileri top
lamak içindir ve bu büsbütün 
ayrı bir iştir. 

ihracatçılar 
a 

Ekonomi Bakanlığından Tür-
kofis şubesine gelen bir tel
grafta Fransız alacaklıları ile 
anlaşmak suretile bunların 

Merkez bankasındaki alacak
larına mahsuben Fransaya ih
rucatta bulunmak istiyenlerin 
isim ve adresleri istenmiştir. 

Bay Şevki 
Borsa genel katibi bay İh

san tarafından vekaleten idare 
edilmekte olan İzmir Ticaret 
ve sanayi borsası komiserliğine 
Ekonomi bnkanhğı mürakıp ko
miserlerinden bay Şevkinin 

atandığını yazmıştık. Bay Şevki 
dün sabah borsaya gelerek 
yeni vazifesine başlamıştır. iz-
mir ve muhitini cok iyi tanı

yan bu arkadaşa yeni vazife
sinde muvaffakıyetler dileriz. 

Bay enan 
Finans bakanlığı varidat ge

nel direktörlüğüne atanmış 

olan defterdar Bay Kenan Yıl
maz Cuma ıünü yeni. vazife
sine başlamak üzere Ankara
ya ~idecektir. 

•••••••••••• 

Ehli hayvan 
Sergisi 

Tepeköyde beş ve altı birinci 

Teşrinde açılacak olan ehli 

hayvan sergisi için bir çok köy

lerde hazırlıklar yapılmaktadır. 

Baytar direktörlüğünde açılan 

deftere şimdiye kadar epiy 

heyvan kaydettirilmiştir. 

Y ılbaşındanberi 
Ne kadar 
Göçmen geldi? 

Bu yıl Trakya genel enspek
törlüğü bölgesine Romanya, 
Bulgaristan ve Yugoslavyadan 
5047 evde 18190 nüfus göç
men gelmiştir. Çoğu Elaziz iline 
yerleştirilen birinci genel ens
pektörlük bölgesine gelen göç
men sayısı 150 evde 530 nü
fustur. Bu iki bölge dışında 
ise 1191 evde 4658 nüfus göç
men gelmiş ve yerleştirilmiştir. 
Hepsi 6388 evde 23378 kişidir. 
Memleketimize göçmen gelmesi 

~ uz·· leri izi koruma için alınan 
d çok eyi tesir yaptı 

!Ş piyasa arda cani lık ve tatl lık vardır 
Türkofis Almanya şubesin

den üzümle:-imizin fi:ıtleriııin 

korunması hal· kında hük fımeti
mizce alınan tedbirlerde Al-
manya piyasasında husule ge
tirdiği tesirler hakkında Elco
nomi bakanlığına bir rapor 
gönderilmiştir. Bu rapor çok 
önemli noktalan ihtiva ettiği 

için aşağıya yazıyoruz: 
En önemli bir çıkat üz ·mü

müz olan ve binlerce Türk 
köylüsünün tek kaıanç kay 
nağı olan kuru üzümü ko
rumak için Türk hükumeti ta
rafından alınan tedbirler Al-
manya piyasasında büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Alakadarlar fiatlcrin bu sa
yede beklenmedik sarsıntılar
dan uzak kalacağını ve böy
lece birçok zarar ve tehlike
lerin önüne geçileceğini kuv
vetle ümit etmektedirler. 

iri· ği d 
Dün akşam geç vakıt bor

sada ihracatçılar birliği toplan
mıştır. Vakfın geç olması h:ı

sebile salahiyettarlardan ma1fı

mat almak imkanını bulamadık. 

Dışarıda dönen rivayetlere 
göre dış p·yasa için tesbit 

edilen fiatlerin yükse.< bu'un
ması yüzünden iş yapılamadığı 

ileri sürülerek dış p yacıa fiat
lerinin tekrar göı üşülmesi hak-

kında bir teşebbüste bulunul
masına karar verilmiştir. Yal'ln 
salabiyettarlardan malfımat edi
nerek tafsilat vereceğ~z. 

ay ·· zhe 
u ay sonunda lzm"re 

gelecek 
Devlet demiryolları gene! 

yardirektörü Cemal Hidayet 

Kayseri işletme espektörlüğü

ne, Hasılat dairesi yardircktö-

rü Muhsin demiryolları genel 
yardirektörlüğüne, Hareket di-

rektörü Bay Nüzhet İzmir ye
dinci işletme direktörlüğüne, 

işletme espektörlerinden Ke
malettin hareket direktörlüğü-

ne atanmışlardır. Bay Nüzhet 

ödevini devrettikteu sonra bu ay 

sonunda lzmir.e gelerek yeni 

vazifesine başlıyacaktır. Hare
ket direktörü Bay Kemalettin 
demiryollar kongresine iştirak 
etmek üzere iki güne kadar 
Avrupaya gidecektir. 

idman Cemiyet
lerinin Toplantısı 

Türkiye idman cemiyetleri 
genel merkezi, Türldyede spo
run büyük bir hızla ilerlemesi 
ve yükselmesi için yapılması 

lazım gelen işlerin beş yıllık 
bir programını hazırlamağa 
karar vermişti. Bunun ıçın, 
genel merkez birinci başkanı 

B.Aziz Akyürek'in başkanlığın
da bir komite kurulacaktır. 
Komiteye spor işlerinde çalış· 
mış tecrübeli ve bilgin kimse
ler seçilmi ilk toplantıyı yap· 
mah üzere genel merkeze ça· 

Hükümctimizin hu değerli 
Vt! pek yerinde tedbiri üzerine 
dış piyasalarda dahi bir canlı
lık ve tatlılık başlamıştır. 

Ad1 sanı olmıyan bazı ihra
catçılara kaçamak yapılmasına 
artık meydan verilmiyeceği 

katiyetle anlaşıldıktan sonra 
kuru üzüm piyasasının bir kat 
daha eyileşeceği şüphe!iz 

say1lmaktadı. Bundan do
layı Türkiyece alınmış olan 
tedbirlerin tatbik'nde çok bü
yük bir itina ile davranılması 
gene surette dilenmektedir. 

Piyasaya gelince; bu hafta 
içinde işlere devam edilmiştir. 

Yapılan alavireler normal çok
lukta gösterilmektedir. lzmir
den istenen fiatlarda bir haf
ta öncesine karşı hiç bir deği
şiklik olmamamıştır. 

1935 ütünü lzmir üzümleri 
üzerinde yüz kilo başına sif 

•• 

Hamburg yapılan teklifleri aşa
ğıya yazıyoruz : 

Fiat : yüz kilosu Türk lirası 
sif Hamburg 7 numara ekst
risma Karaburun 12, 8 numara 
küp Karaburun 13, 9 numa
ra Auslese Karabuı un 14,50 
10 numara nesplos oltra, 17 ve 
11 numara ekselsiyor 20 dir. 

Rakib mallardan Yunan 
Kandiya üzümleri ise yüz kilo 
başına s\f Hamburg aşağıdaki 
fiatlar üzerinden teklif edil-
miştir: Yüz kilosu filorin üze
rinden sif Hamburg 1 numara 
30,50, 2 numara 25,50, 4 
numara 22, 5 numara 19, 7 
numara 17, 21 numara 21,75, 
24 numara 24, 25 ııumara 
25 dir. 

İşittiğimize göre rapor haf
tası içinde bulunan Kandiye 
üzümleri üzerinden hemen hiç 
iş olmamışhr. Çünki ithalat 
müsaadesi almmamışhr. 

•• 
Uzerine 

z 
ha 

ur 
aata 

n 
Başladı 

un Nazımlık Rolünü Görmesi /uru 

Derin Sevinçle Karşılandı 
Üzüm kurumunun direktörü 

bay Ismail Hakkı yanında üzüm 
simsarı bay Abdi olduğu hal-

de dün saat dört r.addelerin
de bornava ge!erek hemen 
mübayeatn başlamıştır. 

Borsada bulunan alakadar

lar mübayaa başlar başlamaz 
sevinç alameti olmak üzere 

dakikalarca ellerini çırparak 

memnuniyetlerini belirtmişler
dir. 

Vaktin geç olması fazla 
mübayaaya imkan vermediğin-

den 7,5 kuruş ile 8,5 kuruş 
arasında 241 çuval üzüm alın
mıştır. 

Üzüm kurumunun ani olarak 
mübayaata başlaması alıcı ve 
satıcı tüccarlarımızı çok ilki
lendirmiş ve piyaçada o saat 
tesirini göstermiştir. 

Dün sabah piyasada görülen 
hafif gevşekliğin bu müdahale 
üzerine önüne geçilmiştir. Ala
kadarlar telgraflar'a mülhakata 
vaziyeti bildirmişlerdir. 

Borsada mecmuu satılan 
üzüm miktarı 5,75 kuruşia 16 
kuruş arasında [ 7214) çuval
dır. Bir aralık kendisini ziyaret 

Bay İsmail llakkı 
Üziim Kurama Direktörü 

eden muharririmize şirket direk
törü bay lsmail Hakkı demiştir 

ki: "Her şeyim hazırdı. B~gün 
öğleden sonra piyasanın gev-

şediğini gôrdüm. Ve hemen 

borsaya giderek mübayeaya 
başladım. 

Hiçbir dakika hiçbirşeyi gö

zümden kaçırmıyorum. Dış pi
yasaları da adım adım takibedi

yorum. Herzaman nazımlık ro
lünü yapacak dış piyasa ile 
iç piyasayı yekdiğerine uygun 
bir şekilde yürüteceğim. ,, 

' . ' f l .l> . . .. ,,J~ .. 
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iYANA BüL .Lü 
Mümessili : Son çevirdiği çok güzel filimlerle beyaz per

denin hakiki bülbülü ünvanını kazanan 

MARTA EGE T 
Mevsimin ilk büyük filmi 

yrıca PARAMUNT dUnya havadisleri 
Seans saatleri hergün 15, 17, 19, 21.15 de 
Cumartesi 13.15 talebe matinesi, pazar 13 de başlar. 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 

vardır. 

ŞEMDEN 

Korku insanların yüreğine 
ne zaman ve niçin düştü k~~ 
bilir, bilinmez amma aceba ıl 
önce erkek mi korktu, kadın 
mı korktu? Diye düşünüyoruP1· 
Ve nihayet kendi kendiıPe 
sorduğum bu suale yine keıı· 
dim cevap veriyorum: 

- Herhalde evvela kadıP 
korkmuştur .. 

Neden mi? Şimdiki yaşayışı· 
mızı gözönüne alınca mutlaka 
bana hak verirsiniz, çünkü eıı 
çok korkan kadınlardır.Siz diye· 

ceksiniz ki: Kadmdan besbeter 
korkak ne erkekler var. Aın~ııU· 
Bu da bilmediğim şey .d~gd' 
lakin herhalde böylelerını 
ya küçüktenberi annesi kor 
kutmuştur, ya kız kardeşi, Y 
k k .1. · i'{et 
ansı, ya ızı, ya sevgı ısı ... 

halde bir kadın parmağı vardır· 
Geçen gün bir sokaktan g~· 

. d .. d" . . arı bit çıyor um, gor um: m Y 
kadın; iki kolu kim bilir ner~· 

'fıJJlf de kopmuş, bacakları kesı . 
b . ·· ~ d d 'b t bir dı· ve ır gog e en ı are 

lenciye sadaka veriyordu. Be 
biraz ilerleyince arkaoıda telBŞ 
lı sözler belirdi: 

- Hırsız, hırsızmış .. 
- Bu mu? 
Durdum, döndüm, bakt1111

11 
demin dilençiye sadaka ve~e ti 
kadın yoldan geçen kadın s 
toplamış, heyecanla anlatıY0'' 
ben de işitiyordum: 

- Hırsız olmasa böyle 
yapar, çantama .ba~ıy .. or, te~; 
den tırnağa benı suzuyor, 

dik yüzüme bakıyor, d'ğı 
Anlattığı ve hırsız ~e Ji· 

insan elleri, kollan kesık 
lenci idi.Düşündüm bu adaı:, 
neresi hırsızlık yapacak aca 
hangi kolu ile çalacak, ba;sJI 
ayakla kaçacak ... Kocaların k • 
başka herşeyden korkan 1':) 
dınların korku hulyalar• 0 ba~I 
dar ğeniştir ki kölgeye r· 
can verirler. Fırtınadan 1'0r· 
karlar, fareden, kediden!? 1<;

11 
karlar, elhasıl sudan, hava el 
bir çok korkuları vardır. ~ef 
bazı zamanlar olur ki ke~t\İ tit 
boş bir evhamın korkusıle 
re) ip telaş ederken hiç yo~t~ 
etrafındakileri yanındakiler• 
telaşa verir, korkuturlar.. 11• 

Şimdi bana hak verdinıı :, 
nırım, herhalde ilk defa kor 

8 
ve korkuyu erkege aşıls1pi 
kadın olmuştur. Bilmeın bett 
· b'I' · · · B n bB nız ı ırmısınn:: unu u1' 

!Jir hikayesi de vardır, ç~~ııd 
ken okumuştuk: Adsıı 3 o>• 
korkusuz bir genç bir ço~ pııı 
ceralardan sonra bir ka .!.,e 

k h 1 d .. gu .. 
yeme sa an arına ırı ıds 

cinler koyup sofrada kaP~o>uŞ 
açarak uçurmasile kor 
korkuyu öğrenmiş.. r1' 
• Bilmem siz nasılsınız:. J(~s1' 
deyince benim aklıma ınutlcO 
kadın gelir, kadın heıPkolıJr 
kaktır hem kadından kordll 

To9' 
-~~~+41•+--------~ ' 

Otobüslerden 
Şikayet \jıııe 

Cumartesi ve Pazar g ,ı11 
Alsancak ile Halkapınar fe 

sında işliyen otobüslerin s:r• 

lerini tatil ettiklerini ~:~.aJJ 
Şarbaylığın nazarı eh 

celbetmiştik. taııı 
Sair günlerde bile !11uııda bll 

işlemediklerinden o cıv.a~oşlc 
lunan halkı ve aıneleyı s1' 

d ~ ve 
bir vaziyet~ sokul .~~u ao>eJe 
şamları inhısarlar tutun çıılı 

·ı d' v .. elerde .... sı e ıger muesses . bıl w 
şan bir çok kimselerıo 11,ıc 
tizamsızlık yüzünden I{arŞırd•" 

· ·kaç 0 ve Bornova trenlerını 11ıır 
lan ve saatlarca Halk3 P

1 
tb•' 

bekledikleri dün yine Olar 13e 
tu · mıza şikayet olunınuŞ cli1'1'' 

tediyenin tekrar naıarı 
tını celbederiz. 
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BAYAN TALYEN 

Bobesplyerı 
Yere Seren Kadın 
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Her baş alkış ar ve sevinç getirecektır. Bidos mektubla- j 

bağrışmaları arasında düşü- rını buraya, Serı Jorj caddesi- ı 
Yordu. Robespiyer yirmıncı ne göndersin. Hele eşyalarımın 1 
olarak bitti. CeJlat, onu satır satılmasında acele .. etsin, .zir_a ı 
altına almazdan evvel halka da- of.lumu tekrar gornıek ıstı-
ha İyi göstermk için yüzündeki yorum. 
~argıyı bir hamlede çekti. Sargı Bayan Boharneyi bekJiyorum. 
~k ıztırab bağrıntısını bastı. 4 Hemen yanıma çıkarırsınız. 

u, meydanın art köşesinde ı Termidor kahramanı, eski 
ikisleri duyulan bir gürleme } biçim alçak karyolasına uzandı. 
oldu. Bir an için, suratı bo- r Yan tarafları yarık ve göğüs 
~~muş, kanlı, çenesi sarkık, ı· altı sıkı muslin bir entariden 

•tleri kırık olarak gözüktü. çıplak, cilalı ve pembe ayak-
Terezya avuçlarını kulakla- 1 ları dışarı çıkıyordu. 

tına kapamıştı. Üç baş halka Kısa ve alnı etrafında buk-
IÖsterildi. Robespiyer, Dumas lelenmiş saçlarını yeniden bir ;e Hanriyo'nun ba9lan! "Dik- taç gibi taşıyordu. Odaya gü-
atör "bAk' " k . . it un . ,,, a ım,, ve as er,,. neş gırıyor ve a ın ergan 

r ereıya gözlerini kapadı. üzerinde toz daneleri dansedi-
Bir dul haykırdı: yordu. 
- Haydi şimdi de Dumas Genç Geri'nin hareketini 

~nayı boğmağa gidelim. Ro- heyecansız karşıladı. Ta'yen 
espiye.ri evinde tutan kadın, uius,al kurtuluş komitesine ge-

Perdelerine asıldı. çirilmişti. Talyen kamoy tara-
Halk açılmağa başladı. Bu fından irticaın en büyük başa-

ltıanzaradan başka türlü heye- rıcısı sayılan adamdı. Ro-
tana düşmüş bir adam Terez- bespiyeri yalnız başına o 
~nın Yanında duruyordu. Saç- devirdi. Ulusun hatırında 
ç k kırlaşmıştı. O da hapıstan kaJan ancak hançer silahlı 
1 

:!ordu. Marki dö Saddı. kalkmış koldu. Onun sayesinde 
esedler Madlen mezarlığı giyotin devrilmiş, hapisaneler 

:kfÖmüldükten sonra Talyen açılmıştı. Böyle büyük bir hiz-
c1ı~ •atçıların başları koparıl- met mazinin günahlarını örter · 
1' ~n~ Konvansiyona bildirdi. ve af ettirir. Kral katili, eylul 

1 
eli rılc telgrafları yığın yığın kıtalcisi, prokonsol T ermidore-
e Yordu. Talyen: uya bütün Fransanın bağladığı 

d - Haydi, dedi, haydi biz minntdarlık içinde unutuldu. G Yllrddaşlanmıza kanşalım. . jozefin dö Bohome tuvalet 
B·e~l sevince ortak olalım. odasına girdi.Terezyayı kucak-
~ lllüstebidin öldüğü gün Jadı ve bol bol öptü. 

;etlik bayramıdır. J - Acele kurtuluşumu size 
eli kşaın her tarafta dansedil- borçluyum. Talyen vatandaş 
~ Parlak arabalar, çıplak bunu bana bildirdi. Onun ha· 
r Uzlar, pırlanta taçlar, batı• pishaned~ ne kadar sevinçle 
,•••. kaybolan bütün bu şeyler . karşılandığını bir görseydi-
t't•den gözleri kamaştırıyordu. niz! Halk yığın halinde koş-
luo antaların kapısında deston• muş, onu takdis ediyor, 
1 garsonlar yerlere kadar eği- kucaklıyordu. Bizi de kucaklı-
erek IA 1 • • se aın alıyorlardı : yorlardı. Henüz hüriyet erını 
Yır:; Bir araba lazım mı, Ba· iade edemediği kimselere de 

Talyen vatandaş! "Merak etme-
Yed' h k Yen· 1 Yaıında bir çocuk bu yiniz diyordu. Burada da a ço 

ler 
1 lllanzaraların, yeni tabir· inlemiyeceksiniz, bugün yine 

be:n. ne olduğunu sordu. Ro- geleceğim.,, Bundan daha bü-
Pıyerin "f·· ·ı b- "k b. yu··k ve daha haklı bir halk de-· . . o umı e uyu ır 
gışıklık olduğu b !dirildi. sevgisi hiç görülmemiştir. 

Termldor mUlkU Terezya: y,;; F
1 
rene}, Bordoya mektub - Oh, dedi, Paris sakin ve 

nıı rna 1• Bidosa yaz, kitaraları- mes'uttur. Her kesin yüzünde 
' Portak l - ı k d arab a agaç arımı, atımı ve şev var ır. 

tek arnı satsın. hemen buraya - Bu sizin eserinizdir. ba-
liıı~r, .kahve, şarap ve mum yanım. Aşkm zaferidir. Sizin 
ihr ersın: Bütün bunlara çok ' kurtarıcı nüfuzunuuuza herkes 
ris;~acımız var. Halbuki Pa- şükür ediyor ve gözelliklere 
Gö d hulunmıyar gibi birşey. peresteş ettikleri kadar eseri-

n erec - · l k b l 1 Post . egı şeylerin sür'at nize de minnettar ı es er er. 
ra .:~•le gelmesini isterim. Zi- Mübalağa mı ediyorum? işittiği 
kalı 1 

,Postalar asırlarca yolda me göre ne Pale Ruvayale, 
iste~~j lzabo yo!daş bütün bu ne Şanzelizeye, ne tiyatroya, 
\tad ~ ~ri. kolaylaştıracağını hi~. bir yere gidemez mişsi-
t1 .... e rnıştır. Bir müsaade la· nız ki halk hemen kalkıp 

... sa B"d 
siıı S .. ı 08 ona müracaat et- sızı alkışa tutmasın ! Sıralar 
eli~ oyledikinı şeylerin satışile üzerine biniyorlar, sizi seyret-
Unıue oldukça para geçeceğini mekten yorulmıyorlar. Nasıl, 
iün Yor. Zaten dört beş ben size zındanda dememiş mi 

[ Rid~ tadar Geri de oraya idim ? 
,. e ve lazımsa daha para 

NAZARIDİKKATE 
te 

3~ beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve Babkok sis
ka~ınde ( 81 ) borulu bir buhar kazanı ile saatta ( 35) tona 

tef ar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'lar, yatak ve 
err.. ı · ıisat uat arı muhtelif kuturlarda kasnakları satılıktır. Bu te-
T layet az kullanılmış yeni denilebilecek bir vaziyettetir. 

silind.'P~erin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
ır anede Bay Reşada müracaatları. Telefon : 3986 

20-21-22 - 24-26-28 (3117) 

Ingilterenin durumu 
1 

lsınet lnönii, Fevzi 
Bugünkü kararlarla kesin olarak ~ç~k·rn~k Ankaraya 

'1' J)()ndüler 
Meydana konulmuş olacaktır... 1 ANKARA 22 (A.A)-

A • l K d kk b d • l Cumur Başkanı Atatürk be-
.:-\.ffilra erin şayanı ı at jr iyevı N raberlerinde başbakan İsmet 

Londra, 23 (ÖR) - Başba- nülmektedir. yüz deniz sübayını muayyen lnönü, Genel kurmay başka-
kan B. Baldvin Londraya dön- ~ir Samuel Hor B. Edenden bir müddetle yeniden donan- nı Mareşal Fevzi Çakmak, lç, 
müş ve yarın toplanacak ba- telgrafJa Cenevredeki durum mada hizmet almağa çağıra- ~ ~ Finans vve ekonomi bak~n.la-
kanlar kurulunu hazırlamak ve bilhas~a son günlerde muh· cağını teyit etmektedir. rı oldugu halde şehrımıze 

telif memleketle" delegasyon- I llt d I I I tik dönmüşlerdir. üzere bakanlarla birçok gö- ng ere e u usa s raz N -~XY:A.rrz,.,.~~)'.JrAJr.ıifrJa 
ları arasında ya;--ı)an hususi L.~~_,·'"·",_,,..,,. 

rüşmeler yapmıştır. Kuru:un görüşmeler hakkında bir ra- Londra, 23 (Ö.R) - Ingiliz B dırlık Baka-
müzakere ruznamesi çok yük- por istemiştir. • hükumetinin bir ulusal istikraz ayın 
lü olacak ve l>ilha '>sa ltal- Amir~~ Ker'ln dlyevl yapmağa karar verdiği gittikce Dl lstanbulda 
yan - Habeş aniaşmaz'ığında " Deyli Kronikil ,, gazetesi teeyyüt etmektedir. Dün finans 
Büyük Britanyanın durumu Amiral Ker'in çok ilgi oyandı- bakanı tarafınclan verilen söy-
hakkında kat'i bir karar a ın- ran bir diycvini neşretmiştir. levde bu fikri sağlamlaştırmış-
ması görüşiilecektir. Amiral büyük Britanyanın tır. Pek az !>ÖZ söyleyed B. Çem-

Gazetelere göre Ingi- ltalya ile hiı; bir anlaşmazhk herlayn diyevleri lngiliz kamoyu 
liz bakanları lnğiliz imparator- sebebi olmadığını ve ltalya ve bilhassa sıyasal çevıenler 
luğunun mukadderatı ve Av- ile Uluslar Kurulu arasında üzerinde daima derin etkiler 
rupanın geleceği üzerinde çok ihtilaf halinde zecri tedbirleri (tesirler) uyandırdı. Bu defa da 
etkili olacak tedbirler ala- tatbik vazifesini kendi üzeri- Finans bakanının, Imparator-
caklardır . Bazı çevren- ne a!amıyacağını bildirmiştir. tuğun güveni namına ulusal 
lere göre resmi toplanış TekaUde çıkarılanlar müdafaanın takviyesi gerekli 
tarihi 29 ilkteşrin olan avam Vazifeye çağrıhyor olduğunu söyle~esi bundan 
kamarasının daha önceden top- Londra 23 (Ö.R) - Amiral- çevrenlerde derin tesirler uyan-
lanımıya çağırılması da düşü- lığın tekaüde çıkarılmış bir kaç dırmıştır. 

Fransız ...... 
Donanması 
Kuvve enivor 

v i:J /,. < t I lıffl 
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ı Harp çıkarsa Yunanis
tan bitaraf kalacak ........... 

ATINA 23 (Ö. R) - Anek
sartihs gazetesi Italya - lngil 
tere arasında harp çıkarsa Yu
nanistanm bitaraf kalması la
zım geleceğini yazıyor. Yuna
nistanın doğu Akdenizdeki 
merkezi veziyetini ileri süren 
muharrir, bu memleketi e.e ge
çirmenin lngiltere için de, ltal
ya için <'e çok önemli o.<ıcağı
nı da iddia etmektedir. lngil
tere, Itaiyan hücumu karşısın
da bırakmağa mecbut kalacağı 
Malta yerine Yunanistanrla de-

niz ve hava üsleri bulacak, 
Italya ise Yugoslav hücumuna 
karşı Yunanistanla arkasını ko
ruyarak Karadeniz yolunun hi
mayesini de temin edecekmiş. 

Fakat her iki halde de Yuna
nistanın kazançtan şok zararı 

olacağından memleketin bıta
rnf kalması ve bu bitaraflığı 
kuvvetli olarak korumlandır

ması gerektiğini yazan muhar
rir ancak bu şartla Yunanista
nın irkinliğini herkesin saya
cağını bildirmektedir. 

to yarışlarında 
Ağtr yaralanan Bayan Samiyenin 

Sıhhatı eyiliğe yüz tuttu 
lslanbul, 23 (Ö.D)- Dünkü otomobil yarışında Köroğlu sahibi 

Bay Burhan Cahidin refikası Samiyenin idare ettiği otomobil 
parçalandı. Samiye ağır, şöför Aziz hafif surette yaralandılar. 
Yaralılar hastaneye kaldırıldılar. Bayan Samiyeniu ilk tedaviden 
sonra ahvali sıhhiyt!si eyiliğe yüz tuttu. Kolunun kesilmesi 
tehlikesi bertaraf edildi. 

Sındırgın:n Bir Köyünde Büyük Bir 
Yangın Çıktı 100 Ev Yandı 

Istanbul 23 (Ö.D)- Sındırgının Dokumacılar köyünde büyük 
bir yangın çıktı. 99 ev, 95 zahire anbarı, 19 samanlık yandı. 
Köylünun zararı büyüktür. 

Istanbul 23 ( Özel ) - Ba
yındırlık bakanı Ali Çetin Ka
ya, beraberinde devlet demir
yolları genel dirktörü lbrahim 
Baybura olduğu halde dün An
karadan geldi. 

ispanyada 
Madrit, 23 (A.A) - Cumut 

başkanı Zamora kabineyi teı· 
kilde memur ettiği Alboye, 
partiler arasında siyasal bir 
mütareke ve geniş bir ulusal 
hükumetini kurmasını söyle
miştir. 

Laval'ın gezisi 
C!ermont F errand, 23 (A.A) 

Dün Auvergnde bir gezi yap
mış olan B. Laval bugün Ce· 
nevreye dönmüştür. 

Seydiköy 
Yolunda -...... 
Otomobil - Araba 
Çarpışması oldu 

Evvelki gün Seydiköyü-lz
mir yolunda Killik mevkiindc 
bir otomobille araba çarptşmas 
olmuştur.Izmirli Ömer oğlu Me
tin, yanında bir arkadaşı oldu-
ğu halde özel otomobili il 
Seydiköyünden Izmire gelirke11 
arabacı Cemile arabasını çarp
tırmış ~ .. e kalçasından ağır su· 
retle yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Kazadan sonra bir manevra 
ve fren yavmış olan Metin 
arabayı tam yolun kenarında 
durdurmuşsa da otomobilin iki 
ön tekerleği yolun kenarından 
dişarı çıktığından otomobil 
dört metre derinliğindeki de
reye yuvarlanmıştır. Metine bir 
şey olmamıştır. O sırada oto
mobilde bulunan arkadaşı da 
kendisini aşağıya atmak sure
tiyle kurtulmuştur, yaralı ara
bacı hastahaneye kaldırılmışhr. 

Paris, 23 ( A.A ) - Sü ba
kanı Pietri Ekselsior gazetesine 
diyevde bulunarak hiçbir deniz 
devletinin Fransa kadar donan
masını kuvvetlendirmeye çalış
madığını Fransanın bugün 
426,000 tonilatoluk bi; donan
ması olduğunu, buna yapıl
makta olan otuz beşer bin to· 
nilatoJuk iki zırhlının dahil bu
lunmadığını ve bu zırhlıların 
önümüzdeki yaz hizmete gire
ceklerini söy. emiştir . 

Bakanlar kurulu 
Londra, 23 (A.A) - Bakan

lar kurulunun yarın toplanacaj1 
teyid edilmektedir. 

Telefon 
3151 TAYYARE SiNEMASI 3151 

Arnavudluk'ta 
İdama mahkOm edilenler 

Tiran, 33 (A.A) - Fieri Di
vanıharbı tarafından ölüme 
mahküm edilen isyancıların 

cezasını Kral hapse değiştir

miştir. Bunlardan yalnız Heku
ran asılacaktır. Bu adam ev
velce de iki kişi öldürmüş bu
lunmaktadır. Sonra General 

öldürülmesine de 
kanşmııtır. 

En son 
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BUGÜN: iki Büyük Filimle 
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1- SOKAKLARDA AL TIN 
Albert Prejean, Daniel Darieux, büyük şarkılı komedileri 

2 - flıt.ŞK ÇiÇEKLERi 
ea,tanba,a dans, mUzlk, gUzelllk ve a,k fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüJeri 
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sistt-m 

Bir 

ve tamamen otomatik 

fabrikada 
' 

yapılmaktadır. 

ve modern 



G··ztepe S{ali 
Oyun çok güzel ve heyecanlı olmuş 

ve Altay 5 - 3 yeni miştir 

Oözupe takanı 
Altay - Göztepe takımları 1 gibi daha emniyetli bir vazi-

Pazar günü karşılaşblar. Göz- vete geçti. 
tepe tam kadrosile çıkmıştı. Oyunun en güzel ve heye-
Altayda kaleci Cemil ile Şükrü canlı kısmı bu sırada cereyan 
yoktu. Oyun umumiyet itibarile ediyordu. Çoktanberi Maç sey· 
güzel ve heyecanlı oldu. Neti- retmemiş halkın da izhar ettiği 
ı::ede 5 - 3 Göztepe galip çıktı. alaka ve heyecan ile adeta 
Oyunun daha albncı dakikasın- bir lik maçı yaşanıyordu. Bu ka-
da ilk golü atan Göztepeliler Al- naatı Altaym bu sırada yaptığı 
taydan güzel oynamakta devam ikinci gol büsbütün takviye 
ediyorlardı. Onbeşinci dakikaya etti. Göztepenin müşkil vaziyete 
doğru A!tay beraberliği temin düşmesi bekleniyordu. Fakat 
edince oyun biraz daha kızışır bugün fena oynıyan Altay mü-
gibi oldu. Fakat daha müessir dafaası dördüncü golü yemek-
hücumlar yapan Göztepe mu- ten kurtulamadı. Bununla bera· 
hacim hatb sonlarda ikinci bir über Altay muhacim hath bir 
gol daha yaparak devreyi 1 - 2 gayret daha yaparak üçüncü 
galip bitirdi. golü yaptı ve 3-4 gibi yine na-

lkinci devrede Altayın bu zik bir durum oldu maçın bü-
ehemmiyetsiz farkı kap~taca- tün hulasası şimdi şu dur ki 
ğını umanlar çoktu.Fakat Göz- eğer Altay müdaffası dayanıpta 
tepe bugün güzel oyunlanndan beşinci golü yemeseydi netice-
birisini oynamakta devam edi- nin beraberlik olması çok müm-
yordu. Birinci devrede gevşek kündil. Bu olmayınca Göztepe 
oynıyan Vahabın gayretleri hep iki gol farkın verdiği gayretle 
boşa gidiyordu. Derken Göz· oynıyarak oyunu galibiyetle 
tepe bir gol daha yaparak 3-1 bitirdi. 

........ 4 

Balkan olimpiyatları 
Pazar günkü müsabakalarda Yu
nanlılar çok muvaffak oldular 

lıtanbul 22 - Altıncı Balkan 
olimpiyatlanna bugün Kadı· 
kayde Fenerbabçe stadyumun· 
da devam edildi. 

Bugün pazar olduğundan 
seyirciler dünden çok daha 
fazla idi. Seyirciler arasında 

altıncı Balkan olimpiyatları baş• 
kanı inhisarlar bakanı Ali Ra
na Tarhan, saylavlar limanımız
da bulunan Yunan donanması 
kumanda ve sübayları, sefaret
hane ve konsoloshaneler erka
nı hazır bulunuyordu. 

Cumur başkanımız Atatürk 
ile Yunan Cumur başkanı Za
imis ve Bulgar kralı Boristen 
gelen ve atletlere muvaffakı
yet temenni eden telgraflar 
okundu. 

Müsabakalara tam saat 13.10 
da başlandı. Evvela 200 metre 
ıür'at seçmeleri, 400 metre 
manialı seçmeler yapıldı. Sonra 
bunların finalleri oldu. Disk 
atmada Veysi en önde iken 
Yunanlr Pilas f.OD atışta Balkan 
rekorunu kırdı. 

lavları hayli geride bı· 
raktılar. Balıkesirli Raif 200 
metreyi çok güzel koştu. 29 
Eylül Pazar günü Balkan 
oyunlarının sonuncusu da ya
pılacaktır. Bugüngü müsaba
larda alınan neticeleri bildiri-
yorum. 

200 Metre 
linci-Frangudis (Yunan) 22,2: 

ikinci- Raif (Türk) 22,5 [Yeni 
Türkiye rekoru]; üçüncü - Sa
kalaryo (Yunan) 22,7. 

400 Metre ınanialı 
1 inci - Mandikas (Yunan) 

57,l; ikinci - Boncef ( Yugos
lavya) 57,4; üçüncü - Streyadıs 
( Yunan ) 58,7. 

Diks atma 
1 inci - Pilas (Yunan) 48,41 

( Yeni Balkan rekoru ); ikinci 
Veysi ( Türk ) 45,58 ( Yeni 
Türkiye rekoru ); üçüncü Ma
runtis ( Yugoslav ) 43,56. 

Uzun atJanıa 
1 inci - Lambrakis (Yunan) 

Atlamalarda Yunanlı Lam- 7,10 ( Yeni Balkan rekoru ), 
bralikis yeni bir Balkan reko· ikinci - Miyoresko (Romen) 
ru tesis etti. En son yapılan 7,08; üçüncü - Kokoviç ( Yu-
Balkan bayrak yarışı çok he- goslav) 6,85. 
yecanlı oldu. Bunda da Yunan- Balkan bayrak yarışı 
lılar yeni bir rekor yaparak 1 inci - Yunan takımı 3 da-
bir"nci geldiler. kika 26,7 (Yeni Balkan rekoru) 

Bugünkü müsabakalarda Yu- ikinci - Romen takımı 3,27; U-
nanlılar çok muvaffak oldular çüncü - Yugoslav takımı 3,23,5 
ve rakipleri olan Yugos· dördüncü - Türk takımı 3,34,5. 

••••• 
Mezuniyet 

Hükumet doktoru bay Esat 
bir ay izin almıştır. Karşıyaka 

belediye hekimi bay Kazım 

Bay Şefik 
Bazı araştırmalar yapmak 

üzere Kemalpaşaya giden mek
tupçu vekili bay Şefik dön-

-
Tehdid ·Yunanistan • 

mı Ediliyo 7 

ltalyanlar lngiliz Filosunun Yunan Limanlarını 
. gal Edeceğini Sanıyorlar 

akat Bir Yunan Tebliği Bu lddiay? Reddedi)or: "Kimse 
Yuna istanın Erl<inliğini Tehdid Edemez ,, 

Atina, 23 (Ö.D) -
kanı B. Maksimos 
Ajansı aytanna şu 

bulunmuştur: 

Dış ba· 
Alman 

diyevde 

" Yunanistan arsıulusal du

rumu d kk~tle takibetmekte-
• <lir. ltalya - Hnbeş:stan rıra-

sında mılaşmnzhğın barış yo-' 
lile kurterılncağını umuyoruz. 
Herhalde Yunanisfan'm bu 
memleketlerin ikisile de çok 
dostça ilgileri olduğu için onun 
sıyasası t-m bir bitnraflıktır. 

Durumumuzu daha kat'i oJarak 
tayin etmek lüzumu hasıl olur 
ise ilk önce Balkan antantının 
üyesi olan dQst memleketlerle 
müzakerede bulunacağız. 

" Yunan limanlarına bükü-

kafi derecede izahat da veril- dair yazılanlara gelince ıtalyan 
miştir. Herhalde geçirdiğimiz kamoyunun heyecan yaratmak 
çok nazik dakikalarda anlaşa- maksadile bir Amerikan müha-

maz!ıklardan kaçınmak için arsı biri tarafından verilen bir habe-
ulusal bütün usul ve kaidelere re dayanarak yersiz muhakeme 
riayet olunması eyi olur.,, yürütmesi şaşılacak şeydir. Zira 

Haly nlara b r cevap bu mesele bir asırdan fazla 
. Atina, 23 ( Ö.D ) - Atina znmandanberi arsıulusal huku-
Ajansı şu tebliği neşretmiştir: ka dayanan andlaşmalarJ~ hal-
Bazı ltalyan çevrenlerinin, in- !edilmiştir. ,, 
giliz filosunun Yunan sularını Yunan erglnllğl tehdld 
ziyareti doiayısile yaptıkları Edilemez 
tefsirler, bilhassa Yunan Atina, 23 ( Ö.D) - Italyan 
ergi .liğini ve eski 1826 Habeş anlaşmazlığından ileri 
an dlaşmasını ileri sürdüğü gelen arsıulusal güçlükler do. 

Bir ittiha11' 
Atina 23 ( Ö. D ) - ltalyan 

radyosunun geçen geceki neŞ" 
riyatmda Senatör Robertos 
Foryes Davancati lngiltereyi 
Akdenizdeki tedbirleri arasın
da Yunan limanlarını zorla iş· 
gale kalkışmakla itham ediyor. 
ltalyan senatörünün fikrince, 
lngilterenin b~ emperyalist 
emellerine uluslar kurumunun 
diğer üyeleri karşı koymaktaO 
başka bir şey yapamazl•~· 
Ancak bu suretledir ki bıt 
Avrupa çarpışmasının önüne 
geçilerek mesele bir sömürge 

için, hayret uyandırmıştır. Uk layısiyle Yunan ergioliğinin işi olarak kalacaktır ve 0 'la• 

önce şurasını hatırlatmak gerek tehlike ile karşılaştığı hakkın· kit ltalya "Malum olan mede" 
tir ki İngiliz filosunun ziyareti da radyo ile verilen haber mü· nileştirmek kudretile,, Habe" 
Habeş buhranından çok evvel nasebetiyle hükümet kaynak- · t d ·ı t' kt'r şıs anı me enı eş ırece ı • 

1 metten önce izin almaksızın bildirilmişti. Diğer taraftan bu larından bildiriliyor : Esasen bu memleketin ya· 
giren ıtalyan harp gemileri ziyaretler her yıl yapılmaktadır. 'Kimse Yunanistanın ergin- nı2 başına terakki edemiyece" 
işine gelince dost bir devlet Yunanistanın istiklaline ve gfıya !iğini tehdid edemez. Zira Yu- ği ve başka başka ırklarda• 
mevzuubahs olduğu için büyük erginliğin şu veya bu devletin nanistan herkesin saydığı hür müteşekkil olduğu Uluslar sos• 
bir önemi yo'ctur. Zaten bize inancası altında bulunduğuna bir devlettir. " yetesince de kabul edilmiştir. 
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z ıy ca Manisadaki önemli toplantı 

Eritreyle Somaliyi bir eştirecek kadar retmenin dilekleri 
Açıkça ortaya kondu Toprak verilmesini istiyor 

- Raştarajı 1 İll(i sa}1/ada -
Vakıt kazanmak için 
söyleınen "Hayır,, 

Londra, 23 (Ö.R) - Bütün 
gazeteler Cenevrede bir ümid 
ışığı belirdiğini yazıyorlar. Duce 
tarafından verilen " hayır ,, 
cevabının vakit kazanmak 
ıçın yapılmış bir teşeb
büs olduğu mütaiaasındadırJar. 
" Sunday Ekspres .. ltalya
mn müzakerelere kapıyı açık 
bıraktığım yazıyor. Şimdi her
şey lngilterenin iyi isteğine 
bağlıdır. Bu gazete lngil-
tere ile Italya arasında 
değil, ltalya ile uluslar 
kurulu arasında bir anlaşmaz
lık olduğunu ve her halde bü
yük Britanyanın ~luslar kurulu 
adma zecri tedbirleri ancak 
mnşterek olmak şartile tatbik 
etmek niyetinde olduğunu bil
dirdiğini yazmaktadır. 
GtirUşme yolu açllmıt 
Paris, 23 ( Ö.R) - Fransız 

gazeteleri Cenevre durumunu 
şimdi daha fazla ümitle karşı
laşıyorlar "Eko dö Paris,, de 
Pertinaks şimdi bir görüşme 
yolunun açıldığını memnuniyet
le kaydediyor. 

Aylardanberi Fransız siyasası 
İtalyayı ne istediğini açıkça 
bildirmeğe teşvik ettiği halde 
ltalya bundan kaçınıyordu. 
Şimdi ilk defa olarak Roma ne 
istediğini bildirmiş bulunmak
tadır. Durumun eyileşmesi de 
bundan ileri gelmektedir. 

Ktipok ısırmış 
Karşıyaka Alaybeyicde otu· 

ran arabacı Enver kansı F at· 

maya ait köpek oradan geç· 
mekte olan Ahmet oğlu 9 yaş-

larında Ismail adındaki çocuğu 

bacağından ısırdığmdan tahki

kata başlanmışbr. 
Havuza c UştU 

Çorakkapıda Gaziler mahal-

lesinde Çolak sokağında 22 
sayılı evde oturan Yusuf çavuş 
oğlu dört yaşlarında Sami Ke· 
mer caddesinde Kerimin kah· 
vesindeki bahçede oynarken 
havuza düşmüştür. 

Çocuk yetişenler tarafından 
kurtanlmıı ve ilk tedavisi ya• 
pılmak üzere memleket has· 

Çünkü böylece bir müzakere 
kapısı açılmış o1uyor. 
Karşıhkh sarahatsız ık 

" Journal ,, de Sen - Bris, 
ltalyan niyetlerinin sarahatsız 

göründüğünü, fakat beşler ko· 
mitası tekliflerinin de bir çok 
esasla noktalan gölgede bı

rakmak bakımından daha 
sarahath bulunmadığını kay
detmektedir. Habeşistanın ar
sıulusal visayet albna alın
ması, tatbik şekline gö
re bam başka bir şekil ala
bilir. Hatta tasrih edilmesi 
asıl gereken de bu tatbik şek
lidir. Bugün kaydedilmesi ge· 
reken en mühim hadise şudur 
ki, ilk önceleri Habeşistanın 
sadece himaye albna sokul
masını istiyen ve hatta dün 
bile arsıulusal manda projesini 
reddeden Italya şimdi ay• 
taşmalardan kaçınmamakta
dır. Bu, Cenevre'de göze 
çarpan gerginliğin azal
ması havasma çok yardımı 
dokunmuş büyük bir ilerle
medir. 
Yeni esaslar aranacak 
Cenevre, 23 (Ô.R) - Fran· 

sız başbakanı B. Laval buraya 
gelmiş ve delegelerle hemen 
konuşmalarına başlamıştır. Beş
ler komitesinin, Italyan red ce
vabı karş:sında S?Örüşme esası 
kalmadığından uluslar konseyi
nin toplanarak komiteye yeni 
esaslar üzerinde bir vazife çi
zilmesi muhtemeldir. 

Bir hırsız yakalandı 
Muhtelif tarihlerde Kahra

manlarda üç ave girip hırsızlık 
yapan Recep oğlu Abdullah 
ve lzmirli Feyzi oğlu Bekir 
Sami yakalanmıştır. 

Bıçakla ya.-~lamış 
lstanköy hamamı sokağında 

Abdurrahman oğlu Sami ile 
Hüseyin oğlu saatçı lsmail ara
larında çıkan kavga sonunda 
Ismail bıçakla Saminin baldı
rından hafif surette yaralamış
tır. lsmail yakalanmıştır. 
Esrarkeş Macuncu 
Bahribaba parkında macun 

satan geçmişi bozuklardan En· 
verin esrarlı sıgara içtiği gö· 
rtilmüf ve üzeri aranınca bir 
mıktar esrar bulunmuştur. 

Bay Avni Doğanın sözleri 
- Baştarafı 1 nci sayfada - rolü olan kükürt, potasa, göı· 

tam onda başkan bay Avni taşı, kağıt, tulumba ~bi ınad· 
Doğanın çok açık sözlerile top- delerin de gittikçe bahal~ş· 
lanbya başlanmıştır. Bay Avni tığı halbuki ucuzlaması J6zılll 
Doğan hükumetin, Partinin a-eldiğini söylemiştir. Müstab .. 
müstahsili koruma yolundaki silin ayn ayrı dile!Jeri dinlen· 
prensibini] öne atarak burada miştir. 
toplananlarm açık konuşmala- Nihayet başkan bay Av"Oİ 
rını istemiş, taleplerin nazarı 

itibara alınacağını bildirmiştir. 

Mümessiller sözlerinde bükü· 
mete, Partiye müstahsil lehine 

ıösterdikleri yardımlardan do· 
layı minnetlerini sunmuşlardır. 

Müstahsilin bilhassa teşki
latlandırılması lüzumundan kuv· 
vetle bahsedilmiı, kurumun 
hareketi memnuniyetle karşı· 

lanmışbr. Görüşmede müstah
silin malından yüzde itibarile 
birşey alınarak bir kurum teş
kil edilmesi ve bu kurumun 
yine müstahsilin hukukunu mu
hafazaya çalışılması arzusu be
lirtilmiştir. 

M~nisa saylavı bay Yaşar 
üzümün yetiştirilmesinde önemli 

Doğan hükumetçe şimdilik icaP 
eden tedbirlerin alındığını "' 
alınacağını, müstahsilin JebİOil~ 
medahalenin kaplan takip ecl 
mekte olduğunu, teşekkül edell 
k b. 'k' .. kadar urumun ır ı ı gune . 
işe başlıyacağını bildirmiş "d~ .. 
leklerinizi büyüklerimize bild•: 
receğiz ve her türlü tedbirleri 
hükumetçe, partice alacait'" 
demiştir. .. 

11 Toplanbnın neticesi bu~ 
köylere kadar yayılmış, bü1'~~ 
metçe alınan tedbirlerin tesıt 
derhal gözükmüştür. :f.,a-

Dundenberi müstahsil u 

münü satmak hususunda kot' 
ku ve yersiz bır istical göstet .. 
memeğe başlamıştır. 

Alman vapurundaki cinayet 

ayfalardan biri arkada
şını şişe parçasileöldür~~ 

- Baştarafı l ııci sayfada -- ayrılmamış, genel fiavaııı 
eden Alman tebaalı Kord Fo- cürmünü itiraf etmiştir. at 
kcyi vaporun başaltındaki mü· Tahkikata üçüncü k3 'eç 
rettebat kamarasına çağırarak: hakimliğinde dün akşaııı ite· 

- Sen nedeıı öteden beri vakte kadar devanı e 
arkadaşlata çatıyorsun, evvelki 
gün de arkadaşım Vayiki neden 
dövdün sebebini anlat ve beni 
de döv bakalım, demiştir. 

iki arkadaş bu yüzden kav· 
gaya başlamışlardır. Haten ev· 
velce hazırlıyarak avucu içinde 
mendille sarılı bir halde tuttuğu 
şişe parçasını Kord F ukenin 

( 

yüzüne ve boynunun sol tara-
fına şiddetle saplamıştır. 

Bu şiddetli darbe büyük ve 
küçük şiryanlan lcestiğinden 
Kord F oke çok kan kaybetmiş 
ve ölmUştür. 

Katil genel savaman gelin-

rek katil tevkif edilmiştir. b~ 
V " .. d da apurun suvarısı e bir 

olmak üzere mürettebatt~rı 
1 

ıı· 
çokları şahit sıfatile dın e 
miştir. b ıce· 

Bugün ağırcezada ~u ~,at 
meye başlanması ve bır ıcJir· 
alınması kuvvetle muhte~tlr ~i: 

Katil, ifades;nde demıŞ ve 
- Ölen arkadaş ba~a et· 

diğer arkadaşlar~ ~~.c~vu:rıııe1' 
miştir, Ben kendısını old y-1 .. 
maksadiyle yaralamadıın· 1'ıJlıı1' 
nız yüzünde bir eser b!.ra e al. 
istemiştim. Fakat öldu v ,çs· 

. ptl 
dürmek isteseydim şışe 

1 
\"11· 

siyle deiil başka bir alet e 

' 
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F asta'ki kıya lar 
Fransa 500 ~ilyon 

Abdülkerimi 
sa ·federek 

yenebildi 
Abd .. lk Out.. u erim de Riflilere ve 

beylin Fas halkına hitaben şu 
t: annameyi neşretmişti : 
,.~ .bt!nim büyük ulusum, 
\Jırışti ~ · . sa

11 
gımız savaş kutsal bir 

Yık aştır. Amacımız yabancıların 
ru.nılll~k istedikleri dinimizi ko
İçin \ tır. Ergemizi anlamak 
ltıak urandan bir oyeti oku-

l( Yeter. 
Utsa) ~ d 'ltten}e . gaye ugruo a cıın 

lba, O rın kaybolduklarını san
tto:ıi l nlar Şl!badet rütbesine 

şerdir 
"E . 
'"/ halk; 

dilli abancılara hizmet ederek 
'a.rn. ne "e yurduna ihanette de
gün" edersen kıyamet ve hesap 
•ün.U~e başına gelecekleri dü
tenı· l alnız kalplerini 'mania 
\'e u~:Ye_rek çarpışanlar ebedi 
lard evı saadete kavuşacak- ' 

ır . " 
ları u beyannameler Iagiliz ajao
hirl v~sıtasiyle bütün Fas şe
h erınde d v 

"'arak agıtılıyordu. F ez, 
lngil' eş, Rabat şehirler;nde 
ı ız ar 
ttukı masını taşıyan posta 

•u arı d 
ııaıah· :ar ı. Bunları açmak 
dı FIYetı lngiliz. memurlarının

. ra 
susta :sa aleyhine çalışan ca-
etnı ~ u kutulardan da istifade 

rı~ te idiler. 
oır .. 

hşır guo F ez. şehrinin paşası 
Aıbd~Jışktı. Kendisine camilerde 

u e e. . b ?klln.du w rımın eyaonameleri 
tçind gunu, halkın heyecan 
~aşa e b olduğunu söylemiştiler. 
ttti A u beyannameleri tetkik 
luktt. l~ındaki tarih bir gün
liıleri Rı~ten Fasa kadar Ingi
türaun hım.~etile ve büyük bir 
bu a getırılmişlerdi. Halbuki 
~iıf .... . ~erbestiden endişeye dü· 

... uştü · 
Çok • Rıf Sultanının nüfuzu 
lar1 gbenişlediğine, Fransız-
ların . Otgunluga uğrattık -
. a ınan 
''Y<tnı . mışlardı. Filhakika 
lııiilıznz~k· gü~erinde Faslıların 
~t ed'l bıtlerı tarafından ida-
" ı erek .. o1tUer k onemli muvaffakı-
(;'ransa ~andıklan muhakkakb. 
~İfliıe .:Ueşal Liyoteyi Fasa, 
l· r uz · 'Yotey k enne göndermişti. 
teket oca bir orduyla ha
Oted e geçnıiş bulunuyordu. 
1 en 1 ·ı· 0 ita ngı ız himayesinde 
~ it Fas'd atta b a serbestce tahri-

Jiyordl'. . . . . 
ıçın ıçm 

bu ..• 

Sömürie rekabetinin 
işliyen bir yarasıydı 

Tancadan kalkan katır ker
vanları Abdülkerime tarafdar 
Beni Gorbit kabilesinin top· 
raklarından geçerek Rife va
r1yordu. 

Mareşal Liyotey cezri ted
birler aldı. Günlerce, haftalar
ca süren kanlı muharebeler 
oldu. Rifliler çekilmeğe, dağıl
mağa başladılar. Nihayet Rif 
Sultanı Abdülkerim de bütün 
ümidini kaybederek teslim 
oldu. Onun sarayında da En
tellijens Servisin imha edile
miyen bir çok vesikaları ele 
geçti. 

Bu vesikalar ihtilalin Lavrens 
tarafından nasıl hazırlandığını 
ve ne şekilde idare edildiğini 
en ince teferruatına kadar 

gösteriyordu. Abdülkerim aile
siyle menfaya gönderildi. Fa-

kat bu harb Fransaya tasav· 

vurunun çok fevkinde pahali

ya mal oldu. ~areşal Liyoteyin 
kansı bir mecliste: 

- Abdülkerimi binlerce Fran-

sız.ın kanına girdikten ve 500 
milyon sarf ettikten sonra ye

nebildik demişti. 
Rif barbının bu neticesi Fran-

sız casusluk teşkilatının merkezi 

olan ikinci büroya karşı ağır 

tenkitler yapılmasını mucip ol

muştu. İkinci büro mütekabil 

hiç bir faaliyette bulunmamakla 

ittiaham ediliyordu. Fakat bu 

büronun salahiyettarlarından 

biri: "Eğer bize Fası kurtar

mak için yapılan seferde sar
fedilen paranın beşte biri ve

rilseydi ne entellijens Servis 

F ez kabilelerini ayaklandırır, 

ne de Abdülkerimin isyanı ay

larca süren bir mücadele şek

lini alabilirdi. isyan doğmadan 
basılmış olurdu.,, demiştir. 

- Sonu var -
f(.z7'_,,07-7LT.7./Z7TE/.77-7JL7.L.Z7.7L~ 

Ki .. alık ha .e 

1 

~ Birinci kordonda Tayyare N 

bl sineması yakininde çok kul-
1 famşlı ve konforu haiz bir N 

Yeni Alman Ordusu 
' eg isini göstern · ştir e ______ _.. _____ _ 

Motörlü vasıtalar, tanklar, uçaklar yarım milyon 
engeli genç tarafından alkışla 1dı - llitler her 

kıracak kudrette olduğunu gösterdi __ .., ___ ..... __________________ ___ 
Nüremberg 18 cylQI işaret üzerine, sahanın ortasın- alkışlıyor. Tulumbacılar he-

Generallerin halka göster- da dümdüz bir çizki halinde, men yetişib tüten harabe-
dikleri yeni ordu, bir yığın nü- hep birden duruyorlar. Son- leri kaldırıyorlar. Gözleı· gar-
mayişi değildi. Führerin bildir- ra, yıne motörlil piyade ha dönüyor: Ufukta bir 
diği gibi, sadece " Alman hür- tank toplarına karşı bir kaç kara nokta. Sıkı formas-
riyetinin koruyucusu olan yeni hücum gösterişi yapıyorlar, yon halinde bir avcı flotilası 
ordunun iç değeri ,, gösteril- tanklar bir kaç saniye içinde geliyor. Göz açıp lmpayacak 
mek istendi. müdafaa hattını yapıyorlar. zaman içinde uçaklar çayırın 

Geçide yalnız 16 bin asker işte uçaklar 
girdi. Fakat Zeppelin sahasın- en merakJı gösteri hiç şüp-
da yüzbinlerce halk önünden hesiz yeni hava silahıdır. Mega-
geçen bu askerler mutlak bir fonun bildirdiği gibi, bu hava 

lfıller manevralarda 
mükemmeliyette idiler,bu akşam 
aynı gösteri tekrar yapılacak
tır, zira Nürenbergde toplan
mış olan bütün ulusal - sosya
list evreni biricik manzarada 
hazır bulunmak isHyor. iş alay
larından beş yüz bin delikan!ı, 
yarın asker olacak aynı mik
tarda Hitler gençlikleri hücum 
kıtalarının yüz bin milisçisi, 
cuma günü Führerin teftiş et
tiği yüz seksen bin siyasal 
başkan, yürüyüşe ve her 
spora alışkan yarım milyo
na yakın bütün bu genç
lere ulusun sılahlarını taşıyan· 

larm" yürüyüşünü bu işten an
lıyan bir gözle seyre koşuyor
lar. Bu toplanan halk, Führer 
tarafından bir sulh aleti olduğu 
daha dün tekrar edilen yeni 
ordu ile kalbden beraberdir. 

MotörlU sUvarller 
Sabah, yeni bir silahın tak

dimile başlıyor: Motörlü süva
riler. 

Çayırın ıslak toprağı üzerin
de 6 ve 8 silindiı Ji kudretli 
otomobiller, çevik motosiklet-

ordusu eski harb kahramanı 
Herman Göring'in eseridir. 
Gelecek harpte kat'i bir rol 
oynıyacaktır. Uçaklara karşı 
müdafaa topları batariye niza
mında yerleşirken, bir istihkam 
bölüğ& hedef olacak köyü ge
tiriyor, beş dakika içinde be
yaz boyalı mukavva köy evleri 
kocaman iki kırmızı bacah bir 
fabrika sahanın ortasında, bu
nu eğlence ile takib eden hal
kın alkışladığı bir çabuklukla 
kuruluyor. 

Hudutta üç filotila göze çar
pıyor. Yaklaşıyorlar. 88 mili
metrelik bataryaların ve otuz 
yedi mi imetrelik iki mitralyöz 
topunun topçulan cesedler gibi 
yerlere uzanmışlardır.Toplar şa
lrnli olarak göğe çevrilimiştir.Bir 
kumanda! uHazır!,, 

Bir saniye içinde herkes yerli 

Oe11eral !Jlomberg ı•t topçu 
başku rna ndam 

üstündedirler. Son sür'atle se-

yircilerin ancak 50 metre başı 

iistündcn geçiyorlar. Alkışlar 

Alman tayyareleıi fotoğıaf alıyor 

yerindedir. Toplar düşmana çıtırdıyor. 
nışan alıyor. Dört topun teşkil Şimdi megafon hava silahı-

ettikleri murabbaın ortasında nın takdim tö~eni bittiğini bil-
kurulmuş olarak elektrik ter- direrck diyor ki : "Bu, cür'etli 

tibatiyle her birine bağlı olan ve cesaretli erler istiyen teh-
büyük mşan telemetresinde ra- Iikeli bir silahtır. Fakat şimdi-
sıdlar, hareketsizce düşmanın den gençliğimizi aşka düşür-

bey n ulunan Hüseyin Avni 
bına arnında biri Fransa hesa
lliftı toplanan leJ·yonerleıin 

ere k 
tdiy0 td açma 'arını temin 
banesj u. F ~:nsıı. clb:~esi, cep
len Y'" ive sılabı ile techiz edi-

~ ev kiralıktır. Taliplerin iz mir N, 
N borsasında bay Fehmi Sim- NI 
N v l .. ti N snrog una muracaa arı. 

müştür.Böyle olması da çok iyi. 

Çünkü, G.Göringin dediği gibi, 

"Alman ulusunun bir uçakçı 

ulus olması gerektir.,, 

Hitler, söylevinde dediği gibi 

hiç bir engel öni!nde gerilemi

yeceğini, hepsini kırmak kud

retinde olduğunu ispat etmiştir. 
t uz erce ı · 
ette Rifrt eıyoner ilk işa-

lard ı er tarafına geçiyor-'· v . a~~lcırı ~~:Y:tı~ bu şe_kli Fran-
§utın.. butun endışeye dü
o! uş, le1'y l . 

llıuşt on ara ınanılmaz 
A.. u. 

· bdülke · 
''ne g I" rım ordusunun iaşe-
y~İnd e •nce yine lngiliz hima
katırfa e çalı~a.n Kitanı binlerce 
~Ünler b.~ ışı görüyordu. O 
'ahneı ~oller muazzam harp 
k erıne çe ilin" . erimin .

1 
vr ıştı. Abdül-

bat Ş"'h· 1
1
k hedefi F ez ve Ra-

};' "" ır e · · astak· rını aldıktan sonra 
sonra ~ pr~tektorasını yıkmak, 
lec . ezaıre dönmekti s- -

e Şıınali · · oy 
<lıtın inij Afnkada Abdüıka-
ltten t..•· kanıı alınacak, tama
ı .. ,Ust k'J 
tturuJ a ı bir arap devleti 
b· acaktı l ·ı· l ır g.. · ngı ız er bu işi 

baki:n 
1 

kendilerinin vaziyete 
." o ac v 

e<liyorla agını umarak teşvik 
Servisin rd~ Hatta Entellijens 
lııelerd azırladığı beyanna
~llin ~·· de Fransa lslfmı ale

uşoıanı olarak göıteri-

Tt-Jefon: 3039 2-10 (S. 5-6) 
OZZ .. r71ZZZ//L7Z77 /7 ///7.Z.7//h~ 

l{i 1 ... v 
Şehir gazinosu karşısmda 6 

yol ağzında den:ze karşı her 
türlü asri ihtiyaçları havi çok 
güzel bir ev kiralıktır. Talih
lerin Yeni Asır idarehanesine 
her gün saat 17 den sonra 
müracaatları 

5-5 (6 5 S.) 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 

denize karşı önü ve arkası 
bahçeli son derecede kon
forlü bir Yalı ( 73 ) elektrik 
ve telefon tertibahm havi 
olduğu halde ehven fiatla ki
raya verilecektir. 

lsöyenlerin ve görmf!k ar
zu edenlerin ( 5164 J numa
raya Telefonla müracaatları. 

1-15) 3153 s. 5 -6 

Alman ordusundall bir mii/reze 

ler grup halinde, ,S?eçit yapan 
piyadelerin intizamile ilerli
yorlar. Ağır mitralyöz otomobil

leri arasından küçük hızlı otomo
biller sıyrılıp geçiyor ve bir en

gelle karşılaşınca, hep birden du

ruyorlar. Gerçekten, mükemınel 

techizath ve parlak antren
mnnlı motörlü süvariler karşı
sındayız, neferle makinesi bir 
tek vücut olmuştur. Vaktile 
süvari ve atı gibi. 

Sonra küçük tanklar geliyor. 
Bunlar üçer kişilik küçük harp 
arabaland,r. Bir kale içinde 
yeni sistem bir mitralyözle si
lahlıdırlar. 135 araba geçit ni
zamında ilerliyor ve verilen. 

yaklaşışını takip ediyorlar. 
"Ateş!,, 87 tikler hızlı Dır 

ahenkle ateş açıyorlar. Hava 

düşmanı bu enğelin arkasından 
dönüyor. Hücum püskürtülmüş 
gibidir. Fakat hudutta yeniden 

tehlike ve ayni sahne tekrar 
başlıyor. Sonra yirmi kadar bü

yük bombardıman uçağı geliyor 

ve çok alçaktan uçuyorlar. Me
gafon: " Gerçekten olmıyacak 
kadar alçaktan! ,.diyor. 37 mili
metrelik küçük mitralyöz topları 
harekete geçiyor. Fakat birden 
bire bombalar patlıyor. Fakat 
köy duman ve alevlerle sanlı 
kalıyor. Bir baca devriliyor. 
infilak patırdısı ortasında halk 

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

·r tavz· 
22-9-935 tarih ve 9043 nu-

• 
maralı gazetenizin zabıta vuku-

atı kısmında mağazamız hak

kında yazmış olduğunuz yazı· 

Iarı tashih eylemek üzere 

mağazamızın bila kaydüşart 

açık olduğunu ve serbestçe her 

vatandaş gibi ticari muamele

lerimizi yapmakta olduğumu:ıu 

arz.eder ve ona göre vak'anın 

tashih edilmesini dileriz. 
Abdülvehap ve Hasan Tatari 

ticarethanesi .. " ,, 
Yeni Asır - Filhakika ga

zetemizin yaptığı tahkikat ta 
ticarethanenin açık bnlunduğu 
öğrenilmiçtir.Bu yanlışlığı mem
nuniyetle tashih ve ta vzib 
ederiz. 

Zabıta llaherleri: 
Pazar gOnU dUkkan 

açmışlar 
Yeni Kav aflarda 32 sayılı 

kasketçi Nesim oğlu Davi ile 
Davi oğlu llyazar Pazar günü 
dükkanlarını açarak alış veriş 
ettiklerinden haklarında kanuni 
muameleye başlanmışbr. 

Esrar sallyordu 
Çorakkapıda geçmişi bozuk

lardan Mustafa oğlu Galip bir 
miktar esrarı satarken görüle
rek zabıtaca yaka4ınmıştır. 

Mahkemelerde 
Ankara Palas katibi Yusufu 

döven Mahmut Adilin Asliye
cezada alb ay bir gün hapsi
ne ve vazife sırasında et ta
kip memuru Kemali Bornova
da döven kasap Hüseynin bir 
ay hapsine karar verilmiştir. 

Korkutmak istemiş 
tsmetpaşa bulvarında kana

pelerde oturan Danyel oğlu 
Mayer, Hayim oğlu Isak Mor
dahay oğlu Isakın yanlarma 
giden sütçü Mustafa elini be
line atıp (Ulan siz burada ne
ye oturuyorsunuz) diyerek kor
kutmak istediği şikayet edil
miştir. 

Polise rüşvet vermek 
istemiş 

Tepecikte Sürmeli sokağına 
giden amele Şükrü genel ev
lerin kapalı bulunmasından otü
rü evin birisine girmesi için 
müsamaha etmek üzere orada 
bulunan nokta polis memuru 
126 numaralı Öz görene rüş
vet olarak siğara paketi içinde 
bir lira verdiğinden yakalana
rak adliyeye verilmiştir. 

Kahvede kumar 
Mezar'ık başında Ali oğlu 

Mehmet Raifin 12 ve 14 sa
yılı kahvesinde Süleyman oğlu 
lbrahim ve Hakkı oğlu Şakir 
iskambil kağıdı ile kumar oy
nadıkları zabıtaca yakalanmış 
ve kahveci ile kumarcılar hak
kında kanuni muameleye baş
lanmışbr. 

emurlara hakarat 
Eşrefpada komiser Mahmut 

ağa sokağında oturan Hasan 
kızı Melek ve Sami kansı F at
manın evlerine kaçak et ara
mağa giden belebiye et takip 
memurları ile polis 192 sayılı 
Mehmede h~.karet ettiklerinden 
haklannda geregi yapılmışbr. 
izin iz silAh taşıyanlar 

Zabıtaca yapılan genel silah 
aramasında tepecikte kağıtba
ne caddesinde Mehmed oğlu 
lsmail Hakkıda bir tabanca, 
Keçecilerde Haşim oğlu Zeke
riyada bir çakı ve Hamid oğlu 
Caferde bir kama ve Mustafa 
oğlu Ibrahimde bir bıçak ve 
İkiçeşmelikte Halim oğlu Se
limde bir bıçak ile bir ustura 
bulunarak alınmıştır. 
Garsonların kavgası 
Şehit Fahreddinde Sahil park 

gazinosunda sarhoş olarak gi-
den Ahrued oğlu Şevki, Ateş 

I ' med, Hasan oğlu Şevki, 

R~ ,.ad ve Hasan oğlu garson 

Mustafa ağız kavgası yapmış' ar 

ve sandalyalarla birbirlerine 
hücum ettikleri sırada bunlar

dan Mustafa bıçak dahi çekti

ğinden yakalanarak haklarında 

muameleye başlanmışbr. 
Papelcilik 

lsmetpaşa Bulvarında ge~

mişi bozuklardan Ismail oğlu 
Kemal ve Hamza oğlu Çakır 

lbr ahim gelen ieçen halkın 
önüne geçerek üç kağıd ile 
papelcilik suretile paralarını 

almaia yeltendiklerinden ya

kalanmışlardır. 
Kurşun çalmrş 

Kan çeşme civarında lngiliz 
mezarlığının demir parmaklığı
nı kırarak kurşun çalan afili 
Mehmed Asliyccezada bir se
ne iki ay hapse mahkum edil· 
mistır. 



abeşin müdafaa planı 
1 yanların ilk hedefi Adova ola
cağında plan buna göre yapıldı 

Habeşistanın korktuğu hava hücumlarıdır 
Jlafran kabi11e.si, beşler komitesi11in ö11agesi11i reddet

.meye karar verdikleıı sonra bir uzlaşma imkanı da/ta rok 

azalmıştır. Uluslar sosyetesi konuşmalan ve ita/yan süel 
hazırlıkla11 devam edip dünya kamoyu bunlarla uğraşır· 

kcn aceba tlabeşistall 11e yapıyor? 
"T aymis,.in Adisababa DJ'twı bir harpta, Habrşislamn 

memleketini nasıl müdafaa edeceğini şöyle a11/atmak-

Habeşistan i'enel kuramyı, 

çıkacak bir harbda ltalyanla
nn Takkaze vadisi ile kuzay 
doğudaki Volkait'ten saldırıyor 

gibi görünerek hakikatte ku
uydan saldıracaklarını ve he
defler!nin Adova olacağım kes
tirerek buna göre müdafaa 
planlarını hazırlamaktadu. 

Buralarda Italyanların önünde 
geri çekilmeği gerek impara
tor, gerek Tigre kumandanı 
Ras Seyum kabul etmiş er
dir. Fakat ltalya bir hi
maye sistemi kurmak üzere bü
tnn Habeşistanı fethetmek için 
hücum edecek olursa doğudan 
ve güneyden yapılacak hücum
lara karşı durulacaktır. 
Doğuda 40 bin Italyan as

kerinin Assab 'da toplandığı 
ve bunların Vallo dağları ile 
Veliahdın ili olan Dessieyi teh
did ettikleri haberi veriliyor. 
Assab'm iki önemli şehri o1an 
Adisababa ve Harar'Ja hava· 
dan ilgisi vardır. 

Güneyde Italyanm şu yollar· 
dan harekete geçeceği umulu
yor: 

Valval ile Damot kalesi ara
sından Harar üzerine ilerliye
cekler, yahut da yavaş bir yü
rüyüşle Vebbe Şibeli üzerine 
düşeceklerdir. 

Bu yürüyüşün Dolo'dan ku
zey demiryoluna, ArussiGallaya 
doğru olması ihtimali vardır. 

i >• ...... 

... . .. ··. 

tadır; 

mak ve gece birleşip hücum 
etmek emrini almışlardır. 

Somali savaş boyu 
Habeş genel kurmayı, eğer 

kuzay Habeşistana ve Danaki
le kafi derecede ltalyan askeri 
bağhyabilirİerse ellerinde ka-

Habeş ordusu genel K111 mtıyı 
General Vehip 

lan öteki askerlerle güneyden 
hücum etmek imkanını ele ge
çireceğine kanığ bulunmakta
dır. 

Oralardaki Italyan askeri 
general Grazyani'nin kuman
dası altında bulunuyor. Burada 
bir Habeş galebesi, Somalideki 
kabilelerin ayaklanmasını ve 
işin sonucunda ltalyan presti
jinin kırılmasına ve harbin bit
mesine yol açacaktır. 

Reşlerm llabı•şıstanda ita/yaya 11erilmesi111 lt'kliJ ettikleri ı•t• M11sso.11111wı 
Tuz ı•e kum cölü diye taı•sif ettıği araziJ1i gösteren bir harita 

Böyle bir ilerleyiş, Valamo Habeşlilerin düşüncesine gö-
Sidams tarafından da beslene- re harbı en çabuk bitirmenin 
bileceği gibi ondan sonra ku- yolu budur. Bunda bir başarı 
zaydan ve doğu demiryolu ile gösterilmese bile gene ltalyan-
gelen kuvvetlerle birleşerek ların Habeşistanı fethetmeleri-
Addisababaya doğru yönetile- nin önüne geçebilecektir. 
bilir. Hakikatte Somalideki ltal-

Haber aldığımıza göre As
ıab, ltalyan doğu Afrikasın

daki bütün Itayan merkez
Jerinden daha ziyade tahkim 
edilmiştir 

Bu kadar asker orada bu
lunduğu halde Assab'ın bu ka
dar tahkim edilmesindeki se· 
beb nedir. 

Bunun sebebi, bütün teşki
iita, bütün hava kuvvetlerine 
rağmen Adisababa ile Harar'ı 

buradan daha iyi tehdid ede
cek bir Italyan mevkii bulun
mamasıdır. 

Eğer ltalyanlar çöl üzerinde 
bir hücuma kalkışacak olurlarsa 
o zaman Habeşlerin yapacaiı 
çete başkanları bu kuvvetin bü
tün kolunu, budunu kırabilir. 

Habeşistanın korktui'u hava 
hücumudur. 

Bu sebeble Dessie'deki kuv
vetler de, kuzayda ve kuzay 
batısındaki ordular gibi gündü-

yan savaş boyu 
böyle fazla zarar 
hareket ne suretle 
Jecektir? 

karşısında 
verici bir 
başarılabi· 

Italya kuvvetlerinin Eritreye 
yayıştırılması, onların Ogaden 
üzerinde Harar'a yahut Arussi 
Galla'ya bir ilerleyiş yaömaları 
imkanını ortadan kaldıracaktır. 
Bugünkü günde Somalide 60 
binden fazla Italyan askeri 
yoktur. Eğer bu miktar artırıl
mıyack olursa Habeşler, iyi bir 
savaşçı olan general Grazya
nının susuz Ogaden üzerin
nde Haraya doğru ilerle
miyeceğini umuyorlar. Buradan 
yapılacak ilerleme hareketi 
ağır olacak, sonunda savaş boyu 
korunması imkansız olacak bir 
derecede uzayacaktır. 

Ondan sonra Habeşler; bu 
kuvvetlere hücum etmek ve 
orada bulunan Somali yerli 
askerlerini ayartmak fırsatını 

Ogaden'deki malaryah bölge 
dolayısile burada beyaz asker
lerden çok fazla olarak yerli 
askerler kullanılması Habşlere 
büyük umudlar vermektedir. 
Hatta bundan 4 ay evelce ımpa 

ratorun Jijiga'ya yaptığı göretin 
bundan ileri geldiği söylen
mektetedir. 

Eğer bu yerH .ıskerlcr!e As
kariler bir yol bulunup ayartı
lırsa o zaman burası berhangi 
bir kuvvet iç~n açık bu:un .. cak 
demelctir. 

Bir defa Somal kabile!eri, 
zaferin habeşler tarafına doğ
ru geçtiğini 3oİıyacak olurlar
sa son yıllar içinde çektikleri 
sıkıntılar ve renk gayreti bu
rada ltalyaya karşı bir ayak
lanma çıkabilir. 

Habeş genel kurmayının gü
ney için düşündükler aunlardır. 

Ogaden'dekl kuvvetler 
Susuz, hastalıklı, tozlu Vt! 

dikenli olan Ogaden'de Habeş 

askerlerinın çok eyi döğüşebil
diği 1903 yılında mollaya der-

vişlere karşı yapılmış olan harp 
ve bunun sonundaki zaferden 
anlaşılmıştır. 

Fakat Habeşliler bu bölgede 
yerleşmeyi ve burayı yönetim
leri altına almayı istemiyorlar. 
Hatta bugün o bölgedeki en 
ileri karargahları bile Bagga 
bur'dadır. Buralardaki mevzı

lerde gayet az asker bulun
durmaktadırlar. 

Juba ırmağı üzerindeki Veb
besibeli ile Dolo arasında ltal
yan mevzilerine karşı Habeş 

mevzileri vardır ve Habeş stra· 
tejisi burada gelişmeğe başla-
maktadır. Bunun batısında Do
lonun karşısında Habeşler bü-

yük kuvvetler biriktirmişlerdir 
lıi ı Habeılerin en savaşçıları 

olan güneyli askerler, burada 
ihtiyat mevziinde bulunmakta
dırlar. 

Fakat güneyde ve kuzayda 
imparator, Italyanlarm önceden 
harekete geçmesini bekliyecek
tir. 

Somalide ltalyanlarm bugün
kü durumu daha fazla esrar 
içindedir. 

Y ağmurlarm fazlalığı dola
yısiyle Mogadişu limanın n kul
lanılamaz bir hal alması, Ital-

yanların Aden körfezindeki 
Bender Kasım 'ı kullanmak yü
kümünde bırakmıştır. 

Bender Kasımdan Mogadi
şu'ya kadar Italyan işçi ve as-

kerleri Ingiliz Somalisi boyun
ca 500 kilometrelik bir yol 
yapmışlardır. ltalyan - Habeş 

sUel sınırının yüz kilometre 
gerisinden giden bu yolun bir 
sınır yolu olduğunu düşünmek 

doğru değildir. Fakat bu yol 
Bender Kasım'ı SomaJinin 

merkezine ve general Graz
yam 'mn karargahlarına baila
makta ve diğer yolları da sağ
lamaktadır. 

Bundan dolayı, bunun hare
ketlerde büyük asığı dokuna
cağı şüphesizdir. Yalnız bu:a
daki hareketlerin g-ayet ağır 
olması icabedecektir. ,, 

Bu aytar,mektubunda susuz 
bölgelerde su bulmak ve yerli 
kabilelerin ayaklanması felA· 
ketleri de heıaba kablmalıdır 

Romada heyecan vardır 
Italya beşlerin Önergelerini 

Reddettiğini bir tebliğle bildirdi 
• 

Napoli - Palermo - Mesina - Bari harp bölgesı eı 
Roma, 22 (A.A) - Bakan· durumu hakkında uzun uzadı- nin ilkkanun sonundan eff)İ• 

lar kurulunun beşler komitesi· ya izahat vermiş ve beşler ko- gayri muayyen bir Afrik• ,re 
nin önergelerini reddeden ka- mitesi raponınu geniş izahat manında teslim edilmek ii~I 
rarı şu şekildedir. vermek suretile okumuştur. milyonlarca büyük varil P k)i• 

Bakanlar kurulu beşler ko- Roma, 22 (A.A)- Harp çık· maddeleri şabn almak te k• 
mitesinin raporunda bildirilen tığı takdirde; Napoli, Palerma finde bulunduğu bildiribO' 
önergeleri öğrenmiş ve bunlan Messina ve Bari harp bölgesi tedir. JJ. 
derin bir incelemeye tabi tut- ilan olunacak ve genel sefer· Cenevre, 22 (A.A) - ,,_-~ 
muştur. Bakanlar kurulu beı- berlik halinde burada oturan Aloizi bu sabah beşler k 1' 
ler komitesi tarafından sarfe- halk uzaklaştırılacakhr. teıi başkanı B. Madari•~ ... 
d ı kd. ki Roma, 22 ( A.A ) - Havas ı r ..... i en gayreti ta ır etme e görerek, Italyan bakan. •. d•' 
b b b l · · ajansından : Jl.i .. ere er u önerge erı gayrı rulu bildiriğinin genişlıJr _.,. 
k b l k dd k ltalyanın beşler komitesi f• 

a i i abul a etmeye arar recesi hakkında izahat 
vermiştir. Çünkü bu önergeler önergelerini reddetmesi hakiki . ti 

b. h 1 k 1 tı mıı r · . • _1.re ltalyanın hayati hak ve men- ır eyecan a arşı anmış r. B. Aloizi yazılı hiçbı_r "::. 
faatlerini nihai ve fiili bir surette Dün Mussolni Fransa elçisi · · B bbü•e ~ 

ile ve Süviç'te İngiltere ve vermemıştır. u teıe l flJ' 
nazarı itibare alabilecek sonuç- ler komitesinin önerg• •"O" 
lar vermeğe müsait hiç bir esas Japonya elçilerile görüşmüt ol- b bll "' 
arzetmemektedirler. duğundan Italyan kabioesi iti resmi ltalyan ceva 1 ve , 

mite salahiyet ve otorit 
Bakanlar kurulunun toplan- bilerek, kararında yeni diplo- kılı 

tısından sonra verilen resmi matik girişlere geniş bir pay tanınması gibi ha yor. ,'o' 
bildirikte; bakanlaıın Salı gü- bırakmak istemiştir.' ÇUnkU Komite bay Aloizinin t~ 
nü tekrar toplanarak siyasal İtalya, önergeleri niçin reddet- büsü hakkında görüşoıek dl' 
durumun gelişmini inceliyeceği tiğini bildirmekle, yeni gayret- pazartesi günü toplantıy~,_ 
ve ruznameda bulunan idari lerin hangi şartlar ile bir sonu- vet edilecektir. Komite l ı' 
meseleleri halledeceği ilave ca varabileceğini dolayısile an- itirazlarının ve belki de Jt1l~ 
edilmektedir. latmış oluyor. isteklerinin gözönünde tll dl' 

Bugünkü toplantıda Mussoli· Sanpedro ( Kaliforniya ) 22 ması imkAnlarmı tetkik • 
ni son günlerin siyasal ve süel ( A.A ) - ltalyan hükümeti- cektir. ........ 

Barbarlık ittihamını 
Habeşler nefretle reddediyorlar 

-Gösterilen resimler eskidir 
Adua harbinden sonra on bin ltalyan 800 kilometre~ 

Çakıllı bir yolu yalınayak geçmişlerdi ,, 
~~~~~.:.~~~.~~ .. 1.?" EylUI verlerim, zaferlerini ispat için, 1 den evvel, orada uzun ~ ~ 

(:J:>ari.s - Soir) köylerine bir ganimet getirme- oturmuş birisi bana deoıl~r, 
Cenevrede ltalyanm Habe1 Jidirler. - Hele dikkatli olunuı· °" 

zulümleri hakkında açbğı dosy:ı - Öyle ise ltalyanların ayak- sralip gelirlerse her it yol~ 
burad~ yalnız. hükfı~et_ ~e::· le.ahlarını alsınlar. MeneJik bunu g~~~r. Fakat mağlup otur 111~· 
renlerınde değıl, kendılermı ıı.· çok makul buldu ve 10000 butun Avrupalılar onların 
tir aya uğramış sayan büf' n ltalyan esiri, A~ua il~ Adis kamına maruz olacaksıoı1~~ 
halk arasında çok kızgınlık A~aba aras~ndakı 800 kılomet- Bu sözler beni korku 'f'' 
uyandırmı br. Ben kendi he- reh~ çakılhgı yalın ayak geç- ve geceleri küçük atunıP _,.. 

ş mege mecbur kaldılar. d ök l' tu .. ıarı ":. 
sabıma hiç te zalim insanlar nın a, a ıp s agaç 11~· .. . . . Cenevrede ltalyanların göı- ımda rahat rahat uY ~ 
arasında bulundugum etkııını terdikleri resimlerin en çoğu- .. "b' .. d"" l . de !;; 
duymıyorum. Bunun tersine nun eski olduğu ve bugünkn g~m gtı dı gunh. uzd erı et,,~ 
1 k b. l' d · k d 1 . - d n .• nsır ın a fe ır e ve tıi" o ara ter ıye ı, me em, ço i et erı ~osterme iği temin . 1 k d' . taJO 

t ti h' k 1 · dT t.o aşıyor ve en ımı 
~. 1• ır çocu u usun mısa· e 1 ıyor. . c .nniyet içinde buluyoruOI· 
fmyım. Bu dosya Habeııstanda fotoğ- ,.."Z".am_ııiıll _____ ~ 

Oogrusu şudur ki, Habeı raf ~ek!11~k işini şimdi çok güç- J B 1 rl 
yaylasının kenarında yalnızlık leştır~ı~tır. Bu sabah pala~.pa- orsa Haber ~ 
. . d G 11 S J' reler ıçmde, fakat tuhaf yuzlü u U B d 
ıçm e ~aşıyan a ,8 '. oma ı, bir lüstracının resmini çekme- n orsa a ti-' 
Dankalı, Şankana gıbı uluslar ie kalkıştım. Kolonyal kasklı, Yapllan Satı 
vahşi kalmışlarsa da bunların mavi ceketli, haki pantalonlu ~ 
asıl Habeşlerle hiçbir ilişiği v~ çıplak ayaklı bir polis araya 1f 
yoktur. Bunlar ancak sömür- gırerek çocukcağızı, birşey söy- Çu Alıcı Fiat ı' 
geler, Negüs tarafından zap· lemeden kayışla döve döve 1959 Jiro ve Şn. 66 •n 14 
t d'l . ) k 1 d. kaçırttı. 835 H Z Ahmet 

7 
~ 1, e ı mış meme et er ır. F 1 ~ f k k 614 K A Kazım F k . 1 o Owıra çe me 1, a at ıster o zaman o sun, yasak 579 S Süleymano 6 87 

1
, 

ister Galla, Somali, Dankoli p 1• d b 'dd 402 Ş Riza Halef 6 
1 

.. ~ 
Ş k 

. . o ıs memurun an u fi e- • 
veya an ana aııret1erm~~n tin sebebini sorduk. imparator 386 D Arditi 6 1 
o~~~n, . Habeş cengiverlennın Haile Selasiyenin emrile fena 247 H ve Cevdet 6 SO t! .t 
kotu bır huyu vardır: Öldür- giyinmiş kimselerin resmini 310 H Alyoti 8 ıO 7' 

dükleri veya sadece ~sb ettik- çekmek menedilmiş. Fakat 244 J Taranto M 5 50 8 ~ 
leri düşmanın tenasül azalarını ıuhalde çok temiz, çok 241 Üzüm kurumu 7 50 8 ~ 
keserler. Meseli çölün bazı kibar, binişleri bembeyaz öz- 220 Vitel 1 SO ı' 1, aşiretlerinde, bir delikanlı· ni- kan habeclerden backa Ha be- 189 Alyoti bi 7 75 9 Ll1 

... ... 184 P Paci 6 50 O ~ 
şanlısına böyle bir ıanimet ıistanda resmi çekilecei[ kimse 180 y 1 Talit 7 25 h 1~ 
göstermezse evlenemez. kalmıyor. 170 T Debas 5 75 

1
, jı 

Adua muharebesinden sonra Adis Ababaya hareketim- 169 Koo ittihat 10 25 ıı .ı1 
10000 ltalyaP Habeşlerin eline # ' 96 Beşikçi z bi S 50 

1
,,. 

düşmüştü. Galibler bu acıklı p p• 86 M J Taranto 12 25 9 , 
ameliyatı yapmak istediler. ara ıyasası 73 s Emin 7 62 

1
, ~ 

Menelikin yanında bulunan 23-9-1935 50 Manisa B Koo 6 50 ıO ~ 
akıllı bir Fransız müdahale Alış Satış 44 Çolak O Nuri 8 50 8 ~ 
etti ve şöyle bir şeyler söyledi: Mark 50 20 50 70 26 B S Alazraki 8 50 9 

- Renkli adamlar ilk defa İsterlin 616 621 12 J Kohen 9 50 
F F 8 28 8 30 7214 Yekim 

oiarak beyazlara karşı bir za- r. rangı incir 
fer kazandılar. Habeşistan böy- Dolar 80 79 40 f' t 
lece büyük bir ulus seviyesine Belga 21 15 21 55 Çu. Alıcı 18 t6 

· 5083 Muhtelif 5 
yükselmiştir.Şimdi lüzumsuz bir Italyan lireti 10 22 10 32 Zahire Borsa•• 
zulümle insanlıktan aykın dUt· İsviçre Fran. 40 85 41 Ç Fı·at 

Fi 85 85 37 u. Cinsi 
mesine müsaade etme. orin 389 Buğday 5 75 

Negils ıu ceyabı verdi: Kr. ÇekosJo. 5 24 S 27 261 Kumdan 6 
Avıtr. ilini 23 SO 24 A ~-L &......---
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k·~özlerini kekeliyebildi. Ha- Bu ne müthiş şey ; bu işlere 
V aten Lükresin anası Roza karşı ölümün dehşeti ehemmi-

onozzo yani Maga, kızını yetsiz !.. Lakin sen Maga ?. 
gö~rneden geçti. Sen niçin buna iştirak ettin ? 
. udakları asabi bir titreme Ben sana ne fenalık y;pbm. 
ıçerisinde L .. k A h" b k 1 d o·· l u res: se ır az arı an a ım... -

- A 1 d d 1( . nam ... ür üğiim adamların anasısın 
elırnesini tekrarladı. değil mi ? 

d Maga mütemadiyen kayalar- - Hayır ! Rodrik ! Bunun 
g a~ .aşağı iniyordu. Kumsala sebebini ; zehirlendiğin, bıçak-
lue dı, hala yürüyordu. iki ko- ladığm, binbir çeşit öh.imlerle 

dijnu ;~!'• denize doğru yürü- öldürüldüğün adamlarda ara-
~ ' bgı ı... Dalgaların arasında ma... Daha uzaklara git .... 

ay oldu I{ · Çok eski macera la. mı düşün ... 
od oza Vanczya saklandığı - Fski maceralanma mı? 

d adan Papa nltıncı Aleks&n- - Evet! Gcnçligw ine, lspan-
ıtın k p arşısına çıktıkdan sonra yaya git, Pati~aya kadar düşün .. 

A.a~ada zehirli kupadan r~hip Papa Maganın uz.erine zehrin 
lb llJeloya şarap içirdiğini san- verdiği ıztırabla dehşetli bir 
dış, kendisi de gümüş kupa- 2öz atarak, yürekten gelen bir 
il an Şarabı kana kana midesi- acı ile bağırdı: 
c Yuvarlamıştı. Papa : I t P t" ' 0-E - ~panya ..• a ıva.... y-
ka~ Y Anjefo ! Nasılsın ha- le mi? Şimdi anladım. Şimdi 

Dnı... tanıdım. Sen Rozasın ... 
iye i . d·~· b h" le çır ıgı şara tan ze ır- Papa ellerini birbirine ka-

te~~ediğini bilakis kendisinin vuşturdu, koltuktan aşağıya · 
le .ırlenr:niş olduğunu Mağa söy- düştü. Alnı "Küt,, diye yere 

Ytnce ld 
61 çı ırmıştı. Genç papa- vurdu. Şimdi yüzü döşeme tah-
ltt 

11 
etekleri ıslık çalarak kaç- taları üzerinde sürünüyordu. 

tTıış, Papada danalar gibi ba- Bir "Ah,, çekerek dedi ki: 
~ rrıııştı. 

l.ı - Sen Roz.asın! Sefalet için-
ı-ıenüz z h" t · · · .. t d ille e ır esmnı gos er- de bıraktığım ka ınsın!. Ço-

laş;::ekle beraber ölümün yak- cuklarımın anasısın! Evet, şim-
ga gı muhakkaktı. Papa Ma- di anladım. 
tu~ doğru ileriledi, ellerini - Ben Lükres ile Sezarın 
8111 • Korku içinde yalvarırca- anası, Rodrik Borjiyanın ka· 

• kekeleyerek dedi ki: rısıyım. Hayatında bir kere 
liiy- Aman Maga!. Yalan söy- doğru söyledin. 
1ı,11 or~un değil mi? Söyle!.. Ya- - Aman Roza! Beni sen 
birli Söyl:~i~ dil Kupalar ze· vaktile çok severdin belki şim-

v. ~egıldı deyiver! di de seversin! .• 
"'nın t . ·ı . k lca esırı e sevmen oca- - Şimdi amanl diyorsun ..• 
rı rn .. th" 

Yet ' ~ ış bir tavır aldı. Ga- Bilir misin ben senin yüzünden 
&akın bir sesle: neler çektim. Bilir misinki kı-lth:· Bittin Rodrikl.. Şimdi zım olacak alçak bir dilenci A..ar: ~i~detini göreceksin... gibi saraydan dışarı attırdı. 

r ıçınde can vereceksin!.. Bilir misin ki Sez.ar beni kaç 

ttı; kSen de benim gibi gü- defa kırbaçla doğdü, evet! Ben 
Ya~ u~adan içtin. Alçak karıl seni sevdim. Hem de çıldırası-

-

il soylediğin bundan belli!.. _!· L"k" Ald ya sevuım. a ın sen ..•. 
ilim .. anıyorsun Rodrikl Be- Roza burada ağladı ağladı. 
Yala gu~.Üf kupadan içmekliğim Ellerini avuçlan içine alarak 
•en~ soylediğimden değildir hüngür hüngür ağladı. Papa 
lliıı e zehirlendin, ben de... ise yerde bir yılan gibi sürü-
llt .... 

111 ~ayatımız birbirine baih nerek dedi ki: 
""'ernı, . • d' 

oldu. S mı 1 ım: lıte öyle - Aman Roza! Bu aşk için 
tecek . en de zehırlenip gebe- marhamet et, bu sevgi için 
in~!L _sın. Ben de zehirlenerek b • l ' 
"&ıar d agış a .••• 
Ôlü e eceğim. Roza başını kaldırdı: 

PClpa rn lcorkuaundan çıldıran - Merhamet sözlerini utan-
tuy0 detrafa hezeyanlar savu- madan nasıl ag· zına alıyorsun 

r u dedi k"· - y 1• alçak heriff.. Bu söz senin ağ-
•öytü alan söylüyorsun! yalan zına yaraşmaz. Bana kim mer-
ltn'htorsunı Eğer ben zehir- hemet etti. Kırk senedir göz 
tc1i,!.

1 
olsay_dım. şimdiye kadar h "'" ıö d yaşı döktüm. Bu kan akan 

'hın l( rur Um. Halbuki sıh- gözlerimi kim sildi? Anam ve 
•lçak' . ~vvetim yerinde.. Seni 
•an• sı1hırbaz seni! Şimdi ben babam senin şu sefil ruhun 
tim .• ~~an söylemeği öğreti- yüzünden öldüler. Şimdi can 

lhti sana!. çekiş! Hem de çöcukların ta-
llu Ma~ar Borjiya iki Aumruğu- rafından öldürüldüğünü bilerek 
ik .. 11 kianın üzerine kaldırmakta b 
..l " oltug· k ld . ge er ••• 
~l b· un yı ı ı. VUcudun· Borjiya alnım yere vuruyor 
" ır tak k uudakı ır:n ızılhklar olmuştu. tahtalar kanla boyamyordu. 
fırJarııış:rı mosmordu. Gözleri "Amanı Merhamet!,, kelimeleri 
Çırp1 ı. Dehşetli acı içinde ağzından düşmiyordu. Yavaş 

- n~ordu bu durumda iken: yavaş takattan · da düşüyor. 
ınu, k alan söylememişl Gü-
l llp h" Müthiş bir soukluk papanın el-
ar1-d a ze ırli imişi Bacak-

<Q a t k !erine ve ayaklarına kadar gel-
l!bi vfic d 

8 
at kalmadı. Buz mişti. Artık son dakikalarım 

ırıilgal M um soğudu. Aman 
Şatnak . erhar:net et! Daha ya- yaşıyordu. Borjiya son bir hare-
t1erh •sterim! Kurtar beni! ketle başını kaldırdı, dudakları 
d ar:net' L ·· k ! N h f'f h k t d" d esin} G ···· u res ... ere- a ı çe nre e e ıyor u. 
Y alı.ra el yeti§! Sczar kurtar... - Mel'un .. 

11a rırım... K l k M ıvı e imesini anca aga işi· 
kilh a~a bunları işitince kah- tebilmişti. Roza Vanezzo da: 

n ıle o t 1 v _ r a ıgı çınlattu - Geber alçak herm 
Se11 h~~dala, ahmak herif!... Cevabile Maga istediği ki-
tı.Yorsu:~ Sez.arı, Lükresi çağı- nine kavuşmuştu. 
bekli · Onlardan yardım - Sonıı uar -

. Yorsun A . 1 tonderd· ··· nJe oyu onlar 
Araba kazası 

Gelecek lngiliz • 
seçımı 

• 

Eski bir lngi iz iç bakanı s imin 
D ğurabileceği urumu anla ıyor 

" Sigarada beklenmiyen şeyler olur ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İta/fa - /Jabeş a!llaşmazllğuun Büyük Brilaıı;·ayı çok bir d11mm doğarabilir ve handan /ayda/anabilecek parli 
yakmdan il!lilendırmesi bile/ngilterede ymi seçim lıazırlılı/a- var mıdu? 
ruza ı•e seçim e/lafmdaki tasın/ara etki yapa mamıştır. Eski /ngüiz i{' bakam ve libnallerin parleml'lltodaki 

itatva}a kaışı 11l11sal lriikümetin tulwzdığı tavır i11giliz şefi Sör Herberi Sumuet bu yazısiJ·le 3efecek serimin do-
u!usu taraji11da11 011,uımakla beraber seçim 011iiııde nasıl ğurabilecejfi durunw a!l/atmaktadır: 

Gelecek lngiliz seçımı ne 
vakit y~pıiacaktır? Bu seçimin 
vereceği sonuç nasıl olacaktır? 
lngiliz sıyasası, seçimden alı- l 
nacak sonuca göre yeni bir l 
rota üzerinde mi yürüyecek? 

Birçok kims~ler türlü mem
leketlerde bu soruları soruyor- t 
Jar. Bugünkü parlamentonun ı 

lvfac Doııalti 

ömrü, ancak gelecek yılın bi
rinci teşrinine kadar yetebile
cektir. lngiliz parlamentosu her 
beş yılda bir seçilmektedir. 
Şimdiki parlamento ise, 1931 
yılının sonbaharında seçilmişti. 
Ancak, müddet bitmeden epice 
önce seçimlerin yapılması adet 
olmuştur. Mesela hükfımet, par
lamentoda bir hezimete uğrfr 
ise, veya seçim tarihi erken 
bir güne konunca, kendi için 
daha elverişli olacağına kanat 
getirince, !eçim, çok kere şü
reıinin bitmesinden daha çok 
önceki günlerden bir tarihte 
yapılır. 

Herhangi bir sıyasal felaket 
İ[e karşılaşmadıkça ki, bugün 
böyle bir şeyi gösterecek or
tada hiç bir şey yoktur. Par-

lamentodaki büyük çoğunluğu 
dolayısile, böyle bir hezimet· 
ten korkacak bir tarafı yok· 
tur. Bundan dolayı, hükumet 
olsa olsa, belki belgelerle dev
rilebilir: Fakat, seç.imlerde biç 
bir zaman bozgunluia uğra
tılamaz. 

Bundan birkaç yıl önce,par
lamento çatışmalarında kabine
nin biri alaşagı edilmiş olduğu 
zaman, bakanlardan biri : 

"Eninde sonunda, çoğunluk 
en kesin cevaptır!,, demişti. 
Hükumet, parlamentoyu,bu son 
baharda, gelecek il\tbahard~ 
veya yazda dağıtacaktır diye 
kesin olarak hiç birşey söyle
nemez. Herhalde, ne yapaca· 
ğını, henüz başbakan Baldvin 
de bilmiyor. 

Bazı etkeler var ki, parla
mentonun dağıtılması, geri ab
lacaktır gibi göstermektedir. 
Hiç behlemedikleri halde bir· 
denbire seçilmiş olduklarını gö
ren bazı muhafazakarlar var 
ki, yerlerini gaybetmekten kor
kuyorlar. Bu gibiler, tabiatile 
daiılmanın geri bırakılması ya· 
nını tutuyorlar. 

Bugünkü ekonomik duru
mun düzelmeğe ve işsizliğin 

azalmağa devam etmesi yolu
nu değiştirmiyebilir. Bu du-

meden neçimler yapılacak 

olursa, hükümetin, bunu yal
nız parti çoğunluğunu kazan
mak gayesile faydalı olacağını 

düşündüğü ıçın yaptığı da apa-

mcn'in grupu, pek iyi organize 
edilmiş bir durumda olmadıkla
rından, parlamentodaki üye
lerinin yeniden seçilmeleri, 
hemen hemen yalnız mu-

\ hafazakarların verecekleri oy
J lara bağlıdır. Bundan do
~ layı, yalnız başlarına herhangi 
{ bir harekete geçebi!ecek der-

i 
1 

1 

8aldvüı 

çıktır. Böyle bir şey yapılacak 
olursa, hükumetin kendi za
rarına olmuş olur. Böyle ol
makla beraber, bir çok sebeb
ler var lci, seçimlerin vaktin
den önce yapılmasını lüzumlu 
gösteriyor. Mesela, sonbahar-
da ve kışın işsizlik yeniden 
çoğalmıya başlıyabilir ve hü
kumet te bundan çıkacak so
nuçların önünde bir yana çekil
mek ister. Gelecek yılın bütçesi 
ortaya bazı zorluklar çıkarabilir, 
nitekim masraflar yükselmek
tedir; gelirler, belki bu yük
selişe ayak uyduramaz. Bunun 
için seçimlerin, bütçe hazırlan
madan, nisanda yapılmış olması 
daha hayırlı olabilir. 

Son aylar içinde hükumet 
yanını tutan çok aktif bir pro
paganda yapıldı. Muuhafaza
karların önderleri, belki durum 
kötüleşir duygusile seçimlerin 
erkenden yapılmasını istiyorlar. 

Hangi belge grubu üstün 
gelecektir. Bunu Baldvin de 
bilmiyor. Böyle olunca, başka 
biri bunu nasıl bilebilir? 

Erken veya ıeç olsun, se
çimlerin verecekleri sonuç 
hakkında yabancı ülkelerde 
bir fikir edinmek istiyenlere, 
lngilteredeki siyasal durumu 
aşagıda kısaca anlatıyorum: 

1 

' l i 
; 

1 
1 
1 

Lo; d Coıç 

manian yoktur. 
Bu durumun içinde, bugünkü 

işlerden lıoşnud olmıyan bir 
çok kimseler de vardır. Bu gi
biler, bugünkü hükumetin akım-

sarhğmı iyi bulmıyarak ulusal 
siyasanın, ne olursa olsun, esaslı 
bir surette değiştirilmesini isti
yorlar ama, gayelerine varmak 
için nasyonalistlerin prensiple
rini araç olarak kullanacak bir 
durumda değildirler. Bu grupu 
esas bakımdan liberal parti 
temsil ediyor. En sonra, seçim 
bölgelerinde aktif bir propa
ganda yapan ve Fred Üniyonda 

dn, hepsini değilse bile, oldukça 
çok oyu elinde tutan işçi par· 
tisi geliyor. Bu parti, her an 
bir kaç milyon oy alacak bir 
haldedir. Bu partinin karşıtları 
da zayıf bir noktayı i~aret et
mektedirler. işaret ettikleri şey 
işçi partisinin siyasal b"r pren
sipi olmadığı değil, prensipinin 

çok sert oluşudur. Bu da, en
düstrinin, tccimin ve finans iş
lerinin ulusallaştırılması gibi bir 
programa karşı çok büyük bir 
duyganlık göstermeleri mesele
sidir. 

le.dı' &· • ı. Kupayı kimin zilıir
«>•nı bT li.ikr ı ıyorsun... Onu da 

es Yaptı L""k ı 
T epecikte kalhane caddesin- rum ne kadar uzun sürerse, 

Birinci planda, muhafazakar 
bloku bulunmaktadır ki, par
lamentonun 615 sandalyasmdan 
460 ında oturmaktadır.Bu grup 
çok iyi organize edilmiş olduğu 
gibi arkasını da bol paraya da
yamış bir haldedir. Belki l<en
di aralarında, mesela Hindistan 
ana yasası hakkında bazı gö
rüş ayrılıkları çıkabilir; fakat, 
sıra erkeyi yeniden ele geçir
meye veya lrnçırmamağa ge
lince, iş değişir ve bu düşünce 
aynlıkları arka planda kalır. 

Mubafazakfalar, genel geçim
lerde çok sağlam ve kuvvetli 
bir partiyi temsil ediyorlar. 
Kurucu bir siyasa güttüklerini 
iddia ediyorlar; kendilerine 
karşıt kalanlar ise bu iddiayı 
reddediyorlar. Muhafazakarlar. 
ba~annda Ramsey Makdoda~ 
dm bulunduğu ulusal işçi par
tisinin siyasal küçük gruplan 
ve Sir Con Saymen'in önderli
ği altında yürüyen ulusal libe
rallerle çok sıkı fıkı bir hal
dedirler. Her iki grup da, ge- J 
rek Makdonald'ın g~rekse Say-

Bir de, işçi partisinin genel 
düşüncelerine uygun fikirler 
taşıyan ve programlarının bir 
çok noktalarında birleştikleri 

türlü grupl3r vardır. Loyd 
Corç, 72 yaşında olduiu iddia
sını inkar ettirecek kadar kuv
vetli bir çene, terütaze bir 
enerji ile yeniden sıyasal sah
neye çıktı. O, esas itibariyle, 
muhafazakar partiden hoşlan

mıyan, fakat başka partiyi de 
istemiyenlere hitab ediyor. 
Bundan dolayı, o da, bugün 
rnevcud olan partilerden birine 
katılmayı veya yeni bir parti 
kurmayı reddediyor. Loyd Cor
c'un, lngiliz ana kilisesinden 
ayrı olan bazı özgür ve kuv
protestan kiliselerinin önderle· 
rini elde etmesinin başlıca seı 
bebi de işte budur. Bundan 
başka ülke içinde eger sahibi 
olan birçok kadın ve erkek 
de, Loyd Corc'un arkasına ta
kılmış olanlar arasındadır. 
Loyd Corç geçenlerde verdiği 
bir söylevde, bugünkü hilkil
met adaylıklarını gelecek se
çimde aynı yerJerde yeniden 
koyacak olursa kendisi için bir 
felaket olacağını söyledi. 

_ Ç , u res ..• 
- Eocuklarım ha! Öyle mi?! 

S vetı O -1 ·1 k eııj 
1 

· g un ı e ızın! 
on ar ::.•d·· _ y 

1 
Ql ~rüyorlar!.. 

düru .. y a. · Benı evlatlarım öl
or ·· ı )iilı . ' oy e r:ni?.. Bu ne bü-

Qlaayet ... 

den kepek yüklü olarak geçen hükumetin de durumu o nis-
Kemal Paşa kazasının Ulucak bette sağlamlaşmış olur. Buna 
köyünden Ali oğlu Osmanın göre, parlamento devresınin 
arabası devrilmiş ve Osman normal süresi bitmeden seçim-
başının sol tarafından ağır su- lerin yapılmasına zecri bir se-
rette yaralanmışlar. Yaralı mem- beb yo~tur; ancak d~rum bö!-
leket baetaae•iae k•Jchnlmaabr._le olc\Hgu haMe, muddet bıt· Eski başbakan Loyd Corç, 

Arama 
. ·-·····-· Ne Şekilde 

Yapılacak? 
Kaçak unlardan dolayı ne gi

bi hallerde arama yapılacağı 
Finans Bakanlığından dün 11-
bayhğa bir bildirim gelmiştir. 
Bunda2643sayıh kanuna muhalif 
harekette bulunan kimselerin şe
riklerin· n veya kaçak malı sak
lamak üzere yataklık edenlerin 
ve 95 inci maddeye göre bun
lardan biri olmadığı halde cü
rüm eşyasını veya suçluyu ken
di evinde bulunduranların ev
leri aranabilir. 
Aramağa karar vermek sala

hiyeti hakimindir. Ancak ge-
çikmesinde mazarret olan hal
lerde genel Savaman ve yar 
genel Savaman sıfatile zabıta 
memurları arama yapabilirler. 

Aramada o mahallenin ihti
yar heyetinden veya komşular
dan iki kişi bulundurmak la
zımdır. Ancak zabıta nezareti 
altında bulunan yerlerle polis
çe fena tanınmış yerler ve ge-
celeyin herkesin serbestçe çı
kacağı yerler için bu takyide 
lüzum yoktur. 

Fevkalade hallerde gece vak
tı arama yapılabilir 
·····································••ı• 
daha şimdiden, birincisi Ulus-
lar sosyetesi kuvvetlendirilmek 
suretile barışın korunması, ikin
cisi de hemen ulusal bir ça
lışma prejesi kabul edilerek 
sayısı hala iki milyona yakın 
olan işsizlere iş bulunması gibi 
esaslan olan bir program ha
zırlamışhr. Bu programı temsil 
edebilmek ve gelecek seçim-
lerin verecekleri sonuçlar üze· 
rine mümkün olduğu kadar 
kuvvetli bir etki yapabilecek 
bir yığın kazanmak için ülke
nin her yanında top:anblar 
ynphrdı. 

Ayrıca hemen hemen aynı 

gayeler uğrunda, fakat zayıf 
adımlarla çalışan dalia başka 
gruplar da kurulmuştur. .. ,, ,, 

Şimdi asıl mesele, soldaki 
bu grupların bir arada birleşip 
birleşemiyecekleri, gelecek se
çimlerde bir cephe kurup kura
mıyacaklan meselesidir. Liberal 
parti, birge bir çalışmadan ka
çmmıyacaktır. Onun da prog
ramında, iıçi partisinin ve Loyd 
Corc'un programlarında birleş
tiği bir çok esaslar vardır; her 
halde bu esaslar, iki değilae de 
bir parlamentoyu bol bol ça
lıştırmağa yetecek kadar çok-
tur. Loyd Corc böyle bir el· 
birliği ile çalışmağa karşıt bir 
şey söylemediği şöyle dursun, 
işçi partisinin çekingen bir ta
vur takınmış olmasını bile ten
kit etti. 

Buglinkü günde üç gruptan 
en kuvvetli grup olan işçi par
tisinin durumu, arada bir engel 
olarak durmaktadır. Bu parti· 
nin önderleri, başka bir parti 
ile herhangi bır kombinezona 
anlaşmaya yahut da birlikte 
çalışmaya yanaşmıyorlar. Onlar, 
sosyalizmi oruntadıklannı, sos
yalist olmıyan herhanği bir 
partiyi ne görmelc ve nede ara
mak ıstiyorlar. Takındığı bu 
tavur dolayısiyle de ülkede, 
bugünkü günde hiç ilerliyemi
yorlar. Geçenlerde yapılan ye
dek seçimlerde 1929 da aynı 

seçim bölgele. inde yapılmış 
olan seçimlerden daha fazla oy 
aldıkları halde, bu sonuca gö
re gelecek parlamentoda ihti
mal ki çoiunluğu da kaybede
ceklerine aldırış etmiyorlar. iş
çi partisi bu tavrını değiştir
medikçe, bugünkü bükümetin 
parlamentodaki san dalyaları 
büyük ölçüde azalmış bile ol
sa, erkeyi elden kaçırmıyacağı 
anlaşılıyor. 

*** Nede olsa, kesin olarak bir 
şey söylenemez 1 Bir de bakar
sınız ki memleket içinde veya 
dışınd·a, bütün durumu altüst 
eden bir hadise olur. Dizracli
rıin bir s5zü vardır : " Sıyasa
da, daima beklenilmiyen şeyler 
olur. 

Nayr Fraye />ressrdrlf 
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Bu ses .•.. 
••••• 

Bu ses... Bu sesi 
ben ... 

tanıyorum liyen yoktu.. Kendi kendime 

Ne güzel cıvıldıyor! Zifiri 
karanlık içinde, insanın kanını 
kızıştıran Mayıs güneşini görü· 
yor gibi oluyorum. Deminki 
ayaz ne çabuk ta eriyip sindi! 
Pençereleri açacağım geliyor ... 

Hayır, yanılmıyorum, gül ko
kuyor, misk gibi gül kokusu! .. 
Ne tılısımlı sesmiş bu .. Bir an
da mevsimi değiştirdi, sanki 
güller açtı ve bülbül şakıyor. 

Ey meçhulün sesi! Allah aş
kına durma, söyle ..• 

Meçhulün sesi mi? Ne diyo
rum, ne büyük bata! Bu ses 
hiç yabancım değil, benim aşi
nam! Evet, onu tanıdım, o be
nim sesim! 

Yirnıi sene evvel ben de 
böyle söylerdim, gönlüm başka 
mevsim bilmezdi, ebedi bahara 
benzerdi... Ne nağmelerim 
vardı benim! 

Ah, sonra! .. 
Sonra husran ile karşılaştım. 

Birden yapraklar soldu, sarılar 
yeşilleri boğdu. 

Hani bahar sürecekti? Hani 
ardı arası kesilmiyecekti? Diye 
şikayete hazırlanıyordum, şükr
etmeli imişim meğer! Zira bir 
sabah etrafı bembeyaz buldum. 

- Kefen!.. Ölü kefeni! Ben 
hayat istiyorum .. 

Heyhat! Bu feryadımı din-

çırpındım, kıvrandım, bağırdım, 
durdum.... Ve şimdi nankörlü
gumun cezasını çekiyorum, 
ebedi karanlığa esir oldum! 

Ey eski sesim, allah aşkına 
durma, söyle ... 

Seni duydukça perde perde 
gözüm açılıyor, içim aç,Jıyor ... 
Bak, geçtiğim yollardan geri 
dönüyorum. işte yine her yer 
bembeyaz... Fakat şimdi bu 
b:!yazlık bana ölümü hahrlat
mıyor. Hayır, bilakis... Bu saf
vetin rengi, bu kirden azade
liğin kendisi. .. 

Ve işte etraf sarardı. Bu ha· 
zan değil, hayır.. Bu tabiatın 
ke:nale erip altınlaşması ... 

Oooh •.• Ne çabuk ta sema
dan hayat inip yeşil rengile 
mevcudatı süsledi! Oooh, bu 
hayatın rengi, hayatın kendisi ... 

Fakat ne oldu? Neden yine 
karanlığa düştüm? Ey eski se
sime benziyen ses, sen sustun 
da ondan, değil mi? Sırtım bile 
titremeğe başladı, paltomu da 
giymeliyim! 

Ah! Ebedi bahara inanma· 
saydım, her mevsimi mest ve 
mehzuz karşılasaydım, hepsin
den tad alsaydım ... Şimdi böyle 
inlemezdim, karanlıkta kalkıp 
emeklemezdim, başkasının se· 
sinden medet beklemezdim! 

Mazlum 

Emlaki n ~lliye mü ·:.r öğünden: 
Buca yukarı mahalle Zafer caddesinde 9 numaralı dükkan 350 
Buca aıağı mahalle yağhane sokağında bila numaralı334,16 
metre murabbaı arsa 350 
Bornova beyler sokağında 4 eski 4 taj numaralı ev 490 
Bornava yıkık minare sokağında 32 eski 34 tej numaralı 
dükkanın nısıf hissesi 5 
Bornova birinci yaka sokağında 10-2 eski 10 taj numaralı ev 350 
Turan Menemen caddesinde 102-143 numaralı ev 420 

" " il 4-92 " " 420 
Bayraklı Şeftali sokakında 8 numaralı ev 560 

" Bornova caddesinde 65 numaral dükkan 840 
" 

11 
" 67 numaralı u 846 

Bornova Bülbül sokağında 18 numaralı ev 490 
Darağaç Varvara piyade sokağında38No. h 42,90metre arsa 210 
Tepecik Tepecik sokağında 2-2No.lı 101,52 metre murabbaı 
arsa 280 
Karantina iskele caddesinde 108 numaralı ev 630 
Yukarıda yazıh emvalin bedelleri peşin veya gayri mübadil 

bonosile ödenmek üzere mülkiyetleri müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin 30-9-935 Pazartesi günü saat 15 de milli emlak mü-
düriyetine müracaatları. 2979 (3148) 

ııa 
Nafia Müdüriiiğ"nden: 

. 6536 lira .keşif bede~li Tire - Çatal yolunun 3+000 6+800 
kılometrelerı arasındakı kaldırım yapısı 20 gün müddtle açık 
eksitmeye konulduğundan iHteklilerin 2490 sayılı yasaya göre 
hazırlayacakları teminatlariyle birlikte 14 Birinci teşrin 935 
Pazartesi günü saat 11 de Ilbaylık encümenine gelmeleri bildi-
rilir. 3099 (3149) 

·r vilayetinden : 
.. 1 .. - Eksilt~ey~ konul.an iş Balıkesir vilayet merkezinde 

bukumet konagı bması, bına inşaatı her türlü tesİsatile beraber-
dir. Bina ve tesisatın keşif bedeli 94182 doksan dört bin yüz 
seksen iki lira 75 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
E - Fenni ve hususi şartname~i 
F - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli 
G - Beş adet plan 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi yüz elli kuruş bedel 

mukabilinde encümenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-10-1935 günlemecinde pazartesi günü 

on beşte vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktıs. 
5 - Binanın idarei hususiyeye ait olan 94182 doksan dört 

. bin yüz sek~en iki lira 75 yetmiş beş kuruşluk kısmı yapılacaktır. 
6 - Eksıltmeye girebilmek için 5959 lira on dört kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır, Eksiltmeye en az bir parçada 30000 
otuz bin liralık birinci nevi resmi daire binası yapmış olduğuna 
dair Nafia müdürlüğünden vesika alanlar girebilecekler. 

7 - Teklif mektuplan saat on dörde kadar viliyet encü
menine makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten sonra 
teklif zarfları kabul edilmiyecektir. 

_. 2.4::.-28-2-:-6. 3os2 .._W51L .. 

·Habeş'te harb hazırlığı 
....................... 1 ................. ..... 

Bayanlar 
Habeş imparatorunun kızı Remes 

Tsahai sargı bezi hazırlıyor .... -·· 
. Deyli telgarf gazetesinin A- ı makinayı kullanarak sargı 

dıs-Ababaya gönderdiği aytan yapıyorlardı. 
Sir Persival Filips 14 Eylw ta- Prenses iki dakika içinde bu 
rihiyle gazetesine yazıyor: işi kavramış ve ince parmak-
Habeş İmpartorunun kızı lariyle hemen çalışmaya başla-

pren~es Tsahai ilk defa olarak mıştır. 

saray ananalarını bozmuş ve Bu sırada işini bırakmıyarak 
babasının izni ile ordunun has- musikili sesiyle ve yanlışsız bir 
ta bakıcılık örgütü merkezinde lngilizçe ile bana diyordu ki: 
çalışmağa başlamıştır. - Londra'da bulunduğum sıra-

Yamnda bir tek muhafız ol- )arda bir kaç hastaneyi gör-
duğu h!llde Prenses bir oto- meğe gitmiştim. Keşki orada 
mobille Habeş kadınları çalış- nasıl çalışıldığını daha eyi öğ-
ma cemiyetinin şehrin orta yer rense imişim. Günün birinde 
!erinde bulunan merkezine gel- bir harpta yaralanacak olan 
miştir. Kendisi ipekli elbisesi- askerlerimize nasıl bakılacağını 
nin üzerine beyaz bir ğömlek öğrenmek lazım geleceğini kim 
geçirerek erada asılzadelerin biJirdi. 
ve saray büyüklerinin karıları Kendisi, memlekette doktor, 
olan 31 kadınla birlikte çalış- ilaç ve sağlık örgütleri bulun-
mağa başlamıştır. madığını anlamıştır. Bu tür-

Bu cemiyet İngiliz elçisinin lü şeyler Habeşistan'da bilin-
karısı olan Leydi Barton tara- memektedir. Şimdiye kadar 
fından kurulmuştur. hastahane ne demek olduğunu 

Roma katolik missyonı1ndan bilmiyen savaşçılar yaralandık· 
üç hasta bakıcı, evelce evin ları zaman yere düşer ve ol-
salonu o!an büyük odada sargı dukları yerde ölürlerdi. 
bezleri hazırlamakta idiler. Bü- Bugün Fransız elçiliğinin A-
yük bir masamn başında otur- dis-Ababaya 180 sömürge as-
muşlardı ve Londra'dan uçakla keri getirmek dileğinde olduğu 
getirilen bir model makinaya bildirlimiştir, imparatorun üs-
göre yerli bir san'atkar tara- nomal bir hal karşısında buna 
fından tahtadan yapılmış bir izin vereceği muhakkaktır. 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pollsl tehd de kalkışmEş 1 K .. it .. 

Tilkilik caddesind<! lzmirli U Ur 
Hasan oğlu A:ımed sarhoş 43 üncü sayısı çok değerli 
olarak elindeki bıçakla dolaş- yazılarla dolu olarak çıkmıştır. 
tığı görülmüş ve yakalamıya Bu sayıda doktor Necati Kip 
giden polis Mustafaya (yaklaş- tarafından İşin sefaleti, N. 
ma yakarım) diyerek elindeki İyriboz tarafından Köycülük, 
bıçakla hücum etmiş ve bıçağı Vedide Kemal tarafından Ai-
kaldırıp polise vuracağı sırada lede geçimsizlikler, İrfan Hazar 
yetişen diğer memurlar tara- tarafından Ailede geçimsizlik-
fından yakalanmıştır. ler, Cafer Bater tarafından 

Hakaret etmiş Devrimci ideoloji, Dr. N. Kıp 
Şamlı sokağında Gelibolulu tarafından Düşünüşler, Buluşlar. 

amele Emin oğlu Kemal sarhoş E. Hamdi Akman tarafından 
olarak asliyeceza hakimi bay Eerdi terbiye, 1. Aytekin Kül-
Hilminin ev;ne gitmiş ve a!acnk tür tarafından Bizimkiler, S. 
meselesinden aralarında çıkan Ş. Pamırtan tarafından Bir 
kavgada Kemal, bay Hilmiye Kuralının bayatı adlı yazılar, 
söğüp saymak suretile haka- hikaye ve tefrikalar vardır. 
rette bulunduğundan yakalan- Bütün okurlara tavsiye ederiz. 
mıştır. 

Devren Satılık 
Otel 

İzmirdc Birinci Kordonda 
Pasaport karşısında 

MERKEZ 
OTELİ 

Eşyac;ile devrcu. satıl ktır. 

Otele müracaat 
2-5 

AA4PW e 

Gıyab kararı 
BERGAMA SULH HUKUK 

MAHKEMESİNDEN: 264/1935 
Bergamanm Sagancı köyün

den Ali oğlu Osman tarafın· 
dan ikametgahı mechul aslen 
Bergamanın Enverpaşa mahal
lesinden Boşnak Arif oğlu Ali 

Türkiyeyc ilk defa getirt
mege muvaffak olduğum 
dünyanın en son sistem ve 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) 

lzmir belediyesinden : 
1 - Beheri on bir kuruş 

(hepsi beş bin beşyüz lira) be-
deli muhammenli elli bin adet 
Bandırma granit paket taşı 

Başsekreterlikteki keşif ve şart· 
namesi veçhile 1/10/935 salı 

günü saat 10 da kaplı zarf u· 
suliyle yapılacak eksiltme ile 
alınacaktır. 

İştirak için (413) liralık mu• 
vakkat teminat mektubu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubuyla 
birltkte ayrıca kapalı ve mü
hürlü ve üzerinde hangi işe 

ait olduğu yazdı bir zarfa ko
nulup eksiltme 'yapılmadan bir 
saat evveline kadar Şarbayb
ğa verilir. 

2 - Beher metre murabbaı 
sekiz lira muhammen bedelli 
ikinci kordon 49 adanın 226,75 
metre murabbaındaki 211 sayı· 

lı arsası Başsekreterlikteki şart 
namesi veçhile 1110/935 salı 

günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. 
İştirak için (137) liralık mu

vaakkat teminat makbuzu ve
ya Banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve sa ata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
on beş lira muhammen bedelli 
Akdeniz mahallesi 15 inci ada 
nın 205 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart-

namesi veçhile 1/10/935 salı 

günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 231 liralık mu
makkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona ielinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
25 kuruş muhammen bedelli 
Kahramanlarda 95 adanın 107/1 
sayılı 99 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart· 
namesi veçhile 1-10-935 sah 
günü saat 10 da açık artır-ma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 
2 liralık muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar . 
komisyona gelinir. 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaıantina tramvay cad" 
desi No. 599 Tel. 2545 

r~vT/Z77.Y7/./ZT/ZZZ 

DOKTOR 

~Zetar T aratçı 
~ İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
N ikinci Beyler sokağı Türl< 
~ müzayede salonu bitişiğinde 

No. 45 
~ Öğleden sonra 15-18 kadar 
~ hastalarını kabul eder 
~ (1250) Telefon 3806 
l.::IZ:ri!7"...i?.77..Y'~T/../.: 

Doktor 

.Fahri Işık. 
lzmir Memleket Hastanesı 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKE~ 

Nluayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ul " 
Viole tatbık ve R eıı 
ile KEL tedavileri 'pıiır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

·------~ f/.//T//.///J:74T.cz:J'7///////, 

s Mua;Iim Doktor 

; A~met Hulusi 
~ 

~ ALATAŞ 
~ lç hastalıkları doktor~ 
~ ~ \ Kemeraltı Şamlı sokak No. 
~0'/7.7.7J .• ~Z.7L77.7Z.T.J~7/7.7T/.Z.1 .... 

Göz He~imi Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\fuzaHer Eroğul 

Kemal Çetindağ 

aleyhinde Bergama sulh hukuk 
mahkemesine ikame olunan 
semeni mebiin istirdadı dava
sının 12/5/935 tarihli celsesinde 
mumaileyhin bulunamüması ha
sebile hakkında gıyap kararı 
verilerek tebligat yapılmak 
üzre muhakiime 7/10/1935 pa
zartesı günü saat 9 a talik 
edilmiş olduğundan müddei
aleyhin yevmi muhakeme olan 
mezkur günde Bergama sulh 
hukuk mahkemesinde bizzat 
veyahut bilvekale hazır bulun
ması aksi takdirde muhake
!Deye giyaben devam olunacağı 
Hukuku usulü muhakemeleri 
kanununun 402 nci maddesi 
mucibince tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

5 - 120 lira muhammen be MITAT OREL 
delJi Çayırlı bahçe Kahraman· 
larda 49 uncu adanın 37 sayılı Adres - Beyler Nuına:, 

Zade sokağı Ahenk ıııs 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

arsası üzerine yapılmış piyango baası yanında. 
evi Başsekreterlikteki şartna- Numara: 23 
mesi veçhilc 1-10-935 salı gü- Telefon: 3434 ll9) (2.v_. 

nü saat 10 da açık artırma ile ==========:::::jl 
bir sene kiraya verilecektir, • 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
:s.azm~~ln (3154) 

iştirak icin 1 O liralık muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa-
ata kadar komisyona gelinir. 

2948 (2081) 15,19,24,29 

Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapdmlf; olan mekteblmizln 

Ana ve ilk kısınalarına talebe kaylt ve kabulü eylQ[ün ikisinde ba,ıar •• 

Ana kısmı • 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
rzzz/JJ.z7.77.Z':/:/L/Y7.~ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit İŞİ : için her güiı saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
crr.L7.:ZBZ7h KESTELLİ CADDESı üzerindeki kapısından .. 

·~ girilere.~ okul direktörlüğüne ~üracaat olunmalıdır 
-"',,t' ~ .s#' ' 17-26 2001) • 

Bugüne kadar piyaı1aY3 çı' 
ki ırı•'' karılan traş bıça ar 

en eyisi 

KIRMIZI 
. cec' 

bıçaiı olduğu herkesın h't 
rübeaile anlaşılmıştır. Ra .

1 
.. 

ve ferahlıkla traf ohnak 
1 

ti yenler 

İzmir Kuzu oğlu /\fi" 
çarşısı 29 numarada 1t 

ı S • bırd•' .. talya ı a~t 111•,.., . 



~ekil N'>. 1511 F. O. Şekil No. 1626 F. O 

ON 
Pilleri 

Ve enerleri 
Ve ampulleri 

Bütün markaların en iyisidir 
,,, Sipariş için şekil numaralarının bildirilmesi kafidir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 • • • • ... : # •• • •• J ,:· 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
n ~n son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
k etıcesi lüzurr: gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
d a~ık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
h ogan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
I azları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
U~lan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan f uteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
t~an kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
Çın korsalar. 

llEl'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
v RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN Su~~·, AZA AMıL 
e MuTEHASSISI 

Fa. i Biza 
Bey tarafından yapılır 

k l<abul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
adar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Daima Gen-;, Daima Güzel 

kANZUK Balsamin • re mı 
Elli sen l'k b. 

dir k e 1 ır ma7.İye malik ve dünyanın her tarafında tak-
2eliği a~anrnış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
llıaha~~ı· muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
§tıkla 1 

•_nde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.tdır. Çilleri ve buru· 
lliiva:•kızale. ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
Ycn k okusıle ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
ançak u~urnaz .. T~ninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taraveti~i 
kuU alsamın ıle meydana çıkarabilirsiniz. B · r defa Balsamın 
ı anan b k k ~ ı · ı 11i1vük aş a rem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat magaza arıy e 

eczanelerde bulunur. · 

KALMiNA 

lzınirli ler Is tan huldanerede buluşurlar 

Beyoğluoda Bristol ~telinde 
. . ~ . ,.. . 

-.. • .. ··_/'>••. • • 

~irkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Her nevi izahat ve krokııer ıçin aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat. Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRİPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 
maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

böbrekleri yormaz 
RADYOLIN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyaker

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır , 
7.5 kuruşa satılır 

.-ı 

oktor 

TAHSI KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
~ 

. . • .. ·· .. . . . 
•. . .. ... ~· ~ . 

lzmir Defterdar ığından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Balhkuyu mahallesinde Abbas ağa sokağında kam 14 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tah!i· 
lat kalemine gelmeleri. 15, 19, 24, 28 2951 (2080) 

Devlet demiryollarından; 
Muhammen senelik 40 bedeli 80 lira olan lzmirde Alsancak 1 nci 

kordon Çelikelsokağında 582 numaralı depo 14-10-935 Pazartesi 
günü saat 16 da açık arttırma suretile lzmirde Basmahane is
tasyonunda 7 nci işletme müfettişlik binasında kiraya verilecektir • 

isteklilerin 600 kuruşluk teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair 
beyannamelerle aynı günde saat 16 ya kadar basmahane istas
yonunda komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 nci işletme kaleminde bedelsiz da-
ğıtılmaktadır. 22-24-26-28 3077 (3138) 

Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
gösterilen gayrı menkuller 7-10-935 pazartesı günü saat 15 de 
açık artırma usulile lzmir'de Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin, yine aşağıda binalar hizasındaki gösterilen mik
tarda muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve
sikalar ve işe ğirmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyan
namelerle ayni günde saat 16 a kadar komisyon reisliğine mü· 
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettiş· 
lik binasında parasız dağ~tılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakat 

lzmir 1 inci Kordon 
Ahmedağa mahalle
sinde 
lzmir 1 inci Kordc;n 
Çelikel 
sokağında 
lzmir Alsancak 
büyük dopola 
iç nde 

muhammen 
kira bedeli 

Lira 
12 N. mağaza 1000 
14 
depo 
84, 586 N. 360 
depolar (çivi fabri-
kası olarak kullanılıyor) 
A 6, 7, E 6 ve 2000 
3 üncü kat depolar 
ve içindeki kalbur 
makinaları ve tesisat 

"20-24-28 3028 

teminet 
miktarı 

Lira 
75 

27 

150 

(3120) 
Senelik muhammen kira bedelleriyle mevki ve cinsleri aşağı· 

da gösterilen gayri menk~ller, 9-10-935 Çarşamba günü saat 
15 de pazarlık usulü ile lzmirde Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin, gene aşağıda binalar hizasında gösterilen mikdar
da muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika
lar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmaıdğına dair beyanna

melerle ayni günde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müra
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettiş
lik binasında parasız dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 
muhammen 
kira bedeli 

kuruş 

teminat · 
miktarı 

kuruş 

lzmir kemeri 21 N o. lu büfe 15000 1125 

" 

" 

kahvehane 
12 ve 107 numaralı 19000 
kahvehane ve yanında 
ev. 
Yolcu salonu içinde 
tütüncü barakası. 

5000 

1425 

375 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyalann çeşitleri. 

FİATLARIMIZI İSTEYİNİZ 

Izmir Def terdarJığından : 
Jssisinin vergi borcundan ötürü tahsili ~m.val yasa~ına gör~. ha~

zediJen birinci Karataş mahaUesinde Teşvıkıye sokagında kam hır 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılıia 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine 2elmeleri- 19-24-29-4 3011 (3115) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li-

11.anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 

Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş-
rini evvelde gelip 12 teşriniev-

velde Anvers, Rotterdam.Ams· 
terdam ve Hamburg Jimanları 
için 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, Varna ve Kös· 
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

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

GANYMEDES vapuru 19 
teşrinievvelde gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
VINGLAND motörü 2 teşri

nievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote• 
burg, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

VASLAND motörü 15 teş
.rinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham

burg, Dantzig, Gdynia, Iskan
inavya limanlarına hareket 
decektir. 

NORDLAND motörü 2 teş· 
ırinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, H amburg , Copenhage 

antzig, Gdynia, O slo ve ls
kandinavya limanları için yük 
acaktır. 

ERVİCE MARlTıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde g elip 1 teşrinievvelde 

P ire, Malta, Napo)i, Cenova 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri-

nievvelde gelip 28 teşriniev

velde Pire, Napoli, Cenova, 

Marsilya ve Barselona için 

yük alacaktır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri-
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları 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-

tahğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

lzmir dördüncü mıntaka tapu 
secili muhafızlığından: 

Bayraklı Bülbül sokağında 
sağı 32 numaralı ve solu 36 
numaralı arsa, arkası, önü Bül
bül sokağı ile çovrili 83,92 
metre murabbaı 34 numaralı 
ve mütegayyib eşhastan met
rük olarak hususi kanunlarla 
hazineye kaldığı ve hazinece 
de Huriye'ye satılacağı lzmir 
Defterdarlığından bildirılmiştir. 
Bu evin sahibi hakkında 7-10-
935 pazartesi günü mahallinde 
araştırma yapılacağından bu 
eve herhangi bir hak iddiasın
da bulunanlar bu tarihe kadar 
lzmirde mıntaka tapu sicili 
muhafızlığna ve mahallinde 
tahkik memuruna müracaatla 
itirazlarını bildirmeleri ilan 
olunur. 

3089 ( 3151 ) 

N. V. 
W. F. H. Van Der f 

Zee & Co. ~ 
Deutche Levante Vnie 

iT AURI vapuru balen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur~ ve Bre· 
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

TRO JA vapuru 2 birinci teş· 

rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

W ASGENW ALD 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, Rolter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rot.terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelbavs 
Linje (D/S. A/S Spanskclinjen 

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey

lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi-
rinci teşr "nde bekleniyor.Dippe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EG YPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di· 
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l lirekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXARCH vapuru halen Ji. 

manımızdadır. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 29 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is-
kenderiyede EXETER transat-

1 

lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye gidecektir. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
Liverpul 

JESSMORE vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

ALISA vapuru 8 birinçi teş
rinde bekleniyor. Bdgrad, No
visad, Komarno, Budapest,Bra· 
tislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

A VUSTURAL YA Ve YENi 
Zelandaya seferler 

Hidiviye kumpanyasının A
BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın 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. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2001 - 2oos 

Oliver Ve Şii . . 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey-

lülde LiverpooJ ve Svansea'dan 

gelip tahliyede bulunacaktır. 
0100 vapuru 17. eylülde 

beklenilmeltte otup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve GJasgov 
için yük a!acaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-

dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru halen lima

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Ar.vers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktı r. 

T he G eneral Stea m Vavi· 
ga tion co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük a!a
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyf't kabul 
edilmez. 

lzmir ticaret mahkemesinden: 
Karşıyaka Cafer sokağında 

72 numarada Civan Noka vekili 
avukat Mustafa Nuri tarafından 
Rıhtım şirketine izafetle mü
messili Ankarada yeni şehirde 
akaretler sokağında Nazır bey 
apartımanında Nazım Tarık 
aleyhine açılan 3797 lira alacak 
davasının tayin olunan 11-7-935 
tarihli muhakemesi gününde 
Nazım Tarıkın ikametgahının 
meçhul olduğu davetiye altında 

mübaşirin yazılı olan meşruha
tından anlaşıldığından ilanen 
tebligat icrasına karar veril-

miştir. Tayin olunan 24-10-935 
tarihine müsidif Perşembe 
günü saat 10 da muhakemede 
bizzat veya vekil göndermek 

suretile isbatı vücut etmeniz 
lazımdır. Aksi takdirde mu
hakemeye gıyabınızda devam 
olunaca bileceği bildirilir. 

3090 (3150) 
f7.7..7.J/T//X7T/Z/..L7X////.X&Jt:Z7.l 

~ DOKTOR ! 
:-..; • il • 

1 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında t'\ 
No. 41 

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

C'LZZ7.T../JZ7../.7//./..Z///7../ZL/Jrz. 

eserret 
iz i Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi 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 gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş-

terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Sül r-ı ' J 

erit 
Kolonya 

Esans 

Ve n1üstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 

1 

. . . ' 
Şifa ecza nesidir · . ._ · 1 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile siisleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyleı 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buscneki 9 Eylôl panayırında en lükı paYyon Haraççı Kar
de,ler pavyonu olacakbr. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır· 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

Çünkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadat· 

larına tavsiye ederler. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

i············~~~~~············ı 

VAPURDUMANI 5 . . .. 
GC>ZLÜ:K: ~ 

CY.19.D':Jl'YZ'.Z"/.?."~~YP'?! 103!JIU!•D : 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif S 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK : 
HAMDI NUZHET: 

Sıhhat Eczanesi ! .. .. 
ne uğrayınız : 

••••••••••••••••••••••••••••••••• y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fen~i gözlük için 
lzmırde riyaıi bir düstur yardır 

Gözlük = Hilal ccraneıi X Kemal Ak~ 
lımtr 

Gözlilkcülüğün tamam çeıidi bt: tiin cinsleri her ycrd•JI 
Ye pek ucuz ... 

·~""· • , 1 ~ 

·' . . .,,, ' ~ 
• - f?/ ' 
~ • HUI . -

Toptan ve perakende 

ikinci mıntaka Etibba od~~ 
Tabib, diş tabibi dişçi ve 
zacı üyelerine : . t ~-

ı teşrinievvel 935 salı günü yeni heyeti idare ve baY51Yet;: 
vanı azaları seçileceğinden saat beşte Izmir Memleket b:--• 
sine gelmeleri Ye mazeret dolayısiJe gelmiyeceklerin oiı• 
mucibince reylerini göndermeleri ilin olunur. """d 

- 21-24-27 (3125) ~ 


