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· • Pardiyanlar aşınuharrır ve umumi neşriyat müdiirü: 

- HAKKI OCAKOGLU 
- -ABC>::l."'IWEl ŞE:Ft..A.i:T:t 

l l:!_evamı mUddefıTürkiye için Hariç için 
__ Senelik · • · . . . . 1300 2500 
- Altı aıılık . . . . . 700 1300 

- T1:.LEFO ı : 2697 

Borjlyayı büyük mernkla takip 
eden okurlarımız yarınki sayımızda 

Ml,al Zevako'nun 
En heyecanlı eseri olan 

PARDiY ANLARI 
Bulacaklardır. 

Cumhuriyetin Ve Cum1mriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyaa4 Gasete.dir Yeni Asır matbaasında basılınışbr. 

• 
1' o i ::rkiyede sanat 
kınci planda 
l<alanıaz -T·· k -------ur iyey· L . , . loti' . 1 amutıne nın veya 
ıııına~ı~ roınantik eserlerile ta
lıunı ısteyenl~r hala vardır. 
bay ar ıneınleketimize gelince 
Zir retten kendilerini alamazlar. 
d;'ş~· nde kılıkları, ne yaşayışları 
• un ··kr . 

Çel"k . u erıne benzemiyen 
l 

1 ıradeli bir ulusla karşı
aşırlar D . . 
her : ervışlerın, softaların, 

Şeyı g'·kt tik . 0 en dilenen mıs-
ler ınsanların yerlerinde yel-

esr • · · lerind ıgını görünce hayal -
kala e Yereden Türkiye baş
Rör~ır~ Onu gerçek çehresile 
berabege alışırlar. Bununla 
oJ01·1• .e~ bugünkü Türk ide-

sını b kk Pek a ıyla anlıyanları 
azdır. 

Frans 
Grat anın eski koloni bakanı 
kaç Y~n Kandas, Türkiyede bir 
bara ıunlük gezisine aid inti-

.. ~ını Yazarken diyor ki: 

llıeını"~sı . artık tunçtan bir 
de oke ettır. Disiplin çehreler
ları unur. Gezmenlerin bakış-
F ak~t çeken ilk şey budur. 
bırak 

1 
•r (sanat) ikinci planda 

G 
1 ınıştır, 

rat " 
l'erınekYen Kandas hükmünü 
liirk· te acele etmiştir. Zira 
llıat. 'Yenin ikinci planda bırak-

.,a asla · 
laııa razı olmıyacağı şey 

ttır K··1t" I Şaf ett' · u ure hayatını inki-
b. ırınek . . k 

ır ulus k·· .. ı_~ın aı la çalışan 
olaıı .. ulturun kendisi demek 

lruzeı ti '( sana arı unutamaz. 
~zınan ( h . ) . tak ed· ınu arrır hıraz me-

lunsa ~p te incelemelerde bu
!iir "y lıı devrim partisinin Kül-

ar • 
ile kad gıınızı canlandırmak için 

Grat"'r çalıştığını görecekti. 
lojisin· Yen Kandas "Türk ideo-
'd ın F . 1 eoloj" . aşıst veya Bolşevik 
ao' 1 ısınden k d.ld' - . . y eın ki opye e ı ıgını,, 
80tırasıe de de aldanmıştır.Harp 
birleştiknl a. Yapılan devrimlerin 
a· erı b' · ·k 1Pliıı ırıcı nokta di-
b ruhud 
~tıa bak ur. Fakat yalnız 

lıın Bol a~ak Kemalist rejimi
tııden b~evızmden veya Faşiz
tııak ka~ Parça olduğunu san
tııaz. 1'·· ak~· Yanlış bir iddia ola
Pa · ur un id ı ·· · d · rtısin· eo oıısı evrım 
llııştır ın altı okunda yaşatıl-

lı . 
t Utıları b .. 
arzda ' ızım anladığımız 
ş ne Fa . d 
Cvizın d şızma a, ne Bol-

lier tea da bulmak imkansızdır. 
ti!·· Y en ön b' · d •ıriın· ce ızım evrim-
li ız dog· t' k "Yat ·1ı· ına 1 değildir. 
doRrııygı 1 hareketlidir. Eyiye 
tıı a ve .. 1 ' ekted· guze e doğru git-b · ır y 
•tkiıı b: ıpratıcı harplardan. 

llıuzun kır halde çıkan ulusu-
k end· · ~tısız ını kurtararak im-
~ sandan 1 . lllas1 d . . şey erı yapmış 
tııez bir evrııncıliğimizin tüken-
1adığııı ~aynaktan enerji top-
lı ı &oste • Unuıııa b rınege yetmez mi? 
dııruın eraber, biz bugünkü 
slt uınuzun d · · eten d h erecesını her-
le a a e · ı Ye ol yı an arız. Reali-
tııızıa k a~· sevgimiz, bağlantı
laıı lıza~n ı kendimizi aldatmak-
le ··ı ız. Yapıla b" -k · .. 0 çüleıni n uyu ışeler· 
•şıer y Yecek kadar büyük 
d apına· b 
a bil' . ga orçlu olduğumuzu 

' ltız s· .ıı zorlu · ıyasal, ekonomik 
1 ·11• davaların bı· b. · ·· 

ç Yı' I r ırı uze-
gı dıkları bir devirde biz 

lii:tnu ikinci sahifede _ 
:a... .... •:115:1.ıı 

• 
Rapor da suya düştü 

. ................................................... "'!"' ............... ... 

Türkiye - Romanya v Sovyetler 
or e hinde r • 

Zira tavizat yolunda pek ileri gidilmiştir 
Cenevre, 26 (Ö.R)-Uluslar 

sosyetesi konseyi bugün birbiri 
ardınca üç toplantı yapmıştır. 

Gizli olan birinci toplantı saat 
onda sosyetenin genel sekre
teri bay Avenolun dairesinde 
konsey başkanı olan Arjantin 
delegesinin başkanlığı altında 
yapılmıştır. 

Bu gizli toplantıda konsey 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığı
nın barış yoliyle kotarılması 
için bugünden başlıyarak gü
dülecek yol hakkında kararlar 
vermiştir. 

be,ıerln raporu kon
seye verilmiyor 

Konsey, Beşler komitesi ra
porunun konseyin tasvibine arz 
edilmemesine karar vermiş· 
tir. Zira ilgili olan iki 
taraftan birisi komite tara
fından yapılmış olan öner· 
geleri reddetmiştir. Esasen 

- Sonu dôrdii11cii sahifede - Ulus/ar Sıısvrtesiııi11 Açılma 7 öreni lfdlil Yapılmamış Olan Yeni Binası 

Dil bayramı kutlulandı 
Dün Ulusevinde samimiğ bir tören 

Yapıldı - Söylev]er verildi .. 
Yurdun her tarafında oldu

ğu gibi şehrimizde de dil bay · 
ramı tezahüratla kutlulandı. 

Bu münasebetle saat 17 de 
de ulusevinde samimiğ bir tö
ren yapıldı. Öztürkçe ile yazıl
mış parçalar ve şiirler okundu. 
Gelenlere Ulusevi tarafından 
şerbet ikram edildi. 

B. Mustafa Ra hmini 
söylevi 

Evvela kız öğretmen okulu 
direktörü profesör B. Mustafa 
Rahmi kürsüye gelerek öz 
Türkçemiz hakkında şu söylevi 
söyledi: 

Bugün yüce ve güzel dili- Bav Avni Doğan 

mizin bayramıdır. Bayramımız 
hepinize kutlu olsun. 

Dil sosyal enstitülerin en 
önemlilerinden biridir. Türk 
ulusu bütün sosyal enstitülerini 
yenilnştirdikten ve bunları ulu
sal ve modern temeller üstüne 
kurduktan sonra şüphesiz dili
ni de ulusallaştıracaktı. Bunun 
için üç sene evvel bir kurul 
kuruldu. Bugün dilimizi ulusal
laştırmak için kurulan Türk 
dili kurulunun yıldönümüdür. 
Bu deierli kurul, az zamanda 
büyük işler gördü. Ve durma• 
dan çalışmaktadır. Büyük itele 

- Sonu beşinci sahifede -

Kadınlar da silahlandı 
Yetmiş bin atlı. erde 

Addls - Ababa 24 EylOI 
Buradaki yabancı gazeteciler, 

bilhassa Amerikan, lngiliz ve 
Alman Aytarları arasında söy• 
lendiğine göre Habeşistanda 

Habeş askerleri 
eli silah tutan erkeklerin bü
yük bir kısmı şimdiden silah 
altındadır. Muhtelif cephelerde 
toplanan Habef askerlerinin 
1,200,000 olduğu tahmin edi-

hazırdır 

liyor. Bundan başka 3500 ka
dın da seferber edilmiştir. bun
ların 700 ü silahlı asker, diğu
leri de hastane servislerinde 
çalışacek yardımcıdır. 

- Sotıa beşinci saki/ede -

1 
Abidin Özmen Çankaya'da 

Atatürk pek yakında 
doğu illeri ziyaret edecek 
. Afyon - Isparta hattı ikinci teşrinde 

lspartaya varacaktır 
Ankara, 2§ (Ô.D)- Atatnrk 

birinci genel enspektörü B.Abi
din Ôzmeni Çankaya'da kabul 
etti. Özmen birinci enspektör
lük bölgesindeki genel durum 
hakkında Cumur Başkanına 

izahat verdi. Atatürk ilk fır

satta doğu illerini ziyaret ar
zusunda bulunduğuıııı müjde· 
!emiştir. Bu inceleme gezisinin 

.ı. F evzipaşa • Diyarıbekir hattı
nın açılacağı günlere tesadüf 
etmesi muhtemeldir. 

Ankara, 26 (Ö.D) - Afyon, 
Antalya hattının lspartaya ka
dar olan kısmı ikinci teşrinde 
işlemeğe açılacaktır. Bu kıs
mın işlemeğe açılması töreni 
çok parlak olacaktır, lspartada 

Atatüık 

şimdiden bu mes'ud hadiseyi 
kutlulamak için hazırlık yapıl• 
maktadır. 

Deıniraglanmız ilerliyor 

Afyon - Sandıklı Hattı 
35 Güne Kadar Hazırdır 

Dün Sandıklıda Tören Yapıldı 

Afyon. 25 (A.A) - Atalya adına Afyon ilbayı açmış ve 
• demiryolunun Karakuyu - S•n- Antalya hattı çalışmasında bü-

dıklı bölümünün bitmesi ve yük bir sür'at rekoru kırıldt-
Sandıklı istanyonuna ray dö- ğını, 35 gline kadar Afyon· 
şenmesi dolayısile bugün S•n- Sandıklı arasının da hazır ol_. 
dıklı'da büyük bir tören yapıl· cağını söylemiştir. 
mışbr. Törende pekçok halk Orıdan sonra kürsüye çıkan 
ve köylüler, yakın il ve ilçe- Afyon halkevi başkanı Demir 
)erden gelen kurullar bulun- Er heyecanlı söylevinde, San-
muştur. dıklı durağındaki tren, bizi ya-

Sandıklı halkı elli kadar kında Antalyada bekliyor, de-
kurban kesmiş, konuklarla ça- miştir. 

lışan işçi ve köylülere büyük Antalya, Denizli, Burdur, Is-
bir şölen verilmiştir. parta, Dinar ve Sandıklı adı-

Töreni bayındırlık bakanlığı - Lütfen ceviriniz -........................................................................................ 

Yeni zamanların Davudla Golyadı 
- Y11na11 gazetelerinden -
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iki ruhun bir tefekkürde 
bir heyecanda tanı ve 
muhkem bir tesadüfü 
kadar leziz ne vardır? 

Hukikalen, ayni düşünceyi taşıyan, 
ayni heyecanı duyall insunlarıll karşı
laşıp lmlıışnıasmdan. doğan tad, baş
ka hiç bir şeyden alınamaz. 

Bunrın i(iJı değilmidirki insan ha
zarı bir arkadaşı, herkesten fazla 
sever. Yine bunun i(in. değümidir ki 
ender olsada mesut çiftlerin nazarrn
da birbirleıinden başka hiç, bir şey 
yoktur. 

Bazı/anda istedikleri tefekkür ve 
heyecan birliğini kitapta, onun neş
rettiği mkda, yahut çalışmada, eser 
ibdaında bulurlar. En mesut insan
larda bunlardu. Çünki alelekser şa
irin dediği doğru pkar : 

Her kinıki arar buyu11efa tab'ı 

beşerde 

Btnzer ana kim devlet umar zıUı 

hünıadan 

Mazlum 

Türkiyede sanat 
ikinci planda 
Kalamaz 

.-- ·-· _ Baştarafı 1 nd sayfada - 
hem bu zorlukları yenmeğe, 
hem de Türk kültürüne, tari
himizin zengin kaynaklanna 
dayanarak, üstün bir va~l~k 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu ışın 
yorulmadan, usanmadan çalış
mıya ihtiyaç gösteren bir iş ol· 
duğunu düşünerek hazırlanı· 
yoruz. Saltanat devrinin kötü 

yıllarında sanat ruhunu öldüren 
bir zihniyet yaşamıştı. Bu yüz· 
den Ttlrk kültürü, siyasal var-

lığımız gibi çöküntü devresi 
geçirdi. Şimdi yeni bir hızla 
ortaya abldık. Güzel sanatların 
her kolunda, müzikte, arşitek-

tUrde, resimde, ulusumuzun ya
ratıcı kudretini göstermeliyiz. 

Hiç bir devrim sanat ruhunu 
inkişaf ettirmek mecburiyetle

rinden kendisini uzak tutamaz. 
Zira sanat en büyük mürebbi· 
dir. Türk bu yaşıyan hakika· 
bn içindedir. Bundan öttırii
dür ki, bizim sanatı ikinci 
planda bıraktığımıza inanmak 
için devrimimizin ideolojisine 
yabancı kalmak gerektir. Eyiyi, 
doğruyu ve güzeli seven Türk 
sanata tapar. Onu idealleştire
rek ulusal kültürünün ileri ulus
lar kültürlerinden geri kalmı
yacağına inanır. Bugün için bir 
ar eksikliği şiddetle duyulmak· 
tadır. Fakat bu eksikliğin dol
durulacağı günler elbette ge· 
lecektir. 

!ijie"V'k.et; :8i1gbı ·-iz mir muhteliti 
Futbol federasyonu lzmir 

- mümessilliğinden: 
isimleri atağıda yazılı fut

bolcuların 29 Eylul pazar günü 
saat 16 da spor levazımatile 
beraber Alsancak stadyumunda 
bulunmalarını rica ederim. 

Altaydan: Cemil, Mehmet, 
· Hakkı, Basri, Enver, Ali, Şük· 

rü, Vahap. 
Altınordudan; Adil, Hamdi, 

Sait, Ziya, Cemil. 
Göztepeden: Mahmut, Fuat, 

Hakkı, Muzaffer, Halit. 
lzmirpordan: Reşat, Fethi, 

İsmail. 
Bucadan: Iımail. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
na söz söylüyenler de çok al-
kışlanmışlardır. 

Halk trene kavuşmakta do
layı sevinç içindedir. Tören 
esnasında ilk tren bayraklar ve 
çam dallarile süslü olarak San· 
dık!ı istasyonuna girerken on 
bin kişiyi geçen bir halk küt· 
lesi tarafından ortalığı inleten 
bir alkış tufanı ile karşılanmış· 
tır. Halk geceleyin şenlik yap· 
mıya hazırlanıyor. 

----==-- AA 

ŞEHİR HA_ -ERLERi 

Şarbay B. Kenan Tren kazası Ber~ama a 
Havagazı . 
Fabrikasında 
Şarbay doktor Behcet Uz 

dün Havagazı fabrikasına gi
derek bazı incelemeler yapmış
tır. 

Havagazı fabrikasınm mevcut 
tesisatı, daha verimli olması 

için 13 bin lira sarfedilerek 
esaslı surette tamir olunacak
tır. Bu takdirde Havagazının 
kalori kudreti artacakbr. Ta· 
mirata başlanması için Vekiller 
heyetinden karar beklenmekte· 
dir. 

Dün Bayındırlık bakanlığın
dan belediyeye gelen bir tel
grafta Havagazı tesisatının 

devir mukavelesinin Vekiller 
Heyetince tasdik edilmek üzere 
olduğu bildirilmiştir. 

. , .~ .. ~ 
Muzır hayvanlarla 

Mücadele 
Muzır hayvan mücadelesind~ 

kullanılmak üzere Tarım ba· 
kanlığ:ınca alınacak silah ve 

cephaneler iç.in bazı yer:erden 
gönderilen ihtiyaç mazbatala· 
nnın nsulü dairesinde yapıl
madığından tamamlanmaları için 
geri gönderilmeleri ve bu yüz· 
den vakıt kaybedilmekte ol· 
duğu görülmüştür. Bakanlıktan 
ilbayhğa gelen bir emirde bu
na mani olmak için mazbata
ların nümuneye göre hazırlan· 
malarına ehemmiyet verilmesi 
lüzumu bildirilmiştir. 

1 1 ••••• ,. 

Hukuk Mektebi 
la nesi 

Vekaletnamelerden alınmak
ta olan hukuk mektebi ianesi
ninin bazı yerlerce emanet he
sabına alınarak Üniversite mu· 
hasebe direktörlüğüne gönde
rilmek istenildiği anlaşılmışbr. 

Dün Finans bakanlığından 11-
bayhğa gelen bir bildirimde bu 
hasılat varidat bütçesinin kırk 
üçüncü faslına irad kaydı la
zımgeldiği bildirilmiştir. 

Panayır komitesi 
Panayır komitesi bugün saat 

onda Belediyede Şarbay Dr. 
Behçet Uz'un başkanlığında 

toplanarak panayır işleriniu 
hesaplarını tetkik eyliyecektir. 

Parasız konser 
Saygı değer müşterileri

miz seans saatlannı bekler-
ken iyi bir vakıt geçirmek 
ve güzel şarkılarla radyo 
havadisleri dinlemek için 
idaremiz büyük fedakarlık
lar yaparak istirahat salo
nuna bir (T elefunken) mar
ka son sistem radyo gra
mofon vazettiğini müjdeler. 

Elhamra ldaresl 
1-2 

GöNÜL 

....... 
Bugün Ankara ya 

gidiyor 

Dcf/cıdar B. l(erıan 

Finans bakanltğı varidat ge
nel direktörlüğüne atanan def
terdarımız Bay Kenan bugün 
Afyon ekspresile yeni ödevine 
başlamak üzere Ankara ya gi · 
decektir . 

Şehrimiz defterdarltğına ata
nan Finans bakanlığı tedkik 
direktörü Bay ihsanın da emri 
ilbaylığa tebliğ olunmuştur. 

Şehrimizde vaz.ife gördüğü 
iki sene zarfında kendisini 
herkese sevdirmiş ve vazife
sinde çok muvaffak olmuş bu
lunan Bay Kenan Yılmaza yeni 
vazifesinde de sonsuz. muvaf
fakıyetler dileriz. 

J,; 111 •••• 

Lağımlar tamiı· 
Edildi 

Evvelki gece sabaha kadar 
yağan yağmur birçok lağımları 

patlatmış v e caddeleri molozla 

doldurmuştu. Tramvaylar bir 

kaç saat işleyememek mecbu-
. B 1 d" riyetinde kalmıştı. e.e ıye 1 

caddelerin temizlettirilmesi için 1 
beşyüz ameleyi sabaha kadar ı 
çalıştırmış ve Şaroay Dr. Beh
cet Uz yagmur altında bütün 
sehri dolaşarak çalışan amele
İeri teftiş etmiş, çalışanlan tak- · 
dir ve çalışmıyanları da teczi
ye eylemiştir. 

Zavallı işçi 
Anbara düşerek 

yaralandı 
Limanda demirli bulunan 

Marti vapuru mürettebatından 

Halil oğlu Mustafa yağmur 

yağdığı sırada anbar kapakla

rını kapatırken bastığı kapa· 

ğın birisi kayarak anb<lra düş
müş ve beli ile sol omu7.undan 

yaralanmıştır. Yaralı memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Tarım maklnelerl 
Tarım bakanlığındae ilbay· 

lığa gelen bir bildirimde mem· 
leketimizde kullanılan çeşitli 
tarım makine ve aletlerinin sa
yısı ve çeşitleri hakkında bir 
istatistik istenmiştir. 

AC.ISI 
Şuh ve çok güzel bir kızın iç gıcıklayıcı aşkı, H~yat~n~ 

insanlığa hizmete vakfetmiş bir genç doktora vazıfesını 
b·ı· . ? unuttura ı ır mı .... 

BAŞ ROLLERDE 

CLARK GABLE - MYRNA . LOY 
ELIZABETTH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

H b • t Sulha dua ediyor. 
8 eş Impara OfU Belçika kraliçesinin 

cenaze merasımı ve son haberler. . 
Bu akşam saat 21,1s seansından itibaren 

E L HAM R A SİNEMASINDA 
Telefon: 2573 

••••• 
iki Ağır .. Yaralı 

Dün Oldü 
Dünkü sabah lzmirden Ay

dına gitmekte olan Aydın tre
ninin bir nakliye kamyonuna 
çarptığını ve Ödemişli üç yol
CU)'U ağır surette yaraladığını 
yazmıştık . Y aralalanlardan 
Mehmed oğlu Süleyman ve 
Vahid oğJu lbrahim tedavi 
için kaldırıldıkları hastanede 
ö!müşlerdir 

Bun!ardan Süleynın iki ayağı
nı tren kalçasından gesmişti. 

Mehıned oğlu Musa adındaki 
üçüne~ yarklının hayatı tehli-
kede görülmemektedir. Genel 
oavvamanlık hazırlık tahkika
tına devam etmektedir. 
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Tuzla'da 
Bir beton iskele 

yapılacak 
inhisarlar idaresinin lzmirde 

ve dolayindaki teşkilatını gör
mek üzere şehrimize gelmiş 

olan inhisarlar genel direktörü 
bay Mitat dün Tuzlaya git· 
miştir. Genel direktör orada 
tedkikatta bulunmuş ve Tuz
la' da bulunan mühim miktarda 
stok tuzun bu yıl sarf ve istih
lfiki için icabeden tedbirlerin 
alınmasını muvafık görmüştür. 

Tuz ihracatını kolaylaştırmak 
için bu yıl vapurların kolayca 
yanaşması için bir beton iskele 
yapılacaktır. Bu iskele yapıl· 
dıktan sonra vapurlar doğru

dan doğruya ve şatsız olarak 
tuz yükliyebileceklerdir. 

Zabıta Haberleri: 
Zorla sinemaya girmek 

istemişi er 
lkiçeşmelikte Uzunyolda otu-: 

ran Salih oğlu Mustafa ile Hüs· 

nü oğ!u lsmail sarhoş oldukları 

halde Tan sinemıısına zorla 

girmek istediklerinden yakalan-] 
mışlardır. 

Hızmetçıyl döğmU' 
Güzelyalıda Faik bey soka-

gında oturan bir bayan hizmet· 

çisi Apdullah kız.ı Haticeyi, 

çocuğa iyi bakmadığını bahane 

'ederek sopa ile döğerek yara· 

lamıştır. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Çimento Hırsızhl• 
Şükrü Kaya bulvannda Sab-

rinin inşaatından çimentoç çalan 

Rüstem oğlu Mustafa ve Os
man oğlu Niyazi bina belCçisi 

man tarafından görüJmüşJer ve 
yakalanmışlardır. 

Cam hırsızı 
Eski itfaiye binasından .300 

kuruşluk cam çalan Said oğlu 

Mehmed Ali zabıtaca yakalan· 
mıştır. . 

Oyun oynarken 
Eski mahkeme önünde Bere· 

ket hanındaki kahvede oyun 

oynıyan Ahmet oğlu Halil ve 
Hüseyin oğlu Edhem, Bilal oğlu 
Eyüp ve kardeşi Ahmed ara
lannda çıkan kavga sonunda 
Halil Eyübe bıçak çekmiş ve 
Mehmed de Edhemin başına 

sandalya ite vurmuştur. Zabı
taca haklarında tahkikata baş
lanmıştır. 

··-Bazı köylerde sıt
ma va .... dır 

Bergamada Paşa ılıcası na
miyle anılan bir ılıca vardır. 
Ilıca suyunun eyi ve temiz bir 
kanal içine alınmamış olması 

yüzünden bir bataklık meyda· 
na geldiği ve bu yüzden de 
yakın köyler halkının sıtmaya 

tutuldukları görülmüştür. 
Bergama ilçebayhğı bu ba· 

taklığın kurutulması ve ılıca 
sularının bir kanal ile akıtıla
rak yapbğı sıhhi fenalıkların 
önüne geçilmesi için mükeJ!ef 
amele usulünün tatbikine mü
saade istemiştir. 

içme suyu 
Bergamadaki İçme suyunun 

bilhassa şehir dışındaki kısmı· 
nın fenne uygun olmadığı gö· 
rülmüştür. Bergama ilçebaylığı, 
ilçe sağlık komisyonunu toplı
yarak bu meseleyi konuşmuş 
ve suyun şehir dışındaki tesi
satın fenni bir şekilde demir 
borular içine alınmasına karar 
verilmiştir. Bunun için hazırla
nan proje tetkik edilmek üz.e· 
re iç Bakanlık Bayındırlık he
yetine gönderilecektir. 

Bergama ilçebaylığı halkın 
sağlık işi He alakadar olan bu 
projenin Bakanlıktaki Bayın· 

dırlık heyetinde tetkikatının 
acele yaptırılmasını ilbayhktan 
rica etmiştir. 
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Mektepler 
Makam paraları 
Niçin verilmiyor? 

ilk tedrisat enspektör ve baş 
öğretmenlerin makam paraları 
bundan yedi ay evel il bütçe
sinin darlığı dolayisile bütçe· 
den çıharılmışh. Fak at öğret
menlerle ispekterlerin iç ve 
kültür bakanlıklarında yaptık

lan teşebbüsler sonunda bu 
paraların bütçede yapılacak bir 
münakale ve tasarrufla veril
mesi kararlaşbnlmış ayni za
manda beş bin lira tahsisat ta 
konmuştn. il bütçesi geldiği 
vakit baş öğretmen ve ispek
terlerin birer aylık makam pa
raları verilmişti. Fakat aradan 
uzun zaman geçtiği harde di-

ğer temmuz, ağustos v~ eylfıl 
aylıkları verilmemiştir. Öğret
menlerin zaten cüz'i olan maaş· 
lanndan makam paralan eksi· 
lince büsbütün sıkıntıya düş· 

müşlerdir. Halbuki memleketi
mizin diğer 54 vilayetinde bu 
paralar muntazaman verilmek
tedir. 

Öğretmenler birliği yakında 
genel ve fevkalade bir toplantı 
yaparak bu paraların verilmesi 
için ilgililer nezdinde yeniden 
teşebbüste bulunacaklardır. -Sarho,lufiun sonu 

Alsancakta Karakol soka
ğında oturan izzet oğlu Mem-
duhun sünnet düğünü bulunan 
evine sarhoş olarak giden Mah· 
mut oğlu Hüseyin ev sahibi 
Memduhu döğerek bir dişini 
kırmış ve yetişen polis memu· 
ru ile bekçiyi de itmek suretile 
hakaret ettiği için yakalan· 
mıştır. 

20 ilk teşrin Pazar 
Genel Nüfus Sayımı 

Sayımın bütün yurdda bir günde başarılması soysal 
birlik ve çalışmanın en güzel bir belgesi olacakbr. 

Bu büyük günde devletin buyruklanna hepimizuymalıyız .. 
Başvekalet 

istatistik Umum M tidiirlii/fiı 
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Bir mual im 
Öl örüldü 

Tanrı özenmiş, bezenmiş bir 
kul yaratmış, eline, kafa!lııı• 
da hüner, zeka, dağıtacak pur 

vermiş, kullar beğenmiş, alkıŞ· 
Jamış, kıymeti oradan çıkaO 
evlatlarla belli yüksek bir saP" 
at mektebine muallim yapın~l
Tutmuş ta onu; nurlaodırclıf• 

d. ~ . l' b' h- er verell sev ıgı. e ıne ır un . 
koluna bir bilezik takmak ıs· 
tediği talebesi o hünerin ~~; 
tadına, o bileziği takana 0 e 
ve o oymyan bilekle kurŞ~ 

k ''ld" .. Sor• 
sı mış o urmuş ... · · fe 
rım size: bunu akıl, mantık l 
insanlık kabul eder, havsa a· 
sına sığdırır mı ? 

insan öldürmek, kendi carJI" 
na kıymak gibi . düşünceler ta; 
şıyan, bunlan ulu orta yap•. 
· ki' · · iler be ınsan şe ıne gırmış can d" 
şeri cemiyette b~~ ~ırtlaP de
başka bir şey degıldır '9C 

jeneredirler. .,. 
O aşağılık ruh etrafı.?daele' 

muallimden feyiz alıp yuks ~ 
yavruları kıskanıp mual~ .;oi 
öldüreceğine, cinayet fı~jtı 
olanca teferruatile yaşa bİ' 

yarattığı kafasına müs~~~eri 
cereyan verseydi o da dı~ 

11 
gibi muvaffak olur ve rubu;. 
bu suretle insani terbiyeye ~ 

k. böylele kardı. Ne yazık ~ . . htı 
aile yuvasında kendılerını ·~ 
halile belli ederken bir 1a". 
ocagına, yüksek bir irfan Jlfl 
ğına, kundak olarak skrab•oi'J. 

tarafından atılıyor. AnaddaJll 
da bir tabir vardır: ~ndeO 
olacak çocuk bilmem nesı , 
belli olur. Bu da adam 0)Jı:ll~e 
caklar içinde imiş amnı•··ı,iıİ. 

çare ki adam olanlardan 

sine kiydı. kaJtO' 
Türkiye cumoriyeti t· 

adamlarını ve bilhassa 3~ e 
1 . b. 'ti b' vesfef men erı ın ı na, ın er 

endişe ile seçip yerlerine .1 ,1 

leştiriyor, bu katil talebe~ı~e 
eğer ona uyacak, onun fık ~a· 
hak verecek varsa onlarıP .,ııri 
şündükleri iİbi öğretnı~, 
saltanatla beraber atınıŞ 1:. 

ü1 ev 
nuyor ve gittikçe tekiın e1'' 
diyor, bilhassa yüksek " 

teblerde.. ıeb'' 
Şikayete, itiraza ve ta tJle· 

nin, muallimin her türfil erle' 
deni haklarına serbest. Y i9J" 
veren bir kültür re jioıioın •' 

bll 
de yaşarken duyduiumuı tP 
yalnız failine munhasır ka1'tlf' 
yalnız bu gibi edna ,.ub ~ı
yan pespayelere linet ed~ di1e 

Bir muallim öldürüldtJ _, •• 
... ·aı flY 

başlık yaparken yüregı ~e· 

d · · Bu oe ı ve ısyan ettım. ? 8 
mektir biliyor musun~' ef~ 
oğul anasını öldürdü, bırba ,,,. 
babasını öldürdü, bir bat ,,J
lidını öldürdü gibi debşe ' 
ret veren bir şeydir· jl ;i' 

Onun talebelerine bat~ 
lerim, onu~ e~ladm~, 1'~ 
baş saiı dilerım, gooall il i,tJ 
ki acıya yüreğimin acıs • ~· 
rak ederim. Yalnız oouO .--· 

v k üıiiJıll ..t• 
nsı ve çocugu ço der• 
ler ki hislerini paylaş~di ;IJ~· 
lerine, manevi ve nıa )cof'"• 
yaçlanna koşan. ve.. ıcoİi8" 
Türk cumuriyetı, Turk 

var. · 1~ 
Acıklı hitabesile içirı•O 0-d' 

gmını haykıran, hıçkırao"jcll"': 
talebesi Niyazi ozana .,t.,,' 
kendi ahdmı hatırlabr, urıy• P 
masını diler ·ve o ya\"f11 

teselli sunarız. -ra"dll 

-. . .. 
Yönetim kuru 1., '" ilbaylık Yönetim .ku;:., itJ 

toplanmış ve bi:ikoıış 0
• 

üzerinde kararlar ve 



ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

Robespiyerı 
Yere Seren Kadın 
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Jakoben klübünün kapatıl- Bir ocak v 3 iki kalp 

nıası artık şüpheli değildi. Fa- Nöyi caddesinin geçtiği 
kat komitaların bu teklifi yap- Şangebze meydanında asırlık 
nıaB~a cesaret etmeleri laz1mdı. ağaçlar ve etrafında sebze 
• u sırada Paris Robesp'ye- bahçeleri vardı. Kaim dalların 

lın. cesedinin son deprE>nme- altında geniş bir yol Şayo yan-
tnle sarsılıyordu. Pale Ruva- gm tulumbasına doğru uzanı-

taldan hareket eden !<araya- yordu. Bu yol o kadar uzak 
balı delikanlılardan mürekkep ve tenha idi ki buna uDullar 
b lr kafile Sent Antuvan fo- yolu,, adını vermişlerdi. 
Urgundan Marseyez şarkısını 

Yı l Bunun ucunda, Sen nehrine 
b•r aya yırlaya inen başka yakın bir kır evi vardı. Ftan-
M~ kkafile ile karşılaşıyordu. suva Kabarus kızme çeyiz 
b ıa etçiler onlara: Ulusun on 
aşısı adlı yeni bir şarkı ife olarak verdiği sayısız mülk-

ktvap verdiler. Düşman sesleri ler yanında bir de kır evi 
•rşılığı olarak birbirini ört- bulunsun diye burasını 1788 de 

ille" J 1 kf.e çabalıyordu. Kırmızı göm- satın a mıştı. 
' ıler gri redingotlar la çarpı- Bayan F ontenay orada hiç 11
Yordu. Sokak kana bulanı- oturamamıştı. Paristen ölmez-Yordu. 

den evvel uocak,, dediği bu 
y ı9 hrümer tarihinde kara eve en kıymetli eşyalarını taşı-
k a ahlar Jakobenlerin salonunu mış ve bu tenha yerde malla-
k utattılar. Toplanmış olan Ja- rınm daha emniyette olacağını 
fı;la~~lerin ortasına camlara düşünmüştü. 
leri d rnış taşlar düştü. Tribün- 1794 ilk kanununda, Sen 

1 olduran Giyotin şakşak-
f~ian t~hlikeden kurtulmak nehrini dondıran soğuga rağ-
d 

1
n hemen kapılara atıl- men T erezya ocağı açmaya 

b~~· Fakat genç ihtiyar karar verdi. 6 nivoz tarihinde 
t un bu kadınlar "papaslar,, gece başlarken, karanlık "Dul-
airafından yakalanarak edep- lar geçidi,, atların kişnemeleri, 
b Zce ınuamele gördüler. Jako- bir yığın hademenin gürültüle-
ri:rıler çı~arak hücum edenle- rile doldu ve en şık elbise ve 

iizerıne atılmagy a karar mantolarla süslendi. Arabala-9erd'l 
Çar 

1 
er. Koşuşan devriyeler nn arkasından koşup kapıla-

ho:}tjd!~rı ayırdılar. Salon rını açan fakirler avuç dolusu 
Ert para alıyorlardı. Saylavlar, ge-

detli b~i sabah mecliste şid- neraller, bankerler, kibar ba-
J ... L ır hadise oldu. Meşhur h 

1 .a;obenlerın saylavi Duhen,bir yanlar, aktrisler, ü asa par-
t . ~vvel genel güven komi- lak bir maziden geri kalanlarla 
t>~:nın ~özleri altında vatan- · Parisin bütün yeni zenginleri 
dia Verl~rın boğazlandığını id- ocak önünde arabadan iniyor-
lllt ktti. Burdon devriyenin yal- lardı. 
blel d •rayakalıfora kötü mua- içerisinin debdebesi, dışarı-
A tek e bulunduğunu söyledi. sının sadeligy ile zıddı. Ocak-4'\r ı dT . 
ha k ı ını tutamı yan Duhen larda yanan agy aç kütükleri Y ırd1 : 

B bayanların tanriçeler gibi açı-
e9i;d u iş Kabarus kadınının lıb saçılmalarına imkan veri-
de e Yemek yiyen ve Rensi-
tafı ava çıkan Aristokratlar ta- yordu. Davetliler çimenli yol-

sndan kumpaslanmıştır. larda birbirine katılıyordu. 
ayJ Arabaların sırası yolu baştan '- avın söz hakkı geri 

•urıdı. başa kaplamış, geceyi fenrle-
1' li&diseden haberdar olan nnın ışığile aydınlatıyordu. 
ereıya 21 Bahçe taze çiçeklerle örtülü idi. saat .. de, celseden bir 

gitti eyce, Jakoben kulübüne Küçük perdelerin aralığında 
iin · anında, yaldızlı gençli- mum deınetleri panldayerdu. 
~etle ba~~anı. olan Frera ve Nehir kıyısından gelen bir 
l<.ap n do Tıyovril de vardı. dilenci sordu: 

ıcı sordu: - Nedir, ne oluyor? 
- Ne istiyorsunuz? - Talyen yurttaş evleniyor. - s 1 na a onun anahtarlarını ba- Dilenci başını eğerek tek-
B\'eriniz. rarladı: 

unu <> k d • · b' T l tt 1 · tavır} . a ar amırane ır - a yen yur aş ev enıyor. 
tarı a ıstedi ki kapıcı anah- Dimek bütün bu arabalar, bu 

arı t ı· ki b 1 Jak b es ım etti ve o gün çiçe er, u mum ar .. 
Sunod enler toplanamadılar. israfı saymağa çalışıyordu. 

an . t'f d 
Jo.kob ıs 1 a e ederek, Talyen - Doğrusu, ihtilal yapıp onu 
top} enlere karşı koymak üzre müdafaa etmeğe hiç lüzam 

anın v 

kulüb·· aga vakıt bulmadan, yokmuş! 
un kat'· ı k k k 1 ••nı tah . 1 o.ara apanma- Onu uza laştırmağa ça ış-

l erın:~k fırsatını buldu. tılarl 
•uaturd 

1 
or şarkısı Marseyezi - işte bu olmaz! diye ba-

Yald12 u 'b ~e T erezya, bütün ğırdı. Ben Flörüs muharebe-
olarak gı ı gençliğin başında sinde sakat kaldım. Bütün bun-
ile .' ulusun •ıyamşı şarkısı 

evıne d ·· d'' lar bizim üzerimizde, bizim aç-0 on u: 
eç kata · lıgv ımız, koparılan kol ve ba-Nih tı ıntıkanı gtinii. 

Bu avet. cellatlarumzı sarartıyor... caklarımı:ı, ölülerimiz üzerinde 
kad şıddet sosyetesi, bir kurulmuştur. Şimdi şatoların 

ının k" ··k ı kiki d b 1 tıarak _ uçu e ile bağla- parma ı arın a, ara a arın 
Piy . boylece bitti. Robes- kapılarında sahiplerinin adını 

erın ı· d 
ğu e ın e tutmuş oldu- sorduğum vakıt ya bir saylav 
son ~~.ahtarları cebine atınca, adı, ya bir müteahhit adı, ya 
ve .. uşmanlarından kurtulan bir ulusal mümessil adı veri-

nıurtecil f 
lanan T er tara ından alk•ş· yorlarl Halbuki bunlar iş ba-
aiya • crezya, hem zevk, hem şma kırmızı don ve tahta-

sa ale · · 'd 1 Çingen l ~mı ı are ettiği için puşlarla geçmişlerdı. htilalin 
lara e erın bütün küçük kız- hizmetin fakir girmiş!erdi. Da-
Yet Yaptıkları falcılığın niha- ha dün maaşlarını yetmediğin-
rali gerçekleştiğini sandı!,, Kı- den şikayet ediyorlardı. 
~ Çe olacaksın "' - Sonu Var -

Atina, 26 (Ö.D) - (S. 422) j 
numaralı bir Yunan bombardı-
man uçağı Atinadan Larisaya 
hareket ettikten sonra kaybql-
muştur. Uçağın Atina ile La
risa arasında düştüğü düşünü
lerek yapılan araştırmalar bir 
netice vermemiştir. Havanın 

bozukluğu yüzünden denize 
sürüklenerek düştüğü ve bat
tığı tahmin edilmektedir. 

Hiç bir tehlike 
Yoktur 

Atina 26 ( Ö. D) - Sala
hiyetdar süel. çevrenlerden bil-
dirildiğine göre Yunanistanin 
güvenini tehdit eden hiç bir 
tehlike o]mamakla beraber, 
Kamoy ulusal savganm sağlam
laştırılmış olduğuna ve harp ka
rışıklıkları halin.de beklenilmi· 
yen her hale karşı koyabilece
ğine inanmalıdır. 

Sovyet elçisi 
Ankara 25 (A.A) - Sovyet 

büyük elçisi B. Karahan bugün 
Ankaraya gelmiştir. 

TAYYARE 

Uçak Aplados adlı bir süba
ym idaresinde idi. Atinadan 
hareketinden evvel arkadaş

larma verdiği bir ziyafette 
Aplados kötü bir rüya gördü
ğünü, fakat ~vvelcede böyle 
rüyalar gördüğü halde bir şey 
olmadığı için ehemmiyet ver
mediğini söylemişti. Bu eğlen-
cede iki kadın da vardı. Uça
i'm ne olduğunu bu!mak için 
araştırmalar deyam ediyor. 

Uşakta 
Yeni okullar 
Uşak 25 ( A.A ) - Çocuk 

çokluğu yüzünden geçen yıl 

şehrimiz ilk okullarının birinci 
kurlarında yarım gün ders ya
pabiliyordu. Bu yıl yeni bir ilk 
okul daha açıldığı için yarım 
günlük okumaya lüzum kalma
mıştır. 

Öğrendiğimize göre ilçe mer· 
kezindeki altı aylık okullarda 
bu yıl geçen yıldan 300 fazla
sile 2107 çocuk okuyacak ve 
okullardan daha önemli randı
man alınmasına çahşılacaktır. 

Çocuk yazımı devam ediyor. 

SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGON Telefon 3151 

Mevsimin en güzel 2 büyük filmi birden 
1 - Joseplne Baker ile Jean Gabln'ln 

Şaheser filimleri zouzou 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

2 - Dünyaca sevilen güzel Macar yıldızı lrene de 
Zllahy'nln büyük komedisi • 

EN ÇILGIN GECESi 
Almanca sözlü ve şarkılı 

Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. Birinci 30 balkon 40 hu
susi 50 kuruştur. 

Bu haftanın seans saatları : 
14,45 - 18 - 21;20 de ZOUZOU . 
16,30 - 19,45 de EN ÇILGIN GECESi 
Cumartesi ve pazar günleri 13,20 de En Çılgın Gecesi 

ile başlar. 
Ayrıca Par amonl dUn ya havadlslerl fllml 

Paris 26 ( Ö. R) - Yarın 
parlamentonun bir kısmı top
lanmış bulunacaktır. Saylavlar 
kurulu ftnans komisyonu 1936 
bütçe projesinin tetkiki için 
yeniden işe geçmektedir. Ko
misyon B. Barehinin izahatını 
dinliyecektir. Hükumet projesi 
40,019,342,606 frank varidat ve 
40.010.194.522 frank masrafla 
muvazene1i bir bütçe göster
mektedir. Hatta 9.153.084 
franklık bir gelir artığı biJe 
vardır. 

Son kanun emirnameJeriniı 
kabulile elde edilen ilerleyişir 

derecesini anlamak için şunu 

hatırlamalıdır ki son :bütçede 
masraf 46 milyardan artık
tı. 1930 - 1931 bütçesinde ise 
masraf kısmı 53 buçuk milyar 
franktı. 

Bu toplantıdan sonra ko· 
misyon hükumeti dinlemek 
üzere 8 İlk teşrine kalacak ve 
o vakıt başbakan B. Laval ve 
finans bakanı B. Renycnin iza· 
batını dinliyecektir. .......... 

Bir ltalyan şehrinde üçler konfe
ransının toplanması muhtemel 

lstanbul, 26 ( Ö. D ) - lar. ihtilafın son şekli Uluslaı 
ltalya - Habeş arasındaki du- sosyetesini cezri tedbirler al· 
rum had devrini muhafaza edi- mak yükeni karşısında bulun· 
yor. Paris gazeteleri yapılan durduğu cihetle İtalyanın böy· 
tekziplere rağmen ltalyanın şi- le doğrudan bir temasla uzJaş· 
mal şehirlerinden birinde ve ma yoluna sokulabilmesine ça-
belki de Venedikte Mussolini- Jışılacaktır. Mamafh lngiliz ga-
Baldvin - Lavalın buluşmaları zeteleri buna ihtimal vermı· 
ihtimalini tekrar ileri sürüyor- yarlar. 

Yedi Romen Tayyaresi Dün Sabah 
lstanbula Geldi 

lstanbul 26 (Ö.D)- Uçakçı Albay Jorj lngres~ou~n komu~asİ 
altında bulunan yedi Romen tayyaresi sabah Y eşılkoye geldıler. 
Uçakçılarımız tarafından samimiğ tö,enle karşılandılar. Bura?an 
Eskişehir yoluyla Ankaraya gitmek üzere bulunuyorlar. Eskışe
hirde pek az kalmaları muhtemeldir. 

Türk - Yunan Tecirrı Andlaşması 
Parafe Ediliyor 

lstanbul, 26 (Ö.D) - Atinadan bildiriliyor: Türk-Yunan tecim 
müzakereleri neticelendi. ihtilaflı hiç bir nokta kalmamıştır. 
Andlaşma parafe ediliyor. 

Recep Peker 
An karada 

Ankara 25 (A.A) - C.H.P.~ 
genel sekreteri R. Peker bu· 
gün şehrimize dönmüş, istas
yonda bakanlarla, saylavlar ve 
parti ileri gelenleri ve dostJan 
tarafından karıılanmııbr. 

Bolu da kurcıklık 
Bolu 25 ( A.A ) - Mayısm 

yirmi beşindenberi beş aydır 
Bolu ve çevresine yağmur dü_ş· 
mediğinden birçok sular keı_ıl
miştir. Çiıtçi nadu ve ekım 
yapamadığından zahire her 
hafta birer kurq yükselmek· 
tedir. Havalar T~mmuz gibi 
sıcak gidiyor. 

~~l{J\.JlJ\.~Jl~ill--.ft.._. _S_J~u-zvı-·y-etı-·h_~_ıe~yic~i~su-lu-h-ir_~.d-ad-ır. __ ...... __ ...._~------~ 
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laydi prenses bu kanlı avgada orada bulununuz. l(orkunç 
lluya görmektense uyanık huluııınak erha de yekti .. 

Ney ve cura: Türkün asil 
ve kahraman maneviyetini te
rennüm etmeğe başlamıştı. 

Çakır prensese gizlice! 
- Sultamm; babaya söyle

yiniz. Bize bir şarkı okusun. 
Prenses yalvardı. 

Çörek baba: Eyvallah eren
ler; demine, devranına hu di
yelim hu; biz aşkm kulu, gü-

' zeUiğin kölesiyiz. 
"Senin yazın kışa benzer 
Bir sevdalı başa benzer 
Çok içmiş sarhoşa benzer 

Duman eksilmiyen dağlar 
Ah dağlar ulu dağlar. 
Eşinden ayrılan dağlar 

Selviye benzer mişesi 
Deli olup aşka diişesi 
Top top olmuş menekşesi 

Burca, burca kokan dağlar 
Ah dağlar ah ulu dağlar 
Eşinden ayrılan ağlar 

Mor menekşe boyun eğmiş 
Yapracığı suya değmiş 
Yazan yeşil kemenha geymiş~*) 

Kışm sade giyen dağlar 
A dağlar ah uludağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Ben bu dağdan geldim geçtim 
Yüz bulanık suyun içtim 
Ben yarımdan ayn düştüm 

Gördünüz mü bakan dağlar 
A dağlar ah uludağlar 
Eşinden ayrılan ağlar 

Yükseklerde yurdun mu var 
Şah'nlerin, furdun mu var 
Bencilin derdin mi var 

aşkı dile getirdin. Musa gibi 
allaha hitabın ne kadar u!vi; 

Çörek baba - Evlad; ge
çende dediğim gibi içimdeki 
uyuyan ejderi uyandırma. Ben 
de herkes gibi toprağın oğlu
yum. Ondan doğdum, ona dö
neceğim. Bu adı bana pirim 
verdi. Çörek en ucuz • bir gı
dadır. Fakirlerin azıkıdır. Se· 
simde bulduğunuz yanık fırın
cımn beni ateşte fazla bırak

masındandır. Hayatın acılan 
beni köretti. Hüzana uğramış 
baharlarımın tahassürü, solan 
ve dökülen, yaprakları harab 
olan kalbimi çürüttü. Dünkü 
tahassür bugün bir feryad, 
dünkü hırs bugün aşk oldu. 
Çökmüş bir harabeyim. Bay
kuşların sesinde ancak matem 
sezilir. Leylasını bitirenler böyle 
figan eyler. Bırakalım yavrula
rım; bülbüller, güle bahar ka
sideleri okusunlar. Çakır; Han-
riyetine gönlünde derdinin sarı 
güllerini sun: ağzındaki ney 
gibi yüreğinin hicranını bestele. 
Sen de doğrul; turuğa curanın 
tellerinde aşkın çelengini işle. 

iki Türk genci; şakrak ses
lerile meclisi coşturdular. Şarap, 
bahar ve aşk; gönüller vecde 
geldi. Can, cananı özledi Çörek 
baba; benden ne dilersiniz yine; 
aşk meydanında boynumuz kıl
dan incedir. Erenlerin nefesin
den birisini daha okuyayım. 
Ben nze!amet lurkasınt kmdim gey-

dinı kime ıze 

Aranamus şişesini, taşa çaldım ki· 
me ile 

Sofular secde ederler mescidin mıh· 

rabına 

Yar eşi/!i secdekôlum, /ublekfılıım 
kime ne 

Kalı gideıim medreseye ders okurum 
hak için 

Kalı giderim miğdeye dem çek ıinz 
kime ııe 

Sof ular lzaram dediler bu aşkım ha· 
desine 

Bm doldurur ben ir.eıim günah be
nim kime 11e 

NesimiJıe sord11/arki yarin ile l!oş
mıısun 

Hoş otavmı, olmayaçım o yar br
mm kime 11e 

Gecenin yarısı: Ask perileri; 
artık bize izin, (Jolyet) te ti
tizleniyor. Hanriyet uçmağa 
hazır. 

Prenses Sofiya: Bize mes'ud 
birer ger.e yaşattınız. Kalbimi 
ahp götüyorsunuz. Ruhumdaki 
ayrılık cehennemi bilmem ne 
vakıt sönecek?! Ah benim de 
benim de gelmekliğime imkan 
olsaydı! ... 

Çörek baba - Kalplerimiz 
birdir. Sakın kızım, kalpleri
mizdeki ateşi söndürmiyelim. 
Bizimle beraber gelmekliğiniz 
bir k::ı lbi sevindirecektir. Hay-
di aziz prenses; bu kanlı kav
gada omda bulununuz. Kor
kunç rüya görmektense uyanık 
bulunmak herhalde pektir. 

Prenses Sofiya - içimde 
garip bir ürperme var. Beni 
burada alıkoyan meçhul bir el 
var; korkuyorum aziz baba, 
istikbal bana acı akıbetler 

ihzar ediyor gibi, bunn hisse
der gibi olurum. Fakat gidemi-
yorum ona bit daha kavuşa
mıyacağım gibi gizli bir ses 
daima kulağımda çınlıyor. Ona 
söyleyin baba, ölürsem beni 
unutmasın. 

- Smm var -

y ş ______________________ __,...,,,.._,.... __ == ...... 

Göz yaşları akan dağlar 
A dağlar ah uludağlar 
Eşinden ayrılan dağlar 

Bu uhrevi ses sizi neden 
memnun eder bilmem; kalbi
min yamk kokusundan ne zevk 
alırsınız? ... 

Türkiye 
rapor 

- Romanya ve 
aleyhin e rey 

ovye ler 
verdi er 

Rober: Seni dinleyince fani
liğimizi anlıyoruz. "sesinde ebe
diyetin aksi var. Nefesin gö
nülleri tutuşturuyor. Aşktan tu
tu an gönüllere serinlik veri
yor. Tıpkı çölde yatan bir in
sanın meltem rüzgarını sayık

laması; hummadan içi yanan 
bir hastanın elmas pınarları 
hasretle anması gibi; Kalpleri
mizde aşkın serabını ibda edi
yorsun mukaddes ihtiyar; senin 
ruhunda faııiyetJe ebediyet yan, 
yana duruyor. İstiyene faniliğin 
aldatıcı şerabını, dileyene ebe
diyetin hakikat kevserini su
nuyorsun. 

Bize hayat verdin; kalpleri
mizi bir alev sardı. Yanık nağ
melerinde Davudun edası var, 

( *) Kemenlia lıavsız kadıfe. 

- Baştara/ı 1 ııci sayfada -
konsey üyelerinden üçü Sovyet 
Rusya delegesi B. Litvinof, 
Romanya delegesi B. Titulesco 
ve Türkiye delegesi B. Tevfik 
Rüştü Aras komitenin, uluslar 
sosyetesi andlaşmasına aykırı 
olarak tavizat yolunda pek 
ileri gittiği kanaatile, komite-
nin raporu aleyhinde rey ver
mişlerdi. 

Konsey bundan başka komi-
mitenin kurulmuş olarak kal
masına ve lüzum görülürse 
yine kendisine müracaat edil
mesine karar vermiştir. 

Özel toplantlda 
Gizli toplantıdan sonra ya

pılan hususi konsey toplantı
sında görülecek usul karar al
tına alınmıştır. Uluslar sosye
tesi andlasmasının 15 nci mad
desinde göz önünde tutulan 
usulün güdülmesine karar ve-

Yeni Romanımız 

DA 
On altıncı asrın ortasına doğru Fransada protestanlar 

aleyhine yapılan zulümleri, Hanri Dögiz ve Katerin dö 
Mediçi gibi müstebitlerin taassup maskesi altında çevır

dikleri entrikaları ve fccayii anlatacaktıır. 

Bu esı·arengiz ve heyeca ılı roınanı 

"fi 
Yarın okuyacaksınız. , 

rilmiştir. Buna göre, konsey 
bu işte mazbata komitesi ha
line girecek ve faaliyeti 15 nci 
maddenin 4 ncü fıkrasına tabi 
oJacakhr. Konsey yarın bu 
devrenin son toplantısını ya· 
pacaktır. 

BOyUk g· llllere mahsus 
a!abah't 

Italyan delegesi baron Aloizi 
bu toplantıda hazır bulunma
mışbr. Konseyin açık toplan
tısında hazır bulunmak üzere 
ise büyük günlere mahsus ka
labalık bir yığın konsey kori
dorlarında toplanmıştı. 

Habeş de!egesl girerken 
Hususi toplantıda verılen 

kararlar açık toplantıda teyid 
edilmiştir. Başkan, Habeş de
legesini yer almağa davet et
tiği zaman, o daha koltuğuna 
geçmeden Italyan delegesi 
Baron Aloizinin yerinde olma
dığı göze çarpmakta idi. 

Tam saat 11,40 da komite 
başkanı B. Madaryago komite
nin raporunu okumuştur. saat 
12.15 te, güdülecek usul hak
kında başkanın yaptığı teklif 
ittifakla kabul edildi. 

Durum lycap ettirirse 
Konsey devresini kapamak 

için bu akşam son bir toplantı 
yapacaktır. Uluslar sosyetesi 
genel kurulu ise kendi devre
sini Cumartesi günü (yarın) 
bitirecektir. 

Gerek konseyin, gerek ku-

27 Eyıut ._.. 

SonDak· a: 
cep 
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ai e Selasiye arar Savga attını 

tti u may başkanıyla te f ş 
lngi ·z so alisinden 15000 gönü lü geldi 

gelmektedir. Zamanın geçmd 
' Habeşlilere hazırlıklarını ta· 

Berlin 26 (Ö.D) r: _ 
Adis - Ababadan 
bildirildiğine gö
re dört g1nden
beri yağmur yağ-
madığına göre · 
yağmur mevsı-

mi bitmiş sanıl-

maktadır. impa
rator Cibuti- Adis 
Ababa demiryo
l unun Diredova 
istasyonunda 180 
Fransız askeri ta
rafmdan muhafa- ~· 

hakkındaki 

tasyonun hiç bir tehdide ma
ruz bulunmadı~ını bildirmiştir. 

Paris, 2~ ( 0.D ) - Havas 
ajansının istihbarma göre, har
bın önüne geçilemiyeceği ka
naatı bütün Habeşiştanda gün
den güne kökleşmcktedir. Sa
attan saata harbın patlaması 

bekleniyor. Harb hazırlıkları 

genişlemiştir ve harbci bir ruh 
bertarafta hüküm sürmektedir. 
ltalyan elçiliği erkam harekete 
hazırlanmaktadır. 

Emri altındaki otomobil, at 
ve katırları Bibitiye gönder
miştir. Elçiliğin eşyası da sa
tılmaktadır. 

imparator en mühim cephe 
sayılan Harar Sava hatlarını 

gezmi;-tir. Kurmay son -derece 
hararetle planlarını hazırlamak- j 
tadır.İtalyan istilasının muhtemel 

-
Kon yada 

Sayım için bir konferans 
Konya 25 (A.A) - istatistik 

genel direktörü yanında ya
bancı uzman ile bir dayre di
rektörü olduğu halde şehrimi
ze geldi. Bu gün saat 17 de 
uray sinemasında nüfus sayı- ' 
mı hakkıoda bir konferans ve
recektir. 

Nüfus sayım işleri tamamen 
hazırlanmış, bölgeler ayrılmış, 

bütün hazırlık işleri bitmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Nestle 
Müsabakası 

30 Eylul 1935 te yapılacağı
nı yaymış olduğumuz yeni mü
sabakamız tasnifinin, bu güne 
kadar elimize gelen, pusula
ların azlığı yüzünden, önümüz
deki ilkkanun 1935 gününe h·ı 
rakılmış olduğunu müsabaka
mıza iştirak etmiş olanlara bil
diririz. 

Bu fırsatla saygı değer hal
ka sözü geçen yeni müsabaka
mızm çok verimli şartlarını bir 
daha hatırlatır ve toplayıcıların 
pusulalarını vakit geçirmeden 
göndermelerini rica ederiz. 

s. 3 - 4 ( 3176) 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
rumun, durum icap ettirirsa, 
hemen toplanıya çağırılabile
ceklerine karar verilmiştir. 

TitUleskonun 
görU melerl 

Cenevre, 26 (Ö.R.)-Uluslar 
sosyetesi konseyinin bugünkü 
gizli toplantısından az önce, 
Romen dış bakanı ve Balkan 
antantı başkanı bay Titülesko 
balkan antantı ve küçük an-
tant devletler dış bakanlarile 
uzun uzadiye görüşmüştür. Bu 
görüşmelerin konusu genel du
rumdu. Bu konferanstan sonra 
basına hiç bir diyev verilme
miştir, 

marnlamak imkanını verm~lr' 
tedir. 

Diğer haberlere göre Haral 
cephesine lngiliz somalisindel 
15000 yerli gönüllü gelmittlt• 
Bunlar mükemmelen silihJaD• 
mış olup muntazam teıki1'1 
halindedir. 

Başkanları son noktaya ka~~ 
ltalyanlarla çarpışmak az~ 
gösteriyorlar. Habeşler göouı• 

lüleri çok sıcak karpla· 
mışlardır. • 

Adisababada rivayet f!dildi• 
ğine göre ltalyan Somalisind .. 

. ~' 
, ....... '!!>Z:::·•t.~.-·,..·'*"•u.~ ~· "---~~~ ~ 

l/abeşli/eJ'" sulh için tlua ediyorlar 
olduğu bütün hudud noktaları bir çok yerliler de ltalyan or 
takviye edilmiştir. Süel çevren- dusundan kaçtıklan idd; 
ler ltalyan taarruzunu püskür- silahlarile Habeşistana ı:. 
tecek mevkide olduklarını söy- mişlerdir. Habeş ask~ 
lüyorlar. bunlara yanaşmak iıteyio" 

Mütemadiyen harp malzemesi Üzerlerine ateş etmişlerdir.& 

Mussolini ile görüşmiyecek 
Cenevre 26 ( A.A ) - B. Laval ile Mussolini arasında bit 

görüşme yapılacağı hakkındaki yabancı haber yetkili bir pr 
naktan yalanlamaktadır. 

Hadiselere karşı gelmeğe hazırdır 
Roma, 26 (A.A) - Popolo D'İtalia gazetesi diyorki 
Cenevrenin gülünç tekliflerinden sonra faşist Italya ~ 

hadiselere karşı gelmeğe hazırdır. ltalya menfaatlannı ve ~ 
larını tamamen korumasını bilecektir. Bundan ötürü Afrik'f' 
asker sevkiyatı devam etmekteair. 

Harp hazırlıkları etrafında 
Londra, 26 (A.A) - Daily Telgrafin M,sırda Mersa M•~ 

aytarından aldığı haberlere bakılırsa Liby bölgesşı genit bir •8 

kamp haline ğelmiştir. Bingazide önemli hava kuvyetleri toP~ 
dur. Deniz üssü haline konmuş olan Tubrukta bir kruvaıar. 
torpido 2 denizaltı gemisi, 3 de deniz uçağı bulunyor. 

Memel işi Et afında 
Berlin, 26 ( A.A ) - Süel kuvvetler toplamış olan Alın~~ 

Memeli istila etmek niyetind.e olduklarına dair StokhohD -_.,, 
Social Demokraten gazetesi tarafından verilen haber ref!" 
kaynaktan yalanlanmaktadır. 

Habeşistanın dileği kabul edilemiyect'! 
Cenevre, 26 (~.A) - Uluslar sosyetesi çevenlerine g&re ta" 

beşistanın gözcü gönderilmesine dair olan dileğinin koose1 dll" 
rafından pek de kabul edilemiyeceği anlaşılıyor. Zira bunuD .AC 
rumu yatışdırmağa yaramıyacağından başka ödevini de pek ı-
göreceği kestirilmektedir. ,.. 

Londra, 26 (A.A) - Bazı siyasal çevrenlerin telakkitine '!.
Uluslar Sosyetesi tarafından bir gerçin komisyonu atall 9' 
hakkındald Habeş dileğinin yerine getirilmesi imkansızdır. ~ 
çevenler Habeşistan ile Italyan sömürgelerini ayıran sınır ttilf 
nişliğinin ciddi araştırmalar yapılmasına bir engel teşkil e 

fikrini ileri sürmektedirler. ~ 

====~====::;:==============-~~ · 
KARADENİZDE 2 ilk eşrin ,11r 

Altı uçaAa ad kondu Ankara, 25 (A.A) - 20 1' 
Samsun 25 (A.A) - Samsun teşrin Pazar genel o~fus ~A 

Kavak, Fatsa ve Memnamlılar mi bütün yurtta bır ~~ 
tarafından alınmış olan altı başarılması sosyal birlik 
uçagw a bugün ad konma töreni b'r l .. 1 1 
yapıldı. Halkın ilgisi çok derin ça ışmanın en guze 
oldu. Uçmanler onuruna bir gesi olacaktır. Bu biiyok 
şölen verildi. Yarın uçaklar de devletin buyruk~ 
yerlerine döneceklerdir. Pimiz uvmahvız. 
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Casuslar Avı 

• • • 
El 

Dil bayramı kutlulandı Ro~~nya 
D.. UJ . d . . v b. .. Nüfusu on dokuz 

. 

1Cephe gerisinin esrani 
• • 

un usevın e samımıg ır toren Milyona yaKındır 
Yapıldı - Söylevler verildi •• ıı.._: "lk:ln.ci. ~sım : 

-64-

Gizli celselerde Türk dilinde en ince duyguları, en derin 
Düşünceleri anlatacak kapasite vardır 

- Baştarajı 1 nci sayfada - nın, halk dilile - hiç olmazsa mın sandıjı gibi mlUtehaae 
bütün ulus, Ttırk dili kurulu- halk diline yakın bir dille - diriltmek demek delildir. Ba; 

• _. _, muzla beraberdir. Türk dilinde yazmanın gerekli bir if, bir yeni ve blly&k bir denim lfln-
h Franaız mebusan mec'isinde 1 te sevktllceyı hiç sonuç ver- - orta Asyadan kalkıb coşkun kıstam onanmıyordu. de yqıyan btlyik bir uhlS1m 

Harp mesuliyetleri üzerinde 
heyecanlı münakaşalar oluyordu 

eyecan1ı bir toplanb vardı. memit olan kısmı tee:avilzlerle bir sel ribi acunun Dç parça- Sade ve kolay anlaplır yaz- &nemli bir ifidir. Bu; yeni kav· 
B0aıkan mevkünde bulunan Pol ordumuza imha sistemini takip ıında at süren, Dlkeler kuran mamn faydalannı ıuurlu olarak ramlari, yeni zihini, yeni llldl-

ttanel'in sesi duyuldu: etmiı olmakhğımızdır. Bunnn bahadırların - süel kumanda ilkönce sezen ve duyarak mi- yll Ye yeni bilgiyi yapmak latl· 
- Sld Andre Majinoya gibi Şampany'de yapbğımız te- karekteri olduğu gibi, en der;n dafaa edenler Tanzimat bllyilk- yenlerin bir borcu, bir lcle-

•eri10nam. cavtiz bize maktul, yarah ve dllıllnceleri, en ince duyguları lerinden:(Şinaıi, Ziya pqa, Na- Tidir. 
F kayıp olmak llzere n.. vtlz bin k (k · ) d d l'Qaız mebusanı ilk defa kişiye mal oldu. Aia."anlann anlataca apasıte e var ır. mık Kemal, Ahmet Vefik, Garebiliriz ki: Tuimatta 

olarak ıizli bir toplanb yapı· bizden çok zayiata uğraclaklan Dilimiz; yüksek düşüoce~eri ve Naci .. ) Gibi yazarlanmwlır. Cummiyetin bilitine kadar dD 
Yorda. Blitün kapılar kapan- hakkındaki iddialar bl&fttlr, ince duyıulan, Türk ilinin tur- Şunu da ekliyelim ki: Ttlrk alanmda çahpnıı ve JUi JU• 
lllı~ı. masaldır. Şayet harp bu te· nagazn pınarları gibi duru, dilinin dnzeltilmesiııi ıumlu ola- llllf bly6k)er. JUi di&nin ...k-
'h tfaael fU küçük ve önemli kilde devam edene zayiabmaz çam kokulu yaylalarından inen rak istiyen bu yazarlann he- aanhjmı •ezmif ve g&mlflar-
1 tan da yapmayı unutmadı: maktul, yarala ye güp olarak ırmaklar gibi akkm anlahr. Di- men hepsinin bu yöndeki duygu dir. Yalnız pa var ki; ._. 

- Gidi toplanbdaki göriiı- Dç milyon kİfİJİ geçecektir. Bu limizin dokumunda, lacivert Türk ve düşünceleri bir değildir. Ve aezen ve glreDler .... y\ 
:eltria dışarıya aksetmemesi korkunç rakam niifiısu bizim kökllnlln lekesizliği vardır. yine hemen hepsi mildafaa dlfbcelerine, saftlarma UJI• 
h zundır. Heppimiz bunu teah- kadar olan bir memleket Yazık ki ulusal dilimiz, şimdi- ettikleri Avamn LqanJmq olarak ttlrkce rı•m••lf n 

&t etnıiı bulunuyoruz. için bir kat daha ehem- ye kadar tutsak ve yamalı bir eserlerini vermiş değillerdir. bu iti bqaramamıflarcLr. Ca-
Majinot cepheden henüz dön- miyetlidir. Zira bizim yalmz durumda idi. Türk ulusunun Bunlardan sonra dil alanında muriyet devrine kadar -iare 

~~ttı. Bastonuna dayanarak düşmanlarımız karşısında de- erklik susuzluğuna ve Türk belli başh çahtan ve düşünce- uluslarda olduğu gibi- bizde 
'd~alye çıkb. Sesi heyecanh ğil, mllttefiklerimize karşı da devriminin hür ölkülerine yer lerini açıkça ortaya koyan dil kurumlan, abdemyalan 
ı ı. aşağı bir duruma diişürecek- tutsak ve yamalı dil olan os- Şemseddin olmuftur. Eskiden kuralmallllfbr. Bir arabk kura-

Bu celsede ve bundan ıon- tir. Harptan bize nisbetle çok manhca şüphesiz araç olamaz- Türkçeye Oamanhca derlerdi. lan (ilmi bhlAhlar Enclmenl) 
~ki rizli celselerde görü.tüldü. daha az zayiatla çıkacak olan dı • Ve dilimiz Arap, Acem ve dile arabca, acemce bir çok 

11elarce kimse bu sırra orta- bir lngiltere, bir ltalyaya karşı Uzun ·yüz yıllann sosyal, Tllrkçenin karşılığı sanıhrdı. ısbWılar bile aokmDfbu'. 
~· •bnayı düşünmedi. Bununla vaziyetimiz ne olacakbr? Bu ekonomik, siyasal her alanda Şemseddin Sami, böyle bir dl- Ôzdilin ytlkaek değeri, an-
.. ~~ber harbin neticesiyle ala- bal devam edemez. Metodlan, dört çevremize yığdığı kara şllncenin aakathğım, llç dilden cak halkçı ul111cu Camhariyet 
~ olan çok ıeyler görüşül- ordu başkomandanlığını de- dağlan yıkan ve aşan Türk yapılmış bir dil olamıyacağını çağında gereken &nemi bal-
le~a lla~hakkakb. Verdun harp- ğiştirmek lhımdır. Verdun ulusu, dilindeki yamaları da ve dilimize Türkçe demenin muştur. 
.. l'iadeki hatalar, ehliyetsiz Ce- hicliseai baıkomandanın hata- attı. Şimdi Türk ulusunun tinel gerekliğini ilk 6nce ileri süren- B&tnn hayab boyanca eline 

Ş .. er~~e karıı ceza tedbirleri, )arım meydana koymuştur. Ha- tan yerinin, ulusal dil, bütün Jerden biri olmak ıerefile say- aldığı her İfİ yapan ve yapbran 
"" iti · 16 N 9 7 d zarlıksız ve basiretsiz bir ha- gllzelliği ile doğmaktadır. gıya değer.. acunaa en b&yik adamı, Tlr-

Y•Pllan en, b kı isan 
1 1 

e ' reketin nelere mal olabilece- Ôntilkler ilmi ilerledikçe en "Edebiyab Cedide" adile de knn ulu; bilge 6nderi Klmal te •e ir tal ;eklini alan 
•• ~Ylıin meıuliyetleri, Fran- ğini. ehliyetsizlikleri göster- eski dillere bile kök olduğu anılan "Servetifünun" culann Atatnrk, bu anemli mesele ize-
;:_ ord•wadaki isyanlar, bun- miıtir. 1914 Eylnlünden 1916 meydana çakan ve adem oğlu- dili Türkçeleştirmek. öz Tilrk- rine de parmağını bub. • O, 
~ .. Şubabna kadar bqkomandan· nun tarihi ile başlayan Tilrk çeye değer vermek yönünden buyurdu. Btltlln Tllrk alan o-
lla... .. · tekilde basbnldJiı... hk L-....!--L-!-'!k ve ı·dare•:•Jik- dili. k k d · d b ;,.. d -a..a ~ baaJar u..an:Y1&11 .... , pe ya ın a acunun en büyük eyiliklerı var denemez· nun petm e u &9"e e ,, .. nı• 
lcaJa.; L__ • harbin en gizli lerin en•amı yapmıştır. iiat ve en güzel dili olacaktır. se de, dili pürüzlerden kurtar- meği büyiik bir ıeref bildL Ne · 

1\:-. -...mıarıdır. Maı·m· o mec'!-ı· heyecanlan- Ô dil · · h h · · · k k" ır. 1 • d L•- -&1-_;Ploaa um z ıçm ça paa epımızın ma ve onu akkınlığa, açık- var ı o avy esın • uu UU5.uJ11 
ı....,.,_---:-•ai cephenin eRan da dıran bu -:zıerden -ora bOuıtık k d 1 öd • ı___ ·-ı. B ba..nı. ta -;~ ...1-L- .., ..., en ,,.. ve en u sa evı- lığa doğru götürmeğe çalışmak ıuu;amm,, ... m. u, u,,.... -
.1~ı..ı 0 uaaa az heyecanlı 1915 te General Galyenm· ı"n · d' N ti T- k ı d k "h 1 1 d d utk b .. _ • ...u, 1 mız ır. emu u yannuı ur yo un a i etkisini aramak ge- n se mese e e • u oru• 
Lrd... · tte huni.ar veya bun- General Jofra gönderdim bı·r kJa k 1 • d k" •-._ ..... o- çocu nna i onlar yamasız rektir. sunu a acagunız an ım auf• 
L_ • en 6nemli parçalar 16 mektubu okamn.h.r. Bu mek- bir dil ••hibı· olacakl d kulanabı'lir 
-..ı ...,.... - ar ar. "Edebiyatı Cedide" çag·ında ... " 
lır~ıran 1916 daki cnıırli celsede tupta deniyordu ki: B t Tll k d'l' k l ı Ta-k d'li b kurum 

" o- q a r ı ı uru u o - öztürkçe yazmag· a özennıi•, ur ı arat rma U• 

G. ekte idi. •Muhtelif ka-•klardan cep- d • hald d'I · · h nJ -.... 1 dınlan ızli ı- ugu e ı ıçın ça şa a- ulusunun büyüklüğünü, dilinin nun, yazar anmızm ay • 
1-rdı : eelaenin yıldızlan şun- benin organizasyonu hakkında nn hepiaine candan teşekkür- güzelliğini haykırmıoı::- yalnız mızm tikel ve mlabet ÇMfllla• 

aldımnıı haberler Tul - Verdan le d · ,,. la 'I k b" 1 ekt Ta-k B.; .... d •- r e enz. şu varki kapasitesinin çok üs- ne ya ın ır ge ec e ur 
h .. ,·--- ' •öylevlerile medl_. Meurth havalisinin mndafaa- y d·ı d . • • k d'I ki &.-.....!L d--•- • "' e •• afUIJI 1 evnm1D1 uran tün olmayııından ötnrii- sesini yaza 1 -ea UU"ID ııı:SY1'1S19rlD-
Yeıı taudan heyecana sürükli- sındaki bozulduğu ghteriyor. ve yllrlten Atatiirk, yaşasm kerkese duyuramasa bile yo· de oldutu gibi- acan dillerinin 
le fatırtıca bir Briand ... Bq- Eğer bu haberler dojra ise, bu yolda çalışanların bepisi Iundan dönmemit olan Meh- en gDzellerladen biri olacaktır. 
e~~ia tiddetle tenkicl en vahim neticel~o!ot;:8~ilir. çok alkıtlanan bu söylevden med Emini, hahrlamak yerinde y armki tarllaçl; Devrim Tlr-
Duaa &WlllJIDot. .. KJemamo, Pol sonra Tllrkçll Ômer Cavkaytar olur. Mehmed Emin Tllrlder kiyesini ye onun pzbebetl 
T ~ Albert Lebrun, Andre Kadınlar da Türkla destanı adlı 6z Türkçe için Türkce yazmak limmuna Atatlrk yalnız Erkinliği, ege· 

8:--"' Pierre Laval... bir deatan okudu ve silrekle açık ve çok doğru olarak HJ• menliii ve ka..........,.,. de-
bir 1~ ıar&tmelerden dıtanya Silahlandı alkıtfandl. lemiş, yazmlfbr. iil bltttbı b. ylbek muiyet-
b .. ı_!'.ıiaıe ekailtmiyecekti. Hal- ... - BaştaraJı ı inci sayfada - Ondan sonra üçüncü noter- lerile birlikte dilini yadellsd• .... O, her yazarın, isli, ç&ldlk 
a11eaali :ebuslar gazetelerde SD bakanhğımn geçen hafta lik memurlanndan Bay Raif çablar içinde bile okunmumı kurtarmuile de lncek, aDat-
p~ ptaa~~ batlamaşlardı. giriıtiti at mlbaye~rı devam öz Tnrkçe ile yazılmıı şiirini ve yazmanın kurtarıcı parmak- hyacaktır. 

ı.lli vu &rıziyende bir mu- ediyor. Binlerce at sabn ahn· okudu. larmı halkın yaralan tlzerine Slzleriml, ilki Ye bilgiaia 
iı : .ve Matin'de bir kula- mıfbr. Memleketteki at ve Bir mektepllnln •IJl&YI koymasam ulusal bir İf saymak enp giz erimlerini bize Kil· 
tı1-rda elik imzasile çıkan ya- katırlar yazılmıtbr. Muhasemat Bay Raiften ıonra erkek öğ- yalglriirltlğtbıll gWermiftir. teren Atatlrldba dil ye T.-k 
tec:a Alnıanıann son Şubat bqlar başlamaz müsadere retmen mektebi son sınıf tale- Edebiyabmııda almal alat dili ip.. 91JWilr'-i J1ce Wr 
"'~d~ baıkumandanhğm edilecektir. besinden Raif Gültekin tara- baflaymca an tlrkce pgaeam luldyle Wtbec:eilm, (•11111 
iate.1:.1...! 1&1 sahilini terketnıek Kocam ili lmiri olaD en kav- fınclan dil hakkında f1I anemli anemi bitin a-U.J:...1- belir- his Ue dil arumd•lrl hal' pk 

Resmiğ bir istatistiğe göre, 
Romanyamn 1 temmuz 1934 
deki nüfusu 18,913,713 kişidir. 
HaJbuki ayni yılm ilkklnunan
da nnfus sayısı 19 milyonu 
feçİyordu. 1934 de canlı ola· 
rak doğan çoçaklann sayısı 
612,335 idi. Romanyada alüm 
.Ubeti bqka medeni uluslara 
pre epiy yüksektir. Ve biD 
kiıide 20,7 kiti bulmaktadir. 
Bu niabet köylerde binde 21,3, 
tehirlerde binde 17 ,9 dır. Kay
lerde alümlere aare doğum 
ancak yüzde 3 niabetinde faz
ladır. Ôlll olarak doğan ço
cuklann sayısı gittikçe artmak· 
tadır. Bu gibi dojamlar tehir
lerde yilzde 5,5 köylerde 1,8 
nisbetini bulmaktadır. Çocak· 
lar arumda ilim çok fazladır. 
Canlı olarak doj'an çocuklarua 
Jllzde 18.2 si bir yqlanm 
bulmadan almektedirler. Bitin \ 
memleketlerde azalan bu sayı, 
Romanyada yllkMk bir Mri· 
yede kalmakta ve hiç ineceg• 
benzememektedir. Ôltlm sayıa 
çok yüksektir. Bir yıl içinde 
Romanyada 400 bin kiti öl
mllftlr. 

•......................................... , 
Bir wtlmlt kemer gibi ovadan 

akıverirı 
Kıvnhr, diner; sider. getirir 

bolluk girip 
Çapyan dere değil; benim 

gtlzel türkçemdir: 

Gökylzn geceleri ifil ışıl pmlclar. 
Aya giz kırpan yıldız, bakar- / 

ma birden erir. J 
Bu kutlu glrlnlfte, derseni• 

bir se• mi var? 
Parbyan bir ıeadir o : Benim 

güzel türkçemdir. 

Yüksek yaylalardaki yöriiğln 
curasından, 

Çobanın kanlmdan işte o seı 
belirir. 

Yurdumun oruuıdan, yurdu· 
mun burasından 

Bana: .. Tlrknz bizi" diyen: 
benim aiizel Türkçemdir. 

Beni bağlayan sana, •eni bağ
hyan bana, 

Bu ıeatir ki bizlere Türk tan• 
namdan gelir. 

o, az ana Mlidir, bir •e• de•
mez onaı 

Dinle, iJi dialel o .......... J 
T~emdir. , 

Bnla••yorm 

f~1•~yor ve blyük bir vetli aşiret batkanlanaclan Ras llyln ftrildL miye ......... :---- kaTftltlidir. Dila milll n ...., 
le.le ... •eticelenmeai •abak- Kasa 70.000 den fazla ath u- BIJllderim, arkadaşlar: Selinikte çıkan .. Geaç Ka- tin ol-a• .un ..... •Hın Sn.- - .a. pek derla 
G~. ba hareketin inine kerin b8flndadır. Snbakannun Bir çok dillerin kayaaı •e lemler. mecmuaaımn yuarlan: fmda '-ilaca mlu ·ıdir. Tlrlı m ..p ills 
id~ ~telnonan l'eçtiii sıhhi sebeble istifa edeceti ve acunm en hlyilk diilerinden Ziya Gakalp, Omer Seyfettin, dili, dillerin • s..........._ O- daJdakra ı&a• ftrlt. 
~ edlli,orda. Gaıeteler yerine saray lrklnlerinden B. biri olan Tlrk cliltnin Tami· Ali Canip dil meselesi için biri; yeteni ba dil, ..., .. it- tile ..nür. 
tllaıi 11;_._

11
•. Jofr'dan aldığı B. F"adurado Tasonan l'eçecefi matta aonrald p6flllaİni, •e uıun abflDalara giriftiler. So- len& lltemem '-wb Wr w, .. 

lahlli.t -...UJerek Mlztln aağ slyleniyor. bu ıelitmeye yardım edenleri nuç; bu TlrkcB Ttlrlderin ut- Olkeaini. ytlkaek latikWini dwma onu llylel 
V ~ terketmemek suretile Goclar elinde Habeşler Adaa- kısaca .aylemeğe çalıpcapnn. kularile aabitti.Bunmı blyle ol- korumumı bilen Tlrk mDleti, Tuıruwa aaidir o: beoiln gil· 
llltkte id~81imazılaı illve et- ay giden bir ltal1an kuryesini 1839 yılında okWUlD •Tanzi- ma• tarih.el bir in.tamdı... dilini de yabuc:a diler boJ1111· zel Tlrkçemclir. 
ruct... · u Y r doğ- yakale•'flardır. ltalyan .tiri mat Fermam" mn siz Yerdiii Ya.hm itinf etmek l'ereldir ld d111'11juadan kartanaalaclır •• ) a.r Av.a Dol•-
teocib !~..:;. Jofr'un tahsına bir protesto notuı vererek siyasal, ekonomaal, tllzeJ dejif- uluaal dunuJarla bealeaen ba Kim N ......... fllrl W•rl 
kullaand • Fransaz bq- kaıymia Aduaya geçirilmesini meler ve d6zeltmeler SODuada blytik aclamlann dil ip. istek· Çok alkıflaau b. lllyln- Bay Klmn Namiden IODr& 

oldu. 8 ~ bundan müteeuir İstemiflir. dil alanında ela bir fU11r devre- leri yeter ve genİf değildi. Dil den IOlll'a ile-in •Jlaw •iz alan Parti bqkanı •• Ulu 
Proteat nand yapılan nepiyab #A_llİll _______ , sinin bqlamasmı tabiii bulmak meselesinin geniflik ft derin- Tlrk~ Klznn Nami Doru gtl· eri bqkam Yoqat aaylavı B. 
bu ç~ etti. San.öre bir daha Kiralık yalı gerektir. liji butGakll anlamla onlar zel Ttlrkçe adh çok alkıflanan Ami Dotan llz alarak eledi ki. 
"•de .J:~el:ana. ~e Lmü- K Yilz Jıllardanberi Arap ve tarafından mildafaa edilme- ıiirini okaclu: Arkad•.ar; BiJik bayraa 
eaıir Yeriid;'1 meu ıçın &at'i arşıyakada Salih Pata Acem ldlltllrlinün etkiai albnda • Clllzel Tllrkçe için Ilı slylemeğe hazırlanmıt 

a._ =--· . caddesinde klilp hizasında kal ak • L--•!.x.: • bir tilrlll mıştir. Dk rmanla ela -•- bar· --=-tte d.;r.:t:-. Yetk.ıli ..... ,.llVt' • denize karıı önü ve arkası ar uz UCIW5anı ve ÇDnkB dilin d&zeltilmesi: yal- yazın o r ata~r ·-~ - ,. ...... 
birİQdeL! •ban gızli celselerden bulamıyan Türk yazı dili, ban· nız yabanea terkipleri dilden yeprirken arbdatlann slylediji sizler 
d ~l! "' Gc:amlan d h 'd bahreli son derecede kon- d 

e...i ·d· a a '1 - w an yllz yıl hce acınacak bir koğıaalda bitmez. Botln olma- Kaytu yerlerden keakia, llJ&• bu b&yllk .-mı hizlere yqat• 
Yordta: ı. Hatip funlan IKiyli- forln bir Yalı ( 73 ) elektrik durumda idi diyebiliriz. sa bile -milmklha olan- yat mk wl• ~. mqtar, Halkevi bqbm ..fatile 

Ye telefon tertibabm havi •• ;;- -:ı- k ..1!•-.....!.-- • • ed · .._ Bi · .. Serpia ve dizia,. diliade imi- .azleri de dilden kapı cbp.n Bu ı•kbu w beai aınar .w.n.. ı .. aır enm. 
1-ra n. ~ zayiabmız Alman- olduğu halde ehven fiatla ki- lanılaa .aderia ya.de •luenl etmek, kendi IJı: diUmizi• •• ,........ 8ilAllare Hallrni nd,__.. 
illi? ,!_.etle ~aha ağırdır.Niçin raya verilecektir. Tlrlr,oe clejildi. Bir l..ık eocu- Jelaçeleriala s...plilderlacl• 8tllMll .... detll oc Beni• dan Allkan Halle.w.ld ta-
tıakj J;'d1 11perlerimiz onla- lstiyenlerin ve •lrmek ar- t-1111, bir ilim uerlai, bir..._ eklenl•, Halk .a.lerfaclen, ..... ~. reain dinleme.me llqlada ve 
ttir • .,_._ar ~ubafazah deiiJ· zu edenlerin [ 5164 l m• lel ••.....-m, bir dlzia par- •ki Mtlkln• •elenlere balkni tarafmdaa 
~emız onlamakiıaden raya Telefonla mlrac:uflan. .-- KGJapss' • 18' Wr pal,_....._ W..k, J'&Y- Vapurlar Jllfar, olar bir H- prbet ikram ohmarak t&rene 

·buncibirl0b4• Bllll•ıl-1 -~S~~..;.._ .... ____ ..,_dL ___ IDd~n-halb ____ Jak~_;,....~~ .. ~·~·:..:....:.:._mak ____ llnmlud _______ m_. ___ B_~ ___ bir_,,;;~~---~------------rln---illee~-der---•~ı...;.;__IO_n_•_e_rilcli. ___ " _____________________ --= 
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Venedik Sarayında Çok 
emli Görüşmeler Oldu .. •• o 

J UC W:i 

ltalya lngiltereyle 
Habeşi Yutmakta 

Çarpışmak İstemiyor Fakat 
Serbc s . Bırakı; mak SartıJe ... 

.!ı 

Habeş Yeni Bir Nota Veı,di 
Romil . 25 (A.A) - B. Mus

solini • sar~yında lngi
liz büyük elçisi Sir Erik Dru
mondu kabul etmiştir Elçi 
kendisine lngiliz dış bakanı 
Sir Samuel Ho2r'in şahsi bir 
mektubunu vermiştir. 

B. Samuel Hoare bu mek
tubunda eski bir dost 
ve müttefik sıfatile mütena
sib bir lisan kullanarak iki 
memleket arasında faydasız bir 
suitefehhürrün önüne geçmeyi 
bilhassa arzu etmekte olduğu
nu beyan et mektedir. 

Duçe, lngiliz sefirinden In
giliz dış bakanının bu tebff~a
hnın önemini takdir ve kabul 
etmekte alduğunu mumaileyhe 
iblağ edilmesini rica etmiştir. Ati11ada çıkan ( Neo.~ !'tıs J ; İ/11/Ja !tıf[;ilt•;eye y111111uk sa/lay01 .. 

Giornale D'ltalia bu müna
aebetle yaziyor : 

meydan verecek olan ilk dev- nm beşkr komitesi ör.,. gele-
let İtalya olmıyacaktır. lngiliz r\ni kabulden çekinmesi üze-

Birçok defalar gerek resmi 
ve gerek yarı resmi surette 
beyan edilmiş olduğu veçhile 

efkarı umumiyesi buna kani rine şimdi bir karar vermek 
olmalı ve bunu kaydetmelidir. uluslar sosyetesi konseyine ait 

Hi\beşln notası bulunm~ktad.r.Binaenaleyh lta\-

"'ıyanın lngiltere ile bir gfma 
.ıniaşmazlığı olamaz ve ltalya ' 
böyle bir anlaşmazlığın çıkma
sını istemez. Mevcud anlaşmaz-

Cenevre, 25 ( A.A ) - Ha- yanın Habesistan aleyhindeki 
beşistan uluslar kurum~na bir şikayetlerini incelemek ve Ha-
nota vermiştir. füı notada Ha- beşistandan Italyanm altı ey-
beş kıtaahntn sınırdan 30 ki- ifi l tarihli muhtır<ısına kar-

lık ltalya ile Habeşistan ara
sındadır. Şöyle ki aklıselim 

lometre geri çekilmek emrini şı bir cevap almak icab-
tamamile yerine getirmiş ol· edecektir. Her iki tarafr:ı ha-

sahibi olan hiç bir kimse 
için bu anlaşmazlığı Avru
pa alanına nakletmek ve bu 
yüzden Italyan - lngiliz mü
nasebatını bozmak istemek im
kinı yoktur. Va hatta böyle 
bir hareket abestir. 

dukları beyan edilmekte, bita- zır bu lunm1yacağı bir komıte 
raf müşahidfcr gönderilmesi bu vesikalara dayanarak bir 

Bu gazete netice olarak di
yor ki: 

Her halde böyle bir ıeye 

hatırla h lmaktad ır. 
Uluslar sosyetesi kon~eyinin 

zaruri göreceği her türlü ihti
yat tedbirlerinin tatbikini Ha
beşistanın yardım edeceği ila
ve ve bu tedbirlerin ittihazı 

talep olunmaktadır. 
Son söz 

Cenevre, 25 (A.A)- ltalya-........ 
lngiliz Filosu Navarinde 

60 Harp Gemisi Bugün 
Kor ode Demirlemiştir 

Karedeniz Rus Filosunun Akdenize 1 

ÇıkacağJ. Heberi Y alanlaı:ımıstır 

İngilız /zarp gemileri1Zden Viisou zilılısı 
Atına, 25 (Ô.D) - Sübakanı Ropostoli ve Korfu limanlarm-

General Kondilis Yunan do- da demirliyecek ve 25 llkteş-
nanmasının Salaminde toplan- rine kadar oralarda kalacaktır. 
mak emrini aldığını yalanla- Diğer taraftan ltalyan ihti-
mıştır. Salahiyettar çevenlerde yat filosundan bir kruvazörün 
söylendiğine göre lstanb~ld~ de Korfuya gelmesi bekleniyor. 
bulunan Yunan harp gemılerı ltalya hükumeti bu gemiler 
önce mukarrer olduğu üzere için hüsusi müsaade almıştır. 
bir Teşrinievvelde lstanbulu Yunan amirallığı deniz asker-
terkederek tersaneye dönecek- lik hizmetinin 14 aydan 18 aya 
lerdir. çıkarılmasını tekJif etmiştir. 

Paris, 24 ( Ö.D ) - Mosko- ........ 
vadan bildiriliyor: Karadeniz T&rhls edllen sınlflar 
Rus filosuna Akdenize açılması Atina, 26 (Ö.D.) - Silah 
;çin emir verildiği haberi ya- altındaki 1934 B. sınıfının ter-
lanlanmışhr. bisini müddetsiz geri bırakan 

Navarinde emirname münasebetile Sü ba-
Atina, 25 (A.A) - Akdeniz , general Kondilis buna kur-

lngiliz donanmasına mensup 4 mayca karar verildiğini ve 
zırhlı, 2 uçak gemisi, 8 kruva- 1935 sınıfının ilk talimleri biter 
zor ve 46 torpidodan mürt!k- bitmez 1934 sınıfının terhis 
kep bir filo bugün Navarin edileceğini bildirmiştir. 

rapor tanzim e+m~~c memur 
edilecektir. B·u kararlar alın

dıktan sonra konsey hafta so
nuna yani te~vid komitesinin 
en son tavsiyelerini kaleme 
alacağı gune, kaôar toplantıla
rını geri bıracv.ktır. Assamble
nin mesaisi belki cumartesi gü
nü sona erecektir. 

Ha beşte ----
imparatorun kızı 
Kırmızı s al"p hu~umunda 

Çahr; ıyor 

ı111paıa/,J1111ı Kızı 

Berlin 26 ( Ö. D ) - Adis

Ababadan gelen haberlere gö

re harp heyecanı kadınlar ara
sında da geniş yer almıstır. 

imparatorun kızı bizzat kırmızı 

salip teşkilatının başına geçmiş 

bulunuyor. Harp ihtimaline kar
şı önemli yerlerde hastahaneler 
tesis ediliyor. 

Y unanistanda 
Genoy talimatnamesi 

Atina, 26 ( Ö.D ) - Tüze 

bakanı B. Romanos muhalif 
partilerin fikirlerine uygun ge
lecek şekilde genoy talimatna
mesinin değiştirilmesi için baş
bakana bir rapor vermiştir. 

Halk partisinin bütün saylav

ları Atinaya çağrılmıştır. Baş

bakan kendilerine genoy hak

kında diyevde bulunacaktır. 

_ ... 

lngiliz Zırhlılarının tehdidi 
ltalyayı daha fazla 

Tedbirli olmaya 
düşünceye ve 
sürüklemiştir 

------------------------Roma halkı ha.diseler önünde ilgili · görünmiyor 
Gazetelerin konusu hep "müthiş İngiliz tazyiki,, dir 

Roma, 23 EylOI 
Du.2ı.:n ve sükunet içine bü

rü';i t'. .1mada dün akşam bir 
heye.·an izi aradım, bulamadım. 
lno _ YIJ bulvarında ve Kopito
hm ~~ ·v:sır.do. taş sıralar üze
rin; O l .,rmuı; , birbirile konllşa 1 

!'Ü2.1 ı. ce adanı arasında gazete 
okuyan anc:·k iki üç kişi vardı. 

Roma aileleri imparatorluk 
forum "arırc;ı yav..ış adımlarla 

rrezini,·. ". l pnrl· •1< ipeklerle ge
l i" m; <; dolr-:.m ,..,.üö-u.-.~erde hiç-

'" u (;.,) e 
bir ih'uas hissedilmiyor, gün-
düz sıcaklığmd~:ı sonra yalnız 
ak~anuı. cc.;nJiğini içlerine çek
mek : ··n nefeq aldıklari görü
nüyorc.•. 

Kolrze sıraıarında ve taşlar 
üzerinde aşddar, harabelerde 
namus korumaya memur polis
lerin gözü altında, elele duru
yorlardı. Biraz sonra oturdu
ğum lokantada güzel yüzlü 
dört delikanlı balık çorbalarını 
ve engınar kızartmaların! rahat 
rahat yiyorlardı. Sözlerine kulak 
misafiri oldum. Aile işlerinden 
hububat teciminden bahsediyor 
ve aşk flör!erine uzaktan uza
ğa dokunuyorlardı. Zırhlara 

bürünmüş, mideleri infilak edici 
maddelerle dolu 144 Britanya 
bolduğunun gezindikleri deniz· 

R.omada 
lerden birkaç kilometre ötede, 
18 ile 24 yaşları arasında dört 
Romalı işte bundan bahsedi
yorlar idi. 

Bir arlık delikanlılardan biri 
şu sözü attı: 

- Bir aya kadar sınıfım 
çağırıldı. 

- Ya sen, Ugo? 
- Ben daha çağrılmadım. 
Hepsi bu kadar. 
Bir gazete müvezzii geçti. 

Ciyonale'nin altıncı tab'ını 

kimse satın almadı. Halbuki, 
bu saatte otomobil korneleri
nin bile yasak olduğu bu şe
hirde, gazetecinin sesi tiz ola
rak çok uzaklara doğru yayı
lıyordu. 

Gözlerime, kulaklarıma ina
namıyordum. Bu sükunetin 
içinde ne var? ilgisizlik, inan
sızlık mı? Yoksa işlerin bo
zulmıyacağı kanaatı mı? Yoksa 
hakikaten bu sabahki gazete
lerin bahsettiği granit sükunetin 
karşısında mıyız? 

Kendi intibalarımı kontrol 
etmek istedim. Kolona meyda
nında Arano kahvesinin tara
çasına oturdum. Romanm kal
bi olan bu yer, vaktile her 
saatta gürültülü insan dalga
larile dolu ıdi. Bu defa, gece
nin son haberlerini heyecanla 
gözden geçiren bir kaç kişi 
vardı. Baktım! Hemen hepsi 
yabancılardı. 

Kamoy 
Büyük il gazetelerinin a-el-

Romadaıı bir 11ıa11zaııı 
mesini ve dağıtılmasını · bekle- içinde bir hadise olduğunu 
dim. Bu gazetelerde yeni bir söyledi ve tekrar etti. Bu şe-
şive buldum. Dikkatime çar- rait dahilinde müthiş lngiliz 
pan serlevha ve cü.mleler tazyıkı mazeret kabul etmez.,. 
vardı. Diğer bir gazete de Cenev· 

Mesela, T orinoda eyi haber rede sulhu bozmak ithamıoıD 
alan bir saylavın çıkardığı Ga- lngiltereye karşı serdedilebile-
zete del Pepolo'da " lngiltere 
harp istiyor ,, serlevhası altın-
da şu cümle: 

" Bu lngiliz tehdidi, şu ltal
yaya hücum etmek taammüdü 
karşısında, Afrika girişimi bile 
ikinci sıraya geçiyor. ,, 

llli111ayişler 

"Popolo di Roma,, da "Faz
la gayret,, serlevhası altında 

şu muhakeme : 
" Tuhaf bir manzara karşı

sındayız. Harp yoktur. Anlaş

mazlık yoktur. Uluslar andlaş
ması bozul~amıştır. Uluslar 
sosyetesinin ne konseyi, ne 
kurulu bir karar vere -
memiştir . Buna rağmen 

şimdiye kadar muahedelerin 
bozulmasına hiç aldırmıyan ln
giltere bakıyoruz ki şimdi ak
la sığmıyacak, geçmişte ben
zeri olmıyan bir deniz göste
rişine girişiyor. 

"Beşler komitesinin visayet 
ve adeta manda altına koy
mağa karar vermekle düşkün-

lüğünii tasdik ettiği Habeşis
tana yardım için mi? Hayır, 

lngiltere kendi üstünlüğünü ve 
lngiliz prestijini tutmak için
dir ki her Italyan tehdidini 
daha yumurtada iken boğmak 

istiyor bunun içindir ki dünya
yı ateşe ve kana bulamağı 

~öze aldırıyor.,, 

" Mesacero ,, da ayni ıstıraplı 
hayret! 

"lngiltere ltalyan şehirlerini 

bombardıman etmek ve 1915 
de kendi yanında harp eden
lerin karılarını ve çocuklarını 
öldürmek tehdidinde bulunuyor. 
Kimse bir lngiliz mü'!temleke
sini tehdit etmiyor. Mussolini 
Italyan - Habeş işinin müstem
leke tarihinde binbir hadise 

ceğini yazıyor . 
ltalyan duygusunun gelişmi 

budur. ilk sıraya geçen Ingilis 
tehdidi bütün gazetlerde açık· 
ça ileri sürülüyor. lngilterenin 
Mısırı müdafaa etmek için Tür· 
kiye ile elbirliğini temin etme· 
si imkanından bile bahsedili
yor. Bu Damakles kılıncı al
tında, beşlerin tekliflerinin i·ed
dedilmesine rağmen, Habeşis· 
tanda süel hareketler: daha az 
acele bir iş haline giriyor. 

Hala fransaya güveniliyor. 
lngiltere He bir harp ihtimali 
hiç bir suretle göz onüne ~eti
rilemez. 

Son günlerde oldukçe deği
şen temayüller hiç şüphesiz 

meseleyi , halletmiş değildir. 
Fakat kullanılan dil ne olursa 
olsun, bir bekleme devri açıl· 
mıştır ve kupa ile dudak ara• 
smda hala oldukça mesafe 
vardır. 

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

Makinelerden 
Alınacak vergiler 

El ve ayakla işletilen pedal 
makinelerile ufak basım işleri 
yapan makinelerin gayri safı 
iradları üzerinden vergiye iabi 
tutulmaları gerekli olduğu bil· 
dirilmişti. Bu arada bu makine· 
lere ''insan kuvveti ile işletilen 

eümlesi ile anlatılmıştı. Bu su· 
retle atış, iki veya üç beygir 
kuvvetindeki makinelerin insall 
kuvvetile işletilmediği, buouo 
için bunların gayri safi iradlart 
üzerinden vergi vermeleri li-
zımgeldiği şeklinde anlaşılm•f• 
ilrili matbaacılar haklarını ara-
mak için Ankaraya başvurmut• 
lardı. Finans bakanlığı, iki. veya 
üç beygir kuvvetindeki makine 
)erinde gayri safi iradları üze• 
rinden vergi vermeleri lizUll 
geldiğini tamim etmişdir. 

Yugoslavya 
Tütünleri 
Kuraklık dolayısile bu yıl 

Yugoslavyanın tütüri ürünü ge
çen yıl göre yüzde 30 dab• 
eksik olacak, fakat yeni üril
nün kalitesi, eski ürününkindell 
daha eyi olacaktır. Üretmenler, 
ürünlerine daha eyi fiatlar bul
mak için aralarında anlaşmak'" 
tadırlar. Bu yıl ürünün azl~i1 
ve cinsinin eyiliği dolayısıı. 
üretmenler Yugoslav tütün te
kitinin malların daha fazla fiatı. 
satılmasına izin vereceğini dl
şünmektedirler. 
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şına 

hayatı çok meraklıdır 
ola ildi? u aşı çı ız ıl bir yıldız 

llea rst 'e m et_r_e s_o_l_a-=n=-:ıı.ı=ıv.~~':ıma-r .,-" om:ıı::ın~=D-=a-vis 'in 

Shearer'in de 
~ ?aris, 20 (V.D) - Gravford 

öv lece • 
uerıne 

• • 
yerını 

\J • 

g-eçecegı 

nasıl almışsa 

zannediliyor 
Norma I 

ollyv d' va d 0 un en çok merak u-
~a~ ~tan bir şahsiyetidir. Fa
bakk u rnerakı uyandıran onı.m 
ğild· ında söylenen şeyler de· 
g"ey ır.k Gravford pinti, haris, 
ğukş~~ tabiatlı, riyakar ve so-

B ır kadındır derler . .,.. 

dir. U~arı~ hepsi yalan değil
kikat kanı bu tarif de bir ha
IY\'0 d okusu da vardır. Hol
'Pıla 0 yıldızları hakkında ya-

n d d'k Uyak e 1 odulara ondan fazla 
aüt~ at kazanan da yok gibidir. 

un bu k onu b usurlarma rağmen 
tak n u kadar coşkun bir me-

fllftl ~~- alaka uyandırmasına 
tara~ ~ır. işte Gravford'un 

S a hurdadır 
esli · · 

Yıld sınemadan önce bir 
ııın 

Ytdi muvaffakıyet devresi 
Sesli se~eden fazla sürmezdi. 
ttıüdd sınernayla beraber bu 
. et de .. ·ı d ındi li uç ı a ört seneye 
dır ~ ~lbuki Gravford on yıl
Bu Ynı muvaff akıycti toplıyor. 

arr baı ... 
1
..,. ıst, sanat, kudreti 

·• «<lnd il.. ~ 1 an Şarlo veya Greta 
" o .. ' \re p çu.enıeıse de şöhretine 

OpijJ • 
den arıtcsine halel ,,.efme-

llleyk" . u 
ıını korumaktadır. 

jo Nasıl basladı? 
an 192 · kan k ' 6 da genç Ameri-

t. 
121 ti · · 

1 

Herşeye katlanıyordu. Fakat 
vücudunu satmaktan kat'i ola
rak çekinmekte idi. Bu husus
ta asla zaaf göstermedi. Mes
leğini bulduktan sonra da onu 
çelik gibi iradcsile haklarını 

bir dişi kaplan gibi müdafaa 
edt!rken gördük. Onun Kali
forniyaya ayak bastığı' günler 
en gürültülü, en coşkun gün-

lerdi. Amerik:. refahının en 

yüksek zirvesine çıkmışb. Her 
tarafta sefahet akını vardı. 

Alkol nehir gibi akıyordu. Bü

tün bu çılgılar alemi içinde 

Cravford hem kendini göste· 

riyor, hem de mümkün olduğu 

kadar az içiyordu. Mübhem 
mülakatlar, sansayonel flirtler 

birbirini takip etmekte idi. Fa
kat Joan Cravford bir filim 

prtogonisti gibi davraniyordu. 

ilan acentaları muvaffak olma

ğa azmeden bu yıldızda iste

diklerinden alasını bulmuşlardı. 

Fakat bu on sekize henüz gi
ren kızın adı Lüsyen le 

Süör hiç te hoşa giden 
bir ad değildi. Bir sınema 
dergisinin açtığı ankette 

lle b pını yaşatmak sure-
t.. eyaz perded .. ·· ·· ur. ilk f . e gorunnuş-
Yıliarı ılrnı Ftapper' <lir.Refah 
labilir nı~ Parlak bir tipi sayı
leykl ansa, içkiye, memnu 

l/Zllkttllt "" ,. .. ı t ... ,oı 

Uzun müddetli mukaveleler 
l''"'' ord'1111 rakibi .fan //ar/o~· 

vyn Maycr'de üç numaralı loca 
onundur. Bir numara Greta yapmak için hir ve iki numa

ralı rakiplerine nisbetle çok 
daha düşük aylıkları kabul et
mektedir. 

okurlardan biri Lüsile yahutta 

eski (Billi Kasene) Joan Grav

ford adını bulmut ve vermişti. 
Denebilir ki genç artistin ha

yatında bu buluşun önemli ro
lu vardır. ere 

&Önlü ~' paraya, şakavete 
ti) .. l nu veren yeni bakire fa-

~ \re h ' 
kabard .. a lak cereyanlarının 

ıgı b' tubu
11 

ır zamanda ayle 
kirle .u ve fazileti besliyen fi-
C rı ek w 

ravford me~e çalış•yor. Joan 
sınemaya başladı· 

Garboya, iki numara Norma 
Shearer' e tahsis edilmiştir. lr
viog Thalberg artık Metro 

Goldvyn Mayer'in başında bu
lunmadığına göre karısı Nor
manın iki numarayı Joan Crav
forda terketmesi de çok muh
temeldir. 

~ında. Joan Oıavford gözlerini size reııiliyör 
laşllı Yaınan rakiplerle karşı- Nas,ı muvaffak oldu? 
ta.. ıştı. Çok 

grnen J sevimli olmasına Cravford bu kadar parlak 
kırk ·k ean Harlov ve hatta bir mevkie geçmek için ne c· ı i ltlsl · numaralı sokaktakı· 

erın hi ... 
l:tıazdı, ç bırısıne yaklaşa-

b Böyle "k 
ala fi 1 

en Joan Cravford 
Yıkıl ollyvood 'tadır. Saltanatı 
Ilı tllarnıştır H 
d 

etresi 1 • atta Hearst'ın 
Q 0 arak • h n Çek"l san at ayabn-

Ye. ı en M . D 
tıni t t arıon avisin 

u muştur. Metro Gold-

yapmıştır? 

Kuvvetli hamileri, milyarder 

dostları, aşıkları yoktur. Hatta 
Hollyvood kızlarına çabuk 

kalplerini veren senatörler ara
sında da bir hamiye malik de
ğildir. Burada prestij davası 
az rol görmektedir. Cravfordun 
kanaatkarlı2-ı vardır. 

Şu halde? 
Joan Cravford Hollyvood'ta 

en çok azım ve istek sahibi 
olan bir kadındır. Onun ka
rakterini eyiden eyiye anlamak 
için özel hayatım, sahneye na
sıl çıktığını bilmelidir. 

Joan resmiğ kayıtlara göre 
27 sene evvel Teksas' da doğ
muştur. Babası T eksasa gelen 
seyyar canbaz ve tuluat kum
panyalarını kendisine aid olan 
bir binada idare etmekte idi. 
Cravforc!un anası tiyatrodan, 
artist hayatından ne kadar 
nefret ederse babası bu hayatı 
o nisbette severdi. Bundan 
ötürü karı koca bir türlü an
laşamazlardı. Bilhassa kızla:-ını 
artist yapmak huausunda arala
rında derin bir anlaşmazlık vardı. 
Birgün baba karısına kızarak 
Seksas'ı terketti. Cravford'ta 
anasının arz.usuna uymağa mec
bur it aldı. T eksas,taki kız kol
lejine girdi. Anasını mekteb 
ve yatı ücretini v .!rmekten 
acizdi. Mekteb idaresi Crav
ford'a bulaşıkcılık hizmetini 
verdi. Bugünün şöh etli yıldızı 

o tarihte hem bulaşık yıkayor, 
hem de böylece mektebte oku
mağa imkan buluyordu. Birgün 

1 
mekteb direktörü onun haline 
acıdı. Bukadar güzel bir kızı 

bulaşık kapları arasında hırpa· 1 
lamağa razi olmadı. O günden 

sonra da Cravford'un hayatı 

yeni bir safhayu girdi. Kolom- ı 
biya üniversitesinde mubassır

lık, Kolombiyanın büyük ma
ğazalarında vandözlük etti. 
Cravförd her zilletin bir ders 
alarak karakterini yapmak iın
kamnı buluyordu. Asıl adı Bil
lie Cassiıı' di. Sonraları Lusi 
adını aldı. Şikago 'da bir mü
zikholde çalıştı. Yavaş vavaş 

tanınmağ, nazarı dikkati cel
betmeğe başlamıştı. 

ilk izdivacı 
Bir kez muvaffakıyetinin ilk 

müjdesini alınca Duğlas Fair
banksla tanıştı, seYişti ve ev-

lendi. Fakat az zamanda Dug

las Jumierun romantik karak

terinden usandı. Günün birin

de ayrılmağa karar vererek 
ayrıldılar. 

Joan Gravford bugün yalnız

dır. Filhakika bugünlerde oy

nıyacağı filimde partöneri olan 

F ranchot Tone ile münasebet

leri kimseye gizli bulunmıyOf'.. 

Bu münasebetin bir izdivaçla 

bitmesine ıhtimal vermiyen yal
nız kendisidir. Son bir yazısın .. 

da diyor ki :" Bu evlenmek te 

niçin? Franchot Tone'nin asa

let unvanı yok ki ... Ben bir iş 

ka-lınıyım. Y almz başına yük

selen Franchot'u takdir ede

rim. Hepsi bu kadar . ., 
N. F. 

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

Bulgarlar -., ..... 
Yeni vapurlar 

Alıyorlar 
Bu'gar hükumeti, Bulgarista

nın ihtiyaçlarını karşihyacak 

olan bir kaç tane vapur satın 

alabilmesi için, Bulgar demir

yollar ve limanlar genel direk

törlüğüne 23 milyon levanan 
fazla yardımda bulunmuştur. 

Bulgar behçevaoları birliği

nin bugün 6.000 den fazla 
üyesi vardır. Fakat bu sayı 

gittikçe artmakta olduğundan 
önümüzdeki beş yıl içinde üye
lerin 30.000 i bulacağı umul
maktadır. Çünkü Bulgar bah
çevanlan eskiden olduğu gibi 
memleketlerinden çıkmamakta 1925 senesinde ilk defa ola

rak Hollyvooda a-ittiği zaman 
muvaff akiyetin sırrını öğrenmiş 
ıırihidj 

1 
ve kendi topraklarını işliyerek 
her yıl artmakta olan ürünle
"ini satmaktadırlar~ 

Jan Parker " Allahlar 
Eyleniyor,, filminde 

Jean Parker " Allahlar Eyleniyor " filminde son bahar mev
siminin en zarif bir modeli olan bu sevimli elbiseyi geymektedir. 

w .. 444< 7M • , 

W allace Berry " Böyle babanın böyle oğlu olur ,, filminde 
tayyareci olmaktadır.Bu filim çok heyecanlı bir,. mevzua maliktir. 

Wallace filmin muvaffakıyeti için tayyare ku }anmayı öğrenmi" 
iyi bir pilot olmuştur, denilebilir. . .................................................................................... .. 

I 

Marlen Dietrih'in kızı Kızıl impnratoriçe filminde annesile 
birlikte oynamaktadır. Marlen kızının önce bu filmde oynama
sına muhalefet etmis nihayet zorlukla kandırılmıştır. 
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Denizde Bir Facia 

ir Yelkenli B ş 
ya s 

Londra, 22 EyEUI 
Dün T ernov yakıninde Lain

di adasının ıssız kıyJlarında 

uçan bir uçakcı denizde akın
bya tutulmuşa benziyen bir 
balıkçı gemisi gördü. Geminin 
hemen hemen direği irtifaına 
inince gövertede elbiselari pa • 
ram parça, göğüslerine kadar 
sakallan büyümüş otuz kadar 
adam gördü. Bunlardan biri, 
elinde bir tüfenk, martılar n 
üzerine ateş ediyordu. 
Uçakçı acele Lindi adasına 

indi ve küçük bir kayığa bi
nerek gemiye yanaşmaya mu
Taffak oldu. Bu, Jak-Bert adlı 
bir Fransız morina gemisi idi. 
Uçmanı karşıyanlar yarı deli 

idiler. Zaif ve cılız bir adam 
şaşkın bakışlarla ona doğru 
koşarak silihı üzerine çe-
virdi. Fakat bir başkası 
hemen silahı çekerek bir 
martiye çevirdi ve böylece 
zavallı deniz kuşlanndan başka 
biç bir yiyecekleri olmadığını 
anlatmak istedi. 

Gemicilerden biraz lngilizce 
konuşan birisi uçmana başla
nndan geçmiş faciayı anlatb. 
Bu sırada güverteye uzanmış 

bir zavallı: 
- Doktor... Doktor... Diye 

can çekişiyordu. 
Gemici şunlan anlatb : 
- işte beş ay oluyor ki 

Okyanusda serseriler gibi do· 
laşıyoruL Groendlanttan hare-

rı 
ketimizde pusulamız bozul
du ve fırtına , biri müs -
tesna bütün yelkenlerimizi 
sürükledi. Kayıklarımızın hepsi 
parçalanmışbr. Yalnız işe ya
nyan bir kayığımız kalmışbr. 

yiyeceğimiz ise çoktanberi tü
kenmiştir. Az bir şey suyumuz 
kalmışbr, En büyük servetimiz 
de elimizde kalan ve zaifleri
mize kuvvet vermeğe yarayan 
dört şişe şarapbr. 

Sonra gemici uçmanı güver
te merdiven altına indirdi.Bora
da davara çakılan Meryemin 
resmi karşısında bir dua yeri 
hazırlanınışb: 

- Her gün " bakire " den 
bize imdat etmesini yalvardık. 
işte nihayet duamızı kabul etti. 

Otuz Fransız gemicisi kara· 
ya çıkanlmışbr. Jak - Bert ge
misi Atlantiği geçmek için beş 
ay koymuştur. Biı, az kalsın 
içinde cesetten başka bir şey 
bulunmıyacak olan bu yeni ha· 
yalet gemi tarafından kurulmuş 
bir yavaşlık rekoru olsa 
gerektir. Çünkü eski dünya
dan yenisine geçmek için Kri-
stof Kolmbun Karavellerinden 
bile iki ay fazla zaman sarfet
memiştir. 

Lindi adası yakınlannda mar
tileri öldürmek yasak olduğu 
için kuşlara ateş edildiğini du
yan adalılar bunun bir korsan 
gemisi olduğunu sanmışlar ve 
bütün yiyeceklerile evlerine 
kapanmışlardı. ........... 

Mısırda ıvenl e_~erler: 
Universite 

Süel hazırlıklar 
Kahire ( Elihram) yazıyor; 
Bugün Mısır bakanlar kuru

la önemli bir toplanb yapmış
br. Bu topJanbdn ltalyan hü-
kumetinin Mısır sınırlarında 
asker yığması incelanmiştir. 

Mısır sü bakanı bu hususta 
önemli izahlar vermiştir. 

Italyan hükumeti bu tedbir
leri yalnız sünusilere karşı al· 
mış olduğunu söylemektedir. 
Bununla beraber ltalya hüku
meti Trablusgarba durmadan 
asker yığmaktadır. Şimdiye 
kadar Trablusgarpta seksen 
bin asker toplanmışbr. 

Mısır Bakanlar kurulu bu 
hususta gerek olan süel ted-
birleri almak karannı vermiştir. 

lngiliz Akdeniz.. filosu ko
mutanı Amiral Şarl Morbis 
Mısır ordusu genel enspektörü 
general F orbis'in yanında do
ğu sınırlarını teftiş etmiş Ye 
Mısır sü bakanı ile uzun uza· 
dıya görüşmüştür. 

Mısırda bulunan yabancı 

uyruları kendi elçi erine baş· 
vurarak zehirlı gaz maskesi 
istemişlerdir. 

Bu hafta içinde bir çok harb 
uçakları (Bordvil) gölü üze· 
rinde uçmakta ve Süveyş ka-
nalı bölgesinde süeJ deneçler 
yapmaktadırlar. 

lngiliz uçak gemisi Glorius 
üç günden!>eri lskenderiye li
manında bulunmaktadır. Bu 
geminin taşıdığı uçaklar Abu· 
kir uçak istasyonundan uçak
larla beraber Mısır göklerinde 
uçuşmnlar yapmaktadırlar. ln
giltere son günlerde Abukıra 
300 uçak göndermiştir. 

11 Eylül tarihinde birisi tel 
örgüleri dij'eri de patlayıcı 

maddeleri taşıyan iki lngiliz 
gemisi lskenderiyeye gelmiştir. 
Bunlardan başka prens Line 
sosyetesinden ve 300 nakliye 
otomobilini taşıyan başka bir 
gemi de gelerek yükünü bo
şaltmıştır. 

lskenderiye'de bulunan Ak-
deniz filoswıdan gemiler dör
der dörder hergün açığa çı
karak teftişte bulunmaktadırlar. 
Romadan gelen haberlere gQre 

Hukuk fakbltesl 
Mecmuası 

Üniversite Hukuk Fakültesi 
tarafından bir müddettenberi 
çıkarılmağa başlanılmış olan 
bu değerli mecmuanın ikinci 
sayısı da neşredilmiştir. 

170 Sahifeden ibaret olan 
bu sayının yazılan şunlardır : 

Kari Strupp : Hava ve mu
kabele bilmisil hukuklarına ait 
günün meselesi. 

ViJhelm Röpke : Altın mik-
yası ve actif konjoktur siya
sası. 

Recai Galip : Parlamanta
rizm ve bugünkü şekli. 

Münip Hayri Ürgüplü : Cis
mani zarar halinde verilecek 
tazminabn tesbitini kolaylaşb- · 
rabilecek bir kıstas. 

Georges Scelle : Arsıulusal 
hükumet teoris·. 

Muhlis Ete : Finans ilmine 
bir giriş. 

Hikmet S. Somay : Sosyal 
sigortalar. 

Reşad Atabek : İnsan vücu
du üzerinde tasarruflar. 

Ferit H. Saymen : Provision 
hukuku ve kanuolar ihtilafı. 

Fritz Neumark : Yeni Tür-
kiyenin siyasal, ekonomsal ve 
kültürel tekamülü. 

Roberto Paribeni : Roma 
hukukunda aile kurumu. 

Bu kıymetli yazılardan başka 
mecmuanın 35 sayfalık bir de 
bibliografya kısmı vardır. Oku
yuculanmıza tavsiye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lskenderiye sulannda büyük 
bir harb filosu toplamak, gün
deHk birçok uçaklar gönder
mek ve Malta adasının istih
kamlarmı ve süel kuvvetlerini 
arbrmakla lngi terenin güde
ceği ilk hedef Tarablusgarbın 

alınmasıdır.Italyan gazeteleri de 
ltalyanın herihtimale karşı ha
zır bulunduğunu yazmakta· 
dırlar. 

Büyük Britanvanın bugün 
Akdenizde toplanan harb ge· 
mileri 144 parç.adır. Bunlardan 
başka lngilterenin kuzay deni
zinin anavatan filosu da ( Ho
mefleet) Cebelüttarık limanına 
gelmistir. 

YENi Aı:tll'< 

• • 
şer 

u akşamki 
Toplantı 

29 Teşrinievvel pazar günü 
senelik konresini ynpacak 
olan spor mıntakası kongresi
ne hazırlık ~oruşu o!mak 
üzere ilbayJıktan vaki davet 
üzerine dün akşam saat 21 de 
şehrimizin sekiz federe kulübü
nün ikişer murahhaslarının iş

tirakile halkcvinde uzun müd
det devam t:den bir toplanh 
yapıJmışhr. 

Görüşmede ilbay Fazlı Gü
leç ile Partı başkanı Avni Do
ğan bulunmuşlar ve gençlere 
başkanlık etmişlerdir. 

Heriki başkaa memleket spo
ru etrafında gençliğe iki saat 
devam eden mülf.m ve kıy

metli diyev!erde bulunmuşlardır. 
Bu toplantıda mem!eket spo~ 

ru öyle etraflı ve derin görü
şüldü ve incelendi ki lzmir 
spor vnrlığının bundan sonra 
şimdikinden kat kat yükse1e· 
ceğine kani oMuk. Hukümetin 
ve Partinin gençliğe ve spora 
alaka V.! yardımlan tam ma
nasiJe tebarüz ettirilmiştir. 

Sonlarda yeni heyetlere se· 
çilecek arkadaşların isimleri 
etrafında murahhasların duşün
celeri yazılı olarak verilmiştir. 
Bu toplantılar kongre gününe 
kadar icap ederse tekerrür 
edecektir. Parti bu esami üze
rinden heyetleri yapacak ve 
kongrenin tasvibine buakacak
tır. Maksat memleket sporuna 
nafi olacak bitaraf, dürüst ve 
çalışmak istiyen arkadaşları 
bulmaktır. 

Müteselsel 
Kefalet 

2489 numaralı kefalet kanu
nunun 1 ve 2 nci maddelerinde 
para ve menkul kıymetleri ve 
a ı niyatı alıp veren ve elinde 
tutan memur ve müstahdimler 
için müteselsel kefalet usulü 
kabul edilmiş olduğu ve bun-
lardan kefalet aidatı kesileceği 
Finans bakanlığından ilbaylığa 
bildirilmiştir. Para, menkul kıy· 
met ve ayniyatı alıp vermiyen 
ve elinde tutmıyan memur ve 
müstahdimlerden kefalet aidab 
kesilmemesi emredilmiştir. 

Romanya 
İle ticaret 
Anlaşmamız 

Uzun zamandanberi Roman
ya hükümeti ile yepılmakta 
olan tecim ve klering anlaş
maları hakkındaki görüşmeler 
son safhaya gelmiştir. 

Yeni anlaşmalar; şimdiye ka
dar iki memleketin tecim iJ. 
gileri üzerinde alınması gere
ken bütün tedbirleri taşıyaca
ğından iki memleket için de 
müspet sonuçlar verebilecektir. 

Orta v~ kuzay Avrupasına 

sevkettiğimiz yaş sebze ve 
meyvelerimizin Köstence ) olu 
üzerinden sevk işi üzerinde 
yapılan anlaşmanın türlü alan· 
larda kuvvetlendirilmesi iki 
hükümetçe de içten olarak is
tendiğinden yeni anlaşmalar 

şimdiye kadar tecime) gelişimi 
geri bıraktıracak mahiyette 
olan durumu düzeltebilecekfr. 

Böyle bir sonuç alabilmek 
için uzun zamandanberi süren 
konuşmaların bağlanacağı an
laşmalar, iki devletin asığlarına 
en çok uygun gelen sonuçları 
taşıyacağı umulmaktadır. 

Verem ve çimento 
Yapılan:birçok deneçlere ba

kılırsa çimento fabrikalarında 
çahşan işçiler verem hastahğı
na kolayca tutulmakta ve tu
tulmuş olanlar da çimento fab
rikalarında çalışmaktan fayda 
«ıÖrmektedirJer. 

Yeni Tecim anlaşmaları - • · t J J DUn Borsada 

nıs an a an aşma ~···' 
arafe edilmek Üzeredir çu Aı~~um Fiat 

1917 Üzüm kurumu 7 25 

Yunanistanla tecim anlaşması 
için epi zamandanberi Atinada 
bulunan kurulumuza istedik
leri talimat Ekonomi bakanlı
ğınca verilmiştir. Eldeki anlaş
ma hükümleri ay nihayetine 
kadar uzatılmış olduğundan 
yeni anlaşmanın bu ayın sonu· 
na kadar biteceği umulmak
tadır. Her alanda aramızda 
kuvvetli bir dostluk olan 

YunanistanJa yapacağımız 

yeni anlaşma ile bu dostluğun 
tecimer alanda ela kendini gös
termesi, iki devletçe de iste-
nildiğinden anlaşmalar da iki 
hükümetin birge olan ihraç 
mallan ve dış pazarlara sathk· 
lan ayni cins eşye gözönünde 
tutularak alıcı piyasalarda önür
d eş duruma düşülmiyecek hü
kümler beklenmektedir. 

Atina'da bulunan kurulumu
zun başkanı Ekonomi bakan
lığı yönetkeri bay Faik Kur
doğlu dün telefonla Türkofisle 
görüşmüştür. 

Kurulumuz tasınladığı gibi 
anlaşma bu ayın sonundan önce 

parafe edilecek olursa yakın
da dönecektir. 

Proyanın bir yazısı 
Proya gazetesinin yazdığına 

göre Türk-Yunan tecim anlaş
masının müddetin dolması ve 
}"eni anlaşmanın da imzalanma
mış belunması dolayısile, iki 
dost memleket arasında tecim 
ilgileri askıda kalmıştır. Bu 
yüzden de iki memleket teci
minin gördüğü zarar büyiik
tür. Bu gazete, siyasa alanın
da sıkı bir işbirliği yapan 
iki memleketin tecim alanında 
aynı şekilde hareket etmeme
lerine eseflenmekte, tecim il
gilerinin iki tarafın asığlanna 
uygun bir şekilde geni§lemeai 
için en uygun bir zamanda 
bulunduğumuzu yazmaktadır. 
Yunanistan tecimlerinin Türki· 
yeye mal satmakta çektikleri 
güçlüklerden bahseden gazete, 
Türkiyenin fazla Yunan malı 
almakla Y unaniatana daha çok 
mal satabileceğini ve bunun da 
Tnrkiyenin asığıoa uygun ol
duğunu söylemektedir. 

Bulgaristanda I Mısır elçisi niçin 
Hükumet değişecek mi? Değiştiriliyor? 

Sofy, - Eski Başbakanlar- . .. 
d Al '--- d Ça k f b - 0 Kahırede çıkan EJbelağ • an elUiln r n o , ugu . 

gazetesı Mısır dış bakanlıjımn 
dört sayfalık gizli bir beyan
name neşretti. Bir numaralı 
olan bu beyannamede Çankof, 
iç ve dış siyasayı gözden geçir 
dikten aknra Türkiye - Bul
garistan münasebetlerinin. Sof-
ya istasyonundaki karşılaşma
dan ve Cenevrede olan Köse 
lvanof ile Rüştü Aras görüş

melerinden sonra çok daha 
daha iyileşdiğini, vo dahada 
düzeleceğini kaydetmektedir. 
Çankof, şimdiki Toşef hüku· 
metini fena bir halde hırpala
yıp tenkit etmekte ve Bulgar 
milletinin mukadderatiyle fazla 
mesuliyetler yüklenerek kanan 
harici edilen partisinin kanun
la kapatılamıyacağıoı, Bulgar 
milletinin çokluğunu, kasabalı 
ve köylüyü saflan arasında 

bulundurmakta olan partisinin 
her zamankinden daha fazla 
kuvvetli ve Bulgar milletinin 
mukadderatını en emin bir 
halde omuzlarında taşımağa 

hazır olduğunu, kendisinin 
rnilliğ mukadderatı eline al
ması zamanının geldiğini, baş
bakan Toşefin istifa etmesi 
vaktinin gelip ieçtiğini kayde
derek şimdiki kabineyi bece
riksizlikle suçlulandırmaktadır. 

Çankof, beş ay önce Zlatef 
aleyhinde yine böyle bir giz· 
)i beyanname neşretmiş ve 
o vakit sürgüne gönderil
mişti. Onun sürgüne gön
derilmesi Zlatef kabine-
sinin istifasına sebeb olmuş, 
T o şef hüküm eti de ondan sonra 
tktidar mevkiine gelmişti 

Dağıtılan bugünkü beyanna
melerden sonra Çankof'a karşı 
T oşef hükumetinin ne tedbir 
alacağı merakla beklenmek
tedir. 

Diğer taraftan genç çiftçi 
grubları da, partileri mensub
larınm mücadeleye hazır bu
lunmaları için gizli bir beyan
name neşrettiler. Beyannameyi 
neşredenler polisçe ortaya çı
karılarak tevkif olundular. 

T oşef hükümetinin günleri 
sayılı olduğunu söylemekte 
olan eski partiler liderleri, 
kendi aralarında, gelecek hü
kumeti ele almak üzere ko
nuşmalar yapmakla uğraşı
yorlar. 

son günlerde değiştirdiği elçi
lerden bahseden bir makale
sinde şu sözleri de yazıyor: 

lngilterenin sabık Türkiye ve 
timdiki Fransa elçisinin bir su .. 
varede Mısırın Ankara elçisi 
Hamza bey hakkında baı.ı söz· 
Jer söylediği Paristen dış ba
kanlığına bildirilmiş, dış bakan
lığı bu sözlerin Hamza beyi 
başka bir memlekete nakil için 
kuvvetli bir sebep teşkil etti
ğini görerek Hamza beyi ban, 
Irak ve Efganistan nezdinde 
elçi tayin ile bu hükiimetlerden 

keyfiyeti sormuş, bunlar da bu 
tayini kabul etmişlerdir. Diier 
taraftan mısır hükiimeti cezai
ri yeni Ankara elçiliğine se
çerek kendisi hakkında istim
zaçta bulunmuştur. 

Hamza bey, aleyhinde vuku 
bulan isnad.Iardan ve bakanh-
ğın kararlanndan haberdar 
olunca üç hafta sürecek mezu· 
niyet alarak hemen Mıaıra gel
miş, Mısır başvekili ve hariciye 
nazır vekili ile birkaç kere gö
rüşerek !hakkında vuku bulan 
isnadlann aıh olmadığını isbat 
etmiş nihayet dış bakanlığı er
kanından biri bize : 

u Hamza beyi Ankaradan 
nakil etmek karan doğı-u ol-
madığı gibi bunu dfi4ünmek de 
yeraiı:dir ,, demiştir. I 

Hamza bey aleyhinde vuku
bulan isnadlann ash olmadığı
na dair hük(imeti ikna ettik-
ten sonra gerek memleketin 
haysiyetini gerek şasi haysiye-
tini korumak için Ankaraya 
dönmesi, sonrandan başka bir 

yere tayin olunması lizımgeldi
ğine kani olmaktayız. Hamza 
beyin daha sonra Viyanaya 
gönderileceği anlaşılıyor. 

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

Muhasebede 
Kuvvetli bir genç 

Aranıyor 
Fransızça veya lngilizçe li

sanlanndan birine aşina ve mu
hasebece de malümat sahibi 
Türk tabiiyetinde bir genç 
aranmaktadır. lzmir 171 No. lu 
posta kutusuna müracaat olun-
ması. 

( 3168 ) 4 - 4 ( s. 8 ) 

652 Y 1 Talat 6 25 
428 S Süleymano 6 
606 T Debbas 5 75 
555 Solari 6 50 
350 Ş Riza Halef 6 25 
337 H Alyoti 6 25 
186 H Z Ahmet 6 25 
262 Vitel 9 
143 Manisa B Koo 6 75 
140 D Arditi 7 
155 Albayrak 6 37 
124 Ş Remzi 6 37 
108 S Celardin 7 25 

82 Kooittihadı 10 
78 K A Kazım 9 50 
78 S Emin 6 50 
67 F Z Abdullah 8 75 
42 Kaptan Asım 8 25 
38 Tahsin l'iyale 7 50 
12 J Taranto M 13 13 
12 P Paci 6 50 6 
10 G Abdullah 8 : ~ 

5 Len Reciyo 9 50 
6487 Yekfın 

201446 Evelki yekfın 
207933 Umumi " 

incir 
Çu. Alıcı 

2709 Muhtelif 5 
Fiat 

t6 
Zeytinyağı 

55 ton Mub. alıcı 28 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi 
192 ton buğday 5 

Fiat 
5 

'1 

4" 4,, 75 ton Bakla 4 43 
10 Mısır darı 4 37 

8 Kumdarı 6 
28 Susam 11 75 
23 Nohut 5 50 

2400 P. çekir. 2 40 
40 balye pamuk 44 

529 K Palamut 220 
10280adet0ğ deri22 50 

6 
11 1S 
s 5'I .2' 

4' 
470 
45 

Para Piyasası 
26-9-1935 

Ahş Sıtlf 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 616 50 621 = 
Fr. Frangı 8 28 8 

1
S 

Dolar 80 35 79 s5 
Belga 21 15 21 'Jf 
İtalyan lireti 10 17 10 
İsviçre Fran. 40 80 41 ıt 
Florin 84 75 85 'J1 
Kr. Çekoslo. 5 23 S 
Avstr. ilini 23 50 24 

• 
Hırvat meseles• 

Oobrovnlkte ölUmleti' 
Biten kanii kavgal•' 
Sofya, Gelen haberlere ~ 

Y ugoslavyada partizanla~. ~ 
aıııda sık sık kanh hl~ 

olmaktadır. Bı"at ID~ 
günün en laararetli menG ttlf 
Stoyadinaviç, Hırvatlara ~ 
lanb ve söz ıerbeatliği ~ 
tir. 

D6o Dobrovnikte, h~ 
taraftar olanlarla aley~~ 
uuında kanb kavralar ~ 
tur. Sokaklara dakilen ~ 
zanlar. sopa, balta Te ---;~ 

calarla sokak mubafe~ 
yapmıılarclır. Pek çok -~-11' 
vardır. Bir kaç kip de ..,........ 
tür. . LI 

Polis, bütün ıehiıdeki ~. 
ta ve birahaneleri kapablllr'" 

Dilen CİD İD 
• 

Altın hazinesi s--
Geçenlerde Berut'ta &I~ ~ 

lih Abdülmecid adıada bit ,r 
)encinin, ölümünden sonr': ı...
masını vasiyet ederek, ~ a.if 
bıraktığı üç asma kilid~ 
küçük sandık açıldığı sP fi 
içinde kırk beş tane 1 JıJI!! 
otuz tane 1911 tarihli ~ 
kredi fonsiye obligasyooll .,,.
Mısır lirası, 750 LiibD .. 
ve 25 albn türk lirall 
duiu sıörülmüatür. 



Al ... any nın ·savaşları Italya Yola Gelmezse 
Eınil dvig d.li , atolik i ecri Tedbirlere Fransa Yugo a 

avaşı anlatıy 
1cıı ~ I 

Protes anlı e Çskoslavak Da Yardım Edecek 
~ie Dllnmış Alman - Yahudi yazarlarından Emil Lud· mantarın sollradan Katoliklere, en llihm1et te Prostes-
J<ıda ~·ti l~crald eazeiesi11e yozdıifı bir betkrde, Alman- tan/ara kmşı açtıgı saMşı 011/atmaktadt. 
vaş1 ana/htudıM, k..atoliklık ve Pıotcsta11lıkla ı·apılall sa- Yalıudi olması dolavısile lıisse kapılmaktan geri kala-

ltalyada Genel Seferberliğe Hazırlık 
n maktadır 

A.U,,~~ .savaşı11_ haksızlığını isbala cal!şan Emil l.udvig, maması tubii bu/1111011 Emil Ludvig'ilı bu yazısmL, okur-
dilcı. anın nufusunrın J•ıizde birini bulan Alman }ralıu- /a11mız için ilgen taraf/an da old11ğ1111dan, b11111ı dıli-

Roma, 25 ( A.A) - Dünkü 
kabine kurumunda bir takım 
süel ve yönetsel tedbirler alın-

A~ın. dev/efe yaptıktan lıizmdi sayıp dökmekft', Al- mize rcvifnek krndileri11e sı11111ıomz,· 
d ınan halkı üç dine bağlı- ~~~=ı..·-, 

mışhr. Bunlarm önemlisi 1901-
1914 doğumlulardan şimdiye 

t ır. Bunların yüzde 64 ü pro-
estan .. d 
YÜıde t . ~uz e 35 i katolikt 

N .hırı de yahudidir. 
aıı·-· ı tr· . 1 ıgın cahramanhk dok-

nı en . "f l bü ı.nyı o ana en önce 
Al~ın e'meği gerektirdiği için 
bü anyada en önce yahudilere 

cuın d'ld" kat l"k e 1 ı; ondan sonra sıra 
tan~~ lere gelmiş ve protes

" en sonraya bırakılmıştır. 
ı en· 

ta'b 1 Almanyada bıçak ve 
ba w~ca felsefe ile gayet iyi 
Cll g laştırılmıştır. Bunun sonu
bir 0 

arak bütün profesörlere 
enır ~ryen ırk icadedilmesi 
len ~ unnıuştur ki bunun bir 

gıstik b ka b· gru u olmaktan baş-

kadar silah altına alınmamış 
1 olanların yemden muayeneye 

1 

tabi tutulmasıdır 
Siyah gömlekliler tt!şkılat 

dar ordu kadrosuna ahnmakta 
ve milis sübaylerı ordu ihtiyat 
sübayl<\rı derecesini almaktadır. 

Cenevre, 25 (A.A) - İngiliz 
çevenlerindc söylendiğine göre 
ltalyan kabinesinin dünkü içti-

Tarın Bakanı 
lnccEemelerde bulu uyor 

Gireson 25 (A.A) - Şehri-

)oLt ır Yerde vücudu ve varlığı 
it Ur. 

ffiiler savaşçı/ar arasında 

mizde incelemelerine devam 
etmekte bulunan Tarım bakanı 
B. Muhlis Erkmen bugün tecim 
ve endüstri odasına gelerek 
fındık ihracatçıları ve kmcaları 
ile üç saat görüşmüştür. 

Naıi ·1 • 
saydı, orada bu 
lıyacak değildi. 

hareket baş- Kont Heldorf başlamıştı. 
... 1 rnıne göre sarı sarlı 

'" illa • t T 

ırka ~ gözlü olan bu Aryen 
ırkın ~ıyah saç.h olan ve hu 
•e d . ışında kalanlardan üstün 
Yara:•ra ona hükmedecek bir 

F ı ıştadır. 
akat t ı·· tsi a ıın şu tuhaf tecel-

le ~c bakanız ki Nazi önder-
rınden • .' 
li çogu sıyah saçlıdır. 

har .. ckr ne hal ise, Naziler ilk 
'" etle · · bir n· rını memlekette yüzde 

kar ıspetinde azlıkta olanlara 
~şı Yaptılar 
l:.Skide b : ' • 

'( ahudi ~. erı Almanya da hır 
kat b duşmanlığı vardı. Fa
hir kut zararsız ve tehlikesiz 

şe ilde "d' Al ı ı. 
hurtilltıanya, hiçbir zaman Ya
da,..raere karşı Rus Çarları gibi 
)' ahu:~a~ıştır. Almanya' da 
•dam 1 duşmam hiçbir büyük 

G·· gelmemiştir. 
ferd~te Almau ferdi ile Yahudi 
dik\< ~rasındaki yakın ilgiye 

ah "ek . t• '" mış ı. 

ilim \'e ar alanlarında da 
böyle hareket etmemek ge-
rekti. Çünküt Alman halkmın 

Emil Ludvig 
.,. ancak yüzde biri olan yahu
diler. Nobel mbkiıfatlarının yüz
de yirmisıni A !manyaya bağış-
lamışlardır. Hakikatte hiç bir 

Nice i Y D1esdr11'den bir manzara 
Pada se ahudilerin Avru- ırkt kanunlarının dörtte üçü 
~ en k U 
iUnu .. a 1 ı insanlar oldu- islav olan Almanlardan fazla 
'( Söyleın· t• B" nhudil ış 1• ısmark ise yabancılarla karışmamışbr. 
leıniş erden yana sözler söy- Ben, bir defa B. Mussoliniye 
f\. Ve Cn bü -k vl tnerik 1 yu og unu bir ırk meselesi hakkmda ne dü-
t\'lend · a 

1 Yahudinin kızı ile şündüğünü sormuş ve şu ceva-
So ırınişti. hı almıştım. 

k tıra bu b·· .. k 
end· - uyu Alınan hem .. - Irk ayrılıg-ından bah-

t vucud 81nı Yahu . unu, hem de para- setmek saçma bir şeydir. Ya-
~r. Çun~~!ere emanet etmiş- hudilerin kendileri de ari bir 
olttorl w u beş yıl müddetle kan taşımazlar. 0 

barıker~~.u~u Dr. Kohen ve Alman okullarında, liselerin-
detıe Blg nı de kırk yıl müd- de, üniversite ve kışlalarında 

Ji ayhröder yapmıştır. bugu··n kutsal kitab yerini alan 
ındenbu '-' . • 

~an y h .rg ua hıç bır za- Hitlerin kitabında da yahudi-
t a udı d- ı k d ırt li f uşmanı olmamış- eri beğenen yerler yo e-
l>elhen; ası Posen'Ji doktor ğildir. 
liıtler·· c evlenmiş ve lcendisi iki bin kişiyi yanına alarak nn i b t 
nltı <:y .. ş aşına gelmesinden yahudi düşmanlığı hareketini 
leri k oncc Rayh'da yahudi- örgütlemek üzere Berline gelen 

oruyac • 
Yahu . agını vadetmişti. Ştrayher, bundan sekiz yıl 

taıılbak dılere böyle kötü dav- önce, ahlakiğ değersizliği yü-
düııtaya ayıbuıı, dört yıl yarr zünden o zaman yapmakta ol-
kah..... karşı harp .eden bu dugv u okul ögv retmenligv inden • •Qınan l 
•şl ~ u us, son zamanlarda çıkarılmak istenmişti. 

E w c başlamıştır Bundan üç yıl önce ilk Ya-
Sler Alrnanva ha.rbı k ı har k t• e azan- hudi diisman ıiı e e m • 

Yahudilere karşı hareket baş 
ladığı gün, bu adamın polis 
kuvvetleri başına getirilmesi, 
hükumetin bu işe yelnız göz 
yummakla kalmıyarak bu işi 
körüklediğini de gösterir. 

Bir tarafJan hınç, bir taraf
tan da zengin Yahudileri or
tadan kaldırarak onların büyük 
mağazaların, ele geçirmek fena 
bir şey olmasa gerektir. 

Alman doktorlara cemiyeti 
başkanı bir söylevinde: 

"Yahudileri ancak verem 
basili ile kıyashyabiliriz,, de
miş ve alkışlanmrşh. 

Bu ikinci mücadelenin iki 1 
sebebi vardır. Evvela, bir Ya .. 
hudi olarak doğan lsanın iyi 
bir aryen haline getirilmesi ki 1 
buna vatikan iyi bir gözle 
bakmamaktadır t 

Katoliklerle mücadelenin sı
yasası sebebleri vardır. 1933 
Martında hükumetin yaptığı 

işlere kadar bum:m burası pek 
bilinmiyordu. 

*** 
Hitler bir zaman geniş yetki-

lerle hükumeti yönetebilir, fa
kat Rayhştağı silkip atamaz. 
onun merkez partisinin yardı

mı olmaksızın altedemezdi. 
Bundan dolayı merkez par

tisinin başkanı olan Kaas'a 
din meselelerinde istedikleri 
man kullanılmak üzere kato
liklere bir veto hakkı vermeyi 
vadetmiştir. 

Eski Şansöl"ye Brüning, ile
riyi iyi görerek Hitlerden yazı 
ile bir yüken mektubu istemiş, 
o da bir kaç defa bunu vere· 

Fındık fiatlarınm ucuzluğun
daki sebepleri, fiatların yük
selmesit alınması. gerekli görü
len tedbirler ve üretmenlerin 
fiatlara müessir olan durumları 
hakkında incelemelerde bulun
muş ve tecim ve endüstri odası 
başkanının istatistiklere daya
nan ve fındık fiatının niçin dü-
şerek ucuz satıldığını açıkça 
bildirir sözlerini dinliyerek not 
almıştır. 

•• 
Mantardan 
Zehirlendiler 
Her mantar yenmediği gibi 

yenilebılenini de seçmek biraz 
güçtür. Budapeştede, zehirli 
olup olmadığını bilmeyen bir 
macar aylesi bir mantar ye
meği pişirmiş beş çocuğu ile 
birlikte zehirlenerek ölmüştür. 

yapılan kesin Rayhştag toplan
tısında bu mektub, hala imza
lanmamış bulunuyordu. Bunun 
üzerine Brüningt eğer bu mek
tub verilmiyecek olursa o za
man partinin yardımdan vaz 
geçeceğini söyliyerek nazileri 
tehdit etmişti. 

Oylar verilirken Kaas mek
tubu istemişti. Kendisine bunun 
Hitler tarafından imzalandığıt 
fakat iç bakanı tarafından da im
zalanması gerektiği için ahkoy
mu:;J olduğu cevabı verilmiş, bu· 
!!:_q ;ç bakanına götüren iş yarın 
polis kordonunu geçemediği 
bildirilmişti. 

Birçok şahidler önünde söy-

Miinih şehri 

ceğini vadetmişse de bunu 
türlü yerine getirmemiştir. 

Nihayet 21 mart 1933 

bir 1 lenilen bu söz üzerine merkez 
partisi HitJerden yana oy ver-

de misti. Bunun üzerine Brünin2 

mama ait olan resmi tebliğ 
mutedilanedir. lngilizler icabe
den kararların çok acele et-
meksizin. fakat pek de gecik
meksiziıı uluslar sosyetesince 
alınmasına azmetmişlerdir. 

lngiliz hükumetinin yeni ko· 
nuşmalara Cenevreden başka 
bir yerde girişmeği kabul et
mesi imkansız gözüküyor. 

B. Laval'ın zecri tedbirlerin 
basit bir takım ekonomik ted
birlere inhisar ettirilmesıni tek
lif ettiği yalanlanmaktadır. 

lngiliz çevenlerinde kanaat 
, ........... . 

Köycü ük hareketi 
Uşak 25 (A.A) - Halkevi 

köycüler şubesinden bir grub 
doktorlarla birlikte köylere git
tiler. Bozkuş köyünde elli ço
cuğu sünnet ettiler. Ösküz, 

Gedikler ve Susuz köylerinde 

de yüz kadar hasta köylüye 

bakblar ve reçetelerini verdiler. 

Halkevi köycüler ve soysal 

yardım şubeleri birlik olarak 

bu hastalara ilaç sağlıyacak

lardır. Bu faydalı çalışma her 

hafta devam edecektir. 
•••••••••••• 

Felemenk de 
SIUihla.-ı çofialtlyor 
Arsıulusal işlerin pek te düz

gün gitmediğini gören Fele

menk hükiimetit proje halinde 
olan silahlarının çoğatı.lması 

işini var kuvvetle fazlaşbrma

ğa karar vermiştir. Bu projeye 

göre, uçaklar kat kat ço

ğalhlacakt orduya yeni uçak 
topları kablacakbr. Bundan 

başka cephane depolarının da 

eksikleri tamamlanacaktır. 

toplantıdan çıkmış ve yoldan 
geçerken S. A lılar kendisine 
düşmanca bağırmışlardı. 

Bu mektup asla katoliklere 
verilmemiş ve verilen söz tu
tulmamıştır. 

30 Haziran 1934 tarihinde 
katolik önderlerinden birisi öl
dürüldü. 

Brüning'e gelince o da 1933 
ilkteşrininden 1934 mayısına 
kadar her hafta, hazan ·her gün 
yer değiştirerek kendisini sak-
lamış, bu işte komünistlerle 
çift çubuk sahipleri bitaraf 
olarak kendisine yardım etmiş
lerdir. 

• •• 
· Din aleyhindeki mücadele-
nin en enteresanı, şüpehesizt 

Protestan kilisesine karşı ya
pılanıdır. 

Burada Alman tarihinin bir 
evresi tekrarlanıyor demektir. 
Çünkü 800 yıl içinde Alman-
yada Luter.in reformu zama
nında bir devrim "Olmuştur. 

Bugün gene din adına yıkıl
makta, hatta hapse atılmaktadır 

Birçok insanların ne olduğu 
bilinmiyor; bunların arasında 
benim dostlanmdan olanlar da 
vardır. 

Protestanlart tanrılarını ulu
sallaştırmak, kutsal kitablarını 
değiştirmek, bütün inanlarını 
baltalamak istiyen hükumete 
karşı müdafaasızdırlar ... ,, 
Meşhur bir yahudi yazann

dan aldığımız bu satırlar, şüp-
hesiz, bitaraf değildir. Fakat 
bu yazının içerısinde görünen 
bir taraf vardır ki o da AJ
manyada planlı surette bir din 
mücadelesi yapıldığıdır. Nazi
Jiğin din meselesinde neler 
düşündüğü bu yazıda az çok 
belirivor, ( 

şudur ki takip olunan u~ulde 
yakında bir değişiklik hasıl 
olacak ve bunun teferrtiatı bu
gün L_aval ile Eden arasında 
tetkik olunacakhr. 

Londrat 25 (A,A(-Daily Tel~ 
graf gazetesinin öğrendiğine 
göre uluslar sosyetesi prensip
lerine kesin sadakat hususunda 
lngiltere ve Fransa arasında 
tam bir anlaşma elde edilmiş
tir: Ve yapılacak müşterek ha
rekette yalnız Fransanın değil 
Yugoslavya ve Çekoslovakyamn 
da tedbirlerine güvcnilmektedir. 

itlere 
Hakaret Etmiş 

Varşovada Bir Yahudi 
Bu Suçla 8 Yıl Hapsa 

Mahkum Oldu 
Varşova, 25 ( A.A ) - Ce

za mahkemesi Alman devlet 
başkam B. Hitlere karşı dil 
tecavüzünde bulunmuş olan bir 
yahudi tecimenini sekiz sene 
hapse mahküm etmiştir. Bu 
tecimen bir müddettenberi bir 
Alman tecim evi ile olan bü-, 
tün münasebetlerini kesmiş idi. 
Bu tecim evinin kendisine gön
dermiş olduğu bir mektubu aç
maksızın zarfın üzerine Hitler 
hakkında hakaretimiz bir iki 
söz yazarak geri çevirmiştir. 

Mahkeme müttebimin aklı 
başında olduğu halde bu işi 
yapmış olduğunu kabul ederek 
kararanı vermiştir. -·------5000 lrla.ndalı 
Habeşe gönUllU gidecek 
Habeş ordusunda çalışmak 

üzere 5000 ırlandah Habeşis
tan hükümetinc başvurmuştur. 
3000 Fransızt yüzlerce lngiliz 
ve Rus da böyle bir müraca
atta bulunmuşlardır. Hükume
tin neşrettiği bir bildiriğde, 
bunlann arasından pek azının 
müracaatı kabul edildiği bil
dirilmektedir. 

ispanyada 
Bir maçta kopan 

gürültüler 
ispanyadaki ayak topu alan· 

larında halkt ara sıra birbiri
ne girerek tokat, sille, baston 
kullandığı içint alanlar demir 
örgü veya pannakhklar ile 
çevrilmıştir. 

Almanyadaki alanlarda böyle 
bir tedbir alınmış değildir, 
geçenlerde Türingen'de ya11ı-
lan bir maçta, seyirciler 
yargıca kızmışlar, araJann-
da kavga ctmeğe başlamış

lar, eller;ne geçen, taş, san· 
dalya, baston gibi şeyleri bir 
birlerine kullanmışlart bu da 
yetmemiş alana çıkmışlart o
yuncuları dövmüşlerdir. Oyun
cuların çoğu ağır yarahdır. iç
lerinden biri aldığı ağır yara
dan ölmüştür. 

Mussoliniııin damadı 
ltalya başbakanı B. Musso

lini, uzun zamandanberi kabi
nesinin yedi danc bakanlığını 
da üzerine almış bulunuyor. 
Damadı kont Ciano propagan
da bakanı idi. Şimdi son 
günlerde iki oğJu iJe bir
likte Afrikaya gönderdiği da
madının bakanlık işlerini de 
üzerine almıştır. Damadı Afri· 
kadan geri dönünce yine pro
paf,!anda bakanı ola<".aktır. 



Mücevherler 
Elmer, ölen karısının eşya

sını kaldırmağa karar verdiği 

zaman yalnızlığa alışmış gibi 
idi. Karısını görmiyeli şöyle 

böyle böyle bir ay olmuştu. 
içinde inim inim inliyen boş
lukları, birdenbire üzüntüler 
doldurdu. Fakat yine karısının 
eşyasını ortadan kaldırmak 
istedi. Çünkü bunların her biri 
evin icinde bir hayalet gibi 
dolaşıyordu. 

Kendisi gerçi hayatta pek 
de muvaffak olmamıştı. Fakat 
evlilik hayatı bahtiyarlık içinde 
yüzüyordu. Marna kendisini 
seviyor, o da bu sevgiyi be
nimsiyordu. ikisinin hayatına 
yabancı karışmamıştı. Zavallı 

Marna ne kadar basit ruhlu 
bir kadındı. En küçük sitemler 
onu boşnud ediyordu. Hele 
onun sahte, ucuz mücevherlere 
merakı. 

Elmer karısının halini aklın
dan geçiriyorken, konsolun bir 
gözünden iki avucunu doldu
ran bir yığın taşlar çıkardı. 
Bunlara bir çantaya koyup ba
şından def edecekti. Fakat bu 
taşların parıltısına bakarken 
aklından bir hikaye geçti. Mo
pasanın meşhur hikayesi! 

Büyük muharririn bu hika
yesi de, bunlara birtakım mü
cevherlere aiddir. Bu mücev
herlerin sahibi olan kadın da 
yine bu çeşid mücevherlerin 
meraklısı idi. Kadın öldükten 
sonra kocası bu mücevherleri 
h:r kuyumcuya götürüb satmak 
istemiş ve bunların sahte değil, 
fakat hakiki mücevher oldu
ğunu ve kendisine bir servet 
getirdiğini görerek şaşırmıştı! 

Gerçi Mopasanın yazdığı bu 
macera, bir hikaye idi. Fakat 
buluş çok güzeldi! 

Elmer karısmın mücevherle
rine daha fazla dikkatli baktı. 
Fakat bu çeşit taşların değe· 
rini kestirmediği için bir karar 
veremedi. 
Mopasanın hikayesi aklını 

kurcalayıb duruyor, bu hikaye
nin kahramanına benzemek ih
timalini hayalına yaklaştırıyor

du , Belki de bu kahramanın 

başından geçen, onun da ba· 
şından geçerdi. 

il ,, ,, 
Elmer soluğu kuyumcu Ma

lisin mağazasında aldı. Malisin 
ile saatçisi tezgah başında idi-
ler. Kuyumcu ile tanıştığı için 
mağaza sahibi hemen yerinden 
kalkarak kendisini karşıladı ve 
selamdan sonra: 

- Başınız sağ olsun ! dedi. 
Rahmetli ne kadar iyi bir ka-
dındı : 

Elmer teşekkür etti. Kuyum
cu devam ederek : 

- Fakat, dedi, her halde 
onznla geçen bahtiyar yılları 

düşünerek teselli duyuvor, onun 
nezih bir zevce olduğnnu unut
madan hatuasını taziz ediyor-
sunuz! 

- Elbet kendisini tapmırca 
sevdiğimi biliyorsunuz.,, 

Elm'er sözü daha fazla uzat· 
mamak için sadede geldi. 

- Sizi bugün bunun için 
taciz ediyorum: 

Diyerek tezgahın üzerine 
uzattığı çantayı açarak taşları 
çıkardı. 

- Bunlar zevcenizin mi idi? 
- Evet. Artık bunların bir 

lüzumu kalmadı. Belki alırsınız 
diye getirdim. 

Molisin taşları karıştırdıktan 
sonra: 

- Bunlara benzer malımız 

çok. Topuna beş dolar vere
bilirim! 

Elmer mağazadan çıkıyorken 
adeta koşuyor ve başı biraz 
daha yükselmiş gibi görünüyor, 
belki kuyumcunun hayali onu 
böyle görüyordu. 

Elmer'in uzaklaşmaşından bir 
müddet sonra kuyumcu taşları 
tel. rar karıştırdı ve derin de
rin düşündü: Saatçı ona doğru 
bir göz atarak srdu: 

- Taklit taşlarınız bu kadar 
çok olduğu alde bunları ne 
diye aldınız? 

Kuyumcu cevap vermeğe 

vakıt bulmadan içeriye bir 
müşteri daldı ve 

- Dolma kalem istiyorum! 
Dedi. 

Kuyumcu ile saatçı altınla 
kaplanmış, taşlarla işlenmiş 
kalem tepsisini almak için dön
dükleri zaman müşteri birden
bire emretti: 

- Kımıldamayın! 
Ve emri tekrar etti: 
- Ellerinizi tezgahın üze

rine koyun! 
Müşteri, tabancasını uvatmış 

duruyordu. 
Tam bu sırada mağazanın 

önünde bir otomobil durdu. 
Müşteri tezgahın üzerinde du
ran taşları kaparak dükka
nın içinden süzüldü ve 
otomobile atladı. Bir lah
za geçtikten sonra kuyumcu 
ile saatçi kendilerine gelerek 
bakıştılar. Saatçi : 

- Geçmiş olsun ! dedi. Beş 
dolarla kurtulduk. Fakat yine 
polise haber verelim .. 

Kuyumcu dili tutulmuş gibi 
idi. Polis lafını duyar duymaz, 

- Hayır, dedi .. 
Saatçi birdenbire atıldı : 
- Niçin? .. 
- Bizi uzun sorgularla yo-

rarlar .. 
- Fakat taşlar sahte değil 

mi idi.. 
- Hayır bu taşlar yirmi beş 

bin dolar kıymet ndedir. 
Saatçı birdenbire inanmadı 

ve: 
- Nasıl olur, dedi, Elme

rin karısında yirmi beş bin do
larlık mücevher ne gezer? 

Kuyumcu uslu uslu cevap 
verdi: 

- Bu taşları ona ben hediye 
t . t• ' e mış ım .... 

fU.7JZL/.7.X7fLZZLJ'7/L///ZL/fL;~ 

~ Mua:lim Doktor 

· A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 

1 N Kemeralh Şamlı sokak No.20 ·~ 
rzZZZ/JJ...LZ7LZ71ZJr//ZT/77."T.L7.D 

~Doyçe O riyantbank' 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMilL 
l\lltRI{gzt : BEHIJ.N 

Almangada 17fJ Şubest Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Rayhsmuk 
Türkiyede ŞnbeJeri : 181'.ANBUL vo 1ZM1H 

MHnrua ŞobeJeri : KAHİR~; ve lSKENDERlY.E ,.. 
Her türlö banka moaıoelAtnı ifa ve kabul eder /..,. 
c .ALM ANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire i9in 

en ehven ~eraitle REOISTERMARK satılır. > (h-lL 

Müzayede ile fevkal
ade satış 

Acele yolculuk münasebetiyle 
Eylfılün 29 uncu Pazar günü 
öyleden evvel saat onda Kar
şıyakada Fahrettin paşa cad
desinde 78 numaralı hanede 
kambiyo komisyoncusu mösyö 
Piyer baladura ait fevkalade 
lüks mobilyeler müzayede su
retiyle satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
lngiliz mamulatından iki kişilik 
keı:ıme bronz karyola maa som
yası, ayrıca birer buçuk kişilik 
iki adet kesme direkli brons 
karyolalar maa somyelcriyle 
beraber, nasıf cevizden mamul 
fevkalade zarif ve nadide iki 
aynalı şifonyaralı do!ap tuvalet, 
ve komodinosu, ·eni bir halde 
salamandıra maa boruları ema
yi banyo ve termosifon ile te
ferruatı, maruken kanape ta
kımı . muşamba kanape ve 
bir ko!tukuyla g ayet lüks 
kadifeli kanape takımı, iki 
adet Viyana mamulatından 
hezaran s:ılıncaklı sandalye, 
ceviz büfe, nıavun servan t 
anahtarlı masif mavun yemek 
masası, gayet zarif altı aded 
maroken sandalye, a:tı aded 
hezaran iskemleler, yüksek 
sehpalar, Şam mamulatından 

sedef işlemeli masa kanape ve 
sigara ınasaJariyle iki köşeli 

etajerli, mavun kütüphane, 
dosya dohbı. buronz mangal, 
şemsiyelik, müdevver yemek 
masası, antika yağlı boya tab
lolar, dıvar saatları, körüklü 
çocuk arabası, çoçuk banyosu, 
çocuk sandalyesi, Avrupa ma
mulatından meşe elbise dolabı, 
kadifeli şezlonk ve koltuğu, 
gardiroba maa aynaları, lake 
tuvalet maa sarkiz, mavun ya
zıhaneli kiitüphane, poker ma-
sası siyah karyolalar, kü-
çük lake dolaplar, ütü 
masası, divan kanapeler, ye· 
ni bir halde odalardaki taban 
muşambaları, daktilo masa~ı, 
gayet kıymetiar iki adet japon 
vazosu, basma levhalar, ~ayet 
porselen elektrik avizolar, ka
dın bisikleti, fırınlı gaz ocağı, 
bronz ve ağaç kornişler, kara 
ağaçtan mamul modern yatak 
odası takımı aynalı dolabı, tu
valet ve komodinosu, edison 
marka gramofon maa 36 pilak, 
gece lambası, porslen çay ma
sası, yeni bir halde hasır takı
mı, piyefer markalı Alman pi
yanosu, köşe etejerleri, ete
mim perdeler, küçük heykeller, 
bahçe için demir kanepeler ve 
masa, kazak buhara seccade
Jerile demirci halıları, cicimler 
ve sair bir çok eşyalar müza
yede suretile satılacaktır. Satış 
peşindir. Fırsatı kaçırmayınız. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

1-2 (3175) 

Göz He~imi-
MlTATOREL 

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

Numara: 
Telefon: 

. r···································································· •• • 

i. V !fJ-l~\_~N 1 
•• •• 

GC>ZL-cJ~ 
~~~-*"SU>--~Y.J!IY,M91!1111 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir _g_!jzlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğravmız 

aıııaıaı•ıaaıaıaııııııııaıaııaıaYıaalııııııııaııııııııaııaaııaıaıaaaa 

Umum Hastaların Pazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukJan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-

layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKtYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

~Fa.hri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 iJa 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 

lzmirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
- 1 ?irkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fidlr. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecı übeli idaresini h~rkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzd11r 

lzmir Belediyesinden : 
Alsancakta 65 adanın 160 

metre murabbaındaki ve beher 
metre murabbaı 4 lira ve he-

yet\ umumiyesi 640 lira bedeli 
muhammenli 84 sayılı arsanın 
satışı belediye baş sekreterli
ğindeki şartnamesi veçhile 15-

10-935 Salı günü saat 10 da 

açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için 50 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve sa
atte komisyona gelinir. 

27, 2, 8, 12 1157 (3181) 

- Urayımızda boş olan 65 
lira ücretli iş yarlık için 30/9/ 

935 günlemecinde öğleden son· 
ra milsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Eğe bölgeli ölçüler ve ayar 
baş müfettişliğinden ehliyet al
mış olanların imtihan gününe ka 
dar uray Muhasebeciliğine ge
lerek adlarını yazdırmaları ve 
imtihana girmeleri ılan olunur. 

3156 ( 3179) 
- 200 lira bedeli muham

meneli Alsancak'ta birinci kor-

Teşekkür 
Refikam bayan Ayşenin dün· 

yaya çocuk getirmesinde gös
terdikleri hazakat ve yüksek 

şefkatinden dolayı memleket 

hastanesi baş hekimi sayın 

doktor bay Hasan Yusuf ile 

Oprator bay Ali Riza ve kabile 

bayan Şerefe teşekkürlerimi 

sayın gazetenizin tavasstunu 

dilerim. 
Navuman şirketi direktörü 

Ahmed 
(3183) 

~!lii• 

dondaki eski etfaiye garajı 

binasının baı sekreterlikteki 

şartnamesi veçhile bir senelik 

icarı açık artırması 8-10-935 

Salı ğünü saat ona temdit edil
miştir. 

iştirak için 15 lira muvakkat 
teminat makpuzu veya banka 

teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
ğelinir. 

ozE~ Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekteblmlzln 

Ana ve ilk kısındarına talebe kayıt ve kabulU eylQIUn ikisinde başlar .. 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
u.zAzz.z7/.BZ'IzzxzLzZJ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit işi : için her gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
rftYA " KESTELLİ CADDESı üzerindeki kapısından 

/' /"" girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
17-26 (2001) 

Az işitenlere mabsUS 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi -
Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt" 

mege muvaffak olduğuıD 
dünyanın en son siste~ v

8
e 

en mükemmel makinesıle 
dakikada 11 aylık ondü}eyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları biç sıcakbk duy: 
madan yalnız kadın berberı 

Minik Sıtk• 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 kat~ 
yeni binasında. Telefon 310 

(3132) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı .. 

Muayenehanesini 2 nci BeY 
ler sokağında 65 numaraY' 
nakletmiştir. Tel. 3956 d

Evi Ka.antina tramçay ca 
desi No. 599 Tel. 2545 

#°1'7...z.7..Z/.LTL7.Z7Y~7//.Z7$ 

R DOKTOR 

~zetai Tara~~ı 
~ İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı .. 1' 
ikinci Beyler sokağı .. ~ude 

müzayede salonu bitişigıP 

.. No. 45 dar 
Oğleden sonra 15-18 ka 

!...' hastalarını kabul eder so6 
l'l (1250) Telefon 3 
f/aJıf7..7.XZ7.7JZ74!Zr'C/.z:zA·---

Paris fakültesinden diploıPJJı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğııl 
"' Kemal Çetindag 

Hastalarını her gün saba~ 
saat dokuzdan başhyar;ı 
Beyler - Numan zade S .. de 
numralı muayenehanelerıP 
kabul ederler. 

1 
Telefon : 392 O • 

Cuma ve sah 8 den ~nde 
kadar memleket hastanesı 

Devren Satılık 
Otel 

İzmirde Birinci Kordonda 

Pasaport karşısında 

MERKEZ 
OTELİ 

Eşyasile devren satılıktıt• 
Otele müracaat 

5 3-, 
rzzzn11tz:ııwn• c;oUJ.P1/.#-

~ Aranıyor , .. 
~ Aydın, lzmir, Torbalı ~a-
~ halJesi yukarı mahalle 

80 cı 
N v abaP 
~ gmda 59 - 2 hane Y do" 
~ nüfus kayıtlı ve 13l~borl&J 
~ ğl!mlu Hasan oğlu J{eçı Ce"" 
~ nahiyesinden Meh?1~t 111, .. 
~ det'in bulunduğu ışı ve 

0
,,, 

~ hallesini bilenlerin SaıPf e1'" 
~ Sancaktar Hayreddin Ce" 

1 ~ sokak 22 numaralı .ba)'bildİ" 
N mil'inbanesine yazı ıle oaıo• 

rilmesini insaniyet 11• 

dilerim. 



-) 

/7· 

1 Juvantin Saç Boyaları 
'aıı~GİLiz KANZUK eczanesi !aboratuarlarında hazırlanan Ju
olupııı saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

J saçlara tabii renklerini bahşeder. 
iize~vantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
len •ne ktertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
çık.:en yıkanmak, terlemek bati a denize girmek suretiyle de 

E az. En ciddi ve emniyetli markadır. 
czanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

ız Mi R 
anıuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
IŞ~ketin :\IPrl<ez rn F:ıhrıknAı: lzmirde J-lnllcııpınardadır 

Ge ertı Pamujiundnn At, 1 aggare, Köpekbaş, DetJirmen, 
inı ~lk ue leylak Markalarını lıavi her ııcvi Kabot bezi 

0 

8 6Yl~ıuekte olup malları Avropaıııo nyoi tip meoHu 
81111

" faiktir 

Telefon No. 2211ve306'7 
Telgraf &dresi: Ba;Fra.k lzmir 
~~~~n••••••llll(IH 1) Per.·,.....,.,,,.,~ 

lıı~aarıııı,, ıçın atidekiihtiya9larınızı ııek ocııız 1 ıyatlarla 
loının etmek isterseniz Halim aga 9ar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneAine miiracaat ediniz 

Yıldırım Elektrik Pilleri 
KIRMIZI ETiKET 

Bül~ı! dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı pillerdir 
Bılumum cep fenerleri için kullanılacak pil 

DAIMON MARKALI YILDIRIM pilleridir 
Pille işliyen bütün dünyanın radyoları Daimon marka 

p;Jlerini tercih etmislerdir 
............................. ..................... ~ ......•.••.. ~ ................. . 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No.28/9 

Ana~olu Hurdavat mağazası 
. Odemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

..,.,,....,...~ 

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

•••••• • • 
~ 1 ~ ı n cı şart : . . •••••• 

Doktor 

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

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

·Her nevi İzahat ve krokiler için aşağıdaki 

iZMIR ACENT ASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çar~ısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

lzmir Ziraat mektebi 
lüğündeı1~ 
Takım Nevi Muhammen 

Bedeli 
Lr. K. 

45-50 takım Yerli lacivert harici elbise 22 00 
45-50 çift " Vidala siyah iskarpin 5 50 
45-50 adet Mektep kasketi 5 50 

23 Takım Iıı tulumu "Yerli keten., 5 00 

Müdü; -

Yüzde 7 buçuk 
iğreti teminab 

Lr. 1<. 
82 50 
20 62 
9 37 
8 62 

121 11 
Okulamız talebeleri için yukarıda yazılı elbise, ayakkabı ve 

kasket 18/9/935 gününden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi buçuk iğreti 
teminatını lzmir malsandığına teslim ile eksitlme günü olan 

ÇiMEllTO 
ç~Ubuk demir ve her neı . çiçekli 

teıe~' ~ ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
111 ;uatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
veu~ Uklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 

...... 31101935 Perşembe günü saat on beşte mektep alım komisyo-: 2 : • • nunda hazır bulunmaları. 

RADYOLiN KULLANMAK 

E :. ıncı şart ta •• · B .,.,., u ·İşlere ilgili şartnameleri görmek istiyenlerin herırün 
Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonra, mümkün öğleden sonra okula Direktörlüğüne baş vurmaları. 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 18-22-27-2 2101 (2982) 

ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... :111111 ..................................... llllilill ...................... .. : Bu~ünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet : 
~ 

1 
fiyatlar rekabet kabul etmez 

er i Çimentolar, Bütiln Markalar 
: ederek temizleyiniz! : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En Müsait Şaraitle 
Mağ•z•m•zda Satısı,. h 3 lzmur Milli Em' ak müdürlüğüden 

Şu~Ür~iye Ziraat ban .. ası 'zmir 
Ş esı .d~n: 

h ube . 

Buca aşağı mahalle uzun sokakta 27 ve 27-1 numaralı ev ve 
dükkan 375 lira 

Yukarıda yazılı ev ve dükkana bu kerre yüzde yirmi beş 

zammile talip zuhur ettiğinden dolayı on gün müddetle temdi
dine karar verilmiştir. Alıcıların 3-10-935 perşembe günü saat 

on beşte milli emlak müdüriyetine müracaatları. 3133 (3177) 

İtanı b~\~ ~vuk~t'arından Alemdar oğlu Liitfinin vazifei vekaleti 
ugu ~" u.üessesem.z!e alakası kalmadığı ilan olunur. 

\Jcıızluk 

le~izlik 

Sür'at 

l{olaylık 

Bilgi 
Matbaasının 

Prensibidir 

3141 (3178) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
B 1 ari Datha.sı ~ 

ırgat Pazarında Azizi.er Sokat]mda 

Ege mıntakasının en büyük ve en ten1iz, en serı en ucuz 
.ş yapan matbaasıdır. 

Defter, Kut, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair . i"' 1 ürlü Evrakı Matbua Basılır. 

~~~~===~~~===~-~==== ... ı::::::=:::::=o:===:========~~~~~ 
Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blgi 

i Ma.tbaa.sında.· Basılmıştır. 

,, 2640 11, Numaaya 
'f elefon Edilince Sıpariş Kabulü için 1\len1ur (iön<lerilir. 

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

. Bilgi 
~latbaası 

~1üşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 

ikinci mıntaka Etibba odası, 
Tabib, diş tabibi dişçi ve ec
zacı üyelerine : 

1 teşrinievvel 935 salı günü yeni heyeti idare ve haysiyet di

vaoı azalan seçileceğinden saat beşte lzmir Memleket hastane

sine gelmeleri ve mazeret dolayısile gelıniyeceklerin nizamname 
mucibince reylerini göndermeleri ilan olunur. 

21-24-'1.7 (3125) 3038 

Devlet demiryollarından : 
21 eyliil 1935 tarihinden itibaren Aydın Demiryolunun her

hangi iki istasyonu arasında boş olarak taşınacak sülfür de kar
bon ve asid karbonik tüpleri, Devlet Demiryolları umumi 9 nu
maralı tarifesinin birinci sınıfındaki eşya meyanına idhal edil
emk suretile beher ton ve kilometresinden 5,25 " beş kuruş 
yirmi beş santim ., ücret alınacaktır. 

25-27-28 3076 (2156) 
D.D./84 numaralı gidiş - dönüş yolcu tarifesinin eylül 1935 

sonunda bitecek olan meriyet müddeti, birinci kanun 1935 so
nuna kadar olmak üzere ve ayni şartlarla üç ay daha uzatıl-
mıştır. 25-27 (3162) 3111 

Kırkağaç Maimüdürlüğünden: 
Kazası Mahalle ve Cinsi K. Sahibi 

Kırkağaç 
sokağı 

Yeni Çarşı 
muhammenesi 

Hane 1500 Fabrikatör 
elyevm Postane Hacı 

binası Halil 
Yalnız bin beşyüz liradır. 

Yukarıda yazılı bina 2069 lira 59 kuruş vergi borcuna muka
bil idare heyetince satılmak üzere 1719 ]935 gününden itibaren 
21 gün müddetle arhrmıya konulmuştur. Artırmıya iştirak ede
ceklerin muhammen kiymet olan 1500 lira üzerinden % 7,5 pe
ıin pey akçelerile artırmanın yapılacağı 8/10/935 gününe rast
lıyım salı günü Kırkağaç idare heyetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 3159 (3182) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

manımızda olup 14 eylülde An
vers, Roıterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev-

velde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
· HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
daın ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

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

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

GANYMEDES vapuru 19 
!'eşrinievvelde 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, lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

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

f6ERVİCE MARITıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. • 

SUÇEAVA 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
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

• 

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

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

ITAURJ vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur;r ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakhr. 

TRO JA vapuru 2 birinci leş· 
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
li y ece ktir. 

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

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ik;nci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter
clam. Hamburg ve Bremen için 
yüklivecektir. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
, +.,.•rinde beklenivor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey

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

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

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di· 
rekt için yük alacaktır. 

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

Neuyork 
Şimali Amerikaya d~ğru se· 

ferler. 
EXARCH vapuru halen li

manımızdadır. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 2.9 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is
kenderiyede EXETER transat· 
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. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest,Bra
tislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

AVUSTURALYA 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. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

YENi ASIR • 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ , 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

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 A nvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev· 
ve!.! kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala· 
caktır. 
DEUTSCHE LEVANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Vapurculuk Türk anonim 

şirketi 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks Yapuru 

PAZAR günü saat tam t6 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da IS
T ANBULA GALATA RIH· 
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per-
şembe günü lzmir için sa• 
at tam t& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. 

Fazla tafsilat: Birinci kor
don 92 numarada Izmir acen-
teliği Telefon -~_65_8 __ _ IDôKTc>R_._ 
~Ziya Gö~sin 
ı. MERKEZ hastanesi ,,. 
§ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFı 
El ikinci beyler sokağı 
~ Beyler hamamı karşısında ~ 
t,1 No. 41 .~ 

~
' Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
• TELEFON 3686 ~ 

~§=::::~~-, ' - --~_,,_. ·' ,~ .. ,' 
' "4' , ' -

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilere~ 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatlerı 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

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. 

ECZACI BAŞI 

Süleyman 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve müstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Ş!f a eczanesidi~,.,.. ... .. ._ ..... __ .. ,,.. 

. ~U>"!i~·ıırz&? 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı' 
.· Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz •.• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyhil panayırında en l~ks pa_"Y~1:1 !"farayçı _Ka~
deşler paYyonu olacaktır. Modern mobılyelerımızı görmııge şımdı
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

27 EylOI ı 93& 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 
hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve iŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

N •• IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

· ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 
ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 
içtihaya sahip olurlar. 

Çünkl : İçenler memnun olur ve arkadaş· 
larına tavsiye ederler. 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczaaes~z;,,. Kemal Aktaf 

Gözlükcülüiün tamam çeıidi bütün cinsleri her yerden ço~ 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakeııde 

lzmir defterdar :ığandan: 
0
,e 

lssisinin vergi borcundan ötürü tehsili emval yasasına 1 jiıl 
haczedilmiş Reşadiye mahallesinde Şaban zade sokağında ~e 
56-58 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd b· 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterlılı: tıı 
silat kalemine gelmeleri. 

2973 17-22-27-2 (2093) 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

•• •• v •• mu··diit .. gumrugu 

K. Adet Eşyanın cinsi Tesbit No. 
7902 190 Kullanılmış demir varil 254 

12220 178 " " 254 
4 

tJe 
Yukarıda yazılı eşya 11-10-935 nci Cuma günü saa~ 1.tb~· 

açık arttırma snretile dahile satılacağından işine gelenlerın 1 

lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olu nur.
4
) 

27-10 3126 (317 

Şevket ~eğül 
MUKAVVA KUTU ATEL YESİ 

::13-.:'.:T'YO.e:.: - :B:OÇO:H:. 

Kutu çeşitlerinin her türlüsü 

1 

En F antazi Kutular 
Almanyadan yeni getirilen en son sıstef11 

maklnalarla, piyasan•n en tecrUbell ve 
bilgiçli ustaları tarafından y;;, pılır. 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 

1 • 8 h-2 (2038) 


