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81nıtiyaz sahibi: ŞEVKET BİLGiN 
"4muharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

- HAKKI OCAKOGLU 
Q--4.a<>N"E: Ş:E:RA.:İTİ 
evamı mUddeı rürkiye için Hariç için! 

_§e>ıelik Al · · · · · · · 1300 2500 
-.: lı aıılık . . . . . . 700 1300 

....,,___ 1 ~· ... o 1 : 2697 

Pardayanlar 
Mişel Zevakonun 

En heyecanlı eseri 
bugUn ba,lıyor 

- Alhncı sahifede 

) 

GumJıııriyetiıı Ve Oum1ıuriyet Eaeriıtt Be]tı;iM, SabcihlaN ÇtW Siya.aı Gaııetedir Y ~i Asır matbaasında basılmışbr. 

e 
Devrimciler 
~a!ılsız veya 
agsız olamaz -Asır} .. • • 

ltll . •nıı onlerine yığdığı en-
erı d . k rib· evırere çağlıyan!ar 1 •ka · -.ak . 11

• yenı ufuklara atıl-
ıbti toşk Yacında olan uluslar 

1-rla Un akışlarından enerji top-
1 " B r g" 1. b .. trin k. un ge ır u ener ıı-
kuıı . şe ıllendiğini, memleketin 

ur b h 
iörilrl a çelerile sarıldığını 
de h er. Her kültür hareketin-

ayabıı ı 
Yıpra an atımı vardır. Hiç 
d nnıada 
ıkça n yaşayan, yaşa-

~alnız iençleşen, güzelleşen 
aıııaııı 

1
°dur. Hayata gerçek 

tilre tıy a değer verenler kül
i~ri 0~Parlar. Tapılmağa de-

an biricik varlık ta odur. 

Bir ad 
nasıl aın ulusunu, vatanını 

sever? y d 
llıadde . . . ur sevgisi, ham 
hatiııd gıbı ışlenmemiş bir sevgi 
heyecae kalırsa belki o kutsal 
buluııu:ı F duymıyan bahtsızlar 
•evdiğ' ·. •kat hayatta en çok 
;. ıııız şey· .. ll'kl .. 
"'Celenı k ın oze ı erını 

2İbi Yll:d len ze~k duyduğumuz 
iilğsiiııd uıı tarıhsel ünlerine, 
oııt811 e taşıdığı haznelere, 
YalıJ•ıtı !•'-tan ulusal kültüre 
tanı11 lllınu: gün bu heye· 
b IOnu -'- y 
llııcı lilk uuuaz. ıllarca ya-

1-rııı i 1 ~!erde kalmış olan-
•ı ç erınd d . ıı Şekı· e, ayanılmaz bır 
illjiyj) uılld.e YUrd özlemini (nos
•evgi l~~dıran da bu işlenmiş 
llııı Yii egıl midir? Koca Sina
heYecac~ anıtları önünde neden 
'türkü 

11 aııırsınız? lstersiniz ki 
ler h ıı Yaratacag· ı b" t" ep b u un eser-
Ziiııe b u kıratta bu gökyü-
d aş kald ' ar g" ırıııış eserler ka-
•u• Ozalıcı d.. .. d" .. .. b' ..... Bir 1 .. • uşun urucu ol-
ır l'ilrk ~rk koıopozitörüoün 

Y.ecaııdaıı v~rtüozunun bizi he~ 
11ni, du· . eyecaııa sürükleme-
dah ıınızi11 d a te . en uru sulardan 
~ıl tııız ol h . 
d 

tııış 0 an a engıyle ya-
o!d Peralar k Urnı ın ulaklarımızı 

Yurd asını isteriz V b' 
v •evg· · . · e ız 
arlıkı ısını bütün bu k"lt" 

1, lltıyl u ur 
Unde ..... a her sevginin üs

'de 1 «ılabile • · . · . ıı erd . cegıınıze iman 
ıçııı eııız Y d 
b' illınek · ur u yaşatmak 

11 tııck kadar yaşamayı da 
~Ul~r bi!~;;k~ir. Zira bu duy-

1\ırir, ıııı tamamlar, tüke!-

ı:ı .. 
l ııyuı, d ek ~ ev · 
' 'ilerin rıın yapan mem-
~y hağsı ~n çok korktukları 
t- at~ğa :~k, kayıtsızlıktır. Bu 

d,rsa, dev . tulanların sayısı ar-
lı. rıın bu . b'I . 

b'"1111aıııa gı ı erı kendi 
•le rı aras d .. 

onı ın a gormese 
•ok arı k d' llıak en ı yoluna 

1 Zira b mecburiyetindedir 
U' U h ' 
Y ill kad eyecan yoksul-
ok ar · 

Ola 'Unluğu ı.~tek ve enerji 
ııta~. !( gosteren bir şey 

~u llııuıı kayıtsızlık vazife duy-
1hre\ij aybedilıniş olduğuna 
~e r. liızlı t ı 
d llıesaf a 1 ıınlarla zaman 
~~riıncile anlamlarını yokeden 

~ıd· er, hi b 
b 1te ae . . ç u karaktersiz 
'lay Yırcı kal b'li 1 ır,~ E .. a ı r er mi? 
>1.•taıı1ı1c n buyük tehlike ka-
•tıd Çevre · · bi tdir. l" ksının genişleıne-

b r Salgıııd ur ulusunu böyle 
<>r 1 an k 

l"ı ç UYuz u uza tutınağa 
le. ·neye 1 b tınıizd' can arımız ener-
eaı ır. Biz ı d 'Ye b .. on arı besleye 
aıı •o ugunleri bulduk B 
)~r nra da . un-
~ lly tek a Ynı yol üzerinde 

d~le bii•u ' ulusal hareketler 
tr •un v 1 • • 
'" lı.ıutUr ar ıgıınızı ilgilen-

el hareketler önün-

• 

On üçler komi~esinde 
Habeşe gönderilecek· 

meseles · üzeri de •• 
gözcüler 

üldü •o 

ru 
Zecri 

Cenevre, 27 ( Ö. R. ) -
Dün akşam ltalyan - Habeş 
anlaşmazlığı yeni bir safhaya 
girmiştir. Evvelce bildirildiği 

gıbi, Beşler komitesi faaliyette 
kalacak ve yeni teklifler yapı
lırsa, uzlaştırma ödevine de
vam edecektir. 

" Onüçler komitesi " adını 
alan tahrir komitesi on gün 
içinde bir rapor hazırlıyacak 
ve uluslar sosyetesi konseyi 

Yeni bi11ada11 bir göıiiniiş 
bu rapor üzerinde bir karar 
\<erecektir. 

B. Lava! gibi B. Eden de 
bütün uzlaştırma vasıtalarıôı 
sonuna hadar tüketmek ge
rektiği fikrindedir. Bu kanaata 

tedbirler karar altına alınacak 

U/uslır sosyetesinitı yeri bi11ası111 geze11 kadınlar 
göre, her ne olursa olsun Ulus
lar sosyetesi andaşması herfı
harfına ve :uhuıa uygun ola
rak tatbik edilııel!dir. 

Bu sabah ·3 !er komitesi 
Habeşistana gjnderilecek göz
cüler mes~le& üzerinde görüş· 
müştür. Cenevre çevrenlerinde 
sanıldığını göre Londra hüku
meti uluslar sosyetesi adına bir 
komisyon ~önderilmesine taraf
tardır k1XDisyon ltalyan - Ha
beş hudutarını gözetliyecek ve 
mubasemat başlarsa, hücumun 
hangi tanfından başladığını 
ve mes'uliyetin kime ait oldu
ğunu tayin eyliyecektir. 

Diğer taraftan, on üçler ko
mitesi, harp tehlikesi halinde 
alınacak tedbirlere aid olan 
and.-.~wdnın 2 inci maddesini 
tatbike lüzum olup olmadığını 
tayin edecek ve Italyan saldı
rışı halinde ne gibi zecri ted· 
birlerin tatbik edileceğine ev
velden karar verecektir. 

Cenevre 27 ( Ö, R) - B, 
Lava! saat 13, 20 de Cenev
reden ayrılmıştır. B. Pol Bon
~ur yarın sabah gidecek ve 
B. Heryo ise ) arın akşam ulus
lar sosyetesi kurulu kapandık
tan sonra Parise dönecektir. ====================== 

Meraklı bir av peşinde 
Almanya - Macaristan ve Polonya 
Arasında bir ittifak hazırlanıyor •• 

Memoniende neler göri•şülecemiş? 
lstanbul, 27 (Ö.D) - Ber

linde Macar Başbakanı Göm
böşle Bay Hitler arasında uzun 
bir görüşme olmuştur. Bu mü
lakatın Alman - Leh - Macar 
ittifakını temin için olduğu Pa
risten bildiriliyor. Alınanlar bu 
hususta sıkı bir gizlilik muha
faza etmektedirler. 

Berlin, 27 (Ö.R) - General 
Göring tarafından tertip edilen 
av eğlencelerinde bulunmak 
üzere Macar başbakanı gene
ral Gömbösün apansız doğu 
Pürüsyaya gc.>lmesi Avrupa 
komoyunda ienel bir üzüntü 
uyandırmıştır. 

Arsıulusal basın bu haberi 
çok merak uyandırıcı başlıklar 
altında vermektedir. Dönen 
şayialara bakılırsa Almanya, 
Polonya ve Macaristan arasın· 
da iki taraflı karşılıklı yardım 
andlaşmaları yapılacaktır. 

de gençliğin bir ordu halinde 
yürüdüğünü göreceğiz. Umarız 

ki Dil bayramının bundan son
raki yıldönümlerinde lzmir bam· 
başka bir gösteriıte olacak, 
Egenin bu güzel ıehri Ttırk 
kültürünlin aeaini 71lceltmek 

ffit/Rr so11 nümayişlerde .4lma11 kaduılan aıasırıda 

Kimler avlanıyor dün akşamkı sayısında Sovyet-
Berlin,27 ( A.A ) - Resmiğ !ere karşı şiddetli hücumları 

çevenler Almanyanın Lehistan ihtiva eden bir yazı neşret· 
ve Macaristan arasında başlı- miştir. 

yan görüşmelere dair hiçbirşey Yarı resmiğ gazete, "Habeş 
söylememektedirler. Bununla meselesi bugünün biricik teh· 
beraber Diplomatik gazetesi - Sonu beşi11ci sahifede -

için ne kadar coşkun gösteri
ler yapmak gerektiğini daha 
eyi kavrıyacakbr. Bir ulusllll 
eanlılıj'ına en sağlam belge 
Ktıltnrel varhj'ına bağlanbaldır. 
Onu ııon1uıı: bir llfkla ııeftlle9İ. 

onun güzelliği için her şeyi 
yapmasıdır. Bu bakımdan klil
t&r davasında hiç bir Tt1rkii 
kayıtsızlar arasında göramiye
ceğimiza inanıyoruL Yan- ba 
ııtıvenie bakıyoruz. 

.......... :as:.1: :mu.a:ı-

Dün Geceki Büyük Yangın 

lnhisarların mermi ve ha
vai fişengi deposu yandı 
Etfaiyenin fevkalade fedakarlığı bü-

yük bir facianın önünü aldı 
··--- ,_.,..._.,..-----==~ _...,.,=-..,...-~ ..... ~ ' . • r 

İzmir Etfaiyesi 
Dün gece saat 3,40 da in- bekçisi Fettah tarafından Asri 

hisarlar idaresine aid Altında- kabristan telefoniyle itfaiyeye 
ğındaki muhtelif tabanca mer- haber verilmiştir. İtfaiye beş 
mileriyle hava\ fişenklerin bu- dakikada yangın yerine yetiş· 
lunduğu depoda ani olarak miştir. 
ateş çıktığı ve deponun alev 200 Metre bir muhiti infi· 
ler içinde yanmakta olduğu, - Sonu dördüncü sahifede -

Sayım günü 2500 işyar 
Seyım işinde çalışacaktır 

f;y,. 
i;o 

Sayım bürosunun faaliyeti 
Jlbaylık sayım bürosunda trol memurlarının da tayinine 

hararetli çalışmalara devam e- başlanmıştır. 
dilmektedir. Dün akşama kadar Şimdiden 2500 sayım memu-
sarfedilen özlii çah~ma netice- runun adı tesbit edilmiştir. S!'· 
sinde bugün sayım memurları- yım günü bu memurlar şehnn 
na verilecek mıntaka cetvelleri muhtelif semtlerinde iş göre• 
ikmal edilmiştir. Sayım ve kon- - Sonu ikillci salıi/ede -

lnglllere bitaraf kalıyor ••• 
Nebelspalier - R.orschach 



H .. er gun ........... . 
•••••••••••• 

::::::::: Bir atalar sözü 
fZZ.l'7.7-7~~rzı:zz., 

ilim ile az çalışmak 
Faydalı olur. Cehil 
ile çok çalışmak 
Faydalı olmaz 

lfammıılm cam yiik ttliJ11da rıkar. 

Buna raifmen kaztll1cı ltt! luıdtu 
azdır! 

Sabalzlatı a.kşanu: kadar sutuu!a 
yük taşıdı!iı halde hammaliıktan zm
güz olanı hiç işittiniz mi ? 

Halbuki mesela bir avukat beş 
celse süren bir davadan yüzlerce ve 
binlerce lira alabilir. 

Bunun sebebi, ilim ile az çallş
mamn nafi olması, ahi/ üe çok ça
lışmanın naf i olmamasıdır. Yani lifim 
az çalıştığı halde kendisine ve baş· 

kalanna 11a/i olur. Calıil ise çok ra· 
lıştığı halde menfaat noktasmdaıı 

/ilenze yetişemez. Fakat bu kaide,tabii 
şaıtlar hüküm sürdüğü takdi1de ca· 
ridir. Biz asla i/ibar ederiz, as/olan 
da budur. 

}'o".sa O/imlerin. açlıktan ölılıiğü, 

buna mukabil cahillerin se1vet ve re
fah içinde yüzdüğü yerler ve zaman· 
lar görülmemiş değildir, N üekim 
" Rahü Bağdadi,. "'Erba!Jl kemalin 
yeri yok ziri felekte,, diye bundan 
şikdyet ederken Ziya paşa da şöyle 
feryat eyler : 
Bilnum ki muktezayı nizam rilıan 

mıdır 

Daim cilıanda cahil olur mes'adef
numun 

Mazlum 

Bir tramvay 
Bir otobüse çarph 
Kaymakam Zekibey cadde

sinden geçmekte olan, Giridli 
Yatman Hasan'n idaresindeki 
13 sayılı tramvayı makinası 
bozuk ve Kayserili Şükrü ile 

kardeşi Ahmede aid 26 sayılı 
otobüse çarptırarak arka kapı, 
basamak ve Jimbasının kırıl
masına sebebiyet vermiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmışhr. -·-Küçük Haberler: 

Tahkikat 
Devlet Demiryolları yedinci 

işletme müfettişliğini gönder
diği bir mektub)a tahkir etmiş 
olan Abdullah oğlu Sadık hak
kında Müddeiumumilikçe tah
kikata başlanmışbr. 

Bir ıstffa 
Vilayet meclisi Bergama aza

sından avukat Fehmi Kural 
öyelikten istifa etmiftir. 

Zlyaretler 
İlbay Fazlı Güleç ve Parti 

başkanı bay Avni Doğan dün 
Milıtahkem mevki komutanı 
general Kirameddin Kocamanı 
ziyaret etmişlerdır. 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra Şarbay doktor 
Behcet Uz'un başkanlığında 
toplanmıştır. 

Gazi Enstlt~sU için 
imtihan 

Gazi Enstitüsüne girmek is
Hyenlerin imtihanlan dün er
kek öğretmen okulunda yapıl
mış ve imtihan evrakı mühür~ 
lenerek kültür bakanlığına 
gönderilmiştir. 

izinsiz blçak taşımış 
Süleyman oğlu Hasamn üze

rinde bir bıçak bulunarak za
bıtaca alınmıştır. 

f'EN R 

ŞE İRBA ERLERİ 

Başba annn bir bildiriği B. JS.~nan 
Nüfus sayımında amacımız ne bir Can~~7ıd:eşyi 
Eksı.k ne bı·r art k T;~k ulusunun F .nans bakanlığı varidat ge-' l U nel direktörlüğüne atanmış olan 

S ıd "' •b• •• kt• defterdar bay Kenan Yılmaz 
ayısını 0 ugu gı ) ~sterme ır • dün Afyon ekspresile yeni va-

B b k 1 1
. · fu zifesine başlamak üzere Anka-

aş a an smet nönü nü s maktadır. Bu işin dil eğimize olan bir nokta da şudur: raya gitmiştir. 
sayımı dolayısile bütün zabit - uygun olarak başanlmasım heı ı Sayım, yurdun her tarafında Bay Kenan Yılmuı yakın 
lere, devlet memurlarına ve şeyden önce iiçe, il. ve komun- bir günde başlayıp bir günde 

b. · ~, k h d ı finaııs işyarlan Karşıyaka is-
bütün yurddaşlara hitaben bir baylardan beklemekle berabe ıtirı ece ve er yer e, yanız 

b bol 1 ka d tasyonunda çok candan teza· 
bildirik yazmıştır. Bu biJdirik Üzerlerine sayım memurluğ 0 gün azır unan ar Y e· 
istatistik genel direktörlüguw - ödevini alacak olan bütün s dilecektir. Bir yerin ahalisinden hüratla uğttrlamlflardır. ilbay 

1 d ·· d b 1 Fazlı Güleç bay Kenan Yılmazı 
tarafmdan yayımlanmaktadır: bayların, işyarların, öğretmer· 0 up a 0 gun ora a u unmı-

Ônümüzdeki 20 İlkteşrin ferin ve- yurdda~larm da b yanlar sayım defterine yazıl- teşyi edenlerin başında idi. Fi-
mıyacaklardır. Çocuklann en nans işyarları bay Kenan Yıl-

Pazar günü yurdumuzda ikinci ödevi canla, başla yapmalaı 

1 

küçüklerinin bile sayım defter- ··t dd't b .. k tJ 
ıenel nüfus sayımı yapı- gerekli olduğunu batırlatmal maza mu ea 1 u e er ver-

lerine yazılmaları da asla unu· · ı d. 
lacaktır. Sayım, devlet ve iste · S .. - k d mış er ır. rım. ayım guoune n ar tulmanialıdır. • ~-• • .,. 
ulus ıçın en önemli ve hepimize düşen başka bir Amacımız ne bir eksik, ne Giden Saylavlar 
en faydalı işlerden biridir. ödev, bütün yurddaşlara, bır artık, Türk ulusunun say\sı Birkaç gündenberi şehrimiz-
Sayım günü yurdumuzun içinde sayımın faydalarını ve bu işin ve ne halde olduğunu doğru de bulunan bay Kazım Nami, 
yaşıyan insanlarm eksiksiz sa- ulus menfaatı için yapıldığını olarak öğrenmektir. Herkesin Van Saylavı Bay Hakkı dün 
yılıp yazılabilmesi için hükümet anlatmaktır. bu amcı gerçekleştirmeye ça- Afyon trenile Ankaraya gjt-
bütün tedbirleri almış bulun- Çok önem verilmiş gerekli ı lışmasını dilerim. mişlerdir. .... Mid~;;i~; ......... O~ü·; ...... ;~ .... i~~i;ı~;i~i~ ........ T;~·ky~d~ .... 

Karstaki kömür Ma
denlerimiz işletilecek 

Başbak:.tnımızın doğu yolcu
luğu sırasında, Kars ilinin Sarı 
orman ve göle ormanlarını kur
tarmak için eskiden bırakığı 

olan bir maden kömürünün 
devlet eliyle işletilmesi istenil
mişti. Gerçekten bu bölge için 
pek değerli olan Kars orman
larını mahvolmaktan kurtara
cak ve Göle ilçesi mer-

kezine yakın bir yerde bulu
nan Kosar kamunu maden kö
mür ocağının işletilmesi imkan
larının araştırılması Başbakan 

tarafından ilgililere emredil
miıtir. Türkofis ve maden ge
nel direktörlüğünün etüdleri 
müıbet ıonuç verirse bu ocak
ların devlet tarafından işletil· 
mesine başlanılacaktir. 

••••• 111 • 

Koruma kurumu 
MUbayaata devam ediyor 

Üç dört gün evvel üzüm 
fiatlerinde düşmeğe temayül 
görülmüş ve üzüm kurumu 
piyasaya çıkarak yaptığı mü
bayaat ile fiatlerin düşmesine 

mani olmuştur. 
Şimdiye kadar kurum tara

fından üç bin çuval üzüm alın
mıştır. Mübayaata dün de de
vam olunmuştur. 

••••• 11 ., 

Ehli hayvan 
Sergisı 

. Ehli hayvan sergisine halkta 
büyük bir ilği görülmektedir. 
Şimdiye kadar sergi için 25 
kısrak, 20 tay ve 25 sığır kay-
dettirilmiştir. Sergi beş ilk teş
rinde açılacak ve iki gün süre
cektir, 

ACISI 

Sayım s;inü 2500 işyar 
Sayım işinde çalışacaktır 

·-. -· Baştarafı birinci sahifede ı fettişliklerine atanmışlardır. Da-
ceklerdir. 2500 memurun kafı ha üç müfettiş atanacaktır. 
gdmiyeceği anlaşılırsa daha da Sayım bürosu şefi İlbaylık 
memur alınacaktır. Hukuk işleri direktörü bay 

Şehir sayım için altı büyük Dilaver ile İstatistik direktörü 
mıntakaya aynlmışhr. Bu mm- bay Nazım dün öğleden sonra 
takalara sayım memurlarından Burnavaya giderek sayım ha
başka ayrıca birer müfettiş ve zırlıkların gözden geçirmiş-

lerdir. 
bir de muavin verilecektir. 

Köylerde hazarlıklar fevka
lade iyidir. Bazı ilçelerin bazır
lıklarıoda noksanlar görülmüş, 
bunların acele bitirilmesi llbay
Jıktan iJçebaylıkJara bildiril· 
miştir. 

Y arilbay Sedad Erim, Emni
yet Direktörü bay Feyli Ak
kor ve Jandarma Komutanı 
bay Lütfü Sayım mıntaka mü-

••• 
Hırsızhk 

Mimar Kemaleddin cadde-
sinde 6 sayıh dükkanda bezci 
Ahmed oğlu Mustafa Necatı 
dükkanda meşgul iken belirsiz 
bir kimse tarafından üç metre 
beyaz çizgili lacivert ve sek
sen santim düz lacivert kuma
ıının çalındığını iddia ettiğin
den tahkikata başlanmıştır. 

ı 20 llkteşrin Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 

........ 
~0,000 Göçmen 
için Hazırl1klar 
Romanyadan ana vatana ge

lecek göçmenlerden 30,000 ka
darının göç ha21rbklarına baş
lanmıştır. Bu göçmenlerin beş 
bini Romanyanın türlü köyle
rinden Köstenceye gelmişlerdir. 

Trakya genel ispektörlüğtn
den gelecek talimata göre 
gönderilmek üzeredirler. Beş 

bin göç.meni getirecek dört 
vapur Köstencede beklemek
tedir; bu göçmenler iki partide 
memleketimize geleceklerdir. 

Diğer taraftan, T eşrinievvelin 
Hk haftasında da beş bin ka
dar yeni bir parti daha gele-

• cek, bu suretle bir ay zarfında 
30,000 göçmen tamamile ana 
vatana kavuşmuş bulunacak
lardır. Romanyadaki elçiliği
mizden gelen bir habere göre 
bu sene hareket eden göç
menler, Romanyadaki mali iş
lerini düzeltmiş bulunuyorlar. ,. .......... . 
İnhisarlar G. 
Direktörü borsada 

Şehrimizde bulunan inhisar
lar genel Direktörü bay Milat 
dün öğleden evvel inhisarlar 
baş direktörlüğünde muhtelif 
işlerle me§gul olmuş ve öğle
den sonra borsadan inhisar 
idaresi namma s.ıbn alınan 
üzümleri görmek için Borsaya 
gitmiştir. Genel Direktör şarap 
fabrikası ile sıgara fabrikasını 
da gezmişlir. 

Deı:ıiz yolları 
Mısır postalarımız 

Deniz yolları idaresinin Pire 
ve Iıkenderiyeye yaptığı a : fer-
lerin az müşteri bulma;ı ve 
maıraflannı çıka. maması şim

diye kadar bir takım münaka
şalara sebep olmaktaydı. ltal-

Şuh ve çok güzel bir kızın iç gıcıklayıcı aşkı, Hayatım 
insanlığa hizmete vakfetmiş bir genç doktora vazifesini 
unutturabilir mi ? ... 

Sayım işine verilen önem Tiirk ulusunun kalkınma ve ço
ğalma çağında bulunduğunun belgesidir. 

Başvekllet 
istatistik Umum MUdUrlUAU 

yan kumpanyalarıoa ait bir kaç 
vapurun battan çekilmesi son 
aylar içerisinde vaziyeti birden
bire değiştirmiş, deniz yolları 
idaresi fazla yolcu ve yük al
maya başlamıştır. 

B A Ş R O L L ER D E 

CLARK GABLE - MYRNA LOY 
ELİZABETTH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

Habeş İmparatoru Sulh~ dua .ediro.r. 
Belçıka kralıçesınm 

cenaze merasimi ve son haberler. 
Bu aktam saat 21,15 seansından itibaren 

E L HAMRA SİNEMASINDA 
Telefon : 2573 

Bütün Darül'irfanlılara 
Sayın halkımıza 

ve 

Mektebimiz yeniden yapıldı, ka pılarını size 30-9-935 
pazartesi günü saat 17,30 da açacak ve açılma töreni 
yapılacaktır Mektep hepinizi bu törene çağırıyor. 

Yusuf Riza olCulu direktörlüwü 
(3188) 

Diğer taraftan, Türk vapur
larının servis intizamı da be
ğenildiği için yabancı yolcular 
da Türk vapurlarını tercih et
mektedirler. Bu itibarla Pire 
ve ııkederiyeye yeni yapılan 
bütün seferlerde yer bulmak 
imkinı azalmıştır. Sosyetenin 
yeni vapurlar alması bekleni-
yor. 

Bayındırlı~ -..... - - . 
Direktörü değişil , 
Şarımız Bayındırlık dire~ 

bay Mehmet Nurinio 80 ~ 
maaşla Erzurum ili Bayın~•ditİ 
direktörlüğüne tayin edil 
alakadarlara bildirilmiştir~ 

Çanakkale Bayındırlık 1" 
torü bay Asım ~mız b~-'e• 
dırlık direktödiiğüne pal" 

tayin olunmuştm. 

yeni ··o-;f terdat 
Dün İzmire geldi 

Şehrimiz defterdarlığına at~ 
l • tP 

mış olan Finans Bakan ıgt ~· 
kik bürosu direktörü baY • 

san dün akşamki Afyon ~ 
le şehrimize gelmiş ve Ba 

hane istasyonunda fiuan~ 
murlan taratından ka 
mıştır. . dl 

Bay ihsanın atanma eoıl'I J
dün Finans BakanlığındaO 
baylığa gelmiştir. 

Kızıla karşı 3t-
Kızıı hastalığına karşı gl'' 

mişe elli şişe kızıl aşısı 

derilmişbr. Daha elli şişe ı; 
derilmesi için şehrimiz ~· 
direktörlüğü hazırlık yaP 
tadır. ---
Orta okullar' 

namzed yazılafl~ 
Tilkilik ve Karataş ~ 

okulları birinci sınıfl of' 
nanızed yazılan çocuklar b ~ 
saat 14 te okullarında 
bulunacaklardıt. ~· 

Erkek öğretmen okul~ 
kısım birinci sınıfına ıı ;t 
yazılanlar ise, "yarın sa~~~~· 
9 da okulda buluna~-. ,. 

Bir kaçakçı ıd~ 
E vindt! şarap yapıY# 

Karşıyakada AlaybeY e# 
met sokağında 14 sayJı Biti/ 
lzmirJi Yako oğlu Yuda ~ 
evi aranmış ve 270 kil0 lıiı,ıi' 
118 aded kaçak ItaJyao ,_r 
ti, şarap çıkarmağa ~e e ~ 
ğe mahsus makine v~ 000~ 
üzüm cibresi ile beş kılo "~· 
posası bulunduğundan b• 
da tahkikate başlanmıştır· 

Sarhoşldk f ' 
Çorakkapıda faikP''' pet' 

kuşunda lzmirli maranl0~,ll'f 
viş oğlu Hasan çok ., .~~ 
olarak bağınp çağard~att'' 
zabıtaca karakola götli~lf 

Fazla sarho• 1 S•~ 
Sahil park önünde ·ıe ,_r 

oğlu Mehmedin ziyade•~,lı~ 
hoş olduğu görülerek ıt· 
da tahkikata b~şlanm•fl 

A 1 ı·.., da"et sKer ıge ,, 
lzmlr Askerlik fi' 

sinden: 1~ 1 - Deniz sınıfaııa ·~~~ 
d~, 

330 doğumlu ve bu oflll 
Jarla muamele görecek ,.,,er 
ğer doğumlu ve her .0e lı'~ 

· dıye _...ı• 
le olursa olsun şuı:ı . bıJ I' 
askere sevkedilmeı:P1! oflJ~ 
fa mensup 316 dol d~. , 
329 doğumuna k~da~ıııı• ~~ 
radın Birinci T eşrın • ..,.."..., 
ci gününden itibaren 

111~' 
oldukları 111ahalle 5e~ Jt'' 
baılanacağıudan ~u de~f 
d 1 iioUO 

m top anma g uJaıl1 , 
be merkezinde b Jı"'_, 
ve bulunmıyanJarın ~.dl' 

l ce_, 
da yazılı cezalar a 

1 
w .11,,. 

rı acagı. del • ~ 
2 - Bunlardan be · ter· . 

.iriJICI. -_JJI' 
ceklerin nihayet ~. ii ,P' ~ 
ayının dördüncü gu~oi .,r_.., 
na kadar bedelle~odeO -
buJunmaları ve bugtl jl 
ra bedel ahnJDJYaca 
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ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Bobesplyer·· 
.. Yere Seren Kadın 

Adis-Ababada Bayram 
~ ·········· 1 111,,,1 1 ····~···························································· ••••••••• t 111, 1111~ Orı/tı 1·01J1nn - 43 - l?irirı.ci IJ0/1inl mpa1.4 a orun 

n·ı ·•••.•••••••••••••• •••••••·•···•••·••·••••••·•·•·•······••·••···•··•••••••··••• 1 & 
önünde on bin er 

ı encı yumruklarını sıktı : - Bayan•ar, beni dinleyiniz. 
b' - Haydi oradan ! Herkesi Sade heyecanlı bir ba!ıı tasar· 1 • t • 
d~r e~en silindir daha geçme- lıyorum.Kiyotin tarafından ma- 1 geçı resmı 
•
1
1
• fakat yo'dadır, ve onu teme sokulmamış hiç bir da· ı ·· ıerlet . 

1 1
. , k h . . Lon.lıa, 27 10.R) A:lisa- ., 

en sız ersiniz. Gelecekti vet ı o.mıyaca ve ep'm z 
gelecektir... boynumuzda kırmızı bir kor- baiıa:laıı Af~r~ !!oyte e bildi-

G· k Uzel bayan Talyen, bir 
ş~'l:,~ Ötüşü olan boğaz gülü· 

" -d Ha, ha, ha... Diye gülü· 
,or u. 

1 ~ül renkli tüller altında çıp· 
b~r ~-·Güzel başı üzerinde hiç 
I us Yoktu. Omuzlarile kol· 
arının - k 
ğını h"goz. amaştırıcı beyazlı· 
nı ıç hır mücevherle artır-
d:,?ııştı. Nihayet oturdu, daha 
ay g~usu yarı uzandı ve sadef 

8 
~- tırnakları üzerine geçmiş 

e J ız nefis zümrüd göze çarptı. 
ozefin dö Boharne: 

dela taşıyaca:'ıız. riliyor. Bma<l a ş mdi kimse 
Kadınlar ölümle zevk ara- harbı düşünmiyo~·. BJtün 

sındaki bu birleşmeyi alkışla· ınem:el:el, yağmur mevsim:nin 
dılar. Bu balonun ne vakıt,ne· sonıınıı gösteren büyük Maskot 
rede olacağına hemen karar bayrnnımı kutlıLan:a~a hazır 
vermek istediler. lenmal(tadır. 

Terezya : · Bu, her sene çok Je'· de~e 
- ihtilalin bütün kurbanla· ile yapılan ananasel b"r tilren· 

rını alabilecek kadar büyük dir. (10,003) asker , . .! ord.u~a-
bir ev olmadığı için umumi bir rının başında bütün a.:ret o •· 

kanl.ırı imparatorun öniinden 
yer seçelim. Loui Lögran cad-

geçit "apacak'ardır. P.u r'!ne 
desi ucundaki Rişliyö konağını ' bu törene yab~ncı de legelerın 
teklif ederim. b ı d girip girmiyecelderi e!,, e-

Bu unutma eğlencesine hatıra 
ğildir . 

görünüşü vermek için hayatta 48 ssaattan beri Habeş pay-
kalanlanların kurbanlıklarını ile tahtında birnz nikbin!ik varclır. 

yapacaklardır 
bir 

Türk sporu 
Kiymettar emekçi· 

leri nden birini 
kavbt>tti , 

Ankara, 26 (A.A) - Türk 
sporu en kiymettar emekçile· 
rinden birini topraklara göm
müştür. ilk teşekkülden 1-'i 
umumiğ merkezin en çalış1°{an 
üyelerinden biri olan B. Hadi· 
ııin cenazesi bütün aporcııların 
ve kendis;ni seven b~klerin 
iştirakile Hacıbayram'dan kal· 
dırılarak kara topraklara ya· 
tırılmıştır. Cenazede Tekitler 
Bakanı Rana, umumiğ merkez 
üyeleri ve Ankaranın hemen 
bütün sporcuları hazırddar. 
Gönderilen çelenklerin adedi 
yirmiyi geçiyordu. Mezan J:ia· 
şında birçok söylevler söylene
rek merhumun yüksek mezi· 
yetleri, spora hizmetleri ortaya 
dökülmüştür. 

Istanbulda " -
1 

Serveti ayaklarile 
,or ded" 

çiğni· ri sürmek işlerine geliyordu. 
Terezya bir lngiliz dansı oy- Bugün, silah yüklü üç tayyare 

d Yola çıkmıstır. Buıdarın birin· Havalar serinledi T ı. 
nınaerezya bu arkadaşını ya· 

Çagırdı. 
nıyordu. Jolyen onn çağır ı. • Duyduğu kıskançlığa, aşka, cisi Tano gölü bölgesine, ikin· Ha/Jeşte Asker Sevkivatı lstanbul, 27 (Ö.D)- Bölge· 

Yak;1 Sen şunu saçlarından 
a. 

Diye B . k f terd" J ar.tasın a asını gös• 
ı. ozefın gözlerini eğdi! 

İsti;,r~u'.ş oldu bitti! Demek 

I<oınedi F · 1 • den b ransez artıst erın· 

8 • .,1 
ayan Konta, eski kasabı, 

~, av L ·· · 1( d oıandrın koluna geçti. 
Çagı' :d•

1
nlar hep bir ağızdan 

ı ar· -c· G· ora, gora, goral 
deUk:zel s~sli yüzü boyalı bir 
F e d nlı pıyanoya geçti ve 
di~·?. konserlerinde halka sev· A,t1 romansı söyledi: 
rer zevki yalnız biran sü-... 
·Salonun b" k" . Fr ır oşesınde Barras, 
eron T !fÖrij .. ve alyen alçak sesle 

Şuyorlardı. Freron t 
- M··th" ruz d. u ış bir hızla ilerile· 

ziırı'er •yordu .. Jakobenlerin he· 
riyo 1 cuınurıyete can çekişti
sin · rf Merkez kırallığın iade· 
~ ena karşılıyacak. 

arras . E 
bonia 

8 
·. -:- vet, fakat Bur-

bir k r 9 ıhtılali prensiplerinin 
Ta;sınını kabul etmelidirler. 
_ ~n ilave etti : 

ta~·kı e bilhassa, herşeyi unu· 
"" arın b" l..ıç Kr 1

1 kze_ .vaa~ etmeliler. 
lekra a. atılı, hır ağızdan 

r ettıler: 

F Uınuıni af 1 
._.'.:eHn tasrih etti: 

tiren t e?1 de herbirimize tah • 
Ba eyıd edilmeli. 
_ r0s t_amamladı: 

layık b"zerıne de şerefimize 
T ır tekaüdiye katılmalı. 

erezya'd k llrkad 
1 

a eudi hesabına 
aş arını top'ıyordu: 

ihtiraslarına bir müddettenberi cisi Harar iline, üçüncüsü de Diğer bir çok uçaklar işliye· ı tensiki hazırlıkları devam et- mizde de yağmurlar başladı, 
başka bir duygu. bir endi e, Diredava iline uçmuşlardır. cek hale sokulmuştur. Ordunun mektedir. Hava serinledi. 

::~t~e~=~~:i:::ü:~cukkt~l~~~ ""'""'f~'gii't~;~""'~~·;b;;ı·i~i~~····~J~y~;· ......... ; ................ Ek~~~;·f ""8~'k'~~·~·ğ~~d;•"""""" 
cekti. 

- Sonıı var -

Göçmen işleri 
Sağlık bakanlığına 

verilecektir 
lstanbul, 27 (Ö.D) - iskan 

ve göçmen işlerinin iç bakan
lıktan sağlık bakanlığına ve· 
·ilmesi için kanun hazırlanıyar. 
Bu maksatla sağlık bakanlığın
da yeni teşkilat kurulacaktır . 

-80 öğretmen 
Köylere gitmek istedi 
lstanbul, 27 (Ö.D)- 80 genç 

öğretmen köylerde çalışmak 
için kültür bakanlığına başvur· 
dular. Bu hareket bakanlıkça 
takdir edildi. Kendilerine te
şekkürlendi. 

Uşak 
Cezaevinde 
Uşak, 26 (A.A) - içinde iki 

yüz elliye yakın cezalı bulunan 
Uşak cezaevinde yeni banyo 
yerleri açılmıştır. Cezalılar gün· 
düzleri kunduracılık, terzilik, 
pamuklu dokumacılık, maran
gozluk, ayna, demir işlerinde 
çalışmakta ve okuyub yazma 
öğrenmekteclirler. Atölye işle
rinde elde edilen karın yarısı 
cezalılara verilmekte ve yarısı 
da cezaevinin ihtiyacına sar· 
fedilmektedir· 

Donanmasını önemli şe- Onemli bir toplantıda -
kilde kuvvetlendirecek .. Fındık işi ğörüşülecek .. 

' 

• J 
·i 

lngiliz dona1Imasınırı Seyyar kaleleli ö1Ide "Re1Iov1I., arkada "'Hood., 
Londra, 27 ( A.A ) - Da· Bu nota evvela Japonya ta· 

ily Ekspres gazetesine göre rafından reddedilen Vaşington 
lngiltere hükumeti hafta so· 
nunda Amerikaya bir nota 
göndererek lngilterenin harp 
gemileri yapısı için hareket 
özgürlüğü istediğini ve do
nanmasını önemli bir şekilde 
kuvvetlendirmek niyetinde ol· 
duğunu bildirecektir. 

deniz anlaşmasının lngillere 
tarafından da hükümsüz adde
dilmesi demek olacaktır. 

Ayni gazete lngiliz Sü bakan· 
lığının lngiliz ordusunu hemen 
baştan başa motorlaştırmağa 
karar verdiğini de bildiriyor. 

Deniz manevralarında 
Japon harp gemileri arasında çok 

Zararlı bir çarpışma oldu 
Tokyo 27 (Ö.R) - Bugünlerde Japon sularında yapılmakta 

olan büyük deniz manevraları içinde bir çok Japon ve harp ge
mileri arasında çok zarar veren bir çarpışma olmuştur. 

Manevralar yapılırken çıkan şiddetli bir tayfun iki Destroviri 
bir uçk gemisi üzerine atmıştır. 50 gemici kurtarılabilmiştir. De
nizden dört cesed çıkarılmıştır. Yaralılar yüzlercedir. , 

NAZARIDİKKATE 
34 beygir kuv~·etinde bir buhar makinesi ve Babkok sis· 

teminde ( 81 ) borulu bir buhar kazanı ile saatta ( 35) tona 
kadar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'lar, vatak ve 
teferrüatları muhtelif kuturlarda kasnakları satılıktır. Bu te· 
sisat gayet az kullanılmış yeni denilebilecek bir vaziyettetir. 

Taliplerin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
silindirhanede Bay Reşada müracaatları. Telefon : 3986 

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

Ankara, 26 (A.A) - Eko· !erinin iştiraki de muvafık gö· 
nomi bakanı Celal Ba- rülmüştür. Memleketimize ha· 
yar'ın başkanlığı altında riçten her sene 7-8 milyon lira 
bakanlık binasında 7 ilk· gibi mühhim

1 
.. bi~ servet ge

11
tiredn 

bu ma su umuz son yı ar a 
teşrinde fındıklarımızın is· - k""I ı tu . . ~ u a~yon mevzuu o.muş r. 
tıhsal, alım satım, a:nbala1, ve Feyizli ve bereketli olduğu se· 
sevk tarzlariyle dış pazarlara nelerde fiatlar rekoltenin yük· 
arzını ve rakib memleketlerin sekliği bahanesile düşürülmek· 
vaziyetlerini incelemek üzere tedir. En mühim rakibimiz olan 
müstahsil ve tüccar mü· ispanyanın bu yıl fındık re· 
messillerinin iştirakiyle bir koltesinin az olmasına rağmet 
toplantı yapılması kararlaştırıl· fındıklarımızın fiatları mevsim 
mıştır. Bu toplantıda mühim başlangıcından şimdiye kadar 
fındık istihsal mahalleri olan metodik ve sistematik bir tarz· 
Trabzon, Gireson ve Ordu vi· da indirilmiştir. Bundan Türk 
layetlerindeki müstahsiller ile üretmenleri ve Türk tacirleri 
tüccar mümessillerinin hazır büyük zararlara uğramaktadır. 
bulundurulması lüzumu alaka- Ekonomi bakanlığı buna kat'ı 
dar ilbaylıklara tebliğ edilmiş- bir nihayet vermek için radi· 
tir. kal tedbirler almaya karaı 

Toplantıya memleketimizden vermiştir. Bundan dolayı 7 ilk 
dış piyasalara külliyetli mik· Teşrinde yapılacak olan top· 
tarda fındık satan başlıca ih· lantıda verilecek kararlara bü· 
racatçı müesseseler mümessil· yük ehemmiyet atfedilmektedir. 

Habeşle barış yolları artık 
Kapanmış bulunu) ormuş 

~~-::-~~~~~~~____;; 

lstanbul 27 ( u. D ) - Paristen bildiriliyor : Habeş - ltalyan 
ihtilafı tekrar karışık safhaya girmiştir. Fransız gazeteleri barış 
yollarının kapalı olduğunu, artık hiç bir şeyin ltalyamn Habeş
lerden Adua mağlubiyetinin intikamını almasına engel olmıyaca· 
ğını yazıyorlar. 

Marsilya 26 ( A.A ) -- Cibutiye iki senegal tirendaz fırkasını 
nakledecek o!an Portbos gemisi yarın hareket edecektir. 

lsveç ordusu Kıralın huzurunda 
manavralarına başladı 

Stokholm, 27 (Ö.R) - lsveç ordusundan 19000 asker ve 40 
uçagın yer alacağı manavralar Kıra! ve Kıralıça ile komşu mem· 
leketler süel heyetlerinin huzurunda başlamıştır. 

Alman ulusu yarın Genoyla 
Rejime bağlantLını bildirecek 

Berliu, 2L (Ö.R) - Bütün Almanyanm dikkati Pazar günü 
saat 9 da yapılacak plebisit üzerine cevrilmiştir. Bu genel oy, 
Ulusal sosyolist rejimi için "Evet veya hayır cevabını verecek 
olan bir gösteri şeklini alacaktır. 

Kie)de İlk Denizaltı Filotillası 
Resmiğ Olarak Teşekkül Etti 

Berlin 27 (Ö.R) - Bugün Kielde ili< Alman denizeltı 
filotillası resmiğ olarak teşekkül etmiştir. Bu filot~l!aya ge~e~ 
harbde üç lngiliz kruvazörünü batırmış olan U.9 denızaltı gemısı 
kumandanının adı verilmiştir. 

ANKARA BiRASI Uzviyeti besleyici sulu bir gıdadır. 
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Beş kişi arkalarını ayaya vermişlerd· .. General k .. für er 
1 

savuruyor: ' azıklar o sun, yir ı aydud eş k·ş·yi 
te eleyeme in· z.,, Diyo du 

Çörekbabanın başı onune 
eğilmiş gözleri kapalı düşünü
yordu. Bu dalgmhk epeyce 
sürmüştü. Hepsi bu beyaz hey
kel önünde susmuşlar bir mu
cize bekler gibi boyunları bü
kük bekliyor, içlerinde matemli 
bir melal duyuyorlardı. 

Baba yavaş yavaş başını kal
dırdı : 

- Beni dinle kızım, dedi. 
Bu illerden uzaklaş; harp es
nasında herkes başının kaygu
suna düşer. O mel'un general 
dediğiniz canavardan sana bir 
zarar gelmesi muhtemeldir. 
Sana karşı sönmiyen bir kin 
ve intikam besliyor. Barışık bir 
zamanda sarayına hücuma ce
saret eden bir haydut, harp 
zamanıuda her türlü mel'aneti 
yapabilir. Kader ne ise o ye
rini bulacaktır. Lakin görünen 
ve bilinen tehlikeye karşı ted
birli, basiretli hareket lazımdır. 
Neden gitmekten imtina edi
yorsun? .. Savaş başlayınca seni 
buradan almak mümkün olmaz. 

Prenses Sofya - (Gözyaş

larla dolu) Buradan yurdum• 
dan kaçmak bana çok ağır 

geliyor. Onun gelmesini bekli
yorum.Ben buradan uzaklaşınca 
herşey anlaşılacak .. 
Ayağa kalkarak dolaştı: 
- Kadere boyun eğdim. 

Benim burada bulunmaklığım 
onun menfaatinedir. Hayabmı 

ona feda etmeğe ahdettim. Bu 
bahsı kapayaJım. Allah yar
dımcımızdır. Ben ona sığınmı· 
şım. Rober Viyoleti alsın da 
siz de Birgiden ayrılsanız. 

Robar - Allah göstermesin 
prenses; yanınızdan bir adım 

bile ayrılmak ben ve Viyolet 
için alçaklıktır. Bu hali bizden 
ümit eder misiniz?.. Ben bay 
Sanya emanetini teslim eder 
etmez yıldırım gibi dönerim. 
Bizi kovsanız bile sarayınızın 

önünde blı sokak kenarında 
uyuyacağız, ta ki sizi mes'ut 
görünceye kadar; ondan sonra 
bizi istediğiniz yere nefyede
bilirsiniz. 

Prenses Sofiya - Rober, 
samimiyet ve fedakarlığınızı 

tebcil ederim. Benim için bir 
felakete uğramanızdan korku-
yorum ve onun için gidiniz 
dedim Siz benim hakiki dos-
lanmsınız, kardeşlerimsiniz. Ta
savvur ettiğiniz o muhayyel 
saadete erişirsem; sizi ebedi
yen kalbime hapsedeğim. 

Hepsi ağlıyorlardı. 

Baba - Evlatlar; inşaallab 

bütün bu düşündüklerimiz ol
mıyacak ve ben hepinizi bah
tiyar görmekle canlanacağım. 

Böyle bir sofrada size daha ne 
güzel nefesler okuyacağım. 
Gençlere gülmek yaraşır. Biraz 
evvelki nasihatımı unuttunuz. 
Baharda güller açar, bülbüller 
şakır. 

Prenses Sofiya - Öyle ise 
l:>abacığım; bir veda nefesi 
inayet et iztırablarımız dağılsın. 

Çörek baba - Emret melek 
kızım, bak erenler neler söyler. 
Ekm hasretin gözümden taşar 
Zehri lıicram11la dolduğum zama11 
Şimdide ralwm smi11/e )'aşar 
AğlaHp siiküflet buldııg11m zammı 

Deın olur ki sadm zılmimi ceicr 

içimi o hain aşkın pençeler 
Rulwmda açılır pembe gonceler 
Leblerine müştak olduğum zaman 

Sana ey bivefa civan seveilim 
Arzı hal dmektir tatlı emelim 
Huzurunda lakin tutulur dilim 
srheri nigfilunla solduğum zaman 

Nefes bitti. Gönüllerdeki 
paslar silindi. Ümit ile gözler 
nurlandı. Yüzler güldü. Baba 
ayağa kalkb. 

Allah hepinizi korusun. Pir
ler yardımcınız,erenler hemde
l!liniz olsun. Prenses babanın 

bir elini bırakıp dığer elini 
öpüyordu. Çörek baba da Sofi
ya yı göğsüne basmış, başını 
okşuyor ve kulağına: 

Aşkın seni hakka iletmiş; 
hayat ve ölüm birdir. Bir mad
diyetten. Maneviyete yükseliş
tir. Ruhlann hakikate erişme

sidir. Keder etme, yavrum bir 
an gelir, Aydınoğluyla birleşir
sin. Siz bir kalpoldunuz Ruh
lar için hasret yoktur. Maddiğ 
vuslat fanidir. Ruhlarınırun vi
salinde ebediyetin zevki vardır. 
dedi ve prensesi alnından öpe~ 

rek; aynldı. 

Atlılar biraz sonra karnnlık
lara gömüldüler. 

Perenses Sofiya - Ne Al
laha ve cana yakın bir ihtiyar 
gönülleri istediği yere çekiyor. 
Uykunuz var mı? Viyolet; Yine 
seninle kaldık. Sabaha kadar 
içtiler ve dertleştiler. 

* •• 
Çörek baba - General ile 

uğraştıkları yere yaklaşınca; 

atının başını çekti. Durunuz 
gençler; kalbime doğuyor. Bu 
gaddar ve kahpe herif bize 
pusu kurmuş gibi, Çakır sen 
kadınlan geri ali doğrul yanıma. 
Rober, söyle bu yoldaşlara; 

beş arkadaş; şu tepeyi tutsun
lar. Üçü de şu kayalıkları; Bu 
haydutlar olsa, olsa ormanda 
gizlenmişlerdir. Biıden hücuma 
maruz knlmıyahm. Boşu boşuna 
telefat veririz. Ben işarat edince 
bize katılırlar. 

Rober; Ammada iyi tebdil 
kıyafet etmişsin, tıpkı bize ben
zedin. imkanı yok General seni 
tamyamıyacak. Biz de beş kişi; 
haydi yola. 

Silahlarınız hazır olsun. Top
lu gitmiyelim. Biraz aralar açık. 

Babanın dediği yere gelmiş
lerdi. Ani bir ok yağmuruna 

tutuldular. 
Çörek baba - Atlardan ye

re. Gençler; Reber sen benim 
arkamda dur, Viyolet'e sonra 
ne diyebilirim. Darılma. Şaka; 

beni kolhyacaksın. ihtiyar 
yavrum. 

General sevinç içinde bağı
rıyordu: 

- Nihayet elime düştünüz 
köpekler. (Yanındakilere): Hep 
sini tutun, bağlayın, derilerini 
elimle yüzeceğim. 

Yirmi kişi birden abldılar. 
Tuğrul ve baba; arslanlar 

gibi bu insan selini durdurdu
lar. Her vuruşta birisi yuvar
lanıyordu. Rober sabırsızlanı

yor. Baba, bizimkilere işareti 
unuttun, Çörek baba, sabret 
oğul, onun da zamanı var. Sen 
arkamı bırakma ha, herifler 
bizi çevirmek istiyorlar. Yavaş 
yavaş gerile. Şu kapıyı tutalım. 

Beş kişi arkalannı kayaya 
vermişlerdi. General küfürler 
savuruyor: 

- Tuh yazıklar olsun... Şu 

beş kişiyi tepeliyemediniz. .. 
Yirmi haydudsunz be ... 

- Sonu Var -

Dün geceki büyük yangın 

in İsar ar n nıerm · e 
vai fişengi deposu ya 

- Baştaratı J 11ri sav/ada -
taklarla tehdit eden mermi 
yağmuru altında gereken ted
birler itfaiye kumandamnca 
alınmış ve yangın söndürülme

ğe başlanmışsa da orada bulu
nan biricik kuyu suyunun bit
mek üzere olduğu hissedilince 

itfaiye merkezinden su tankla
ları celbedilmiş ve bir taraf
tan da kazma köreklerle ateş 
üzerine toprak atılma tedbir
leri alınmıştır, 

Yedi saat fasılasız yetişti
rilen tankların sularile ve bir 
hayli fedakarlıkla çalışma ne-

ticesi olarak ateş söndürül
müştür. Yanan depoda bulu-

nan muhtelif cins fişenklerden 
on, onbc!Ş bin kadarı kurta
rılmıştır. 

Depolar eski Barut İnhisarı 
tarafından inbisarlara devredil
miş eski binalardır. 

Tahkikata Yar genel sava
mau Bay Mümtaz el koymuştur. 
BekcilerJe diğer bazı kimseleri 
dinlemişt·r. Yangın da şimdilik 
bir kasd görülememektedir. 
Zarar elli bin lira kadar tah
min edilmektedir. Bekciler in
filakın cok ani olduirunu söv-

!emişlerdir. Eğer bu susuzluk 

ve tehlike durumu karşısında 

itfaiyenin süratle tedbir alması 

olmasaydı yanan )ere on beş 

yirmi metre yakınlığında bulu

nan ve Üzerleri ahşap olan yine 

inhisarların dinamit ve barut 
depo!arına ateş bulaşacak, iz
mir için korkunç bir facıa do

ğacakh. Itfaiyeci!erimizin ve 

bilhassa itfaiye kumandanının 

bu hadisede gösterdiği dirayet 

ve fevkaladelik kayde şayan

dır. Şehrimizde bulunan inhi
sarlnr genel direktörü bay 

Mithat ta yangın mahalline gi
derek vaziyeti yakından gör
müştür. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Peyn r ırerz oğ11 

Mersinlide mezbahada çalı

şan ve yatan lstanköylü Ab

bullah oğlu Kamil, mezbaha 

peynir deposundan yedi teker

lek ve on beş kilo kaşar pey
nirini çalarak Türk pazarında 
Musevi miJletinden Şemoele 
satarken vakalanmısbr. 
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bir söylev ve di 
i ltalyan ulusunu bir 

e s · rüklemes ·ne şaşıyorut11 
Londra, 27 ( Ö.R ) - Eski 

deniz bakanı B. Vinston Çur
çil ltalyan siy~sasını tenkid 
eden ve Almanyanın yeni baş
tan silahlanması yüzünden or
taya çıkan tehlikeyi gösteren 
bir söylev vermiştir. 

Parlamento kapanalıdanberi 
B. Çur~:il ilk defa olarak söz 
almaktadır. 26 Ağustosta İngi
liz kabinesin:n yaptığı önemli 
toplantı arefesinde başbakan 
B. Baldvin bu devlet adamile 
tanışmağa lüzum görmüştü. 

Paris 26 (Ö.R) - "]ur,, ga
zetesinin Madridden öğrendi
ğine göre yeni lspanyol hüku
meti bugün ilk toplantısını yap
mış ve uluslar sosyetesindeki 
lspanyol delegasyonuna, ltal
yaya karşı zecri tedbirler mese
lesi uluslar sosyetesi kurulunda 
veya konseyinde ileri sürülürse 
oya girişmemeği emretmiştir. 

lspanyol kabinesi, parlamen-

-B. Çurçil söylevine demiş-
tir ki : 

" Italyanın, uzun senelerden 
beri biç kimse tarafından bo
yundruk altına alınması şerefli 
bir iş sayılmıyan bir ülkenin 
fethi için süel sefere girişmek 
fikrinde nasıl olup da inad 
ettiğini bir türlü anhyamıyorum. 
Tedbirli bir devlet adam• olan 
B. Mussolininin kudretli ulusu
nu bu sergüzeşte süriikliyerek 
böylece süel ve finansal duru
munu tehlikeye düşürmesine 
şaşıyorum.,, 

lngiliz devlet adamı, büyük 
Britanyanın bugünkü siyasasını 
tasvip ettikten sonra bir çok 
nesillertin gayreti bahasına ele 
ğeçirilen sömürgelerin başka 
memleketlere bırakılması naza"' 
riyesine karşı koymuştur. 

B. Çurçil Almanyanın yeoİ 
baştan silahlanmasının ortay• 
çıkardığı tehlikeyi göz önü-' 
getirerek bugün Almanyaulll 
ordusu için büyük Britanyanlf 
altı misli para sarfettiğini tt. 
min etmiştir. 

elegeleri zecri tedbirler 
ak etırıiyeceklerdir 

toya intihabat kanununun ıs
lahı için bir proje vermeğe ve 
finans işlerinin düzeltilmesi için 
de bazı tedbirler teklif etmeye 
karar vermiştir. Bütçe ve te
mel yasanın değiştirilmesi pro
jeleri de meclise verilecektir. 

Bu projeler kabul edildikten 
sonra Kortes meclisi dağıhta
cak ve bir Konstitüan "Mües
sesann kurulu için yeni seçim 

N ........ 

yapılacakbr. Bununla beraber, 
beş aydanberi geri kalmış olaf 
uray seç.imleri daha önce bı" 
tirilecektir. Şunu da hatırlat" 
mak gerektir ki ancak 11 ~y 
ve 20 gündenberi, birçok bol" 
gelerde ırkı idare ilanı yüzÜJl" 
den hükümden kaldırılmış olaO 
temel yasa inancafarı yeniden 
tatbik mevkiine girdikten s1°" 
radır ki seçimler yapılabı e· 
cektir. 

il r 

cevap verdiler 
ir anlaşmazlık çıkarsa 

asıl bir durum takınacak 
Pnris, 27 (Ö.R) - Fransa ayni zamanda Paris ve Lond- yor ki, IngiJtere uluslar sosY~~ 

nın Londra sefiri ~B. Korben, rada neşredilecektir. Gerek tesinin otoritesi şimdiki abP 
Ayrupada bir anlaşmazlık Londra, gerekse Pariste tutu· içinde korunmuş olursa, Avro· 
çıkarsa Büyük Beritanyanın lan çok sıkı gizlilik yüzünden pada her hangei bir anlaşınaZ" 
nasıl bir durum takınacağını notanın metni hakkında hiçbir lık karJ1sında andlaşmada0 
soran Fransız notasına lngiliz haber alınamamış ise de bir ileri gelen yükenlerini nol'" 

takım faraziyeler yürütülmek- bll 
hükumetinin verdiği yazılı ce- tedir. tası noktasına tutacaktır v-e 
vahı dün akşam almışbr. iyi haber alan çevenlere S!Ö- nokta notada kaydedilmektedi~· 
B. Korben bu cevabı hemen re lngiliz hükumeti verdiği Fakat Büyük Britanya, faraıı" 
Ke Dorseye bildirmiştir. lngiliz cevapta, dış bakanı Sir Samu- ye halinde olan ihtimaller kat" 
cevabınm metni ancak iki hü- el Hor tarafınden Cenevrede şısında ilerideki durumunuıı 
kümet arasında yapılacak an- yapılan diyevi geliştirmekle ne olacağını önceden k~ 
laşma üzerine ilan edilecek ve iktifa etmektedir. Öyle samlı- altına alacak mevkide değild1~: 
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ovyet Sporcuları 

~~--·---

teşrinde lzmire gelecek 
izde· iki maç yapacaklardır 

lzmİTt' gelcrt'k olan Sovyet futbol talumı b 1 
S l 23 'Ik . S d d k t d 1 . h ı· · ·ı "lk fut 

0 
ovyet sporcu arı ı ıeş- ua ; i man urum arm an zmır mu te ıtı ı e ı iJJı 

rinde lzmirde bulunacaklardır. Bay Reşad ve bay Dr. Mitabn maçım yapacaldardır .. 26. il• 
Konuklanmıza candan bir kabul iştirakile kurulan heyet hazır- teşrinde Sovyet güreşçılerktıt• 
töreni yapmak için parti bac- lıklara ba111lamıştır. güreşçilerimiz karşılaş~c~kiıtcl 

Y Y 27 ilk teşrin pazar güniı 1 J(o• 
kanı bay Avni Doğanın baş- Aldığımız malamate göre, futbol maçı yapılacaktır. it• 
kanhf-ında vali muavini bey Sovyet sporcuları 24 ilk teş· nuklanmız aym 28 inde lıJll 
Sedat Erim. yar sarbay bay rinde lzmiri dolasacaklar. 25te den ayrılacaklardır. 
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Casuslar Avı 
• 

. ephe gerisini esrarı. . . . 
.. "Jk:l.n.01. ~ı ı:n:ı • 

~~~------------------~~=, -65-

üellolar Başlamış ı 
Briand General Sarayı Yerinde 
Tutmakta Güçlüklerle .Karşılaşıyordu 
Bu yüzden cephenin kopması 
Y.alnız sizin mes'uliyetinizi tah
h'~l ~tmekle kalmıyacak, bütün 

u turneti mes'ul edecektir. 
Cephenin bütün noktalan or
g~niAze edilmiş bulunduğunu 
~~kurnete temin edebilmekli
ıını için icabeden güven verici 
Dıaliirnat - d . . . ı gon ermenızı rıca 

ederim ... 

~ephe gerisinin sırlarını an-
ak için antant devletleri 

Pkayıtahtlarında o günlerde, hü· 
iinı .. h 1 w lM suren avayı an atmaga 
uıuın görmekteyiz. Fransız 
rea~lanıentosunun gizli celse
b rınde esen fırtınalı bava, liar
" ~n liyakatsızlıkla idare idildi
i•ni meydana koymak, başku
i::ındanın değiştirilmesini sağ
t ak istiyordu. Jofr'un aleyh· 
arları nihayet başkumandanı 
Y~lnız bırakmağa da muvaffak 
~muşlardı Mareşal Jofr, ya-

d
ut ta Marn harbınm galibi bu 
arbe · B.. :yı çok acı bulmuştu. 
oyle iken askerlik disiplinine 

Öuyl~rak susmayı tercih etmişti. 
unı·· d un en az önce Fransız 

anketçilerinden Paul Allard 
onuz· ı 

ıyaret ederek sormuştu: 

1_ - Mareşal cenapları Puvan-
~ar ' anın habralannı okudunuz 
nıu? 

- Evet .. 
- Eski Cumhur başkanı ge-

nel k 
t b. ~rınayı 17 numaralı planı 
k~~ ıkınden ötürü şiddetle ten-
! etmektedir. Bilhassa "His

sı" 
g" olarak tavsif ettiği Alsas 

taarru h d' zunu ve Mulhozun kay-
e ılnıesini... Bundan başka 

0
.k&ünkü tebliğlerdeki safdiline 

nı bini""· kb bilha ıgı _ta ih etmekte ve 
ssa sıze yüklenerek çok 

Dıanlar h k"k . ·1 d 
1 

a ı atı mı Jetten ve 
· ev et başkanından saklamak 
ıstedi" · · · . Mar gınızı ıddie etmektedir. 

d. 
1 
eşal bu soruyu sükunetle 

ın e · . 
v mıştı. Elleri titriyordu.Ce-

sapd vermek ve vermemek ara
ın a "t mu eredditti 

d - Hayır cevap veremem, 
edi. 
Sonra t .. le . .. ecavuze geçerek şun-
rı ılave etti: 

- Puvankare sivildir. Ben 
askerim D . . 
dık k · aıma dısipline sa-
kik aldım. Hayatımm son da-

ra asına kadar da böyle dav
naca" 

del ~ım. Aramızdaki müca-
hure beşıt de~ildir. Eski Cum
lir 

1
. aş.k~nı ıstediğini yazabi-

. arıhı k d' .. kille . . en ıne gore şe-
ştırır. O p d"" rotu ayına uşen 

sö 1. oynıyor. Fakat benim de 
Y ıyecek ı · 

Bunı şey erım vardır. 
ar da .. l 

dudak! soy enecek, fakat 
hayat arımın tamamen sustuğu 
g.. da gözlerimi kapadıg" 1~ un en 
Ben d sonra... Hatıralar mı? 
o 1 e hatıralarımı yazdım. 
so~:: ı5aklıdır. Hayatımdan 
kon ukusumun gözleri önüne 
on aca br. Tarihe gelince 

u Ya k ' de '"ld' zaca olan Puvankare 
gı ır O 1 Ve · nu u us yazacaktır. 

tul ulus asla hükümlerinde ya-
rnaz B d Buna : unu uymaktayım. 

tele . ıknıan etmekteyim. Gaze-
rı o uy V. 

tını v· orurn. azıfemi yap-
. ıcda h kar . nım ra nttır. Puvan-
enın d d _ 

evet b"'t" uy ur ugu şeyler, 
!erin t u .un bu uydurulmuş şey
de - e .arıh nazarında beş para 
Ji g rı yoktur. İşte bütün söy-

Yecekle . b 
si b k nm u kadardır. Hep" 

8 
u adar .. 

~~~n~ın ~ark siyasası 
sel b' lk kanundaki gizli cel-

er ır vandan baskumandan-

bğa, öte yandan da Selanik 
seferine aitti. O tarihte başba
kan olan M. Briand şark siya· 
sasında yapyalnız sayılabilirdi. 

Kendisini şark orduları başku
mandanı General Sarayın dost
Janna ve düşmanlanna karşı 
korumak mecburivetindeydi. 
Fakat bilhassa Saray aleyhin
de olanlar Fransanın bütün 
müttefikleri idi. Başta inatcı sü 
bakanı Lord Kiçner olmak üze-
re lngiltere, saltanat münase
betleri dolayısiyle Kral Kons-
tantine tarafdar olan Rusya ve 
ltalya General Sarayı Make-
donya ordusunun başında gör
mek istemiyorlardı. 

Alman ve Avusturya Macar 
orduları hep birlikte Roman-
yayı baştan başa istila ettikten 
sonra vaziyet bir kat daha 
nazikleşmişti. Briand bu du
rumda muhalefetleri nasıl kar
şılayacaktı. 

21 lkincikanun 1917 de 
Burbon sarayında yapılan gizli 
celsede Emil Konstan bir isti
zahta bulunmuş. Sadakatle 
Antand devletleri yanında çar
pışan Romanyaya sevkücceyş 
yardımların yapılmamış oldu
ğunu söyliyerek sert tenkitler
de bulunmuştu. 

Briand şu cevabı vermişti: 
- Romanya Bulgarıstao'a 

harb ilan etmemek şartile le
himize barba girmişti. Bu şart 
batalı idi. Bundan sonra da 
müttefiklerin müessir yardımmı 
beklemeden Transilvanya cihe
tinde taarruza geçti. Bu da 
hatalı idi. Bu şartlar karşısında 
müttefikimiz istilaya uğramışsn 
bizim kabahabmız nedir? 

Borada atışmıya kuvvetli 
bir şahsiyet karıştı. Tardieu 
sanki pusuda bekliyormuşca
sına ortaya atıldı. En şayanı 

dikkat olan şey Tarrlieu'nun 
A iman muvaffakiyetlerinden 
bahsederken Alman kuvvet
lerini, taktiğini, muhtelif 
alanlarda gösterdiği kabiliyeti 
değerlemesi idi. 

- Düşmanın kuvvetlerini 
neden iyice takdir etmiyoruz, 
diyordu. Nikbinliğin, harp için
de bir vazife ve ihtiyaç oldu
ğunu bilirim. Fakat bu nikbin
lik körlük derecesine çıkarıl
mamalıdır. 1914 te düşmanın 
kuvvetleri, ihtiyatları, topları-

nın sayısı çok düşük tahmin 
edildi. 1915 te Şampany ve 
Artuvadaki tecavüzümüzün 
düşmanın Sırbistanı istila et-
mesine mani olacağını söyliye
rek övündük. Fakat Sırbistan 
istila edilmekten kurtulmadı. 
1916 da yeniden aynı hatala

ra başladık. Düşmanın kaynak-
larını tedkik etmeden Roman
yayı harbe soktuk. Hatta Ro· 
manya topraklarında ve Make
donyada düşmanın olanını 
akim bıraktıracak kuvvetleri 
ve malzemeyi toplamadan bu 
işe giriştik. 

Bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi bizim müttefiklerimiz hiç 
de orta Avrupa devletleri ara-
sındaki sıkışık birliğe benze
miyen bir durumdadır. lngilte
re - Fransa ve ltalya hareket
lerinde istiklallerini muhafaza· 
ya çok bağlı bulunuyorlar. 

- Sonu ı •ar -.. -.. 
Türk- Yunan 
Tecim andlaşması 

imza edlldl 
Atina, 27 (A A) - Altı ay· 

hk Türk· Yunan tecim anlaş
dün saat 18 de ulusal ekonomi 
bakanlığı şefi Stefanopulos ta
rafından Kifissia da imzalan
mıshr 

Buhranın yeni safhas 
Ancak bu afta sonu da anlaşıla 

Mesele Uluslar Sosyetesi dışında kotarılamaz 
Londra 26 ( A.A ) - Bütün ı hangi bir neticeye varamıyaca- Taymis gazetesi yazdığı bir 

İngiliz gazeteleri bugün Cenev- ğını sanmaktadır. Bu suretle makalede ltalyan isteklerini sı-
rede toplanacak olan uluslar eğer arada tahmin olunmayan kı bir surette tenkid etmekte 
sosyetesi konseyinin çalışmala- bir mesele çıkmazsa buhranın ve Italyan isteklerinde man-
rına büyük önem vermektedir- yeni safhası ancak bu hafta tık ve vüzuh bulunmadığını 
ler. Çünkü bundan sonra Ha- soıılarına doğru başhyacaktır. söylemektedir. 

Bu gazeteye göre; ltalyan is-
beş meselesinin uluslar sosye- Gazeteler, uluslar sosyetesi 
tesi statusunun 15 inci mad- d d 1 1 1 teklerinin dayandığı teferruat 

ışın a mese enin hal o unaca- da manasızdır. 
desine dayanmak suretiyle in· ğı hakkındaki şayialara hiçbir Deyli Telgraf da Italyan man-
celeneceği temin olunmaktadır. ehemmiyet vermemekte ve bu d dd tığın a ci iyet bulnumadığını 

Gazeteler, ko seyin sekiz teklifin lngiliz delegeleri tara- tebarüz ettirmektedir. 
günden evvel beşler komitesi- fından reddedileceğini ummnk- Diğer gazetelerin mütaleala-
nin raporuna dayanarak her- tadırlar. n da buna benzemektedir. 

a gı 

Bir köyü yaktı 
Bolu 26 (A.A) - Geredenio 

Ahmetler köyünde dün gece 
bir yangın çıkmış 15 ev, 30 
samanlık, ve 15 ahır tamamen 
yanmıştır. Yalnız bir ev kur
tanlabilmiştir. Köylünün zahi
releri ve ev eşyaları da yandı. 
Yangın bir ahırdan ve köylü
nün hayvanına gece çıra ile 
bakarken otların tutuşmasın
dan çıkmışbr. --·-·-

Baldvin 
Çr:kerse gitti 

Londra 27 (Ô.R) - Başba
kan B. Baldvin, Çekere şato
suna gitmek üzere Londradan 
ayrılmıştır. 

Ankara ulus evinde 

mı bugün 
Karadeniz kıyılarında 

Ankara, 27 ( A.A ) - Dil 
bayramı Ankara halkevinde 
büyük törenle kutlanmıştır. 
Arasında Kültür Bakanı Saffet 
Arıkan, T ekitler Bakanı Rnna 
ve pek çok saylavlar bulunan 
büyük bir halk kütlesi Türk 
ilerleme tarihinin en parlak 
sayfalarından birini teşkil eden 
bu dil savaşının ulu bayramm
da bulunmak için saat 18 den 
itibaren tiyatro binasını hınca 

hınc doldurmuştu. Tören Istnn
buldan naklen radyo ile veri
len İbrahim Necmi Dilmenin 
söylediği bir ayta ile başlamış, 
bunu Musiki Muallim mektebi 
korosunun istiklal, kurultay marşı 
takibctmiştir. Açış söylevi -
ni veren Anknra Halkevi baş
kanı B. Ferit Celal, Osmanlı 
imparatorluğunun asla bağış

Jayamıyacağımız hatalarından 
biri de Türkün :ma diline kar-
şı gösterdiği dikkatsizliktir. 
dedikten sonra Osmantıcanın 

mahdut bir zümrenin dili ola
rak kaldığını ve hnlkm bu dil
den kaçındığını ve bu şartla 
ana dilimizi muhafaza edebil
diğimiz izah etmiş ve bundan 
üç yıl önce Türkün ulusal var
hgını her yerde olduğu gibi 
kültür ve sosyal alanlarında da 
sağlamlaştırılıp yerli yerinde 
yerleştirmek için tedbir alan, 
yol gösteren ulu önder Atatürk, 
Türkün duru, yüksek zengin 
dilini yabancı dil salğınların
dan kurta:mak ıçm ulusun 
okur yazarlarını bu savaşa ça 
ğırdı, demiştir. Bu savaşın 

kolay bir savaş olmadığını 
işaret eden hatib, Fakat önde
rimizin şimdiye kadar gör.üne 
kesdirib yerine getiremediği 
hanki iş vardır ve yapllğı iş
lerin hangisi kolaydır. O, bu 
milleti karanlıklardan, bunaltı
dan, geriliklerden kurtarmak 
için çetin işleri başarmak üzere 
yaratılmış bir büyüktür, demiş 
ve dil işlerinde de onun yol 
bulub gösteren varlığına daya
narak çalıştığımıza ve dilimi
zin bu suretle çeşnisini bul
makta olduğuna işaret ederek 
öz dilimizin bütün dillerin 
anası olduğunu bütün cihan 
pek yakında anlıyacaktır, de· 
miştir. 

Hatip sözlerine dil bayramı
na Önderimizin yüksek varlı
ğına gönlümüzdeki şükranları 
çağlıyarak başlıyoruz diyerek 
nihayet vermiştir. 

Çok alkışlanan bu söylevi 
B. Besim Atalayın konferansı 
takibetmiştir. 

Dilin öneminden bab's ve 
diJ tarif eden B. Besim Atalay 
nesile söyliyen bir kimsenin 
aklına, görüşüne, anlayışına gö
re dil değişirse ulusların dille
rinde bunun gibi birçok degi
sikliklere u2rıyaca2'ını ve ulus-

an ıştır 
larla birlikte büyüyüp yükse
leceğini ve bir ulusuu ne ka
dar ileri gittiğini anlamak için 
dilini tetkik etmek kafi gele
ceğini işaret ederek Türk ulu
sunun eski çağlarda ne büyük 
bir soysallık geçirmiş olduğu

nu, eski dil andaşlarından pek 
iyi anlıyabiliriz demiş ve bun
dan 250 yıl önce yazılmış olan 
Divanı Jügati Türkte misaJler 
dolu olduğunu söylemiştir. 

Dili bir ağaca benzeten Besim 
Atalay dilin kökünden kuvvet 
alarak yük'ieleceğini, yabancı 

bir kök üzerine aşı yapılırsa 
hiç bir nesne elde edilemiye· 
ceğini söyliyerek saltanat ya
zıcılarının bol bol arapça keli-
melerle lisanı anlaşılmaz şekle 
soktuklarının kendisini halktan 
ayrı ve yüksek gören sarayın 

ayrı bir dil kulJanmak suretile 
buna ve dininde arapçaya dal
mak suretiyle yardım ettikleri-
ni izah etmiş ve dilimizin yedi 
sekiz bin senedenberi sosyal-
Iık dili olduğuna ve farsçada 
kullanılaan kelimelerin bir ço-
ğunun bile aslen Türkçe oldu
ğuna dair misaller getirmiştir. 

Türk soyunun düştüğli uçurum
dan kurtardıktan sonra bunu 
ver yüzünün her yanına say
dıran ve Türk dilini kurtararak 
onu dünyanın en büyük en 
kullanışlı dili olduğunu herkese 
gösteren büyük öndere saygı
larını, sevgilerini izhar eden 
B. Besim Atalay çok alkışla .. 
nan konferansına türkçe yazıl
mış bir şiir okuyarak son ver
miştir. 

B. Besim konferansını mü· 
t eakıb sahneye gelen B. Münir 
Müeyyed öz türkçe bir şiir 
o\, umuştur. Bunu müteakıb 

bayan Melahat Azmi bir kon
ferans vermiş ve bunu cumur 
başkanlığı filarmanik orkestra
sının konseri takibetmiştir. 

ISVİÇRE 
Nazileri sınır dışına 

Ç1karmıyor 
Bem 26 ( A.A ) - Ulusal 

kurul Isviçredeki Alman nazi
lerinini sınır dışına çıkarılması 

için şimdi hiç bir sebep olma
dığına karar vermiştir. 

Tür.e b:ıkanlığı polise verdiği 
emirde hiç bir yabancı teşek· 
külün lsviçrenin içeri işlerine 

karışmıyacağını ve her türlü 
propagandadan sakınacağını 
bildirmiştir. 
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~ Kiralık ane 
N Birinci kordonda Tayyare 

nineması yakininde çok kul
lanışlı ve konforu haiz bir 
ev kiralıkbr. Taliplerin lzmir 
borsasında bay Fehmi Sim

saroğluna müracaatları. 
Telefon: 3039 2-10 (S.5-6) 

j 

Erzincan, 26 (A.A) - Dün 
buraya gelen on uçak adlannı 
almış oldukları Trabzon, Sür
mene, Rize, Hopa, Gireson, 
Görle şarlarını dolaşarak Üzer
lerinde uçuşlar yapmış ve be
yannameler dağıtarak dönüp 
gitmişlerdir. Uçakların saat 
16/30 da alanda binlerce hal
kın, komutan ve sübayların 
il başkan ve işyarlarının katıl

masiyle çok parlak olan ad 
konma töreni yapılmış, söylev
ler verilmiştir. Uçaklar yarın 
Diyarıbekire döneceklerdir. Tö
rende uçaklan ad alan yerle
rin mümessilleri de bulun
muştur. 

Gireson, 26 (A.A) - Bu sa-

hah sekiz buçukh üç uçaktan 
mürekkep bir hava filomuz 
şehrimiz üzerinde çok alçaktan 
turlar yapmış, sokakları doldu
ran ve pençerelere koşan bü
tün şehir halkı sıcak bir ilgi, 
büyük bir sevinç ve heyecan 
içinde uçaklarımızı candan se
lamlamışlardır. Uçaklarımız şe
hir üzetine başbakan ismet 
lnönünün hava tehlikesi bildi· 
ren kıymetli sözlerinin baıa 

0

parçalarile Türk hava kuru
munun hava tehlikesinin bilin
mesi ve hava kurumuna her 
yurttaşın yardım etmesi hak
kındaki sözleri yazılı kağıtlar 

atmışlar ve Trabzona doğru 
yollarına devam etmişlerdir. 

Bazı Yunan limanlarında 

ltalyan harp • 

Niçin habersiz 
İtalya hükômeti 
Atina 26 (A.A) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Bazı Yunan limanlarına bir 

takım ltalyan harp gemilerinin 
önceden haber verilmeksizin 
girmeleri hakkında yetkili çe
ven)erden biJdirildiğine göre, 
ltalyan makamatı Yunan hüku
metine şu izahatı vermiştir: 

Yunan hükümetinden evvel
ceden müsaade almaksızın Yu· 
nan kara sularında geçenlerde 
durmak mecburiyetinde kalmış 
olan Italyan donanmasına men
sup gemiler Yunanistan'a git
miyorlardı. Bunların Yunan 
kara sularında durmaları düşü-

Meksikanın 
Ulusal bayramı 

Ankara, 27 ( A. A ) -
Meksika ulusal bayramı müna
sebetiyle Meksika birleşik hü
kümetleri cumurluğu başkanı 
ile cumur başkanımız arasında 
çekilen telgraflar : 

Meksika birleşik hükümetleri 
cumuriyeti başkanı S. E. sre
neral Lazaro Cardenas. 

Meksiko 
Meksikanın ulusal~ bayramı 

münasebetiyle son ekselansla
rınıza saaıimiğ tebriklerimi su
nar ve şahsi saadetleri ve 
Meksikanın bayındırlığı husu
sundaki hararetli dileklerimin 
kabulünü r!ca ederim. 

Kamil Atatürk 
Son ekselans Kamal Ata· 

türk cumur başkanı 
Ankara 

Meksikanıo ilam istiklalinin 
yıl dönümü münasebetiyJe gön
dermek lütfunda bulundukları 
tebrik telgrafından dolayı te
şekkürlerimi sunar ve Türk 
milletinin refah ve ikbali ile 
ıahıi saadetleri için besledi
ğim saoıimiğ temennilerimi arz 
ederim. 

ı 
izahat verdi 

nülmemiş bulunduğundan vakıt 

ve :ıamaniyle Yunan hükume
tine haber verilmemiştir. Bu 
yüzden bu duruşların ne siyasi 
ne de askeri hiçbir mltftfyıeti 
olmadığını söylemek fazladır. 

Ayni çevenlerde yukarıki 
izahata dayanarak söylendiğine 
göre ltalyan gemilerinin Yunan 
kara sularında durmaya mec
bur olmalanna bazı gazeteler 
tarafından verilen manayı, ne 
hadiseler ve ne de ltalyan ve 
Yunan hükumetlerinin siyasa
ları haklı göstermez. Bu siyasa 
derin karşılıklı dostluk hislerin· 
den gelmektedir. 

Me..-aklı bir av 
Peşinde 

- Baştarajı J nci sayf ada -
lıkesi değildir" dedikten sonra 
Rusyanın Memeldeki durumu-
nun Litvinof'un Cenevredeki 
durumu ile tezad teşkil etti-
ğini ilave etmektedir: 

Siyasi avcllıklar 
Berlin 27 ( A.A ) - Havas 

Ajansı aytarı bildiriyor: 
Göring tarafından geyik 

avına çağrılan Gömböş dün 
yanında Macar siyasa adam· 
ları bulunduğu halde Alman· 
Litvanya sınırında bulunan 
Memoniene gelmiştir. Lehista
nın Berlin elçisi de son za• 
manlarda Memonien de Gö
ring ve Lehistan sü bakanlığı 
yönetgelerile birlikte avlan· 
mıştlr. 

Diğer taraftan Von Ri~ben· 
trop Birinciteşrinde Lahistan· 
da ava çıkacaktır. Bu Alman 
diplomatik faaliyetinin başlan
gıcına bir işaret gibi görül
mekte ve Eehistanla Çekos
lovakya arasındaki gerginliğin 
Sovyet tesirinin ve nihayet 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığının 
ortaya çıkardığı meselelerin 
Memonien görütmelerinde mev· 
zuu bahsedildiği veya edilece-
ıli sanılmaktadır. 



PARDAYANLAR 
- 1 - YAZAN : Mişel Zevako 

Tiksindiğim insanlar orada! Beni 
Felakete yoksulluğa atanlar orada! 
Yalnız zemin katından iba

ret bulunan basık evin dış man
zarası pek fakirane ve çirkindi. 
Açık olan bir pencerenin ya
nında, zadegan armasını havi 
bir koltuğa saçları dökülmüş 

çıplak başlı Fransa kralı birin
ci Fransuvanın zamanındaki sa
vaş alanlarına iştirak ed~n ku
mandanların müthiş ve çetin 
simalarını andıran sert çehreli 
bir adam, bir ihtiyar otur
muştu, 

Bu ıhtiyar gözlerini uzakta 
göke doğru yükselen heybetli 
"Monmaransi,, şatosuna dik
mişti. Biraz sonra gözlerini 
oradan ayırdı; 

- Kızım!... Kızım nerede? 
Sözlerini mırıldandı. Salonu 

süpürmekle meşgul bir hiz-
metçi kadın: 

- Matmazel ormana inci çi
çeği toplamağa gitti ... 

Cevabını verdi. 
İhtiyarın alnını çerçeveliyen 

şefkat ışığının parıltısile gü
lümsedi: 

- Evet, pek doğru, ilk ba· 
hardır. Her ağaç bir çiçek de
mektir. Her yerde açan çiçek
lerin kokusu gönüle serinlik 
verır. 

işte bu tabii güzzelikten 
daha güzel bir çiçek de; be
nim Janım, sevgili kızım, güzel 
yavrumdur. 

Sözleri döküldü. Yine uzak
ta bir canavar gibi tepenin üs
tündeki şatoya gözlerini çevir
di: 

- Tiksindiğim insanlar ora
da l Beni felakete ve yoksul
luğa atanlar orada ! Evet bir 
vakıtlar bu geniş arazinin sahi
bi idim. Piyen Sinyoru iken 

Şimdi Konne Tablın zulmün
den tamaından kurtulan şu ufak 
yere sığındım. Güçlükle ge· 
çınıyorum sefil bir hayat ... Ne 
yapayım? Aklım başımdan 
gitti! Ne diyeyim? Bu herif 
hala peşimi bırakmıyor. Bu son 
sığındığım yuvamdan da çıkar
mağa uğraşıyor! Kim bilir? Ya
rın kızım belki sığınmak için 
yer arayacak benim güzel ]a
nım! Topladığın çiçekler son 
çiçeklerindir. 

Dedi gözlerinden sızan göz 
yaşları buruşuk kederli yüzünde 
yol açarak yere düştü. 

Birdenbire beti benzi sarar
dı, soldu; siyah elbiseli bir 
atlı kapının önünde durmuş, 1 
atından inerek saygı ile içeri 
girdi. ihtiyarın önünde bir iki 
saniye kadar eğildi, durdu. 

- Hay Allah cezanı versin! 
Monmoransın zabıta memuru! ... 

Mınltısı dudaklarından dö
küldü. Si ıah elbiseli adam 
doğrulmuştu: 

- Sinyor dö Piyen, size 
verilmek üzere sayın Konneta· 
bl'den bir buyruk aldım .. dedi. 

Vücudu tir tir titremekt~ 
olan ihtiyar sordu: 

- Bir buyuruk mu? 
- Sinyör Dö piyen bana ve-

rilen ödev pek müşkül ve acı
dır. Size verdiğim şu kağıt 
Paris parlamentosunun dünkü 
kararnamesinin bir kopyesidir. 

Yerinden şaşkın bir halde 
f ırlıyarak kollarını kavuşturan 
Sinyör Döpiyen: 

- Parlamentonun bir karar
namesi mi dediniz?! Bay yine 
Konnetablin yeni bir kinine 
mi uğrıyorum? Haydi çabık 
söyleyiniz. 

Diyelhaykırdı. Utangaç zabı· 
ta memuru yavaş bir sesle: 

- Sinyor, kararname; sahip 
olduğunuz araziyi; Fransa kralı 

on ikinci Lui, Monmoransi ha
nedanına verilmesi icap eden 
bu malikaneyi size bahşetmekle 
hükümdarlık hakkını suiistimal 
etmiştir. lşte bir ay .zarfında 
köy, orman, çayır ve evınızı 
Konnetabl cenaplarına teslim 
edeceğinizi bildiriyor. Buyuruğ 
bu! 

Sinyor dö J>jyen hiç bir ha
rekette bulunmadı. Yalnız benzi 
daha ziyade sarardı. Dışarıda 
çiçek açmış bir erik ağacının 
dalında bir bülbül öterken, ih
tiyar da salonun sessizliğini 

titrek sesle yırtıyordu, bağırı

yordu. 
- Ey benim sayın bayım, 

Onikinci Lui 1 Siz anlı şanlı 
Fransovam 1 Mezardan başınızı 
kaldırınız da, kırk savaş ala
nında canını vermekten çekin· 
miyen, kanını dökmeği şeref 
bilen bir ihtiyar askere nasıl 
muamele edildiğini görünüz ? 
Geliniz, ey ulum l Mala, mülkü 
ve serveti elinden alınarak bir 
lokma ekmek dilenmek için il 
dö Frans yollarında dolaşan 
bu ihtiyar askerin acıklı halini 
görünüz 1... 

Bu acıklı sözler zabıta me
murunu sarstı, titretti. Elinde 
korkunç kararnameyi yavaşça
cık masanın üzerine bırakarak 
hemen savuştu. 

O vakıt bu evde matem ha
vası esmeğe başladı, iniltili 
sesler baş gösterdi : 

- Kızım! Benim sevgili Ja
nıml Ah yarabbi şimdi o yurd
suz, ekmeksiz kalacak l Mon
morans! Sana ve bütün çocuk-
1arına lanet.. Ocağımızı sön
dürdün! 

ihtiyar buruşuk ellerini sıktı, 
yumruklarını şatoya doğru uza• 
tarak, gözleri döndü ve bayıldı. 

Felaket pek müthişti. On 
ikinci Lüi zamanındanberı sin
yor Döpiyene ait Marjansi ara
zisini o kullanıyordu. DPikordi 
ayaletini idare eden bu zatın 

eski haşmetinden arta ka
lan yeıane malikane idi. Ser
veti mahvolunca, Kcnnetablin 
arazisiyle çevrilmiş olan bu 
toprağa sığınmıştı. Bu zamana 
kadar kendisini yaşatan biri
cik zevki sevgili Janı idi. 

Marjans arazisinin geliri an
cak bu yavrucuğun istikbalini 
temine kifayet ediyordu. Fakat 
şimdi f Elde avuçta on para 
yok ! Parlamentonun kararı ge
rek Jan Döpiyen ve gerekse 
babası için çok uğursuzdu. Se
falete doğru yürüyorlardı. 

* . .. 
Jan henüz on altı yaşında 

idi. Zayıf, zarif bir kadıncık ti
pi vardı. Görenleri hayran bı· 

rakacak derecede güzel ve sı
cak kanlı. 

Parlamento kararının verildi· 
ğinin ertesi gün pazardı.Her gün 
gibi yine aynı saatta dışan çı· 
karak Marjansi'nin kenarında 

bulunan bir kestane ormanına 

girdi. Akşam yakındı. Çiçek· 
lerden yapılan güzel koku or

manı sarmıştı. Jan heyecanlı 
ve bir eli kalbi üzerinde oldu
ğu halde ağaçların altına koşa· 
rak yörüyor: 

- ltiraf etmeye cesaret ede
bilecek miyim acaba? Bu akşam 
evet artık bu akşam herşeyi 
söyliyeceiimf Bu müthiş; fakat 
tatlı olan gizliliği ortaya çıka
racağım. 

Sözlerini mırıldanıyordu. bir
denbire iki kuvvetli kol beline 
sanlarak titrek bir ağızla: 

- Sonu Var -
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Sanatkar-Kadın ve aşk 
T olstoy Küçük Son
yayı nasıl sevmişti? 

evna Bers pek 
körpe iken Kont 
Tolstoyla nişan
lanmıştı. ilk gü-
nlerin heyecanı 

içinde büyük bir 
adama, bir san' -

at ökesine karı 
olmanın ne ka
dar zorlu, hatta 
hayal kırıcı bir 
şey olduğunu 

bilmiyordu. On 
sekiz yaşında, 

sevimli, masum, 
yüzlü bir kızca
ğızdı. Hayat yo
lunun bir dö
nemecinden önü
ne çıkan bu 
elleri şan ve 
şerefle nişanlıyı J o/stoy ve karısl &myıı 
hayranlıkla seyrediyordu. Yirmi ken o da onu takip ediyor, 
sene sonra ayni adamın elin- yardım etmek istiyordu. 
den: u Aşk yoktur. Birleşmeyi - Bırak Sonia. Sofi'nin ya-
icap ettiren cinsiğ bir ihtiyaçla tağım ben yapacağım. 
bir hayat yoldaşına dayanmayı Örtüleri acemicl! açtı. Sofi 
icap ettiren şuuriğ bir ihtiyaç biraz titredi. Sonia köşede 
vardır.,, yollu yazılar çıkaca~ını uyuklamıştı bile .. , 
hissetmemişti. T olstoyun küçük halası Tat 

Mamafih nişanlısıyla geçir- yana Aleksandrovna bir par-
diği ilk yaz mevsimi enfes makla bir Rus melodisi çalı-
bir aşk masalı oldu. Sonia kü- yordu. Boydan boya açık olan 
çücek ateşli ellerini saadete büyük pencere'erden şatoyu 

uzatıyor, büyük nişanlısı onu çevreleyen bütün göret, orman 
bu kadar saf, görmekten tit- sanki odanın içine sokulmuştu. 
riyordu. Tolestoy, bir kollej Sonia kirpiklerini indirerek 
talebesi gibi bu derece açık ve kalbi heyecanla şişerek bun-
bir saadeti tatabiJmesine şa- lara bakıyordu. Leon Tolstoy 
şıyordu. henüz hislerini izhar etmemiş-

Bu şaşkınlığın ve hatta he- ti. Böyle iken Sonia bu vahp 
yecanın derecesini anlamak için göretin, bu evin, bu herkesten 
artık kontes T olestoy adını ve her şeyden uzak yalnızlığın 
alan küçük Sonianın hatırala- kendi hayat kadrosunu çizdiği· 
rına göz gezdirmek gerektir. ni anlıyordu. 
Zira büyük edibin hayatını ve Salonun loşluğu içinde bir göl-
egoist ruhunu bundan daha ge yanına yaklaştı. T olstoy So-
güzel tasvir eden bir vesika nianın elinden tuttu. Y avatça 
bulunamaz. ıu sözleri fısıldadı: 

Bir Ağustos ayınıo başlan- - Ne kadar sade ve açık-
gıcındaydı Sonia, annesi ve iki ıını:ı. 
hemşiresi lsnaya Polonyada Bir kaç gün ıonra onu bir 
Bera aylesinin eski bir dostu kenara çekecek bir eğlence 
olan Leon Nikolaviç T olstoyla teklif etti. 
hemıiresinin malikanesine gel- Yemek yenmiıti. Bnytik mum-
mişlerdi. Burası oldukça vahşi lar kendi göz yaşlarıyla sön-
bir yerdi. Araba durunca üç müşlerdi. 
genç kız, biraz sıkılarak ayağa - Sonia yazacaklanmı oku-
kalkblar. Eteklerini topladılar. mak ister misiniz. 
T olostoy hemen göründü. Ko- Elbette ... 
nuklarına bir şatoyu andıran - Fakat ben her kelimenin 
binanın büyük parkını gezdirdi. ilk harfını yazacak aşağısını 

· Çilek tar lalan arasında dolaş- rı ıiz kendiliğinizde bulacaksınız. 
tilar. Kırmızı çilekler, kokulu - Nasıl olur bu... Pek im-
çiçekler arasında Sonia sarı . kansız bir şey görünüyor. 
kadifeden elbisesı)e bir papatya Bir tebeşir parçasını eline 
çiçegini andırıyordu. Tols- aldı. Halılar üzerine şu harfleri) 
toy onu dikkatle süzdü. yazdı: 
Bu yllzde beliren kavrayıcı V. J. E. V. S. D. B. M. F. C. 
güzellik onu pşırttı. Tolstoy S. M. V. L 1. P. M. E. H. 
karısına öyle bağlanmlfb ki Bu zorlu muadele krrf181nda 
yanından aynlmaz olmuştu. Sonia'nın kalbi tiddetle prpb. 
Sonia valizleri boplbr ft ltem- T oı..oyun yazmek iatedit}i dim
tuileriDin yetuhl'8RR in lar- leyi bir bakııta okum•sh.llmi 

•• $• 

' $ .. ~: 
de kendilerine garip ve efsanevi 
benzeyen bu dakikalann heyeca
nını yadırgamıyordu. Sonia ya
vaşça okudu: " Gençliğiniz ve 
mesud olmak işti yakınız bana ih
tiyarlıyışım ve mes'ud olabil
bilmekliğimin imkinsızlığını 
pek zalimane surette duyuru
yor . ., 

Yukarıdan bu oyunu gözet· 
liyen bir seı hoşnudsuzluğunu 
hissettirircesine Soniaya yat· 
mak zamanı geldiğini habrlatb 
ve kayboldu. 

Sooia o geceki heyecanını 
hatırlarında büyük bir kudretle 
canlandırıyor. Böyle nefis ve 
şaşırtıcı birçok geceler yaşa

dılar. Mehtablı gecelerde bir
birlerine sokularak at gezin
tileri yaptılar. 

Samanlar içinde · oynaştılar. 
Tolstoy genç bir kalpteki aşk 
heyecanını bulmaktan yorul· 
muştu sanki,_ Bütün bunlardan 
sonra ayrılmak zamanı gelmiş
ti. Valizler arabalara yerleşti· 
rildi. Sonia annesi ye hemşire· 
leri aynbyorlardı. Tolstoy: 

- Ben de birlikte gelece
ğim, dedi. 

Sonyaya dikkatle bakb. Bu 
bakış herşeyi anlatmaya yet
mişti. Beers aylesi Tolstoya 
bilyük kızlarını vermek iste
dikleri halde onun Sonyaya 
tutulmuş olmasından endişeye 
düşmüşlerdi. Günler geçiyor, 
geçiyor, Tolstoy tiç hemşireden 
hangisini istiyeceğini henüz 
bildirmemiş bulunuyordu. Hatta 
Sonya bile birlikte yaşadıklan 
heyecanlı aaatlara raimen 
T olstoyun kendisini iatiyeceğine 
emin değildi. Bir akpm T oLt
toy genç kızın avuçlan içine 
ktiçük bir kağıt parçaaı bırakb. 
Ve yavatça 

- Cevabınızı bekliyorum, 
dedi. 

Evlenme hazırlllı 
T olatoyun Sonyayı istediği 

anlaphnca evlenme hU1rbğı 
baıladı. Sonya mağazalan do
laşırken bile peri masalını ya
tıyordu. 

Aylesinin kederinden ziyade 
T olstoyun habratını okuduğu 
zaman ,aşumı,tı. Bu adamın 
hayatı kendisine miithiş görü
nüyordu. içinde ikinci bir kor· ' 
ku daha vardı. Bütün ömrünce 
aşkı kaybedeceğinden üzülü
yordu. 

T olstoya gelince o bir aşık 
gibi sabırsazlamyordu. Nişanlı· 
hk hayatları bir haftadan fula 
sürmedi. Nitanlısına kıymettar 
bir gerdanhk verdi. Evlenme 
glni Soniayı bir lreoua çekti. 
Vali•ler a.erindıe ot•..' '•~ 
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Kıza kıskançlığını göstereo/ 
binbir sual sordu. Sonya göz• 
yaşlarını tutamadı. Çok ağladı.\ 
Nihayet kilisede evlenme tö·\ 
reni yapılacaktı. Sonya gelinlik/ 
duvağının içinde titriyordu. Ni
şaıtlısı daha szelmemişti. Gelinin) 
yanında yer alan matmazel dö
nörler bu gecikmeye hayret 
etmekte idiler. Güller soluyor
du. Bir saat, iki saat geçti .• 
Herkes sabırsızlanıyordu. Son
yaya gelince beyaz gelinliğile 
bir melek gibiydi. Çehre~i sol
gundu. Belki de bundan son· 
raki intizarları, hayatın ebedi 
beklemeler içinde geçecek olan 
günlerini düşünyordu. Ansızın 
kontun oda hizmetçisi göründü. 
Valizler yapılırken konta teuıiı 

İ:' bir gömlek bırakmayı unuttuk• 
larını, Pazar olmak münasebe• 
tiyle her tarafın kapalı oldu· 
ğunu, valizlerin yeniden açıl
dığını, kontun bundan ötürii 
geciktiğini anlattı. Nihayet 
Tolstoy geldi. Tören de yapıldL 

Yeni evliler Eyliil sağnağı 
altında kiliseden çıktılar. Lüks 
bir otele .indiler. Tolstoy hatıra 
defterinde bugünü şöyle anla
tıyor: 

"22 Eyliil 1862... Saadet 
İçinde yüzüyorum. Bütün bun
ların hayatla bitmesi bana iuı· 
kansız görünüyor.,, 

Üç sene sonra 1865 dede şu 
satırları yazmış bulunuyordu: 
Sonya ve ben saadetimizin ne 
kadar korkunç bir şey olduğu· 
na duyduk. Dua ettik. Onu 
seviyorum. Yanyana otururken 
birbirimizi sevdiğimizi biliyoruz 
O bana soruyor: "Oca2ın boru-

ları neden böyle konmuş?,, Ya
hutta "beygirlerin hayatı niçin 

bu kadar sert"Onu seviyoruı:P· 
Fakat uzun zaman başbaşa ka-
lınca da sonu sormaktan ken
dimi alamıyorum. "Sonya ne 

yapalım. Söyle ne yapalım?" 1 
Ve o gülüyor. San elbisesiyle 

küçilk bir kız gibi bana doğru 1 
ilerliyerek dilimi çektiği zamall 
da onu ıeyiyorum. Kafasını ar

kaya atbğı dakikalarda oo• 
seyretmekten hoşlanıyorum. 

Gittiği, ürkek çehresindeki he
yecanları, çocuk çehresini stı .. 

viyor, onu doya doya seyret

mekten hazlanıyorum." Telıtof 
karısından 82 yaşında ayrıldı. 

Aleni teşekkür 
Bileklerine altın bilezik 

takmaya çalışbğı talebesinin 
attığı kurşunlarla ölen bet
baht zevcimi mezara kadar 
takip ederek actlarımızı pay
laşmak suretile nezaket ve 
insaniyet eseri gösteren sa-
yın ilbay Fazlı güleç ile 
kültür direktör ve erkanına 
mektep direktör ve öğret· 
menlerine ve diğer sayın ar-
kadaşlarına teıekkürleriuıi 
ıunanm. 

Merhum öğretmen Ali 
Haydar zevcesi Hayriye 
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- Büı/Jir gece lıikôrelnüıden -
s··Eski Iran hükümdarlarından ta yetişti. Geyiği öldürdü. 

undbad isminde bir padişah Artık geri dönmek için hazır-
\'ardı Bu h-k- d b.. 1 d "k · u um arın en u- anıyor u. 
!du zevki avlanmakh.Memleket Fakat Sündbad gpyiğin arka-
' are · d l sın en başka boş zaman- sından koşarken bir hayli yol 
da~nda hep hayalını kırlarda almıştı. Y oru!muş ve terlemiş-
ag~rda avlanarak geçirirdi. ti. Onun için askerlerinin ya-
.. ~ır şahini vardı ki bunn kü- uma gitmeden evvel biraz 
ÇUıdü- ·• d 
1 

gun en beslemiş, hususi dinlenmek istedi. Bir ağacın 
t.ırctte terbı'ye etm'ıştı'. ünu l · d B ~ t gö gesıne var ı. u agaç an 

Pek çok severdi, gece gündüz yağa benzer bir su sızıyordu. 
Yanınd 
\lak an ayırmazdı. Her ne Padişah hararetinden fevka-
b ıt ava çıkacak oJsa şahinin Jade susamış olduğu için Şa-
._0Ynuna altından bir tas ta- hinin boğazındaki altın tası 
l(lrdı. 

aldı. Ağaçtan sızan su ile dol· 
GOnlerden bir gün Sündbad durdu. Yanına koydu. Teri 

gene ' 
tel ~va çıkmışb. Gayet gü- biraz kuruduktan sonra bu 
gö d'~ır ormanlıkta bir geyik suyu içecekti. 
tür u, geyiği tutmak için bü- Bu sırada Şahin yerinden 

11 adamlarına emir verdi: uçtu, su ile dolu olan tasa 
raf:d Bu geyik her kimin ta- kanatlarile çarptı, tas devrildi, 
onun ~n kaçarsa, iyi bilsin ki, su döküldü. Padışah bu hali 

D oldüreceğim! görünce: 
ed' tt 

Sün~b d' - Galiba Şahin de çok su-
tiin ad a ın yamnda olan bü- samış oJacak.Hayvan su istiyor. 
ile e ~-~lan büyük bir itina Diye düşündü. Tekrar tas ile 
lar g rf 1gı her taraftan kuşattı- su doldurdu. Şahinin önüne 
ele. u .kıymetli avı mutlaka koydu. Fakat hayvan ikinci 
gelen~eçırnıek için ellerinden defa olarak kanatları ile tası 
hiç b' Yaptılar. Fakat geyik devirdi. Su yine döküldü. 
rudanırd t~rafta varmadı. Doğ- Bu defa padişah kızmıştı. 
tine d o~ruya Sündbad'ın üze- Belinden kılıcını çekerek Şa-
Ylklaşı ogru yürüdü. Yanına hini vurdu. Kılıç Şahinin ka-
sıçray l yaklaşmaz öyle bir nadına rastladı. Kanat hayva· 
başı uış a atladı ki padişahın 

cund nın vücudunden ayrıldı. Şahin 
rette halk a? • aşb ve bu su- bu aralık yere düşmüştü. Yu-

Bu h a ıçınden kurtuldu. karıya doğru İşaret eder gibi 
?erine hYrkt verici hadise ü- görünüyordu. Bunun üzerine 
Sündb d~r es şaşırıp kalmısb. db d b k ld k 
birbir) a . J~ bütün adamları Sün a aşını a ırıp yu a-
lardı erınkın yüzüne bakıyor- nya baktı. Ağacın üstünde 

_ ve endi kendilerine: büyük bir yılanın durmakta ol-
Acab d' h duğunu gördü. ne "ap ka pa ışa ımız şimdi 

· ' aca ? ı · · d h . Meğer bu ağaçtan sızan su tnııe k b çımız en angı- Ş 
11ıin öldu: .~hat bulacak ve ki- yılanın zehiri imiş! Zavallı a-

Di" 1ruJnıesini emredecek?,, hin padişahı bu zehirin tehi -

S .. ,or ardı kesinden kurtarmak ıçın tası 
Undb . 

latın n ad, yanında bulunan- devirir ve suyu dökermiş! 
hata le demek istediklerini der O vakit Sündbad, Şahine 
b~r ş: adı.: Fakat hiçbir kimseye vurmakla ne büyük hata yap-
çıflneky .8 ?Y1emedi. Vakit ge- mış olduğunu anlamıştı. Fakat 
k sızın · - · k d · · t · b 1 d oşrn ~ geyıgın ar asın an ış ış en geçmış u unuyor u. 
llletı· aga başladı.Belindeki kıy- Padişah kanadı kırılan Şahin 
Verd~ ve mahir Şahini de sah- ile avladığı geyiği atının ter-

Ş:h. kisine bağladı. Askeri tarafına 
ıreti ı'leınkahızla gitti. Bütün kuv- gitti. Yazık ki Şahin kanadın· 

kt dan aldığı yaradan kurtulamadı. 
<lrkas d çma a olan geyiğin k ın an f . K Bir kaç gün içinde bütün gay-

Otku ye ıştı. anatları ve retli tedavilere rağmen öldü. 
na gö ~ç gagası ile geyiğin başı- Sündbad Şahinin ölümünden 
d· ıune v d H 1ni bit ur u. ayvam ken- son derecede müteessir olmuş-
düşürdü nıez bir halde yere tu. Faknt son pişmanlık fayda 

· ~rkasmdan padişah vermemişti. ........... 
\' '"Bütün Endişeler dağıldı 

agnıur her tarafta üret
~~~~~ yüzünü 2üld~rdü 
k er Yeri b (Ozel)- Yağmur sevinç duymuştur. Onümüzde-
eı ile 

111~kz~len suladı. Mer- ki ekim devresi için şimdiden 
Sotna v hısar, Kırkağaç, endişeler baş göstermeğe, kalb-
8Cl.ba Sel'hAfyon hattında Ka- lere kıtlık korkusu salmagv a 
k ' a ı f' 
. arıları d h~, Alaşehir ve yu- başlamıştı. Bol sular bunu da-

tun il t a 11 almak üzere bü- ğıth. 
Ya doydoprakları kana kana su- Tecrübeli müstahsillerden ba-

'

.d u. o·· 1 detı· un gece yağan zılannın tahminlerine göre bn 
bolJaşlıı TYağrnur bugün gene yıl hava yağmurunda hasislik 
latatda · k'~r~uUu civannda tar- yapmıyacakhr. Bütün ilin zür-
gtld;. Ç uçuk gölciikler husule raında genel bir ferah duyulu-
ıu ışıJd 0raldaşan toprağın ü- yor. Çiftçiler, hava aç.ılır açıl-

(J adı. Y maz nadas tarlaları derhal sür-
reJnıen bu v • meğe girişeceklerini söylemek-

- yagnıurdan çok tedirler. 

1 
~ vrupad;ki-Alt~nlar 

tada .. Pbadaki altınlar A . y .. aşk merı-
l 0t1ar. D·· a Yerde rahat etmi-

dareke u
1
n
1
ya harbinde, mü-

an Yı arında 
p !.ionrak· ve on-
t'ktlar dol ı yıllar içinde va-
ı aya t usu altın hep Ame-

A.. aşındı. 

dille;duPadaki son d 
Ya e dol urum ve 
a() harbı aşan. . harb, dün-
! ıler, A gıbı korkunç 
1 etıetinin ~rupa büyük dev· 
1 ak ~tti l ışlerini allak bul
iltını A.-_ ~ndra piyasası altın-

.. ~erıka k 
ı'hı .. ya açırıyor. Bir 

once Savthemten li-

manından kalkan Avropa adın
d<'ki vapurla Nevyork'a bir 
buçuk milyon lngiliz liralık 
alim gönderilmiştir. Bir iki 
gün sonra daha dört milyon 
lngiliz liralık albn gönderile
cekmiş. 

Londra piyasasında en büyük 
altın stoku, Amerikalıların he
sabına sabn alınmış olan 200 
milyon lngiliz liralık albn sto
kudur. 

Eğer buhranın arkası kesil
miyecek olursa bu altınların 
laepm A,,ıaeıibn tgpiicakmıı. 

Alma yada iş Dur m 
·ı A r aları Ve Tersaneler 
şçi Almakta Devam Ediyor 

K ş Girmeden işsiz erin Sayısı 2 Milyona Düşecek 
Berlin (Ua Press)-1932 so- ancak mevsim işlerile meşgul- para alanların sayısı da 421 

nunda Afmanyada işsiz!erin j durlar. Lakin ne de olsa bu bin kişidir. Bütün bu sayılar 
sayısı altı milyonu bulmuştu. 1 kadar kocaman bir yekünun 1933 sayılarının ancak üçte 

Resmi istatistikte goru- tekrar çalıştırılmasının moral biri veya daha azdular. Bütün 
len bu sayıdan başka, işsizle- ve ruhlar üzerindeki tesiri pek begendiğimiz derecenin elde 
rin ayleleri gibi daha ne mil- büyüktür. Geçen seneye kıyas edilmesine, bu sene ziraat iı-
yonlar vardı. Bu durum Avru- edilirse işsizlerin sayısı ancak lerinin ileriletilmesine verilen 
pada eşi bulunın yan ve Al- 142,000 azalmış ise de her önemin de yardımı olmuştur. 
manyanın iç işlerini alt üst yerde silrüp giden güçlükler ve Djğer taraftan yapı işlerine de 
edecek bir durumdu. Bu yüz- iktisacl! lrnrşıJıklar ortasında bu büyük gayret sarfedilmektedir. 
den komünistlerin sayısı sür' - ileri dereceyi bulmak da tak- Yapı işlerinde bilhassa genç 
atle artıyor, buna ne Brüning dire değer. Bu muvaffakıyet, ve usta olmıyau işçiler de kul-
ne de General Schle- yeni Alman sisteminin ne ka- lanıldığından, böylece birçok 
icher karşı koyabiliyorlardı. dar eyi işlediğini ve Almanyayı kimseler de iş bulmu~ur. De-
Devletin kurmağa çahştığı ge- idare edenlerin nasıl ülkülerini mır endüstrisi hala yeni işçi 
nel işlerle ne tehlikeli işsizii- bilerek tek bir ideal uğruna almakta devam ediyor. Silah 
ğin ve ne de komünistJiğ:n çalıştıklarını bir defa daha is- endüstrisi ve KieJ, Hamburg ve 
önüne geçilemiyordu. Hükii- pat ediyor. Lübcek'teki tersanelerde, gemi 

1. · l'k b ve harp gemileri yapılmakta met büyük işlere girişerek iş- şsız ı savaşının ütün ince-
l·ı ı · olduiundan buralarde bilhassa sizlig .. in tehlikesini kökünden ı t erıni gösteren son bir bil- bilgili amele yer bulmaktadır. 

koparacak kuvvette deg-il- dirigde çok enteresan sayılar K d k imya endüstrisin e i işçi sa-
di. İşte Adolf Hit!er ida- görünüyor. Eskiden dışardan yısı da çok yüksektir. Daha 
reyi eline aldığı za- serbestçe bulunan işlerle meş· bir takım işlerde de bir çok iş· 
man bu işsizler milyonu kütle- gul olanların sayısı en çok iken çiler iş buluyor. Yalnız dokuma 
sının karşısında bulunuyordu. şimdi yoktur. İşlerine bağ- işleri gibi bazı işlerde ara 
Bir şubat 1933 hükümet söy- lı olan gruplar en çok iş bu- sıra iş azlığı görülmektedir. 
levinde Hitler dört seneye ka- }anlardır. Böylece 30 Haziran Gemi ve gemicilik işlerinde de 
dar Almanyadn işsizliğin önü- 1934 ten 30 haziran 1935 e çok canlılık yardır. Dikkate 
ue geçilmelidir dediği zaman kadar serbest bulunan işlerde değen bir de hususi memurla-
Almanyanın en mühim bir is-
teğini söylemiş oluyordu. Her 

işsizlik ancak 165,000 azalmış rın artmasıdır. Bilhassa dakti-

şeyden evvel işsizlikle uğraş- ise de kondoktör işlerinde 439 ]olar i~in pek çok iş vardır. 
mağa mecbur o!an yalnız Al- bin işsiz, iş bulmuştur. Diğer Genç yapı teknisyenleri de çok 
manya değildi. Hemen her hü- taraftan boğazı tokluğuna ça- aranmaktadır. Resmiğ biJdiri-
kiimet ıç işlerinin düzenlik lsşan işçilerin sayısı 400.000 ğin daima tekrar ettiği "genç" 
içinde olması için işçilere iş azalmıştır. Hükümet parası ile kelimesi de dikkate değer. 
ve ekmek bulmakla uğraşıyor- kurulan bir çok işler ~ erine Kısaca söylemek l,izımgelir-
du. Herkes işsiz ve mcmnuni- hususi işler kurulmuş ve işsİ7.- se AJmnn iş durumunun genel 
yetsizlere hiç olmazsa yaşıya- lerin sayısı azaldıkça hükumet görünüşü pek iyidir. Kışa doğ-
cak ve şikayet ctmiyecek ka- bütçesinin boş masraflardan ru işsizlerin sayısı şüphesiz 
dar iş bulmağa ve bu işi kö- kmtulduğu pek açık bir ger- yine iki milyone yaklaşacakhr. 
künden kotaracak çareler bul- çektir. 1935 haziranı sonunda, Lakin ne de olsa dört milyon 
mağa çalışıyordu. Fakat hiçbir Almanyada yardım gören iş- işsizden kurtulmanın rahatlığı 
yerde Almanyadaki gibi yalmz sizlerin sayısı 1,388,000 di. kalacaktır. Demek oluyor ki 
maddi, manevi canlı ve kuv- Bundan 251,000 i işsizlik sigor- önümüzdeki bir buçuk sene 
vetli vasıtalar ve çareler bulu- tasından, 716.000 i buhran içinde bu geriye kalan iki mil-
namadı. yardımından para almakta idiler yona da ış bulunmalıdır ki 

Adolf Hitler daha ilk gün- 1933 tenberi bu sayıların bu "Hitler,, in, nihayet dört sene 
den biliyordu ki Almanyanın derece azaldığı görülmemiştir. içinde işsizlik ortadan kalkabi 
istikbali ve her şeyi ancak ken- Hayır işleri organizasycnundan lir,, sözü yerini bulsun. 
disinin söz verdiği dört sene •• • • • ••••• • • • •• • • • •• • • •••• • • • • •• • • • •• •• • •••••••••••••••• •••• ••••• • ••••••• • • ••••••• ••••• 

' İzmir Belediyesinden: içinde işsizliği ortadan kaldır- ya a 
Eşrefpaşa mal dairesi üzema işinde muvaffak olmasına 

bağlı idi. Bunun için hemen V rinde Şuayip kalfa sokağında 
b esi. ka usulu"· kal- yeniden döşeme ve oradakı' üyük iş davası için büyük 

lağım ağzına havuz yapılması 
maddi vasıtalarla ve yapıcı ve dırıJıyor işi 441.20 lira bedeli muham-

alkh.laki kduvvetlerJe işe başladı. Moskeva, 26 ( A.A ) 11· k menle ve baş sekreterlikteki 
ı sene enberi Almanyada iş- • 

t · · b d 'b şartnamesi ve keşifnamesi mu-sizıiğe karşı açılan büyük sa- eşnnın aşın an itı aren pera-
. l'kl · · h k kende ekmek ve un fiyatları- cibince 15-10-935 1 Salı günü 

vaşın ınce ı erını er es biliyor saat 10 da arık eksiltme ile 
Reı'ch l' k'l' d h nın indirilmesi, vesika usulünün "' ma ıye ve 1 1 a a son ihala edilecektır. 
söylevinde 1934/35 büdçesinin kaldırılması ve et. balık, şeker, 

v • • d f k iştirak için 33 liralık mu-milyarlarının nasıl işsizler mil- yag, patates ışın e iyat o-
l nulması hakkında icra komite- vakkat temit makbuzu veya 

yon arı için verileceğini söyle- banka teminat mektubu ile 
mişti. Hitler rejiminde her işin si ve halk komiserler kurulu 

· yükü, temeli bulma üzerine ku- kararı neşrolunmuştur. 
rulnuştur. Her tesebbüs bu Bu kararda, bunun kolkoz 
gayeye götürüyor. Büyük iş tarım ve hayvan yetiştirmele-
savaşının bugüne kadar elde rindeki büyük ilerleyişin bir 
ettiği erkeklere iş ve ekmek s-onucu oJduR-u yazılmaktadır. 
bulmak, kadınları görecek iş- Fiyatlar her bölgenin kendi 
leı-inin başına, kadınlık ve ana- özel şartlarına göre tcsbit olun 
lık işlerine göndermek oldu. maktadır. Moskova için ekmek 

· fiyatı yüzde 15 çavdar unu 24, 
. Bunl~u ilk defa yapılan ve gö· Buğday unu 14, pirinç 14, et, 

rülen işlerdir. Bu fikirleri Nas- balık 36, şeker 30, tere yağı 
yonal sosyalistlik yeni Alman- 31, ve patates yüzde 14 indi-
yayı kurmak içı'n ortaya. atıl- rlımektedir. 
dığı gündenberi birlikte getir- Başka bölgelerde de fivatlar 
miş ve büyütmüştür. İki buçuk bu ölçüye göre azalblmışbr. 

•••••••••••• 
sene sonra söylenen işte bu 
güne kadar yapılan işsizlik sa
vaşının mu•mffakiyetli sonucu 
nu bildiriyor. Resmi bir 
bildiriğ diyor ki: "1933 ten bu
güne kadar dört milyon işsiz 
yine iş buldu. işsizlerin sayısı 
1,877.000 e indi. Bu da hala 
büyük bir sayı ise de biç ol
mazsa altı miJyonluk işsizler 
ordusunun ancak üçte biridir. 
Şimdiye kadar elde edilen ne
tice gerçekten pek büyüktür. 
iş bulanlann ancak büyük bir 
kısmı muntazaman çalışıp para 
kazanıyor. Küçük bir kısmı 

Moskovada 
Çeko~rovaH SUel heye Dele 

şölen verlldl 
Moskova, 26 (A.A) - Kızıl

ordu genel kurmay başkam 
Egorof Çekoslovak süel heye
tine bir şölen verJDiştir. 

Karşılıklı söylevlerde Rus -
Çekoslovak dostluğu belirtil
miş ve çok kuvvetli olan iki 
memleket ordusunun kesin sulh· 
severliği ve bu orduların keneli 
memleketlerini ve barışı koru
mak ıçın olan önemli rolleri 
arılatılmıştı r. 

mezkur gün ve saatte komis
yona gelinir. 

28-2-8-12 3172 (3191) 

§ Kültür parkı sahasından 

açık olarak geçmekte olan ta

bakhane lağımının imar proje
siPdeki yol ve kanal vaziyetle-

rine uymak suretile Basmaha

neden erkek lisesine kadar 
olan kısmının yapılma ı işi 7951 

35 lira bedeli muhammenle 

bnş sekreterlikteki şartnamesi 

ve keşifnamesi mucibince 15 -
10-935 Salı günü saat 10 da 

açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için 597 liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
mezkür gün ve saatte komis-· 
yona gelinir. 28 2 8 12 

3171 (3190) 
iki merkep, iki inek,iki keçi, 

bir koyun, bir dana 30-9-9.35 
paZ:rtesi günü saat 1 O da hay
van pazarında pazarlıkla satı
lacaktır. 

3170 (3192) 

lzmir imarat ve inşaatı umu

. miye Türk anonim sosvetesine 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yclpdan Satışlar , 
~~ 

Uzum 
Çu Alıcı Fiat 

2656 Üzüm kurumu 7 37 8 22 
636 Alyoti bi. 6 75 14 50 
568 M J Taranto 6 37 17 
340 K A Kazım 8 14 
312 Ş Riza Halef 6 25 12 50 
242 V I Talat 6 25 9 25 
209 B S Alazraki 7 25 8 25 
205 Albayrak 6 75 12 
180 D Ardili 6 25 10 25 
152 ViteJ 7 9 
129 T Debas 5 25 7 50 
104 H Z Ahmet 11 12 50 
116 M B Koo 5 6 62 
84 Koo ittihat 9 75 11 
58 H Alyoti 8 9 50 
60 L Galemidi 7 50 9 75 
58 L Reciyo 7 25 17 
31 Çolak O Nuri 12 12 
24 S Abdullah 6 50 7 50 
33 Ş Rem7.İ 6 87 7 12 
22 S Bencuyo 7 25 7 75 
21 P Klark 6 50 6 75 

7 K O lsmail 7 25 7 50 
6236 Yekün 

207333 Evelki yekün 
214169 Umumi " 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

2173 Muhtelif 5 75 15 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
262 Buğday 5 50 
288 Arpa 4 
200 Akdarı 3 12 
30 Susam 12 

192 Kumdan S 50 
100 ton Bals la 4 50 

247 Kepek 3 
500 P. çekir. 2 40 
108 balye pamuk 42 50 

5 50 
4 
·3 25 

12 
7 25 
4 50 
3 
3 40 

45 , reeı 

Para Piyasası 
27-9-1935 

Alış Sabş 
Mark 50 20 50 70 
f sterlin 615 50 620 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 45 
Belga 21 15 21 55 
ltalyan lireti 10 20 10 30 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 84 75 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Ekvatörde 
Süel diktato lük 
Güitto, 27 (Ekvator) (Ô.R) -

Liberal partisi Başkanı Frede
riko Paz Ekvatörde bir süel 
diktatörlük kurmuştur. 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 
denize karşı önü ve arkası 
bahçeli son derecede kon
forlü bir Y ah ( 73 ) elektrik 
ve telefon tertibabru havi 
olduğu halde ehven fiatla ki
raya verilecektir . 

lstiyenlerin ve görmek ar
zu edenlerin [ 5164 ] numa
raya Telefonla müracaatları. 

( 3-15 ) 3153 s. 5·- 6 

Zayi 
İzmir San'atJar mektebinden 

aldığım şahadetnameyi zayi et
tim Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur . 

3181 (3193) M. Faik 

aid emlakim belediyeye birik
miş tanzifat ve tenvirat vergi 
borçlarının tahsili için sosye
tenin Mareşal F evzibulvan üze· 
rindeki 34 adanın 46 ila 51 
sayılı arsalarının satılmasına 
karar verilmiştir. 

isteklilerin şartnameyi gör
mek ve pey sürmek üzere 
9-10-9.35 gününe kadar hergün 
Uray muhasbeciliğine gelmeleri 
ilan olunur. 
19-23-28-4 3018 (3112) 

J 



.... 

Sahlie e 

lzmi" ithalat gümrüğü müdür
lü~ünden; 

K. G. Eşyanın cınsı Tesbit No. 
592 Toz şeker 30 

3 T omates peltesi 30 
Yukarıda yazılı eşya 14-10-935 nci Pazartesi günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin itha· 
lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Gayrimenkul malların 
Açık arttırma ııanı 

lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

lzmirde Emin Piyaleye 600 
lira vermeğe borçlu Mehmedin 
uhdesinde kayıtlı 8-7-930 gün
lemeçli sicilinde 27 sayısında 
kayıtlı Bucada istasyon cadde
sinne yeni 98 kapı sayılı ev 
4,600 lira kıymetinde olup 
tarihi ilandan itibaren 30 gün j 
müddetle açık artırmaya çıka· 1 
rılmıştır talip olanların kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi bu· \ 
çoğu nisbetinde pey akçası 

veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artırma 
1-11-935 Cuma tarihine tesa· 
düf eden Cuma günü saat 11 
de dairede icra olunacaktır. 1 
Müşterilere ait 31-1214 numa· 1 
ralı dosya irae olunabileceği l 
gibi fazla izahatı lazime dahi 
verilir. Talipler bu hususun 
daireye talik olunan açık artır
ma şartnames!ni 20-10-935 ta· 
rihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarını 
ve bu hususla faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrak müs· 
bitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
h:ılde hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda artırma 
bedeli gayrı menkulün yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak üzere artır
manın on beş gün daha temdit 
edilmek suretile 16/11/935 ta
rihinde tesadüf eden Cumartesi 
günü saat 11 de gayri menkul 
en çok artırana ihale edilecek
tir. Satış peşin para iledir mal 
bedeli alınmadan teslim edil
mez mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı feshedilir ve ken· 
disinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedel ile almağa razı 
olursa ona ihale edilir o da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince heman on beş 
gün müddetle artırmıya çıka· 

rılır bu artırmayı alakadarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 

ilanla iktifa olunarak en çok 
artırana ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen kim· 
se iki ihale arasındaki farktan 
ve diğer zararlardan mesul 
olduğu ve tapu harcının Bele
diye ve vakıf icarının ve yüz
de iki buçuk dellaliyenin müş
teriye ait olduğu ilan olunur. 

2173 (3199) 

İzmir Ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

lzmir Servilimeşci Mirali ma· 
lıallesinin mirali sokağı çıkma· ı 
zında ölü Rebiaya ait 32metra 
murabbaı üzerinde ku:ulmuş 
bir yer odası bir mutbah bir 
miktar avlu ile bir tahta hela
dan ibaret olan ve ehli vukufça 
halihazır kımeti 164 lira tahmin 

, edilen 14 kapu sayılı ev ölünün 
vari5leri arasında taksimi kabil 
oln· adı~ -ıdan icra ve iflas ka· 
nununa göre mahkemece satıl· 
masına karar verilmiştir. Art· 
tırmak isteyenlerin ~o 7,5 pey 
akçası veya milli bir banka 
mektubu ıle 31-10-935 Perşem
be günu saat 14 te lzmirde 
bağçeli handa ahı..amı şahsiye 

mahkemesine gelmeleri arttırı
lan bedel muhammen kıyme· 

28, 11 3161 (3197) 

Beyoğlu dördüncü noterli· 
ğioe 

İstaobulda Galatada Kara
köy palasta lstaobul avukatla
rından vekaleti umumiyemi 
haiz avukat Celal Saide 11-
9-935 tarih ve 11009 No. ile 
yeniden verdiğim umumi ve· 
kaletname ile Bozöyük Keres
te fabrikası Müdürü Nazmi 
Tekil ve Muhasebeci izzet ve 
Veznedar Osmana bunlardan 
her ikisinin müştereken imza 
salahiyetlerine mütedair mah
dut salahiyetli vekaletname ve 
salahiyetnamelerim hükümleri 
baki kalmak üzere bun· 
!ar haricinde başkalarına 
İstanbul, Ankara, İzmir ve 
saır mahaller Noterliklerin 
den vermiş oldugum umumi ve 
hususi vekaletnamelerin kaffe
sini ve bu vekillerimin aharı 
tevkil hususunda haiz oldukları 
selahiyetlere müsteniden . baş
kalarına vermiş oldukları ve· 
kaletnamelerin cümlesini hü
kümden iskat ettiğimi ve ke· 
zalik Noterden yapılmamış ola
rak verilen selfıhiyeti mutazam
mın mektupları da hükümden 
iskat ettiğimi beyan eder ve 
bu günkü tarihten itibaren 
umumi vekilim avukat Celal 
Said bulunduğunu ve fabrika
mın umur ve muamelatını ted
vire yani sipariş kabul etmek, 
mal satmak, alıcılara poliçe 
çekmek ve satılan mal muka
bilinde para almak ve muka
bilinde makbuz vermek ve 
çekleri tahs 1 etmek ve 
alınan senedatı tücca -
cariye cirolarına imza et-
mek, bankalarda iskonto mua
melatını ve işin icabı olan mu· 
amelatı ifa emrinde fabrikanın 
müdürü Nazmi Tekil ile muha
sebeci İzzet ve veznedar Os
manın herbirinin diğerile müş
tı:reken imza etmek kaydü 
şartile mahdud salahiyetli ve
kilim olduklarını ve bunların 
haricinde kalmış olan bilumüın 
vekaletname ve salahiyetname
lerin tamamen iptal edilmiş ol
duğunu Ankara, lstenbul, iz. 
mir gazetelerinden biri ile Is· 
tanbul sicili ticaret gazetesinde 
neşrü ilanım ve muamelatı 

ticariyemin yegane merkezi 
olan Bozöyük kasabasının tica
ret mahkemesiude sicil mua
melatını tutan mahkeme kale· 
minede tebliğini dilerim. 

İbrahim .Çolak 
Bozöyük Kereste fabrikaları 
sahibi Bilecik Saylavı Bay 

lbrahim Çolak 
11014. 330 

11 Eylül 1935 
Yedi nüshadan ibaret olan 

işbu azilname dairede saklı as
lına mutabık olmakla Bera), 
ilan lzmirde Yeni Asıra veril
di. 935 senesi Eylül ayının 
11 inci günü. 

Beyoğlu dördüncü noter 
Mitat Cemal Kuntay 

S. Osman 
( 3200) 

tin yüzde yetmiş beşini bulur
sa arttırana verilecek ve aksi 
takdirde ancak arttıraın hakkı 
baki kalmak üzere o günü ko
valıyan on beşinci yeni 15-11-
935 guma günü o saatta yine 
mahkemede en çok arttıran 

üzerinde bırakılacağından art
tırma şartnamesi mahkeme sa-: 
lonuna asılmıştır. daha ziyde 
istiyenlerin makeme kalemine 
baş vurmalan ilan olunur. 

3160 . (3194) 

'l'CNI ASIR 

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

~ :K:Ül3İ:K: 
. VAPURDUMANI 

<3-ÖZ:ı:.... Ü:K: 
V7i7L/V///./:/."//7/Q.L~ · :C.<M. • 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarıf 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

Balı esir vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konuhn iş Balıkesir vilayet merkezind'! 

hükümet konağı binası, bina inşaatı her türlü tesisatile beraber
dir. Bina ve tesisatın keşif bedeli 94182 doksan dört bin yüz 
seksen iki lira 75 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projes!. 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
E - Fenni ve hu5usi şartname~! 
F - Keşif cetveli ve silsilei fiat cetveli 
G - Beş adet plan 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı yedi yüz elli kuruş bedel 

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

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

bin yüz seksen iki lira 75 yetmiş beş kuruşluk kısmı yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 5959 lira on dört kuruş mu· 

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

dair Nafia müdürlüğünden vesika alanlar girebilecekler. 
7 - Teklif mektupları saat on dörde kadar vilayet encü

menine makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten sonra 
teklif zarfları kabul edilmiyecektir. 

24-28-2-6 3082 (3152) ..__ 
MAL YE VEKALETiNDEN: 

Eeki gümüş mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 tarihinden 
itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 
kullanılmıyacağı ve hunun hilafına hareket edenler hakkındada 
takibat yapılacağı 2257 No. hı kanun mucibince ilan edilmiştir. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni 
halkımızın yedinde mevcut bulunan eski gümüş paralarının 

gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan 
fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için malsandıklarına müracaat 
etmeleri tekrar ilan olunur. 28-1-4 3138 (3186} 

Seferihisar ma müdürlü~ü den; 
Mahallesi Cinsi metre murabbaı muhammen K. 

Lira K. 
Çolak lbrahim arsa 324 20 00 
" .. .. 435 30 00 .. .. .. 285 20 00 
" " .. 176 12 00 .. .. .. 286 15 00 .. " " 42 10 00 
" .. .. 21 5 00 .. " .. 42 8 00 .. " " 42 8 00 .. .. " 49 9 00 .. .. .. 42 10 00 .. .. .. 91 10 00 .. .. .. 78 40 00 
Yukarıda yazılı emvaller mübadeleye tabi rum emvali olup 

mülkiyetleri satılmak üzere aleni müzayedeye konulmuştur. ihale 
günü olan 7-10-935 de sürülecek peyler haddi layık görüldüğü 
takdirde ihaleleri bakanlıktan alınacak mezuniyete göre icra kı
lınacağından taliplerin o gün saat 14 de seferihisar maliye dai-
resinde hazır bulunmaları ilan olunur. 3167 (3196) 

Kültür Dirktörlüğünden: 
1 - Tilkilik ve Karataş orta okulları 

namzet kaydedilen çocuklar bugün 
okullarında hazır bulunacaklardır. 

birinci sınıflarına bu yıl 
(Cumartesi) saat 14 te 

2 - Erkek Öğretmen okulu orta kısım birinci sınıfına nam
zet kaydedilen çocuklar yarın (Pazar) saat dokuzda okulda ha-
zır balunacaklardır. 3178 (3198) 

=--... -- -..;,,;---
Müzayede ile fevka]

ade satış 
Acele yolculuk münasebetiyle 

Eylülün 29 uncu Pazar günü 
öyleden evvel saat onda Kar
ııyakada 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 
kesme bronz karyola maa som· 
yası, ayrıca birer buçuk kişilik 
iki adet kesme direkli brons 
karyolalar maa somyeleriyle 
beraber, nasıf cevizden mamul 
fevkalade zarif ve nadide iki 
aynalı şifonyaralı dolap tuvalet, 
ve komodinosu, yeni bir halde 
salamandıra maa boruları ema
yi banyo ve termosifon ile te
ferruatı, maroken kanape ta
kımı muşamba kanape ve 
bir koltukuyla gayet lüks 
kadifeli kanape takımı, iki 
adet Viyana mamulatından 

hezaran salıncaklı sandalye, 
ceviz büfe, ruavun servant 
anahtarlı masif mavun yemek 
mas·ası, gayet zarif altı aded 
maroken sandalye, altı aded 
hezaran iskemleler, yüksek 
sehpalar, Şam mamulatından 

sedef işlemeli masa kanape ve 
sigara masalariyle iki köşeli 

etajerli, mavun kütüphane, 
dosya dolabı. 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, 
j!'ardiroba maa aynaları, lake 
tuvalet maa sarkiz, mavun ya
zıhaneli kütüphane, poker ma
sası siyah karyolalar, kü
çük lake dolaplar, ütü 
ırasası, divan kanapeler, ye· 
ni bir halde odalardaki taban 

-----..-. Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

.. 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt· 

mege muvaffak olduğuııı 
dünyanın en son sistem "e 
f.:D mükemmel makinesile ~ 
dakikada 11 aylık ondüle1ı 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duY'. 
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtk• 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 31 Ol 

(3132) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka,antina tramvay cad· 
desi No. 599 ""el. 2545 

r.L7.LZ//L/J.//L//./.LL/ L,<//.. 

· DOKTOR 

'Ze~ai T ara~~ı 
muşambaları, daktilo masaM, İ Ald 
gayet kıymetiar iki adet japon Ç HAST ALIKL 
vazosu, basma levhalar, gayet mütahassısı .. ~ 

k lkı'nci Beyler sok.a~·ı,_T_iife 
Porselen elektrik avizolar, a- - d müzayede salonu bıtışıgın 
dm bisikleti, fırınlı gaz ocağı, N . o. 45 r 
bronz ve ağaç kornişler, kara Öğleden sonra 15-18 kad• 
ağaçtan mamul modern yatak hastalarını ka.bul eder 

6 odası takımı aynalı dolabı, tu- " (1250) Telefon-~~ 
d ''rz:rY../.7ZT.//.7/J'T'L7./.T'./////./' valet ve komodinosu, e ison jj] 

marka gramofon maa 36 pilak, Paris fakültesinden diploııı ı 
gece lambası, porslen çay ma- Diş tabipleri 
sası, yeni bir halde hasır takı- Muzaffer Eroğııl 
mı, piyefer markalı Alman pi· ~ 
yanosu, köşe etejerleri, ete- Kemal Çetinda~ 
mim perdeler, küçük heykeller, Hastalarını her gün saba~ 
bahçe için demir kanepeler ve saat dokuzdan baş!ıyar:1 masa, kazak buhara seccade- Beyler - Numan zade S. d 
!erile demirci halıları, cicimler numralı muayenehanelerin e 
ve sair bir çok eşyalar nıüza- kabul ederler. 
yede suretile satılacaktır. Satış Telefon : 3921 

1 peşindir. Fırsatı kaçırmayınız. Cuma ve salı 8 den ~Ode 
Türk müzayede salonu kadar memleket hastanesııı 

müdüriyeti //ft 
r7J~/.7 LZL/./fLZ/J:JV' ./ L// t 

.-.... - •• 
2
••
2
.(_

31
•
15
_) _ Mua;Iim Dokto, 

Göz He~imi R A~met HulUsı 
MiT AT OREL ALA TAŞ ıı 

iç hastalıkları doktO~ 
Kemeraltı Şamlı soka~.Jttl 

CZZTLZZTL77..TLZZZJr7/L/fJ w· 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

lzmir ikinci icra Meııı0' 
ğundan: el' 

B. b t h ili · · e"" ır orcun a s ıçın ııl' 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 

ce haciz olunup bu kerre sıı0 et 
masına karar verilen 9 b,. 1J .. ,.o 
100 zer liralık gayri ın°. ·~ıı 
ikinci sınıf bonolarının br p· 
açık artırması 3 - 10 - 93 o~'' 
rihine müsadif Perşembe g ,,ı 
lzmircle Sarraflar içinde 5 0 ı 
on beşte alenen bilmüı3Ye 

Binası yeniden ve noksansgz bir surette yapılmış olan mekte blmlzin 

Ana ve ilk kısındarına talebe kayıt ve kabulü eylQIUn ikisinde başlar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
rz7..z/U.7J..z;u;u...rLT/72l en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayİt işi : için her gün_ saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
ı:zzı KESTELLi CADDESJ üzerindeki kapısından 

' 
girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

17-26 (2001) 

satılacaktır. . be~ 
Kıymeti yüzde yet?1 1~ ,.ıt· 

bulmadığı takdirde ikıııc\i~ı 
tırması 8 - 10 - 935 tar•5 t' müsadif Salı günü saat 1 

1,

ayni yerde satılacağıudıılllirl' 
liplerin yevmi mezkürde ııı 
caatları iliin olunur. 

3169 
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Ampüllü dört köşe küçük ce:> fenerleri 

No. 4611 

O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın çan
tasında her zaman bulunması lazım olan b~r ihtiJ açbr. 

.. Ağırlığı 
Yırmınci asım 

38 Gra dır 
en son icat ettiği 

• çok küçük cep foneridir 
•••••••• 

[) ·•····················•·················•··•·······•·•·····•••·•••••••••• EPOSU : lzmirde Suluhan civarında No.28/9 

Anadolu Hurdavat mağazası 

..........,evket "Yeğül 
MUKAVVA KUTU ATEL YESI 

EIO"-Y-0-I.~ - B:.0-ÇO-:e;:. 

l\utu çeşitl~ 'inin her türlüsü 
En F antazi Kutular 

~hnanyadan yeni getirifen en son sistem 
lllakınalarla, piyasan n en tecrUbeH ve 

bllglçll ustaları tilrafından yı pıhr. 

Temiz iş, ygun şart 
ç,rşısı No. 35 

llM~~ci~~~ 1 - 8 h-2 (2038) 

n 
• 

lzn ·r 
Tür nonım 

ucat 
irketi 

Posta Kutusu 127 
~ elgraf adresi : İzmir Sancak 

clcfon numarası 2432 ve 3564 

nlki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
( 0RYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMİTET 
~~rk Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rı .. asını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
:~stahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 tarihinden 
i \. aren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün t ıkleri. kuma~, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
l~ne faikiyeti her. tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu-
atı Peştcmalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 

Sergkide teşhir edilmekte ve aabş fabrika derununda yapıl-
nıa tadır S.8 H.2 (43) 

• 

TE~ 

PUDRASI 

l<fttiyen zar d 
tder. Elbis ar verme en teri keser. Kokuyu tamamen izale 

c ve çoraplannızı uzun müddet yeni olarak salilar. 

!~nı~r Defterdarlığından: 
h sısının vergi borcund .. t.. .. t h ·ı· l .. aczedile an o uru a sı ı emva yasasına gore 
say1Jı dü~k~allık~y~ .~aha!lesinde Abbas ağa sokağında kam 14 
lılıia k an tarıhı alandan itibarerı yirmi bir gün müddetle sa
lat 'lcaf' ~rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tabsi-

enııne gelmeleri. 15, 19, 24. 28 2951 t2080) 

e rı dan: . 
21 cylul 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 meyamna idhal edil
errk sur ile beher ton ve kilometresinden 5,25 " beş kuruş 
yirmi beş santim ,, ücret alınacakbr. 

25-27-28 3076 (2156) 

Senelik muhammen kira bcd~Jlerile mevki ve cinsleri aşağjda 
gösterilen gayn menkuller 7-10-935 pazartesı günü saat 15 de 
açık artırma usuh!e lzmir'de Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin, yine aşağıda binalar hizasıodaki gösterilen mik
tarda muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve-

sikalar ve işe ğirmeğe kanuni mani bulunmadığıc:ı dair beyan
namelerle ayni günde saat 16 a kadar komisyon reisliğine mü
racaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettiş
lik binasında parasız dağlblmaktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakat 
muhammen 
kira bedeli 

lzmir 1 inci Kordon 12 N. mağaza 
Ahmedağa mahaUe- 14 
~nde depo 
lzmir 1 inci Kordon 84, 586 N. 
Çelikel depolar (çivi fabri-

Lira 
1000 

360 

sokağmda kası olarak kullanılıyor) 
lzmir Alsancak A 6, · 7, E 6 ve 2000 
büyük dopola 3 üncü kat depolar 
iç nde ve içindeki kalbur 

makinaları ve tesisat 

temin et 
miktarı 

Lira 
75 

27 

150 

20-24-28 3028 (3120) 
Senelik muhammen kira bedelleriyle mevki ve cinsleri aşağı· 

da gösterilen gayri menkuller, 9-10-935 Çarşamba günü saat 

15 de pazarlık usulü ile lzmirde Basmahane istasyonunda 7 inci 
işletme binasında kiraya verilece_ktir. 

isteklilerin, gene aşağıda binalar hizasında gösterilen mikdar

da muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika

lar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmaıdğma dair beyanna· 

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

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

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 
muhammen 
kira bedeli 

kuru11 

teminat 
miktarı 
kuruş 

lzmir kemeri 21 No. lu büfe 15000 1125 

" 

" 

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

5000 

1425 

3'/S 

24 28 3030 (3121) 
Muhammen senelik 40 bedeli 80 lira olan lzmirde Alsancak l nci 

kordon Çelikel sokağında 582 numaralı d~po 14-10-935 Pazartesi 
günü saat 16 da açık arttırma suretile lzmirde Basmahane is .. 
tasyonunda 7 nci işletme müfettişlik binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin 600 kuruşluk teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair 

beyannamelerle aynı günde saat 16 ya kadar basmahane istas
yonunda komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

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

Muhammen bedellerile miktar ve evsaflara aşağıda yazılı tam
pon gresör garnitörleri 14-10-935 Pazartesi giinü saat 16 da 
lzmirde Basmahanede 7 nci işletme müfettişliği binasında topla
nan komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile sahn alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 447 lira 59 kuruşluk muvakkat temi
nat ile tekliflerini ve kanunun 4 cü maddesi mucibince işe gir
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyannameyi ayni gün 
saat 15 e kadar komisyon riyasetine vermeleri gerektir. 

Bu işe ait şartnameler işletme Cer müfettişliğinden parasız 
olarak verilecektir. 

Numuneler orada görülebilir. 

1 -

2 -
3 -
4 -
5 -
6 -

Cins Eb' at evsafı 
M.M. 

Miktarı 

adet 
Muhammen bedeli 
"santimetre mu
rabbaı 0,175 ku-

Tampongresör 240X200 nümune 2250 
ruştan,. Lira 

1890 
garnitörü veçhile ve 

" 
•• 
" 
" 
" 

.. 240X 170 

" 
" 
" 
" 

2ooxı20 
160X 120 
1oox 100 
2oox15o 

şartnamede 

yazılı olduğu 
gibi 

28-1 

ilan 

1500 
6500 

500 
75 

200 
3152 

Nafıa Müdürlü~ünden: 

1065.60 
2730 
165,30 
·12.79 
104,10 

(3187) 

6338 Lira 27 kuruş keşif bedelli Dikili - Altınova yolunun 
O + 550 - 9 + 900 kilometroları arasında yapılacak büz ye men
fezler 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekli
lerin 2490 sayılı yasaya göre halırlıyacakları teminatlarile birlik
te 14 Teşrinievvel 935 Pa:.aartesi günü saat 11 de ilbaylık encü-
menine gelmeleri bildirilir. 3101 ( 3185 ) 

TAH 
• 

1 U G N 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR A CENT ASINA r'1üracaat Ediniz. 
G. D. G ı R AS 

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

.;·:; .. (. , v·~·.:·- . .,,·,·. 

Baş ağrısı mı ? Ne:vralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRİPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
"'5brekleri yormaz 

• 
RADYOLIN diş m&'-"Onu fabrikasının mütehassıs kimyaker-

leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 
7 .5 kuruşa satılır -

lznıirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

~ğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütiln bu fevkaladelikJere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

u;ammızda olup 14 eylülde An

vers, Rotterdam, Amsterdam 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 
HERCULES vapuru 7 teş-

rini evvelde gelip 12 teşriniev-

velde Anvers, Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 

iç.in yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster

clam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

JIERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tahlıyeden 

•onra 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 
teşrini evvelde gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 

ve Köstence limanlarına hare- 1 

l<et edP.cektir. 
SVENSKA ORıENT LıNEtN 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt

tıktan sonra Rotterdam, Ham

burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

VASLAND motörü 15 teş
rinievvelde gelip yükünü tah

liyeden sonra Rotterdam,Ham

burg, Dantzig, Gdynia, Iskan
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. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 1 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

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

SUÇEA VA vapuru 27 teşri-
nievvelde gelip 28 teşriniev

Yelde 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 a!ac aktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fada tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binaıı 
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 T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
xarşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. " (182) 

N. V. 
W. F. H. Van 

'Zee & Co. 
er f 

Deutche Levante Linie 
IT AURI vapuru halen Hma
ımızda olup Anvers Direkt, 

Rotterdam, Hambur~ ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

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

TRO JA vapuru 2 birinci teş· 
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

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

rinde bekleniyor. 4 jkinci teş
rine kada::- Anven, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 1 ~ ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
d:lm, Hamburg ve Bremen için 
yülct:vecekti r. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
•P~rinde beklen;vor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük a'acaktır. 

DEN NORSK~ Middelhav-ı 
Linje (D/S. A/S Soanskelinjen 

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ev

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

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci tesr·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 
llirekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuvork 
Şimali Amerikaya d~ğru se

ferler. 
EXARCH vapuru halen li

manımızdadır. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 

1 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey-

lülde Liverpool ve Svansea'dan 

gelip tahliyede bulunacaktır. 
DlDO vapuru 17 eylülde 

beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpoo! ve Svansea-

dan ge'ip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru h aJen lima

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

EGYPSIAN vanuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten R"elip tahlivede hu 1 11n:ıcak 

ve ayni zarranda 6 tE"<ıriniev
vef'! kadar Londra ve Hüll için 
yük a 1acaktır. 

The G enem' Steam V avi
v.at:on co. l.t rl . 

STORK vapuru 27 eylii'e 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not : Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliy~t kabul 
edilmez. 

il' 

Vapurculuk 
Vapurculuk Türk anonim 

~irk eti 

Ekspres 

Sakarya 
Fevkalade lüks Yapuru 

PAZAR sıünü saat tam ıe 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: 

lstanbuldan her Per
'embe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t & da lzmire 
varır. 

Fazla tafsilat: Birinci kor-
don 92 numarada b:inir acen-
teliği Telefon 3658 '-..... -·-4· a:///7.7I/T//7Z70-L':ar'.LZZ/Jff4S 

~ DOKTOR 

; r ya Gö~şin 
1 

N MERKEZ. hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

~ ikinci B~!~~ok~ğ~fl 
N Beyler hamamı karşısında ~ 
N No. 41 
N Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 
~ TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505 
C/.ZZZ/L/17Z7..z7Y///YZT.L7ArL'l 

eserret Oteli 
lz;f;'&'>WK;meraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene Stibi uzun bir zamandanberi temizlik VP! istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimızin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

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

ABOUKIR vapuru 29 ey
lülde ~elip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldı~ı mallan ls
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye ~idecektir. 

1 ECZACIBASI 
Süleyman --.,. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
Liverpul 

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

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 25 eylülde 
i 

K
bekleniyor.BBdelgrad, N8ovi~a1ad ı.I 

omarno. u apeşte, ratıs a
va, Viyana ve Linz için yük 

1 
a!acaktır. · 

ALISA vapuru 8 bjrinçi teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No- I 
visad, Komarno, Bu<lapest,Bra- • 
tislava, Viyana ve Liıız için ! 
yük alacaktır. . 

AVUSTURAL YA Ve YENi 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve n1lıstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Zelandaya seferler Şifa eCZ80 esidir 

Hidiviye kumpanyasının A- _ ı.;..ıur·..ı;:a~IC!.l!!!~mır.zam• 
BOUKIR vapuru 29 eylülde 1 ~ ) l k J } H 
bekleniyor. Peninsular & Ori- ~a on, yeme C Ve yata 0( a arınızı araççı 
ent Line kumpanyasının BEN- Kardesler nıohilyelerile süsleyiniz ... 
DICO vapururuna Por.t-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 )imanla
rına mal alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyle ı 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 TeJ.1426 

Buseneki 9 Eylw panayınnda en lükı paYyon Haraççı Kar
deıler paYyonu o)acakhr. Modern mobilyelerimizi g&rm•ie timdi· 
den hazırlammz. PaTJOD Nu. 108 

·.%'~~~! l Fakat iyice ku<uıandoktan •on" 
... --" vucudünüzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

1 t e uvmağı unutmayınız ! Bu sayede 
ıuneşıe yanmak ıe hı i kesine 

~ kart ı korunmut o 1 ursun uz, 
ıen i n izıaze ve sağlamlafır. 
Cildiniz yumuşak ve gergin kalır. 

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

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 
içtibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaı
larına tavsiye ederler. 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Go••zıu••k = Hilal eczaaeai X Kemal Aktaı 
iz mır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden ço" 
ve pek ucuz ... 

..... • , 1 /~ .' ,• . ... .. 
~ / ' I'-_ 

• - !7/ ' : 4'•. - .. .... . 

Toptan ve perakende 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

K. G Eşyanın cmsı T esbit Nu. 
5000 Kimyevi gübre 216 te 

Yukarıda yazılı eşya 30-9-935 inci pazartesi günü saa~ ~4b•' 
açık arttırma suretile harice satılacağından işine gelenlerın ıt 
lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatlan ilan olunur. ) 

18-28 2962 (2~ 
es 

Manisa Şarbaylığından: . _ 
Manisa şehrinde tesis olunacak elektrik santralı ve tevzı '·~

bekesinin 500 lira bedel mukabilin~e yapılacak proje ve ~eş;4 
nameleri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksilteme müddetı 1 
Eylül 935 gününden itibaren on beş gündiir. ihale 8 Teşrinie\l~e-
935 Salı günü saat on altıda Manisa urayındaki komisyonda ya 
pılacaktır. · . el ri 

isteklilerin, diğer şehirlerin projelerini yapmış va bu pr0 J •• ;., 
Bayındırlık bakanlığınca tasdik ettirmiş bulunmaları ve yu 
yedibuçuk teminat akçelerini yatırmaları şarttır. ~ 
Şebekeye aid proje ve keşifnameler hakkında urayıoııJ: 

malWııat iıtendiği takdirde paraıız olarak iateklilere ıande:· 
25, 28, ı. 4 3110 (31 


