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Al eyJenceleri tertip edildi. 
illan .. M L h ları h acar - e diplomat-

Iİıl' .'P birlikte avlanmak ve-
1-r 'şs~le Memoniende toplandı-

. und' K lifıda 1 ombinezonlar arka-
)twı· b'koşuyorlar. Almanyanın 

ı ır h k b Jda are et aşlangıcı sa· 
'-el ~·~~lunlarda bulunması ge
Çtkti 

1 atı Memonien avlarına 
kota ·.
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Bura~a neler pişirilip 

rı ac ~ 
liitı . agına merak ediliyor. 
8a21er~n Nürenbergteki ateşli 

erı u 
führe nutulmamıştır. Rayş· 
koya r Memel davasını ortaya 
inan n söylevinde elli bin Al-

ın e ·ı . 
)'12 denı~ı ?1esıne göz yumama-
Şev'k ıştı. Aynı zamanda Bol
ttıu 

1 
t tehlikesi üzerinde dur

Yet~e~~ Polonya siyasası da Sov
lonya karşındır. Hatta Po
kend·' k Balt memleketlerini 
Sovy

1 
ti anadı altında toplıyarak 

e ere d" 1 k Yöney· . uşman ı besliyen 
14Anıt 1 genışletmeğe çalışıyor: 
ııay181 sa~ beyaz bir leke gibi 
şırn 12; ovy.et alaylarının kar
tu2 ~· belırdiklerini goruyo
lek~tl 'Yerek bu küçük mem
fat-- ekr~e korku hayalini ya-

'-llla ısf Ö inanı ıyor. te yandan Al-
doğruar, Balt memleketlerine 
\'a2o- R~nişlemek sevdasından 
. c.eçnıış d ~ ·11 d 1Çin Yal egı er ir. Bugün 
6tesini n~ Memeli düşünüyor, 
oyn1y vrupada hakim rol 
Al acaklar .. b 
I"\ ına l 1 gune ırakıyorlar. 
So..,y~- d~·h dostluğunun temeli 
ruırnu l uşmanlığı üzerine ku
larına şb~r'.. işte Memonien av-
8tbcb· uyuk değer verilmesinin 

ı ... 
A\'rupa b' .. . 

l•sınd d ır uçler ıttifakı kar-
t a ır 8"t-0iiyiik • u un kombinezonlar 
J ordus ' 
•şan Al unu yaratmağa ça-
da\'af,. d lllanyanın Arsıulusal 
t .. r a se .. d 'n i it . sını aha yüksek-
..... f tırebiJrn . . . d' 
·ı.ıpa esı ıçın ır. Av-
telılik 1 umulmadık günde yeni 
d e erle k 1 .. 

an ÖtiirUd" ar.şı aşabıhr. Bun-
heş da ur kı, lngiltere Ha-
n· \'asınd UJ ' •n ot . a uslar sosyetesi-
tı orıtesi k 
Utsa A. orunmuş bulu-

llt:ılaş1na:ı:~pada herhangi bir 
lrıalard karşısında andlaş-. an ·1 . 
"•tıi 1 erı gelen .. k I 
~ nokta yu en e-
Rını hild· 81

• noktasına tutaca
duruı:n kırlllıştir. T amtersi bir 
lerin .. , .. arşısında ise bu yüken-

o u s" l 
ltlıYacaktır 02 e.~~~~ ayrımı kal
ne..,,,n. · Goruluyor ki Ce-

ın S L ı 
Yeni k on ~ararı hazırlanan 
de te.· ~~binezonlar üzerinde .. ırını .. 

gosterecektir 
~ Almanya . 
2Unun. .. - Polonya dostlu-
{)" ıç YUıü )' 
150steriler ne ge ınce, resmiğ 
ierçek dışında kalan bir 

Polo Vardır. O da şudur. 
de nntya Balt memleketleri~
ter. ı.!'ılubnu genişletmek is-
{).. •-ıa uk' A 
4S02lerj b 1 imanların da 
toPtaktarur~.Ya ?ikilmiştir. Aynı 
ltıeınıek . uıerınde iki dost 
" etın "f :ı-arp1" nu uzları bugün 
cak ... nıasa bil 
k tır. Reib . e Y,arm çarpışa-

an son nıtz ın Berlinde çı-
er eseri bu !.{eç b .. çarpışmanın 
bıtak.... aşgostereceğine şüphe 
"" -ıYor z· • Ulta 8: ıra Reibnitz : 
t°d rı de 1 oru .

1 
zya ve Dancig ko-

~'Yt'ı ı e birlikte üçüncü 
• n teınel 11lda Ye unsurları ara" 
'-lelılle'- r •!acak olan Balt 
lallt.~ -~etlerınd ı 

... ....._\in h .e" ya nız Alman 
lkıın olıııaaını iste-

Cttmlluriyetin Ve Oumhuri.yet Eserinin Bekçisi, Sabo1ılart {]tkor fli~ Gcuetedif' Yeni Asır matbaasında basıhnışbr. 

lngiliz dir~tnotları -

demir edi Is e •• onun •• • ye en 
-----------------------------------------------Iskenderiye limanı bir demir ağla kapanmıştır 

Beş günde yüz yetmiş uçak gelmiştır •. 

iki adayı tahkinı ediyor ar 
Kahire, 28 (A.A) - lngiliz 

diretnotları Renov ve Hood 
İskenderiye önüne demirlemiş~ 
lerdir. Liman etrafına büyük 
menzilli toplar konulmuş, do-

nanma ve uçaklarm k~ t mıyle 
manevralar yapılmıştır. isken-

deriye limanı bir demir ağla 
kapatılmış, yalnız gemiler n 

girip çıkmaları iç· n dar bir 
geçit bırakılmıştır. Rıhtıma bü
yük mıktarda harb gereçleri 

çıkarilmıştır. Beş günde 170 
uçak gelmiştir. 

Londra, 28 ( A.A ) - Eden 
hafta sonunda Londrada bulu
nacağını ummaktadır. Baldvin 

ve Sir Samuel Hoare ile bir
likte Habeş - latalyan anlaş

mazlığına dokunan arsıulusal 
durumu görüşmeleri ihtimal
lidir. 

Eden Londrada az kalacaktır. 
Gelecek çarşamba günü kabine 
toplantısında bulunmak için 

o vakta kadar kalıb kalmıya
cağı da daha beJli değildir. 

Eden herhalde Italy~n - Habeş 

anlaşmazlığı hakkında uluslar 
sosyetesi konsey komitesi ta-

,,awv ve Hood 
rafından hazırlanacak rapor 
üzerine hükumet önderlerile 
konuşmak dileğindedir. 

lstanbul 28 (Ö.D)- ıtalyan
Jar adalarda tahkimatta bulun-

dut•tııotları 

makta devam ediyorlar. Ro
dosta lngilizler lehinde bulu
nan bir çok romları tevkif et
tiler. Italyan uçakları her gün 
uçuşlar yapıyorlar. 

- -~ Maksatlal-ı anlaşıldı 
karşı bir orta 

kurulacakmış ..• 
Küçük 
Avrupa 

antanta 
bloku 

Alman ordusu motor/aşıyor •• 

Bertin, 28 (A.A) - Havas başbakanın pazardan sonra 
Ajansından: Hitler ile yapac~ğı görüşme-

Siyasal çevenler Gömböşün lerin zeminini hazırlamak üzere 
Almanya gezisinden, bir Alman- Berline gelmişler ve orada 
Macar uzlaşması çıkıp çıkmı- siyasal çevenlerle temasa 
yacağını soruşturmaktadırlar. gelmişlerdir. Sonra, haber 
Bir yandan Gömböş Göring ile verildiğine göre Gömhöş-
birlikte doğu Prusyada avlana ten önce buraya Macar süel 
dursun, onunla beraber gelmiş heyetleri de gelmiş olduğun• 
olan iki yüksek Macar işyarı dan görüşmelerde süel mese-

•••••• • ••••• • • •••• • •••• • • •• ••• •• •••• • •••••• • ••••••• • •••••• ••••••• •••• • ••••• • ••••••••••• 
yor. Ve Polonyanın Balhktan hayaliğ proje bile Alman-Leh 
vaz geçe;-ek Karadeniz yöne- dostluğunun en zayıf noktası 
tinde (istikametinde) genişleye- Danciıı koridolu ile BaJt mem-
bileceğini yazıyor. Yani Rus- Jeketleri ilzerincleki nilfuz &nllr-
yanın Karadenize kadar aza- depneleriolduj'unu ırhtenaeje 
nan illerini bol kaeden .yeter • 
Polonyaya ibean eclipr. Ba ••,,.:lıııl.•"& 39:1Jıı9ba 

lelere de dokunulacağı anla
şılmaktadır. 

Berlind~ki diplomatik çeven
lerin bir takımına gör~ de bu , 
görüşmeler yeni bir siyasal sis
temin temellerini kuracaktır.Bu 
yeni sistem küçük antanta 
karşı orta Avrupa devletlerin
den bir blok vücuda getirmeği 
gözetecektir. 

"Almanyadan çok 
korkma hl,, 

Paris 27 (Ö.R) - Saylavlar 
kurulu Sü bütçesi raportörü 
B. Arşmbo, Satiyorda önemli 
bir toplantıda verdiği bir söy
levde demiştir ki: 

- Gözlerini açmak isteme
yen memleketime. Almanyadan 
çok korkması gerektığını söy
lemeye devam edeceğim ve 
sozlerimi dinletinceye kadar 
bunu söyliyeceğim. 

Sonra, Alman gazetelerinde 
gün geçtikçe sayısı artan sö
mürge istemelerinden bahse
derek şunları ilave etmiştir: 

- Eski Alman sömürgesi 
olan Togo ve Kamerun Fran-

. ıız ekonomisine lüzumludur. 
Anayard için çok önemli oJan 
ilk maddeleri bize yetiıtiriyor
lar. Zatea 86m&rgeJerimizin· 
azalma81Da raza olmakta laiç 

1 .......... timiz JOldm'. . -

e 
Almanya mektupları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya 
!Kuvvetli 

tek başına en 
~lmak . istiyor 

1 

Nürenberg · tecrübesi Hitlerin 
Gururunu arthran bir tecrübe oldu 

NUrenberg 
19 EylUI 

Nürenberg evvelki gin , • 
;, bir haftadan beri yaşadığı .. ,.,_,,,,,.,~."'-~ ~,,, 

böjtk heyecanlı ııüalerin · 
ea azemediaini yqadı. 

Parti toplanblarlDln ıon 
, günü.. 1'6 Eylül yaum •

keri nüma~ere Ye ma
nevralara ay rılmıf.. Bili-
yoruz ki Versaf muahe
desile askerlikten tecria 
edilen Almanya, Nasyonal 
Sosyalizm İktidar mevküne 
geldikten sonra çahşmlf, 
çabalamış Versayın buna 
aid h ümlerini yırtıp at
mıştır. Artık Almanya 
da diğer bütün dev
letler P>i dişlerine ka
dar silahlanmak hakkım 
elde etmiştir. Ve silahlan-

- So11u 4 ncı say/ada - Hitler manevraları sey1ederke11 

İÇTiMAİ VAZİFELERİMİZ 

Refik ince dün ödemişte· 
Bir konferans verdi .... 
Kızıl Salgın halindedir fakat 

yoktur Hala tedbir 
Ödemi' 2a EylUI (Özel aytarımızdau) 

Ôdemi.ş 'ten 
Mebusumuz ve hemşerimiz 

Refik ince, dün akşam Öde
mişe geldi. Halkevinde bir kon
ferans verdi. Konferansın mev
zuu "içtimai vazifelerimiz!,, idi. 

Bu vazifelerin muallim, avu
kat, doktor, mühendis, memur 
gibi okumuş sınıflara düşen 
kısmını anlattı. Muallimlerden 
(F enlandiya) yı yükselten Sinel
man ve çırakları gibi olmaları
nı istedi. 

bir 111n11zara 

Avukat ve doktorları yalnız i 
para kazanmak için çalışan bir 1 

unsur olmaktan çıkarak halk 
ile uğraşmak, halkı yükseltmek 
onların maddi ve manevi has
talıklarına ilaç olmak vazifesini 
yapmaya davet etti ve ilave 
etti: 

''Maddi kazancın yanında, 

halkın yükselmesine hizmetten 
doğan manevi kazancın daha 

- Sonu dördüncü sahifede -....................................................................................... 
Çekinmek 
merakı 

Kocaafım, 
ıu pntamı al. Şiı
manhktan ne kadar 
korlrtapmu bilir._ 
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Cahillerin özü konuşur-
ken sırıtır. Eğri ok yay
dan çıkınca rüsvay olur 

Susan insan cahil midir, (ilim 
midir anlamayız. Bllnu gösteren söz
dür. NaSll ki göze doğru gibi görü
nen okun eğrüiği veya işe yararlığı 

yaydan {1kınea - liİl'az ve tereddüt 
kabul etmez surdte - bdii olursa, 
konuşurken insanlann özü de öylece 
meydana çıkar ve cehalet deıhal sı
ntıverir. 

Ko11ıışnıak yalnız cehaleti veya 
ilmi meyda11a çıkarmaz. Erbabı bun
dan insanuı seciyesini ve terbiye se
viyesini de anlıyabilu. Lfikin bunu 
çabucak öğrenmek mümkün olamaz. 
Çünkü muhatabını kendisine inandır
mak için. keMmına dilediği şekli ver
mek hünerini büe.nler çoktur. Ancak 
muhtelif zamanlarda ve mulıteli/ şart
lar dahilinde bir insandan çıkan sözle 
ri mukayese ederektu ki onun seciyesi 
ve terbiye seviyesi lıaklunda doğru bir 
fikir edinmiş olabiliriz. 

Mazlum 

Regaib gecesi 
Leylei regaibin önümüzde

ki perşembe günü akşamı 
yani cuma gecesi olacağını 
sayın ulusa bildiririm. 

lzmir müftüıii 
RahmduUah 

1 , 

inhisarlar -···-G. Direktörü teftiş 
lerinden memnun 

inhisarlar genel direktörü B. 
Mitbat inhisarlar teşkiliboın 
teftişine devam etmektedir. 
Şarap fabrikasında gördüğü 
mesai intizamından genel di
rektör çok memnun olmuştur. 

Bu yıl gerek bu fabrikaoın 
ve gerek bir çok amillerin yaş 
Uzümden ımaJ ettikleri şarap 

miktarı bir milyon litreden faz
ladır. Geçen seneki miktar 
(400) bin litre idi. Sataş depo
sunu teftiş eden genel direk
tör bütün teferruatı gözden 
geçirmiş ve bu deponun daha 
pratik usullerle işletmek için 
bazı tesisat yapılmasını uygun 
görmüştür. Bunun için baş di· 
rektörlüie emir vermiştir. 

Dün sabah Genel direktör 
tetkikabna devam etmek üzere 
Çamaltı tuzlasına gitmiştir. Ora• 
rada iki giin kalacakbr. 

Yeni Defterdar 
Evelki akşam şehrimize gelen 

Defterdar bay Ihsan dün vazi
feye başlamıştır. &y ihsanı 

kutlular ve yeni vazifesinde 
muvaffakiyetler dileriz. 

Deniz sınıfına 
A)rılanlar 

Aske rllk çağır ısı 
ACELEDiR: 
1 - Deniz sınıfına ayrılmış 

330 doğumlu ve bu doğumlu
larla muamele görecek olan di
ğer doğumlu ve her ne suret
le olursa olsun şimdiye kadar 
askere sevkedilmemiş bu sını
fa mensup 316 doğumundan 
329 doğumuna kadar dahil ef
radın Birinci Teşrin ayının 7 in
ci günü mürettep oldukları kıta
ya sevklerine başlanacağından 

bu eradı tayin edilen günde 
şübe merkezinde bulunmaları 

ve bulunmıyanlarm askerlik mü
kellefiyeti kanununda yazılı ce
zalarla cezalandınlacaklan: 

2 - Bunlardan bedel vere
ceklerin nihayet birinci teşrin 
ayının dördüncü günü akşamı
na kadar bedellerini vermiş 
bulunmaları ve bugünden son
ra bedel alınmıyacağı askerlik 
şubesi reisliğinden bildirilmiştir. 

TERi A&IK -= 
-·-

ŞEHİR HABERLERİ 

Panaynr komitesinde Yarın 

Başbakana gönderilmek üzere bir 
raporun esasları saptandı 

Mektehler açılıyor 
İlk ve orta mekteblerde fazla 

gelen talebe tamamen yerleş
tirilmiştir. Yarın ilk ve orta 
mekteblerde derslere başlana
cakhr. Karataş orta mektebi 
ile Tilkilikten fazla orta mek
teb talebesi erkek muallim 
mektebinde kaldırılmış olan 
tatbikat sınıflarında açılan orta 
mektebde ders göreceklerdir. 

Önümüzdeki yıla ait ihtiyaçlar bildirilecek 
Arsıulusal Panayır komitesi 

dün saat onda Belediyede 
Şarbay doktor Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmıştır. Ko
mite panayırın fahri başkc-.nı 
Bay Celal Bayara takdim edil
mek üzere bir rapor hazırlamak
tadır. Bu raporda panayınn lzmir 
iktisadiyatına bahşettiği kalkın· 
ma ve hareket ve bundan gö
rülen faydalar iyzah edilecek-
tir. Önümüzdeki yıl panayırın 
daha eyi ve faydalı olması için 
ne gibi ihtiyaçlar karşısında 
bulunulduğunu da bu rapora 
tebarüz ettirilecektir. Raporun 
esaslan tesbit edilmiştir. 

Bilhassa bütün memlekette 
yetişen yerli ürüôlerimizin pa-

nayırda bol bir şekilde teşhiri 
için hükUınetten bazı isteklerde 
vardır. 

Rapor ikmal edildikten sonra 
aid olduğu makam!ara da gön-

derilecektir. Komitece bu yıl 
ki panayıra aid büyük ve mü
kemmel bir mecmua çıkarıl

masına karar verilmiştir. 
Bu mecmuada bütün pav-

yonların resimleri ile açılma 

resimleri bulunacakhr. Pavyon 
müsabakasında en çok rey 
almış olan Filbeli Hacı Stiley-

man deri mağazası komitece 
birinci ilan edilmiştir. 

Yirmi pavyona altın, otuz 
pavyona gümüş madalya ve 
yüz kadar pavyona da takdir
nameler verilmesi tekarrür et
miştir. 

Geçen seneki panayırı 288 
bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 
ziyaretçilerin miktarı 311 bindir. 
Komite altıncı arsıulusal pana
yır için de müzakerede bulun
muş ve bu panayırın progra
mının da esas hatları üzerinde 
bazı kararlar ahnnıışbr. Ko
mite topJanb!arına devam ede
c~ktir. 

Bu mektebe , verilmiş olan 
talebeler bugün saat 8,30 da 
mektebde bulunacaklar ve ken 
dilerine sınıfları gösterilecektir. 

İlk mektebler ihtiyacı için 
büyük bazı binalar kiralan
mışbr. Bu binalarda dethal ha
zırlıklar yapılmış ve eksik olan 
sıralar ısmarlanmıştır. Mühim 
miktarda sıra zaten elde vardı. 
Kültür direktörlüğü bu mek
teblerin muallimlerini de tayin 
etmektedir. 

Tütün Genç öğretmenlerimizin özverisi 
Çeşme anasonları 

inhisarlar idaresince Çeşme 
havalisinden sabn alınmış olan 
anasonlar müskirat imalinde 
kullanılmak üzere Gaziantep, 
Diyaribekir ve lstanbula gön
nerilmiştir. 

••••• 
Piyasa ilk l'eşrinin 
On beşinde açılacak 

inhisarlar idaresi tütün satın 
almak için hazırlıklara başla

mısbr. Bir çok yerlerde yaprak 
tütünler denk haline konmuş

tur. Onun için piyasanın açıl
masında da bir mahzur kalma-

Köylerimizde çalışmayi 
bir yurd borcu bilenler 

inhisarlar 
Üzüm Alıyor 

miş gibidir. Yaprak tütünleri 
denk yapılmamış olanlar da 
bunun temini için çalışmakta

dırlar. 
Tütün piyasasının birinci Teş-

rinin ilk on beşinde açılacağı 

kuvvetle zannedilmektedir. 
İnhisarlar tütün mübayaat 

fen müfettişi bay Yusuf 
Ziya lstanBuldan gelmiştir. 

Depodaki yangın 
Tahkikatı 

lnbiserlar idaresinin Kokluca 

civarında Altındağındaki me
vaddı infilakiye deposunda vu-

kubulan yangın hakkında ge
rek Adliyece gorek inhisarlar 
başdirektörlüğünce tahkikate 
devam olunmaktadır. 

Dün, depo müdürü bay Os
man inhisarlar baş müdürlü
ğünde enspektör tarafından sor 
guya çekilmistir. 

Bu tahkikate büyük ehemi
miyet verilmektedir. 

Bay Hasib 
lzmit ilbaylığına atanan lstan

bul yar şarbay Hamid atanarak 
vazifesine başladığı cihetle iz. 
mitte as ilbay olarak bulunan 
ızmir mıntakası mülkiye enı
pektörü bay Hasib de avdet 
ederek eski vazifesine başla

mıştır. 

GöNÜL 

Yurtda bilimsiz1iğe karşı 

açılan savaşın bütün devrimle
rimizde olduğu gibi tam bir 
başarı ile sonuçlanacağını an
latan bir hadiseyi, göğsümüz 

kabararak okurlarımıza sunu
yoruz. 

Kültür Bakanlığının bütün 
öğretim kollarında yapacağı 
yegritimin temeli olan ve bu 
alanda en büyük ödevi omuz
larında taşıyan ilk özretim 
öğretmenlerinin cahilliğe kar'iı 

açılan savaşın kut~al köşeleri 
o!an köylerimizde çalışmayı bir 
yurd borcu bilerek bakanlığın 

göndereceği her yerde ödev al
mayı istemeleri, bu büyük 
davanın ulusun aydınlarında 

nasıl bir ideal haline geldiği
ni anlatmaktadır. 

Uzak ve basit bir köyü; en 
ileri şehirlerimizle bir tutarak 
gidecekleri yeri Bakanlığın is
teğine bırakan ve emirlerine 
verilecekleri ilbaylıkların yalnız 
köylerini istiyeo, bu yıl okul
larını bitirmiş olan genç öğ
retmenlerimizin adlarını övüne
rek yazıyoruz: 

Her hangi bir yer 
olursa gidecekler 

Bursa kız öğretmen okulun
dan: Bayan Münevver, Emd. 

Konya kız öğretmen oku
lundan: Ifakat, Sabahat, Naci· 
ye, Sabahat, Zekiye, Mebruke, 
Nedime. 

lzmir kız öğretmen okulun· 
dan: Cahide, Zehra. 

Edirne kız öğretmen oku
lundan: Muzaffer, Seher, Mu
zaffer. 

Sıvas erkek öğretmen cku-

ACISI 
Şuh ve çok güzel bir kızın iç gıcıklayıcı aşkı, Hayatını 

insanlığa hizmete vakfetmiş bir genç doktora vazifesini 
unutturabilir mi ? ... 

B A Ş R O L L ER D E 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 

ELİZABETTH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

Habeş imparatoru ~~~::ka dk~ali~:r:i~ 
cenaze merasımı ve son haberleı. 

Bu akfam saat 2t, us seansından itibaren 

E L HAM R A SiNEMASINDA 
Telefon : 2573 

lündan: Seyf ı Hamdi, Ramazan 
M. Emin, Nureddin Kaya, Meh
med, Abdurrahman Tekin, Ma
hir, Mahmud, Bekir, Hüsnü; 

Konya erkek öğretmen oku
lundan: Mustafa, Osman Nu
reddin, Zübeyir. 

Istanbul kız öğretmen oku
lundan: Nadıye. 

İstanbul erkek öğretmen oku· 
lundan: Yusuf, Şaban Behram, 
Nuri, Şevket, Abidin, Adem 
İsmai.l 

Erzurum erkek" öğretmen 
oknlundan: Ramazan, Fuad Is
mail. 

VerUecek lllerlu 
köylerini lstlyenler 

Edirne kız öğretmen okulun
dan: Mediha, Münime, Şadiye, 
Adviye, Hadiye, Seniye, Meli· 
ha, Hayriye, irfan, Behice, 
Makbule, Lütfiye, Ümmehan, 
Bahriye, Memduha, Mükerrem, 
Müzeyyen, Safiye. Mediha,Bed
riye, Leyla, Mualla, Şükriye, 
Sadiye, Hatice, Handan. 

Kültür Bakanımız B. Saffet 
Arıkan bu özverili ve yurdse
ver memleket çocuklarına; gös
terdikleri arı duygulardan do· 
layı şu r:nektubu göndermiştir: 

" - Öğretmen okulunu bi
tirirken; çalışmak istediğiniz 
yer için, yurdun her köşesini 
bir görmenizden çok duygu· 
landım. 

Türk öğretmeninin ve ertik 
özverisinin hakiki ruhunu be
lirten bu durumunuzdan ötürü 
sizi tebrik eder ve yeni öde
vini:ıde başanlar dilerim.,, 

inhisarlar başdirektörlüğü 
dün piyasadan dört yüz çuval 
üzüm satın almıştır. Üç gün
denberi inhisarlar idaresi mü
bayaa yapmıyordu. Şimdiye 
kadar inhisarlar idaresince sa
tın alınan üzümlerin miktarı 
üç bin çuvaldır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bakanın bu değerli iltifatın-
dan başka gençlerimize bu 
özverilerinin birer andıcı olarak 
Bakanlığın yayınından birer 
takım armağan edilmiştir. 

Bakanlık verilecekleri ilin 
köylerini istiyen öğretmenleri-
mizi yetiştiren Edirne kız öğ
retmen okulunun direktör ve 
öğretmenlerini kutlamış ve te
şekkür etmiştir. 

Kültür Bakanlığı; aynca kül
tür direktörlüklerine bir ge
nelge göndererek bu yıl öğret
men okulunu bitiren gençlere 
ilk zamanda karşılaşacakları 
güçlükleri yenmek için yardım 
etmelerini, ödevlerinin bulun
duklan çevenlere göre göste-
rilerini izah etmeleri ve aydın
Iatmalannı bildirmiıtir. Bu 
alanda yapılması gerekli olan 
şeylen izah eden Bakan niha
yet; bütün hu işlerde öğret.
menlerin birleşik vicdanlarının 

ve kamoyun duyganlığını belirt
mek ve öğretmenlerin hareket
lerini bu vicdanın yükseltici ve 
düzletici etkilerile karşı karşıya 
bırakmak suretile kendilerinin 
yurda, ulusa, erliğe ve kendi 
yarınlarına ençok yarayacak 
şekilde çalışmalarını ve muvaf
fak olmalannı dilemiştir. 

20 Ilkteşrin Pazar ı 
Genel Nüfus Sayımı 
Sayım işine verilen önem Türk ulusunun kalkınma ve ço

ğalma çağında bulunduğunun belgesidir. 
BafvekAlet 

istatistik Umum MUdUrlUğU 

Bütün Darül'irfanlılara 
Sayın halkımıza 

ve 

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

Yusuf Riza okulu direktörlü-Ü 
(3188) 

istatistik 
•••••••• 

Ve Nüfus Sayııll· 
Necib Ali KUçUkı* 

Deiw l Say/avı 

Bümhuriyet devri yurdd• ~ 
tatistik kurumunu yaydı. ve:o 
let işlerinin içine dalnıak Jetİ 
her hangi bir devlet mese ,r 
etrafında doğru bir son~' it 
mak için mutlaka istatistıge 
zum vardır. 

Bir (konuyu) elemek ye ~ 
kakkmda bir karar verme~ 
önce bir takım bilgilerin ,,. 
da bulunması la:ıımdır. ltt•idi'· 
bilgiler istatistik bilgile~ 
Bunun için Almanlar İl~ it 
hakkindaki fikri daha zıJ• · 
uzatarak ve genişleterek ~ 
lerdir ki: (istatistik devletl'!clt' 
kendisidir) bununla d~vle~ 
resi için istatistiğin ne ~I' 

ehemmiyetli ve lüzuml~1 ~· 
ğunu anlatmak istenıı:ret dt' 

Geçmiş zamanlarda f'. 
yada büyük devrimler ~ 
pan ve büyük barek:,.., 
çeviren insanlar çok fi 
de olsa istatistiğe kı~et lft 
ehemmiyet vE?rmişlerdır. tfl' 
sela meşhur Iran impar• il 
(Dara) vergi toplamak~ 
kad~~tro yaptırmışb. fıo~ 
tor Ugüst Romada ask -,.,__, 
gemileri, zenginlik ve ,.r 
kaynaklannı her zam~ ~ 
dmrdı. Fakat iıtatistiğill ~ 
miş zamanlara nisbet ~ 
etmiyecek derecede ile ~ 
19 uncu asırda başhyarak ~~ 
dığımız asırda en ehemmiY isd'it 
konu va:ıiyetini almıştır. B ~ 
tatistik bürosu kuruldukt~ 
radır ki yurt hakkında . Jr 
bilgilere doğru gidebildik-"
tatistik kurumundan öac• ;/# 
de her hesap zan ile Y~.,...,W 
Hiçbir şeyde kafi bit 1 
yoktu. Yurtda yurtdaşJatdl ~ 
yısı bile b~lli değildi. ilk ~ 
yazılması memleketim~~ ~ 
daşlann sayısını öğren..,. 

kımından birinci adım ~ 
Şimdi, bu yıl yenideo ~ 

sayımı, yurdun her kat" 
yapılacakbr. ~ 

Y urddaşlann sa,_ınıo ~ 
kadar olduğunu tfü~~ ~ 
günkü yurd işlerinin ıçı /1 
rinci meseleyi teşkil edet~ 
cak bunu hakıkate ell 4I ~ 
olarak bildikten so~~ 
yurdun yüksek pobtiP-~ 
çevrilmesi ve ulus 90~' 
üstüne alan insanlar İ~ '1 
nazari, zaruri bir şey~~ 
nunla beraber her f'Pd-~ 
bu yüksek yurd davaııll~ 
tün varlığı ile hükôme~ ~ 
etmesi kuvetli bir ödevd~ 
kanaatıma göre harp ~ 
da yurddaş, yurdun ko ~ 
ve ulusun istiklili içio cfili ";I 
mağa ve çahşmağa ken ~ 
nasıl aziz bir ödev ıa)" '
bu meselede yurt bakılll~ fi 1 

faatından o kadar eı•• 
kadar kuvvetli bir iştir· iP_ ~ 

Genel nüfus sayıaılll1 ~ 
bakımdan görmeli ve ~ 
melidir. Bu i~e kar•~- , 
kayıtsız durmak ve,-~ 
yanlış sağlık vermek 

11 
ti 

karşı yapılmış suçlarıa ~~ tİ 
yüğüdür. Yanlış ve e~ ~ 
gi hiç bilmemekten da~ 
kunç ve daha çirkia 9 itf. 
yaratabilir. Bunun zaratl . ~ 
nıdan doğruya yurd~ ~ 
işte bunun içindir kı ~ 
nüfus sayımına kartl ~ 
lan bir suç doğr11~ ;,f 
da yapılmış olara il'._ 
lır. Yurda karşı 1~1 '. 
yecek yurddaş her b8 yor~ 
az bulunur. Ben Türk 

11 
tf':~ 

şını böyle ağır bir suÇ::~ 
tutarım. Şu halde b il~ 
bizi ödeve çağırdı~ı '9: ~ 
liyelim ve bize verilece ,...., 

yüksek bir heyecan ~~ .. ~~ 
ve büyük bir doğrulP""'" 

b. e 
lım. Bu iş yurdun LI 

tiği borçların bqındl 
Bunu bir dakika 

N. 
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Ihtilil Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Robesplyer 
Yere Seren Kadın 
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Bir celse kah,.anıanı sedildi ... Ulusal konvansiyonun 

Evlenmesinden beş gün son- görüşmelerini işgal edeceğini 
ra Talyer mecliş kürüsünde sanmıyordum. Kabarusun kı-
~oruya çekildi. Yakoben ele- zından bahsedildi. Pekala. ar-
aşısı Dühen yeniden hücuma kadaşlarımın karşısında, beni 

~eçnıişti ... Yuva,, daki sefahet- duyan bütün ulusa karşı ilan 
•tr h lk h k ederim ki bu kadın benim ka-O' a m sefaletine a aretti rımdır. 

rada, çıplak aşefteleri isıt-
llıak icin, koskoca agw açlar Tribünlerde alkışlar 
Yak l - Meclisi kendisile 
t ı ırken odunun çekisi altın 

çınla dl. 
meşgul 

oah etmek istedikleri bu 
kakasına satılıyor ve halk so-

kadını 

L kenarında kapıları parça- ben çokdanberi tanıyorum. Onu 
l<lYarak sobalarına atıyordu. Bordo da tanıdım. Felaketleri 

l< ve faziletleri sebebile onu tak· . onvancıiyonun yeni liderleri-
nııı lük l b 1 k dir ettim. lstibdad ve tazyik ıl s, u usun iztira i e ar-
ı aştırılıyordu:Dühem haykırdı: zamanlarında Parise gelince iş-

- Ulus, kralhğın kolları ara- kence edildi ve hapse atıldı. 
~•.ııa atılmağa mecbur kalsın Müstebidin bir adamı ona gön-
MYe, öç bırakmak istiyorlar. derildi ve şöyle dedi: " Tal-
atı~ranın heykelleri lağımlara yen 'i kötü bir yurddaş gibi 
~or. Kralcıların suikasdi... tanıdığınızı yazarsanız sizi ser· 

Şın er devirde, sosyetenin ha- best bırakır ve dışari gitme-
k : gelen bütün felaketler bir niz için bir pasaport veririz. " 
b: •na yükletilmişti. Koabarus Bu alçakça vasıtayı red etti 
N Yan Ralanın yerine geçmiştı. ve ancak dokuz termidorda 
ti:sıl. ki o da Mari Antuvane- hapisten çıktı. Bu kurbanın 
tilrni;~~ayetJerine varis göste- serbest bırakılmasını elde et· 

[} mek için ulusal kurtuluş komi-
ttk: ühenı sözüne devam ede- tesine baş vurdum. Iste~imin 

K meşru olduğuna inanan üyeler 
leıi abarus hatunun hazine- sözümü bitirmeme bile vakıt 
kıtı ile rnalik olmıyan ve genel bırakmadılar. Hemen serbest 
bu ıktan acı duyan bizler için, bırakma emrını imzaladılar. 

rezaletler ... 
S · Müstebidin kağıtları arasında, 

doldsı, tribünleri doldurmuş kurbanını mahvetmek için ha-
urulınuş olan " yaldızlı 

RençJi .. · zırladığı dosye ile onu idam 
ltayb0 fJ::· bağrışları arasında makinasına sürüklemek üzere 

Cunıu · t' f' 'd koyduğu kayıt bulunmuştur. " rıye ın ınaıısını ı are-
,,~ nıe işte, yurddaşlar, benim karım 
iay tnur olan Kambon, israfa olan bu kadındir. 
d an eden bu namuslu adam 
Fa tuvalet salonlarından ve 
ı,;~do cadclesindeki konser
bi e bulunan dört köşeli el-

•eler d . 
lihn· . arasm an çıkan yenı 
çıkt ıyetı protesto için kürsiye 

ı. 

dii; Kağıt paramızı itibardan 
Zi . urnıek için bir araba ge-
sıne 1 

lita a tı yüz lira veren ve 
. nçsız s" 1 . 'k l tle us erı ve entrı a an 

Yeni b" 
gG'1li ır Antuvaneti andıran 
tılek ~ .nıabuduna hoş görün
lana ıçın her fedakarlığa kat· 
[}~hYUrtdaşJar vardır. 
_ u Tnı Yeniden söz aldı : 

rinin h alyenden münasebetle
bını k esabını iştiyelim : Esba
\te ıralın1n hazinedarının kızı 
""' Yatandan k b' .. "'enin k . açmış ır goç-
lle d arısı ıle olan ilgi~ "nin 
Böyle .ereceye vardığını bize 

sın l . 
alyen k" .. _ ursuye çıkb : 

1 Bana .. 1 
ar k' oy e şeyler soruyor-
biJnıeı cevap vermek lazım mı 

ın B' , llıe,.1· ' ır u.us saylavına 
'"ıse k 

inek ~ endinden bahset-
... agır l' 0.Ylevle . ge ır. Çoktanberi 
8tısrnağ rınıkle de, yazılarımla da 

y a at!andım 
b·ı arala . 1 e Vat nrnış olan öz onuru 
birka ana feda ettim. Fakat 
1 ç .. d 

a Çakça ~f~ enberi burada en 
Siiktıt ı hralar bile fırlatılıyor 
8Usn. umu kesiyorum ç·· k" .. ı<ısanı .. . un u 
Çaktıkı uzerime kusulan al-
8u ıne~J~ kabul etmiş olurum. 

ıste bir kadından balı-

Tribünler şevk ve sevinçten 
titreyorlardı Löjandr ve Freron 
Talyene muzahir oldular. Kon
vansiyon meclisi, celsenin tak
dirlerini "Termidor meleğine,, 

esirgeyemedi. 
Dühen koridorlarda söyle

niyordu: 
- Yeni Antuvanlarla birleş

miş yeni Fülviler dillerimizi 
koparmak ıçın hançerlerini 
hazır tuttuklarından mahvola-
cağız. 

Kurbanlar balosu 
Kesik saçlı, boyunları kır

mızı kurdelaya sarılı bir yığın 
kadınla elbise yakalarının ve 
kravatlarının yüksekliği yü
zünden başları omuzlarına gö
mülmüş benziyen bir sü
rü erkekler yavaş yavaş 

Ri~Jiyö konağının gün gi
bi aydınlanmış kapısını ge
çiyorlardı. Kibarlar, ev bayanı 
olmıyan ve içeri girerken para 
de davetname alınan bu balo
ya koşmaktan çekinmemişlerdi. 

Aynalı salontarda öyle kala-
bah k vardı ki dans bile edi
lemiyordu. Birbirini kucaklıyor
lar hayatta kaldıkları için kut
lulaşıyorlar, kaybettikleri ya
kınları için ağJasıyorlardı. Se
vinç matemle çarpışıyor, hayat 
yeniden doğuyor, açılıyor ve 
ölümle eğlenecek kadar ken
dini kuvvetli buluyordu. 

Rom ada Derin Akisler 
Mussolini : "Tazyik önünde asla 

gerilemiyeceğini,, söyliyor ... 
Istanbul 28 (Ü.D) - Cenev- U. Sosyetesinden ederek önemli diyevde bulundu 

reden bildiriliyor: Uluslar sos- Çekilecek Duçe her şeyi düşünerek ve 
yetesinin kararından infial du- İstanbul 28 (Ö.D) - Paris- eyiçe hesap ederek adımlarını 
yan Italyan gazetelerinin yeni- ten bildiriliyor: Uluslar sosye- attığını, biç bir tazyik tesebbü-
deu lngillcrye karşı şiddetli tesinin kararı Romada derin sü karşısında asla gerilemiye-

akisler uyandırdı. İtalyanın ceğini söyledi ve şu sözleri 
hücumlara baslaması yüzünden d k'ld' • uluslar sosyetesin en çe ı ı- ilave etti. "Barışı severiz. Fa-
durum çok crergin'eşti . Bu d k H b · k b t 'h d · "' ğini ilan e ere a eşıstana at ayatı ona ercı e erız. 
neşriyata Mu!ısolininin doğru- karşı siyasetinde hiç bir deği- ltalya yaşamak için herşeyi 
dan doğruya fikirlerini neşre· şiklik yapmıyacağı anlaşılıyor. göze almıştır. Davamızın zaferi 
den gazetelerin de iş~irak etmiş Mussollnl "iycap ederse uğrunda icab ederse öleceğim.,, 
olması İngilterey!e Italya arr - mahvolacağım,, diyor. Aytarlar Romadaki sükunet 
sında yatışıra benzeyen ayrış- Istanbul, 28 (Ö.D) - Paris- içinde ltalyan ulusunun heye-
Jarın yeniden alevlendiğiğini ten bildiriliyor: Mossolini Fran- canı saklı bulunduğunu ilave 
s;ı:österiyor sız gazetecilerini bugün kabul ediyorlar. 

===========;:;:::====== ====7-~~~~~ 
Türk - Yunan Anlaşması 

Bono usulü yerine genel 
klering koymaktadır 

Yu!latı Ulusal Ekonomi Bakam 
Pezmezoğlu 

Atina, 27 ( A.A) - Bugün 
imzalanan ve 1 llkteşrinde me
riyete girecek ve altı ay süre
cek olan yeni Türk-Yunan an
laşması bono usulü yerine 
umumi klering koymaktadır. 
Anlaşmanın esasları kömürden 

başka bütün Türk malları be
dellerinin yüzde ellisi serbest 
döviz, yüzde ellisi muhtelif su
retlerde kullanılabilecek ve 
klering yoluyle ödenecektir. 
Kömürlerin bedelleri tripartit 
yoluyle ödenecektir. Transit 
mallar serbest dövizle ödene· 
cektir. 

225 kiloya kadar canlı hay
vanlarımızın resmi 7 madeni 
drahmiye, yaban domuzlarının 

resmi 15 drahmiye indirilmiş· 

lir. 
Yunan takdiri kıymet ko

misyonları kıymet biçmekte 
Türk menşe şahadetnamelerini 
esas alacaklardır. 
Anlaşmadan müdevver takas 

bonoları yeni anlaşma müddeti 
esnasında Yunan malı almakta 
kullanılabilecek ve tamamlan
mış hususi takas muameleleri 
tamamlanacaktır. 

lngiliz donanması -·-·-·-

Dil bayramı 
A·::atürk kutlama ya
zılarına teşekkür etti 

Ankara, 27 (A.A)-Cumur 

~~şkanJığı genel sekreterli- -
gınden : . 

Dil bayramından ötürü 
yurdun her yerinden gelen 
ve yurddaşlarm sevinçlerini 
gösteren kutlama yazılarına 
teşekkürlerini iletmeye Ata· 
türk Anadolu Ajansını ödev
lemiştir. 

Ankara, 27 (A.A) - Dil 
bayramı dün memleketin L-r 
tarafında bu bayrama yakı· 
şan önemle kutlanmış, Halk 
evinde törenler tertip edil-
miştir._ Türk dili '.kurumu ge
nel sekreterinin lstunbul rad
yosile verdiği söylev dinlen
miş, Halkevlerinde bir çok 
aytaçlar tarafından halka dil 
devrimiz anlablmışhr. 

fÜ!?J i ! - ft1!l ~ -

>' 'arım bakanı 
Orduda 

Ordu, 27 ( A.A) - Tarım 

bakanı ve Ziraat bankası genel 
direktörü dün saat 19 da ya
·nındakilerle Giresondan şehri

mize gelmişlerdir. Yarın ince
lemelerine başlıyacaklardır. 

lngilizler -
adayı 

etli er 
Issız bir 

Işg i 
Istanbu , ~8 (Özel) - Eko

döpari gazetesinin yazdığına 

göre Kızıldenizde Adenin şi

malinde Fransızlara aid ıssız 
bir ada lngilizler tarafından 
ansızın işgal edilmiştir. Bu 
adadan ltalyan eritresi bom-
barduman edilebilecektir. 

lstanbulda Yağının 
Istanbul: 28 ( Özel ) - Son 

günlerde yağan şiddetli yağ

murlardan bir ev kısmen ~ök
müştür. Nüfnsça zayıat yoktur. 

Yağış 
Ilava duruınu her 
Tarafta yağışlıdır 
Ankara, 27 (A.A) - Zıraat 

V ckaleti meteoroloji enstitü,. 
sünden bildirilmiştir: 

27-9-935 de Türkıyede bava 
durumu son 24 saat içinde, 
Trakya, Ege bölgelerı ile orta 
:~nadolunun Konya Çorumdan 
mada yerleri ve güney A'!ado-
lusunda Dörtyol ve Kilis taraf
ları, Karadeniz kıyılarında Rize 
ve Sinop yağışlı geçmiştir. vl
çülen mıktarlar metre mmab
baına Bursada 87, Adapazaıın
da 47, Hayreboluda 24, Dur
sunbeyde21, İstanbulda 16, E
dirnede 14, Uşakta 13, Etimes
ut'da l i , Kütahya ve Eskişe· 
hirde 8, Isparta ve Babasekide 
7, Bolu ve Kiliste 6, Ankarada 
5, Beyşehir ve Tosyada 3, 
Dörtyol, Polatlı, Bandırma ve 
T ekirdağında 2, Karstamouu, 
Sivas, Kirşehir, Sinöp, Kilis, 
Niğde, Rize ve Afyonda bir 
kiloğramdır. 

Hava sıcaklığı bir gün ön
ceye göre hemen bütün yurtda 
iki ila on derece arasında dü
şüklük göstermiştir. Yurtda en 
yüksek sıcaklık dereceleri A
danada 31, Çorum, Silifke, 
Dörtyol, ve Malatyada 30, t:
dirne ve Antalyada 29 dur. 

Bugün Ankarada en yüksek 
sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 
9 derecededir. Evvelki gün iz
mirde sağnak halinde yağış ol
muş ve metre murnbb::ına 85 
kilo su verecek kadar yağış 
olmuştur. Iskenderiyede toplanmış ve liman 

Çelik ağlarla örüJ.müştür ----~------...... ------------
lstanbul, 28 (Özel) - Son ahval dolayısile lngiliz donanması 

Iskenderiyede toplanmıştır. Liman etrafına büyük çapta töplar 
yerleştirilmiştir. Donanma uçaklarla beraber manevralar yapmak
tadır. Liman demir ağlarla örülmüştür. Gemilerin girip çıkmaları 
için dar bir geçit bırakılmıştır. Günde lskenderiyeye 170 uçak 
gelmiştir. 

ltalyan kabinesi 
Yaptığı toplantıda mühim kararlar verdi 
İstanbul, 28 (Özel) - Uluslar sosyetesi toplanblarını bir müd

det için tehir etmiştir. 
ltalyan kabinesi bugünkü toplantısında bunları kararlaştırmıştır: 
1 - Uluslar sosyetesi ltalyaya tatbik olunacak tedbirlerin 

bütün mes'uliyetini yükleneceği güne kadar ltalya sosyeteden 
çekilmiyecektir. 

2 - ltalya Habeş işini lngilizlerle görüşmep-e hazırdır. 

Göçmen 
Bır 

işleri Et ... afında Ed;rnede 
Toplantı Yapılaca!~ 

Istanbul 28 (Ö.D) - Sağlık ve soysal yardım bakam Bay 
Refikle müsteşarı geldiler. Burada kalmiyarak Tral(yaya gidi
yorlar. Göçmen işleri etrafında Trakya genel espektörü General 
Kazım Dirik ve Trakya valilerinin iştirakile toplantılar yapıla

caktır. 

SİNEMASI 
Telefon 31sı BUGÜN Telefon 3tsı 

Mevsimin en güzel 2 büyük filmi birden 
~ - Joseplne Baker ile Jean Gabln'in 

Şaheser filimleri zouzou 

ANKARA BiRASI Uzviyeti besleyici sulu bir gıdadır. 
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• ar Mehmed ile Sofiya arasında bir macera 

aş e vve is ·yor 

e 
Manevraların tayyarelere aalliik eden l(ısmı hava tehli• 
kesinin ne kadar azametli facialar giz ediğıni gösterdi 

:E:Cakf.hi 'tarihi ronıan. -41- "Yoz:n.x:ı; :Pervi.n. ~ema1 
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ay ut ar Ö eye beriye kaçi 1ağ tes i o n! 
Bağırmağa baş adılar.Yedi t ağ yara an 

diye 
ıştı 

Çörek baba - Hey haydut
ların başı... Orada karılar gibi 
bağıracağma, sen gelsen ol
maz mı? 

General - Vay ihtiyar bi
zim dilden anlıyor. Kuduz he
rif; kolum yaralı olmasa· çok
tan canını cehenneme gönde
rirdim. Sana külünk vu mayı 
şimdi göstereceğim. Kızları ne 
yaptıkn? Sal alından şu 0:2ğaca 
astıracağım. 

Çörek baba - Öyle uzak
tan at üzerinde atıp tutmayı 

cadılar bile yapar. Nasıl bir 
daha külünk yemekten korku
yorsun değil mi? Tadı dama
ğında kaldı kan emmekten 
hoşlanan sırtlan herif; Rober, 
oğlum omuzuma koyarak 
mel'una bir ok fırlat; yılan se
si kesilsin. 

_,.._.....,,...=-... ._..,._..,.,-=-==--mm-=-=------. ... 
idik. Hatunlar korktular. Ben 
de aldım getirdim buraya, size 
yemek hazırlattım. 

Çörek baba - İyi ettin ev
Jad, yüreklerini kaldırmakda 
ne vardı!.. Epıce idman ettik 
çocuklar, kannlarımız acıktı. 

Hepimiz bir sofraya, biz Türk· 
lerde büyük, küçük er mey· 
danında seçilir. Gençlerimiz 
zaten hadlerini bilirler. Rober, 
hudud da sen askerlerini alır 

dönersin. Prensese dikkat et 
yavrum. Yakında harb başlı

cak. Aydınoğlu kabına sığ
mayor. 

Rober - Neden baba, mü
saade et, Sarıbeyi belki de 
Aydmoğlu Prens Mehmed beyi 

-bir göreyim. Dünya bu. 
Prensesimi ve kardeşimi çok 

mütehassirim. 

Çörek baba - Hakkın var 

Rober, fakat harp başlarsa se

nin Birgiye avdetin müşkülle

şir. Halbuki prensesin yanında 

bulunmaldığm çok J~zım. Ben 

hürmet ve selamını söylerim, 

nasip olursa .. 

Baba sözünü bitiremedi. Do· 
kuz atlı yıldır:m sür'ati e yol

dan geçiyorlardı. Tuğrul ba

ğırdı .• 

- Baba vallahi kumandan 

bay Sarı: 

Çörek baba [tekbir alarak]

Ercnler, bizleri çiğneyip nereye 

gidersiniz. Buyurun fakir sof-
rnsına: 

- Sonu Var - -

- Baştarafı 1 nci sayfada -
maktadır. Bu hakkın elde edil
mesinin ilk bayramı ilk fili 
gösterişi Nürenbergde yapıl

mıştır. 

Almanyanın askerlik liyaka
tı, askeri terbiyeye olan bağlı
lığı bilindiğine göre orduya ve
rilen önemi kavramak güç ol· 
maz. Bir milyon insanın buma
nevraları görebilmesi, askeri 
heyecanı yaşayabilmesi için aynı 
manevraların öğleden evvel ve 
öğleden sonra iki defa yapıl
ması kararlaşbrılmıştır. Buna 
rağmen halk seyir mevkilerini 
sabaha karşı daha ortalık ağar· 
mndan işgal eylemiştir. Manev-

ralar sabahleyin milli müdafaa 
bakanının öğleden sonra da 
Her Hitlerin huzurile yapılmış
tır. 

Programa tevfikan bir alay 
asker yürüyüş kolunda iken ani 
bir ateşe maruz. kalmış ve he
ınen bir iki dakika içinde av-

anın 
ta tayyareler görülünce üç ba
tariye uzun menzilli motörle 

müteharrik topçu alayı köyün 
etrafinı çevirdi. Köyün yanında 

birde yine motörlerle mütehar· 
rik makineli tüfenk bölüğü yer 
almıştı. 

z ·, k ağı 
Belki bir darbimeseli yaratall 

hadiseler de vardır. Fakat be: 
nim anladığım parti koogrell 
yalnız siyasal bir hareket ol
maktan uzaktır. Nürenberg Al-
manyanın cenubundadır. Ya.Oİ 
hududa yakındır. Almanya bll"' 

Ma11evradan soma geril resminden bir manzara 
Muhtelif istikametten uçan raya milyonlarca insanı Ahıı311"' 

ve taarruza geçen ta~yarelerin yanın her ~oktasınd~n kay. ~u;; 
adedi yüzü aşkındı. Üç batar- de ne şekılde yıkabılece~ı?ı • 
ya birden sanki makineli tü· tecrübe etmiştir. Yani ış!n : 

Rober ya ruhülkudüs diye
rek okunu ath. Sağ omuzuna 
saplanan bir okla general da
na gibi büğürdü. Atını geri· 
ye sürdü. Maiyetine lanetler 
ediyor. Eşek herifler, kor
kak domuzlar, beş kişi ile 
uğraşıyorsunuz. Geri döneni 
elimle parçalıyacağım. Ah mel· 
un ihtiyar; her halde pençeme 
düşeceksin. Haydutlar beş ar
kadaşm etrafını almışlardı da
ire küçülmüştü. 

ı cıya açılıvermiştir. Göz kapıp fenk gibi seri ateşe başladılar. yüzü parti kongresi aynı ı 
d k • b" d me "' 

Çörek baba - Rober bizim 
dostlara işaret et onlarda bu 
kuduzların arkasını alsınlar. 

Ceneral ormanın kenarına 
çekilmiş koluna saplanan oku 
çıkarmağa çalışıyordu. 

işareti bekliyen sekiz asker 
bağırarak beş arkadaşı çeviren 
heriflerin arkalarına hücum 
ettiler. Bu ani ve memul edil
miyeo hadise karşısında fena 
bir vaziyete düşen haydutlar 
ne olduklarını l>ilemiyerek öte· 
ye beriye kaçmağa, teslim di· 
ye bağırmağa başladılar. Yedi 
kişi ağır yaralı üç esir veren 
çetenin diğer kısmı yaralı, be
reli dağıldılar. 

Bu karğaşalık arasında Ro
ber, aman mel'unların başını 
kaçırmıyalım diye ileriye atıldı 
ise de general çoktan gözden 
kaybolmuştu. 

Çörek baba - Yoldaşlar çok 
şükür yaralımız yok. Şu asker· 
cik başına bir kılıç yemişti .. 
Tmmadığına bakılırsa çok ha· 

fif bir şey; haydi, Tuğrul şu 
arkadaşın yarasını timar et. Şu 
Pinar başında bir öğle yeme· 

ğini hak ettik. Merak etmeyin; 
artık bu haydutlar üzerimize 

gelemez er. Yazık oldu Rober; 
oku tam; beş para etmez kal
bine saplıyacakbn. Dikkat et
miştim. Sen oku çektin. Ahn 
hareketi herifi muhakkak bir 
ölümden kurtardı. Yılanın canı 
çabuk çıkmaz. Muhakak bu 

adamı ben idamedeceğim.Dost
lar, pınar başına gelince: Ça
kırıj Jülyet ve Hanritle buldu
lar. Yemek yiyorlardı. 

Çörek baba - Hayat bu, .. 
biz can kavgasında, bunlar da 
mide, dUn akşamki sofrada 
gibi rahat, rahat keyiflerine 
bakıyorlar. 

Çakır (gülerek ) - Babacı
ğım, benim vazifem bu .. Sen 
emrettin. Biz. kaya arkasında 
idik. Herifler bizi hiç görmü
yorlardı. Lakin biz meydanı 

~---harhı. miike.mme.len s 

o 
- Baştara/ı 1 nci sayfada -

büyük ve önemli yeri vardır. 
Asıl insanlık ta budur. Başka· 
larına eyilik etmekten doğan 
vicdan zevkinin üstünde insan· 
lık bulunur mu? 

Memurlara da hitap etti ve 
halkı sevmelerini, halkın işlerini 
halka z.ahmet vermiyecek su
rette görmelerini ve bir me-

murun kendisinden beklenen 
vazifeyi doğru ve çabuk gör
mesinin hasıl edeceği ictimai 
faydayı etrafile anlattı ve yalnız 
masalarının başında bulunduk
ları zaman yapacakları işin, 

millete yapılması lazımgelen 
tam hizmet karşılığı sayılamı
yacağını ve halkın kendiler·n
den, bilgilerinden daha fazla 
şey istemeye hakkı bulundu--
ğunu anlattı. 

Kışlalarımızın birer halk 
mektebi rolünü yapmasından 

sosyal hayabmızda hasıl olan 
faydaları saydı ve bütün mü
nevverleri kışlada askerl~ri 
maddeten ve manen yükselten 
zabitler kadar fedakar birer 
muallim görmeyi bütün mille-
tin arzu ettiğini söyledi. 

Zenginlere düşen vazifenin 
yalnız bu kadarla kalmayıp 
mümkünse her birinin birer, 
olmazsa birkaçının birleşerek 

işlenmiye layık elmas parç~Ja
rını seçmek kabilinden, fakir 
ve fakat çok kuvvetli ve se· 
ciyeli evlatlara babalık etme
lerini tavsiye etti. HUiasaten, 
vatan ve millet ihtiyacını az 
zamanda gidererek Avrupa· 
lılarla aramızdaki terakki boş-
luğunu doldurmaya çalışmanın 
her vatansever için çok esaslı 
bir borç olduğunu heyecanlı 

sözlerle ve berkesin vicdanına 
yerleştirir surette anlattı. 

Herkes okumaya, gününün 
birkaç saatini hayat bilgisine 
ait kitapları karıştırmeya teş· 
vik etti ve bilgisiz hiçbir şeyin 
yapılamıyacağmı, onsuz ne va· 
tan ve milletin kurtulacağıQ1, 
ne de insanlık rütbesinin ka
zanılacağını söyledi. Genç 
ve ihtiyarlara, kadın ve erkek· 
lere okuma yolunu gösteren 
çok söyliyen bu konferastan 
bütün halk cok istifade etti. 

Ödemi e kızıl salgını 
Ödemişimizde salgın kızıl 

• •• 
beş aydanberi... Çocuklarımız. 

için büyük bir afet olan bu 
hastalığı Sıhhat müdürlüğü is· 
tcdiği kadar tekzip etsin, ço· 
cuk mezarlarının son zamanlar
daki çokluğu bu tekzibi de 
tekzip etmekte devam ediyor. ' 

Memlelcette aşı da yok .. 
Gönderilen mik<lnr da az. Dün 
tekr0:2r gönderilmiş , falcat 
yalnız kasabada değil, köyler
de de tesirini gosteren bu 
hastahldan kurtarmak foted;
ğimiz çocukların çokluğu kar
şısında bu aşı hiçtir. Yalnız aşı 
para etmez, memlekette bu 
aşıları yapac2k doktorlara mu· 
avinleresıhhat memurlarına da 
ihtiyaç vardır. 

100 bin nüfuslu bir kazada 
hükümet ve belediye hekimleri 1 
hem resmi işlerini görür, hem 

1 

de kızıl aşısını, üçer defa ola· 
rak yapabilir mi? 

Hayret edilecek bir şey. Sıh
hat müdürlüğü Ödemişe sıhhi 
imdat arabasını gönd_ermiş, iki 
dane hastalıklı çocuk aramış. 
Anlaşılıyor ki, sıhhat müdürlü-
ğü Ödemiş doktorlarının teş
hisine inanmamış. O halde ya· 
pılacak iş çocuklar için araba 
göndermek mi olmalıdı, yoksa 
mütehassıs bir doktor mu? 

Eğer hastahk memlt:ketimi
zin otomobil işlemiyen bir ye-
rinde olsaydı, vaziyet ne ola
caktı? Halkta bu hastalıktan 
dolayı heyecan fazladır. Bu 
heyecan fazlalığı içinde hüku
met doktoru B. Muhiddinin de 
bir hareketi herkesi müteessir 
etmiştir. 

Zeytinlik köyüude bu has
talığın vücudu kendini göste-
rince, oraya giden doktor aşı 
mukabilinde köylüden çocuk 
başına evvela yirmişer kur~ 
istemiş, sonra bunu on beşe 
indirmeğe razı olmuş.. Biz bu 
vaziyet karşısında yalnız hay
ret değil, derin bir acı duvo· 
ruz.. f şin tahkikini evvela yük
sek valimiz. Fazlı Güleç'ten, 
sonra da bu işe vakıf olduğu
nu bildiğimiz kaymakamdan 
ve Sıhhat i~leri müdüründen 
dileriz. 

Tekrar ediyoruz, Ödemişte 
salgın halde kızıl var, kızıldan 
ölüm var, fakat tedbir yok! 
Bu tedbirsizliğe karşı yalnız 
imdat istiyoruz. 

göz açmak denecek kadar kı
sa bir zamanda büyük bir çe
viklikle açılan, avcıya yayılan 

askerlerin durumu cidden tak-
dirle görülecek bir manzara 
idi. Bu alay motosikletli, ma
kineli tüfenklerle takviyeye baş
lanmıştır. Geriden zırhlı motör
lere ve motosıkletlere bindiri
len kıtalar avcı hatlarına ka-

Tayyareler mütemadiyen bom- ~an a as erı ır ~ne .. d• 
. bır manevra mahıyetını 

ba atıyordu. Topcu ateşı de 
1 

k d" 
. . d "k" . arzey eme te ır. d 

aynı sanıye e 00• 1 ı mermı Hakikaten bir hafta iç.İO • 

ile mukabele edıyor. Hava insan yığınları oluktan ak.-
cehennem manzarasını alıyordu. sular gibi Nürenberge aklJJlft 

Nihayet tayyareleri mukabil Nürenberg'den çıkmıştır. • 
tayyare taarruzları ile uzaklaş· Bu gösterişlerden anlıya~ 
tırmağa muvaffak oldular. Top· liriz ki Almanya sulh tara:ft; 
çular çekildi. Fakat biraz son· olmakla beraber müthiş bır bd" 
ra tek bir tayyare 3 bin metre lahlanma hazırlığı içinde de ~ 

lunmaktadır. Hem bu defa .. il 
saplarını büsbütün başka tul 
tutuyor. 

Tek başına bütün bir d:J 
yaya karşı koyruak ihtiın~_.. 
de göz önünden uzak bu ti 
durmıyor. Manevralardan sotl 
bir Alman ile konuşuyordtdl" 
Bana ihtisasatımı sordu. 1-1;(. 
ranlık ve takdirkarlıktan b~.,o
ne söyliyebilirdim. Lakin go itli 
len manzara o kadar ınüthbe' 
ki istikbalde vukubulacak ·~ 
hangi bir harbın beşeriyet:,,. 
ne büyük bir felaket ola~ 
endişesi beni ürkütmüştü. p1İ" 

Geçit resmiflde z11lılı otomobiller gın dalgın düşünüyorduo>· .• 
dar sokuluyor ve oraya asker· irtifadan motör şesini işittir· hayet muhatabım ilave ett4'· 
leri atarak makineli tüfenkleri meksiziıı aşağı doğru bütün - Şiller'in bir sözü var .. 
bırakarak hemen geri çekili- şüratile inerek yüz metreden "Tek başına en kuvvetli en f' 

1 d köye bombalar atb. reflisisir.,, .!,,.. yor ar ı. ~ 
Yarım t .. b" t infilaklar ve yangınlar çıkar· Biz de bu sözü yerine ge ,,,,-

. . saa suren ır a eş maya muvaffak oldu. Buna meye çalışıyoruz. böyle ofa ...... 
taatısınden sonra seksen tane karşı makineli tüfenk atecı.leri da iP 

k ıı: gw ı,;. Çünkü siyasa alanın . ~. tan ın avcı hatları arasından ile mukabele edilmiş ise de t1CP 

d 
cak kuvvetlinin sözü geçı, _._ 

ateş e erek ilerlediği görüldü. köyün harap olduğu gösterildi. s r 
Tankların üstünde hiç bir Manevraların bu kısmı bil- Burada kimin ile teOJB rb~ 

miş isem hepsi harp batı ı-1fl" 
adam görünmemesine rağmen hassa hava tehlikesinin ne ka- }eyn-r 

d b ·· ·· k k d larına rağmen herbın a 1 .,r bu seyyar kalalar ruütemaaiyen ar uyu ve ne a ar aza- dedirler. Bunun böyle o ııı .. ~ 
teş Saçarak k. 1 fası metli facialar gizlediğini gös· Ç OY. 

a nıa ına arını • te · d nın sebebi de vardır. u~ .... ı 
rıyor u. ın~ 

lasız ateşleyerek ilerliyorlardu. M l d H"tl Almanyada her ev u u•• anevra ar an sonra ı er k r~ 
Bunları motorlu topların, askerlere hitap ederek takdir- harpte mutlaka bir ~ bit 

manavraları takibetti. Saha san· lerini bildirdi. Ve bu ordunun vermiş hiç olmazsa bir ko:~ 
ki hakiki bir harb meydanına büyük Almanyayı koruyacağını topal veya kolsuz aile reı ,,, 
dönmüştü. Fakat bir harpte söyledi Hitler durumunda mağ- sahip olmuştur. Acı görlll: .. 1' 

d f l d K t ı . ·· 1 d" ev yuktur . Bundan el -.. .., insan an az a makina kuvveti- rur u. ısa ve a eş ı soy e ı. ft# 
nin rolü ve ehemmiyeti tebarüz Cü.nkü silahlanan ve mo. torize. harp istemiyorlar. Amıu• ,-.-

d ı d k d . "ki l' . ;\lıJJ -_., 
tt. ·ı· d e ı en or u onun en ı eserı manyanın ıstı a ını, t ... r 

e ırı ıyor u. "d" f h ld e , ... 
ı ı. yanın re a ını e e 

1
. rJ."' 

Görülen manzara Almanya- Nutuktan sonra pı"yade, top- · . h 1 k kuvvet'··•' açın azar anma , h ror-: 
nın makine kuvvetine verdiği çu, süvari, tank, kamyon, mo- duktan sonra bunları a ~ 
ehemmiyeti ve ordusunu mo- tör alayları iki saat süren bir elde etmek ülküleriııi0.::rio' 
torize et iğini gözlerimiz önün- geçit resmi yaptılar. Manzara ediyor. Sulh bunu ke~ 1 bısrt' 
de canlandırdı. Büyük ataklık, çok heyecanlı idi. temin edemezse, çaresdız ıda,; 

Partinin bu kadar büyük dan da kaçıcı olma ı 
çeviklik içinde geçen dakika- Alman şehirleri dururken top-
lardıın sonra düşman püskür· lantılarını Nürenbergde yap· gizlemiyorlar. A rte1it~ 

Hulasa etmek lazıın° .,.,e"" 
tülmüş ve bu defa askerler, masının sebebini bir türlü ka- }<o~ ı• 

Almanya tekbaşına ~n :;ndil' 
yine motörlere kamyonlara fam almamıştı. Kendi kendime olmak yolunda gecelı g .. 

3 
iıo' 

bindirilerek tankların himaye· bu küçük şehre bir milyonluk çalışıyor. Eserlerini ortaY vetİ' 
sinde takipte sür'ati gösteren insan kitlesini neden topladı- k kU" 1 

lar diyordu. Bunu sordum. Al- yuyor. Çünkü anca cıtğtd 
bir çabuklukla düşmanı takibe dığım cevap şu oldu : nin hakkını tanıttıra 
koyulmuştu. - Almanyada meşhur bir inanıyor. gee' 

Her hareket büyük tezahü- darbımesel vardır. Nürenberg On altı eylfıl akşaıtl\il<J' 
rata vesile verdi. Alman yanın gözü ve kulağıdır. yarısından sonra _üç. dacıııı>'~ 

Manevraların ikinci kısmı Almanyanın başına gelecek iyi- bir kalkan muhtebf ıst ldtl 
lere akan trenler hücorll .• tel" 

hava tehlikesine karşı idi. lik ve kötülük her yerden önce ~ kof''~ 
Koskoca sahaya hemen beş buradan sezilir. larını, halkı taşımaga y'1tı 

Kırk sekiz saat soo.ra dn 
on dakika içinde fabrikası da Nüretıberge beslenilen bu iti· berg eski sükfınetıne k ıırı 
bulunan bez ve tahtadan ya- mada bir şey diyecek değilim. yerli halkı ile başbaşa {.ı.~ 
ılmı bir kö kuruldu. Ufuk- Belki böf.:.le;;;...;;;.b.;.;;ir_d...:..a;.;.;r...:..b...:..im:..::....:.e...:..se.:...l_ va_r...:... ___ .F.1 __ a_:ı_Lk._ı __ e> __ c_9 __ _ 
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Briand kral 
Etmekle 

Konstantin • himaye 
it am ediliyordu 

Hatt" b ••••• 
ba ~ azı noktalarda ihtilaflar Abrami bu vesikayı okuduk-

şgosterd" B. ·b· · ı. ırı ınne uymıyan tan sonra Başbakan Brianda 
ananalar b k b k . 1 gö .. 1 ' aş a aş a sıyasa dönerek şunlan söyledi: 
B ~uş er karşıladı. lngiJtere - Saray GiJmen Selanikte 
rıtanya kuvvetlerinin asla bir b l 1 ' h . y' 

Yabanı·ı başk d .d u unan arın epsı unanlılarla 
sind · uman anın ı are- h. b" 1 K 1 . e çarpışamıyacağı fikrinde- ıç ır şey yapı amaz. ra 
dır. Rusyanın da kendine mah- bir düşmandır.,, dedikleri hal-
sus bir izzeti nefsi vardır. de yalnız siz Mösyö Briand 

Bu sözler şiddetli gürültüierle bütün bunlann doğru olmadı-
karşılannııştı. ğım zannediyor ve kral Kos-

Briand _ M. Tardieu beni tantine hala güvenilebileceği 
tehlikeli nikbinligw imden dolayı zehabiyle General Saraya 
suçfı "Y · t h1:.ki · h k .. Yor. M. Tardieu işler unanıs anın cı mıyet a -
boy)e giderse zaferden ümidi larını ihlal edebilecek hiç bir 
~~srnek lazımdır diyor. M. Tar- süel harekette bulunulmaması 
ıcTu niçin bu sözü söylemiştir. için emir verdiriyordunuz. 

ardi Briand bu vesikanın okun· tek eu - Ayni hataları 

t
. rar etmemek için hükiime- masından sinirlenmişti. Ayağa 
ın ne ·b · kalktı: gö d.. gı ı tedbirler aldığını 
ı.a; um .. Benim de sizin gibi - Siz bir erkanı harbiye 
~. ere ınandığımı söylemekli- zabitisiniz. Taşidığınız rütbe 
~~~d~n pek az şey kazanabi- bakımından özel bir itimada 

sınız. mazharsınız. Orada yalnız bi-
Briand T d. . zim güvenimizi değil, bütün dü U - ar ıeu arasındaki 

ler~ t:~ Jor j Leygin tenkit- müttefik ordulann güvenini ta· 

P l 
kıp etti. Leyg 0 tarihte şıyorsunuz. Böyle iken bu gü-

ar anıent d. veni sarsacak surette harekete h k 0 ış işler komisyonu 
aı anı idi. Sö.ze şöyle başladı. hakkınız yoktur. 

ki -d Dışişler komisyonu Tür- Abrami şahsına tevcih edi-
li;~ekk·i .siyasamızı inkişaf et- len bu saldmşlara ehemmiyet 
{)orsa ıçın kaç kerreler Ke vermemiş görünerek Atinadaki 
bet . Y~n nazarı dikkatini cel- hadiseleri anlatmağa başladı. 
laş:ş~d~~la Türkiye ile uz- Briand bu cepheden hücuma 
bund y uşunmedik. Jorj Leyg 
takip and.j0 nra yunanistandaki 
l<raı e 1 en siyasayı, bilhassa 
kakç l<onstantine karşı kor
'-·d a davranılmış olmasını ten 
llJ etti B 
la) • u sırada Piyer La-
çıkanvb. Brizonun sözlerinden 
altü ır hadise parlamentoyu 

l st etmişti. 
_:v~( bağırıyordu: 

girıni usya olmasaydı barba 
S Yecektik. 

le kol cenah bu sözleri hayret-
arşılark B · _ R en rızon bağırdı: 

etrnişr usya Fransaya ihanet 
'(aşa ır. FKahrolsun Çarlık .• 

sın ra B . nsa .. 
rıand "k-sonra su unetin iadesinden 

resine nıiinakaşaları tabiiğ çev
- B~oktu ve şunları söyledi: 

·ı Utlin .... . • . ki rı e C ~azısı ve ıste e-
unıuriy t · b. anana} e çı ır Fransayı, 
arına k k sadık 

1 
ıs anç derecede 

Yayı 0
l.abn ınüstebid bir Rus

}( ' ı eral b. 1 · ı . rafcı b· ır ngı tereyı, 
bir k 

1
. ır ltalyayı birleştiren 

dedik:~~syon böyle şüpheli bir 
Parçalan alanına sokulursa 
köp .. u ırt yıkılır. Bütün bu 

ren d 1 defe a galar arasında he-
bl varınak - . 

okunun . ıçm Koalisyon 
laıırnd basıretle sevkedihnesi 

ır. 

Pttarius M 
Bu gem· . outet (komünist)-
}' •nın pil t . . oraun ° u sız mı olu-

D uz. 
eşane) . 

"ermişti: şu tarıhsel cevabı 

k -. Hayı . 
•şiar) r sız ··· (Şiddetli al-

Burbon a 
dalgala h· arayındaki heyecan 

rı 1,. , __ •
1 topJ ,,. eqı nıenıişti. Gizli 

antdard k. 
lllese)el d a ı görüşmeler süel er en . 
Çevrilmişti. sıyasal meselelere 

Şark ord 
R'nera} usu başkumandanı 
Yında b· sarayın genel kurma-
~ lt ırı· dd 
. ~raıni b u et ç~lışmış olan 

dıgi Ve .k eraberlerınde getir-
küıncte s~.~lara dayanarak hü· 
tanıi alk ucunı edecekti. Ab
Çıktı. Fr ışlar arasında kürsüye 
na.da'-· an.sız hükumetinin Ati-
ı· 1\1 elç.ı · M •matını k sı · Guilmene ta

.. lı 0 udu . 
cıük . 

alışına fırnet, kendisiyle süel 
tun kayobrtad~lığı ihtimali büsbü-
11· e ılnı · ıstan)a .. eınış olan Yuna-
iii"en 111.u?asebetıerine daha 

Verıcı b· 
ır ceryan verme-. . 

kesin bir cevap vermek isti· 
yordu. 

- Evet, dedi, General Jof
run saraya gönderdiği telgra· 
fın mes'uliyetini ben deruhte 
etmekteyim. Konstantine gü
veniyordum. Onunla çalışma 
ortaklığı kurabileceğimizi de 
umuyordum. Bu sadece benim 
ümidim değildi. Bütün mütte
fiklerimiz böyle düşünüyorlardı. 

Konstantin ltalya hükumeti
nin yardımına dayanıyordu. ln-
giltere, Mareşal Kiçnerile ge
neral Saray aleyhindeydi. Rus
yaya gelinceSturmer kabinesi 
bize şu notayı göndermiş bu
lunuyordu: 

"General sarayın başkuman
danlık rolünden dışarı çıkarak 

siyasal meselelere pek fazla 
karışması Rus hükfımetinin na-
zarı dikkabnı celbetmektedir. 
General Sarayın M. Venizelosla 
mülakatı da dikkata şayandır. 

Zira saltanat aleyhtarı bir ha-
rekete mü7.aherette bulunduğu 
zehabını vermektedir . ., 

Görüyorsunuz ki Çar Kons· 
tantini himaye ediyordu. Hele 
Italya daha ileriye giderek: 
" General Saray müttefik or· 
duları başkumandanı bulun
dukça Makedonyaya yardım 

kuvvetleri göndermeğe razı ol• 
mıyacağını bildiriyordu. 

Hükümet bu engeller karşı
sında bile General Sarayın mü
dafaasını kendi üzerine aldı. 
iş bununla da kalmadı. Ame
rika birleşik hükumetleri de 
işe karışblar. Vaşington elçi
mizden Ke Dorsaya ıu telgraf 
geldi : 

" Yunanistana verilen yeni 
ultimatomda askeri iycaplar 
karşısında yeni arazi işgalin
den bahsedildiğı doğru mudur? 
Eğer doğru ise çok kötü bir 
durum ihdas edecektir. Zira 
burada bu hareketten istifade 
etmek istiyenler bizim hareke
timizi de Almanların Belçika
da ihdas ettikleri vaziyete b~n
zetmek iatiyorlar ... 

YENi ASIR 

Zabıta Haberleri: 
Pantalon hırsızı 

Memdubiye mahallesi Hacı 
Ali efendi caddesinde oturan 
Hüsnü oğlu Ali Riza yatarken 
çıkardığı pantalonunun ayni 
yerde yatar Nuri .tarafından 
çalındığı iddia olunmuştur. 
Kalp durmasından öldU 

Balcılar caddesinden geçen 
Kemalpaşalı Mehmed kansı 
Halime ansızın yere düşmüş ve 
hemen hastaneye kaldırılmış 
ise de kalp durmasından öl
müştür. 

Sarhoşluk 

Kahramanlarda Meydan so
kağında lskender oğlu Sami 
kendini idare edemiyecek dere
cede sarhoş olduğu halde gece 
bekçisine de hakaret ettiğin
den yaka1anmışhr. 

Hırsızlık 
Bayraklı Mersinlisinde oturan 

Hatip oğlu Rıdvanın sokak 
kapısındaki halkaları sökülmek 
suretile giren belirsiz hırsız 
tarafından yüzük ve küpele
rinin çalındığı iddia edilmiştir. 
Zabıtaca tahkikata baş!an-
mışbr. 

Kltab çalmış 
Şadırvanaltı camiinden Nu

reddin oğlu Kemaliddin camiye 
aid arab !ıarflerile yazılı bir 
kitabı çaldığından yakalan
mıştır. -·-Amerikalılar 
Da Türk tütünü yetiş
tirnıeğe çalışıyorlar 
Birleşik Amerikanın Virginia 

Cumuriyetinde kain Danville 
şehrinden bildirildiğine görct 
Chatham yakınında bulunau 
Bittsylvania Tecrübe istasyo
nunda Virginia Politeknik ins
titüsü tarafından Türk cinsi 
tütün yetiştirmek için tecrü
beler yapılmaktadır. Bu tü
tün iki muhtelif cins toprakta 
yetiştirilmektedir. 

( İddia edildiğine göre ) bu 
tütün püyük Amerikan kum
panyalan tarafından sigara 
harmanlarına katılmak üzere 
Türkiye ve Yunanistandan ge
tirilen tütünlere çok benzemek
tedir. Bu ithalatın yıllık kıy
meti 50.000.000 dolar tutmak
tadır. 

Bu tütün Amerikan tütünü 
ile karıştırıldığı zaman istenilen 
lezzeti verip vermiyeği ancak 
ileride yapılacak tecrübe neti
cesinde anlaşılacaktır. Bu işi 
idare eden mütahassıs tecrü
belerden iyi neticeler alınaca
ğını ve tütünü kullanmak müm-
kün olacağını söylemektedir. 

Bu tecrübeleri yapan E. M. 
Matlhews. vaktıle Cenubi Afri
ka lngiliz müstemlekelerinde 
tütün işlerinde çalışmış tecrü
beli bir ziraatçıdır. 

Sayımda çalışmak 
isti yenler 

Ulusal ve vataniğ büyük bir 
ödev olan genel nüfus sayımı 
günü sayım ve kontrol me· 
murluklannda çalışmak istiyen 
münevver ve yurdsever zeva
hn isim ve adreslerinin tesbi
tine ilbayhk sayım bürosunda 
başlanmıştır. Bir çok gençler 
büroya müracaatla bu vataniğ 
iş için isim ve adreslerini yaz
dırmağa başlamışlardır. 

Ziyaret 
Şehrimiz Alman ceneral kon

solosu dün öğleden evvel il
baylığa gelerek ilbay Fazli 
GüJeçi ziyaret etmiş ve bir 
saat kadar görüşmüştür. ,, ________ , 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 

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

lstiyenlerin ve görmek ar-
zu edenlerin [ 5164) numa
raya Telefonla miiracaatları. 

3-15) 3153 s. 5-6 

Manisa da kültür çalışmaları 
•• 
Oğretim ve eğitim plan-
ları üzerinde konuşmalar 

Manisadan bir manza1a 
Manisa 27 EylUI yürümelerini, sağlam ·ve neşeli 

Güzel ilimiz iki gündenberi kalmalarını candan dileriz. 
kültür işlerinin çok canlı ve Manlsada dll bayramı 
gönle kıvanç verecek çalışma- Dil bayramı ilimizde de bü· 
larına alan olmaktadır. yük bir iJgi ve derin bir ıevgi 

Kültür direktörünün çağrısı il kutlulandı. Törene Halkevin-
üzerine ilçelerden gelen bölge de saat 10 da süel bandonun 
inspektörleri,kültür işyarlau ve iştiraki ve istiklal marşı ile baş-
öğretmenler Gazi ilk okulunda )anıldı. 
toplanarak öğretim ve eğitim Marş; evi dolduranların halk 
planları ve öğretmenler arasın- kurum üyeleri, daire direktör-
da işbirliği üzerinde konuşma- leri, öğretmenler, parti başka-
lar yapmaktadırlar. · nı ve ilbay vekili tarafındaD 

ilk toplanb kültür direktörü saygı ile ayakta din-
Naili Ôzerenin başkanlığı al- lenildi. Ev başkanı Osman Ül· 
tında olmuş ; öğretmenini, cu- künü açışt Azmi Ônakıntm 
muriyet rejimi, dil devrimi, nü- "Dil devriminde ödevimiz.,söy-
fus sayımı ve mesleki alandaki levleri, Şevki Dincer'in dilimiz 
yönetim ödevlerinin karakteri şıın, üniversite talebesinden 
üzerine verdiği söylev derin Cevat Ülkünün "26 Eylül,,söy-
bir ilgi ile dinlenmiştir. • levi, doktor Şükrünün diyevi 
Çahşma bölümleri yapılmış, Nazmi Bayçanın " Türkte 

her gün 9-12, 14-17 ye kadar dil devrimi ., söylevi büyük 
çalışmak ve ayın 29 nda bu bir istekle dinlenerek sürekli 
genel toplantıya bitim veril- alkışlarla karşılandı ve saat 18 
mesi onaylanmıştır. Dünkü top- de radyo ile verilen ayta din· 
Jantının bitiminde okul bahçe- lendi; öğretmenler gece semt 
sinde bir çay şöleni verilmiş; ocaklarını gezerek halka dil 
bu toplantıda bütün öğretmen- devriminin önemini anlattılar. 
lerJe ilbay vekili Şevki de bu- Büyük bir duyum içinde töre

ne nihayet verildi. 
Junınuştur. Çam ve çiçek ko-
Jrnları, öğretmenlerin çaldığı Yağmurlar 

iki gündenberi sonbahar temiz ve ince muzik içinde içi· 
len çayda tatlı konlişmalar yağmurları başlamış olup, ta

rımcılari sevindirmektedir. 
yapılarak iyi bir gün yaşan- Hava kurumu men-
mıştır. 

Kültürcülerhnizin bu verimli faabna bir balo 
Önümüzdeki hafta içinde 

alanlarda çalışmaları toplu ve hava kurumu menfaatına bir 
duyumlu birlik göstermeleri balo verilecektir. Şimdiden ge-
hepimizi sevinçlere bırak- reken işlerin yapılmasına baş-
makta ve ümitlerimizi sağ- lanmıştır. 
lamlaştırmaktadır. Yollarında Merd idam 

lzrrıir Şehir takımı 
Bugünkü maçtan sonra seçilecek 

alınacaktır Ve kampa 
Teşrinievvel ayının 25 ve 

27 nci günlerinde Sovyet ka'
rışık takımı ile iki maç yapa-
cak olan İzmir şehri karışık 
futbol takımını teşkil edecek 
elemanlan seçmek için bugün 
saat 16 da Alsancak statyo
munda iki karışık takım ara
ımda bir maç yapılacaktır. 

Y anndan itibaren hazırlanan 
kampa alınaçak olan bu ele
manian federasyon mümessili ile 
şehrimıze gelen Galatasarayın 
Viyanalı antrenörü seçecektir. 
Bir ay müddetle kampa alına
cak oyuncularda sayısı 16 ola
cak ve bugün gösterecekleri 
oyun kabiliyetine ve muvaffa· 
kiyetine göre seçilecektir. Bu 

her pazar günü karşısına bir 
takım çıkanlacakhr. 

Federasyon mümessilinin bize 
söylediğine göre gelecek Pazar 
Manisa Muhteliti ve daha ile-
risi için de başka takımlar ve 
bu arada kuvvetli bir Yunan 
takımının çağrılması tahakkuk 
etmiş gibidir. 

Çağrılan oyuncular eksik ve 
birkaç yerde zayıftır. Eldeki 
oyunculara göre başlamak 
en isabetli iki ka"flk 
takım fôyle olabilir: 

A. muhteliti 
Mahmud 

Cemil Fethi 
Ismail Hakkı Adil 

Hamdi Fuad Vahab Said Reşad 

itibarla bugünkü oyunun tam Halid lsmail Muzaffer Basri 
bir ciddiyet havası içinde cere- Hakkı 
yan edeceği ve enteresan saf- Mehmed Enver Şükrü 
balar yarablacağı muhakkaktır. Ziya Ali 
Kamp için seçilen bir Alsancak Cemil 
stadyomuna yakın olduğu için B. MuhtellU 
muhtelitin antrenörün nezareti iki karışık takım yapıhrken 
altında yapacağı ferdiğ ve oyuncular takım yapılarak ça-
cemtiğ antrenmanlar burada kırılır. Kulüplere ve oyunculara 
olacaktır. bakarak değil. Sonra iki llç 

Hafta içerisinde y~pılacak fazla çağınlır. Çünkü bugtin 
ferdi antrenmanlar bır taraf bir likisi gelmezse yapılacak 
takımın cemiğ varlığında aza• eksik takımlarla birşey anlaşıl· 
mi2 kabl!il!~!i bulabilmesi içiD ... :,, ma~v· . ~ _. ~... ..,;4 

1 KOŞEMDEN 

Zengin mevsimi 
Kış dişini, tırnağını göster-

meğe başladımı rahmetli anam 
acı acı: 

- Eh! Zenginlerin gUnleri, 
mevsimi geliyor derdi. Ona 
göre yaz fukara mevsimi idi. 
Hoş böyle değildir de nedir! 
· Yazın insan çift yorgan ara
maz, cam kırık, kiremit bozuk 
aramaz, balı kilim keçe istemez, 
batta zamanında vatak da is
temez. Bez ayakkabı nesine 
yetmemiş, fanila falan lazım 

değil, palto o zaten haritadan 
sihnmiştir, elhasıl su Hıdırdan, 
ekmek Bedirden geçer gider, 
parklara, sokaklara çıkar, key-
fini çatar. ~ 

Kiş öylemi ya. Kaç gündür 
daha kış gelmediği halde yağan 
yağmur ortalığı serinletince~ 
yüreklere ne sızılar diişürdü. • ı 
Od ister, ocak işter, giyecek 
ister, yiyecek ister. 

Gök gürleyor, yağmur sağ• 
nak sağnak yağdığı, fırbna bit 
dağdan bir dağa ıslık çaJaralt. 
cirid oynadığı bir zamanlar in· 
san zengin olmalı ki kışın key ... 
fini çıkar.sın. Denize karşı sağ• 
lam örtülmüş pençerenin önüne 
kursun masayı, denize, toprağa 
düşen yağmurun; ruha süku
net ve zevk veren manzarasını 
seyretsin. Üşümek nedir bil
mesin, sobası bir tarafta, ka
löriferi bir tarafta, mangalı kö
pürmüş gökremiş bir tarafta, 
kuş tüyü kat kat yataklar, 
çift çift ipek yorganlart yas
tıklar, eli sıcak sudan soğuk 
suya değmez, çeşit çeşit pal
tolor, fıkara yırhk bir ayakka-
bına mum olurken çiftlerce 
kunduralar lastikler elhasıl 

ler, ler.. Kapar mısın cenneti? 
Nerede biz, nerede bu hülya .• 
Şimdi fıkaralan düşünüyo
rum, içimden kaynar bir akış 
ciğerimi yakıyor, ekmek para• 
sı olsun diye teneke baraka
sının tepesindeki üç beş kere• 
midi satıp ilerisini düşünmiyen 
ne zavallılar gördüm. Şimdi 

onlar bacanın üstüne bir tene
ke kapatarak ocağın içinde 
çömelmek zoruna da katla
nırlar. Çünkü evinin her tarafı 
akıyort üstü başı da akıyor, 
ben bile, bizim halimizde 2 
numaralı fukaralar bile yağmuj' 
run ve serinliğin korkusile 
rengimiz atmış, ödümüz kop
muş, koyu koyu düşünüyoruz. 

Şu da eksik, bu da lazım, bu 
olacakt şu dikilecek, bir yeni 
gelecek, öteki gidecek, cep
teki para suyunu, gele -
cek ayın parası da dörtte 
üçünü çektiktent gırtlağa ka
dar borca girdikten sonra yine 
rahat olamıyacağımız gözümü
zün önüne geliyor, ne deyeyim 

4 

bizden aşağılarına Allah aClSm 

Fakat onlar da Allahı azıb- 1 
yorlar da düştükleri fukaralık- i 
tan kurtulamıyorlar ğaliba. Bek-

1 

taıinin birisi soğanla ekmek 
yeyip: 

- Bin şükür Al'ahıma, ver
diği nimetlere 1 

Diyen bir fıkaraya : 
- Böyle diye diye Allabı 

azıbyorsunuz, kafi inıiş diye 

ne ıize, ne bize birıey vermi-
yor. 
Demiş .. 
Ne yapsın fıkara ki tükür 

etse bir türlüt etmese bir türlü.. 
Tokdll 

Kiraiık hane 
Birinci kordonda Tayyare 

•İnema•ı yakininde çok kuJ
JamtJı ve konforu haiz bir 
ev kirabkbr. Taliplerin lzmir 
borsastnda bay Fehmi Sinı
ıaroğluna müracaatları. 

T.elefon: 3039 2-10 (S.5-6"'1 
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PARDAYANLAR 1 TARİHİN RANDEVU KÖŞE~İ: AFRİKA KAPISI, CEBELÜTTARIK -~-----L' 
l \ Yeni Asır'ın ı 

~--------_.__,,;' 'Anayurd Filosu,, Akde iz Lafonteni 
-2- YAZAN: Mlşel Zevako D 1 1 d Şeytan ve sarhoş 

Yine gö"üşürüz. Jan dö Piyen. a ga arı arasın a Körkütük, zilzurna sarhoşun 
So .. zu"" mu"' ı"şı"dı"yormusunuz ~. birisi bir kilisenin önünden ge-

l' çiyormuş, burnunun ucunu gör· 

Sen misin? Sen misin rL • 
hum? 

- Sevgili Fransoval Sayın 
sen yorum! 

- Fakat nen var meleğim? 
Titriyorsun!.. 

- Dinle, dinle sevgilim .. Fa
kat bir türlü cesaret edemi
yorum. 

Fransova eğilerek Janı daha 
sıkı kucakladı. Bu tatlı bakışlı, 
güzel ve yakışıklı bir delikanlı 
idi. işte Fransova dö Mon
morans namını taşıyan bu genç 
senyor Döpiyenin elinden son 
varlığını almaya çalışan Kon
netablın büyük oğlu idi. 

Her ikisinin de dudakları 

birleşti; yekdiğerine sarılarak 

yavaş yavaş çiçekler arasında 
dolaştılar. 

Arasıra güzel Janın vücudu 
titriyor, duruyor, dinliyor ve: 

- Bizi takib ediyorlar, gö
zetliyorlar, işidiyormusun baki 

Sözlerini mırıldıyordu. 
- Yüreğini üzme güzelim, 

ürken bir şakrak kuşun uçu
şundan hasıl olan bir hışırtıdır. 

Fransova 1... Ob 1 Pek 
korkuyorum. 

- Korkuyor mısın? Hay ço
cuk hay! Benim kolum seni 
himaye ettikçe sana bir kimse 
yan gözle bakamaz. 

- Eveti Fakat en ufak bir 
şey yüreğimi yakıyor... Titri
yorum. Üç aydanberi ne kadar 
helecan içindeyim bilserı .. , 
- Sevgili melek! Üç aydanberi 
seni seviyorum. Janl Ölünceye 
kadar benim himayemdesin. 
Neden korkuyorsun? Yakında 
ismimi taşıyacaksın ... Babaları
mızı birbirinden ayıran kin ve 
düşmanlığı ortadan kaldırcağım 

- Biliyorum, biliyorum! bir
birimizle evlenmek bütün 
büıün size kendimi teslim et
mek benim için bir bahtiyar
lıktır. Beni sev... Yalnız beni 
bir felaketin kogaladığını his
sediyorum. 

- Janl sana tapınıyorum. 
Evlenmemize kimse engel ola
mıyacaktır. 

Yakınlarında bir kahkaha 
koptu. Fransuva sözüne edvam 
ederek: 

- Eğer gizli bir kederin 
ve endişen, sevgilin varsa ko
can olacak Fransovaya söyle .•. 

- Eveti Bu akşam. Beni 
dinle. Gece yarısı süd nene
min evinde seni bekliyorum. 
Artık her şeyi öğrenmekliği

min sırası geldi... Gece her 
şeyi sana açıkça söyliyeceğim. 

- Peki gece yarısı gelirim 
güzelim. 

- Şimdi hemen git... Alla
ha Ismarladık ... Amma bu ak
şama ... Unutma ... 

Son defa gene öpüştüler. 
Fransova Dömonmorans gitti, 
ağaçlar arasından kayboldu. 

Jan dö Piyen heyecan ve 

teessür içinde bir dakika ka
dar olduğu yerde kaldı. 

Durakladı. Geri döndü. Ayni 
zamanda sap sarı kesildi. Sert 
çehreli, korkunç bakışlı, ki
birli, yirmi yaşlarında bir adam 
karşısına dikilmişti. 

Jan korkarak: 
- Siz misiniz? Hanri!.. 
Dedi. Yeni gelen adam bo-

ğuk sesle cevap verdi. 
- Evet ben'im Janl Zaenne

dersem burada bulunuşum sizi 
korkuttu. Söyle!.. Biraderim 
gibi kalbimi size söylemek mü
saadesini bana da verir misiniz? 

Jan titriyor, karşısındaki ise 
kıs kıs gülüyordu: 

- Eğer hakkım yoksa.. iste 

şimdi o hakka sahip oluyorum. 
Evet; karşınızda duran ben'im 
Jan... Hepsini işitmiyen, fakat 
herşeyi buselerinizi sarılışlarınızı 
gözümle gördüm. Beni son de
rece müteessir ettiniz. Beni öl
dürdünüz. Şimdi sözlerimi din
leyiniz! Size ilk evvel ilanı aşk 
eden ben değil miyim? Benim 
de Fransova kadar meziyet.m 
yok mu? 

Büyüklük hissi genç kızı ce
saretlendirdi: 

- Hanri! Sizi bir kardeş g!bi 
severim. Öyle de seveceğim. 
Siz canımı uğruna feda edece
ğim bir adamın kardeşiniz.Size 
karşı saygım büyüktür. Sizin 
için Fraosovaya bir kelime bile 
söylemedim, asla da söylemi 
yeceğim. 

-Bu bana olan saygınıza kar
şılık olmaktan ziyade keder ve 
endişeden korktuğunuza bir ni
şanedir. Fakat sizi sevdiğimi 

kendisine söyleyiniz. Silahla 
karşıma çıksın da benden he
sap sorsun! 

- Pek ileri varıyorsuu Hanri 
bu sözler yüreğimde öyle acı· 
lar yapıyor ki Fransovanın kar· 
deşi olduğunuzu düşünmek için 
kuvvet sarf~diyorum. 

- Onun kardeşi mi? Dedi
niz! Hayır Jan! Rakibi oldu
ğumu düşününüz! 

Jan ellerini kavuşturmuş ol
duğu halde: 

- Ey sevgili Fransovaml 
Sana hakaret edildiğini işitti
ğim halde cevap veremiyorum. 
Beni affet! Delikanlı dişlerini 
gıcırdatarak: 

- Demek ki beni reddedi

yorsunuz! Söyleyiniz, çabuk 

~öyleyiniz! Niçin susuyorsunuz? 

Ahi Kendinizi koruyunuz! 

- Gözlerinizde parıldıyan 

kin yalnız beni yaksın! Ben 
buna razıyım. 

Hanri titredi: 

- Yine görüşürüz. Jan dö 
Piyen; sözümü işitiyor musu

nuz? Yine gôrüşürüz diyorum! 

Diyerek gözlerini kan bürü

müş olduğu halde yaralanan bir 
canavar gibi başını sallıyarak 

ormanın içine daldı. Jan: 

- Ah! Bu adam yalnız beni 
öldürse! 

Sözlerini kekeledi. Kalbinden 

gelen bir sesle titrediğini 

hissetti. iki ellerini böğürlerine 
dayı yarak: 

- Evet, yalnız beni vursun, 

yalnız beni öldürsün! Fakat ne 

kadar bedbahtım!.. Karnımda 

yaşıyan ve yaşamak istiyen aş

kım bir yavru var, oh, yalnız 

değilim .. Bu yavrunun ölmesine 

razı olamam, dedi. 
- Sonu ı·ar -

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

Üç yalanlama 
H. paktı konuşmamışlar 

Cenevre, 26 (A.A) - Lehis

tan murahhas hey'eti, Alman
ya - Macaristan ve Polonya 
arasında bir hava paktı konu
şulduğu haberini yalanlamak
tadır. 

Nota vermi, orlar 
Londra, 27 (A.A) - Yakın

da lngiltere tarafından deniz 
meselesi hakkında bir nota 
verileceği haberleri reşmi ola
rak yalanlanmaktadır. 

Seferberlik yapmamışlar 
Adis-Ababa, 27 ( A.A ) -

Hükumet genel seferberlik ilan 
edild ği haberini yalanlamakta
dır. 

Sipyonlarla Alman surlar!n, Seneklerle Nelşonların miyen zavallı kilisenin içinden 
taşan ıiua seslerini duymuş, 

lnsanlıg" ın mukadderatını deg" iştirdikleri köşede başını çevirmiş, k"apıdan bak-
mış .. içeride bir sürü halk, ile-

Ccbriüttarıkfa11 Akı/c11ize ![f(t'n İll,lfiliz alla 

Cebelilttarık ... Eylül935 Home Fleet hem kuvvet, hem 
lngiltere ana yurd filosunun de yeis timsalidir. lngilterenin 

önemli bir kısmıua Akdenize Honunun, yani onu korumağa, 
geçmesi emredildi. Bu, tarihte gözetlemeğe memur olduğu için 
şimdiye kadar görülmemiş bir lngiliz kalbinin Rava meleğidir. 
hadisedir. işte sulhun korunması için 

lugiltere sahillerinin, Site ortaya atılan atu budur. 
altınlarının, Gal ili kömürle- CebeılUttarıkta bir 
rinin, Mançister pamuklarının, yeni bir 'ey yok 
Loido yünlerinin, Liverpol "Bir dakika,, 
ve şefildci!iklerinin muhafaza- Ziyaret kartımı Paris lngiliz 
sına memur olan filo, kutsal filo elçiliğinde Yuzbaşı C... y.e 
bir Sonbahar seferinin kararsız- uzatan kapıcı beni bir dadika 
lıklarına teslim edilmiş bulu- beklemeğe davet ederken, kapu 
ı;ıuyor . .----- ~ -----· 

Jilosa 

rini bu ana 
ehemmiyet 
terir. 

temeline ne kadar 
verdiklerini gös-

Kanlı kornlza 
Beyaz Kadiksten gelirken 

sahil tarihsel hatıraları zengin 
bir kornizayı takip eder. işte 

lspanyol filosundan bir kısmının 
"önemsiz,, Amerikan donan
masına tarihinin son harbını 
vermek üzere Havanaya açıl
dığı San F ernando limanı. Bir 
kaç kilometre ötede, tuz ihram
ları üzeıinde, Napolyon Sona-

Deniz mimarısının en müva
zeneli harikaları, denıir sana
yiinin en mükemmel, en sağ
lam çelik eserleri, en benzer
siz optik aletleri, fotograf ma
kinelerini andıran top kaleleri, 
dünyanın en kudretli batariyele
ri, uçak motörleri gibi ayarlı olan 
bu deniz ejderleri, en lüks 
bütün bu malzeme, güzelim 
Hud ve Rinovn zırhlıları ve 
maiyet kruvazörleri, açık deniz 
ttırpidoları, uçak gemileri at
lantiki yararak kararsız Ak
denize vardılar. 

Ma/ava ve Berka!l dedtllolları 

"Home Fleet,, Akdenizde 
Nedeıı hayret etmeli? 1914 

deki kararsızlıklarından ötürü 
İngiliz bakanlarına az mı sitem 
edilmişti. 

Bu defa, harptan önce atu
lar gösteriliyor. 

Akdeniz lngiliz filosu deniz
lerin serbestisini, boğazların 
güvenini ve icap ederse, yeni 
servetleri olan Musul petrol 
borularını korumağa hazırdır. 

Portsmuttan Cebelüttarıka, 

sonra Malta ve Mısıra kadar 
kömür, mazot ve yağ masrafı 
çok pahalıya çıkar. 

Faturayı kim ödiyecek? Çün
kü ister gizli seferberlik, ister 
açık manevra olsun, bu işler· 

de faturayı ödiyecek birisi ol

mak gerektir. Halbuki sorul
mağa değer! lngiliz filosunun 
Akdenizde bulunması, bunun 
reklam kudreti veya ltayayı 

düşüreceği korku harbın önü
ne geçmek:için yetecek midir? 

Süveyş kanalının ablukası 

hatıra gelemez. Kanal geçidi. 
1888 lstanbul andlaşmasına 

göre, harp halinde de, sulh 
halinde de, Tecimsel veya sa
vaşsa! bütün gemilere açıktır. 

Versay muahedesi de bunu 
teyit etmiştir. 

Fakat lngiltere ihtiyat ted
birlerinı alıyor. Ana yurd filo
sunun yer değiştirmesi dünyayı 
altüst etmişse sebebi şudur ki 
lngiliz arslanı hala kökremek 
kudretinde olduğunu göster
mek istiyor. 

açıldı ve genç ateşmiliter partın imparatorluk filosunun 
gülümseyerek elini uzattı: - belkide imparatorluğunun · -

- Hemen geliniz. Yalnız beş battığı Trafalgon burunu. 
dakika vaktim var. Fakat si
zinle teklifimiz yok. 

Bu, bir kaç gün evvel olu
yordu yüzbaşı beni arkadaşça 
kabul ediyordu. 

Dıvarda haritalar. Fikrim 
oraya saplandığı için mi aceba, 
bilhassa F astan Suriye sahiline 
kadar kocaman bir akdeniz 
haritası gözüme çarptı. Ziyare
timin sebebini öğrenince: 

- Ayol, Cebelüttarıkta ne 
yapacaksınız? Dedi. Orasının 
artık hiç değeri kalmamakla 
beraber, belki yine görecek 
şeyler bulursunuz. Yakında 
Tanca statüleri değişeceği için 
biz Cebelüttarıkı kadro harici 
ettik. Orası artık tarihi bir 

anıttan başka birşey değildir. 
Ne ise, vaktile Cebelüttarık ko
mutani olan şefimiz Kolonel H.le 
sizi tanıtayim! Ondan bol bol 

malumat alırsınız. Amma, Ce
belüttarık'a gitmek de f kir
mi yal.. 

Bütün bu samimiyet arka

sında hiçbir endişe de yoktu. 

Gerçi on heş gün içinde ahval 
okadar değişti ki, Cebelüttarık 

şimdi hayret verıcı bir ilgi 
uyandırmaktadır. lspanya'da 
kudretli resmi bir zat da bana 
dedi ki: 

Fas imparatorluğu da bura
da biter. 

Asırdan asıra insanlık mu

kadderatının uyandığı garib 

yerler. Buradan Sipyonlarla 
Almansurlar, Seneklerle Nel· 
sonlar geçmişlerdir. Sanki ta-
rihin en büyük dıramları bu
rada randevu vermişlerdir. 

Bırdenbire, bir dönemeç ge
çilirken gök yüzüne tüller asıl
mıştır. Bunlar su üzerinde dal
galanıp ufukta denizle birleşir

ler. Bu kadar yakın olduğu 
ümit edilmezken serab halinde 

gözüken ve yakınlaşan Afrika
dır. Akşam karanlığında ışıldı

yan ışıklar şehirlerin yerını 

gösteriyor: Tanca ve Sota. 

Afririkadan gelen rüzgarlar 
yeni esanslar dağıtmış gibi 

manzara deiişiyor. Daha zen· 
gin benzeyen bir toprakta ya
seminler, debdebeli hurma 
ağaçları, şeker kamışları - bir 

tropik bahçesini andırırcasına· 
toplanmıştır. 

Son bir dönemeç daha. Bir-

denbire, denizin dibinden fış

kıran bir ejder gibi, bir Olenp 

tanrısı gibi, meşhur kaya : Ce

belüttarık. Fakat henüz Elce-
ziredeyiz. 

Bu da başka hikaye ... 
Fbrend FELS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fransa asker gönderiyor 

ride papas, önünde mumlar ... 
Sarhoşluk bu ya ! Merakına 

gitmiş ve halkı yara yara pa· 
' pasın önüne kadar gelmiş, pa· 

pas bu; hali harap, tavrı bozuk 
sarhoşu görünce korkmuş .• 
Sarho~ : 

- Ne yapıyorsunuz siz bu· 
rada? diye abuk sabuk bir su• 
al sormuş : Papas ne desin: 

-. Dua ediyoruz demiş. 
- Ya bu mumlar ne oluyor . ., 
- Meryemin ruhu için yakı-

yoruz, bu Allahın, bu Merye• 
min, bu Isanın, şu Havariyon· 
dan falanın falanın. 

diye korkusundan bütün 
mumların sahiplerini!? sayıoıŞ 

papas. 
Sarhoş sönük bir mumu gos· 

tererek 
Ya bu kimin demiş. 

- O da şeytanın .. 
- Bak öyle ise onu da ... 
Papas korkndan mumu yak· 

mış ve sarhoş da evine dön· 
müş. Sarhoş gece ruyasında 
şeytanı görmüş: 

- Sen demiş, sarhoşa; be• 
nim sönük mumu yaktırdın, 
ben de sana bir iyilik edeyİIDı 
gel bakalım seninle zengin bir 
sarrafın dukkanına gideliını 
istediğin kadar altın, elmas aL 
Sarhoş sevine sevine şeytanın 

arkasına takılmış, girmişler 
sarrafın dükkanına .. 

Ne var ne yok; ceplerine, ke· 
selere doldurup dururkene sa· 
rat' birdenbire içeri girmiş ve 
şeytan tavana asılı merdivene 
tırmanıp kiremitliğe kaçıoıŞı 

sarhoş' da arkasından, fakat 
çızlı tırmanamadığı için saraf 
sarhoşun paçasından yakalaıoıŞı 
sarhoş çiyak ciyak: • 

- Aman! Şeytani imdat ben' 
yakaladı .. Diye bağırmış, şe)'" 

tan: 
- Korkma! Korkma üstüne 

işeyiver; seni salıverirmiş. 
Sarhoş şeytanın tavsiye· 

sını güzelce yerine getiroıiŞ 
ama gene fayda yok, gene ba• 
ğırmış! 

- Şeytan şeytan! Yaphlll 
amma bırakmıyor. 

- Korkma daha büyük yaP 
bırakır. 

Sarhoş bu ifi de yaparken 
bir uyanmış bakmış ki yatak• 
yorgan, üst baş hepsi harap·• 

Kıssadan his56 

Aklını kaybetme, başkaları• 
nın işine gücüne karışma, ~ı~; 
rine lazım o mıyan şeyler ıçı 

söz sarfetme, şeytan söz?.~~ 
uyma, kötü işlere karışma ,.o 
tülük bulaşır 

HABEŞ 
Barı' arzusunu 

gösteı-lyor 

Cenevre 27 (A.A)- Kons~f
Habeşistanın gözcü gönder~. 
mesi hakkındaki isteği et~ iO 
fında konuşmuş ve bu isteS"iiÇ 
tatbikini incelemek üzere 
eksper seçmiştir. .. 
Habeş imparatoruna S-

1
':;; 

derdiği telgrafta da ~es.e ıııiŞ 
incelemekte olduğunu ~·~dır 30 
ve Habeş kuvvetlerının 1.1 • . . ..,a 
kilometre geri çekilmesını bir 
beşistanın barış arzusunukkii' 
delili telakki ederek teşe 

etmiştir. ol' 
Royter teyld edl)' er 

Ingiltere için anayurd fılosu 

nedir? 
Ing-iliz ulusunun en büyük 

~ümidi en yüksek düsuncesi olan 

- Cebelüttarıka gider de 
bütün şehri görmek isterseniz, 
dostum Mossiyi mutlaka gör
melisin iz. Şehri baştan aşağı 

size gösterir. Son zamanlarda 
yapılan sulama işleri, oraya 
gönderilen milyonlarca ton çi
mento ve çeliklngilizlerin dünya 
hakkındaki stratejik telakkile-

Marsilya 27 (A.A) - Cibu
tiye gitmek üzere vapurlara 1 
i'<i tabur sömürge askeri bin
dirilmiştir. 

Cenevre 27 (A.A) - ~~~a· 
ajansı, Konseyin özel . ıçtı .,e 
ında Romanya, Türkıye )(O' 
Sovyet Rusyanın Beşler iti• 
mitesi önergelerine karşı l· 

"c O 
raz kayıtları ileri sürD111• 

duklarıuı bildirmektedir. 



Yeni tehlike e önündeyiz 
Führerin söylevinden sonra endişe 
Uyandıran Meme) davasıdır ... 
Litvanya dış bakanı B. Stazis Lozoraytis 

Bu işin esasını anlatıyor ... 
li Cenova, 22 Eylül 

ıi d~beş meselesi yanında, 
ın 1 de Meme[ işi barut fıçı 

•~nı fiti!lemek tehdidini göste
rıyokr. Üçüncü defadır ki Hitler 
açı ça Litvanyayı tehdid et
ınekted· ı · s· ır. Ikın, geçenlerde 
ır Con Sayın ·ı .. .. .. 

k en ı e goruşur-
en "M . . emel Almanları inim 

;nkıın inletildikçe, bütün mem-
e etleri ld ııı e sa ırmazlık andlaş-
e:sı !mza etse de Litvanya ile 
Lk·e~ıyeceğini ,, bildirmi şti. 
ta1~1 d~fa, 30 Haziranda Rayş
eng a soylediği nutukta, nihayet 
b· son olarak ve en şiddetli 
si~ şekilde Nürenberg kongre
G de. Avrupanın bu köşesinde 
ııı ekıııan '.radesini hakim kıl-
~. azınıni bildirdi. 

ıer ı~vanya dış bakanile görü· 
Qas~I ~u .. işin karşı taraftan 
isted' gorundüğünü öğrenmek 
daıı 1~· B .. Lozraytis çok iti-

e avayı teşrih etti: 
:;- llkönce hadiseler. 

sun Meselenin esasını biliyor-
uz. v 

99 · ersay andiaşmasmın 

araı·u~cu maddesiyle Meme! 
kilo ısı ( 150,000 nüfusu, 3,000 

ınetre t rak ) me re murabbaı top· 
rılnıı kayıtsız Almanyadan ay· 
bakış ve Almanyanın bütün 

arı ın"tt f'k Çİtilın· . u e ı devletlere ge· 
konı. ıştır. Basında bir müttefik 
idar ısykonu olan muvakkat bir 

., e uruldu 
Halk . d 

ketıerden ~.rt~sı.~ a19bazı hare· 
reı"i 0 uru, 23 de bu 

ID de"' f ulusı· gış 1• 8 Mayıs 1924 de 
tınd ar sosyetesinin himayesi al-
ı. a, Pari t 1· ·ı taly 8 e ngı tere, Fransa, 

a Ve L"t 
andı 1 vanya arasında bir 

aşın . 
toııra. a •mzalandı ve Meme! 
nıek ~· ınuhtariyetle idare edil-
ı::ı uzre Lit b k ld oir ID" ' vanyaya ıra ı ı. 

ve b uınessiller meclisi olacak 
1. u ınecr ·· ık bi . ıs uç veya beş üye· 
t. r ıcra k · k ı. Lit uvvetı seçece • 

vanya h"'k· . b' 1· Vasıta .1 u umetı ır va ı 
t sı e te 'l 1 ariyet ınsı o unacaktı.Muh 
llıahaıı· yf~lınız tüze,kültür ve 
sır k ; •nans işlerine münba-

"T a 1Yordu. 
edavül d vany e ecek para Lit· 

ler, ;
1 
P~rası idi. Şimendüfer-

f· ş ışleri .. 1 . 1 •nans • sue ış er, devlet 
L· tva merkezi hükumete aitti. 

nya t . 
n ıı b· emyız mahkemesi-

ır şub . M 
llıeleri . . esı, emel mabke-

ıçın "k k llıalıiy t• . ' yu se mahkeme 
"41 e ını aldı. 

~any~ iki defa imza
•rıı lnk-1928 ar ediyor., 

•. de Al 
Rıle, hud manya, kendi is-
llıukaveleu~un çızilmesi için bir 
Yorki ., M •ınzaladı. Dimek o!u
bahsede k emel hırsızlığından ,, 
tarihi r en Alman diyevinin 
llıeti y vke hukuki hiç bir kıy
ı o tur Al 0ıırak k · manyadan bir 
atıdta a~ılmış olsa bile 1928 
k ŞınasıJe b 
abuı . • . unu serbestçe 

Y 1 ettıgıne .. 
a nız V gore, Almanya 
~oYduğ ~rsay muahedesine 
dut 

111 
~ •ınzayı değil, bu hu

da ink~ avelesine attığı ımzayı 
~ra ar ediyor. 

Yber dlrektörunUn 
.._ A azıı .. 

• "lınanl M Rında 
1 

ara emel topra-
ıu ıned·ı· -... B ı ıyormuş. 

19 unun k · 34 t a sı doğrudur. 
halli ı'de alınan tedbirler ma· 
Ilı are t ' . ah ayl arafından andlaş-
18tenın· tırı olarak tanınmak 
b ıyen L"t aktar 1 vanya halkının 

"19~~1 kor~mak içindir. 
hükfıın . H~zıranında Litvanya 
B. Şra e~ı ~•rektörünün başkanı 
dı, Buya e~ı azle mecbur kal-
Z•ııı zlın, direkt·· .. · " d orun nı-
'" ışına kt • . "''şru 1 çı ıgı takdırde 

0 acağı Lahey divanı 

....... -

• .. 
-. '9, -' 
• • 

• 

' 
- i!t 

-----·~~"' :oı.· ·~~ ,. :A 
' t -~ " 
• 

• 
~ "'·"=c .. W~··~'<' 
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Menıel'den bir manzara 
tarafından verilmiş bir hüküm· 1 kapamıştır. Böylece bize boyun 
dür. Şrayber direktörü ise eğdirtmek istiyor. Mukaveleye 
bir ulusal-sosyalist partisi ku· ıröre anlaşmazlıkların düzeltil-
rulmasına göz yummakla kal· mesi için bir usul vardır. 
mamış, bunu himaye etmiştir. Uluslar sosyetesinin her üye-

Seçim yapılacak si andlaşmıya uygunsuz 
Yeni seçim bu ayin 29 unda işler için dikkati celbedebilir. 

yapılacaktır. Serbest olası için Sonra mukaveleye imza koy-
hükfımet her tedbiri almıştır. muş her devlet Lahey divanı-
Sadece seçim daireleri azal· na başvurabilir. Almanya mu-
tılmıştır. 1 ;i0,000 nufus için kavelenin tatbiki işinde hakim 
200 daire vardır. Mesela bir kesilemez. • 
Almanın çiftliği başlı başına Lltvanya ve Rusya 
bir daire idi. Çiftlik sahibi biz· - Baltık andlaşması bir 
metindeki işçilerin oyu üzerinde ittifak mıdır? 
tazyik yapabiliyordu. Şimdi da· - Bu andlaşma ile üç Bal-
ha geniş dairelerle, yine gizli tık devleti müşterek menfaat-
ve genel olan seçim, daha ser· !erine dokunan meselelerde 
best olacaktır. Son bazı diyev· yüklenmişlerdir. 
!erin Litvanyayı tehdit etme· - Alman basını Litvanyanın 
sine teessüf edilir. Biz sadece arkasında Rusyayı görüyor bu-
hakkımızı koruyoruz. na ne dimeli? 

- Muavyen bir tehlike var - Litvanya siyaseti müsta-
mı ? kildir. Klepedu (Memel) de biz 

- Bu tehditlere dokunmak yalnız haklarımızı ve eğemen
istemem. Fakat Avrupa sulhu· 
nu bulandıracak mahiyette· 
dirler. 
Devletlerln beraberliğl 
Italya uluslar sosyetesi pak· 

tına bağlıdır. 12 Erlülde Fran· 
sa, lngiltere ve Italya ile Lit· 
vanya arasında taati edilen no· 
talardan durum hakkında gö· 
rüşlerinin bir olduğu anlaşıl· 
mıştır. iki gün sonra Litvanya· 
ya hücum edilmesi şaşılacak 

birşeydir. 
Uluslar sosyetesinin rolü an

laşmazlıkları yalnız düzeltmek 
değil, önünü de almaktır. 

- Bundan ne demek istiyor· 
sun uz? 

- Anlaşmazlığın açık bir 
hale gelmes:ni beklememelidir. 
Ulus!ar soşyetesi vaktında ihti
yat tedbirleri almalıdır. 

- Almanların nizamlara uy· 
gunsuzluğu nasıl oluyor? 

- Bütün memurlarm hem 
Almanca hem Litvanca bilmeleri 
şarttır.Halbuki memurların çoğu 

yalnız Almanca biliyor. Fazla 
olarak, Nasyonal - Sosyalist 
partisi kadroları içinde askeri 
teşkilat yapıyorlar. 

ltalyan - Habaş ve 
f.ılman - Lıtvanya 
Anlaşmazlıkları 

Meme! işi Habeş işine 
benzetiliyor, ne dersiniz? 

- iki mesele arasında doğ

rodan doğruya bir ilgi yoktur. 
Fakat Avrupa dışında bir an· 
laşmazlıktan ileri gelen ger· 
ginlik, Avrupadaki kararsızlık· 
tan dolayı, Avrupa üzerinde 
de engili olabilir. 

Almanya her şekilde bizi 
tatbik ediyor. Siyasal sebep· 
!erle hududunu yalnız Litvanya 
ithalatına dei!'il, transitine bile 

liğimizi koruyoruz. Sovyet 
Rusya ile tamamile dostca 
ilgilerimiz var. Fakat Kle
pedo işindeki siyasamızla 
Rusyanm hiç bir ilgisi yok
tur. Rusyanın ve Almanya· 
nın durumlarındaki bir zıddıye· 
te bakınız: Litvanya komünist 
partisini de, Nazi partisini de 
kendi toprağında bir fesat 
ocağı saymaktadır. Fakat ko· 
münist partisini yasak etme· 
mize karşı Sovyet Rusya bu
nun dostluğumuz üzerine etki
li olmasına hiç müsaade et
mediği halde Almanya iç ve 
dış siyasa meselelerini birbi
birine karıştırarak bununla 
taban tabana zıd bir durum 
takınmıştır.,, 

Yugoslavyada 
iflaslar 

Nisan, Mayıs ve haziran ay
ları içinde Yugoslavyada 40 kişi 
iflas etmişdir. Geçen yılın üç 
ayına göre bu sayıda yüzde 45,2 
nisbetinde bir azalış vardır. Ni· 
san ayı içinde 14, Mayısta 9, 
haziranda 17 iflas olmuşdur. 

Konkordato talepleri de 54 ta· 
nedir. Bunlarda da geçen yıla 
göre yüzde 40 nisbetinde bir 
azalış, fakat 1935 yılının ilk 
iiç ayma göre yüzde 20 nisbe-

I rinde bir çoğalış vardır. 

·Adana borsasında 
Bujjday ederler! yUkseldl 

Adana, 27 (A.A) - Borsa
mızda buğday değerleri yüksel
miştir. Buğdayın k !osu dört 
buçuk kuruştan. Ekmeğin kilo
su da 8 buçuk kuruştur. 

Mısır pamuğu değerlerinde 
düşüklük varsa da alıcı çoktur. 
Mısır pamuklarının kilosu 40-41, 
yerli pamuklarınınki de 36 • 37 
kurustu•-

ita ya söz dinlemezse 
15 inci madde tatbik edilecektir 

Bu karar U. Sosyetesinin şimdiye kadar verdiği 
Kararların en cüretlisi ve manalıs1dır 

Ekonomik 
Londra, 27 (A.A) - Kon· 

seyin, Italyan • Babeşistan an· 
laşmazlığı hakkında 15 mcı 

maddeyi tatbike karar vermesi 
bütün gazeteler tarafından iyi 
karşılanmakta,fakat renklerine 
göre muhtelif suretlerle tefsir 
edilmektedir. 

iki tinemll sonuç 
Paris, 27 (A.A) - Gazete· 

konseyin Perşembe günkü top· 
lantısmda iki sonuç olduğunu 
yazarak, B. La'lal'in söylevi ile 
B. Eden'in söylevinin birbirini 
tamamen tutmadı. lngiltere • 
Fransa yakınlaşmasının, yani 
Fransa - ltalya uzaklaşmasının 
şimdiye kadar sanıldığından 
çok ileri gittiğini göstermek· 
tedir. 

Karar Sezarındır 
Nevyork 27 (A.A) - u'ius• 

lar sosyetesinin dünkü kararın· 
dan bahseden Nevyork Times 
gazetesi diyor kiı 

Bu karar sosyetenin şimdiye 
kadar vermiş olduğu kararların 
en cüretüsi ve en manalısı· 
dır. Eğer Mussolini uluslar sos· 
yetesine meydan okuyacak ka· 
dar kendisinde kuvvet görüyor 
davasını muhakeme edilmek 
üzre asla sosyeteye vermemeli 
idi. 

Mussolini de şimdi, vaktiyle 
davanı sezara verdin, karar 

Sezarmdır diyen Romalıya ben 
zetmektedir. Mussolininin de 
Sezan şimdi Cenevredir. 

Abloka olursa ltalyan 
Filosu müdahale 

Edecek 
Roma, 27 ( A.A ) - Eko· 

nomi tedbirlerin tatbiki ihtima· 
linden bahseden mahafil bu 
tedbirlerin tatbiki hususunun 
şüpheli olduğunu beyan etmek· 
tedir. Çünkü bu tedbirlerin 
tatbikini iltizam eden devlet· 

•• 

abloka yapılacaktır 

Uluslar soşyetesine baş~anlık eden M adraga gazeteci!Lre diyevde bulunur ket. 
!erin zaran Italyanın zaranndan j bir abluka demek olacak ve 
çok daha ziyade olacaktır. buna karşı ltalyan donanması 
Filhakika 934 senesi zarfındaln- müdahale edecektir. 
giltere Italyaya yediyüz iki mil- Uluslar kurumuna 
yon liret miktarında satış yap- hlyanet tehllkesl yok 
mış ve ltalyadan beş yüz otuz Londra, 27 (A.A) - Liberal 
dört milyon liret miktarında Star gazetesi bir müddetten 
mübayeatta bulunmuştur. Italya beri Cenevrede bulunan ulus-
icap eden tedbirleri almıştır. lar kurumu işleri bakanı Bay 
Bu tedbirler şunlardır: Edenin Londraya yapılan ba-

Mubtemel tedbirlerin tatbi- zı diplomatik tesirlerle uğ-
kinden eve! kafi bir derecede raşmağa mecbur kaldığını 
stok vücuda getirmek üzere 
bazı eşyanın serbest olarak 
memlekete ithali, istihlakatın 

tahdidi, buğday stokları vücu· 
da getirilmesi, nihayet Japon· 

ya, Almanya ve Berezili gibi 
uluslar sosyetesi üyesinden ol
mıyan devletlere müracaat hu
susunda derpiş edilmektedir. 

Eğer uluslar sosyetesi üye· 
sinden olan devletler ltalyanın 
erzak tedarikine mani olmağa 
kalkışacak olurlarsa bu alelade 

yazmaktadır. Bu ğazele-

nin fikrince bu tesirler 
B. Edenin mevkiini de teh
likeye koyacak derecede iler
lemiştir. Tesirler bilhassa Ital· 
ya ile uyuşmak fikrini takibe· 
den mahafilde çıkmaktadır, 

B. Mussoliniyi memnun etmek 
için uluslar kurumuna hiyanet 
tehlikesi artık mevcut değildir. 
Bay Eden hafta tatilini geçir· 
mek üzere Londraya geldiği 
vakıt bu müşkülatı B. Baldvi
ne anlatacaktır. 

Manisa -Uzümcüleri Suriye - İran 
Anlaşması 

büyük sıkıntıdadırlar 
Manisa 28 (Özel) - Orta nu· 

mara üzüm satış fiyatlarının bu
günkü durumu 6 buçuk küruş· 
lur. Buna rağmen malını satan 
üretmen sayısı kabarıktır. Ü
zümlerini yok bahasına ve 
hatta maliyet aşağısına satan 
üavallı bağcılarımızın bu du
ruma boyun eğmelerine ve 
üzümü koruma kurumunun ted· 
birlerini beklememelerine sebep 
borçlarıdır. 

Ziraat, iş ve Osmanlı ban· 
kalariyle diğer müessesata 
borçlu bulunan bağcılar darlık 
içinde kalmışlar, alacaklıları 

tarafından sıkıştırılmağa başla· 
mişlardır. Borçların tem· 
didine de imkan yok-
tur. Çünkü borç senedleri 
altışar aylık vadeli zirai ikra· 
zat usulile yapılmıştır. Üret
men, ödeme işinde çabukluk 
ğöstermiyecek olursa galecek 
yıla kredisinin söneceği muhak
kaktır. Bundan korkan beğcıla
rımız malını piyasaya zamansız 
ve tehacümle arzetmekte, en 
ufak bir fiata bile satıştan 
naçar olarak çekinememekte
dir. Bu halin üretmene verdiği 
zararı kayde bilmem ki lü
zum var mıdır?.. Tüccarı 

hareketlerde arz ve talep düs · 
turu her hiyasada ekseriya 
bir nisbet dahilinde yürür. 

Manisada bundan eser kal
mamıştır. Satışa arzedilen 
maim çokluğn, talebi azalt· 
mış, bu yüzden fiyat zaten 
düşük olan durumundan daha 
indiri hale gelmiştir. Manisaya 
bağlı bulunan Alaşehir gibi 
bağcılığı mühim ve üzümü çok 
olan bir ilçede dünkü gün iyi 
numara üzümün fiatı 9 ile 11 
kuruş arasında dalgalanıyordu. 
Manisada fiatın nisbetsiz derece
de düşük olması müstahsilin ne 

feci bir vaziyette kaldığını pek 
açık olarak anlatabilir. 

Üzüm kurumunun, bu durum

da iken bile borçunu düşünen 
temiz kalpli bağcımıza el uzat
ması sabırsızlıkla beklenmek
tedir. 

H, G • 

Hindistan 
Gretadan lillmcllik 

öğrenecek 
Hindistan, Grata Garbodan 

filimcilik öğrenmek istiyor. 
Bugünlerde Kodumal Esardas 
adında bir banker, Greta Gar
boyu Hindistana götürmek üze
re İstokbolma gelmiş. Fakat 
Garbonun Amerika filim kum· 
panyaları ile kontratları olduğu 
için Hindistana gideceği şüp

helidir. 

Suriye'deki Fransız yüksek 
komiserliğiyle İran hükumeti 
arasında yapılmakta olan ko· 
nuşmalar bitmiş ve iki mem
leket arasında bir tecim aıılaı 

ması imzalanmıştır. Bu anlaş· 
maya gore Fransız mandası al· 
tında bulunan memleketlerin 
Irana gönderecekleri mallar, 
mütekabiliyet şartı a ! tında, 
normal tarifeden istifade ede~ 
ceklerdir. Iran, manda altında 
ki memleketlerden gönderilmiı 
ve ya transit suretile buralardan 
janıi: yüzde 10 unu verecektir. 
janın yüzde 10 nunu verecek-
tır. 

Adları 
Dünyaya çabuk yayılanlaı 

Bazı insanların adları çok 

çabuk dünyaya yayılıyor. Ba· 

zıları da bütün ömürlerince 
uğraştıkları halde kendilerini 
tanıtamıyorlar; bazı kimsele
rin de öldükten sonra adı 

sanı dillere destan oluyor. 
Eriş Mariya Römark, "Garb 

cebbesinde yeni bir şey yok" 
adındaki eserını bastırdığı 
gün, kendisini komşuları bile 
tanımıyorlardı. Sabahleyin kalk
tığı zaman adı bütün dünyaya 
yayılmıştı. 

Şimdi babeş - ltalyan anlaş
mazlığında Musolini'nin, Habeş 
imparatorunun adından sık, bir 
Amerikalı komisyoncunun adı 
ı.reçiyor. Bu da Riket'tir. 



Jozefin Baker tayyarede 

Zengin revülerle süsle
nen güzel bir filim 
Yağmurlar yağınca havalar 

da serinledi. Bağla ra , bahçe· 
lere giden halkımız, sinemalara 
rabet gösteriyorlar. Biz de ge· 
çen sene olduğu gibi bu sütun
larda şehrimizin büyük sinema
larının gösterecekleri filmlerden 
okuyucularımıza malümat ver· 

joze/in 
meği lüzumlu bulduk. Evvela 
furasını kaydedelim ki hafta 
tatilinin Pazara dönmesi sine
malarda bazı değişikliklari mu
cip olmuştur. Elhamra sineması 
geçen sene Perşembe günleri 
program değiştirirken bu sene 
Cuma akşamları değiştirmek 
karannı vermiştir. Cuma gün· 
matinelerde eski filmini göste
recek, son seansta yeni filmine 
başlıyacaktır. 

Tayyare sineması da geçen 
ıene Çarşamba günleri prog· 
ram değiştiriyordu. Bu sene 
Cuma günleri saat üçten iti
baren yeni programını göste
recektir. 

Bu hafta Tayyare sineması 
bize iki güzel filimden müte
ıekkil zengin bir program ver
di. Bu filimlerden biri, bütün 
acunun sevdiği ve alkışladığı 
Josephin Baker'in büyük bir 
kudretle temsil ettiği "Zouzou,. 
isimli filimidir. Güzel bir musi
ki, zengin revülerle süslenen 
bu filimin mevzuu çok güzeldir. 

Bir canbazhanede reklamcı

lık yapan iyi kalpli bir ihtiyar, 
san'atlannı ıösterirken kazaya 
uğrayarak ölen iki canbaz ar
kadaşının biri kız, diğer erkek 
olan iki çocuğu kendisine ma
nevi evlat ediniyor. Bu çocuk
lar büyüyünce kendilerinin kar
daş olmadıklarını öğreniyorlar. 

Zenei olan kız, erkeği seviyor. 
Fakat o. bu aşka karşı biga
nedir. O, Zouzou'nun çalıştığı 
r.ıımaşırhane sahibinin kızı ile 
ıevişiyor. Bu genç çocuk ba
balığının öldüğü gün bir katil 
hadisesi yüzünden zan altına 
alınıyor ve tevkif ediliyor. 

Hayatta yalnız kalan Zou· 
zou tiyatroya intisap ediyor. 
Büyük bir sükse kazanıyor. 

Aldığı paraları avukatlara ve
riyor, sevdiğinin katil olmadı-
ğını isbat ediyor. Tahliyesi 
için emir alıyor. Ertesi gün 
erkenden sevdiğini hapishane 
kapısından almaya giden Zozo, 
orada çamaşırcının kızını gö
rüyor. Hapishaneden çıkan sev
gilisi ile kucak kucağa .• 

Zozo dünyaya küsmüştür. Fa
kat onda yeni beliren bir aşk 
vardır. Sanat aşkı ve sahne .. 

Diğer filme gelince, "En çıl
gın gecesi,, isimli olan bu film 
Avrupada yeni parlıyan güzel 
bir Macar yıldızını "frene de 
Zilahy" yi bize tanıtmaktadır. 
Çok güzel bir sesi olan bu yeni 
yıldız o kadar muvaffak ol
muştur ki, ilk filminden sonra 
ı\merikalılann da nazarı dikka
tini celbetmiş ve kendisini an
gaje etmek için binlerce dolar
lık ın uka veleletlı:__ kıu:.sıJanmı s-

tır. Fakat o, Macaristana bağ
lıdır. Avrupadan ayrılmamağa 
karar vermiştir. Belki bir müd
det sonra bu kararından vaz 
geçer. 

İren de Zılahy'nin, bu filmin 
mevzuunu kısaca yazalım, bir 
sene evvel evlenen bir avukat 

Baka 
ile genç karısı evlendiklerinin 
yıldönümünü kutlulamak İçin 

bütün akrabalannı davet edi
yorlar. Onlar yanlış bir trene 
bindikleri için gelemiyecekle
rini telefonla bildiriyorlar. Bu 
arada bir az sarhoş olan genç 
kadın kocasını barlara, kaba
ralara götürüp eyleniyor. O sı
rada da avukatın evine giren 
hırsı?lar misafirlere hazırlanan 
ziyafete konuyorlar, Misafirler 
otomobillerle eve geliyorlar. 
Hırsızları avukatın arkadışları 
zennediyorlar. 

Kurnaz hırsızlar onlan mü
kemmelen soyuyorlar. Diğer 

tarafta da Avu '<atla karısını, 

polisler karı koca olduklarını 

bilmedikleri ve hüviyetlerini 
ispat edemedikleri için yaka· 
!ayıp karakola götürüyorlar. İş 

ertesi günü meydana çıkıyor 

amma polisin başına da bir 
sürü yeni işler açılıyor .• Çünki 
hırsız diye misafirler tevkif 
edilmiştir. Şimdi onların çalınan 

eş yalarını bulmak lazım. Bütün 
bu karışıklardan memnun olan 
bir kişi vardır. Genç kadın. O 
heyecanlı bir gece geçirdiğin

den memnundur. 
Her iki filimde de, çok gü 

zel musiki vardır. Diyebiliriz 
ki sinema mevsimini Tayyare 
sineması iki güzel filimle aça
rak lzmirlilere yerinde bir sür
priz yapmış oldu. 

İSKANDAL 
Gelecek hafta Tayyare si

nemasında İskandal isimli bü· 
yük bir film göreceğiz. Geçen 
sene Demirhane müdürü ile 
Hayatta bir defa isimli iki gü
zel filimde çok alkış~adığımız 

Gaby Morlay'ın oynadıgı bu 
filim, senenin en güzel eserleri 
arasındadır. Bütün Fransız 

matbuatı !skandaldan behse
derlerken, Gaby Morlay'ın şim
diye kadar çevirdiği filmlerin 
en güzeli olduğunu yazmakta 
müttefiktirler. 

Ahlaki bir mevzua malik 
olan bu filmi her ana, her ba
ba, her genç görmelidir. Bil
hassa kızlarımızın iskan.faldan 
alacakları büyük dersler vardır. 
Çünkü filmde, sadık bir zev
cenin, müşfik bir annenin ha
yatında bir defa da olsa attığı 
yanlış bir adım yüzünden çek
tiği ıztırablar çok bariz bir su
rette canlandırılmıshr. 

ASIR 

Ne ileri, Ne Geri! 
Italyanın durumu bir çıkmazdadır 

Haheşistanı zaptetmeğe imkan kalmadı, fakat 250,000 ask er 
Eli hoş dönerse kötü bir anarşı hatta holşevizm doğuracaktır 

Roma 2s EylOI ... 
lngillz liberal gazetelerinden 

biri şöyle yozıyor: "ltalya unut
masın ki tek bir emirle Habe
şi stan hududundaki ordusunu 
açlıktan öldürebiliriz,. ,, Habeş 
seferinin mahiyeti ve gayesile 
nisbeti o'mıyan bu korkunç 
tehdit, Akcbn;zdeki lngiliz 
deniz ta:ı'I datmm süel zec· 
ri tedbirler ı:ı:nacın ı :,:ütmediğini 

bilditen lngil z tebliğile biraz 
azaldı . lngiliz fi!osunun Akde
nizde bu ' u!1uşu , Ingil~ercye ve 
lngiliz mcnfaat:arına dokun : n 
sözlerde itidalli davranılması 

için şiddetli bir i!ıl3r hdin
dedir. Yoksa, 800,000 tonluk 
lngili ı: fi!osu, ana vatanla içe
ceği su bi:e dışarıdan gönde
rilmek gereken 250,000 kişilik 
Afrika ordusu arasında bir 
engel olabili r. 

Fakat lngiltere süel zorlama 
tedbirleri düşünmediğine göre, 
mevsim uygun düşüııce ltalya
nın harekete geçmesine bir 
engel kalmıyor mu demektir? 
işler bu kadar sade değil. 

Napoliden ita/yan askerlerinin gidişi 

savgaçlannın ruhuna haçlı duy
guları sinmiştir. 

Ayni zamanda asker ve bil
hassa işçi sevkiyatı, güçmenlik 
gibi bir şeydir. Bütün bu adam
lara, ödevlerine göre, günde 
12 den 35 lirete kadar para ve
riliyor ve bnnlann tasarruf ruhu 
ve çalışma aşkı okadar kuvvet 
lidir ki, Asmaradan alınan 
son istatistiklere göre, Ağus-

tos ayı içinde ailelerine 
9,800,000 ve son beş ayda da 
24,600,000 liret göndermişler
dir. 

Bir muvaffakiyetsizliğin do
ğuracağı aksülamel, bu enerji
lerin boğulması ve bu ruhu 
yaralanmış insanların geri 
gelişi en kötü bir anarşi, batta 
bir belşevizm tehlikesi yarata
caktır. -
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Nazilli 
Dokuma fabrikası 

için bUtUn maklnaıar 
ısmarlanmıştır f'f 

Moskova, 27 (A.A) - ~a ~
mekanik imalat genel dıre·Ui 
törü bay Zubjitrird Naz\ 
dokuma kombinası için lüzUJll 

11 

olan makinalar hakkında ra• 
Ajansı aylarına şunları söyle• 
miştir: . 

• ~ ıt'" 
Kombinanın gerek iplik ıg 

me, gerek dokuma ve ger~k 
perdah kısımları için IüzUJll ıı 
olan bütün makinalar fabrik~· 

kı• lara ısmarlanmıştır. Bu ına 

nalar 28,236 iğ, 768 otoıııatik 
tezgah, muhtelif yıkama ifet• 

••• !eri ve boyama perdah vr. 
!astırma makinalarıdır. Birço1ı 
fabrikalar daha şimdiden bil 
makinaları yapmağa baıtaııııt• 
!ardır. Bir mühendis grubd 
Kayseri kombinası yapılırk~ 
edinilen tecrübelere dayanara 
yeni basma fabrikasının plaıı· 
!arı ve forma projeleri oıe· 

ki a• rinde çalışmaktadır. M.a 0btl 
!arın yapılması işi ve yıne ıı· 
tecrübelere göre incelen.iP~ el 
tedir. Makinalar 1936 ıkın 
kanununda fabrikanın kur~ 
cağı yerde bulunmuş ola 
ve kombina 1937 ikinci kaoıı; 
nunda tam olarak kurulııı~ 
bulunacaktır. Bu suretle fail • 

b' e• rika üç ay sonra çalışa 
cektir. ;:::::? 

Gazeteler yağmurların dur· 
duğunu bildirmekle beraber 
daha on beş gün veya 
üç haftalık bir müddet gerek
lidir. Başka düşüncelere de 
yer vardır: lngiltere ve uluslar 
sosyetesi bu seferi reddettik
lerine göre, yapılsa bile son 
ucu ne olabilir? 

Bir • 
sınema direktorü 

İtalya yüksek yaylalan silah 
kuvvetile ele geçirmeyi artık 

umamaz. Bu öyle devamlı bir 
gayret ister ki ltalyan finansı
nı zavallı durumunda ve 
ilk madde Stoklarının ye
tersiği karşısında ltalyan gü
cünün üstünde bir iş olarak 
gözükmektedir. Eğer ltalya 
devletlerin sempatisine ve yar
dımına dayanabilseydi, belki 
bunu başarabilirdi. Fakat kre
disiz kalacak ve ekonomsal 
zorlama tedbirleri yüzünden 
tecimi bozulacak bir ltalyanın 
bunu aklına bile getirmesine 
imkan yoktur. 
Şu halde ltalyan seferi Erti

re hududundaki illeri ele ge
çirdikten sonra ıssız bir alan 
önünde boşu boşuna depren
mekten ibaret kalacak ve bu 
işte ana yuı dun kaynakları 

yavaş yavaş, fakat muhakkak 
surette eriyip tükenecektir. 

Son günlerde ltalyan girişi
mine muhabbetli bir ilgi gös
termeğe başlıyan Almanya kö
mür ve çelik göndermek sure
tile yardım vadetmiştir. Lüzum
lu zamanda faturası gönderi
lecek olan bu yardım yeter 
değildir. Almanyanın ne pet
rolu, ne kauçuğu, ne parası 

vardır. Fazla olarak. o da ita!-
ya kadar toprağa muhtaçtır. 
Bir müttefik değil, bir rakibtir. 

Görülüyor ki, dış bakımından 
ihtimaller ltalyanın hiçte lehine 
değildir. 

Haçlılar sc.flrl 
Bununla beraber içeride, bil

hassa Diktatörün dikkat et
meğe mecbur olduğu Faşist par 
tisinde olup bitenlere bakılırsa 
bu sefer gereklidir. Önüne 
geçilemez. Memleketin bütün 
ruhunu kavramıştır. Her şe

hirde sadakatları kurcalıyan, 
iradeleri elektrikliyen ümit bu
dur. Bu sefer rejim için bir 
incil, bir amaç olmuştur. 

Napoliden ve Cenovadan 
askerin gidişini,Eritredeki hayat 
gazetelerde o kadar bol bol, 
o kadar cazibeli tasvir edil
miştir ki bütün bunlardan bir 

_destan havası doiZmus ve oarti 

komutanı oldt1 
Addis-Ababadan yabancılar 

Alman elçiliklerinde 
kaçıyorlar. lngiliz ve 

tedbirler alındı ihtiyati 

ffabeş imparatoru ffarara giderken 
Adis · Ababa 26 Ey/fil düm. Bunlann ltalyan markası 

Hergün Cibuti Fransız de- olduğunu söylersem inanır mı-
miryolile Avrupalılardan yeni sınız?. 
bir kafile Adis - Ababadan ay- Necaşi tarafından Habeşistan 
rılınaktadır. Burada yabancı da güven ve polis işlerini 
kolonileri pek az azalmıştır. kurumlandırınağa memur edi-
Eğer gazeteciler, fotoğraflar ve len hususi heyet, Fransız 
sinema operatörleri burada top- ihtiyat zabitlerinden binbaşı 
lanmış olmasaydılar, bu azalış Düryo, yüzbaşı Bov, teğmen 
daha çok göze çarpacaktı. Jüneves,ve Geneyden mürek-

Necaşinin ikinci oğlu Har- kep olarak işe başlamış ve bir 
ra~ do kasının hocası olan tefti t !D sonra, Harar ve Dire-
F ransız ihtiyat binbaşısı Sigli d 'd 1 · t" B h t ava an ge mış ır. u eye 
vazifesini bıraktığı için yakın-

adı geçen bölgelerde halk ara
da o da Fransaya dönecektir. 

Dün akşam, Berlin propa- sındaki coşkunluk dolayısile 
ganda bakanlığının basın bü- . güven tedbirlerini arttırmak lü-
rosu tarafından gönderilen zumunu bildirmiştir. 
yüzbaşı Süsser Fransa ve Al- Diredova polis kuvveti 500 
manya elçileri onörüne bir şö- den 850 ye çıkarılacak ve 
len verdi. lngilız - Amerikan bunlann 200 zü atlı olacaktır. 
gazetecileri de buna çağnl- Bu polislerin elinde üç mitral-
mışlardı. yöz ve yedi makineli lüfenk 

ihtiyat tedblrlerl bulunacaktır. Harrar polisine de 
Paytahtta, harp başlasa bile, 2 mitralyöz ve 5 makineli tü-

kalmak mecburiyetinde olanlar. fenkle müsellah 400 er ilave 
gerekli olan ihtiyat tedbirlerine edilecektir. 
başvurmaktadırlar. Avrupadan Binbaşı Alber Düryo büyük 
son zamanlarda bir çok gaz harbde cephede gösterdiği 
maskesi gelmiştir. Almanya, in- kahramanlıktan ötürü Fran-
giltere elçilikleri yeraltı sığınak sız ordusunun en genç bin-
ları yaptırmaktadırlar. başısı olmuştu. 1919 da ter-

Bu sabah, şehir kapısında his edilince en önemli bir ak-
Habeş ordusunun hizmetinde tam gazetesinin hizmetine gir-
alan alb tankın ıı:ecti!lini sı:ör- miııti. Entransiion _ sı:azetesinin 

Habeş iparatorunıın oğlu prr~ 
M alw111ıen gazetecileri bekfi~dare 

[- or ve ilan sahifelerinı 1 o 
iC: are ettikten sonra geP~ıJI 
gaz etenin sinema nüsh•5 pıı• 
başına geçmiş ve nih~yet asi' 
risin en büyük bir sıneıP 
nın direktörü olmuştu. balı!• 

45 yaşında olduğu aıl• 
çok mücadelecidir. frarıs oıl• 
ilk önce bir uçak mecınuası oıl• 
sonra mücadele toplan~ıl~~ı si• 
uğradığı muvaffakiyetsızli 'j,ı' 
vil hayatta kendisi için dç;,,,,ı 
yol olmadığına onu in~P ı ye,,ı 
olacak ki, faaliyeti içın ad•" 
aahalar aramıştır. Bir ar~ tir : 
şına şu sözleri söyleını~ti,,ı 
w Benim gibi adama kıyııı d r!~ 
göstermek için, harp l~ııf{3be" 

İşte bunun içindir kı tipili 
şistanda bu gözet heY~ s•' 
kurulacağını öğ'renince bı\tit• 
niye bile tereddüd etınekı ıl•' 
~indi Fransanın yarısı. ed•"' 
geniş olan Harrar ve Dır lıııııf' 
illerinin polis komutanı 0 

, 

t 1 ••• 
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Bolu'da . çt~ 
Halk yağmurdan sevı~aıı 

Bolu, 27 ( A.A ) .- y•ğ' 
akşamdanberi fasıla ıle beŞ 

D~rt · 
mur yağmaktadır. 0 diişıııı• 
aydanberi bir damlası çift' 
yen bu yağmur halkı ve 
çiyi çok sevindirmiştir. c. fi· 

Bolu, 27 ( A.A ) - oııştır· 
Partisi kon!!'releri başla de",ııı 
Birincikanuna kadar 
edecektir. 



AkŞekibe çılc ıracak gibi idi. 
ıl ke d" . h h" .. v n ısıne em ıç yuz 

ınc:~esin, hem de şimdi evlen
t'? ge kalksın!.. Bu ne demek-
1 Bu d ~ d 
dınfı~ ogru an doğruya Irn-
8· gına, kadınlık izzeti nef
ıne İnd· ·ı d . ırı miş bir darbe değil 
e ne id"? 1 • 

11 
Ah! Halbu ki kendisi Akıli 

i~ dkadar sevmişti! Bu sevgi 
ıntti~ ne hulyalara yer ver-

se~kıl ile evlenecekler, ikisi 
VetJeri . b" J • • 1 ebed ?ı ır eştırecekler, ıle -

~e k sevışecekler, dünyayı ge
Ya ce ler, mes'ud ve bahtiyar 
d'lşıyacaklardı. Ölüm bile ken-

ı erini b. b" 1 . Ya k ır ır erınden ayırmı-
ca b ..• 

lialbuk" h k' aile k ' a ıkat ncı çehı e-
F arşısına dikilmişti işte! 

ıev a~at Aktl kendisini neden 
kir ını~ordu! Çirkin miydi? Fa
ııiırn~ı~d~? Yüzsüzmü idi? lffet-

ı ıdı? H H" b" . değild' .• ayır... ıç ırı 
rtin ~ Buna mukabil, birkaç 
ilin e ~dar evleneceği Nebile
disi ~esı vardı ki sanki... Ken
faki:d~n güzel değildi, sonra 
hirş ~:· Belki de yapışkan 
erk:~I 1

• Daha evvel birkaç 
söyfi e konuşmuş olduğunu 

Yenler bil d 
Şek"b e var ı ... _ A~ hunları düşünerek: 

batta b ıl neden beni almadı, 
ıtıan ii ~na ~eden hiç bir za
bile .

1 
lllıd bıle vermedi de Ne

kısk 1 
e evleniyor! diyor, sonra 

tıiJ ankçlık buhranları içinde 
ere : 

ola: Her kes görecek, mes'ut 
iç.ill •Yacaklar... Çünkü birbiri 
htı• Y~ratalrnış çift değil bunlar 

11:ınun·· ' kild . u veriyor, ancnk bu e-
e hır az tcselH duyuyordu. 

- *""* Akıl il N . . 
ay ol e ebıle evlenelı altı 
d ınustu s· b. 1 • • k ar k <ı: • tr ırıermı ne a-ça s . 
laın1 1 cvıyorlardı, ne eyi an-

ş ardı 

. Fakttt b" h -•çin . . li' aftadanberi Akıl 
bir ş~çı~ düşünmeğe, kalbini 
başla up e kurdu gemirmeğe 

lllıştı. 

Şu hay t l 
'ıtıtrb a ' ~endisine çıl~nca '- ut g .... 
tt:atta d oru .. nen Nebile, haki-

\' k a boyle miydi aceba? 
lanıa: sa ~ldığı mektupta yazı· 
bir • n,· dogru idi de, Nebile, 

tağ1 bi~c 8~?e evvel nişanlana
taııa . ~oylenilmiş olan Müm-

gızlıce b 1 Ra lllı b u uşup konuşma-
Ahı aşlarnıştı? 

Rônd Bu mektubu kendisine 
eren k· 1 b'. . 

lleden 101 0 a ılırdı imzasını 
h~ nıcç~~~lıyord~ sanki!.. Sakın 
Roı, k ınubbır, saadetlerine 
b' oyan o k . 
ır h ' nu yı rnak ısteyen 
n~'r~ıt olmasın? 

b uşunu d . u? li Yor u: Kım olabilirdi 
tıün ayatı baştan başa ·· ·· Onü gozu-
apa Ydını:;: geli~ordu .. : dümdüz, 
dan ' desıseden macera-
f aıad b' enttlık e ır mazi... Kimseye 
tlıanı ı etruemişti ki bir düş-
h o.sun d . d" 

atap a şım ı kendiı1ini 
istesj~ Yuvasını tarumar etmek 

fiay~·~ B 
<:ek h ··· aşkası ile görüfe-

esabı kt 
llıtktub Y0 u. O halde bu 
Sôyleın. u Yazan ancak doğruyu 
Neb· ış olabilirdı. Demek ki 
b" ı e .•.. Henı d d h 
ır sene e a a aradan 

hıyanet geçmeden, Kendisine 
Bu n: başla~ıştı ha ... 

buYük f nl _cı hır şeydi! Bu ne 
ı-- e nketti! 
"'end' 

oluYord~: ltendine ağladığı bile 

r .._ Yazık 1 D' 1rn lllah · 
1 

ıyordu, saade-
Çi.inküvo acak ... 

hayat Nebileyi seviyordu, 
\' ı ancak d 
ı/şarnak d on a buluyordu. 
ır arada b emek, Nebile ile 

Onsuı d .. ulunmak demekti. 
tıe fa k unyanın cehennemden 

N r ı olnbilirdi ki 1 
e Yapmalıydı ? Bu vaziyet-

a t 
ten nasıl kurtulmalıydı ? Ah 1 
Nebilenin masumiyetine inansa, 
bu masumiyet nazarında, kal
binde yine teessüs etse ... Hiç dü
şünmeden zerre kadar acı duyma 
dan bütün servetini feda eder
di. 

Kimseye birşey söylemiyor, 
kimseye birşey hissettirme
meğe çalışıyordu. Elbette bir 
gün, yakın bir gün kalbinin 
bu yarasını ya deşmek, ya te
davi etmek yolunu bulacaktı .. 

Bu buhranları, bu ıstırapları 
yetişmiyormuş gibi, Nebile de 
kendisine acı sitemlere başla
mıştı. 

- Sende bir hal var Akıl, 
diyordu, bana düşüncelisin dert
lisin gibi geliyor .. Bu vaziye
tine baktıkça, dilim söylemek 
istemese de, aklıma fena ih
timaller hücum ediyor. Yoksa 
benden bıktın mı Akıl? Yoksa 
başka birini mi seviyorsun? ... 
Allah aşkına söyle, doğru 

söyle.. Açıkça konuşalım se
ninle! ... 

Ahi açıkça konuşmak ... bunu 
kendisi de istiyordu!.. 

- Hayu, Nebile, diye cevab 
veriyordu, senden bıkmak, baş
kasını sevmc:k ne demek!.. Ru· 
yamda bile elimden böyle hfr
şey gelmez. Bu sözlerin kal
bimi yakıyor, dimağımı eziyor. 
Bu sözlerini duyunca sanıyo
rum ki, sen benden bıktın ... 
Belki de benden ayrılmak ni
yetindesin. • . Kimbilir, sana 
mevud olan başka birisi vardır. 

Bu cevap karşısmda Nebile 
şaşırıyor, kızarıyor, sonra da 
hünkür hünkür ağlamağa baş
lıyordu. 

Yarabbi! Böyle sevişenlerin 
kalbleri~de müşterek bir köşe 
halk etseydin de onlar buraya 
girince lıerşeyi görüp bilsey
diler, birbirlerini kıskanmasay
dıJar, şüphe kurtleri benlikle
rine yaklaşamasaydı ne ıyı 

olurdu! 
" " ,, 

Akılın gittikçe dayanılmaz 
bir hal alan ıztırabı tam 
altı ay sürdü. Bu müddet zar
fında aldığı mektublar sekizi 
bulmuştu. Kendisine: 

"Gözünü aç Akıl! Karın se
ni aldatıyor. Bunu sana filen 
de isbat edeceğiz. Fakat Ne
bile çok zeki. Saman altından 
su yürütüyor da kimseye gös
termiyor. Maamafih yerini, za
manını tesbit edip sana cür
mü meşhud yapmam temin 
edeceğimiz gün uzak değil.,, 
Deniliyordu. 

Uzak olmıyan gün... Ölüm 
günü ne zaman gelecekti? 

Bunu beklerken, günden 
güne eriyip biterek beklerken, 
NebiJe bir gece kendisine: 

- Akıl, dedi, seninle açık 
konusacağım artık!.. 

Beklediği meş'um saat mi 
gelmişti? Bizzat Nebile her 
şeyi itiraf ed.p artık kendisini 
sevmediğini mi söyliyecek, sı

kılmadan, utanmadan hiyanet

lerini birer birer sayıp döke
cek miydi? 

Açık konu.,,maktan başka 
maksadı ne olabilirdi ki! 

Bitkin bir halde: 

- Açık konuşmağa hacet 
yok, eledi, Ben her şeyi an
ladım. istediğini de bir kaç 
gün içinde yerine getiririm. 

- Ya ... Demek doğru ... De
mek bana haber verilenler doğ
ru ... Demek sen Nebileyi bı
rakacaksın artık !... Demek 
beni sevmed;ğin, bana hiyanet 
ettiğin doğru ... 

Akıl, kulaklarına adeta ina
namıyacaktl... Kendisi ne zan-

• '' iZ 

'' abeşs· a 

mayız,, 

için ölmeğe hazırım,, 
Habeş kadın cengaver!erinir~ başkanı böy e diyor 

Adls-Ababa ••• Eylül ı güzel bir kadın ölmekten var. Fakat hepsini satarak pa-
Habeş prens~si Abebeş. Yir- korkmaz mı? rasını Avrupa 'Kızıl haç kuru-

mi iki yaşında. inci gibi beyaz Prenses bir an bile tereddüt muna vereceğim. 
dişler, gül yaprağı gibi etmedi! - Harp alanına kadar nasıl 
küçük ve n.arin kulaklar. Bu - Kocamı ve oğlumu seve- gideceksiniz ? 
gün fotoğrnf opjektifi lrnrşı
sında, beline Eardığı ağır fişenk
likten ve mini mini elindeki 
kocaman tabancadan büyük 
bir kıvanç duyarak poz aldı. 

Ad s-Ababada diğer dört 
yüz kadın da bndin başlarm
da kasketler taşıyarak ayni şe
kilde silfıhlanmtşlardır. Harbe· 
belki de ö!üme koşmağa ha
zırdırlar. 

Prem:es Abebeş benim evim
de yemeğe gelmişti. Avrupa 
usulü ilk yemeği, idi. Bizim ye
mekler 011u hayrete düşürdü. 
Fakat yalnız harpten bahsedi
yor ve her şeyden çok taban
casına ilgi besleyor. Orduda 
sübay olan kocası dört aydan 
beri Eritre hududunda muha
sematm açılmasını bekleyor. 

!(atim ceııgôııetleır"tıitı başkam Prenses Abeheş ve miilak(lfı )'apa!l Pota lök/er 
rim.Güzel olmaklığımdan birşey - Bir ay yürüyerek ayakla, 

Cenkçi bir mülakat 
Tabancasını evirip çevirmesi 

çıkmaz. Ölmeye hazırım . 11 Ital- hizmetçi de almıyacağım. Bü· 
yanların müthiş harp makina- tün uşaklarımız beni bekleyen 
ları var, fakat Allah bizimledir. kocamın yanındadırlar. Ancak 

"Papas geçen pazar kilisede ölüm onunla bulaşmaktan beni 
harbm onüne geçmesi için Al- alıkoyabilir. 

Jaha yalvarmamızı söyledi, fa- Abebeş Habeş kadınlarının 
kat Italyanlar niyetlerinde israr imparatoriçeyi başkan bildik-
ederlerse Habeşistan için ka- lerini ve cephede kocalarının 
nımızın s~n damlasını bile ver- yanına koşmak için onun bir 
memizi ilave elti.,, sözü yeteceğini söyledi. Zaten 

1896 da ... Adua zaferi sırasınKadınlar için nyn bir ünifor-
da da - Habeş ordularında bir ma ve teşkilat olup olmıyaca· 
kadın taburu vardı. ğını sordum: 

- Ben kendi hesabıma bir "Tabanca ile ne yapa-
caksınız?,, "ÖldUreceğlm,, rob geymeyi tercih ederim. 

Tombul olduğum için haki el- - Bu tabanca il\! ne yapa-
caksınız? Diye sordum. bise içinde dizliklerle şık gö-

zükmem. Fakat bu elbiseyi si- - Ateş edeceğim ve öldü-
receğim. Bu bir oyuncak değil, 

pariş ettim, zira mem eketi 
dilşmanl rımızı mahvetmek için 

lmrtarınak işinde şıklığın yeri bir siJahbr. Fakat yaralılara 
Bir Habrş ~üzeli yoktur. rast gelirsem, düşman bile ol-

ilk önce beni üzdü1 fak:i~ . i- "Bakınız ... ,, salar, onlara bakacağım. 
lahın dolu olmadığını anıadım. Habeş usulü çizilmiş · olan "Kocam ve beş kardeşim 
Kadınların lıarptaki rolünden elledoi bana uzattı: ordudadır. Habeşistana bir er· 
babsetmeğe başladım, prenses - Artık elmaslarımı taşımı- kek gibi hizmet edeceğim.,, 
bana dedi ki : yorum. Çok mücevhc:ratım Pota Lekler 
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- Ben kat'iyen harp iste- Z J r;;y.~:z,?: ~~ 

mern. Ancak bir yıldanberi ev- ava 1 a am Borsa Haber eri 
!iyim. Çok şirin bir oğlum ve Kemer istasyonu karşısındaki 
rahat bir evim var. kahvede çalışan Talip oğlu 

'' Fakat harp çıkarsa koca· Hasan saralı olduğundan ani 
mın yanma gitmek ve Habc· olarak yere düşmüş ve elinde 
şistanın imdadına koşmak vazi- bulunan semaverdeki sıcak su 
femdir. Yavrum burada süt üzerine dökülmek suretiyle vrı-
ninesiyle kalacaktır. Hududa cudunun birkaç yerinden yan-
gitmezden evvel kocam bu ınışbr. Yaralı, tedavi edilmek 
Almen tabancasını kullanmağı 
bana öğretti. Ağırdır, fakat üzere Memleket hastahanesine 
memleketi korumak için onu kaldırılmıştır. 
~evinçle taştyacağım. izinsiz bıçak taşıyanlar 

Öz Amhara ırkmd<ınım, Gaziler mahallesi Kemer cad-
( yerli Habeş ırkı ) ve lmpara- desinde Ahmed öğlu Kenan ve 
torun memleketi olan Harrarda Halil oğlu Hüseyinde birer bı-
doğdum. imparator için lmpa- çak ve Bahribaba parkında 
ratoriçe için ve kendi ocağım Halil oğlu Osman ve Kemerde 
için çarpışacağım. unıuınhaneler arasında lsmail 
Biz ölümden korkmayız oğlu Mehmedde birer sustalı 

- Nasıl dedim sizin gibi çakı görülerek alınmıştır. 
..............• ~ .......... ~ ...........•...•..•.................•....................... 
etmişti, Nebile neler söylü- sarı zarf içindeki mektupları 
yordu l oku ... 

- Bir daha söyle bakayım AkıJ, kendinden geçmiş bir 
Nebile, neler söyledin ? halde ~~şara~ sarı zarfı kav-

Fakat Nebile ağlıyordu.Hınç· rıyor, ıçmdekı mektupları oku-

l h k ~ l d yordu ... 
ura ınç ıra ag ıyor u... N b"I h ı- 1 sarsıla 

S h k ~ I e ı e, a a sarsı a 
- us alin aş ına, a~ ama ağlıyordu ... 

Nebile, haydi kalk, haydı .. is
tediğin gibi açık konuşalım. 
Ben de bu korkunç kabustan 
kurtulayım, yahut onun alanda 
can vereyım .. 

Haydi, kalk Nebile.. Ağla
ma.. Bana demin söylediklerini 
tekrar et bakayım .. 

Nebile yüzü koyun kapan· 
miş, sarsıla sarsıla ağlıyor: 

- Beni aldatacak, benim 
bütün genç kızlık hül
yalarımı mahvedecek ne var
dı Akil? benden ne is
temi1tin? diyordu... Mademki 
açık kcnuşmaktan çekinmiye
ceksin, işte şurada, tuvnlct 
masamın gözünü cek... Büvük 

" 
it " 

Akılin Şekibeye gönderdiği 
mektuptan: 

"Her ne kadar imzan yoksa 
da senin yazını pek eyi tanı
dım. Karıma ve bana gönder
diğin mektuplarla ikimizi bır
birimize mücrim gibi göstermek 
istiyerek saadetimizi çalmağa 
kalkışman, bir kadına yakışa
cak hareket değildir. 

Ancak dişi bir knrtal, raki
besme böyle saldırabilir. Eğer 
nezaketim mani teşlril etmeyip 
c\e dişi yılan demiş olsaydım 
dabn üoğru söyJcmiş olurdum!" 

Mazlum 

Dün Bor da 
Yapılan Sat.şiar 
~ 

uzum 
Çu Alıcı Fiat 

J 1923 Alyoti bi. 6 14 50 
695 Üzüm kurumu 7 25 8 25 
547 K A Kazım 8 11 
372 inhisar idaresi 5 75 6 87 
339 H Alyoti 7 50 10 
193,5 M B Koo 5 7 75 
166 Y 1 Talat 5 75 8 SO 
123 H Z Ahmet 7 75 12 50 

61 Ş Riza Halef 8 75 14 
61 J Kohen 7 7 25 
35 j Taranto 6 62 12 50 
29 Beşikçi Z 9 12 75 
27 Koo ittihat 9 l l 
17 D Arditi 8 50 8 50 
8 S Süleymano 5 50 13 
7 H Cemal 7 50 7 50 

4603 5 Yckün 
214139 Evelki yekun 
218742,5 Umumi " 

incir 
Fiat Çu. Alıcı 

207 Muhtelif 7 25 14 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
50 ton buğday 5 50 5 50 

Para Piyasası 
28-9-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 615 50 620 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 45 
Belga 21 15 21 55 
İtalyan lireti 1 O 20 1 O 32 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin . 84 75 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Tetkikler: 
•••••••••••••••• 

Bor ov 
Uı-ay işleri ne 

flalde? 
Geçen gün bir iş icabı Bur· 

navaya gitmiştim. Oraya kadar 
uzanmışken kamunun her yanı• 
nı eyice görmek ve öğrenmek 
hevesi içimde yer aldı. Çarşıyı 

mahalleleri ve görülecek yer
leri dolaştım. 

Bu geziş bende hiçte iyi bir 
intiba bırakmadı. Bumova, dün 
daha güzeldi, daha şirin ve 
temiz:di. Bugün böyle değildi. 

Burnova Urilyı bu işleri yap
makta çok geri kalmıştır. Uray 
ın, üstüne düşen işleri yapama
masından gerçi bazı sebep
ler yok değildir mesela, 
evleri iki bini aşan ve nüfusu 
on bine yaklaşan bu kamunun 
uray bütçesi yalnız otuz bin 
liradan ibarettir. Bu para, şUp
he yok ki, birçok ihtiyaçları 

toplamaya kafi gelmiyor. Bunu 
derhal kabul edebiliriz. 

Fakat bütçenin bir kısmile 

olsun ihtiyaçların en mühim
leri üzerinde faaliyet gösteril
mesi lazımgelmez mi? 

Dolaşbğımız sokaklarda su
lar aktığını, hükumet bi
nasının karşısındaki dar so· 
kağm bir mebale döndüğünü. 
şurada burada yıkıklıklar ve 
mezbeleler olduğunu ve sula
ra da umumi parkm üst kapısı 
yanında çirkin bir manz:ara 
arzeden metruk bir 'hayvan 
damı bulunduğunu, IstasyoD 
caddesinde bazı yerlerin çolc 
iyi ışıklandırılmasına mukabil 
bir kısım caddenin de kapka· 
ranhk olduğunu hayretle gör
dük ... 

Bunlar, Bornovayı ziyaret 
edenlerin gözlerine, diyebilirim 

ki, bir diken gibi bahyor, aca
ba uray bunlara bir çare bu· 
lamaz mı?. 

Halktan bazılarının söyledik· 

lerine göre şarbay kendi jşJeri 

yüzünden belediyeye gelemi
yormuş. Bütün muamelatla be

raber başkanlık işlerini de hem 
muhasip, hem de katip olan 

bay Ömer idare ediyormuş ..• 
Bu söze ihtimal vermek iste
mıyorum. 

Bir muhasibin bütün işleri 

yalnız başına başarması imkan• 
sızdır. Zaten işyar az, zabıta 

memuru yalnız bir tane ve so· 

kakların temizlik işine bakan 

adam da bir tek ihtiyardan 
ibarettir. 

Son .z.amanda mahallit muh-

tarlık işlerinin de uray-

lara devredilmiş olması, 

heryerde olduğu gibi, Burna

va' da da işleri çoğaltmıştır. 

Bütün bunlar urayın çok 

çalışmak mevkiinde olduğnu 

pek açık olarak anlatabilir. 

Yeşil Burnavayı iyi hamlelerle 

ilerilemiş görmeği arzu edi

yoruz. Bu da uraya ve bilhassa 

başkana düşen bir yüktür. 
HulQsl Günay 

••• 1 • • • • u 

Bucada 
Sağlık işleri 

Bucada sağlık işleri önemle 

yürütülmektedir. Uray doktoru 

B. Fehmi vazifesini iyi başar· 

makta, muhtaç olan hastalara 

yardım etmekte ve kolaylık 

göstermektedir. 
Ağustos ayı içinde 200 ki

şiye bakılmış; 12 doğum ve l 1 
ölüm olmuştur. Eylıil ayında 
165 kişiye bakılmış, 9 kişi doğ
muş, 4 kişi ölmüş, 8 hasta 
evine gönderilmiştir. 

Bulaşıcı hastalık görülme

miştir. 
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Kambel Blak Ve 
çuş Arkadaş 

içindeki uçaklarından ... ~)evler 
paraşütle çöle indiler 

Hortumun 130 mil şimaline inen ikı uçman 
halk taraf1ndan kurtarılmıştır 

Londra 24 Eylül 56 dakika müddetle kadın uç-
" Kambel Blok ve telsizcisi Emi Mollisonun elindedir. 

Mak Artür sağdırlar. ,, Saat Kamber BJak; lngiliz tekni-

15,30 da Hartumdan Londraya gının son sözü olan sü-
varan telgraf budur. p erkonret sistemi çok hızlı ye

Kambel Blak tavyaresi 
Çok geçmeden tafsilat da ye

tişmiştir. Bugün öğleden sonra, 
saat 14,30 da, küçük Kabış ka
sabasına gelen bir kervanda iki 
beyaz adam vardı. Bunlar Kam
bel Blak ve Mak Artur idiler. 
Çok derin bir hayret uyandı. 

Başlarından geçeni anlattılar. 
Uçakları, belirsiz bir sebep

ten dolayı Hortumun 200 kilo
metre şimalinde alevler içinde 
toprağa yuvarlanmıştı. 

iki adam paraşütle atlıyarak 
Nilin Garb sahiline indiler. 
Geçmekte olan bir kervan 
Kabuş kasabasına kendilerini 
getirmeği teklif etti ve gü:ıel 
haber buradan Hortuma bil
dirildi. 

Kam bel Bf ak ve arkadaşı 

bir marşandiz trenine binerek 
Alboraya geldiler. Uçak tama· 
men harap olmuştur. 

Uçuştan sonra 
Geçen sene, Skotfa birlikte 

meşhur Londra - Melburn ya
rışım kazanmış olan ve geçen 

Cumartesi günü lngiltereden 
uçan meşhur uçman Kambel 
BJak ne oldu diye çok merak 
ediliyordu. 

Kambel Blak, radyocu Mark 
Artürle beraberdi ve geçen 9 
Ağustosta Londra - Kap re
korunu kırmak için giriştiği, 
fakat yağ verme tertibatının 
bozukluğu yüzünden yarıda bı
raktığı gmşım tekrarlamak 
niyetinde idi. 

Bu rekor 4 gün, 6 saat, 

ilan 

ni bir makineye binmişti. Londra 
yakınindeki Hatfayld uçağın

dan cumartesi günü 16,11 de 
hareket etmiş ve bir uçuşta 

ertesi gün saat üçe doğru Ka
hireye vararak 11 saatte 3900 

kilometre yol açmı~ ve saatte 
350 kilometreden fazla vasati 
bir hız sağlamıştı. 

Bir buçuk saat sonra, benzin 
ve yağ aldıktan sonra, ekvatör 

Afrikasında Kioumu uçağına 

inmek niyyetile Kahireden tek

rar uçmuştu. Bu Uçağ Kap 
ile Kahire arasındaki lngiliz 

uçaklarının indikleri bir yerdir. 

Saat 8.25 de Mısır ile lngiliz 
Südani arasında sınır a}'ıran 

Nil sahilindeki Vadi Halfa 
ahalisi Kambel Blakın kelebek 

gibi geçen uçağını görmüşlerdi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Banatta 
Don yüzünden zararlar 

Yugoslavya Tarım Bakanlı· 
ğının gönderdiği özel bir ko-

misyon Banat bağlarına gire
rek don yüzünden buralarda 
meydana gelen zararları göz
den geçirmiştir. Komisyon za
rarın 30 milyon dinan aştığını 

be bağların bu yıl ~nçok 800 
vagon şarab verebileceklerini 
anlamıştır. Bu sebebten dolayı 
o taraftaki bağcıların durumları 
güç olduğu gibi, satış fiatının 
artırılması da donun verdiği 

zararları kapamağa yetmemek
tedir. 

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. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

ı ·· düı·lü~ünden: • 
ıa 

2174 Lira 48 kuruş keşif bedelli Bergama - Soma yolunun 
20+000 28+ 000 kilometroları arasında mevcud kırma taşın dö
şenüp siJindirajı 20 gün müddetle açık eskiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminat
larile birlikte 21 birinci teşrin 935 pazartesi günü saat 11 de 
llbay1ık encümenine gelmeleri bildirilır. 3162 (3204) 

Sev ket "Yeğül 
MUKAVVA KUTU A TEL YESİ 

.. 

:::e Oy-O;e;: - :K:.-0-ÇO:K:. 

J(utu çeşit1erinin her türlüsü 
En F antazi Kutular 

Almanyadan yeni getirilen en son sistem 
maklnalarla, piyasan·n en tecrUbell ve 

bllglçll ustaları tarafından y; pıhr. 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 

1 - 8 h-212.<PS) 

VENi ASnl 
1 

lzmir Belediyesinden: 

1 - 285,03 lira bedeli mu
hammineli 2 nci kordonda 
46 ncı ada içinde 633,40 metre 
murabbalık arsanın baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
8-10-935 te salı günü saat 10 
da yapılacak açık arbrma ile 
bir sene müddetle kiraya veri
lecektir. 

2 - 30 lira bedeli muham
mineli para ' ı köprü eski duhu
liye barakasının baş sekreter
likteki şartnamesi veçhile 
8-10-935 te Salı günü saat 10 
da yapılacak açık artırma ile 
bir sene kiraya verilecektir. 

3 - 75 lira bedeli muham
mineli memleket hastanesi kar
şısında 8 sayılı dükkanın baş 

sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 8-10-935 te Salı günü saat 
10 da yapılacak açık artırma 

ile bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

iştirak için 6 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mek
tubu ile söylenen gün ve seıata 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 40 lira bedeli muham
meneli kemeraltı caddesi bal
cılar çarşısında 172-1 sayılı 
dükkanın bir senelik icarı baş 
sekrerlikteki şartnamesi veçhile 
8-10-935 le Salı günü saat 10 
da açık artırma iJe iştirak için 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

5 - 500 lira bedeli muham· 
meneli şerbetçilerde küçük 
demir hanı karşısında 8 sayılı 
dükkanın bir senelik icarı baş 

sekreterlikteki ş:ırtnamesi veç
hile 8-10-935 te Salı günü saat 

10 da açık arttırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için 38 lira

lık muvakkat teminat mektubu 

ile söylenen gün ve saata ka

dar komisyona gelinir. 
25-30-4-8 3122 (3166) 

1 -- Beheri on bir kuruş 

(hepsi beş bin beşyüz lira) be
deli muhammenli eili bin adet 

Bandırma granit paket taşı 

Başsekreterlikteki keşif ve şart

namesi veçhile 1/10/935 salı 
günü saat 10 da kapalı zarf 

usuliyfe yapılacak eksiltme ile 
alınacaktır. 

iştirak için (413) liralık mu

vakkat teminat mektubu veya 

banka teminat mektubu kapalı 

ve mühürlü teklif mektubuyle 
birlikte ayrıca kapalı ve mü-

hürlü ve üzerinde hangi işe 

ait olduğu yazılı bir zarfa ko
nulup eksiltme yapılmadan bir 

saat evveline kadar şarbaylığa 
verilir. 

2 - Beher metre murabbaı 
sekiz lira muhammen bedelli 

ikinci kordon 49 adanın '.l26,75 
metre murabbaındaki 2-1 sayı-

lı arsası başsekreterlikteki şart 

namesi veçhiler 1-10-935 Salı 
günü saat onda açık artırma 
ıle ihale edilecektir. 

iştirak için (137) liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

Banka teminat mektubuyla söy
lenen güu ve saata kadar ko
misyona g~linir. 

3 - Bther metre murabbaı 
on beş lira muhammen bedelli 
Akdeniz mahallesi 15 inci ada-

YEOiKUl[ _ GAZHAN[Si 
Bilhassa demir işlerinin hüsnü muhafazası için şayanı tavsiye: 

Paslanmaz siyah boya 
Stokları daima hazır bulundÜrmaktadır. 

Tafsilat ve sipariş için : 

Fabrikaya : Telefon 22072 
Metro Hanına : Telefon 44800 

Müracaat olunması. 
29-1-5 (3207) 
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VAPURDUMANI 
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Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g!>zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne ukrayınız 

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

Mil ri Emlak ür ü~ünden: 
Burnova Çay ferah . sokağında 2/2 No. lı dükkan 24 
Burnova İstanbuJlu oğlu sokağında 11 eski 11 yeni No. ev 96 
Burnova küçük çay sokağında 43/51 Numaralı ev 24 
Bayraklı Menemen caddesınde 41 eski 55 yeni No. dükkan 24 
Bayraklı tebeddül sokağında 3 eski numaralı ev 100 
Turan Menemen caddesinde 32 eski 197 yeni numaralı ev 96 
Buca Mustafa Kemal caddesinde bila Numaralı arsa 25 
Yukarıda yazılı emvalin altı aylık icarları 7-10-935 Pazartesi 

günii saat 15 de ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. 
Alicıların o saatte Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 

3025 (3201) 

illi Emlak üdürlü~ü ~den: 
Lira 

Bucada Halk sokağında 4 eski 23 yeni numaralı ev 10500 
Darağaç Topuz sokağında 29 eski 27 yeni ,, ,, 4550 

,, Paralı köprü caddesinde 69,53 ,, kahvehane 5040 
Burn.'.>va çingene mezarlığında on dokuz dekar bağın beşde 
dört hissesi 3920 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bedelleri gayri mübadil 

bonosile ödenmek üzere mülkiyetleri kapalı zarf usulile artırmaya 
konulmuştur. 

Alıcıların 7-10-935 Pazartesi günü saat 15 de Milli Emlak 
satış komisyonuna müracaatları. 3112 (3202) 

nın 205 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart
namesi veçhile 1-10-935 Sah 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. 

iştirak için 231 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubuyla söy

lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
25. kuruş muhammen bedelli 

Kahramanlarda 95 adanın107-1 
sayılı 99 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart
namesi veçhile 1-10-935 Salı 
günü saat 10 da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. İştirak 
için 2 liralık muvakkat temi
natla söylenen gün saate ka
dar komisyona gelinir. 

5 - 120 lira muhammen 
bedelli çayırlı bahçe Kahra
manlarda 49 uncu adanın 37 
sayılı arsası üzerine yapıl-

mış piyang evi Başsekre

terlikteki şartnamesi veçhile 
1-10-935 salı günü saat 10 da 
açık arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

İştirak 
0

için 10 liralık muvak

kat teminatla söylenen gün ve 

saate kadar komisyona gelinir 
2948 (2081) 15,19,24,29 

- Havagazı 15 Eyliilden iti
baren kar ve zararı belediyeye 

ait olmak üzere idare adilmekte 
olduğundan evelce şirkete abo-

ne olmuş olanların ve havagazı 
kullanmak isteyenlerin 750 ku-

ruş depozito akçelerini bele
diye hesabına. yatırmaları veya 
müracat .edecek olan tahsildar
lara makbuz mukabilinde ver
meleri ve şirketle hesabını kes
miş olmak dolayısile ve sair 
sebeplerle depozitoJarını yatır
mak istemiyen abonmanların 
havagazları kesileceği bildirilir. 

29-1 (3208 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yenl!f en ve noksansız bir surette yapılmış olan mekh bimlzln 

Ana ve ilk kısınslarına talebe kayıt ve kabulU eylOIUn ikisinde başlar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların y~tiştirilmesi için 
Y /.//'//Z/.7//h'/L///L~ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

• 

için her gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
KESTELLİ CADDESJ üzerindeki . kapısından 

Kayit işi : 
CTL77..z:z7-ZT/Z7...T./n 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
17-26 (2001) 

ae EylOI ıe~ 

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 olduğull 
dünyanın en son sistenı •e 
en mükemmel makinesile S 
dakikada 11 aylık ondüleyİ 
korkusuz, tehlikesiz ve bet 1 

çeşit saçları hiç sıcaklık du1: 
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 kadı 
yeni binasında. Telefon 3101 

(3132) ====== Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka, antina tramvay ca 
desi No. 599 Tel. 2545 

,7._LTL/.7/.//'/////.//.//.////. 

~ DOKTOR 

:zetai T aratçı 
N İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türle 

~ müzayede salonu bitişiğinde 
No. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
~ hastalarını kabul eder 6 N (1250) Telefon 38~ 
9(/////7/////////////J. 1i'! 

Paris fakültesinden diplonıah 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün saba~ 

saat dokuzdan baş!ıyara 
1 Beyler - Numan zade S. 2 

numralı · muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O ' 

· de kadar memleket hastanesın (P~ 
C/_///.U:/./.L/ /L/J-L.JY./////.L/.: 

N Mua:Iim Doktor 

~ A~met Hulusi 
~ 

~ ALATAŞ 
~ lç hastalıkları dokto~~ 
~ Kemeraltı Şamlı sokak N°72 

~~/GöZ~HBf lıôi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Nunıs:
Zade sokağı Ahenk 013 

baası yanında . 
Numara: 23 
Telefon: 343~222J. 

-=~~~2:-

ZA YI o&J 

Pazarın Hemşin . k~~~,,ı· 
Vicealtı ilk okulu beşıncı e>f· 
fından 340 senesinde. alınJŞbet" 
duğum tasdiknamenıı kaY es· 
tim. Yenisini alacağımdan 
kisinin hükmü yoktur .. No 4Z 
lzmir eskimahkeme önü ' 

HÜSEYiN 



Umum Hasta ların azarı Dikkatine 
~n s.on sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

~etıcesı lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
d a~ ık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
h ogtn çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
l az an, kemik hastalıkları neticesi busu!e gelen kambur
u~ları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
~uteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
.a~an kürek kemiklerinin gayri tabii!eşmesinc mani olmak 
ıçın korsa lar. 

lLE TRuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
v M AGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
e uTEHASSISI 

Fa.hri Hiza 
K Bey tarafından yapılır 

k 
abu! saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

adar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 

( 355) S.7 

l fl •aaı ' ID ı >. ıçın a t ıde kııbtı y~ı; larıııızı pek ucuz f ıya tlarla 

te ıuın etmek ı Hte r ot•ııız Halim aga çarşısında 

Kavalal ı Hasan Nuri 
tı caretbaıı e~ın" müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çaabaak demır ve her ner J çiçekli 

t Çını ve levazımı sıhhiyeden laııhalar ve bunlarm 
ef errüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
mus1ltıklar ve kanalizasyon ıçın demir dökme borular 
ve ngılız künkleri ve bunlar ın teferruah vesaire ... 

Fıyat!ar rekabet kabul etmez '••li Çimentolar, BütOn Markalar 
En r.,oaaıt Şaraitla 
Maa,. zamızda Satılu• 

I<arahisar Madenl Suyu 

hobrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

lier yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

1 . . . i:- Defterdar . ı~ıııdao: 
ıed·sıısının vergı' bor d ··t·· .. t b ... 1 - h ı en b· . . cun an o uru a sı : ı emva yasasına gore ac-
•aytlı ırıncı Karataş mahallesinde Teşviki ye sokağında kain bir 
<>ıkarıld:- tdihi ilandan itibaren yirmi bir ~ün müddetle satılığa 
kııtern· gın an pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat I! ıne gelmeleri. 19-24-29-4 3011 (3115) 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞL HE ... 'il 

IZMiB. 
MERKJı;zl : IHtRLl ~ 

Almanyada /7/j Şubesi Mellcuttur 

l:l e ı maye ve ilıtıyat ftk <;e~ ı 

, . . 16(').000,000 Raylısmark 
J ıırkıyede Şnbel erı: ISTA.NBUJ, çe IZ'.\1 IR 

lı Mı~ır <l a Şnhel e rı : KAHİRE ve 1!:\ICl•:~D E lUYE 
tı r tiirl " 1 • A 1 \I 11 •a,nka ınaaıoelı\tnı ifa ve kabul eder 

• rı •· lı< '· Al'\\ A])A seyahat, ikam et, t•lı • il ve saire için 
.. .. •PIA lflp HEGISTRR!\lARf{ (h-1 ) 

.. , ilan 
·~afia M··d· ı··.. .. d 
9s2 L· u r ugun en: 

lci.Iorııetr ıra 46 kuruş keşif bedelli Tire - Torbalı yolunun 57+200 
•ıti rııeır:;und.a. subaşı ve yeni çiftlik mevkiinde yaptırılacak olan 
dıığllııdan u~ ıki. m~nfez 15 gün müddetle açık eksiltın~e .. konol-
11 d I ısteklılerın 10 birinci teşrin 935 per4eınbe gunu saat 

e 1 baylık encümenine ızelmeleri bildırılir. 3102 (3203) 

: .. ; .... _ 1 

Şekil No. 161 l F.O Şekil No. 1511 

DAi ON 
Y ıldrrım Markalı 

Bu cep fenerleri ucuzluğu itibarile pek çok satılmaktadır 
Yuvarlak, ufak, orta, büyük ve düz camlı olmak 

üzere dört cins vardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No.28/9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Devlet Dem ir yollal"ından: 
Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterilen gayri menkuller, 14-10-935 Pazartesi günü saat 15 de 
açık arttırma usulile İzmirde Basmahane istasyonunda 7 nci iş
letme binasında kiraya verilecektir. 

İsteklilerin, yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 

muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 

ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannamelerle 

ayni günde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettişlik 
binasında parasız dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 
muhammen teminat 
kira bedeli miktarı 

kuruş kuruş 

Alsancak, 1 nci kordon 12 kapı No. baraka 12000 900 
eski itfaiye binası kahvehane ve önün-
karşısında de bahçe 
:~:ıramanlarda Sepetçi 2 kapı No. dükkan 9600 720 
sokağın ı!- 21-25-29-3 3029 (3124' 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Tür!< Limitet Şirketi 

Şehitl•r Caddesi Makara Sokak 
Fcstı.ı Kutusu 12& lzmlr 

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

\ , 

FİATLARIMIZI iSTEYiNiZ 

Saçları döülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçları• dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojeo 

saçların köklerini kuvyetleudirir ve besler. Kom o jeo saçların 
gıduıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kaozuk aaç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalarında 
bulunur. 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
................................... 

Birinci sını f emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
' . - . -

-· • • • f - ••• '-: • • 

Alameti 

Her nevi izahat ve krokiler ıçm aşağıdaki 

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

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

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için 

·····r. • 
~ 1 ~ ınci şart : 
•••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
•••••• 

L?.J inci şart ta : 
Ağzı yalnız sabahları değil, he r yemekten sonra, mümkün 

olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

····························································••••··•••••··········•···· ' Bugünden itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet 
ederek temizleyiniz! 

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

Izmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~irkecide 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 konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rabatı bulacaklardır. 

BütiJn bu fevkalıideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdarn - Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük a1acak olan vapurlar. 

1 - ORESTES vapuru 23 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

2 - ACHILLES vapuru 24 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

4 - HERMES vapuru 21 
bırinci teşrinden 26 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

5 - GANYMEDES vapuru 
S ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

l - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük a]acaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı . 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig • Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanları 
'İçin yük alacak olan vapurlar 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

2 - V ASLAND motörü 16 
birinci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 

~ERVICE MARJTıM RUUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

Marsilya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

1 - ALBA JUL YA vapuru 
iki birinci teşrinde gelip aynı 
günde hareket edecektir. 

2 - SUÇEA VA vapuru 27 
birinci teşricde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

1 - LEWANT motörü 10 
birinci teşrinde yük alacakbr. 

ilandaki hareket tarihlerin
deki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve TahJiye bi
nası arKa~mda FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığma mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Müflis Birgili rnde birader
ler şirketi iflas idaresinden: 

Müflis Birgili zade biraderler 
ıirketinin tasfiye muamelesi 
hakkında görüşülmek üzere 
defterde mukayyet ve kabul 
edilen alacakhlarm 4-10-935 
tarihine müsadif Cuma günü 
eaat 14 de lzmir baro daire
sinde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 3185 (3210) 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden : 

Karşıyakada Osmanzade Şü
mendüfer caddesinde 2-124 
No. lu evde ölen fakirler ec
zanesi sahibi eczası Ömer Lüt
fünün terekesine mahkememiz 
el koymuştur. Ölüden alacak
lılar veya verecekliler varsa 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde mahkemeye müracaat 
etmeleri. 

Müddet geçtikten ıonra mü
racaat edilirse kanunen din
lenmiyeceği ilin olunur. 

" 3183 (3211) 

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

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

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

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

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

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

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

ANUBIS motörü 1l ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

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

OSLO 
SARDINIA motörü halen 

limanımızda olup Havre, Dippe 
... ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr '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 l l birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l'irekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şima]i Amerikaya doğru se

ferler . 
EXMOUTH vapuru 22 birinci 

teşrinde bekleniyo,.. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru ha-

len limanımızda olup Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye gidecektir. 
A VUSTURAL YA Ve YENi 

Zelandaya seferler 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru balen limanı 
mızda olup Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN-
DICO v~pururuna Port·Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 
Johnston Warren Lines Lfr1• 

Liverpul 
JESSMORE vapuru 30 ey

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

Service Direct Danubieo 
Tuna hattı 

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

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. ~ 
LIMlTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

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

ROuMELlAN vapuru 19 
ey~ülde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru halen lima

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

EG YPSIAN vapuru 27 ey
fülde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tesriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Ste3m Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
cakbr. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

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

o 

Vapurculuk 
Vapurculuk Türk anonim 

fİrketi 

Ekspres postası 

Sakarya 
F evkaladc lüks Yapuru 

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

lstanbuldan her Per
••mbe günü hmir için sa· 
at tam ta da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat 18 da lzmire 

1 
vaF~

0

zla tafsilat: Birinci kor
don 92 numarada lzmir acen-
teliği Telefon 3658 --- ~ .. ·~ 

cra..7~;a:z:)mlll 

DOKTOR 

i Ziya Gö~sin ~ 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ 
~ BURUN ŞEFı 

ikinci beyler sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında N 

s No. 41 ~ 
~ Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar~ 
~ TELEFON 3686 ~ 
· Ev telefon numarası 2505 ~ 
fZ7././.T/JJ.Y1~..Y/.YL7///7L/;"'/J , 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardao gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

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

ECZACIBASI 
Süleyman ·~ 

• erıt 

1 

Kolonya 

I Esans 

' 
Ve ıniistnh1.ı-..·ı a t ı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 

• 

29 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 

hafaza eden KUVVET ilaadır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve lşTAH menbaıdır. 

.... Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaraaıdır· 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti bottur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat~ 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalide bir 
içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaı
Jarına tavsiye ederler. 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczaaesi X Kemal Aktaf 
Iznıır 

Gözlükcülüğün tamam çefidi bütün cinıleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende 

:illi Emlak Mü~ürlüğünden; 
Buca istasyon caddesinde Namık 'cemil sokağında 2 eski ~~ 

1297,98 metre murabbaı arsanın 16 hissede 9 hissesi 1 
Buca Aşağı mahalle Özdemir sol.ağında 44 eski 34 taj 

4
oa 

nnmaralı mağaza 1 ,.oO 
Bayraklı Muradiye eaddesinde 58 eski 73 taj No. ev 1 S0 
Bayraklı Sümbül sokağında 9 No. ev ~~50 
Bayraklı Gül sokağında 1 Mo. ev ıol 
Bayraklı Kanarya sokağı 8 No. ev 2 
Karşıyaka Donanmacı Çakıroğlu So. 42 eski 44 yeni 

numaralı dükkan 
Turan Menemen caddesinde 94 eski 164 taj dükkan ,,ı.ııO 

ve 92-165 numaralı ev ~;;1 

Bumava Topuz sokak 6 numaralı ev 2~ 
Darağaç Demir Mehmetçik sokağı 4 numaralı ev ~260 Darağaç Tramvay caddesinde 79,65 No. dükkan 1" 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ı• . 

mubadil bonosile ve kapalı zarf usulile artırmaya konuhuu~'t"~ 
isteklilerin 10-10-935 perşembe günü saat 15 de Milli ESJP 
Müdüriyetinde müteşekkil komısyona müracaatları. 

29-7 3176 
Şifa eczanesidir ' 1 

(3~.J 

Hususiye """"" Ui!!ll!!'!ll5li'!!Ciiii;;:;DJ ... m;;ma:m .. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobi1yeleri le süsleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buaeneki 9 Bylw panayınnda en lüka payyon Ha-raççı Kar· 
·deıler payYonu olacakbr. Modem mobilyeleri.W ılrmeie timdi· 
..._ ~lam•ıı. PaY)'OD Nu. 108 

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Dönümü Mevkii 
Tarla lS dönüm Emrezde 
Zeytin ağacı 48 Altın dağda ,, 

.. " 171 Karşıyaka Soukkuyuda 
" 

11 8 Emrezde 
Tarla ve bahçe 20 dönüm Narlıdere aşağı mahalle .,ıo 

Yukarıda yer ve cinsleri gösterilen zeytin ağaçlannın JD~::.,ti 
ile tarla üç sene müddetle kiraya verilecektir. ihale ıoU dfl 
25191935 tarihinden itibaren 10/10/935 tarihine kadar 15 gOll b' 
isteklilerin ıeraiti öğrenmek üzere hergün Hususi mub~ 
müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale giiDli ; 
101101935 Pe11embe pnll 9 dan 12· ye kadar depozito f 

huk •ekbllMa ile eaclmeiü ftllyete mlracaatlan illa ,,._.,,. 
3145 p20S) 


