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Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Bseri>ıMI Bekçitri, ~n ÇUar 8'fo8' 6aHı«Ur Yem Amr matbaasında bamhn'fbr. 

Okullar 
Açılırken .. 

o - .••.••. 
.. kullar açddı. Gençliğin yü-
.....,_ ~6. Minimintlerden tutu
~ 'i•beylerine, ablalarına 
~ r b&tGn bir gençlik hare
~ haıindedir. Hayatın en tatlı 
~e~rla dolu olan günle
L! Yenıden yaptmak iştiyakı 
"'illlded · ır. 

~~kullar açıbrken ayle başte; •rının, gençlik üzerine tit
ok ~~ nıilyonla insanın gözleri 
'll'Qıı ar~ çevrilir: Çocuklarımı
)etj ?~retim bakımından iyi 
l\l ftırılnıesini fizik ve mo
llt' bakımdan da ümitleri-
lıe k 

oı.ıı 
1 

Uvvet verecek durumda 
tertı~ •tını isteriz. Yılmaz ruhlu, 
lla(i ıı karakterli, duyg u!u bir 
lerı~' ~ütün yaratıcı enerji-
tı..,. cıbazlanmasım okulla-
b-. ıı~~ bekleriz. Kamoy 
bi, kiıısel dilekleri ulusal 
bii ~•va .~apb. Bugünün genç-
1.l le 6nkul~rden elbette ki da
lı'-lı udretlı, daha yiiksektir. 
,:nla beraber ideal bi!' du
~an çok uzaktayız. Batı 
-~ _ocaklarıyla aramızdaki 
"'1 eyı nıümkiin olduğu ka
~ Çabuk kısaltmağa borçlu
lel'İlııi Bunun için de öğretmen-

Zden çok şeyler bekleriz. 

~~uklarımızm kafalarına b
ler •sa doldurduğumuz bilgi
lllrafanında fizik kültüre ve 
hy, e önemli bir yer ayırma
tlJ~ı.'. Ôğretoıenlerimiz kendi 
f rıne ·ı ala verı en yavruların ka· 

rı k d . d ~ti a ar vıc anlarını, vü-
l! arını d . ı· ki d' z· ••ı.ik a ış ıyece er ır ıra 

tiya~ı ınoral ve entellektüel ih
te'llçJ •r ~yni zamanda gelişen 
kiyla ~~ır ki memlekete bak
i'u. " t.•zınet edebilirler. Çocu-

,,e ı ti 
hta h f rmek onu sosyal ha-
teştbb •ıırlamaktır. Bu da özel 
'-'ekı Ga kapasitesini ona ver
ke11d~' hareket tarzını kendi 
~ •ne nasıl rizebilecegv ini 
"'enın '- :r 
riaı Cttle, çocugv u kap-

trde 
tOdlu n uzaklaştırarak me-
t. '- L•çabşmaya ahştırmak-

ltlQıld" 
llıı. ır. Şu halde yal-
tiler lllGcerred (abstrait) bil
lltatj~~~ınez. Herşeyden önce 
b)İz. }{ ılgilere değe r verme
~'l.de bele bizim ınemleketi
•btiy, una her yerden fazla 
k-.t'\a tu v.ardır. Kafaları kqp
)'"•r? gı~erle doldurmak neye 
tı.,. b'J ~ır çocuğa y( 11 yı
ltrini 

1 R'ıler veriniı. Karak
b~tlln ~ren fuuru işlemiyorsa 

Unlar boştur. 

Okuııar 
~t '11 açılarken teker teker 
1aı· \laca d ' l v. •li1a k ı egımiz gençliği-
hpı11 k •fası, moralı ve fizik 
"'-••dı llvvetli bir gençlik ol
htio. .rh. Programlarımız bu ha-
d· • l tiy k '"· ln acı arşılayabilmeli-
\' '""ltıırk Çocukları zekidirler. 
~llıunk~ kapasiteleri hiç bir 

"t6Qe •~den geride değildir. 
l'~rk ._ •dar geri kalmışsak, 
t6 •dUtu .. k b •terınek ~u endi varlığım 
~ h ıoı~inını bulmamışsa 

11ı,,, epaı nıetodlu bir çahş-
~t~ ?'e11aleketimizde yer S •t olnıasındandı.Geçen 
~. o~·ın~ıt tecrübelerimiz 
-~ ll'ctim ve Eğitim it
N., •eelae vermek yeriade 

....... ....,..m._.ve_.e-

Seferberlikten sonra. • 
Bu karar üç, 

Silah cıltıııcı 
dört milyon asker· 
cılınması denıekti 

------------------------------------------Cebelüttarık 
Filoları sık 

önünde ltalyanın denizalh 
sık dolaşmaktadırlar 

JmpaJa/orUJı başkalllığ111da toplanarak sejuber/ik emrini çıkaıall Aabeş bakanları 

lstanbul 30 (Ö.D)- Paristen 
bildiriliyor: Gazeteler Habe
şistanın aeferbuliği resmen 
ilin edildikten sonra artık 
Italya-Habeş harbinin patla
ması bir gün meselesi sayıla
cağını yazıyorlar. Cebelüttarik 
önünde yeniden ltalyan deniz
altı filoları görünmüştür. Ha
beşistan imparatorunun sefer
berlik emrinin tatbikini son 
dakikada geri bıraktiğı söy
lenmiş ise de bu haber teey
yüt etmemiştir. 

3-4 milyon asker 
toplanacak 

Londra' 30 (Ö.R) - Habe
şistanda genel seferberlik ilanı 
haberi lngiliz basını tarafından 

Bitlerle 

başka başka tefsir edilmek
tedir. Bazı gazetelere göre, bu 
seferberlik karan 3 - 4 milyon 
askerin silah altına alınacagı 
demektir. Bununla beraber, bu 
kuvvetin ancak bir milyon 
erjni Necasinin silahlandırabi
leceği tahmin ediliyor. 
BUyUk Fa,ıst toplantlsı 
Londra, 30 (Ö.R)-Yakında 

F asist kuvvetlerinin büyük bir 
toplantısı yapılacağı bildiril • 
mektedir. 

Habe' imparatorunun 
Dlyevl 

Londra,30 (Ö.R)-Habeş im
paratoru Haile Selasiye lngiliz 
gazeteleri aytarlarına ıu di
yevde bulunmuştur: 

Anlaşmazlığın barış yolile 
kotarılması için Cenevrede 
sartedilen gayretlerin boşa 

çıkmayacağını umuyoruz. Fakat 
topraklarımızı istiliye kalkışa

cah olurlarsa, hareket serbes
timizi geri alacak ve gererek 
adamca, gerek malzemece kuv
vet kaynaklarımız son zerresi
ne kadar tükeninceye kadar 
çarpışacağız. 

1928 muahedesile uluslar 
sosyetesi andlaşmasından iki 
taraf için çıkan yükenlere uy
gun her uyuşma yolunu kabul 
ederiz. Fakat arada, toprağı

mızın korunmasını hazırlamak 
için hiç birşeyi ihmal etmiye
ceğiz. 

========================== 
bir konferans 

~ .................................................. __ 
Gömböş Alman ordusu kurmay 
Başkanı Blombergle görüştü 

1 ır 
Spor Kurultayı toplandı 

Heyetler 
Yenileri 

tenkıd 
seçildi 

Merkez Heyetine Parti Başkanı B. 
Avni Doğan Başkanlık edecek 

Diill toplanan kongredm bir intiba 
lzmirspor mıntakasının sene- ' hazır olduğu gibi pek çok me-

lik kurultayı pazar günü öğle- rakh sporcularda kurultayı baş 
den evvel Ha kevinde toplandı. tan sonuna kadar takibettiler. 
Sekiz federe kulübün yirmi Kurultay başkanlığına ilbay 
dort 6yesi ile heyet baıkanlan - Sonu dördüncü sahifede --

Modern bir kültür yuvası 

Yusuf Riza yeni okul 
Binasının açılma töreni 
30 bin lira sarfile fj·.fh}//·., .'. 

modern bir şekilde ~)t> .J> ·· 
vücuda getirilmiş olan · .,. 
Yusuf Riza özel yeni 
okul binasını nçılma 
töreni dün ıaat 10,30 
da parlak surette 
yap ldı. 

Törende ilbay Fazh 
Güleç, müstahkem 
mevki kumandanı kor 
general Kerameddin 
Kocaman, C.H.P. bq
kanı Yozgad uylavı 
bay Avni Doğan. 
Şarbay doktor Beh-
çet Uz ve bir çok 
güzide davetliler hazır 
bulundular. Süel mu
zika tarafından latif 
parçalar çalınmışnr. 

- Sonu 4 üncü sahifede - Yusuf Riza yeni okul bin.ası 

İzmir karışık takımı 
yükenıerine sadık kalacak Gelecek pazar Manı·sa 

ler Büyük Britanya tarafından, 
Orta Avrupada bir Aldınt 

İngiltere 

Blomberg Hitlerle bir arada 
Berlin, 30 ( Ô.R) - General saatten fazla süren bir konfe-

Gömbös Almanyadaki ilk gü- ransta bulunmuştur. Bu konfe-
nünü üçüncü Rayhın en 6nemli ransta Almanya ve Macaristam 

şahsiyetlerile temas etmekle ilgiliyen bütün meseleler göz-
geçirmiştir. Doğu Prüsyada den geçirilmiştir. 
geçirdiği iki gün zarfında bay General Gömbös Polonya-
Gömbös Alman ordusu kur- nın Berlin sefirile de görtlf-
may başkanı general Blombergle mllttlr. 
göriİfllllttllr. B Hitlerle de iki, Londra 30 (Ô.R)- Gasete-
•••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. ••••••••• .... ••••• 
todlanmıza biraz ela ba tea6- I riDcle batanlar eliler, a••ı&iia 
belere dayancbrmahdll'lar. eok c•ll..-.. ı W--. 

Ointm•lere ,_........ ..-~· _.,_. .. 

~.~!::,0 10~~1·:ı:ğ.::ıd:;: Muhtelitile karşılaşacak 
Fransız notasına Yerilen ceva-~ 
bı tefsir ederken, bu cevapla 
lngilterenin kendiıi için uJ.aler 
sosyetesi andlaımaaından çıkan* 

bütün yükenlere ayn kalacajıe
nın bütün dünyaya bildirilmiı.ol
duğunu yazıyorlar. Diyorlar ki: 
"Bu cevap, statokonun zorla 
değiştirilmesi için yapılacak 
her giriıimin yeniden - aym 
biçimde - suçlanması demektir ... 

Bununla beraber lagiliz gaze
teleri lngillz bakımından bazı 
andlaımaların tatbik edilmeme
ıile apaçık ıaldınt araamdald 
farla ortaya koyorlar. AllC:d 
ba7le ................ ... 
~ ............... ..., ... 
tlip ............... E 1U1 ...., .... ... 

lzmirin /uuıpj Junruzı tilkufll 

Doat So.yet fatbol taln•ile 1 pk talom karfdatb. 
...........k .. Jamir ~ . Çafnlan 22 OJ1111C1111UD Şilfl• 
fwllNI falr:Wı ele•••nm ~- ıe Ye Cemilclea sa,.W selmittL 
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Tef ek kür, sevği kadar 
tatlı, fak at her sevgi

den faidelidir. 
En vefalı yar, tefekkürdür. Ôyle 

zamanlar olrırlci hayatta yalnız ka
lırsınız. Eyi gün dostlarından kimse 
görünmez. Ba, saluayı kebiritı orta
sında fek başut.a luzlnıağa benzerld 
meraretini anaılt dadanlıır bilir. 

qrer tefekküre alışmışsanız, bil 
aşına sizi lıiç buaknıaz. Kulağmızı 
mayıs avı/fdarile doldurup okşayan, 
limon bafıçelerinile geziyornzuşsanaz 

gibi keskin kolwsü.e ruhunuzu açan, 
~özüniizürı önünde namütenahi gii· 
~ellikler doğuran ve nihayet bir tem
muz gür.eşi gibi sizi ısıtıp muhtaç 
oldujfanaz en büyük gıdayı, harareti 
veren orlıır. Hayalin zengin ujukla-

. nna sizi ancalt o götürür. Ve daJıa 
eylsi, sizi Jıa/Ukat ile karşı luuşıya 

J!dirip .üuız ve tenhilıe eden, yine le
frlckürdiir, yalnız o dJedi dosttur. 

Mazlum 

Sök ede -·· Fırtına büyük 
Tahribat yaph 
iKi DE ÖLÜ VAR 
Söke 30 (Özel) - Eyltlin 

25-26 na gecesi çıkan fırbnada 
kasabamız oldukça maddi zi
yan görmii§tür. Bahçelerde bir 
incir Ye meyva ağaçlan kökün
den derirmek auretile binlerce 
ağaç mahvolmutt belediyemiz 
tarafından senelerdenberi bil· 
yük bir itina ile yetiştirilmekte 
olan kasaba derunundaki ağaç· 
lann yüzde ellisi kırılmış, bir 
çok mağaza ve binaların 6rtü
lerini ve kapılaıını uçurmuştur. 
Kazamızm mülhakabndaıı ge

len haberler de elimdir. Bay 
Celali:ı tahtı iltizamında bulu
nan Karina, Deringöl, Kaba-
hayıt Bölme dalyanlan da aynı 
gecede o büyük fırtınalann te
airile parça parça olmuş tam 
balık mevsimi olması münase
betiJe binlerce liıa maddi za· 
nra sebebiyet vermiJtir. Nn
fusca da zayiat vardır. Fırbna 
gecesi gümrük muhafaza mo
törlerinden bq numarah motör 
kaptanı bahriye binbapliğıo· 
dan mütekait bay Emin Ka
rina limanında balunan mota
rü fırtınanın fiddetinden demi
rini t&ramıf ve diğer demiri 
alırken kuvvetli dalgalar ara· 
mıda denize düşmek suretile 
boğulmUJtur. Cesedi dün kari-
nada meruimle defnedildi. 
Yine Doğanbey nahiyelİnin 
Tuzbargazı köyünden bir ço
ban fırtınanın şiddetinden ka
yalardan diiterek parça parça 
olmUfbır. 0Yamwla kaUmuyan 
dan harmanları tam•men aa
laomı~, yağmurun fiddetinden 
akmayan dam ve e• kalma· 
mıştar. 

E. Ilgaz 
••• 

Pazarları teftiş 
Şarbay doktor Behçet Uz 

~ eYVelki güa şehrin muhtelif 
yerlerinde kurulan pazarları 

teftit etmiftir. 
•••••••••••• 

Aile Eczanesi 
Hilil Eczanesi sahibi Eczacı 

Kemal Aktat tarafından her 
sene oeıredilen Aile eczanesi 
kitabmm aon aayıaı çıkmıt dün
den itibaren Hi.llJ ezanesi ta
rafından tevzie bqlanmqbr. 
Kemal Aktqm on aeoedenberi 
her sene lzmir çevresine aerp
tiği bu illin, bilgi bakef ni tak
dir ile karplanz. Aile eczane-
ıini gördük, büyük bir tekl
mül yolu tulumUJ bir eser ol-
muştur. Bu son sayıda pek çok 
değerli malumatı, bazı küçük 
fenniğ eğlenceleri bulunmak
tadır. 

Sahibi Kemal Aktaşı ve Hilal 

• 

ŞEDİRBA ERLERi 
Yeni nüfus 
Sayımımız 

.. m• 

•• 

Onemli • 
ış 

••••• 
llhayın bir teşebbüsü 

ilbay Fazlı Güleç ilimize gel
diği gündenberi önemli bir işe 
parmağını koymuştur. Bu iş 
halkın vapurlara girip çıkar
ken çektiği müşkülatın ve ih
tiyar ettiği masrahn bertaraf 
edilmesidir. 

llbayhk gelip giden vapur
lara yolcuların kayıklarla de
ğil vapurlara yanaşbrılacak 
ıatlarla girip çıkmalannm te
minini istemiştir. 

Gümrük başdirektörlüğü bu
nun mümkün olamıyacağı yo
lunda mütalea beyan ettiği 
için ilba7lak bunun temini hu
susunda büyük makamlar neı:
dinde teşebbüslerde bulunmaya 
karar vermiftİr. 

Sayım memurları 
1050 sayım memurunun işe 

tayin edildiklerine dair olan 
ilmühaberler Belediye zabıta 
memurlannca kendilerine tebliğ 
olunmuıtur. 

3 Teşrini evvelden itibaren 
sayım memurlan gurub gurub 
sayım bürosuna gelerek vazi
feleri hakkında maliimat ala
cak1ardır. 

Emniyet Yar Direktörü 
değişiyor 

Emniyet yar Direktörü bay 
Süleyman Sırrı Muş Emniyet 
memurluğuna atanmıştır. Bay 
Süleyman S1rrıdan boşalan Yar 
Emniyet Direktörlüğüne de 
Muş Emniyet Memuru Bay Is
ıiıail atanmıştır. 

929 lu çocuklar 
929 lu çocuklardan ilk üç 

ayda doğanları okullara alın

ması ve diğerlerinin de göste
rip olup olmadıklarına naza
ren kayıtlarının yapılması için 
kültür bakanlığı tarafından ka
rar verildiği haber alınmıştır. 
Bu emrin alakadarlara tebliği 
beklenmektedir. · ·-·····-t"· B. Rifat 

ADkara - Samsun, Eskişehir 
ha valisinde Tecim gezişine çı
kan lstanbul Şark demiryollara 
tecim en.spektörü Bay Rifat 
Y amanb tedkiklerini bitirerek 
tehrimize gelmiştir. Bay Rifat 
Yamanla bilhassa pancar zeri
yab itleri etrafında tedkikler
de bulunmuştur. Bay Rifat 
Cuma elupresile latanbula dö
necektir. 

• 
Bay Nüzhet • 

ışe 

Başladı 
Devlet demiryollan 7 ncı ıt· 

letme müfettişliğine tayin edil
diğini yazdığımız bay Nüzhet 
dlin Ankaradan şehrimize gel
miş ve vazifesine bqlamıştır. 

Bay Nüzhet dün biitün şu
belerini gezerek ıuabata gön
derdiği bir tamimde bütün iş

yarlann elbirliklerile itlerini 
g6rmelerinidilemiftir. Bay Nüz
hete muvaffakıyetler dileriz. 

•••••••••••• 

Feci bir kaza 
Şehitlerde Tq iskelesinde 

kereste i.tifi ile meıgul bulu· 
nan amele Hüseyin oğlu Meh • 
mede Salih oğ'u arabacı Ab
durrahman kiremit yüklü ara
basıoı ~rpbrarak yaralanma
sına sebebiyet vermiştir. Ara
bacı yakaJanmı§tır. 

Y aralınıo vaziyeti tehlikeli 
1 w n an hastane e kaldarıl-

' I· 

İlimize verilen yeni öğretmenler 

Bu yıl diploma aJan 
120 genç lzmire verildi 

Bu Yıl Türkiyede türlü öğret
men okulundan diploma alan
ların sayısi 775i bulmaktadır. 

Kültür direktörlüğü haziran dev 
resinde diploma almış bulunan 
bu talebelerin atanmalarınl sap
tamış ve her i!e ayrılan yeni 
öğretmenlerin 1iste1erini ilbay
Jıklara göndermiştir. Ayrıca l:u 
ytl eylül de\•resinde dipJoma al
mış olan yeni öğretmenlerin 

atanmaları işine de bir iki gü
ne kadar başlanacakhr. Tutarı 
çok az olan bu son devre dip
lomahlarının da bu ders yılı 
içinde atanmaları bitmiş ola
caktır. 

Bu yıl öğretmen okulların

dan diploma alanlardan lzmir 
iline verilenler şunlardır: 

lstanbul kızdan: Seher, F et
hiye, Belkıs, Fikriye, Leman, 
Mebrure, Emine. lzırjr kızdan: 
Nebil, Melahat, Muzaffer, Aliye, 
Enise, Cazibe, Şadiye, Cabide, 
Zehra, İclal, Lütfiye, Kadriye, 
Nedime, Saniye, Münire, Fet
hiye. Şüklıfe. Konya kızdan: 
Aynelhayat, Hadiye. ~adide, 
Nadide Nebahat, Leman. 
Naciye, Zekiye, Mebrüke, 
Nedime, Vuslet, Firdevs, 
Nusret, Firdevs, ismet. ls
tanbul erkekten: Hasan Mus
tafa, Abdullah, Balıkesirden: 
Ömer, Receb, lbrahim, Muhar-

rem, Sabahaddin, Basri, Ha
şim,Bekir, Ali Ulvi Muzaffer, 
Mehmed, Ramazan, Erzurum
dan: Hasan, Sivastan: Ziya, 
Şevket, lzmir kızdan: Memdu· 
ha, Makbule, Emine, Nadide, 
Hünnüz, Leman, Muhaddere, 
Seniha, Semahat, Teşvika, Jz
mir erkekten: Ahmed, Halil, 
lbrahim, Cavid, Abdurreuk, 

Osman, Süleyman, Fehmi Hikmet, 
Sami, lbrahim, H.alim, Mustafa, 
Enver, Kemal, Receb, Enver, 

Ahmed, Ihsan, İzzet, Salih, 
Necdet, Tahir, Mustafa, Edir
ne erkekten: Hamdi, Nerip, 
Şevket, Ali, Müslim, Edirne 
kızdan: irfan, Memduh, Müşer
ref, Muzaffer, Mübeccel, Azize, 
Konya erkekten: Necmi, M~h
med, Ahmed, Fethi, Necip, 
Nabi, Halis, Şekip, İsmail, Faik, 
Mustafa, Niyazi, Fuad, Adana 
erk~kten: Mehmed, Davud, 
Mahmud, Bursa kızdan: Mü
nevver, Emel, Feride, Zeynep, 
Mihri ver, Edirne kızdan: Zehra. 

" " " Kültür bakanlığından ilbay
lığa gelen bir emirdü bu seneki 
öğretmen okullarından mezun 
olan öğretmenlerden 127 sinin 
lzmir iline verildiği ve bundan 
başka da mugtelif illerden 16 
oğretmenin verileceği bildiril
miştir. --------r--··----... ~1-t .... ----~~~--

Orta Okullarda 
Açıkta kalan yok 

Bir müddet enberi şehri-
mizde bulunmakta of an Kültür 
bakanlığı terbiye kuruiu üye-

sinden Bay Hikmet Türk dün 
sabah bütün orta okulları ge
zerek talebelerin ne şekilde 

yerleştirildiklerini gözden geçir
miştir. Hiç bir orta mekteb 
talebe!;İ açıkta kalmamıştır. 

Liselerde 
Bu yıl liselere başvuranlarda 

kabul şartlarım haiz olanlann 

imtihansız olarak kabul edil
meleri lazım geldiği Kültür ba -
kanhğandan llbayhğa bildiri(· 
miştir. 

• • ••••••• 
iş kanunu 

Dün öğleden sonra Sanayi 
birliğinde aanayi birliği idare 
heyeti ile sanayicilerin iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lanbda it kanunu etrafında 
möı:akereye başlanmıştır. Top· 
lanblara devam olunacaktır. 

KASTA 

GöNÜL 

. 
ilk okullarda 
Talebe çokluğu 

Dün ilk öğretim inspektör
leri kültür direktörü bay Ali 
Rizanın başkanlığında bir top
lanh yapılmış ve bu top!anhda 
ilk okullardaki talebe çokluğu 
vaziyeti görüşülmüştür. 

Okul kitapları 
ilk, orta ve lise okullarında 

okutulacak kitapların listesi ba
sılmış ve kültür bakanlığından 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Kültür bakanlığı tek kitap 
usulünden ğrameri de hazırla
maktadır. Bu suretle bütün ki
tapların tek kitap usulile ola
cağı anlaşalmaktadır. 

• 1 ........ .. 

Istanhul telefonları 
lstanbul telefon aoıyetesi 

hükümetçe satm alınarak bir 
Eyhil 935 den itibaren devlet 
müesseseleri meyanına girmiş
tir. Bundan böyle posta ve 
telgrafın bir şubesi halinde 
çalı acaktır. Keyfiyet ilbaylığa 
da bildirilmittir. 

DiVA 

ACISI 
Şuh ve çok güı:el bir kazm iç gıcıklayıcı aşkı, Hayahnı 

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

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

ELİZABEITH ALLAN 
PARAMUNT JURNAL DA 

H b • t Sulha dua ediyor. a eş lmpara Ofll Belçika kraliçesinin 

cenaze merasımı ve son haberler. 
Bu aktam saat 21,us seansından itibaren 

E L HA M R A SİNEMASINDA 
Telefon : 2573 

. 
Kumarcılar -....... 

Eşrefpaşada 
Bir evde bir suru 
Kumarcı yakalandı 
Eşrefpasada 169 sayılı bak

kal Arap Mustafanın boş bulu
nan evinde Hasan oğlu Meh
met, Hüseyin oğlu Cemal, Ah
med oğlu Fehmi, lbrahim oğlu 
Kamil, Hüseyin oğlu Ahmed, 
lbrahim oğlu Cemal, Ahmed 
oğla Mehmed, Süleyman oğlu 
Abdullah, Gemal oğlu Muam
mer, Mehmed oğlu Mustafa, 
Bekir oğlu Muharrem, Maksut 
oğJu Niyazi, Hasan oğlu Bay
ram, Abdullah oğlu Ismail, Ha· 
san oğlu Muharrem, tatar Ne
cip, Sarlo Bayram kumar oy
nalarken 8 lira 28 kuruş para 
He beş adet Yunan madeni 
parası iki deste iskam".>ıl ka
ğıdı, bir deste tombala kağıdı 
iki kumar hesabı yazmağa 
mahsus tahta ile yakalanmış
lardır. 

Necip ile Bayram kaçmış
larsada zabıtaca aranmaktedır
lar. 

Kış saatı 
Dairelerde çalışnıa saatt 

değişti 
Dairelt:rdeki memurların ça

lışma saatlan bugünden itiba
ren llbaylıkça değiştirilmiştir. 

Bundan sonra memurlar sa
bah saat 9 da vazife başına 
gelerek saat 12 ye kadar çalı-

şacaklardır. Bir saat paydosu 
müteakip öğleden sonra 13 te 
işe başlayarak saat 17 ye ka
dar vazife görecekıerdir. 

• • • • • • • • 

Üniversite lstatl• 
Pi9ofesörU 

Ömer çeıaısar 

Nüfus sayımlarının öoe 
uzun uzadıye anJataJmağa 
isbata muhtaç bir şey değil 
Genel hayatın ihtiyaçları ba 
landa bir az olsun fikir sa 
bi bulananlar arasında bu ÖP 
min değerlemiyecak kimse . 
lunamaz. Bir ticaret evı 
defter tutması, bir adamın 
lını mülkünü bilmesi ne ka 
tabii ise, devletlerin varlık 
rının esasını teşkil eden nü 
larının sayısını ve terekk\İ 
nü öğrenmeleri o kadar ta 
idir. Bundan dolayt nüfusu t 
bit etmek ihtiyacı en 
zamanlardan beri duyul 
mazbut soysal teşekküUer 
cut bulunca, nüfus sayınıl•. 
başlanmıştır. Tarih bize ..,, 
dan binlerce sene evvel 
ve Mısırda nüfusun kayde 
diğini öğretmektedir. 

Nüfus sayımları şimdi nıod 
devletin en tabii ve normal tet 
!erindendir. Az çok mad 
teşkilatı olan bütün devle 
5-10 senelik fasılalarla nil 
larını baştan başa sayarlat 
bunun için hiç bir kiilf~ 
çekinmezler. Adedi 100 bı.1 ve batta (Hindistanda) ıııı 

• nu geçen sayım memurları 
lamrlar, kucak dolusu 
sarf ederler. 

Filhakika bugün ne def 
ne de ilim nüfus sayımlar• 
madan çalışamaz. Devi~~ 
mühim ve zaruri tedbirler• 1 

nüfus istatistiklerine uıubta 
Nüfusun adedi, cins'yeti, er 
nüfusta askere ahnabile 
yaştakilerin nisbeti ııı• 
olmadan süel tertibat O 
mak mümkün değildir. 
yazarlann nisbeti, çocu 

Gümüş paralar adedi, nüfusun ana lisanıo• 
- re inkısamı bilinmezse, ~o 

Istanbulda Darphane 50 ve bir kültür siyasası takip 0 &J 

25 kuruşluk. gümüş paraların maz. Nüfusun yayılış t• 
b~sılmasına başlanmıştlJ'. muhtelif mıntakaların ke 

Bu basılan paralann 25 ku- . ti, meslek sahiplerinin °.is 
ruşluklannda 3 gram gümüş . mesleklerin inkısamı ke5ıll 
mevcud olup bir yüzünde Ata- . tarzda tesbit edilmiş olıO' 
türkün diğer yüzünde bir başak verimli ekonomi tedbirler 
ve solunda 50 ve 25 kuruş mağa imkan yoktur. . . 1 
ibareleri altında 1935 tarihi ılim, nüfus istatistık bt 

belki devlatten ziyade ıuıı 
vardır. 'f hr. Memleket hakkında 1 Yeni paraların kenarlaranda ı 

lacak demografik, so•Y 
( zenberekler ) yüz kuruşluk- el:onomik bütün ilmi arat 
larda olduğu gibi olmayıp sıv· Jar onlara dayanır. Devlet 
ridir. cünün temeli, memleketiP 

50 ve 25 kuruşluklarm ba- _yat kaynağı olan nüfusu0

1 sılması bir sene devam edecek ma veya çoğalma Y~ 
ve basıldıkça piyasaya çıkarı- gösterdiği temayülleri ~ 
lacaktar. mek sebeplerini anlaJ!13 

•• 
Hava tehlikesine 
Karşı .. 

Hava tehlikesini bilenler ku
rulu için Türk işyarlaran maaş-

Ierından arzularite kesilen yüz
de iki miktarın ücretli iuar

larla mütekaitlere de teşmilini 
finans bakanbğı defterdarlığa 

tamimen bildirmiştir. 
·~:... -

Bir kavganın sonu 
Kahramanlarda Mehmed oğ

lu Niyau, Emin oğlu ihsan ve 
Ibrabim oğlu Sabri bir kum 

meselesinden kavga ederlerken 
Sabri İh.sana öldürmek kastiyle 
bıçakla hücum etmiş ise de 
halk tarafından mani clunmuş 
ve İhsan kaçmıştır. 

Bu defa Sabri Niyaziyc bı
çakla hücum etmiş arkasından 
yangınlığa kaçarken kendisini 
tutmağa giden polise hakarette 
bulunmuftur. Hadiseyi gören 
suçlunun karısı Feri de ve anası 
Fatma da polise hakarette bu
lunduklarından yakalanmışlar-

. .., 
bu kaynağı beslemek . ıçıb• 
nacak tedbirlere ze111JJl 
lamakla uğraşan da.ıP0gr 
ilminin esası nüfus sayıoııı:; 
En önemli ekonomik me~ 
meseli toprağın ulusu 

0 

mağa kafi o!up olmadığı; 0 

istatistikleri oJmadao ar•f 
lamaz. Nihayet tica~et b' 
de nüfus istatistikJerıııe ı:ıı 
derecede önem ver111eye 

burdur. Muhtelif 111ıP 
umumi şartlarım, mabreÇ lı · 
ehemmi) etlerini öğre~aıe.., 
sık sık sayım neticelerı~ 
caat etmek lizımgelir. .'J" 
tin bir şubesi, hay~t 9~ 51 
cıhğı, nüfus istRtistıklerı. 
sinde teessüs edebihnitti'' 
saca, zamanımızda nefu• ı:ıı 

b eo 
yımları, genel haya o 

rem ve zaruri ınile.,e; 
halini almışlardır. Bu: d 
tertip edilmiş olmasaY 

1
'. 

•daJ'"' letler muntazam bir ı 
1
,,, 

kanizması kuramıyac•; ~ 
gün ktitüpbaneleri dol : 
mi eserler yazılamıy•ca d 
ret alemi de en kıyllle 
vasıtadan mahrum 
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ltalyan kabinesinin bildiriği -

~ arihte görülmerrıiş bir 
Seferberlik- yapacaklar Harp. ·patlamak· üzere 

Habeş imparatoru seferlik kararını 
Uluslar sosyetesine bildirdi 

C. Bayramına 
Hazırlık yapılıyor 

Ankara 29 (A.A) - Cam· 
huriyetin 12 nci yıldönömü 
bayramı kut!ulama programını 
hazırlamak üzere C.H.F. ily6n
ku•ul başkanı, ordu ve uray 
mümessilleri?e Halkevi mümes· 
sili, kültür direktörü ve diger 
ilgili bakanlıklar mümessillerin· 
den mürekkep heyet bugiio Adiş·Ababada maske bayram~ııda büyük gösteriler 
ilbay Nevzadm başkanlığtDda 
ilk toplantısını yapmış ve ha· 
zırhk ara başlamıştır. 

Cenevre 29 (A.A) - Habeş 
imparatoru uluslar sosyetesine 
gönderdiği bir telgrafta, Genel 
seferberliği ilan ettiğini re.s
men bildirmektedir. 

Geclkemiyacek bir 
Zaruret 

Cenevre, 29 (A.A) - Habeş 
imparatorunun genei seferber· 
lik hakkındaki beyannamesinde 
bunun artık geciktiriJemiyecek 
bir zaruret ve bir vaz:fe halini 
aldığını bildirmektedir. 

Romen uçakları 
Ankarada 

Ankara, 30 ( A.A ) - Mi
safirlerimiz Romen uçmanlar 
saat onbiri çeyrek geçe şehri· 
mize gelmişlerdir. 

Karadenizde 
Fırtınalar 

On Uçler toplanıyo~ Istanbul, 30 (Ö.D) - Kara· 
Cenevre 29 (A.A) - Habe- denizde şiddetli fırtınalar yü-

şistanda ilan edilen genel se- zünden vapurlar muntazam se· 
ferberlik jmparatorun asker ferler yapamıyorlar. 30 kadar 
toplamak hususunda şimdiye vapur limanlara iltica etti. 

kadar almış olduğu müteferrik U. Sosye tesi 
tedbirlere pekaz bir şey ekle-
miş olacaktır. On üçler komi- Amerikan dış bakanına 
tesinin yarın toplanması muh- Cevap verdi 
temeldir. . Cenevre, 29 ( A.A ) - U. 

SUel hareketlsr yakıııı Sosyetesi assamblesi başkanı, 

Roma 29 (A.A)- Habeşis- Adis-Ababa istasyonunda Amerikan dış işleri bakam B. 
tanda genel seferberlik ilan tükleri davanın doğruluğuna Maska~ bay~21mı Hul'un diyevine mektupla ce· 
edildiği hakkındaki resmıg kani olarak tekrar silahı ele Adis _ Ababa, 29 (A.A~ _ vap vermiştir. Başka• · btı 
haberler süel hareketlerin baş- aldıklarını bildirmişlerdir. Maskal bayramı dün büyük mektubunda, Amerikan birleşilt 
langıcını daha ziyade yaklaş- Daha 10,000 kişi gitti gösterilerle güzel ve güneşli devletlerinin menfaatleri Ye 
tırmış olmaktadır. Bu haber o bir hava altında kutlanmıştır. düşünceleriyle uluslar sosyetesi 
kadar heyeçanla karşılanma· Roma, 29 (A.A) - Dün Na- Avrupalılar eski merkez olan assamblesinin finansal ve eko· 

Poliden haraket eden ve doğu G b'd k b 1 d"tm• 1 d k mıştır. Çünkü bu bir kaç gün- or ı e a u e ı ış er ir. nomik tavsiyeleri arasında i 
dür bekleniyordu. Afrikasına 10 000 kişilik bir Sekiz bin kişiye yiyecek dağı· benzerliğin dünyanın içinde 
Tekrar sll6hı ele alddar ltalyan kuvveti götüren gemi- tılmışhr, Rahipler açık havadQ bocaladığı bugünkü zorlukları 

Roma, 29 ( A.A ) - Italyan lerJe birçok yaba~cı ajans ve mukaddes danslar yapmışlar düzeltebilcek bir iş birliği vü· 
eski savaşçıları ve harb malul- basın mümessilleri de ltalyan ve Habeşli atlılar çok muvaf- cuda gelmesine yardım edeceği 
leri, Fransız eski savaşçılarına müstemlekelerine hareket et- fakıyetJi ve hünerli gösteriler hakkındaki ümid ve temenni-
bir mektub göndererek, güt- mişlerdir. yapmışlardır. lerini bildirmiştir. 
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iş kanunu projesi 
Sanayicilere göre bu proje mükemmel 

lstanbul, 30 (Özel) - Endüstri birliğinin bugünkü toplantısında 
İş kanunu projesi üzerinde müzakerelerde bulunulmuştur. Bu 
müzakerede sanayicileri alakadar eden altı kişi bulunmuştur. 
Sanayicilere göre bu proje mükemmel olup y:Jlnız içerisinde 
bulunan hapis cezalarını ağır bulmakta olduklarını söylemişlerdir. 

Habeşistan Seferberliği 
7 50 bin asker silah altına çağrıldı 

Istanbul 30 (Özel) - Adis-Ababadan alınan haberlere göre 
Habeşistan resmen st:ferberliğini ilan etmiştir. Bu münasebetle 
750,000 er'in silah altında toplanacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni bir facia daha 
Kabataş lisesinde b;r talebe 
Almanca öğretmenini vurdu 

Istanbul, 30 (Ô.D) - Burada Kabataş lisesinde okuyan 19 
yaşlarında Kayserıli Burhan adlı bir çocuk sınıfta kaldığından 
Almanca öğretmeni Luhneri evinde biçakla üç yerinden ağır 

surette yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Katil Burhan kaç· 
mış ise de zabıtaca şidd~e aranmaktadır. Hadise burada çok 
fena bir tesir yaptı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
padan getirilen bir uzman bun· 
larda değiştirilecek bir nokta 
bulamamıştır. Asıl sayımda yan
lışlıklara meydan vermemek 
için, bir çok yerlerde tecrübe 
sayımları yapılmıştır. Fakat bü· 
tün bu emekler, sayım memur
ları ödevlerini iyi yapmazlar, 
halk yersiz bir ko~ku ve 
yahut ihmal yüzünden doğ· 
ru cevaplar vermezse, boşa 

gitmeğe mahkumdur. Bundan 
dolayı bu muazzam işte en bü· 
Y.ük mes'uliyet, balkın bizzat 
kendisine ve bilhassa miinev· 
•erlerimize dllşer. Kanuna giSre 
okur yazar olanlann hepsi aa
)'111!.. memurluğu yapmakla mtl· 
l{eUeftirler • Minenerlerimiz 

verildiği takdirde, bu şereflı 

işe dört elle sarılmalı, ve me
murluk . yapsınlar yapmasınlar 

hepsi, sayJmın mahiyetini anla
mıyanları bu hususta tenvir 
etmelidirler. Halka anlatmak 

lazımdır ki, sual varakaları, İs·· 
tatistik idaresi tarafından işle

nilir işlenilmez imha edilmek-

tedir: Korku ve tel :şa hiç bir 
mahal yoktur. Vesvese yüzün· 
den yanhı cevap verenler,hem 
kendilerinin hem de yurdumu· 
zun menfaatlerine karıı hare· 
ket etmektedirler. 

istatistik umum mlldlirlüjil 
tarafından göııd~rilmittir. 

Oniveraite iatati.tik profeaöril 
~:r. ~!:" r.-:- P:ta! "•,.,.r, 

Selinikte :Kralcılarla 
Cunıhllriyetçiler vuruştı~lar 

lstanbul, 30 ( Ö ·D ) - Atina'dan Bildiriliyor: Selanikte Kral· 
cılarJa Cumhuriyetçiler arasında kanh çarpışmalar oldu. Üç ölü 
ve birçok yaralı vardır. Hükumet hadisede önayak olanlardan 
birçoğunu tevkif etmiştir. 

Finans bakanı tedkik seyahatına çıkıyor 
lstanbul, 30 (Özel) - Ankaradan alınan haberlere göre Finans 

bakanımız pek yakında doğu memleketlerimizde tedkik seyaha· 
batına çıkmak üzere hazırlanmaktadır. 

Çaldarisin kralcılık lehinde sözleri 
Atina, 29 (A.A) - Halkçı partisinin yeni binasını açan Başba· 

kan Çaldaris kesin olarak kralcılık lehinde bulunmuş ve bunun 

Yunanistanda sükunun ve istikrarın kurulması içm elzem oldu
ğunu söylemiştir. 

Yahudileri işten çıkarıyorlar 
BerJin 29 (A.A) - Alman demiryolları idaresi eski .. avaş

çılardan veya harpta çocuklarını kaybetmiş olanlardan da olsa 

henüz hizmette bulunan bütün yahudilerin işten çıkarılmasını 

şube şeflerine emretmiştir. 

SİNEMASI 
Telefou 3151 BUGÜN Telefon 3151 

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

Şaheser filim[eri zouzou 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

2 · Dünyaca sevilen güzel Macar yıldızı lrene ~ 
Zllahy'nln büyük komedisi . 

EN ÇILGIN GECESi 
Almanca sözlü ve ıarkılı 

Dtkkat : Fiyatlar ucuzlamııtır. Birinci 30 balkon 40 hu
susi 50 kuruıtur. 

Bu baftanm •eanı saatlan : 
14,45 - 18 - 21,20 de ZOUZOU 
16,30 - 19,45 de EN ÇILGIN GECESi 
Cumartesi ve pazar poferi 13,20 de En Çılgın 

ile baılar. 
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Birgiyi nasıl aldık 
ölümle biten sevginin kuvveti 
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Birgi Ulu Dağları, Yeşil r_,rırlar, Ela Gözü o·ıberleri e 
Sahipler·ni Be liyor Hep Sizi A ıl 

Bay Sarı ve maiyeti atların 
baflllı çevirerek Pınar başma 
geldiler. Hayrola baba; nerede 
~kaldınız? iç.imde bir ateş ile 
\yola düştüm. 
\ Çörek baha - Bay, mecnu
tna mı benzedin? Leylanı ara
~mağa mı çıktın?! ... Ne edelim; 
)prenses bize şahane ziyafetler 
verdi. Ayrılamadık. Dünya t:aa
<mından tattık. Fani :re\•klerdcn 
;nasip ald1k. 
~ Baba; hem söyliyor, hem de 
\Leyla nerede ç~uklar. 

Leyla, meaıunun geJdi. Sır-

\ lara mı kavuştun. Prenıe;e 
demiştim ya; bu bayın şakası 
yoktur. General gibi beni sa
kalımdan şu ağaçlara asar. 

1 Çörek baba - Julyet nere
~esin; diye bağırıyordu. 
l Bay Sarı - Baba allah aşkı

na şakanın sırası değil; Leyla 
kim; jolyetin burada işi ne?. 

i Bu kııı nerede buldunuz. 
Bu ınrada Çakır; ağaç.laruı 

arkasına gizlenen Jülyeti ba· 
baya· göstererek şu ağacın ar
kasına gizlendi. deye haber 

{
verdi. 

Çörek baba - (Büsbütün 
coşarak) erenler, şaka değil; 
Leylan işte ağacın arkasında. 
Bu güzel kız da; Çakırın na-
sibi; ben nikAhlarını kıydım. 
Kılıcının hakkı; ne durursun a 
yavrum? Leylan kaçıyor. Arbk 
vebali boynuna. 

Bay San attan atlıyarak or
manın içine daldı: 

J -Jü1yet, senmisin?Geldin mi? 
Beni seviyorsun demek ; nasıl 
şahidlerime inandın arhk ; di
l yerek sevgilisini kucaklıyarak 
L dostların yanına getirdi. Sofra 
başına yanyana oturdular. 

Çörek baba - Ben kaç 
gündür söylemekten ve oku· 
maktan çenelerim yoruldu. Ba· 
şımızdan geçenleri sen anlat 
Çakır; 

Çakır ; tafsilatiyle meseleyi 
anlatb. 

Bay San - Eyvah ne gaf· 

!
Jet ?.. Bizimkiler yolda yaralı 
bir adama rastgelmişler. Ben 
arkada kalm~hm. iri, yarı bir 

l adam imiş, yalvarmış yarasını 
t sarmışlar. Yol da hırsızlara rast 
geldim. Onbeş kişi vardılar. 

1 
Onlarla çarpıştım, beni bu ha

. le koydular. Kaçmağa muvaf-

~ fak oldum, diye yoldaşları alt datmış. Gel bu haydutları bize 

göster, hadlerini bildirelim. 
1nemişlerse de benim hiç ha
\ lim yok, köyüme döneceğim. 
'Yarım saat ileride soba başın
, dadırlar. Siz nereye gidiyorsu-
nuz diye bir kim olduğumuzu 
anlamak iate'miş. Vay can
baz herif vay ; aynlınca yıl

dırım sür'atiyle uzaklaşmış, 

herif pek kurnaz bir şeymiş. ta 
lcib edecek yerdeBay Sarı jul 
yeti görünce generalı tepelemek 
cihetini hiç düşünmedi. Jul
yet:e konuşmağa koyuldu. Ro
berle şakalaşmıştı. Yakında 
dostum birleşeceğiz. Bu sırada 
kaya dibinde inliyen yarahları 

görünce haydı çocuklar, insan
lar azab çekerken bize dur
mak yakışmaz. Bakınız. Yara
larını sarınız. Mümkünse yer
lerine ğötürünüz! 

Çakır, Toğrul yanlarına bir 
kaç asker alarak koştular. 

Kılınçlarile deldikleri bu adam
ların yaralarını temizlediler. 

... 11Acladılu. Oraya bura_y:a da-

ğılmış olan atlarını tutarak 
bindirdiler. Ağırlarını ağaçlar· 

dan yapbl ları sedyeler üzerine 
yabrarak atların üzerine sar
dılar. 

Akşam yaklaşıyordu. Rober 
çok meyus bir halde dostlarile 
vedalaşarak askerlerini .alarak 
geri döndü. Altşamın µıelaJı, 
dağların sükutu gönüllere hüzün 
verdi. 

Rober; Biraz sonra uzaktan 
Çöıekbabanın yanık .sesini din
liyerek ağbyor ve Viyo!etini 
düşünüyordu. 

-Beşinci kısım-
Bay San sür'atla bududlan 

geçerek ordusunun bulunduğu 
Ayasuluk cephesine geldi. Ay
dın oğlu Bay Mehmed de ku· 
maodanlarile görüşmek üzere 
ordugaha henüz gelmi;ti. 

Harb meclisi kuruldu. Y otlar 
kesilmiş, ordunun bütün teç

hizatı ikmal edilmişti. 
Çörekbaba: Birgiye gidip 

gelişi izahatım verdikten sonra: 
- Bayım prenses ıztırab ve 

endişe içinde sizi bekliyor. 
IJeri emrini veriniz. Zafer pe
risi başınızda kanat germiş. 
Birgi o yeşil yurdu bağrınıza 
basa basa kueaklıyan hayaliniz 
arhk hakikat olsun. Ulu dağ
lar, yeşil kırlar, ela gözler hep 
asıl sahibini isti)ıor. Bu illerin 
ufuklannda ağiıyan bir kalb 
aşkın perisini özlemiş; prense
se ben de ç.ok yalvardım. Gel
medi. Bekliyen bir gönül çok 
muztaribdir. 

UJu Bayımi 
Aydın oğlu Bay Mehmed -

Şu general dedikleri mel'un 
haydudu kaçırdığınızdan dola
yı endişem artıyor. Harb esna
sında bu canavann prensese 
bir fenalık yapmasından ç.ok 
korkuyorum. 

- Sonu tıttr -
• • • • • 

Spor Kurultayı toplandı 

Eski Heyetle 
ledjld ·. Yeni • 

ı 

en ıd 
eç· di 

-- Baştara/ı J nt:j sayjada -
Fazlı Güleç, ktıtipliklere de 
Şerif {Göztepe) Mehmed Ali 
(Izmirspor) seçilerek ruzname 
mucibince heyetlerin raporları 
okunmağa başlandı. Bütün hey
etlt:rin raporları okunduktan 
sonra münakaşalara geçıldi. 

ilk oJarak söz alan Altay 
üyesi Salim Hakkı merkez fut
bol heyetlerinin raporları üze
rinde uzun müddet durarak 
şampiyonluk münasebetile Al
laya yapılan haksızlıkları 

anlatmış ve heyetlerin bitaraf
lıkla hareket etmediklerini de
lillerle meydana koymuştur. 
ikinci olarak söz alan lzmirspor
dan Adnan da bilhassa dört 
kulübün kongrenin toplanma
sını isteyen nizamı taleplerinin 
reddedilmesi üzerinde ten.kitte 
bulundu. 

Parti başkam bay Avni Do
gan dört kıılübün nizamı talep
lerinin kabul edilmiyerek kon
grenin toplantıya çağınlmaması 
nizamsız olduğunu izah ederek 
dedi ld: 

- Elimizde nizamname var
dır. Y apılao talep nizami oldu-

ğuna göre cı rtık bunun haricin
de hiç bir idari tedbir doğru 
olamaz. Nizamnameyi yapanlar 
elbet bizden iyi düşünmüşlerdir. 

Bay Avni Doğan bir çeyrek 
saat süren değerli bir diyevde 
bulundu. 
Karş yaka üyelerindenMuhlis 

Altay üyesi Salim Hakkının 
tenkidi şahsiyata döktüğünü 
söylemıştir. 

Parli başkanı bu serzeneşi 

doğru bulmıyarak: 
Üzerlerine vazife alanlar 

tenkitlerle karşılaşmağa hazır
lanmalıdırlar. Kaldı ki arkada
şımızın sözlerinde şahsiyata 
kaçar taraf da yoktur, dedi. 

Bay Avni Doğan lzmi,. ıpo
runun Türkiyedeki mümtaz 
mcvkiinden uzun uzadıya bah
sederek lzmirimizin layık oldu
ğu bir spor durumuna yakın 
senelerde mutlaka nail olaca
" ım a6vledi. 

Raporlann daha fazla tenkit 
edilmesine lüzum görülmeden 
intihabata geçildi. 

Esasen merkez heyetile fotbol 
heyetin raporlarında görüldüğü 
yap:lan işler o kadar az idi ki 
daha fazla tenkitten bir fayda 
çıkmadı. Mcıkez heyeti namına 
cevap veren R~ad Leblebici 
oğlu cevabında bu noktayı işa
ret ettiği gibi futbol heyeti na
mına da kimse kalkıp bir tek 
cevapta bulunmadı. Diğer 

heyetlerin raporlannda ise 
hep parasızlık ve vesa itsizliğin 
verdiği mahrumiyetler içinde 
görülen işlerin azlığından şika
yet etmekte idi. 

İntihabata geçilmezden evvel 
celse tatil edilerek bütün üye
ler Halkevinin ayrı bir daire-
sine çekildiler. Burada uzun 
müddet kaldılar, heyetlere se
çilen zevatın isimleri üzerinde 
birer birer durularak a~ağıda 
yazdığımız heyetler seçildi. 

Merkez heyetine : 
Birinci başkan parti başkanı 

Avni Doğan ( Altay ), ikinci 
başkan göz doktoru Mitat (Al· 
tay), katip Şerif ( Göztepe ), 
Muhasip Hurşid ( lzmirspor ), 
Müfettiş Kemal Talat (K.S.K). 

Yedekler : Reşat (Altınordu), 
Mitat ( Altay ). 

Futbol heyeti 
Başkan Suad ( K.S.K ), Ad

nan (lzmirspor), Mes'ud (Albn
ordu), Mustafa (Göztepe), Gazi 
Kemal (Altay). 

Yedekler : Mehmed ( Altın
ordu ) Esad ( K. S. K. ), 

Atletizm heyeti 
Başkan Sadi Agah (K.S.K), 

Said (Altay), Muzaffer (lzmir 
spor), Ferid (Göztepe), Hüse
yin (Altınordu). 

Yedekler: Fehmi (Altay), 
Cahid (Şarkspor). 

Bisiklet heyeti 
Başkan Ataecldin (Göztepe), 

Mehmed Ali (Izmirspor), Ziya 
(K.S.K), Behçet (Altınordu), 

Baha (Altay). 
Yedekler: KAzım (lzmirspor), 

Vedad (Altay). 
Denlzclllk heyeU 

Batkan: Refik (K.S.K), Tahir 

;,., 

• ( K OŞEMDEN J 
Gelecek pazar Manısa Bir kekliğin sesi 

İzmir karışık takımı 

Muhteıl•tı•ıe karşılaşacak Dün geçtiğim sokaklardan 
birisinde bir kahve önünde ka-
fese konmuş bir keklik çok 
sevdiğim, çok zevklendiğiaı qe 
keç s~nedir çok özlediğim şak
rak sesini duydum, ne yazık 
bu güzel ses böyle sokak ara
sında. kafes içinde yakışmıyor. 

- Baştara/ı 1 ind say/ada -
Bunların yerine sahada bulu
nanlardan iki oyuncu alınarak 

şu şekilde iki takım tertip 
edildi. 

Kırmızı takım 
Cemil, Ali, Ziya, Ismail,Hak

kı, Adil, Hamdi, Fuad, Vahap, 
Sait, Reşad 

Beyaz takım 
Abbas, Halit, Muzaffer, Is

mail, Hakkı, Mehmed, Enver, 
Doğan, Eethi, Reşad Mahmut 
Hakemliği Göztepeden lsma

il yaptı. 
Kırmızı takım oyunun ilk 

devresini 1-2 sayı ile galip ola
rak bitirdi. 

lkinci devrede takımlarda 
tadilat yapıldı. Neticede kır
mızı takım biri ofsayttan ol

mak üıere dört gol daha ya
parak maçı 1-S kazandı. Oyun 
ciddi bir hava İçerisinde ce
reyan ettiği iç.in sıkı ve gü
züeJ oldu. Umumi tenkid oyun

culann umumiyetle idmansız 

olduğu merkezindedir. Fakat 

uzun süren tatil mevsimi düşü

nülürse bunu pek tabii görmek 
icap eder. 

Antrenörün seçtiği ve kampa 
çayırdığı oyuncular şunlardır: 

Altaydan: Cemil, Ali, Şükrü, 
Enver, Vahap, Basri. 
~ Altınordudan : Cemil, Ziya, 
Adi~ Sait Hamdi. 

Göztepeden: Mahmut, Hakkı 
Muzaffer, Fuat. 

Eski futbol heyetinin nam
zet olarak gösterdiği lzmir
spordan Fethi, Reşad, İsmail 
Bucadan İsmail kadro harici 
edilmi§lerdir. 

Çağırılan oyuncular.dan an· 

laşıldığına göre takımda sağ
açık oyuncusu kalmadığı gibi 
ihtiyat olarak ayrılan Muzaffer 
ile Basrininde Rus takımımn 
karşısına çıkacak bir takımın 
ihtiyatları olabilecek evsafda 
olmadıklonnn kaniiz. Muhacim 
hattı için Bucalı lsmail ile 
Sabrinin çağrılması lazımdır. 
Sonra Fethinin Ziyadan üstün 
olduğu da meydandadır. 

Anlaşılıyor ki, bu antrenör 
seçinıci olmaktan ziyade çalıştı
rıcıdır .Öyle olmasaydıFuad gibi 
lzmirin iftihar dtiği bir oyun
cuyu ikinci haftayımda takım
dan çıkarır mı idi. 

Biz oyuncularımızı senelerdir 
tanıyoruz. Ve herkesin son 
oyun kabiliyeti de meydanda
dır. Bunun için bir defa olarak 
görülmekle aynlan ve bu işte 
salahiyet sahibi futbol heyeti
nin mutalaası bile alınmadan 
yapılan bu seçmenin bir kaç 
yerinde isabet edilmediğine 
kaniiz. Yeni futbol heyetimiz
den rica ediyoruz. Vaziyete 
derhal hakim olmalı ve 
antrenörden istediklerini değil 
vereceği oyuncuları çalıştırtma
sını istemelidir. 

Dün öğledenberi kampa alı
nan oyuncular bugün akşam 
üzeri antrenörleri ile bir gezi 
yapacaklardır. Salı, Çarşamba 
ve Per.şembe günleri sabahlan 
9,30 dan 12 ye kadar AJsan
cak sahasında ferdi antrenman 
ve futbol gösteriıleri yapıla
caktır. 

Cuma, Cumartesi günü istirahat 
ve gelecek pazar daManisaMuh
teliti ile bir karşılaşma yapıla
caktır. Bu haftalık program 
budur. 

~1odern bir kültür yuvası 

usu 
a 

Riza yeni okul 
_ açılma töreni 

- Başlarafı 1 11r.i sayfada -- 1 
Törene tam saat 18,30 da 

mektep direktoru bay Adnanın 
gelenlere tc~eklcürü ile başlandı 

Müteakiben mektebin eski 
mezunlanndan olan bir genç 
bir söylev vererek mektebin 
tarihçesini ve merhum Yusuf 
Rizanın bir cok yerlerde açbğı 
özel mekteplerle cehile yap
tığı mücadeleyi anlatb. 

Bu nutuktan aonra ilbay 
Fazlı Güleç kapıdaki korde
layı kesmesi için verilen ma
kası alarak dedi ki : 

Sayın bayanlar baylar; 
Yalnız 1zmirde değil ayni 

zamanda lzmir çevresinde yıl
larca nur saçan Darülirfan ye-

rine onun büyük korucusunun 
namına kurulan binanın kapı· 
sım açmakla kıvanç duyuyo
rum. Dilerim ki · ba müessese-

nin bu memlekete yapacağı işler 
yapbklarırun daha ötesine geç· 
sin... Ve bu müessese Türk 

milleti ile beraber uzun yıllar 

ya'8ım.,, 

.ilbay Fazlı Güleç'in bu söy
levi şiddetle alkışlandı ve kur· 
dela kesilerek davetliler mek-

tebi gezmeğe başladılar. 

Mekteb dört kattan ibaret 
olup ana ve ilk kısım-
ları havidir. 

Müesıislerini 

larız. 
candan kutlu-

Bellralz hırsız Yankeslclllk 
Göztepede Mııırh caddesinde Yeni Bitpa2:annda Arif oğlu 

336 sayılı evde oturan Osman Musanın içinde yiizaltmış kuruş 
oğlu Kizuııın evine giren be- para bulunan cüzdanının Kürt 
lirsiz bir hırstı tarafmdan bir Sabit tarafından yankesicilik 
çeket ile diğer bazı _eşya ça· suretiyle çalındığı iddia olun-
lınmıştır. muştur. 

Sarhof IUk Çocuğu odunla yaralamı' 
Keçecilerde camcı Hasan Azizler sokağında Abdullah 

oğlu Mehmed yere düşen zey-
oğlu Demir, Bekir oğlu Hasan tin tanelerini toplıyan Meh· ·ed 
ve Halil oğlu Ramazan sarhoş oğlu sekiz yaşlarında Salibi 
olarak bağırıp çağırdıklarından odunla yaraladığından yaka-
yakalaomışlardır. lanmıştır. ...... , ..................................••••.................................•........ 
Vedad (Göztepe). Rıfkı (Göz· seçilmiştir. 
tepe), Sadık (Türkspor). Büyüklerimize gençliğin ta-

y edekler: Zühdü (K.S.K), zimatını bildiren telgrafların 
Fahri (Altay). çekilmesi de alkışlar areısında 

GUreş heyeti kabul edilerek kurultay da-
Başkan: Dr. Hüseyin Hulki, Spor mıntakası konakta il-

(Altay), Nuri (Türkspor), Mu- bay makamı bitişindeki oda-
zaffer (Göz tepe), Osman (Türk- dan halk partisi binasına nakle-
spor), Riza (K.S.K). dilmiştir. Yeni heyetlere seçi-

y edekler: Emin (Türkspor), len azalar şu günlerde parti 
Safi (Göztepe). başkanı Avni Doğanın başkan-

Hesap müfettişliklerine de Sa- lığı altında bir toplantı yapa-
detlin (Buca), evket K.S.K uldardll', 

Papağan; kafese girer, ya
şarsa, bülbül, kanarya, karga 
elhasıl kafeste öten öteki bü
kuşlar sokakta olsun, evde ol
snn, Kahvede, handa, hamaııı· 
da olsun öttükleri bul~dukJarJ 
yere yakışırlar amma, kekliie 
gelince: Hayır. .., 

Ben kekliği kafesde ise, dıg 
başında, yahut açıklık . Altabı 
bol, kulu kıt bir köy daroıod• 
görmek isterim, buna b5yle 
alışmış, böyle kabul etmişİt!lı 
hem yanında ya dıvara asıbı 
yahut dayalı, ya da yere bır~
kılmış bir kırma, dolma bır 
çiftede bulunmalı. Dağın esitl
tilerini aldıkça, hele sabahleyin 
cuşa gelip şakır şakır şakr•· 
mağa başladığı zaman gönlülll' 
de bir kahromanhk uyanır,he111eı· 
çifteyi omuzlayıp şakray•" 
kekliği de kafesiJe kucaklayıp 
şakır şakır dağlara ses vere 
vere çınlatarak ava çık111ak 
hevesi uyanır. 

Başkalan keklik deyince: 
keklik görünce, keklik ses• 
deyince, keklik sesi işidioee 
endamlı, sesi güzel, kaşı, göıfi 
yerinde, kıvrak, cazibeli ka
dınlan habrlarlar. Benim hatı
rıma asla böyle gelmiyor, ya
reğimde yatan arslan uyanıyor, 
kabadayılık çöküyor sere •. 

işte dün geçtiğim sokaktl 
bile kıyamet kadar güzel k11: 

dınlar vardı. Fakat keklik se5I 
gözümü onlardan ayırdı, tıs· 
yalimi aldı attı bir dağ bat'·, 
na.. Gitmek istediğim yeri iki 
üç misti geçmiş, daldırmıştıııı: 
Yüıüm, elim, kolum güneştet' 
yanmış, avcı elbisesi, üstüı11deı 
başımda gen~ş kenarlı bir P~: 
nama şapkası, omuzumda bt 
kırma, sırtımda çanta, elinıde 
demir bir baston güneşin kıı
gınlığı albnda dağlara tırıııaoı
yorum, çalılar, çamlar arası.~" 
dan geçiyorum, güneşin nurt e 
yanıp sönerek akıp giden pı
narlardan içiyorum, ve bu ıs51' 
yerlerde, bu sıhhati, zevki, baı
zı, heyeçanı bol yerlerde yalıı~ı 
bir sesi bütün kuş seslerin~ 
üstiine hikim oluyor: ı<ekla 
sesi... Sağdan, soldan, öndetl• 
arkadan, havadan fasılab "'e 
terennüme, tono değişik kek• 
lik sesleri.. Dağ sanki bir b•" 
mam kubbesi gibi çınlıyor ... ~ 

Derken: Tan! diye bir taf 

sesi... " 
Bir tüf ek sesi amma tüfe. 

sesi değil de onun benze~~ 
zira ben önüme karşıki daJ 
lan alarak ta Alsancak iske
lesine kadar varmışım, laPI bU 
sırada yanıbaşımda bir otodl 
bilin lastiği patlamış.. 

1 Tokdi 

o-

On Mısır ll;~s7nı a•ır~•~ 
Birincikordonda Iskenderıye 

l - .. - 1 • dele" o up uç gun once zmıre /:1 

Mısır tebaasından Süleyııı~" 
rJısıl' 

oğlu Hasan on adet . irı 
bankonotunu bozdurmak ıç 0 
Cezairli fotografçı Meh_"1~1'· 
oğlu Abdülkadire verıııışt 
Abdülkadir bu paraları d:ıhP 

kt ıt· 
savuştuğundan aranılına a 

Elll llra çahnnuŞ ,e 
lkiceşmelikte birinci ıııaJdenıı 

sokağında 7 sayılı evde ot~e" 
dokumacı Cemal karısı Sa .

0
_ 

nin iki buçuk aydan beri ~\'~g" 
de dokumacılık yapan Ah

1 
.... 

U' Jt"' lu Mehmed tarafından e 1 
0

, 

sının çalındığı iddia olundul:, .. 
dan zabıtaca tahkikata ...-:r: 
1 

' 
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Casuslar Avı 

=Cephe gerisinin esrarı, . . . . 
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Dedikodular içinde 
Bakanlar konseyinde bıle Briand 
Aleyhinde dedikodu yapanlar vardı 

Aristid Briand parlamento
n~n gizli toplantısında daha 
bır ıneseleye dokanmak istiyor
d.u. Bu tamamen kendi şahsına 
aıt bir işti. Fransız başbaka
nının Prenses Jorjla münase
tetleri hakkında birçok dedi-
.0dular vardı. Gerçi gazetele

l'Uı sütunlarında bunlara rast-
2:el!nıniyordu. Zira sansör hep
;nı yok etmeğe muktedirdi. 
.akat tiyatrolarda, meclis ko
~dorlannda, hattA bakanlar 
h Urulunun masası başında bile 
u dedikodu kendini gösteri · 

Yordu. 

Y Herkes şu iddiada idi.Briand 
Unanistana karşı yumuşak 

:~vranıyor.Zira bazı özel dost
; ları bunu icap ettirmekte
d ır. işte başbakan bu dediko-

ulara karşı yüklenmeğe ka
ratr venniş ve şu sözleri ortaya 
a rnııtı : 

•
1
- Yunan prensi Jorjla ve 

~ı ~ıi!e münasebetlerimin göz
.e~ıını körlettiği söylendi. Harp 
~ınde hile çamurlar içinde do-
Şarak bakanbk sandalyesine 

?kınak istiyea insanlar oldu-
2\lna göre onlan karşıma dikil
llld eğe davet ediyorum.Bu kabil 

ed'k Ca ı odulardan hoşlanan Jules 
b ınbon 23 ağustosta cumhur 
.atkanı Puvankareyi ziyare

tinde : "Briandı bir türlü ele 
f:Ç!reıniyorum. Bu sabahtan 
'Y n kayboldu. iddia ederim ki 

unay prensi Jorjun evinde 
~:Ilı.ektedir. Ve kansı Prenses 
''larıe d'' Bo . . h b 0 naparti vazıyetten 
a erdar ederek fikrini sor

lnuştur. 

Briand öteyandan general 
~rayı da bu kabil dedikodu
ıı:• Yaymağa çalışmakla itti-

111 ediyordu : 

.. :- Bütün bu tasniatın kay
-..agını b·ı· p 1 ıyorum, diyordu. 
lllen~rldaınento dış işleri encü
l'llld ın e müfterileri buğazla-
lltınt'n Yakalamış gibiydi. Bu
l 8 beraber bütün bu mücade
~e ~~tik sayılamazdı. Briand 
d··~ ındeki dedikodular büyük: çe büyümekteydi. 25 ikinci 

rıun 1917 de parlamentonun 

8 l<uşadasında 
eçırn - ilk okullar dolu 

Bir kaçakçıhk 
u.!llşadası: 29 (Özel) - Ken-
1( uray seçimi sona ermiştir. 

le ~dahların ilgi ile bekledik-
tı ._ . . 

oJac:. ~-~u:nıo sonunun çok iyi 
il Umuluyor. 

1( ilk okullarda 
entiınizd k' 'lk Yer k e ı ı okullarda 

Ço kalnıamıtbr. Okulsuz kalan 
cu la 

dur krın sayısı bir sinıf dol
aca k d larıın . a ar çoktur. Çocuk-

iç· ııı sokaktan kurtarmak 
ın bü "ki 

kenr ~u erimizin yardımlarile 
ri ınıııdeki ilk okullardan bi

ne bir b 
cuk b şu e eklenmesini ço-

abaları adına bekleriz. 

0 .. Tekll kaçağı 
teki:~ kentimizde bir evde 
le .. açagı bulunduğu tekit-

r Yonet · d ti gesın e duyulması üze· 
ne dur ·ı mi- uın 1 çebayhğa bildiril-

y \>e t k'tl ri l e ı er takip işyarla-
e:i e Jandarmalardan bir kol 
A. araştırmaya gitmişlerdir. 

raştırnı 1 
tiye.iz 

2 
a 8~ ıonucunda ruhsa-

lc•ç•k 3 kılo tarap, dört şişe 
nalQ. Ye ram İDbİfİ ile 

gizli celeselerinde Brian düş
manlarını yere sermek imkanı
nı bulmuştur. Söze acı bir ser
zenişle başlıyarak demiştir ki: 

- Özel münasebetlerimi be
ni tanıyanJann hepsi bilir. On
ları gizlemeye lüzum görmem. 
Bil' akis o mönasebetleri şerefle 
muhafaz etmekteyim. Fakat 
bunlar benim dış bakanı olarak 
faaliyetim üzerinde tesir yapa
bilecek mahiyette olsaydı 
ben dünyanın en adi adamı 
oludum. Eğer bir dakika 
için böyle bir şüpheye kapıl
mışsanız beni iktidar mevkiin
den kovunuz. (Çok iyi sesleri) 

Netice Briand'ın tahmini gibi 
çıkmış, meclis büyük ekseri
yetle ona itimadını tazelemişti, 

Fakat bu muvaffakıyet uzun 
sürmedi. Zira harp günlerinde 
hadise eksik olmazdı. Yeni 
hücumlar, hadiseler Briand 'ın 
iktidar mevkiinden çekilmesini 
mucip oldu. 

Bir taraftan kabinenin ve 
diğer taraftan General Liyote
yin istifalarını uzun bir sessiz
lik devresi takibetti. Alb ni
sanda Kopiyen'deki toplantıda 
Fransız ordusunun tecavüze 
geçmesine karar verilmiş ve 
tecavüz tarihi de 16 nisan ola 
rak tesbit edilmiştir. Bugün-
lerde Fransayı heyecanlandı
ran hadiseler çoğaldı. General 
Nivelin tecavüz planı feci bir 
muvaffakiyetsizliğe uğramıştı. 
Ayın yirmi dördünde meb'usan 
ve ayanın ordu encümenleri 
toplandı. 

Acı tenkidler yapılıyordu. 
General Nivel ise ikinci bir 
tecavüz pılinı daha hazırlamak
ta idi. Harbiye bakanı Geneı al 
Niveli davet ederek kendisini 
istifaya davet etti. Nivel istifa 
vaadında bulundu. General 
Peten Genel kurmay başkan
lığına tayin edildi. Halbuki son 
dakikada General Nivelin isti-
fadan vazgeçtiği bildiriliyordu. 
Mebusan ayain meclislerine 
bir çok istizah takrirleri veril
mişti. 14 Haziranda Parlamen
tonun bir taplantı daha yap
masına karar verildi. 

- Sonu var -

lnhısarlar genel 
Direktörünün teftişleri 

ÇamaJtı tuzlasını iki günden 

beri tetkik eden ve Foçadaki 

tuz anbarlarını gözden g~çiren 

inhisarlar genel direktörü dün 

şehrimize avdet eylemiştir. 

Nakli 
Bozdoğan malmüdürü bay 

Ali Riza Cihanbeyli malmü

dürlüğüne nakledilmiştir. 
~~7/7////////7.Z://.4lf.&iJ& 

Kiralık hane 
Birinci kordonda Tayyare 

sineması yakininde çok kul

lanışlı ve konforu haiz bir 
ev kiralıktır. Taliplerin iz.mir 

borsasında bay Fehmi Sim
saroğluna müracaatları. 

N Te~~_J!>J~ZT~;1;!t 
bir kazan bulunmuştur. Bundan 
sonra aynı şahsın babalığının 

Çamtepedeki kulesi de araşh
nlmış ve burada da 100 kilo 
suma haline gelmit üzüm cib
rem, rakı ve rakı çıkarma ya-

raçlan tekitJer y6aetııeai depo
auaa kalcbrılmubr. 

Enerjik Bir idare 
Bir Alman Gazetesi Ekonomi Sıya
samızı Değerliyen Bir Yazı Yazdı -

Türkiye Dünya Krom istihsal Eden 
Memleketlerin Başına Geçti 

MUnchner Neueste F:ransa ve Italyan sermayesi 
Nachrichten " Münlch ,, yatınldığına göre şimdi yapı
den lacak şey, oldukça kıt olan 

Türkiyenin değerli Ekonomi Türk sermayesinin yeni açılan 
balrnnı Mahmud Celal Bayar, bir faaliyet alanına kafi gelip 
geçenlerde lzmir panayırının gefmiyeceğini beklemektir.Tür-
açılışı münasebetile bazı esaslı kiyenin devletleşmesile Alman 
izahatda bu'unmuş ve bilhassa endüstrisine gerek mevcud te-
ekonomik liberaliıme karşı ta- sisatın daha modern bir şekle 
ıoamile muhalif bir vaziyet al- komılması ve gerek yeniden 
mıştır. Bakan, bunun hiç bir vücude getirilmesi suretile bir 
fayda temin etmes· ne imkan çok yeni imkanlar doğacağına 
olmadığını ve cihan eko- da şüphe yoktur. 
nomismde de tamamile terk Krom istihsalindeki durum 
edildiğine göre, bilhassa Tür- da aynıdır: netekim 1934 de 
kiye için çok gayri mü~aid 135,000ton krom istihsal etmek 
olduğunu ve ancak dev:etç.i- .suretile, Türkiye dünya krom 
liğin muvaffak olacağını söy- istihsal eden memleketlerin ba-
lemiştir . . Mesela Türkiyenin dış şına geçmiştir. Alınan ikinci 
tecim siyasası, Türkiyenin is- tedbir, pamuk tarımını yeniden 
tihsal seferberliğine öyle geniş orR'anize etmek suretile gerek 
surum alanları bulmuştur ki, memlektin kendi ihtiyacını, 
bunların doğrudan doğruya ser- gerek çıkat için lazımgelen 
best tecim1e elde edilmsi kabil mıktarı temin etmektir. Hükii-
değildi. Şimdi ihracatçılara dü- met tarafından açılan bir çok 
şen ödev, bahşedilen imkanlar- yeni pamuklu fabrikalar saye-
dan istifade etmek, fakat aynı sinde mevcut iğ adedi 3 yıl 
zamanda bir ulusun genliğinin içinde 115.000 den 231.900 e 
bütün Ö7el kazanç arzu1 arına çıkacaktır. Almanya, yılda 16 
takaddüm etme!llİ Jazım~eldi- bin ton (1934/35) pamuk almak 
~ini unutmamaktır. Yani haıı suretile Türkiyenin en belli 
fevkalade şartlardan istifade başlı müşteri3i sırasına girdiği 
için fiatlarm kasten viiksel- gibi, uzun zaman daha fazla 
tilmesi yasak oldu~u gibi ay- pamuk almaya hazır olduğunu 
nı zamanda tam bir temi zli~e da bildirmiştir. Tarım bakanlı-
itina etmek her tecimerin öde-

ğınm beş yıllık planı bu işi tan
vi olmalıdır. Gaye bir defalık 

zim edecektır. 
bir vurgun vurmak de~il, cfai-
mi müşteriler tedarik etmektir. Bu hususta daha fazla iza-
Bu kararlara aykırı hareket hat vermeğe imkan yoksa 
edenler, müsamaha.sızca ceza- da kısaca hulasa etmek lazım 
landınlmalıdır1ar. Memleketin geldiği takdirde kısa lifli 
dahili ekonomisini de hükumet yerli kalitenin yavaş yavaş 
idare edecektir. Çünkü hallmı iyi kalitedeki mısır ve 
iktisadi menfaatlerine han!?İ Amerikan tohumlarile islah edi· 
tedbirlerin daha uygun gele- leceğini söyliyebiliriz. Esasen 
ceğini ancak o bilir. en belli başlı pamuk alanla-

Biz Almanlar bu kadar makul rında (Kilikya,lzmir h nterlandı, 
esasları memnuniyetle karşıla- Sakarya ovası ) 1937 yılma 
rız, esasen Türk - Alman tecim kadar 200,000 hektarlık bir 
münasebetleri aydan aya ge-
nişlemektedir. Alınan yeni arazi üstünde pamuk yetişti-
tedbirler sayesinde, hükumet rilecektir. Fakat bununla da 
umdelerinin bilhassa uçunun iktifa etmiyerek orta, güney 
pratik tesirleri, bilhassa beş ve doğu Anadoluda bir çok 
yıllık endüstri planHe büsbütün yeni pamuk tarialan vücuda 
lebarüz etmeğe başlamıştır. getirilecektir. Bu tekamül, hem 

Türkiyenin yeni madencilik Almanyada nebati kumaşların 
hukuku, bu alanın yüzde yüz dokunmasına elverişli bam 
uluslaştırılmasma, karar ver- maddelerin tedarikini, kolay-
miştir. Maden ocaklarında veya ]aştırmak bakımında hem de 
bu işle alakadar diğer grup!ar- Türkiyeye yapılan . sabşlan 
da çalışanlar (bir kaç istisnai 

contre - hartie'sini teşkil et
haller hariç) tamamen Türk 

mek bakımından, her memle
tabiiyetinde bulunacaklardır. Bu 

ketten evvel Almanyayı mem
yeni kanunun hükümlerine uy-

nun edecek bir keyfiyettir, 
~n olmıyan maden ocakları 

Başbakan ismet lnönü'nün 
imtiyazları, ufak bir tazminat 

doğu vilayetlerinde yaptığı in
tnukabilinde Devlete geçecek-

celeme gez· sinden aldığı intiba, 
tir. Devlet, yapılan araştır-

bu bölgelerin şimdiye kadar 
malarda ve umumiyetle 
idare işlerinde daimi bir büyük bir ihmale uğradığıdır. 
murakabe hakkını haiz ol- Döner dönmez Cumur Başkanı 
duğu gibi, İcab ettiği zaman Kamil Atatürk'ün başkanlığı 
müdahale etmek salahiyetine aJtında toplanan bakanlar t :u- ı 
de sahiptir. Yabancı tesirlere rulunda • çok Önemli karar 
yer bırakm1yan yeni kanunun ahnmışbr. Başbakanın bu 
esas hatlan bundan ibarettir. geziden edindiği intibaların 1 

Alınan tedbirlere gelince, ne kadar derin olduğunu, bü-
bunlar da kısmen ulusal mü- tün diğer bakanlann da doğu 
dafaa ve kısmen ekonomik me- vilayetlerine giderek kendi fa-

Kiralık Yalı 
seleler bakımından düşünülmüş
lerdir. 

• 
Türkiye kömür ocaklanndaki 

faaliyet gün geçtikçe artmak- Karf!yakada Salih Paşa 
tadır. 1925 deki yıllık istihsal caddesinde klüp hizasında t 

• anı'.ak 958,000 ton iken bugün denize karşı önü ve arkası 1 
2.29 milyon tonu bulmuştur. bahçeli son derecede kon- 1 
Türk kömürü sade Italyaya ve forlü bir Yalı ( 73 ) elektrik 

ve telefon tertibatını havi Yunanistana gitmiyor, Bükreşe, 

1 

1 
Budapeşteye, Viyana havagazı olduğu halde ehven fiatJa ki-

k h k h ·ı raya verilecektir. 
şir etine - atta 8 ve 1 e 1 latiyeolerin ve görmek ar-
mllbadele edilmek üzere ta ' zu edenlerin [ 5164 J numa- 1 
Brezilyaya kadar gönderili- l 
yor. Bununla beraber bu raya T eJefonla müracaatları. j 
itlere önemli mikdarlarda illl-•3-t•Slil)•3•t•5•3-s ••• s_6_• 

aliyet alanlannda lazım gelen 
reformların hazırlığına başla

malanndan anlaşılır. · Şimdiye 

kadar alman kararlar hakkında 
kat'i olarak birşey bilinmiyorsa 
da doğu vilayetlermin de en
düstrileşmesi için özel bir plan 
hazırlandığı tahmin olunmakta
dır. Bu iş, şimdiye kadar muna
kaJe vasıtalarının hemen he
men mevcud olmamasından 

dolayı imkansızdı, fakat artık 
demiryolları Güney ( Erganı 
bakır madenleri ) ve kuzay 
( Samsun - Sivas hattı ) bo
yunca mütemadiyen doğu sınır
larına yaklaştığı için, oralarda 
ileride çok verimli bir endüs
tri faaliyeti meydana gelecektir. 
Dost Türkiyenin her kalkınma 
hareketi için yardıma koşmağa 
hazır olan Almanyada bu proje 
de, ilgi ile takip olunacaktır. 
Ana doluda ne kadar enerjik 
bir hareketin canlandığı ve 
eski OsmanJı devletiJe karşı· 
Jaşbnldığı zaman"bizim bildiği
miz Türkiyeden tamamen ayn,, 
olduğu halde, nasıl yeni ve dinç 
Türk cumuriyetinin bütün ka
rakteristik taraflannı gösteren 
bir azım ve iradenin doğduğu 
yukarıda verdiğimiz kısa hula
sadan anlaşılabilir. 

"A.Z.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haheı·leri: 

Yangın baflangıcı 

Tilkilik caddesinae 203sayılı 
dükkanda yatar ve aynı dük
kanda tenekecilik yapan Emin 
oğlu Mahmudun dükkanından 
duman çıktığı görülerek açh
nlmış ve içeride eski bir fani
lanın yandığı görüldüğünden 
söndürülmüştür. Zarar ziyan , 
olmamıştır. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Rezalet 
F evzipaşa caddesinde lımirli 

Hakkı kı:ıı 15 yaşlarındaMüyes· 
ser, yanında iki kadınla bir
likte gitmekte iken Bilal adın
da bir adam önüne geçerek 
zorla otomobile bindirmeğe 

teşebbüs etmiş ve Müesser ba
ğırdığından Bilal kaçmıstır. 
izinsiz slllh lafıyanlar 

Kemerde Mustafa o~lu lb· 
rahimde bir kama, Ahmed oğlu 
Ismail ve Hasan oğlu lslimda 
birer bıçak, Çorakkapıda Hü
seyin oğlu Nuride bir tabanca 
ve Karantinada Hafız Hakkıda 
bir bıçak, Keçecilerde Kara 
bey oğJu Hamitte bir tabanca 
bulunarak alınmıştır. 

Hırsızhk 

Karşıyaka'da Banka soka
ğında 30 sayılı dükkanda bö-
rekçi Zeynel oğlu Ömerin dük
kamnın kapısı demirle açılarak 

yatağı içinde bulunan 16 lira
sının . çalındığını ve işin Elmas 

oğlu kurabiyeci lsmail tarafın
dan yapıldığmı iddia etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Tafla yaralad, 
Çukur çeşmede Nezaket so

kağında oturan Mehmed oğlu 
Hasan ile kebapçı Mehmed 
oğiu Hasan aralarında bir ala
cak meselesinden çıkan kavga
da kebapçı Hasan amele Hasa 
nı taşla başından hafif surette 
yaraladığından yakalanmışlu. 

•••••••••••• 
Maa• 

Bugün resmiğ daireler me
murlarına Birinci Teşrin peşin 

maatlan verilecektir. 
§ Belediye memurlanna Ey• 

161 aylıkları verilmıştir. 

1 ltalyanlar 
lngilizleri şiddetle 
Tenkit ediyorlar 

Giorna!e D'ltaJia yazıyor: 
Daily T ele~raph gazetesi in· 

gilterenin ltalyaya karşı aldığı 
tedbirlerin Italyan matbuatının 
siyasi hücumlarına bir cevabı 
olduğunu yazmaktadır. Bütün 
lngiliz matbuatı, Ingilterenin bu 
hareketinin Ialyaya karşı bir 
tehdit tedbiri olduğunu kay
detmektedir. Bazı lngiliz gaze
teleri ltalyaya karşı bir harp 
olacağından şüphe edilemiye
cegmı yazmakta, bazıları da 
Italyan sahillerinin lngiliz filo
larının taan uzlarına karşı mü
dafaa edemiyeceklerini kaydet· 
mektedirler. 

Biz Avrupa barışma ve bas· 
saten lngiltere menafiine karşı 
hiçbir tehditte bulunmadan i 
harp tabirlerini kullanmadan 
çünkü harbın vahim neticeleri
ni ıyı biliri:ı. ltalyan ulusu 
umumi harpte alb yüz bin as
ker feda etmiş ve onun bu 
fedakarlığı lngiltereye zaferi 
kazandırmış ve imparatorluğu· 
nu büyütmesine ve genişleme
sine sebep olmuştur. ltalyanın 
lngiltereye karşı her zaman 
gösterdiği samimi ve sadık 

dostluğu iyi anlamak için, Sir 
Grey'in ve Lord Churchill'in 
hatıralarını okumalıdır. 

Bu vazifeyi Akdenizde teka
süf eden Büyük Britanya harp 
gemilerine bırakmak suretiJe ltal 
yayı mağdur ve mağlüp gör-
mek istiyen lngiltereye mensup 
gruplar şu noktayı mülahaı:a 
etmelidirler: 

Eğer İtalya 1914 te logiltere 
ve f ransamn tarafını iltizam et· 
miyerek Almanyanın taraftarı 
olmuş olsaydı, acaba lngilte· 
renin ve onun muazzam donan· 
masının mukadderatı ne olurdu? 

lngilterenin taarruz adeceği 
Italyan sahillerinde kadınlar ve 
çocuklar vardır. Bunların çoğu 
umumi harpte lngiliz askerle· 
riyle beraber ölen Italyan as
kerlerinin çocuklarıdır. 

lngiJterenin yirmi ~ene evvel 
harp müttefiki olaa ltalyaya 
karşı harekete ge\:e.cegme 
inanmak istemiyoruz. 

Dünyanın en eski 
panayırı 

Dünyanın en eskı panayırı 
Kanedanın merkezi olan Onta
rio şehrinin yarım asırdan fazla 
bir zamandanberi hiç arasız ola· 
rak yapılan pır.ayır dünyanı11 

en eski ve büyük panayındır. 

Şehrin girişinde yüz elli hek· 
tartık bir yer üzerine kurul
muş olan panayır, büyük gö
lün kenarında üç kilometrelik 
bir alan üzerinde uzamaktadır. 
İçinde hayvan yetiştiren, tarım, 
çiçekçilik, otomobil, endüstri, 
tecim, güzel san'atlar ve öğ· 

retici kurumlar için ayrılmış 

kısımlar vardır. Yeni ka
panmış olan 1935 panayuı, 

şimdiye kadarkilerin en iyisi 
olmuş, bazı günler panayın ge
zenlerin sayısı 255,000 i bol
mu,nır. 

Renkliler aklara 
Diş bileyorlar -

Renkli ırklar aklara fena ha'.
de diş biliyorlar. Noye Zürber 

Saytung gazetesine Tokyadan 
bildirildiğine göre bundan birkaç 

gün önce, Habeşistanın ilk 
defa olarak Japonyaya gön
derdiği konsolos Birru Tok
yoya varmıştır. Habet kon 
solosunu istasyonda, ara-
larında, "kara ejder, gizli 
cemiyet"nin ve daha baş· 
ka cemiyetlerin iiyeleri 
de bulunan binlerce irişi 
kaqılamıştır. Konsolosu 1< a rşıla
mak ıçın hazırlanmış olaı 

komite, "Habeşistanı kurtan 
nı:ı!,, "Kahrolsun ltalyaf,, yazıl 
levhalarla istasvona 2elmiştir. 
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Sizinle döğüşmeğe geldim. Sizi niçin 
Öldüreyim.. Size karşı kinim de yok 

Mehtapsız gecenin karanlığı 
ve sessizliği Monmorans vadi
sini kaplamışb.. Uzaktan bir 
çoban köpeğinin ulumast işiti
liyordu. Majrans saatı ağır ağır 
on biri çaldı. 

jan dön piyen, elindeki ör
güsünü bırakarak saab saymak 
üzere doğruldu ... 

- Mini mini yavrucuğum! 
Kim bilir, hayat sana ne kadar 
acılar hazırlıyor... Sözlerini te
kerledi. 

Derin derin diişündü, daldı .. 
Sonra temiz alnını buruşturarak 
devam etti; 

....:. Bu akşam eve döndüğüm 
zaman babam hangi acıların 
tesirile fikri perişandı? Beni 
öyle sıkı sıkı neye bağrına 
bastı? Yüzü ne kadar uçuktu? 
Acaba ruhunu ezen nedir? 
ZavaJlı babacığımın sıkıntısını 
bilsem... Onun için hayatımı 
bile feda etmekten çekinmez
dim .. Fakat sen hiç birşey belli 
etmiyorsun. Yalnız yüzüme ba
karak ağlıyorsun ... 

Gözlerini duvara asılı bir re
sime dikerek hemen ayağa 
kalktı, yaklaşarak ellerini bir• 
leştirip diz çöktü: 

- Ey sayın Meryem anamız! 
Ey analanmızın anası! Her şeyi 
bilir ve her şeyi yapmağa da 
gücün yeter. Yaşam istiyen ço
cuğu, babası olan sevgilim ve 
Sinyorum Fransova reddetme
sin.. Ey Meryem ana! Karnımda 
taşıdığım aşkım mahsulü çocu
ğum lanetle atılmasın! Kabaha
timi affedini? ... 

Duasını yaptı. Saat on bir 
buçuğu çaldı. 'Bir müddet daha 
kalp çarpıntısı içinde bekledi. 

•Nihayet ışığı söndürüp bir man
toya bürünerek kapıyı itti ve 
elli adım kadar ileride bulunan 
bir kövlü evine gitti. 

Yabani güllerle bezenmiş bir 
çiti takip ederken, çitin öte 
tarafında diğer bir gölgenin, 
bir insan gölgesinin kımıldadı· 
ğını görür gibi oldu. Yüreği 
çarparak: 

- Fransova sen misin? 
Diye bağırdı. Hiç bir ses ala

mayınca başını eğerek yolunda 
yürüdü. 

O vakıt bu gölge sinyor dö 
Piyenin oturduğu eve doğru 
gidiyordu, aydınlık bir pençere 
önünde durdu ve kuvvetle camı 
vurdu. 

- Sizinle döğüşmeğe gelme
dim. Buna lüzum yok! Sizi niçin 
öldüreyim. Size karşı kinim de 
yok. Babamın size karşı yap
tığı işlerde benim ne kabaha
tim var? Evet babam sizin ser
vetinizi, varlığınızı hükfunetinizi 
Piyen topraklarını elinizden 
aldı. Son derece zengin ve 
kuvvetli iken şimdi fakir ve 
sefil kaldınız. Bunları biliyorum. 

Dedi. 
Masanın üzerine kuvvetli bir 

yumruk vuran ihtiyar: 
- Öyle ise buraya niçin gel

din? Senin bu eve ayak al
mandaki sebep ne? Eğer be· 
nimle döeJlo etmek istemiyor
san bana hakaret etmek için 
mi geldin? Söyle bakalım! Pe
derin gelmeğe cesaret edemedi 
de seni mi gönderdi? Söyle! 
Sözüme cevap ver. Yoksa seni 
şimdi öf kem den öldüreceğim! 

Hanri elinin tersile alnından 
akan terleri sildi: 

- Niçin buraya geldiğimi 
anlamak istiyorsun öyle mi? 
Seni zalim pençesinde ezt!rek 
sefaletin Monmorans ailesi yü-
zünden ileri geldiğini biliyorum! 
Bunak ihtiyar, senin ailemize 
karşı kinini bi!diğimden, kızın 
]anın Fransova <lö Monmoran
sın metresi olduğunu yüzüne 
karşı söylemeğe geldim. 

Sinyor dö Piyen sendeledi, 
gözlerinden kara bir bulut 
geçti. Göz kapakları kapandı. 
Hemen elini kaldırdı. Hanri bü-
yük bir çabuklukla bu eli ya
kalayıp şiddetle sıktı: 

- Sersem ihtiyar! Hala dü
şünyorsun. Kızının şimdi karde-
şimin kolJarı arasında bulundu
ğunu söyliyebiJirim. Gel de gör 
zünle gör! 

ihtiyarın aklı başından git· 
mişti. Bir söz bile söylemeden 
bir tekme He kapıyı açan gen
cin arkasından yürüdü. Bir sa-
niye sonra her ikisi de ]anın 
odası önünde bulundular amma 
odada kimse yoktu.~ 

Sinyor dö Piyen kollarını yu· 
karı kaldırdı. Boğazı sıkılan bir 
adamın çtkardığı sese benzer 
bir sesle gecenin durgunluğunu 
parçaladı. Sonra bükülerekt hı
rıldıyarak, iki tarafa sallanarak 
duvarlara kendini çarpa çarpa 
odasına geldi ve yıldırımla vu
rulmuş gibi koltuğuna yıkıldı. 

Bu s11ada Hanri kaçmıştı. 

Maks erin Sukutu 
Joe Luis 

Nak 
4 Devrede Hasmını 
Avt Etmiştir 

21 Yaşında Olan Zenci Boksör Nak Avtla 21 Zafer Kazanmış 
Ve 1,600,000 Dolar Hasılat Temin Etmiştir 

Nevyork 2s EylOI 
Dün sabah Baeri oturduğu 

Santrai Parkta görmeğe kal
kıştım. lngiltere kralını görmek 
daha kolaydır belki. 

Üzerimi araştırdılar. Silah 
olmadığına kanaat getirince 
Baerin vanına çıkardılar. Baer J 
ve Dempsey haynli bir Luise 
karşı tekrarlama yapıyorlardı. ' 
Otel önünde süvari polislerin 
güçlükle tuttukları müthiş bir ~ 
kalabalık münakalatı kesmişti. 
Çekiden sonra komscr Brovn, 
Nevyork ilbayının ilk defa 
olarak maçta bulunacağını iki 
boksöre bildirdi. Baerin aşağı 
vuruş yapacağı söyleniyordu. 
Çünkü N ev-Y ork boks nizamı 
böyle bir vuruşun suçlusunu 
diskalifye etmeı. Sadece bir 
röfriz lrnybettirir. 

Fakat hakem general Filon 
bile bile aşağı vuruş yapılırsa 
maçı durduracağını bildirdi. 

Stadyumda tabancalarla, so
palarla, göz yaşartıcı bomba
larla müsellah 2000 polis var. 
Zira ayaktaki yerlerde duran 
2000 den fazla zenci, Maks 
Baer aşağı vuruş yaparsa ringi 

lar yanında bu bir şay değil. 
Boer slnlrll 

Daha ilk devrede röpriz işa
reti veriJirken Luis ileri atılı
yor ve soldan bir kaç direkt 
yerleştirmeye çalışıyor. Birka-

bir kroşe yerleştiriyor. 
Baer diz üstü düşüyor, Fa

kat Luisin indirdiği yumruklar 
o kadar hızlıdır ki ikinci bir 
kroşe daha düşüyor. Baer ba
yılmıştır ve kalkaçak halde 

istila edip Yahudiyi parçala· Maks Baer 

yacaklarını gizlemiyorlar. çını yerleştiriyordu. Çok sinirli değildir. Hüküm ona kadar 
Kalabahk olan Baer vücud vücuda gele- sayıyor ve mücadele bitiyor. 

Saat altıdat otomobil dolan rek kurtulmağa çalışıyor. Baerln sonu 
sokaklarda kımıldamak imkanı Zenci su götürmez bir üstün- Demsey ringa atlıyarak ayı• 
yokt Her dakika yeni bir tren lük gösteriyor ve cesareti kırı- lan Baere ringten çıkması için 
kaldıran yeraltı istasyonu lan Boer ilk röprize nihayet yardım ediyor. Artık kendin· 
binlerce kişi tarafından kap· veren bir dubleye cevap bile den geçmiş olan halk mağlubu 
lanmıştır. Muazzam stadyum vermıyor. fasılasız yuhaya ve ıslığa tu-
önünde, beyazdan fazla kara Şimdi Boer kendi köşe~inde tuyor. Luis ise zarif bir tavırla 
üç yüz binden fazla bir halk şaşırmış bir haldedir. Burnu ringten atlamıştır. Yüzünde hiç 
duruyor. Biletler akla geJmiye- müthiş kanayor ve ikinci devre bir iz yoktu ve itirazsız foto-
cek fiatlarla ilk satın alanlarca başlarken hala kanamaktadır. grafJannın alınmasına müsaade 
başkalarına satılıyor. Koca Lis hücuma geçiyor ve hasmı- ediyor. 
stadyum hemen dolmuştur.İna- nın yuzune son direktler Joe Luis 21 yaşındadır ve 
nılmıyacak bir kalacalık. yağdırıyor. Baer'in mukabelesi maçtan 2 saat evvel 19 ya• 
Bu muvaffakıyetin sırrı pek cılız. şında kendisi gibi kara bir 

Ringten yüz metre ötede 20 bin Zencinin sevinç kızJa evlenmiştir. 
oturan seyirciler birşey göre- Çığhğı Luisin manaceri demiştir kiı 
mezlerken bu kalabalığın hik- Ucuz yerlerde toplanmış 20 - Çok memnunum. Luiı 
meti ne ? Buhran burada bit- bin Zenci Luisi delice alkışlı- boksa girdiği r zamandanberi 
miştir. Herkesin elinde para yorlar ve bu şevk beyazlara lt600,000 dolar hasılat temin 
vardır. Dolar kıymetten düştü· da ulaşıyor. Baer ne yapaca- etti. 
gü için parayı saklıyorlar. ğını şaşırmıştır. Yüzüne inen Dempsey şöyle demiştir: 

Fakat asıl sebep Baer ile bir duble yeniden kan akı- - Ben Maks'ın kazanaca· 
Luisi şahsiyetlerinde bu maç yor. Eski dünya şampiyonunun ğını sanmakla aldandım. Luiı 
iki ırk arasında yapılıyor.Gece yüzü o kadar parçalanmıştır ki şimdi dünyanın en büyük bok· 
ring elli pröjektörle tenvir ıztırabı gülümsüyor gibi gözü- sörüdür. Ben artık boks etme· 
ediliyor. Halk artık göze gö· küyor. diğime şükrediyorum. 

ıt ti " ti rünmiyor, fakat bağınştığı du- Dinlenme sırasında Dempsey Geçen haziranda Boerl ye• 
Sinyor dö Piyen henüz yat- Jan dö Piyen süd nine~ini~ yuluyor. Ringin etrafında mat- ·ı k d 

t F 'k . "th' b' d- evine kadar yürüdü. Fakat ıçerı her vasıta ı e kanı durdurma- nere ünya şampiyonluiunu 
mamış ı. ı rı mu ış ır u· buat için sekiz sıra var. Ben 1 ff k k B - · · d 1 d girm\!dİ. Gecenin zifiri karan- ğa ça ışıyorsa da muva a azanan radole de:: 
şunce ıçın e yuvar anıyor u. f dördüncü sıradayım. lngilteret L · h d L 
S 1 d v kt d Jıgv mı bekledi. Çünkü itıra mı olamıyor. uıs asmının elin e - uisin çok meziyetleri 

ap an ıgı no aya varama ı- Cenubi Amerikat ltalya, Ka-
ğından müteessirdi. Oda içinde ancak karanlıkta söyliyebilirdi. olduğunu anlıyor ve işini biti- vardır. Fakat onu yeneceğime 
iki büklüm olarak ağır adım· Karnında taşıdığı yavrunun ha nadat Japonya; Çin, Polanya, recek zamanı bekliyor. eminim. Dünkü maç şimdiye 
larla geziniyordu. DUşünüp bu- yatı bu itiraf ile ilgili idi. hulasa her memleketten gelen Baer yerde kadar gördüğüm en güzel çar· 
lamadığı şey, bu feliketten Tam gece yarısı patikanın gazetecile var. 178 hususi tel- Üçüncü devrede son direktle pışmadır 
sonra Jan'ın hali ne olacaktı? kıvrıntısında ve kendisinden üç graf teli yerleştirilmiştir. birlikte Baerinkulağı dinince bir Orta siklet eski dünya pm-
Kime dayanacaktı? işte zihnini adım ötede Fransova duruyor· MUkemmel lefklllt de kroşe yerleştiriyor. Baer piyonu Beni Leondra: 
darmadağın eden bunlardı. du. Jan hemen tanımakla Teşkilat hakikaten mükem- kan içinde yere seriliyor. Fa- - Şimdi dünya ıampiyonu 

Pençereye vurulan fiske üze- kucağına atıldı. Kucaklaşma meldir. Ringtin karşısında si- kat üç sayılıncaya kadar doğ- Bradok ile Co Luis arasında 
rinet odasında düşünceli düşün- pek samimi id;, Her ikisi de nema operatörleri ve fotograf- ruluyor. Fakat yeni bir hü- bir maç lizım, demiştir. Luis 
celi dolaşan ihtiyar durdu.Yeni birbirlerini seviyorlardı. Fran- lar için bir kule yapılmışhr. cumla ayni akıbete uğnyor ve zannederim ki, Bradoktu ye• 

~ - ' 

Yeni Asır'ın 
• 

Lafontenı 

Safiyet 
Bu hikaye olmuş bir vak'a• 

dır: 
Ankara tarafından, Konyaya 

doğru trenle geçen iki k&ylD, 
trenin üçüncü mevki kompar
tımanında hayli saflık ı&stere• 
rek yoldaşlarını eğlendirmiflet• 
Bu ara birisinin yemek yiJİP 
ekmek kırığı ve nevale ufala• 
nan mendilini pençereden dı• 
şarı silkmek isterken kaçll'IP ta 
dışarıya basbas: 

- Dur de köpeğe, çUf de., 
Mendilmi alayım. 

Diye bağırdığı ve ortahi'. 
kahkahaya boğduğu olmUf~ 

Bu ve buna benzer safiyetJerİ• 
o civarın gözdesi olan; Pafl 
Kazımın gözünden ka~ 

1 zaten muzibin birisidir. Evld" 
me düğününet sünnet d&jlOll
ne hediye olarak oturak :. 
türen şen bir meddabbr, 
raktır. 

Köylülerin oturduğu kompat" 
timanda şöyle i'ezinirken ._ .. 
vandaki imdad çınguağıiıl ça• 
lacak halkaya yapıııyor, ~; 
yor çekmeğe amma bir dit t 
yerinden oynatamıyor ve yabU 
öyle görünüyor. Belki ~ 
dakika mütemadiyen u· .1 
tan sonra sanki . becerem~ 
gibi ayrılıyor. Bizim saf .., 
köylü de bunu seyredermİI ~ 
herhalde herifin lazımh bir f81'i 
ki çekti çekti koparamadı di,. 
hem bakar ve hem de o k~ 
darcık işi beceremediğine • 
lerlermiş, o gittikten sonra 
birinin yüzüne bakıp,yapıt""dı.. 
halkaya daha zorlamağa 

lamadan yallah halka kopOl-;;J 
tabii trende durmuş, bir _, 
kikatte zavallı iki k&y~~_! 
kadar meram anlatsalar ,,.,_.. 

_ ___._ ___ ~~ 
A~~·~ •. r~?,~!~!}~ 
direktörlüğüne: 

ızmir ıd 
Gazetenizin 26 Ey161 935 ~ 

rihli Perşembe nüshUJncla ( 
dınhlar andaca bir az ta1" 
tiyorlar) baılıklı bir yazı ile 
dacın resmini gördOm. 

Etrafındaki teller 811 
kakılı yazıları teşkil eden ... .a,... 
harflerden bir kısllllJWI 
lar tarafından taşlarla ..,_.,rtı ;dll ~.,.ili 

sökülmesi üzerine dii~a 
korunması için yapdmakta ~ 
demir parmaklığın ikma&ae 
dar muvakkatan kOlll81lfllll'• 

Harflerin noksaolajı ,..:.P~ 
pılmakta olan demir ~ 
ğın temellerini teşkil ~ 
tonlar ve kabpları muba • ;_.,
gönderdiği, bashj'llUZ 
rafta da görillmektedir· lllf 

bir felakete uğrıyacakmış gibi sova Monmorans: Stadyumda gürültü o kadar ancak devre sonunu gelmesile necek. 
titredi. Pençerey~ şiddetli bir _ Sevgilim bu gece vakh- müthiştir ki havada oğuldıyan kat'i hesabdan kurtuluyor. 

Urayımız andaç -~ ....... 
.. ....... 11 ....... bir va kıt unutmaDllf ve • 

AJaçatı tütünleri fazasına ihtimam eyi~) '
Aydında münteşir (lllCI .,; 

Alaçatı 28 (Özel)- Havala- zetesile iki aydır yapaaakfa ........ 
rin kurak gitmesine rağmen duğu eksiltme ilinlan ve 
Alaçatı tütün üretmenleri bu yıl . muamelat buna delildir· ~ 
mebzul ve ayni zamanda şim- Nafiz l(arabu 
diye kadar görülmemiş kıratta Şarba>' t' 
nefis tütün yetiştirdiler. Kırım Yeni Asır _ Aydın. ~. 
bundan otuz gün evvel sona dik erP1--
er~iştir. Şimdi balya yapılıyor. bizim yazdığımızı tas ~ 

Üretmenler Cumuriyet ka- Biz bugünkü durumdan aofll" 
nunlarının emrettiğ~ şekilde ettik. Şarbayhk bunun .,.-_ 
tütünlerini temizlemek için fev• geçmek için tedbir aJdıjllll ~ 
k 1 d zıyor. Yazımızdaki makta a a e temizlik gösteriyor. 
Üretmen malını iyi fiatla 88• yerini buluyor demektir· ---tabHmek için temizliğin gerek . Tayin 
olduğunu takdir etmiş bulunu· )<o- Alaancak po~ _._.."' ,. 
yor. " Mllnir latanbul K , 

vuruş daha indirildi. Bunun mız pek dar. Babam bir atlı ile uçaklar bile duyulmıyor. Şimdi beyazlar da, siyahlar 
üzerine Sinyor dö Piyen pen-
çere kanadını açıp baktı! haber gönderdi. Beni görmek Boer ve Luis hemen ayni da coşmuştur. Bu cehennemi 

Sıkıntısından bunalan ihtiyar, istiyormuş. Onun için çok dura· dakikada ring'e çıkıyorlar. gürültü ortasında, Dempsey ve 
düşmanı olan herifin oğlu Hanri mıyacağımt söyle bakalım ru- Eski dünya şampiyonunun üze- Hafman bir cesed gibi cansız 
dö Monmorans ile karşılaştı. hum .. Seni üzen nedir? Seni rinde kara bir rop döşambr duran beyaz boksörün yanında 
lbtiyar birdenbire dönerek du- dinliyenin kocan olduğunu da var. Çok sinirli görünüyor, Bir koşuşup onu ayıltmağa uğraşı-
rarda asıhsilahlıga koştu iki kılmç unutmat her şeyi açık söyle, defa kendi köşesine oturunca yorlar. 
çıkardı.Masanın üzerine koydu. dedi. yatışıyor gibit fakat pek he· Boer dördüncü devreyi yarı 

Hanri perişan bir halde pen- _ Kocam mı diyorsun?Fran- yecanlı. Hatta titrediği zan• baygın bir halde · başlıyor. Luis 
\'ereden içeri girdi. k . nedı'liyor. hasmının suratına sol dirket~ 

H 'k' d k1 sovacığıml Ah beni ço sevın-
er ı ı a am ren eri uçmuş k ! Luis ise uyuklar gibi. Zen- }eri yerleştirdiği halde muka-

yüzleri buruşmuş, saçları dimdik diriyorsun, benim ocam 
k J B Cı'nı'n u"zen'nde kırm'z 'pek bele görmiyor. işi bitirmek is-olarak karşı karşıya bulunuyor- - Evet bir oca; an.. u- ı 1 ı 

Jardı. Bir lakırdı söylemeksizin güne kadar lekelenmiyen na- bir rop döşambr var. Boerin tiyen Luis, hedefine varırsa 
soluyorlardı. Hiddetle Sinyor musum ve şanlı namım üzerine köşesinde Demsey ve Hofman f mücadeleyi muhakkak bitire· 
dö Piyen kıhnçları gösterdi. yemin ederim ki ben senin ko· faaliyette; Luisin köşesinde ise cek müthiş bir kroşe hazırlıyor. 
Hanri başını sallayıp omuzlarını can olacağım. ancak zenciler. Hakem Aatür Bunu kaçınnca, iki sanıye 
silkerek ihtiyarın elini tuttu, ve _ Pekala, öyle ise dinle.. Domovan Baer çok alkışlanıyor, sonra belki daha müthiş bir 

.__...~~~hPv8Canla. d~di ki:~~~~~J_~~~~~~~~SQllıii..V!laı:=:..~_:_:ı_jf~akka~t~C~o~L~u~ia~in~to~o~l!ad~ı~iı~a~llua!!!!~-.!!_~aa!l2!·~v?e!J!b~un!!!!un~ar!!!'.!d~1n!d~a!D!!....!C~e~n~e~e_r~~~~~....l..!!...~~~~!!!!!...!.:J!ılllllılllllSl..lilllıll ... 



''Burada Fırbna Olmaz,, 
Cebelüttarik.. ispanyada lngiliz 

Toprağı •. Afrikanın Kapısı ... 
Cebelütta;ıkta Telsizle İdare Edilen Pilotst1z Tayyarelere 

Karşı Geceleri Ateş Talimle"' İ Yapılıf 

c • .._ İngilizlerin Akdc11ize gdm 7 a~')'Ofe Gemileri 
. lllltarık ... EJIUI 93& KUçUk sarı adam 1 cilere benziyorlar. Subaylar k~-

ltr ~lcezirede az mı münakaşa- Elcezire ile Cebelüttank Iübü mü? Dalgalı saçtan bır 
oldu! arasmda kaputaj yapan vapu· baraka. Tenis kortları. Çünkü 

el l906 senesinde idi. O vakıt dayım. Kısa boylu, sarı yüzlü bunsuz lngiliı toprağı olmaz. 
de ... bGyük devletler anlaşmış bir adam bana yanaştı. . .. Gece saat on birde Ccbe-
'Rtllerdi. Kayser Tuncada - Sizi bekliyorum, lütlarıkı tuhaf bir faaliyettir 

lez111e.ı;. N 1 b b ki d ? B' f · k" laın . se gitmiıti. "Fransa, - ası , eni e iyor unuz sarar. ır tara tan ıç ı .. ve 
._ Klltere ve ispanyanın Fas - Evet, durunuz. Sefaha. Gizli bir alem. Ote 
ıe;:.:ı~sini kendi başlarına hal- Yorgun, bir portfoydan bir taraftan gizli bir alem; torna-
)Ord ge baldan yoktur,, di- kart çıkarıp bana uzattı : ların, makinalarm gürültüaü 

u. JAN KARDINE bazan kayanın kalçaları bile, 
•e Edvard amca işi eline aldı Mütekait Nibelun1ıen demirbaneleri ora· 
.,_c.!eteninhı bakanı Bftlov ta-

•••daa. "k hi . d" ll, 'f urnaz ze rcı., ıye 

eli~ edildL O vakıtki Alman 
•s· . •tJanDdan Kont Montsl 

ltıııı . • d" •ele • açın, ıyordu, Faa me-
le ... •ı Ozerinde harb hatıra ge-

oqez 1 'l ta.. : . nııı tere buna karışa· 
ıo.!' •çıo böyle bir harbde fi
L.ı ~zu ve - .. l . . . ~ somurıe erımızı mu• 
4e ı:k kaybederiz. Faka 1914 
8-zır olacağız. 

11~ , ~ u, tarihi hadiselerin de-
~ezliğ' · d 
-btlı ını gostermek için 
lilte byoruın. O •akıt da, ln
tiyl~ kuvvetinin verdiği im
ltn ' •ulb lehinde bir muva-

r:o e Yarattı. 
ı:.lce · 

~al Zire konferansı, bugünka 
tiay •r aoıyeteaini bir repe• 

OllU 'b• "d· eıı gı ı ı ı, Uhulann 
Ço'" 

İllır au Fransanın Fasda 
L_ 1Yazlı b' ....,.,, ır mevkii olmuına 'rl Yerdi. Fakat orada yer
l.Jy0: ~~ ilfiler kurmak 
'-bri:' gıbi dahi bir adamın 
IİQ~ :a_e • ve hararetli paikolo ji-

111tiyaç oldu. 

~da lırtlna olmaz 
lroYllııd:la . beraber Elcezire 

1:ıı. bır bedia Yır 
oır in .liz · 
~il burada çiçeklerle 
' ~r~an bir vaha ya
d._ ~· ve Hiadi8tan
'lllol 8Ölniirgeciler bara
"'-· • ~erek A..,..- ikli-.. Ye "d ··-r-s_. nı en aLşırlar. 

'• tt~n qata baıka bir 
hJıh. "'- Cebelüttank ka

leJrebnek içia baraaı 

Cebeiültankıan Bir Manzaıa 
FrenslZC• hOcası da modern bir bari tarları için 

Nezaketsiz glbftnmemek için: yeni silahlar döküyorlarmıt gibi 
- E•et dedim. ujalclar durur. 
Ve dost olduk. Herşeyi bili- Atlantiğin bulanık dalgalan• 

yordu. ni Ak denizin ~ık mati sula-
- Cebelüttankta siz birşey randan ayıran burunda, tam 

garemezsiniz, dedi. Meğer ki 400 metro ytıksekte, Anupa-
bana ba, •urasınız. Fransızca soa mayman.lamaaa yaşadıklan 
bocıı-ı olduğumdan ben herkesi yerde, uzan bir top. O kaclar 
gilrftrftm... göze çarpıyorld 1•11m1yacak 

zannederainiz. i Bir bafka top 
öte uçta çelik bununu r&te 
kaldırıyor: kat'ıyen yaAk .o.el 
alaa. 

Her ,eyin ıWi oldufu bir 
yerden, çok g&ze ıörünen ba 
iki top pek tuhaf girü•lyor, 
top mu lilltersiDiz? Beton ma· 
ğaraları, toprak altı fabrika
ları ile Paritin albndan daha 

~ 

oyuk olan b~ kayada IHolerçe 
sır var. 

Rok otel taraçaları 
Rok otel Avrupa koyuna 

bakar. B. Mosi bana diyorki: 

"-el b · Royal Dritnotu 
~k :e rasad yeridir. Yarı Öyle ise yarın akşam Cebe-

- Görttyorsunuıya,borada her 
yer taraça ve kartal yuvası gibi 
dir.Toprak az olduğu için başka 
çare yok. Ea büyük itimiz su 
mahzenleri yapmak oldu. Çünki 

\J" ışıklftçereınden Cebelüt- fftttarrkta bulaşalım .. 
Jlcuya ~rını gorebiliyordum. - Saat sekizde OniYersite 

~biaae: .. ~lllııım. Sabah, ev kahvesinde .. 
ı.~·... ili eçe fırtmamı ol- 1 lll T ., 
,liz .:~ .. rdağum vakit, ng z opra_. 
~Up ıııJ~~nı: lngiliz filosu Cebelnftarık sönmilı k6m6r 

to~W? .. bder dgibi ayni ve k12p yat kollaa b;. yu. 
ura a fırtına Bir kardif • l.\akerler 

burada su bulunmaz. Y ann su
yu tatmak içi• yapbjımız Deo
ael itleri size aösterlrim. Bab 
tarafında datın yamaçlannı 
•ilametrelerce betonla kapla
dık. Y afmur buradan kayarak 

+·k'•rde topl••nr v• 

imparator Haile Selisiye 
Acınacak alın yazılı bir hükümdar 
Krallar kralı, 

Tavır 
ltalyanlara 
takınmağa 

karşı uyuşmaz 
mecburdur 

bir 

Adle - Abeba 28 EylUI Bütün halkın ve öyle yerine elinden gelen her yere 
On ay oluyor. Habeşler ve zannederim, imparatorun hissi ilbaylar göttdertniş olmasına 

Imparatorlatt en zalim bir re- de budur. Çok zeki otan bu rağmen, ancak b~l'ıŞ z~manın-
jimle karşı karşıyadırlar. Endi- adam, Aduada harbeden eski da otoritesi sayılabilir. Harp 
şeden timide ve ümitten endi- nesillerin nikbinliğine ortak olursa bu otorite ancak dere-
şeye düşüyorlar. Italyanların olmıyor. Ordusunun, bütiln ce- beylerin iradesiyle uyuştuğu 
Eritrcde harp hazırlıklrıda giriş saretine rağmen, en modern nisbette hürmet görecektir. 
tiklerini gördükleri zaman, silahlarla müsellilh üç yüz bin Halbuki blitbn haşkanlar ltal-
Adua zaferinin sarhoşluğuyla Italyana karşı, general Barat- yaya karşı mutlak btr uyuş-
iıe pek aldırış etmemişlerdi. yerinin on alh bin askerini mazlık halihtiedir. Negils on-

Bununla beraber,yavaş yavaş bu ezen yüz bin kişilik Menelik lara ertıredeceğine, hakilcatte 
}ıazırlıkların ehemmiyeti onları ordusu gibi zafer kazanamıya- onları takip etmeğe mecbut 
korkutmağa başladı. Bu sırada cağını biliyor. Belki ltalyanlar kalmaktadır. Durunıutı acıkb 
Amerika ile lngiltere işe mil• ile anlaşarak onları memnun noktası da budur. 
dahale ettiler. Riket ışinin ne etmeği tercih ederdi. Fakat Geçen gOtı Maskal bayramı 
kadar delice ümit uyandırdığı töreninde bir tan hareketsidiği 

bünu dütUnse bile açıkça 
tarif edilemez. Finans adamı· içinde insaiihfın ustllne yilksel-siSylüyemez. Hemen yeribden 
nın arkasında Habe,lere yar- mit g6rtıtıen bu adam ancak süpürtlltlp giderdi. 
dım için bütün Amerikanın Son günlerde yaptıj-i diyev· Şoo ilinin dar hududu içinde 
ayaklandığını sanmıılardı. Bu lere uymağa mecburdu. Habeı etkili bir şekilde emirlerini din-
Umit çok geçmeden su"• düftD. letmektedit. 

J toprağından bir karış yer ver-
Sonra İngiliz filosunun Ak· Evet, Habeşistanda krallar 

miyeck, eğemenliğinin bir zer-
denizde tabşidat ve şu son krahdır. Fakat diğer krallar da 

resini bırakmıyacaktı. Fakat 
günlerin hadiseleri yeni bir vardır,ve onlann iradeleri, keli• 

itin feci tarafi şu ki bu siya-
ümit kaynağı oldu. Bir kaç gün di hftkllmleri altındaki illerde, 
Habetler rahat nefes aldılar. sanın en iyi bir siyasa olmadı- imparatorun iradesine hlkim· 
Zavallı memleketlerinin ar- ğını belki kendisi de diişiinli- dir. 
sıuluaal ıiyasada ikinci sıra- yor. sUkut ve sır 
ya indiğini ve şimdi oynanan Hiç şüphe edilemez. Bu ada- Haile Selasiye sarayının için-
dramın sadece lngiltere ile mın dehası var. Yolu iizerine de yakınlannda iki ftçilyle baş4 
ltalyayı ilgilendirdiğini umdu- çıkan bütün rakipleri uzak- başa kalınca dftştincesi nedir? 
lar. Fakat itte yeniden Omit- lattırmak ıçın iöıterdiii Ôyle sanıyorum ki diye•Jerinde 
sizlik. Son radyo haberleri kuvvet ve kurnazlıkla kan• ki mağrur emniyetten çok 
lngiltere ve ltalyanın Habetiı- şık maharet bunu isbat eder. uıakhr. 
tanın sırtında anlatacaklannı Fakat bugnn yalnız maha- Fakat dışarı bunun hiç aksi 
hissettiriyor. Habeılerin birkaç retin yetmediği bir durum sızmayor. Bu ,ark saraylan, 
aydanberi geçirdikleri "lskoç~ karşısındadır. Menelik ve ken- sllkCıt ve sır mezarlandır. 
ya dostu., rejimi işte budur. diıi tarafından aarfedilen gay· Menelik öldftğO zaman, im· 

Bu endl9eden çıkmalı retlere rağmen derinden derine paratonça Maytu haşmetlu 
Burada sinirlerin taham- derebeylik zamanında kalmış kocasının ölümünfl tam dört 

ıbül kuvveti kalmamıştır. bir memlekette, irsi raı]ann yıl ulustan gizli tutmadt mı? 
~·········································· ···················································· .. ·······•·························· dağ içinde kazılmış mağaralara daha parlak bir ııık belirdi ve %İn aizından da bu sözleri 
akar. Binlerce ton çimento ve bunu bir infilak takip etti : duydum: 
demir lazım geldi ve bu iş için. Tayyare topları harekete geç- - lngilizlerle Fransızların 
'Fakat şimdi istediğimiz kadar mişti. Arkada ikinci bir infilak, arasına okadar iİrenler olu-
su var. Uçünsüyle beraber uçak bir yor ki; anlaşmak güçtür. Fa-

- BüUln yaptığınız iş bu mu? taş parçası gibi, alevler i~inde kat Fransa lngilterenin dost· 
- Benim başka bildiğim bir deniıe yuvarlandı. luğunu kaybetmiyecektir. Pek 

şey yok. Sonradan anlattılar: Cebe· iyi bilirsiniz ki, - ve bütün 
B. Môsiyi size takdim etmeği Jllttarıkta telsizle idare edilen dOnya da bilır - Fransa · ve in• 

unutmuştum. Her sözünUn ba· b 1 giltere istemedikçe bir dünya i otsuz tayyarelere karşı ge-
tında: .. Biz lngilizler ... ,, naka- barbı olamaz. celeri blSyle abş talimleri ya• 
ratı gelir. 1 Londradan açıkça duymak 

pı ırmış. 

- Siz lngiliz misiniz? Cebeltıttarıkta bani birşey istediğimiz bu s&ıleri Cebelilt-
- Evet burada dog· dum. 1 d tankta yOksek komutanlık bey· 

o maz ı ya? 
- Yani lngı" liı. tebaası amma, etinden bir xahn dilinden duy-

Fotograt çekmek "•••k b 1 lngiliz degw il. Hep lngiliz tebaası 1 mut u unu yorum. 
Bir polise sordum : •••••• ••••••••••••••• •••••• ••••• •• ....... . 

mı idiniz? - CebelGttarıkta fotograf Tashih 
- Hayır, babam Yunanh idi. çekilebilir mi ? 
Zat ... n h 'fi kuma 1 ğmdan Gazetemizin 18, 22, '17, 9 -ocı erı n z 1 - Resmi çekilmesİDe mü1& 

b ır L. d 93S tarih •e 9039, 9043, 0047 e 1 Oıuyor u ya. ade edilen tıMııyleri çekmek şar• 
-Yarın size bfitb adaJI r- numralı nuıhalnmn 9, 11, llin• 

gezdiririm. dedi. Burada birşey tiyle evet. Fakat yHak olan ci aabifelerincle Ziraat melde-
yok. Küçtik bir lngiffz viliyet ıeylerin fotografını çekeneniı bine ait sabn alınacak 4S veya 

1ebriyiz. 0 kadar bile detiL aaılırsınaz. elli adet mektep kasketi hak· 
Bakınız, ne otomuhilimiz, ne - B3yle ~ok aıdan •ar mı? kındeki illnda muhammen be· 

Ea sOll on iki 1eae evvel qeli sehven beş yüz elli kuruş 
ocağımız var. Vergi ve dnayet biri aaıldı. y•ıılmıfbr. Bunun dotnısu iki 
bHe yok. do§'ru söylüyorum, Müstahkem me•lri kuman• ytlz elH kuraıtor. Yanbşhğı dD-
İlfili hiç bir tarafımız yoktur. danı kadar nlhzlu bir laglli• zeltiriz. 

Parola gibi bepti bunu tek· •• ............................ ••••••••••••••• .. •••••••• ............................... . 

r•r •dtyorıar. Pazar günü 
. Rok Ohelln , zorla ç~klen-

Brükselde dünya 
kraliçesi seçildi miş etoldvinden öıede, ıimdi güzellik 

lüzumu kalauyaD eski tab1a ve 
liliadardan ötede dimdik bir 

dwnaa havaya yikıetivor: Bir 
gemi aüel limana ıiriyor. 

Sessizce yaaıma gelen hir 
lngiliz sübayı, elinde dürbh, 
İngiliz bayrağını dalgalandaran 
krovazörü seyrediyor. Kendi· 
kendine söylenir gibi: 

- Barbam harp gemisi. 
Bir uçak dUfUyor 

Gece odamdayım. Birden. 
projektörler göke yükaeliyorlar. 
Ansızın adanı• bir çok nokta
larından yilkaelen bu ıııklar ai· 
nirlicesine aemaJI arqbı'İJOI'• 
lar •• 

Birk&J aaniyelik bW dram ; 
orada, c-up l:turau llzerinde 
hnttın bu 1111darla ..,...., bir 
uçak, aak ytlz6nde hal renııi 
bir leke gibi ıkliktll. Ônihıde 

Paru, 29 (Ô.D) - Diiaya glzeUik kraliçesinin seçimi bugün 
Brlkıelde yapılacakbr. Seçimi müteakip ~zeller bir tunıeclo 

btalunaeaklardar. 
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Az işitenlere mabsUI 

Kulak aletleri 

F 
·k f k Alman Finans Bakanı Graf S~"hverin 

u aranın u arası B ·· k .. D A ı t 
Onu bir yük arabasını sü- Heyhat ... Son ekmek parçasını ugun U urumu n a ıyor 

Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

rerken görürdüm. Fakirdi, el- bunlara vermiştim. Çorbayı da 
biseleri yamaladı... onlar bitirmişti. 

Bizim mahallede otururdu, Yüz dirhem ~kmek... Ne 
babasından kalma çok eski acizdim yarabbi ! Bunu bir fa-
bir evi vardı. Konuşmazdık. kire verebilmek kudretinden 
Ayni mahallede doğmuş. büyü- bile mahrumdum. 
müş olmak ifbarile birbirimizi Ve kim bilir, belki yarın, 
tanırdık sadece... ben de, bir komşumun mürüv-

Çok çirkin, esmer ve biçim- vetine sığınacağıma : 
siz bir karısı vardı: iki küçük - işsiz, güçsüzüm. • . Bana 
kızı, tamamen aksine, nur topu biraz ekmek diyecektim. Başka 
gibi çocuklardı. Gürbüzdüler. çarem kalmamıştı. Okadar düş-
y anakları al aldı. Mavi gözle- müş, o kadar yoksullaşmıştım. 
rini altın saçlar çerçiveliyordu. Fakat şu masumlara, bunların 
Onları gördükçe içim sızlar, bahtsız, bitab, hasta babalarına 
yüregim ezilir: ne demeli, ne cevab verme-

- Ne güzel, fakat talihsiz lidim ?! •. 
yavrular ... Derdim. - Yok! desem, inanmıya-

Yırtık elbiselerinden güzel- caklardı. Çünkü beni vakti, 
likleri taşardı. Kir ve pislik, hali yerinde tanıyorlardı Çıkı

nımda para var sanıyorladı. 
çöplüğe düşmüş inciliklerini kimseye söylemediğim için der-
arthrırdı. dimi, halimi bilmiyorlardı. 

Bir kış gecesi idi. Suların - Pekiy yavrularım, dedim, 
donduğu, damlardan buz sark- yarın olsun.. Şimdi kalmadı, 
tığı, rüzgarın evleri sarstığı, hertaraf ta kapalı... lnşaJIJah 
ağaçları yıktığı bir kış gecesi... yarın! 

Koca kasabamızın dışından Ve kalbim prrçalanacakmış 
kurt sesleri aksediyor, inlerin- gibi vura vura, beynim kavru-
de aç kalan ayıların orman ke- lacakmış gibi yana yana, iki 

elimle onları sıkı sıkı tuta-
narmda görüldükleri söyleni- rak 
yordu. Seksenlik ihtiyarlar bile, sokağa atıldım, evleri-

nin kapısına götürüp bıraktım. 
bu vahşi hayvanların kasaba-
mıza sokulduklarını hatırlamı- Kuşbaşı gibi yağan kar, vü-

cuduma çarpar çarpmaz eriyor, 
yorlardı, böyle Lir kış daha yığm yığın düştükçe nefesimi 
görmemişlerdi. biisbütün daraltıyordu .. 

Ocağımın başında kütükleri Uzaktan korkunç ulumalar 
düzeltip ısınmağa çalışıyordum. aksediyor, sanki felaket kas-
Fırtına korkunç bir ölüm şar- vet ve ölüm saçarak gittikçe 
kısı söyler gibi hışmından dile yaklaşıyordu .. 

Mazlum 
ge:erek esiyordu. 

Birden kapım vuruldu: 
- Bu kıyamette yola çıkan 

bir garip olacak. Diye düşün
düm. Gidip açtım. O iki yav
ru, çuvallara bürünmüş, yüzleri 
morarmış, dişleri birbirine vu
rarak, yüzüme bakıyorlardı. 
Ne olmuştu bunlara, bana neye 
ielmişlerdi? 

Birden herşeyi anlar gibi 
oldum. Kendilerini içeriye al
dım. Çorba tenceresini ocağa 

astım. 

- Durun yavrularım, şimdi 
ısınmız, yersiniz, diyordum. 

Çeneleri sanki kilitlenruişti, 
ağızlarını açamıyorlardı. Sıcak 
ocağın başına çökmüşler, her 
taraflarını ısıtmağa çalışıyor
lardı. 

- Aman yavrularım pek so
kulmayın... Şimdi dışardan gel-· 
diniz. Birdenbire sıcak sizi 
basta eder... Diyordum. 

Çorba fıkır fıkır kaynamıştı. 
önlerine koydum. Raftaki ek
meği ikiye bölüp verdim: 

- Yiyiniz çocoklar hepsini 
bitiriniz ... 

Ve onlar, o kaynar çorbaya, 
vazın ortasında buzlu su içiyor
larmış gibi, kaşıkla saldırıyor
lardı. Koca lokmliları, büyük 
bir degirmene düşmüşcesine 
öğütüvorlardı. 

- Yiyin çocuklar, diyordum, 
hepsi sizin ... 

ve yidikçe renkleri açılıyor
du, morlukgeçip penbelik geli
yordu. 

- Tuz yok mu amca? de
meğe başlıyorlardı. biri: 

- Kırmızı biber de olsa! 
diyordu ... 

Bu istediklerini de veriyor
~um. Sonra: 

- Çocuklar, diyordum, yu
karda, bu soğukta neden dışa
rıya çıktınız? Bana ne diyecek
diniz bakayım ... 

Ve o zaman akılları başları
na geliyordu, birbirlerinin yüz
lerine bakıyorlardı, sonra göz
lerini yere indirerek : 

- Bay amuca, babamız se
lim söyledi, ~asta... Yüz dir-

r~A-J lil!S'#/~1././-11 

:\ Borsa Haberleri '\ 
DUn Borsada 

Yapllan Sallşlar 
~ 

Uz Um 
Çu Alıcı Fi at 

1382 Alyoti bi. 6 25 15 
1301 S Süleyman 6 50 13 50 

776 S Gomel 6 16 
561 K A Kazım 6 50 10 25 
542 H ve Cevdet 6 50 8 25 
524 T Debas 6 13 50 
436 H Alyoti 6 50 14 
409 Vitel 6 25 10 50 
361 M J Taranto 6 15 
300 F Solari 7 8 50 
293 Beşikçi Z 5 62 7 62 
289 Ş Riza Halef 6 37,S 14 
277 H Z Ahmet 7 50 14 50 
164 Ş Remzi 6 37,S 12 50 
118 Koo ittihat 11 15 
118 J Taranto M 5 62,5 12 
101 J Kohen 7 7 75 
62 Manisaa B Ko 6 75 13 
50 D Arditi 6 8 
16 Ş Bencuyo 7 25 7 25 
14 K O Ahmet 8 75 8 75 
9 L Reciyo 11 50 15 50 
9 Kaptan Ali 6 50 6 50 
4 E Cendeli 14 14 

8116 Yekün 
218664 Evelki yekun 
226780 Umumi " 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

3682 Muhtelif 5 50 15 50 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
285 ton buğday S 62.5 5 75 

3 25 
12 

61ı Akdarı 3 25 
, 152 Susam 11 75 
· 1000 P. çekir. 2 35 

18 balye pamuk 43 
2 35 

43 

Para Piyasası 
30-9-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 615 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 10 22 
1sviçre F ran. 40 87 
Florin · 84 95 

Satış 
50 70 

620 
8 30 

79 45 
21 55 
10 27 
41 12 

·85 25 

model 

Alman Borçları 30 Milyar Markı Buluyor TİLKİLİKTE 
BerJin, 27 EylüJ(Uta Press) -

Aktif bir konjunktur siyasası 
çevresi içinde ileriliyen Alman 
fınans siyasasının ş=mdiye ka
dar başardığı işleri anlatan 
Graf Schwerin ve Krosigk 

· burada son yayılam bir yazı· 
sında şöyle diyor: 

"1932 ye kadar kriz sonucu 
olarak devlet, memleket, şar
b aylıklar ve sosyal sigorta 
bütçelerinde görülen eksikler 
1932 den sonra seneden sene-
ye azalmıştır. Mesela işsizler 

sigorta bütçesi, bu bütçeden 
yalnız işsizliği koruma için de
ğil belk~ produktif işler için 
pek çok paralar verildiği hal
de 1934 den beri bu bütçenin 
eksiği kalmamış ve tamamile 
denklenmiştir. Devlet yekun 
bütçesi 1933 de olduğu gibi 
1934 de da 350 milyon mark 
eksik ile kapanmıs ise de bu
nun sebebi devletin bu sene-
lerde yeniden memleketin ko
runması ve genel işler için bir 
çok para harcamış olmasıdır. 
Aynı zamanda devlet iki se· 
neden beri iş bulma kredisi 
adil aldığı paranın seneliklerini 
de geri veı meğe başlamıştır. 

Kriz senelerinde ve Hitler 
hükumetinin başlangıcında an
cak borç kredi ile bulunarak 
bir çok mühim işlere verilen 
paralar son senelerde devlet 
bütçesinden vcrilmeğe başlan
dı. Evvelleri ancak krediden 
verilen bu paraların bu gün 
böylece yavaş yavaş hükume
tin yılhk bütçesinden verilme
ğe başlanması çok mühim bir 
iştir. Çünkü bu suretle iş bul
ma kredisinin açtığı işler sona 
erdiği zaman genel işler, dev
letin yıllık bütçesinden devam 
ettirilebilecektir, demektir. Bu 
ekonomi durumunun sonucu 
da krizi başarmak için alınao 
kısa vadeli kredilerin, ya yıl
lık bütçesinden geri verilerek 
(1934 tenberi yıllık bütçeden 
verildiği gibi) yahut 1933 ten 
beri tekrar başlanılan kapital 
toplanması yüzünden uzun va
deli borçlarla değiştirilerek 
ortadan kaldırılmasıdır. Bu ge
nel borçlar siyasasının başarıl
ması pek önemli bir iştir. 

1930 danberi Almanyanın 
borçiarı şu kadardır : 1 ikinci 
kanun 1930 da yekun borç 
22.9 milyar mark idi. Bunun 
18.3 milyarı uzun vadeli 4.6 
milyarı kısa vadeli idi. 1933 
te borçlar yekunu 21.5 i uzun 
vadeli 7.1 i kısa vadeli olmak 

üzere 26.6 milyar mark oldu. 
1935 te ise Almanyanın 22.8 
uzun vadeli ve 4.1 kısa vadeli 

olmak üzere 26,9 milyar mark 

borcu vardı. Bu senenin 1 
temmuzunda memleket ve şar
ba ylıklar borçlarının da 1935 
son altı ayında 0.2 arttığını 

kabul eder isek Almanyanın 
yekun borçları 23.8 uzun va
deli ve 4. 7 kısa vadeli olmak 
üzere 28.5 milyarı bulacaktır. 
O halde kriz senelerinde bü
tün genel bütçelerin eksikleri 
olduğu halde borçlar yekünu 
3.7 milyar artmışken son iki 
buçuk senede ancak 1.9 mil-
yar artmıştır. 

Bu son senelerdeki borçların 
artması ise yalnız devletin iş

şizliği ortadan kaldırmak için 
açtığ'ı iş bulma savaşında kuru
lan prodiktif işlere pek çok 
para verilmesinden ileri gel
m'ektedir. 1933 ten beri alınan 

lerine ve 500 milyon mark da 
tasarruf bankası kredileri tara
fınrlan yine iş bulmağa sarfe
dilmiştir. Bu iş bulma işine 
harcanan para mıkdarı dış 
memleketlerde hayale sığmaya
cak derecede arttlrılmaktadır. 
Bu gizli devlet bütçesi yabancı 
memleketlerdeki yazılarda 10 
hatta 16 milyara kadar çıkarıl
maktadır, Halbukil933 tenl935 
ortalarına kadar bu iş için bükü 
metin elinden geçen bütün pa
ranın yekunu 6-7 ila 11.2 mil
yar markı geçmemiştir. Bundan 
da anlaşılıyor ki yabancı mem
leketlerde yapılan mübalağa
ların t~meli yoktur. Vergi, iş 

bulma kredisi ve bu gibi şey
lerden alınan ve yukarıda söy
lenen devlet borçları 1935 or
talarına kadar 5 milyar ve 
buna devlet postalarından alı

nıp katılan para da hesab edi
lirse ancak 6 milyar markı bu
labilir. lş bulmak için harcanan 
bir milyar mark yukarda söy
lenen devlet borçlarına kay
dedilmiş olduğundan demek 
oluyor ki hükumetin yeni borç
ları ancak 4 ve yekun borçları 
toparlak olarak 6 ila 7 milyar 
mark artmıştır. 

Kriz senelerinde ancak ge
nel bütçelerin açığt olon 3.8 
milyar eksiği kapamak için 3. 7 
milyar yeni borç alınmıştı. Hal
buki son iki buçuk senedeki 
borç artımı bunun aksine oJarak 
genel bütçelerin hesabı denk· 
leşmiş olduktan başka bir kaç 
milyar da kapital artması ve 
iş bulumuna yaramışhr. Demele 
oluyor ki kriz senelerinin borç 
artımı genel bütçelerin eksiğini 
tamamlamak için boşuna artan 
pasif bir borç iken 1933 ten
beri artan borçlar eski borç
ları geri vermek ve denkleşmiş 
bütçelerden başka aktif bir 
konjoktur siyasası çerçevesi 
içinde başarılan işler yüzünden 
artan faydalı bir borçtur. 
Şüphe yoktur ki, aktif bir 

konjoktür sıyasası da kesin 
sınırlara çevrilmiştir. Bu sınır
lar genel borçlarm sınırlarıdır. 
Borçların faiz taksitlerinin gü· 
nü gününe verilmesi bu sıya· 
sanın ilk işidir. 

Almcnyanın devlet, memle
ket ve şarbaylıklar borçları da 
içinde olduğu halde değirmi 
olarak 30 milyar bulan yekün 
borçları Almanya gibi bir mem 
Jeket için büyük birşey değil
dir. Mühim olan borcun yük
sekliğinden ziyade borcun art
ma temposu ile borç verme 
arasındaki denkleşmedir. 

Alman finans sıyasasının 3 
ödevi vardır: 

Birincisi yıllık bütçe eksik
lerini tamamlıyarak bütçeyi 
denkleştirmek, ikincisi genel 
işler ve iş bulma için verilen 
paraların yıllık bütçeden veril
mesini temin etmek; üçüncüsü 
de genel borçlarm faiz ve tak-

sitler ile günü günüqe verilme
sinin yolunu bulmaktır. Bu ise 
ancak en küçükten en büyü
ğüne kadar sistematik bir ta
sarruf ve verimde sıkı bir he
sep, hulasa hepsi bir lasarruf 
siyasası ile elde edilebilir. Bu 
işin iyi bir tempo ve emniyetle 
başarılması ancak devletin iş 
bulma yolunda açtığı savaş so
nucu olarak ulusun genel du
rumundaki eyileşmenin vergi 
alımında doğuracagı artımın 

yükselmesi ile mümkün olacak· 
tır. 

İlkbahara kadar devam eden 
tesarruf bankası kredisi ile ka
pital toplama siyasası pek iyi bir 
şekilde başarılmış ve bu şekilde 
yarım milyar markı bulacak 
ikinci bir tasarruf bankası kre
disi kurulmuştur. Demek oluyor 
ki borç işleri hergün daha sağ
lam temeller üzerine kurul
makta ve Alman finansının ge
leceği emniyet altına almakta
dır. Kısaca söylemek lazımge
lirse 1933 te başlanan finans 
siyasası memlekette yeni ka
pital kurulması işini beklendiği 
yolda başarmıştır. Böylece ya· 
vaş yavaş kısa yadeli borçlar 
ortadan kaldırılarak bunların ye
rine uzun vadeli emin borçlar 
ve sağlam krediler konulmak
tadır. Bu işin de başarılması 
için bütçe ile kredi siyasasının 
elele çalışması gerektiği açık 
bir gerçek olduğu gibi bugün
kü devlet rejimi altında bu si
yasanın tam bir başarı ile bi
tirileceği de gerçektir.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esrar satıyordu 
Alipaşa meeydanında Zey

nullah oğlu Osman esrar sa
tarken zabıta memurlarmca 
yakalanm~tır. 

Mantarcıhk 
Eski Selanik bankası yakı

nında kunduracı Süleyman oğ
lu Yunus iki kişi tarafından 
mantarcılık suretile 59 lirasının 
alındığinı iddia etmiştir. Tah
kikatta bunların Arab Tahsin 
ile Kıllı Bekir oldukları anla
şılmıştır, tahkikata başlan
mıştır. 

Sokakta kumar 
Safahat sokağınm ortaı;ında 

ameleden Hüseyin oğlu Ahmet 
ile hamal Hüseyin oğlu Memiş 
zar atmak suretile kumar oy
narlarken yakalanmışlardır. 

• • • 
Ali paşa meyc!anında Çan-

cılar sokağında Ali oğlu Ah
met, Halil oğlu Osman, Ah
met oğlu lbrahim ve Ahmet 

oğlu Salih yol ortasında zarla 
kumar oynamaktalarken görü· 
lerek yakalanmışlardır. 

Hırsız Elekçi 
ikinci Kat an tına mahallesinde 

Y enidar sokağmda beş sayılı 

evde oturan Salih kızı Nazire
nin evinden ufak bir halı sec
cadeyi çalan seyyar elekçi kız 
yakalanmıştır. 

Yeni 11 İzmir,, eczanesi 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getiri"' 

mege muvaffak oldujall 
dünyanın en son sistem •• 
en mükemmel makinesile 1 
dakikada 11 aylık ondüleJİ 
korkusuz, tehlikesiz ve bel 
çeşit saçları hiç sıcaklık daJ: 
madan yalnız kadın berbdl 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 ka~ 
yeni binasında. Telefon 310 

(3132) 

Doktor 

Kemal Şatir 
· SARAÇOGLU . 
Memleket hastanesı 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Der 

ler sokağında 65 numara,. 
nakletmiştir. Tel. 3956 -~ 

Evi Ka.antina tram'iFı.>' ~ 
desi No. 599 Tel. 2545 

lôôKTôR 
~zetai T aratç 
t-1 iÇ HAST ALıKLAJI. 

mütahassısı ..-afk 
~ ikinci Beyler ıo~a~!., ~ de 
müzayede salonu bıtişıgıo 

No. 45 dfl 
Öğleden sonra 15-18 ka 

c:a
talarını kabul eder nM. 
250) T elefon~3DV'!~~ 
'Z71XZZ7~7:ft/,Z. 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Nu:; 
Zade sokağı Ahenk 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 343t 

~o:r0oi<TOR 
1 

Ziya Götşı~ 
. MERKEZ hastanz
KULAK, soGAc:fl 

BURUN Ş~ 
ikinci beyler sokagı_. 

Beyler hamamı karşısı 
· No. 41 k 
· Saat 3,5 dan saat 6 Y3686 

TELEFON 2~ 

Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğündent 
1 ııllL 

Binası yeniden ve noksansız bir surette yapdmıf olan mektab"' 

Ana ve Hk kısın8larına talebe kaylt ve kabulU eylQIUn ikisinde batıar·· 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
rz:L.L///././.7zız././Z/./.7:n en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit işi : için her gün saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni bina;;: 
rzr.Lz:rYT~2.r.aJ KESTELLİ CADDESi üzerindeki kapısın 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
L-- .-1.--1. :_.,~ •• .--. ...ı;..---ıı--.a....~-....n.ı:...ı...cauıu.u......J...~-----'~~-""--......._..__~_:L..-...~~~--_._-"-' 



MA LlYE VEKALETiNDEN: 
.. Eeki gümüş mecidiye ve a1<samının 1 Şubat 1936 tarihinden 
~ıb;ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 
ul.anıimıyacağı ve hunun hilafına hareket edenler hakkındada 

takibat yapılacağı 2257 No. lo kanun mucibince ilan edilmiştir. 
h Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni 
alkunızın yedinde mevcut bulunan eski gümüş paralarının 

?rek vergi borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan 
'
1atlar üzerinden tebdil ettirilmek için malsandıklarına müracaat 
etmeleri tekrar ilan olunur. · 28 - 1-4 3138 (3186) 

D~v et d 11 ı if'1 ollarından: 
Muhammen bedellerile mikt~r ve evsafları aşağıda yazılı tam

)on. gresör garnitörleri 14-10-935 Pazartesi gün.i saat 16 da 
-ltnırde Basmahanede 7 nci işletme müfettişliği binasında topla· 
~an komisyon tarafından kapah zarf usulü ile satın alınacaktır. 

u işe girmek istiyenlerin '147 lira 59 kuruşluk muvakkat temi
nat ile tekliflerini ve kanunun 4 cü maddesi mucibince işe gir
tneğe manii kanuni bulunmadığına dair beyannameyi ayni gün 
sa~ 1~ e kadar komisyon riyasetine vermeleri gerektir. 

1 
u ışe ait şartnameler işletme Cer müfettişliğinden parasız 

0 
arak verilecektir. 
Numuneler orada görülebilir. 
Cins Eb'at evsafı 

M. M. 
Miktarı Muhammen bedeli 
adet "santimetre 

rabbaı 0,175 
mu-

1 - T 
aınpongresör 240 X200 nümune 2250 

ruştan,, Lira 
1890 

2 .. 
3 .. 
4 .. 
s .. 
6 .. 

garnitörü veçhile ve 

" ,, 240X170 

" ,, 200X120 
., 160X120 .. ,. ıoox100 

" ,, 200x1so 

şartnamede 
yazıh olduğu 

gibi 

28-1 

1500 
6500 

500 
75 

200 
3152 

1065.60 
2730 
165,30 
12.79 

104,10 
(3187) 

Daima Genç, Daima Güzel 

~ANZUK Balsamin Kremi 
.at •eııel'k b. 
"Q' it~ ı ır ma1.iye malik ve dünyanın her tarafında tak-
~-=~alıiizeflik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
~d ~ eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
' . ~ ragbet bnlmnf ciddi bir markr.ıdır. ÇiJleri ve buru
'-titlll k;~edttek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
}'"1 kuru e ayrıca şöhret kazanmııtır. Bal•amin kremi kati
~lı ~z .. T ~ninizin latif tazeliğini cildinizin cazip tara ve tini 
b "111ltıan b llllD ile meydana çıkarabiliraiaiz. B r defa Balsamin 
ll)iik e aşka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 

cıanelerde bulunur, 

•••••• 
: •············• . . ................................................ . . . 
• • • .. .. . .. .. .. 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 
••••••• ............................................................... 

--:, ' . ı . : '. 

lstanbul 

Y[OIKUl( GAZHANESi 
Bilhassa demir işlerinin hüsnü muhafazası için şayanı tavsiye: 

Paslanmaz siyah boya 
Stokl,:ırı daima hazır bulundurmaktadır. 

Tafsilat ve sipariş için : 

Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro Hanına : Telefon 44800 

Müracaat olunması. 
29-1-5 (3207) 

zaman kullanacağınız 
~ 

Her yerde arayaeağ·ınız 

DAIMON 
Pil ve Lambaları 

YILDIRIM MARKALI 
olmasma dikkat ediniz 

Daimon Yıldırım markalı 
Pili 

dünyanın en fazla dayanıkh 

Pilleridır 
.................................................................................. 

DEPOSU : lzmirdc Suluhan civarında No.28/9 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Vilayet konağının perdeleri 15 gün müddetle eksiltmiye ko
nulmuştur. İhale birinci teşrin ayının 10 uncu perşembe günü 
saat l 1 de vilayet encümeninde yapılacakbr. Şeraiti öğrenmek 
istiyenlerin vilayet encümen kalemine müracaatları. 3179 (3211) ,. 

ARKİTEKT - MİMAR 
Bu aylık derginin 55 - 56 uıcı sayıları bir arada zengin 

bir münderecatla çıkmışbr. lçiude lstanbul sebze hali güzel 
san'atlar akademisi talebe mesai sergisi ve güzel aan'atlar 
birliği resim sergisine ait mühim dökümanlar ile ve bun
lardan başk bırçok yapılmış binalara ait fotoğraflar ve 
mimariye ait teknik yazılar vardır.Güzel san'atları sevenleri 
alakadar edecek bir değeri olan (Arkitekt)i tavsiye ederiz. 

. . t· . . ,...: . ' ~ .. \· 

Hususiye Çeşme Muhasehei 
Müdürlüğünden: 

} Çeşme İlçe~i muhasebei hususiye.sine aid Cumhuriyet Mey-
danhğmda ve yeni Cami mahallesinde kain olub satılığa çıkan
lan emlikin çizelgeaidir: 
Sıra Emlikin No. Cinsi Mukayyet Muhammen izahat 
No. 

1 

2 

kahvehane 
Bakkal D. 
Kasab " 
Babkhane 

19/20 
21 
22 
23 
24 Kahvehane 
25 Kasab D. 

" .. .. 

" " 
Bakkal " 

kıymeti kıymeti. 

L. K. L. K, 

4860 2j0) Kargir ve rıhtım 
kenarında olub 
bir çata altın..Ja

dır . 

26 
27 
28 
29 
30 
40 
42 
4.3 

Kunduracı dükinı 

Terzi " 360 
Misafirhane 

75 Kargir olub iki 
katlı ve bir çata 
altındadır. 

Yakanda cins ve mevkılerile mukayyet ve muhammen kıymet
leri yazılı emlakin mülkiyeti dört senede ve dört müsavi taksitte 
ödenmek üzere 15 gün müddetle satıl•ğa çıkarılmıştir. 

Satış şartlarmı öğrenmek istiyenlerle talib olanların % 7,5 
depozito akçelerile Çeşme kazası Muhasebei hususiye memur-
luğuna müracaat etmeleri ilin elunur. 3180 (3212) 

~ 
. - ~ ...... -. -· -. .... .. . .... , 

Doyçe Oriyantbank 
DRESl)NER BANK ŞUBESi 

ızmm. 
MEHJO~:zl ~ BEHTJ .S 

Almangada 175 ŞubC!a Mevcuttur 
Seı maye ve ih&i.rat akçesı 

16a,OOO,OOO Uayb11mıı rk 
Tôrkiyede Şubeleri: lSTA.NBUL ve IZ:\JIH 

1\1 ıeıı rtlıı Şn heleri : 1\. A il l HE ve 1 ~ (<J~N I> I~ H n~ E 
Her türlü banka muaıoelıltnı ifK ve kabul eder 

1 c .ALMAK)? A J).A Nyalıat, ikaıDe&, ralıail ve saire açın 
en eh•e• .. ,,.;ue Rlt:61STKRMARK Mtıhr > (h-1) 

Doktor 

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

Çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler ıçıo 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 

lzmirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol otelinde 
l 'll'ı 

. ~ --·· .. 
Sirkecide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müstecirt Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisinı sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda . her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rah~tı bulacaklardır. 

Bütna bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

BaŞ ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL 1 N 
ÇRlPIN'in tesiri kat'idir. Kolay baxmedilir, müessir 
maddeleri "ücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 

;lJrelcleri yormaz 
RADYOLIN diş mo ... unu fabrikasının mütehassıs kimyaker

Jeri tarafından yaprlan GRIPIN her eczanede •ardır 
7.5 kuruşa satı:ır 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvenı - Rotterdam - Ams-

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
aJacaktır. 

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

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

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

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

Burgas - V arna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için , 
yllk alacaktı . 
SVENSKA ORıENT LıNEıN 

Rotterdam - Hamburg - Co
penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve lskandinavya limanları 
için 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. 

&SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 
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 teşrinde 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 Tahaıil ve TahJiye bi-
nası arKasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentalığma mü-
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 '··----Paris fakültesinden diplomalı 

l 

Diş tabipleri 

Muzaffer .Eroğu l 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• 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 tedaviJeri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

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
Jiyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

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

OSLO 
SARDINIA motörü halen 

)İmanımızda olup Havre, Dippe 
r 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 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l1irekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporaHon 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXMOUTH vapuru 22 birinci 

teşrinde bekleniyo". 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

beklenivor. 
ABOUKIR vapuru ha-

len limanımızda olup Birleşik 

Amerika için aldıO-ı malları Is" 
kenderiyede EXETF.R transat-
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere lskenderiyeye gidecektir. 

A VUSTURAL YA Ve YENi 
Zelandaya seferler 

Hidiviye kumpanyasının A
BOUKIR vapuru halen limanı 
mızda olup Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasmın BEN-
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 
Johnston W arren Lines Ltd. 

Liverpul 
JESSMORE vapuru 30 ey

lülde beklenivor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varoa, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

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

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

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET • 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCl 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELlAN vapuru 20 ey

JüJde Liverpool ve Svansea'dan 

gelip tahliyede bulunacakhr. 
DIDO vapuru 17 eylülde 

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

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-

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

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

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten ~elip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tt-c;riniev· 
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

İzmir Belediyesinden: 
- Havagazı 15 Eylôlden iti

baren kir ve zaran 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 depozitolannı yatır
mak istemiyen abonmanların 

havagazları kesileceği bildirilir. 
29-1 (3208 

- Beher metro murabbaı 
125 kuruştan muhammen be
delli 56, cı adanın 32·33 sayılı 
198 metre murabbındaki arsa
ların baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 18-10-935 cuma 
günü saat 10 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 18 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 3198(3213) 

1-5-10-15 

p 

The Gr ,., .. al Steam Vavi
aation co. Lttı. ((L/':////7.7.7..7Z7..7./ZJ'/L//7L/.//.ZLJn 

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

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuc;tur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine de~i
şikliklerden mesuliyf":t kabul 
edilmez. 

" 

~ Mua.lim Doktor 

; A~met Hulüsi 
~ ALATAŞ 
~ iç hastalıkları doktoru ~ 
~ Kemeraltı Şamh sokak No.20 ~ 
..:lf/7/77.T/77ZZ77.7J'/7//7LXZCLZ:; 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene S?ibi uzun bir zamandanberi temizlik vo. istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esash tamirat ya
pılmış ve yeniden ote1ciliğ~ ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan saym müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız müş-
terilerimize açıktır. , 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

ECZACIBA 1 

Süleyman 
·~--· .. -. -'7' . 

J 

erit 
Kolonya 

Esans 

Ve n1üstalllei atı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 
~ 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohil~elerile siisleyiniz ••• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eylul panayınnda en Jükı pa•yon Haraççı Kar· 
deşJer pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm•ğe fimdi
clu hazırlaauuz. Pavyon Nu. 108 

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

Kina Lütfi 
KUVVET ve iŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaramchr. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaş
larına tavsiye ederler. 

gözlük için 
lzmirde riya:ıi bir düstur vardır 

GÖz)u••k = Hilal eczaaesi X Kemal Aktaf 
Izmır 

Gözlükcülüğün tamam çetidi bütnn cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende ,,,,,,J() 

Manisa Şarbaylı.~ından: . e· 
Manisa şehrinde tesis olunacak elektrik santralı ve te•ıl şif• 

bekesinin 500 lira bede) mukabilir.de yapılacak proje ve ~eŞ24 
nameleri açık eksiltmiye konulmıır·tur. Eksilteme ınüddetı .,el 

. . ·e•• 
Eylül 935 gününden itibaren on beı gündür. ihale 8 Teşrını yo' 
935 Salı günü saat on alhda Manim uraymdaki komisyood• 
pılacakbr. . eıeri 

isteklilerin, diğer şehirlerin projelerini yapmış v~ bu proJuıde 
Bayındırlık bakanlığınca tasdik ettirmiş bulunmaları ve y 

yedibuçuk teminat akçelerini yatırmaları şarttır. . o'" 
Şebekeye aid proje ve keşifnameler hakkında ur~:·~lıt· 

malumat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere go(ıı3163) . 
25, 28, 1, 4 31~ 

Kiralık Ev ve 
iz mir 

den: 
Vakıflar 

D .. kk~oıar u a • µ 

n üdiirlüğİJJJ 
aedeli 

Vakfı N. Mevkii Nev'i 60 
Bezmialem 41 Tepecik Sürmeli So. Kahve 24 

,, 23 ,, Altay ,, DükkiP 24 

" 25 " " " ,, 24 
,, 9 ,, Armutlu ,, oda 24 
" 11 " " " " 24 
" 13 " " " " 84 

Mülhakşeyb Ali 177 Tilkilik ,, dükkan 84 
" 179 " " 70 

Ali reis 2 Ali reis ev ısO 
k "p ,.S, 

Berberzade 8 ikinci Kordon duk a. 1 .. rı g
0

1 rk kıra.. tı. Vakfa ait yukarıda yerleri numaralar1 ve sene 1 k rılOl'~ 
·ı k .. .. ~ çı 8 I'' terı en a arat on gun muddetle açık arttırmaya }j 0JıJJ t 

İhalesi 5-10-935 Cumartesi günü saat on birdedir Istt fiti; 
ıartJarını görmek üzere hür gün evkaf direktörlüğün ;

0
,,,ilf 

memurluğmıa ve ihale gUnü saat on birde yapılacak pı 71) 
mlraeaat etmeleri bildirilir. 26-1-S 3129 


