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Bu çok sevimli edebi tefrl
kamıza Yarın başlıyacağız 

Gıımhııriyetin Ve Cımıhııriyet Eseri1"in Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siya-Si Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

r us iden ricat ediyorlar 
Çölde aybo an o 

arafından 

b·n Italyan 
uhasara e 

as er Habe 
ilm·ştir •••• rdusu 

l ayyareler bu kuvvete erzak atıyorlar - Fakat 
•a!~:anbu~, 21 ( Özel ) - Mu
istird dagını ltalyanlanlardan 
bin ~t ~-den Habeş kuvvetleri
ta ııssulharekelerile irtibatı 
as~a~~n kesilen 650 ltalayan 
•aı~tını muhasara ettikleri, 
bu '~etleri çok tehlikede olan 
olııı ~vvetin Habeşlere teslim 
tisı: eb?a intizar edildiği Pa-

kurtulması imkansızdır 

B·n ıldiriliyor. 
"'akrı ltalyan avcu taburununu 
katş~ le cıvarında Habeşlere 
dıkl dumdum kurşunu kullan· 
lesb~rı Habeş kumandanlığınca 

ıt •d' . ~ ınııştir. 

\o)d flabış veliahtı 

4 
e kaybolan kuvvetler 

b0ğ~8 Ababa, 2.1 (A.A)
tlıcıııu cephsslnden blldl
lle ll\ı ne göre, geçenler
lı<1,.ek ltaıyan kolu ileri ..,"'•a ete geçmek Uzere 
lıatıırnaıı bölgesinden 
lıoı ~•lardır. Birinci 
taıııç ide boğucu bir sı
'Ve rı~ Çok hızlı ilerlemiş 
lllrı b ayet iaşe servisi
ile 1 ,.1~~1Jnduğu ikinci kol 
tı,.. 

8 
atını kaybetmlş

teoı lrlncı kolun ylye
'V;ı811alle suyı.1 uçaklar 
llıel\t •ile temin edll-

edır. 

Diğer taraftan Musaali ya
kınlarında yol yapmakta olan 
Italyan askerlerinin göz has· 
talığı çekmekte oldukları bil
diriliyor. Bu hastalığa sebeb, 
odunu yol yapısında kullanılan 
kaptus ağacı suyunun yakıcı 
tesiridir. 

Adis - Ababa, 20 -
(Neon Fos) Habeş ordu
sunun kuvvetli müfre
zeleri Dire - Dava ve 
Desyeden Musaali dağı 
yanında Ausa cephesine 
doğru ilerilemeğe baş
lamışlardır. Buradaki 
ltalyan kolların1n en bü
yük kısmı kuşablmak
tan korkarak şimaldeki 
Eritre topraklarına çe
kilmişlerdir. Bu hafta 
içinde bu cephede ge
nel hücumun başlaması 
muhtemeldir. 

Şimal cephesinden gelen ha· 
berlere göre orada sükunet 
vardır. Ras Seyum ve Ras Kas· 
sa ordularının hareketlerini ta
kip eden İtalyanlar kendi ha
reketlerini durdurmuşlard~r. 
Cenup cephesinde ise karşılıklı 
ordular birbirine hücum için 
havanın düzelmesini beklemek· 
tedirler. 

too bin cengav&r 
Cepheye gidiyor 

Adis-Ababa 20 (Neon Fos)
Geçen hafta Adis-Ababa etra· 
fında toplanan 100 bin Habeş 

cengaveri bugün şimal ve şark 
cephesine hareket etmiştir. 

imparator Desyede 
Bu askerler imparatora, ge

nel karargahını kuracağı Des
yeye kadar refakat edecekler
dir. imparator buradan bütün 
cephelerdeki harp hareketle
rrini idare edecektir. 

imparatoriçe ve kızı ile veli
aht prens Makonen'de Negü· 
sün yanında bulunacaklardır. 

Hareketinden az evvel impa
ratoriçe gazetecilere diyevde 
bulunarak Habeş kadınlarının 
barba iştirakten nekadar kıvanç 
duyduğunu söylemiş ve harbın 
en sonunda Hebeşistanın zafe
rile biteceğini bildirmiştir. 

4000 mahbus 
cephelere gönderildi 

Hükumetin kararile Adisaba· 
ba yakınındaki hapishanelerde 
bulunan 4 bin mahpus silahla· 
narak muhtelif cepbele gönde· 
rilmişlerciir. 

İmparatorun Desye
ye hareketi burada iyi 
tefsir edimektedir. Esa
sen Musaali dağının öte 
tarafında islam olan Ga
la muhariblerinin Fran
sız ~omalisi yanından 
Eritre topraklarına hü
cumu devam etmekte 
ve Musaali dağının beri 
tarafında İtalyan ordu. 
sile irtibattan mahrum 
bir halde kalan 12000 
kişilik İtalyan kuvveti
ne karşı hücum emri 
varilmiştir. 

Cenup cephesinden gelen 
haberlere göre, ilerileyen ltal
yan kuvvetlerine karşı en geç 
pazar gününe kadar Habeşle
rin karşılıklı hücumları bekle
nilmekte idi. 

. 

i 
1 

!erini şimale doğru sürmeğe, 

yavaş fakat emin bir hareketle 
devam edilmektedir. 

Niçin gerllemı,ıer? 
Bununla beraber şımal cep· 

hesinden gelen diğer bazı ha· 
berlere göre, ltalyanların geri· 
!emesi Adigrat'tan beklen
mekte olan takviye kuvvetle
rinin yetişmesi içindir. Bunlar 
bugün gelmiş olacağından ileri 
hareketine yeniden başlana· 

caktır. 
Ras Kasantn karargahı 
Hükumete ıı elen resmi tel· 

graflarda bildirildiğine göre 
dün şimal cephesindeki birinci 
ordu komandanı Ras Kassa 
karargahı, hareket başlangıcın 
da bulunduğu Debro • Tabor 
mevkiinden Gondar yakınında 
bir köye nakletmişfu. Bu or· 
dunun Setit nehri berisindeki 
meykilere yerle'lmesi bitmiştir: 
Bu mevkiler ltalyanınAdua ve 
Aksumda tuttuktan noktalann 

Kuşatma hareketi biraz cenııbundadır. 
Adis-Ababa, 19 (Neon-Fos) Adua geri alınacak 

Şimal cephesinden bildirildiğine Ordunun ileri hareketi Ras 
göre Makalleye ilerilemekte Seyum kuvvetleri üzerine yapı· 
olan Italyan kuvvetleri üzerine lan tazyikın azaltılmasinı ve her 
Ras Seyum ordusunun sağce· ne bahaya olursa olsun Adua· 
nahı tarafından yapılan tazyik nın geri alınmasını istiyen 
üzerine Agula şimalinde dar imparatorun emri ile yapıl· 
bir mıntakada sıkışan ltalyanlar mıştır. Bu emrin sebebi 
ileri hareketlerini kesmişlerdir. Aduaya sevkülceyş önem ve· 
Bunların kuşatılması tehlikesi rilmiş değildir. Harp böyle bir 
bakidir. Çünkü Ras Seyum neticenin siyasal ve moral te· 
saçcenahın en uçtaki kuvvet- sirler uyandıracağı kanaabdır. 

=====================~ 

Decamaç ve Ras Arun ku• 
mandası altında ayni ordunun 
Eritrede ilerileyen kollan asıl 

ordu ile mürettebatlannı temin 
etmiş olup ıtalyan topraklan 

içinde müstahkem mevkileri 
işgalleri altında tutmağa devam 
ediyorlar. 

' 

Habeş wıpa!atori{esi ve kızı da 
Cephede imparatoru takip edecekler 

ltalyan uçaklan tarafından 
bombardıman edilen ve Alaze 
mıntakasının en önemli kasa· 
bası olan Aba hemen hemen 
temamen harab olmuştur. Kur• 
banlar sayısızdır. Ne kasabanın 
içinde ne etrafında hiçbir Ha· 
beş kuvveti olmadığından kur· 
banlar arasında tek bir asker 
yoktur. 

- Sonu E: üncü sayfada -

Ankara da miting va-.-. 
------------------------ü gün muazzam tezahürat yapılacak 

Her tarafta mitingler yapılıy~r. 
--

devam etmesi 
ihtilattan menedildi 

Suikast tahkikatının fazla 
Muhtemeldir - Ali Saip 

Ankara, 21 (Özel) - Büyilk 
şefe karşı alçakça tertip edi· 
len suikastı telinlemek ve Ata· 
türke bağlılıklarını muazzam 
tezahürat halinde canlandır· 
mak üzere Ankaralılar yarın 

( bugün ) muazzam bir miting 
aktedeceklerdir. 

Sulkasd tahklkatl 
Ankara, 21 ( Telefonla ) -

Atatürke suikasd tertib eden 
hain çeteciler aleyhindeki tah· 
kikata devam olunuyor. Tah
kikatın evvelce tah111in edilen 
müddetten fazla devam etmesi 
m temeldir. Alı Saib ursavaş 
ihtilattan mennedilmiş bulunu· 
yor. 

Balıkeslrda 
Balıke,ir, 21 (Özel) - Bazı 

mel,unların Atatürk'e alçakça 
suikasd teşebbüsleri Balıkesir· 
de büyük heyecan ve nefretle 
katılandı. Bugün Anıd alanında 
binlerce Balıkesirlinin iftirikile 

Ur /a say/avı Ali Saıb 
muazzam bir mititng yapıldı. 
Şehrimiz halkının Atatürk,e 
bağlantısı bildirilirken lanetler 
yağdırıldı. 

Denizli'de 
Denizli, 20 ( Ôzel ) - Ata· 

türke suikasd haberi burada 
duyulunca herkeste derin bir 
heyecan uyandırdı. Yarın (Bu· 
gün) büyük miting yapılacak, 
Denizli halkının büyük kurtan 
cıya sarsılmaz bağlantısı '" 
sevgileri sunuladaktır. 

Ereyllde 
Ereyli, 21 (Özel) - Büyük 

öndere suikast teşebbüsünün 

heyecanı derindir. Halk ba 
mel'unların şiddetle cezalandr· 
rılmalarını istedi. 

Turgutlu.da 
Turgutlu, 21 ( Özel) - Bu 

gün 20 bin Turgutlu halkı bü
yük bir miting yaparak Ata· 
türke eluzatmak istiyen hain 
ve alçakları lanetlemiş, cümhu· 

. riyete, ve Atatürke olan can
dan bağlantılarını bir kerre 
daha büyük heyecanla göster
mişlerdir. 

C. H. P. Üyesinden 
H. Len,ıer 



-
Almanya notları: 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Kafanıı 
Tı malıyan bir sual 

Almanyada bir gezi yapma
ğa karar verdiğim zama_n ka
famın içini tırmalıyan bır sua
lin cevabını da aramak iste
diğimde hiç şüphe yoktu. Bu 
gün biliyor ve görüyoruz ki 
altmış altı milyonluk kültürü 
kuvvetli Alman milleti mukad
derabnı bir şalıaın iki dudak
ları arasına bırakmışbr. Bir 
çok hürriyetlerini feda etmiş 
Her Hitlerin her sözüne boyun 
eğmek kararını almıştır. Orta 
kurunlarda b• kabil idmelere 
çok ıwt' ıJtbr. Sam -rların 
m~ hn1 rejimleri ilnünde 
kültürü ve medeniyeti ileri 
bir ulusun nasıl olup da 
böyle bir diktatörlük idaretini 
hazmedebildiğine hayret etme
mek elden gelmezdi. Bu hay
reti izale edebilmek, bu hav
salaya sıii'mıyan sualın cevabını 
verebilmek için behemehal bu
günkü Almanyayı olduğu gibi 
tanımak ve beş altı sene ön
cesile mukayeseler yapmak za
rureti vardır. Hepimiz biliyo
ruz ki Almanya umumi harpten 
yenilerek çıkınca "Versay,.mua
hedesi ile sımsıkı bağlanmış, as
kerlikten tecrit edilmiş, sümür
geleri elinden alınmış, i~ti~a~i 
inkişaf imkanları yok edılmıştı. 
Son bir asır içinde Avrupanın 
en kuvvetli sanayiini kuran 
Almanya ancak milli hudutları 
içine hapsedilmiş bir duruma 
ıetirilmişti. 

Altmış alb milyon insanın 
dünyayı sarsan iktısadi buhran 
içinde kurumu, esası, bambaş
ka mesnetlere dayanan bu sa
nayi varlığını yaşatamıyacağı 

şüphesizdi. 
Nitekim fabrikalann bacaları 

birer, birer tlltmez olmuştu. 
İpizlerin sayısı yedi milyonu 
aşmııb. Berlin sokaklarında 
dilencilerden geçilemezdi. Dok
tor unvaoını taşıyanlar boyunla
nnda it istiyen levhalarla 
dolllflyorlardı. Sefalet, parasız
lık son haddini buluyordu. 
'yoksulluk komünizm cereyan
larıoı kuvvetlendiriyordu, her 
yıl biraz daha kuvvetlenen ko
münizm, 1927 - 1933 yılları 
arasında Alıoanyanın mukad
deratına hakim olmak işini bir 
gün meselesi haline getirmişti. 
Rayhştagda on sekiz siyasi 
fırka bu durum karşısında bile 
birbirlerini didiklemekle meş
guldü. Bu feci durumu vaktinde 
sezen Her Hitler Münihte alb 
kişi ile mütevazi bir lokantanın 
küçük bir sıalonunda nasyonal 
sosyalizm partisinin temellerini 

• atmış, siyasi mücadeleye atıl
mıştı. 

Yukarıda kaydettiğimız gibi 
iç durumun bozukluğu, içtimai 
sefaletin ıstırabları nasyonal 
sosyalizm partisi etrafında mil
liyetçi gençliği derhal toplayı
verdi. Fakat sola mensub par
tiler bu cereyanları kırmak 
ve dağıtmak ıçın şiddetli 
davranıyorlardı. Buna rağmen 
azim ve iradeainin çok kuvvetli 
bulunduğunda şüphe edilemi
yen şef hiçbir şeyden yılmıyor, 
kanlı çarpışmalardan gözünü 
kırpmıyarak sesini Alman mil
letine işittirmeğe çalışıyordu. 

Geçen hadiseler, ıktidar mev
kiinde tecriibe edilen bütün par 
tilerin verimsiz eserleri Hitlerin 
kuvvetini artırıyordu. Baılan
gıçta kapitalistlerde, sarı göm
leklilerden ürkmüşlerdi. Vakta
ki Komonizm cereyanlarının 
kuvvetlendiğini gördüler, On
larılaHitlere sarıldılar.Almanya-

. nın iç ve dış siyasada aciz 
mevkide bulunuşu, bütün parti· 
!erin iktidar mevkiinde denen· 

· miş oluşu, Komünizm korkusu 
genel efkarda şu kanaatı do
ğurdu. 

- Hepsini denedik, birşey 

Kız Lise 
Öğretmen 
Kadrosu 

• 
ı 

Kız lisesinin öğretmen kad
rosu dün Kültür baka.ılığından 
ilbaylığa bildirilmiştir.Kız lisesi 
dikiş - biçki öğretmenliğine 

Bolu orta mektebinden bayan 
F'~ fizik öğrclmenliğine 

bayım Miifıııhat, Fransıua 6ğ· 
retmenliğine bayan Zübeyde, 
riyaziye öirebaeniğine bay 
Emin. I91aue öğretm.eelijine 
bay Hacer, Tcimya öğretmenli· 
ğine bay Ligor, beden terbiyesi 
öğretmenliğine bayan Feride, 
resim öğretmenliğine bayan 
Bedia, Türkçe öğretmenliğine 
bayan Fikriye, tabiiye öğret

menliğine bayan Neziha atan
mışlardır. 

Bayan Fikriye ve Neziha staj 
müddetlerini bitirdikleri için 
öğretmenliğe terfi ettirilmiş

lerdir. 
Ders saatı artan bayan Fe

ridenin ücretine sekiz lira, bay 
Ligorun ücretine yirmi lira,bay 
Eminin ücretine altı lira, bayan 
Zübeyden\n ücretine sekiz lira 
bayan Mübahatın ücretine de 
yirmi lira ilave edilmiştir. 

lzmir kız öğretmen okulu 
tabiiye öğretmenliğine bayan 
Edibe, Erkek lisesi Ingilizce 
öğretmenliğine de bay Hamit 
hmail atanmışlardır. 

Almanyaya 
ihracatımız 

935 yılının ilk altı ayı zar
fında Türkiyeden Almanyaya 
42,917,000 marklık ihracat y.a
pılmıştır. Görülüyor ki bu yıl 
Almanyaya altı ay içinde 22 
milyon marklık fazla ihracat 
yapılmıştır. 

Ayni devre içinde Alman
yadan Türkiyeye 33,423,000 
marklık ithalat yapılmışbr. 

Aradaki fark 9 milyon mark 
olarak Türkiyenin lehinedir. 

Bu feyizli ilerilemeye bakı
larak bu yılın genel ticareti 
200 milyon marka muhakkak 
surette çıkacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yapamadılar. Bir kerre de on 
senedenberi bağıran, ve çok 
şeyler vadeden şu nasyonal 
ıosyalizmi tecrübe edelim. 

Teşbihde hata olmaz. 
UDenize düşen yılana sarılır" 

derler. Mutlak bir aciz içinde 
kıvranan Almanya bir kerre 
de Hitleri tecrübe etmek ka
rarını verdi. Bu kararında sa
mimi idi. Zira Hitlerin iktidar 
mevkiine bir hükumet darbesi 
ile geldiğini, zorbalıkla işi eline 
aldığını söyliyenler hakikatı 

ifade etmiyorlar. Çünkü normal 
şerait içinde nasyonal sos
yalizm iktidarı ele aloıadan 
Hindenburg gibi alman milletinin 
umumi sevgisini kazanmış yük
sek bir şahsiyetin karşısında Hit· 
ler reisicumhur intihabatında 
on sekiz milyon rey kazanmıştı. 
Bu hidise altı kişi ile işe baş
lıyan Führerin be:ı altı sene 
içinde etrafında toplamış oldu
ğu kavvetin derecesini ifadeye 
kafi gelir zannındayım. 

Versay muahedesinin ağır 
bağları, 1918 den 1933 e kadar 
on beş sene Almanyanın mu
kadderatını aline geçiren muh
telif hükumetlerin acziçinde 
çırpınmaları içtimai sefaletin 
genişlemesi nasyonal sosyaliz
min vaziyete hakim olmasının 
başlıca amilleri arasında sayıla
bilir. 

"E-Iak.k.ı oca.k<>~ıu. 

RL 
Belediyeler kongresi 

Şarbay Dr. Behçet Uz 
Dün ft~nkayaya gitti 

Şarbay doktor B~'1çet Ur, 
dün sabahi trenle Ankaraya 
hareket etmiştir. Doktor Beh · 
çel Uz Anka.rada ayın 25 inde 
top!aaacak Uraylar (Belediye· 
ler) kon,,.res:nde lzmiri temsil ., 
edecektir. 

l:ımir Urayt, kongreden Lan 

dilekle;de bulunmuştur. Haber 
aldığımıza göre kongrenin üze
rinde duracağı en mühim mes
ele, b?lediyeler varidatının art
ması olacaktır. iç bakanlığın

da? belediyelere yenide~ şe.hir- ı 
lerı alakadar eden bazı ımtıyaz 
lar verilmesi i:stenecektir. 1 

Anlaşılmaz kayıtsızlık · 
Bizden maU almak istiyenlere teci
merlerimiz Niçin cevap vermiyorlar? 

Berlindeki Türk Ticaretodası 
Türkofise başvurarak ihracat
çı tüccarların dişarı piyasalar
da tecime( ciddiyetiınizi bozan 
bazı bareketlerincen şikayet 
etmiştir. Bu hususta gelen bir 
raporda deniliyor ki : 
-Türkiyeden mal almak üze

re Odamıza birçok müracaat
lar yapılmaktadır. 

Teessüre şayan olduğu ka
dar dikkate değen bir nokta 
varsa da, mal almak üzere 
Türk firma arına müracaat 
eden bazı Alman firmalarına 
tüccarlarımız tarafından en 
ufak bir cevap dahi verilme
mesidir. Bu suretle ele geçen 
birçok fırsatlar kaybolmaktadır. 

Bir misal zikredebiliriz : 
Türk yeden zeytinyağı almak 

üzere muhtelif Türk ihracatçı
larına müracaat eden bir Al
man firmasına Türk ihracatçı-

!arından hiçbiri cevap verme
miştir. Bunun zararı tahmin 
edildiğinden fazladır. Bu ce
vapsız kalış, yabancılara karşı 

mahçup kalmamızı da iycap 
ettirmektedir. 

Ekonomi krizinin bugün da
hi devam etmesine karşı Türk 
Dış tecimi, Cumuriyet hükü
metinin uzağı görür siyasası 

sayesinde memnuniyete değer 
bir surette inkişaf etmektedir. 

Bılhassa Almanya ile olan 
münasebetlerimiz hemen her ay 
biraz daha büyiımekte ve kuv
vetlenmektedir. Bu itibarla te
cimerlerımizin kendilerine vaki 
olan müracaatlara hiç olmazsa 
bir " Hayır " cevabı vermele
rini memleketimiz adına bir 
vazife bilmerini dileriz. 

Türkofis bu mesele ile ön
emli bir surette, alakadar ola
cak ve tüccarlanmızı ikaz 
edecektir. 

~--.._...._ ... ~~~~ 
Üzüm fiatlarında 

İstikrar 
Borsada son günlerde uzum 

fiatlerinde kaydedilen istikrar 
devam etmektedir. Fiatlar tut
kun ve muamele hararetli ol
maktadır. Üzüm kurumunun 
zaman zaman ve lüzum hasıl 
oldukça borsadaki müessir mü
dahaleleri üzüm fiatlerinin bir 
derece yükselmesine amil ol
duğu gibi matlup olan istikra
rı da hasıl ettiği memnunivetle 
görülmüştür. 

Fabrikalarda 
Hasta revırleri 

Sağlık ve soysal yardım di
rektörü bay Cevdet Şakir Sa
racoğlu, genel sağlık nizamna
mesi mucibince işçi i~eten fab
rikalarda inşa edilecek hasta 
revirlerinin bir ay içinde ta
marnlanmasını bildirmiştir. Bu 
taahhütlerini yerine getirmiyen 
ve işçilerin sıhbatile alakadar 
olmıyan müesseseler hakkında 
talima:namenin gösterdiği ce
zai kayıtlar tatbik edilecektir. 

EL HAMRA Sinemasında Telefon : 2573 

BU AKŞAM 

MACAR ROMANSI 
MARCELLE CHANTAL 

FERNAND GRAVEY 
• E M VI TUNANIN MEŞHUR 

ROD SANDOR 
Çigan orkestrası 

PARAMUND JURNALDA: Mısır güzeli dünya güzellik 
kraliçesi seçildi, Habeşistanda umumi seferberlik, iki cep
hede hazırlık ve en son dünya haberleri. 

SEANS SAATLERİ 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi : 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar : 13 te başlar. 

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram· 

'DEf iN[ ADASI 
Türk Sözlü 

_ 22 Teşrinlevel _193~ 

- ,, 

Karnesiz 
Komisyonculaı· işden 

men edilecekler 
Dün Gümrükler Genel Direk-

törlüğünden lzmir gümrüğüne 
bir bildirim gelmiştir. Bu bil
dirimde karnesiz gümrük ko· 
misyoncuların'1an bahsedil
mekte ve " yapıkıı • edeme
ler neticesinde ban ru-ük
lsrde karnesiz komisyonc ra 
tesadüf olunmuiiur. ,, denil
mektedir. 

Buııdan ra hiçbir güa-
rüğe karnesiz komisyoncu so
kulmaması ve bu gibilerin der
hal gümrüklerde muamele yap
maktan menedilmesi bildiril
mektedir. 

Kendilerine a· d firmaların 

işlerinden başkasının işlerini 
yapanlar ve gümrükte takib 
edenler işden menedilecak
lerdir. 

Müteaddid defalar tekid edi-
len bu emrin kat'i şekilde tat
biki için derhal tertibal alı
nacakhr. 

Kutuluk 
Romanyadan kereste 

ithaline müsaade . 
Edildi 

Piyasada son günlerde kutu 
buhraoı baş gösterdiği ve bu
nun için biri Ilbaylıkta biri de 
Türkofiste olmak üzere iki top
lantı yapıldığını yazmıştık. 
Kutu darlığını ve bu yilzden 
hadis olacak müşkülatı vak
tında hisseden Ekonomi bakan· 

r KÖŞEMDEN 
Ruhlarla Mülakat 

S .. .. .. d- ortalıkta 
ayım gunu gun uz 

d b. eıııur 
çıt yok. Saat on a ır ın . 
geldi bizi de yazdı, gitti . Ço 

' ıııa· luk çocuk bir odada, ben 
1 

samın ba~ında şakaklarıııı 
' du· 

avuçlarıma almış düşünüp • 
rıırken kolumun altında 111'

5 
P 

kımıldamağa başladı. Masan~. 
altında, üstünde, sağında, :ıu. 
(unda canlı bir mahluk '1° ıde 
benden başka . . Herha 
d d. • . . tt oısuıı· e ım ya ıyı saa e but 
lar benimle. uiraşı.yor, ya. • 
ruhlar geldi. Falat güpe 1°~1 
düz de selmezfer ya- ·ıı· 
öyle değilmiş, bayağı gipe~~er, 
düz bem ziyarete geiııııŞ. 

1 
masa bir daha k•ıld.Oı. ••Eg·er 
declilll bir ruh isen •asayı a!l

1

1 o· 
ağır döndür, yazı takımının D • 
duğu tarafı önüme getir!" :. 
diğim oldu. Oh ne alal! R~,. 
larla görüıme usulünü bat ·~ 

d • ·ştı• 
lan gibi yapmadım, egı 

dim. Elime kalemi aldı~: ]iı!I' 
- Ne söyliyeceksenıı. e (ıl' 

deki kalemi siz idare edıp 
ğıda yazınız, dedim. 

Kalem başladı oynaınıya:bU" 
- Ben Nasreddinin ~u·ıııo 

yum, diye yazdı. Birden ıÇ;eJll 
bir korku girdi. Fakat (ıa dıı
güzelce, uslu uslu yürüyor 

Devam etti: al" 
- Sen bir kadının Y O.-

sözünün nakledildiğine k•: tJ 
da beni aleme mat ınas ~ 
ettin. Ben ne o kadının Y~rı-· 
vardım, ne de masasını ~ 
dürüp döndürüp yere çafP ,,.ı 
Sen ki benim hayatıının ~ İJI· 
geçtiğini okumut bir kişiJ 
Hiç düşünmedin mi? dil'• 

- Affet hocacığım de ,o' 
senin uslu olduğunu ileıııe lıİ' 
racak değildim amma. fşt~,, 
gevezelik oldu, kusura ba tir. 
Şimdi senden bir ricaın. ft' 
Bana Tunalı Hilmiyi çağıl" 

lığı piyasanın acil ihtiyacını te- tir misin ? 1" 
min etmek üzere Romanyadan Ricam kabul edilınit ;,, 
muvakkat kabül suretile IUzumu gerek ki kalem durdu'. Jıef 
olan kerestenin ithaline mü- diyeyim bir saat siz deyıD ·ylı 
saade vermiıtir. işittiğimize s:ıat ; masanın başında 0 

11e 
göre bu keresteleri üzüm ku- bekledim, ?e ge~e? var~ııJdO 
rumu celbedecek ve piyasa giden.. Galiba sıhır bo '1101 

ihtiyaci bu şekilde temin edil· dedim. Dururken kalem 
miı olacakbr. titredi. Başladı yazmağa : 

Kurum bu husuta icip eden - Gelmiyor oğlum. 
teşebbüslere derhal tevessül Nereden? b·r 
etmiştir. Ankaranın havasınd•: 61' 

lıue-ıüııım:lm'!!ll!!lm•~ türlü ayıramadım. Mübar~ 91ğ Miraç cek zaman buldum sanıı1 ; 0111-
Miracı nebevinin önümüz- ~ olsaydımda Atatürke ka5 ğır' 

deki cuma günü akşamı yani ~ mek istiyenlerden bağıra ç:i)'°r' 
cumartesi gecesi olacağını hıncımı ben de alsaydıııı yof. 
sayın ulusa bildiririm. ~ Can sıkıntısından duraııı1 df 
lzmir müftü: Rahmetullah ~ Hala diyor hale o büyük a ~e· 

rzro,a:z.xzzz:.rz:zzJ(7Z7ZZ77/ X/ZJ, ııır 

S D 
mm kıyınetıni anlamıyan rııı•f• u eposu !ev bir kaç danede olsa va 
ne yazık.. e~P 

Kadifekalesinde - Hocam merak. et~ııl'r 
hak yerini bulur dedııııl ı-ııJP 

Yapılacak da cezasını görürler, a 11· 
k h · · • - gı· •0 de Y , aş ı epımızın yure ,..; ,rf 

Kadifekalesinde Belediye ta- yor, hepimizin yüreğinde,.. 1ı1ıı' 
rafından ora halkının ihtiyacı- lanın canı işte odur. Sen 11e 
na cevab verebilecek güzel şu Italya _ Habeş Jca~~at.; 
bir şehir gazinosu yapılacağını olacak haber verir ınısırı J:• 
yazmıştık. Orada su olmadığı et"" 

K 1 Hoca hemen cevap v d'.P 
belediyece anlaşılmıştır. a e- _ Oğlum sen beniın Y~ ~· 
nin yakınında lmariye mahal- i eıo• 
leai halkı da mahallelerine su gitti, kavga bitti hik Y 1 c•~' 
isal esini istedikleri için ilbaylık mi yor musun. Iıte öyle ~ :ee'~ 
gerek bu mahalle halkının su amma kimin yorgan~ . I~ 110" 
ihtiyaçlarının temini ve gerek belli olmaz. Allahın ııı f' ıP' 
burada vücude getirilecek olan Bu kavgada İngiliJ• ~el~ 
kuruluk için dikilecek fidanları ıız siyasetinin sonu ne 0 

sulamak üzere tam Kadifeka- dedim. 11,ııı· 
lesinin tepesinde bir su depo- - lngilizlerin politika•• 11 ıı~ 
sunun yapılması lüzumunu na- başka bir şeydir oğlııın °Ô,~' 
fia milesseseleri komiserliğine sen anlarsın ne ben. ~eğ~' 
bildirmiştir. Bu depo günde doğrusu lafın yeri, sırası poıf 
40-50 ton su sarfiyatını temin Fransızlara gelince : Ben l•' pı 
edebilecek büyüklükte olacaktır. kara ile görüştüm. o'Ne ııı' 

Damızlıklar şiş yansın ne keb•.~·~ gaceP: 
Karacabey harasından lzmir verelim, ne de dönilfil f'. 

köyleri için 20 boğa sabo alın· direlim gibi siyaset k~~ 
mışbr. Konya harasından d• ~ lar. Sen onların biz loi ~ ~· 
Montofon cinsinden daha yirmi !.beraberiz dediklerin~ P~aıtl ıı
boğa satın alınacak ve köylere , "-dilik kulak as ... ma .. Zır~ el 
tevzi edilecektir. sırada kalemi biriıi ıt 

d 
y 
d 
lı 
! 



Eritreye 
Daha yüz uçak 

Gönderdiler 
lst b 1 Ö d an u, 21 ( zel) - Roma· 

an alınan haberlere göre ltal· 

d
Yanhlar son günlerde Eritreye 
a a .. 

1 • yuz tayyare göndermiş· 
trdır B ki .. se . · u uça ar ıkışer tane 

d. rlı ateşli tüfekle mücehhez· 
ır er. 

~alyanldr Musali
en ri~at ediyorlar 
l:Sl Başlara fı I 11cı sav tada -

r ltaıyan cephaneliğl 

1 lnfllAk etti 
u

11
;tanhul 21 ( Özel ) - Ber

ltaı en gelen b r habere göre 
ltatan Soınalisinde Dudubdeki 
ka tYan cephanelikleri bir sui-

s e . 
ltıi ti sen olarak infilak et-
ta ş ~· Cephanelikleri muhafa
olııı e 'ı n 100 kadar nefer telef 

Uş ardır. 

~:dis • Ababadan bildirildi· 
lıaı' göre, şimal cephesinde 
•~.~anlar Habeşlerin bir teca-
"•Un" b Yan u eklemektedirler. ltal-

lerın başkumandanlığı, Habeş· 
te tıı" Çete harbı yapacakları 
ltııy utekabil taarruzda bulun· 
lerj acakları hakkındakı haber-

ne ra· tak . gınen taze kuvvetlerle 
vıye d"I . b Se e ı mış ulunan Ras 
Yunı d 'e• ., or usunun tecavtize ge· 

• ''gı . y· nı zannediyorlar. 
~la ın~ Habeş çevenleri Gocam 
ille Yetinde seferberliğin tama
lec: :uv~ffak olduğunu, böy
oldu· u vılayetin isyan halinde 
di!i·~una dair haberlerin ken
Ru:ınden yalanlamış bulundu
lıra~ söylüyorlar. Daily Tel
Yuın Rar Kasa ve Ras Se
kişilik or~ularının üç yüz bin 
!erin· hır kuvvet teşkil ettik
İçin ~iih~nlar'.n Aduayı istirdad 
cek.ıer' Y_uk hır tecavüze geçe-

ını yazıyor. 

Durum Habe,ıere 
ı\d· MUsaltllr 

te ıs·Ababa 21 (A.A) - Ku-
y Cepb • 

h esınde durumun dur-

c,;h ol~uğu bildiriliyor. Ogaden 
Oğlj esınde ltalyanların Cerl
lerjh su noktasını işgal ettik-

"' d . tad aır şayialar dolaşmak-
ır. B 

teı_· . ununla beraber oradaki 12 ıst •aııı as;ıoııu çalışmakta de-
bir ediyor. Henüz gerçekten 

beşle~~.arebe olmamıştır. Ha
Yığtııa. ıgre bölgesine kuvvet 
rad<I ~<1 devam ediyorlar. Bu
•aitti Urum kendilerine mü
araz· r'. Ahalinin çetin durumu 
oı ... ının arızalı ikliminde ag" ır 
"'isı . . ' 

llıah . ıhtıma!ki bir za· 
• .. 1 • 
ilerle Çın ltalyanların burada 
''• llıele · •ı"• "" rıne engel olacaktır. 
" dh •••••• '4, So 111111

'''
1

'
111111111

••••••• 

~Uyr • n Yazdığım kelimenin 
Ugıı k•. 

U~ad agıdın ü7erinde hızla 
b I Ve 
İte I Yazıyı boz c u. Birden 

<a!e · 
, f\j ın yıne yerme geldi: 

Y•,et . ~ne lazım senin bu si
ışı 

lap d ' ınasanın altmda şa· 
\ı' . ııruyor k .. .. k' 
tır • oy onune çe ış-

b ' Uyk İ~i de un gelirse yat, bırak 
lleu: . rahatsız etme diye hid

, hır 'h 
...._ S:z 1 ~ar . ç'.ktı. 
1 kımsınız dedim. 

..... !(• 
llıed R. ıın olacak mışım Ah-
d1·h asıın . D h ..• ., nıi? ... a a ogreneme-

: lia Pardon üstad dedim. 
ı.. B<ık . 
l\•nt gıtmedeu evvel sana 
b ilıa· 
ab gası oğlu Salahittinin 

d asının söylcd'.. . d e 3 ıgını everim 
Yor :~ de ona söyle: hani di-
l~ Rluın · say ·· .. L •bii b' ' ım gunu Kontro-
Yöb ır ata binerek yapacak 

Rın . . • 
~aktı Yerıerıni öyle dolaşa-
0Yle ~:~.Bakıyorum da hiç te 

...... gıl.. 
S" 1 ~e , .. 0

1
Y evim üstad kendisi-

~ oy ey . 
'1ellli fı eyım dedim. Acele 

rlattıın attım. 
TOKDIL 

•• 
Universitede coş un bir toplantı 

Gençler: ''Biz Atatür için çarpışa çarpışa ölmek 
isteriz.,, diye hey,...,'"'.u1.nlı söylevler verdiler 

ANKARı\ 21 ( Telefonla ) - Kültür Bak , nhf'ı l:ültür direk
törlerine bir yayım göndermiştir. Bunda bazı ilk mekteplerdt 
talebenin ond'1n fazla defter almağa mecbur edildiğinden bah
sedilerek bunun talebe ve.ilerinin haklı şikayetini ruuc'p c~duf:u 
bildirilmektedir. Bakanlık ilk okul!arın birinci sınıflarında iki, 
diğer sınıflarında üç defterden fazla ku!lanı!mamasını res;m ve 
el işlerinin k atlara yapılmasını bildirmişti r. 

ANKARA 21 (Telefonla) - Bugiinkii Kamutayda kredi 
kooperatifleri hakkındaki kanun layıhasmın müzakeresi ikmal 
edilerek kanun aynen kabul edilmiştir. lzmir rıhtım ~irketine ait 
binaların satılmasına ait kan un layihası da kabul edilmiştir. 

Belediyeler kongresinde içbakan 
önemli bir söylev verecektir 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ayın yirmi dördünde 
toplanacak olan belediyeler kongresinde içbakanı 
Kaya önemli bir söylev verecektir, Kongre aza '.arı 

Halkey;nde 
bay Şükrü 

hertaraftan 
gelmeğe başlamış bulunuyor. 

Ankara, 21 (Telefonla) - Burada ekmek fiatlerine bir kuruş 
zam yapılması kararlaştırıldı. Bu suretle son ayda Ankarada 
fiatler iki kuruş artmış bulunuyor. 

Baltık denizinde ve At-

Bir 
lantikte fırtınalar 
çok vapurlar 

limanlara 
battı - Elli vapur 
sığındılar 

lstanbul, 21 (Özel) - Kopen!ı.ag'dan bildirildiğine göre Da
nimarka sahillerinde müthiş bir fırtına hüküm sürmekte olup üç 
gündenberi fırtınanın şiddeti bir kat daha artmıştır. lmdad isti
yen bir lngiliz vapuru batmış, 22 tayfası boğulmuştur. Fırtınadan 
batan başka vapurlar da vardır. Son haberlere göre elliden 
fazla vapur fırtınaya ulularak en yakın limanlara sığınmışlardır. 
Almanya sahilleri ile Kopenhag arasında deniz münakalatı dur
muştur. Şima 'i lngilterede lskoçya ve Ir;andada büyük fırtınalar 
oldu. Atlantikte İmdad istiyen bir lngiliz vapurundan haber 
yoktur. Birçok vapurlar bu kazazede vapuru aramaktadırlar. 

lzmirdek· kutuluk ke.-este 
Buhranı Önemle takdir ediliyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ekonom k bakanlığı lzmirde kutuluk 
kereste buhranını önemle tetkik dmektedir. Kutuluk kereste 
ihtiyacını temin ermeyi teahhüd eden Zingal şirketi teahhüdünü 
vaktinde iyfa edemezse bakanlık hariçten kereste getirmeyi 
düşünecektir. 

Ankara, 21 (Telefonla) - lzmir Liman idaresi Çamaltı 
memlehasında tuzlardan aldığı yükleme ücretini arttırmak 
istemiş ise de ekonomi bakanlığı kabul etmemiştir . , . ........... 
T:11~~n TAYYARE Sineması T~•:!~n 

Bugün 
FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 

ebedileştiren en büyük filimlerinden 

Sokak Çiçeği 
devamlı kahkaha - Nefis musiki - cazip sahneler 

F ransiska Gaal, bu filimde zoraki ark ek rolünde olup 
seyircileri güzel sesi ile gaşyetmekte ve 

mütemadiyen güldürmektedir 
Ayrıca : Dünya havadisleri - Türkçe sözlü 

MIKİ karikatür komik 
Dikkat : Fiyatlar ucuzlamıştır. 50-40-50 kuruştur 

······························································~······,,.·ı·········· Seans saatleri:Hergün 14,30 - 16,45 - l!I - :tı,15 
Cumartesi günleri 13,20 - 14,30 talebe seansı 
Pazar "nüfus sayımı dolayısile" 14,30 da başlıyacaktır. 

Ankara, 21 ( Telefonla ) Burada bulunan uçuncü 
genel espektör bay TahRin muhtelif bakanlıklarla temastadır. 
Daha bir ay kadar burada kalacaktır. ikinci genel espektör 
General Kazım Dirik te bugün tarım genel müdürü ile Trakyada 
göçmen'eı in ihtiyaçları hakkında üç saat kadar görüşmüştür. 
Yeniden teşkiline karar verilen dördüncü genel espektörlüğe 

1 
korgeneral Hüseyin Abdullahın tayin edileceği söyleniyor. 
Dördüncü espektörlük bölgesi için bir av kanunu da hazırlanıyor. 

f 

Genel Nüfus sayımının 
ilk sonuçlarına •• 2ore 

emlekette okur yazarların sayısı 
Yüzde otuzu geçiyor 

A'lkara, 21 ( Özel) - Genel nüfus sayımından alınan ilk 
netice:ere göre memlekette okur yazarların sayısı yüzde otuza 
yaklaşmışlır. Sayımda sarfedilen kaat miktarı 140 tondur. Baş· 
bakan ls'llet lnönü sayımın kati neticelerini kamutayda bildirir
ken mühim beyanatta bulunacaktır. 

lzmlrde 
Duyduğumuza göre lzmirde nüfus genel sayımında nüfusun 

tezayüt nisbetinin şimdiye kadar dünyada tesbit edilmiş en 
yüksek tezayüt ni~betlerine muadil olduğu anlaşılmıştır. 

Nüfus miktarını ayın yirmi beşinde istatistik genel direktör
lüğü ilim edecektir. ilçeler arasında sayımı en evvel bitiren 
Kemalpaşa il\esidir. 

927 Senesinde yapılan tahrir nüfusun neticesine nisbetle 
evvelki günkü sayımda lzmir nüfusunun sekiz senede yüzde 
otuz kadar çoğalmış olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Fransa için çok 
aaliyetli bir hafta 

Laval'ın özel muvaffakiyeti 
Alman gazeteleri ne diyorlar? 

Paris 21 (Ö.R) - Bu hafta Fransa için iç siyasada çok faa
liyetli bir hafta olacaktır. 

Yarın sabah (bu sabah) kabine kurulu B. Laval'ın başkanlı· 
ğında toplanacaktır. Öğleden sonra B. Laval kamutayın finans 
komisyonuna gidecek ve bütçenin siyasal kısmı üzerindeki endi
şeleri dağıtacak bir diyevde bulunacaktır. Çarşamba günü Elize 
sarayında B. Albert Lebrun'un başkanlığında bakanlar kurlu 
toplanacak ve Perşembe günü radıkal sosyalisi parisinin kangresi 
toplanarak hafta sonuna kadar devam edecektir. Ayrışık radi
kallar kongreye bir manifest göndererek radikalların sosyalist
lerle birleşmesi aleyhinde bulunacaklardır. 

Berlin 21 (Ö.R) - Laval'ın iki dairede birden seçilmesi Ber· 
lin gazeteleri tarafından önemle tehir edilerek kendisi iç n 
şahsi bir mazariyet sayılmakta ve durumun bundan hissedilecek 
kadar kuvvetlenmiş olduğu ileri sürülmektedir. 

Bir Şölen 
Paris 21 ( Ô. R ) - lngilte

rede Fransız birliği sosyetesi 
tarafından 23 ilk teşrinde ve
rilecek bir şölenin unur konu
ğu olmağı kabul eden Mareşal 
Petain Londraya hareket et
miştir. Bu şölende bir çok In
giliz ve Fransız devlet adanı
lan bulunacaktır. 

Felemenk 
Kraliçesinin bir 

. . 
emırnamesı 

lstanbul, 21 (Özel)- Fele
menk kraliçesinin bir emirna
mesi Italyaya ve müstemleke· 
lerine silah ve cephane sevki

yatını yasak etmistir. 

~ir yalan 
Avda Avuslu;oya el~lsl 

· Yaralandığı yalandır 
Berlin, 21 (Özel) - Berlin 

büyük elçisi bay Hamdinin bir 
av emasında Avusturya elçisini 
yaraladığı hakkındaki haber 
tamamen asılsızdır. 

Y. A. - Anadolu ajansımn 
Berlin aytan da bu haberin 
asılsız olduğunu bildirmektedir. 

BERLINDE 
3 kişi Çek sefc.!"ethane

slne hücum etliler 
lstanbul, 21 (Özel) - Ber· 

!inde üç şahs Çekoslovak elçi
lik binasına ~ecavüz et.-:ı:şler· 

se de tevkif edilmi§lerd.ı. 

Güreşler 
Ankara, 21 (Özel) - Dün 

a' cşam yapılan güreş müsaba

kaları netice al111madan bit-

• 

f fl'/lGL'I SVu. 

lstanbul, 21 (Özel) - Lon· 
dradan bildiriliyor: B. Artüı 
Henderson vefat etmiştir. Hen· 
derson 1883 de doğmuştur. 

Evvela çırak sonra işçi olarak 
hayata atılmış, mahalli sendi· 
kalarda işyarlık yapmış ve 1903 
de ilk defa olarak işçi parti
sinin saylavı olmuştur. Loyd 
Corç ve Mac Donald kabine· 
!erinde dış bakanlığı etmiştir. 

1932 de silahları bırakma kon
feransının başkanı olmuştur. 

Galde 
Genel grevler 

Londra, 21 (Ö.R) - Gal 
memleketindeki madenciler 
grevi devam ediyor: Grevciler 
gündeliklerinin iki ş.lin artıril

masını istiyorlar. Madenciler 
birliği Gal grevcilerine müza

herette bulunmak için geı:el 
grev ilanını esas itibarile ka

bul etmiştir. Bunun için Kardif 

şehrinde bir konferans yapıla

cı.ktır. Madencilerin ve patron
ların delegeleri bir anlaşma 
imkanını aramak üzere hükü
met delegelerile görüşec<!kler
dir. 

Arjantinde 
ltalyan aleyhdarlığı 

Boynes Ayres - ltalyanlar 
aleyhine yirmi beş bin kişi mi
ting yaptılar. Miting neticesin
de Habeşlilere yardım etmeği 

karar altına aldılar ve derhal 
onbin Ingiliz lirası topladılar. 

7 1 
Yurtdaş: 

TUrk hiç bir sava,ta 
diğer uluslardan geri 
kalmaz.Arsıulusal art
tırma gününde de öde
vhıl yap. 

U. Ekonomi ve art
tırma kurumu 
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Aziz rens, bu hai etrafına beş yüze yak n 
Bir kuvvet toplamıştır kend· si e temasa irişeceği 

General; melaneti ve hileleri 
sayesinde kendine kuvvetli bir 
taraftar bulmuştu. Mea;leketimi 
muhafaza edeceğim diyerek, 
masumiyetinden bahsederek 
gün geçtikçe ahaliyi iğfal edi
yordu. 

Prens Edmon; gece Premres 
Sofiye ile konuşuyordu. Harbın 
ba müthiş amnda bu sırtlanın 
milleti iğfal edeceğini akhma 
bile getirmezd m. 

Rober - Aziz prens, bu hain 
etrafına beş yüze yakın bu 
kuvvet toplamıştır. Tevkifi hu-
susundaki bütün gayretlerim 
boşa gitti. Kendisile temasa 
girişeceğim. Müsaadenizi rica 
ederim. Etra:ındakilerini ikna 
ile uğraşacağım. 

Prens Edmon - Çok dik
kath davranm, bayabmzı teh-
likeye koymayın. 

Rober kıyafetini değqtireıek 
kar nlıklar arasına daldı. 

General, Birginllı izbe bir 
evinde oturmuş, milleti müte
madiyen prenses ve prens aley· 
hine teşvik ediyordu. 

·yetinden birii; General 
bir adam sizi görmek istiyor. 
içeriye alalım mi? Rober içeri
ye girdi. 

General vay Rober sen misin? 
itimadımı kaybettin. Vıyoletle 
evlenmiş in. Anik Prensesin 
adamısın. Fakat; behemehal 
ezileceksiniz. Ne cesaretle ya
nıma geliyorsun. Yoksa Pren
sesden bir haber mi getirdin? 
söyle bakalım? 

Rober - General cenahları; 
neden itimadınızı kaybettim 
kalp yohmdan saraya girilir. 
Benim Prensesle bir münase-
betim olamaz ve hiç bir haber 
getirmedim. Birgide olduğu-
nuzu bu akşam Viyoletten 
işittim ve hemen sizi ara
clun Ye buldum. Bu kaba
hat mı? Köydeki teveccühü-

ar 

nüz.ii kazanmıştım.Buraya avde
timden itibaren emirlerinizi ifa 
ettim ve bu yolda ipice para 
da sarfeftim. Hizmetimin mü
kafatı bu mudur? 

General - Viyolet mi sitl 
sevdi! Ne münasebetle o ka
dınl alaka peyda ettiniz? .• 
Prensesin fesat ve hiksine esir 
olmadığınızı bana nasıl temin 
edebilirsiniz?.. Hani teşkilati
nız, adamlarınız; yol<sa sizi 
şimdi· ellerinizi, koilannızı bağ
lar, bodruma attıracağım. 

Rober; Ben kimseye alft 
olamam efendim. Yurdumun 
halas ve hürriyeti uğrunda ça
h~tığım~a iman ederek köy
ferden avdetimde heman gizli 
bir s ~lle te.ıkilal yaptım. 
Bütün kazandığımı feda ettim. 
Ne güzel bir takdir; cebinden 
bir kağıt çıkara,..ak, işte gene
ral, gayretin, fedakarhğtmın şa
hidi; neyapayım, bu kadar gü
cüm yetti. Auc.ak (74) kişi 

komitama alabildim. Açık 

arzedeyicı. Ben hakarete ge· 
lemem. ve ölümden de kork
madığımı bilirsiniz ceneral, .. 

General - Listeyi eline ala
rak; ha adamlar nerede? Silah
ları var mı? (74) kişi epice bir 
kuvvet; Rober hemen kızma; 

Viyoletle münasebetinizi söyle
diler. Şüpheleomeğe hakkım 

vardır. Bunu takdir efmeniz 
icabeder. Cesaretini, fedakar
lığını bilirim. Sana hakaret 
eden yok; haydi koş ve bu 
adamları, birer birer buraya 
yolla. Bize iltihak etsinler. Sa
rayı basar ve hepsini tepeleriz. 

Rober - Hepsinde silah 
var; saraydaki muhafızların de· 
posundan birer birer aşırdım, 
onlara dağıttım. Viyoleti 
sevdim. Bu bir kabahat mı'? 
Gönüle kumanda edilemez. 

....... fi+es 

ç ardan korka 

bahusus gönür yolundan sarayın 
her türlü esrarına vakıf oldum. 
Prens Edmonun itimadını ka
zanmağa mu affak oldum. 
Hatta o derecede ki ; sizi ta
kibe memur oldum. Her emri-
nize itaat ederim. Yalnız gön
füme kanşmayımı general ce· 
vapları L. 

General : Bravo Rober ; 74 
müsellih ad:ım ; tabii bepisi 
de ce5ur, fedakar vatanperver 
gençlerdi ... Zekfı ve gayretinin 
mükafabnı göreceksin. iki yı
lanm başını ezdikten sonra sa
rayda saadetim sen olacaksm. 
Benimle göı-üştüğünü kimseye 
söylemiycceksin. Gönlüni:ize ka
rışmaka hakkım yoktur. Buna 
emin ol : Prenses ayaklannm 
ucunda yalvarırken göreceğim. 
Lakm asli merhamet etmiye
ceğim. Prensesin ciğerini del
mek de ilk i,im olacak. 

Rober - Adamlarımı ikişer, 

üçer maiyetinize getireceğim. 

Demir gibi gençler, yalnız kuv
vetimizi tamamen topladıktan 

sonra işe başlamalısınız. Asker 
onlanı:ı elinde: şehir içinde bir 
birimize düşersek düşman sür· 
leri a~ar ve bütün fedakarlığı
r..:uzm neticesini göremeyiz. Or
du Prenses Edmona sadık bu
lunuyor. Hepimizi asarlar Ge-
neral cenaplan. Siz asker ara
sında ugraşmalısınız. ve muvaf
fakiyetimiz buna bağlıdır. 

- Smm V<ır -

25 birinci t~01rin cuma 

gününden itibaren 

TAY A E 

çocuk ar 

Ç i vr il cihetin 
Afyon i e 

Denizli 20 (Özel) - Bugün 
Denizlinin yeni ilbayı Ekrem 
Erteni ziyaret ederek ( Yeni 
Asır ) namına sorduğum sual
lere aşağıdaki cevapları aldım: 

- Yirmi yedi senelik idare 
memuruyum. Müddeti memuri
yetim kaymakamlık,mutasanflık 
ve ilbaylıkla geçmiştir. Her 
yerde bulundum. Memuriyet 
hayatır:ı bana dün ile bugünkü 
idare tarzının mukayesesi hak-

Dmizü. Valisi Ekrtm Eıttni 

kında güzel bir tahfil fırsatı 
vermiştir. Bugün görüyoruz ki 
her yerde genel asayiş ve sü
kun istenilen durumda.. Bu, 
Cumhuriyetin tesis ettiği bir 
intizamdır. Bunu Denizlide de 
fazlasile gormekle sevinç du
yuyorum. 

Denizli halkı münevver bir 
kütledir. Bu kütle idari işlerde 
daima iyi muamele ve kolaylık 
görmek ister. işte bu maksada 
matuf olarak yürümeği ve il 
teşlcilatını ona göre tanzim ey
lemeyi kendime öniş sayıyorum. 

İlde kültürel durum fena 
değildir. Bununla beraber işte 
daha ciddi önem vermek ve 
bilgi cephesinden ilerilik ka
zanmak lazımdı. Maarifle te
mas ve dorumu teftiş ve t~d
kik ettikten sonra bazı tedbir
ler almak lüzumu duyuJdu. 
Köylerde birkaç köyden mü· 
rekkeb müşterek okul şeklini 
tesbit ettik, liseye müracaat 

eden talebelerin hiç birisini 
açıkta bırakmadık. Orta kıs
mile beraber lisemizin (860) 
talebe mevcudu olduğunu söy
lersem bir fikir edinebilmiş 
olursunuz. Öğretmen kadro
sunda yenilikler yaphk ve ders 
okutma saatlerini de çoğalttık. 
Umuyorum iri çocuklarımız 
kültür ışığından bol bol nur
lanacaktı!' 

il dah linde gerçi bazı küçük 
ve büyükçe çayların sıtma do
ğurduğu vakise de bunların 

Harrar, 17 ilk taşrin(Pa- Bunlar yanında biraz Ga yaptıkları batakhkların bir kıs-
ris - Soir) - Harrar şehri- laslı, Somalili, Hindistanlı mını kurutmak ve anafor ya-
nin be.ş kapısı vardır. Ne ve Rum vardır. Hararh'ların şamasına imkan bırakmamak 
bir fazla ne bir eksik... sulh içinde yaşam:sktan baş için yaptığımız hazırlıklar, di-
Şehrin uçaklar tarafından ka istedikleri yoktur. ğer yandan mücadele kurumu-

en de Dinar ve 
birleşiyoruz 

önlemekte ve etrafa korku sa
lamıyacak derecede günden 
güne küçültmektedir. 

Idarei hususiyeye ait olan 
yUz yataklı hastahanemizin 
( Dahiliye ) kısmını, ikileştir
mek suretiyle, ayırıyor, yeni bir 
binaya naklediyoruz. Ona ikinci 
bir rontken makinesi de ala
cağız. 

imdadı sıhhi denilen seyyar 
işe de değeri olan önemi ver· 
mekte tereddüt etmedik.. Uzman 
doktorlarımızın hastalara gös
terdiklerı kolaylık ve yardımla
rt şuracıkta kaydetmeniz ye
rinde bir şey olur. 

İl merkezinden her kaza ve 
nahiyeye güzel yollar ~ar. Bu· 
ralarda daimi tamirat yapılı
yor. Yeni yapılmakta olan yol
larımıza gelince ; Buldanı Ala
şehirle birleştirmek üzereyiz. 
Çivril cihetinden Dinar ve Af· 
yon ile birleşiyoruz. Aydınla 
bağlıyız. Muğla ile birleşmek 
için de yolun hududa kadar 
tesviyesi yapılmış vaziyettedİı'. 

Bu yollarıu ya mebdeleri, ya· 
but iltisak hatları Denizlinin 

içindeki istasyon caddesidir. 
Bu kısmı da nafiaya devrini 
kabul ettiğimizden tosayı ısla
ha başlıyacağız. 

Bay Ekrem Ertenin yüzünde 
hakikaten tecrübe görmüş bir 
ilbay enerjisi okudum. Fuat 
Toksal gibi muvaffak bir vali 
kaybetmekle gerçekten bir zıya 
J:evresi geçirmiş olan Denizli, 
Ekrem Erteni kazanmakla bu 
boşluğu doldurmuş oluyor. 

HulOşl GUnar 

Hükumette 
Kalorifer 

Bu kış mevsiminde hükUmet 
dairelerinde kalorifer kullanıla
caktır. llbayhk bütün dairelere 
bir bilditim göndermiş hatta 
odun ve odun kömürü alınma
masını, kalorifer tesisatı bulun
mıyan dairelerde de alınacak 
sobaların kok kömürü yakar 
cinsinden olmasım bildirmiıtir. 

Koşu sahası 
Koşu sahası islah.ı hitam 

bulmuş ve koşu sahasının et
rah beton potrel kazıklar ilze· 
rine çekilen tellerle muhafaza 
altına ahnmışbr. Koşuya 800 
metre mesafede bulunan Os
manağa suyundan bir kol ah
narak sabaya getirilmiştir. 
Sahada bu su say iude ağaç 
yetiıtirümeğe karar verilmiıtir. 

b b d b 1. d k mparator avda om ar ımanı a ın e or- nun iyi mesaisi bunu gidere- U J } d 
ku ve heyecana kapılacak Londra. 17 (Daily Tel- cektir. Sıhhat işlerine sarfe- r a yo UD a 

grapb) - imparator Ak-
olan halkın panik halinde dilmek tbere hin liralık kadar Urladan lzmire gelmekte o· 

sumun düştüğü haberini 
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'aı!'Xl~~ 

Her gu .. n ············ ............ 
......... Bı"r atalar söziı~ ••••••••• 
a7..ZZ:2 ~.7..:ZZZ-7-ZTL7.77.T.'/.7J 

Her kuş, gagası kacL'lr 
Öter 

"Florya,, başka tiirlıi, "KanatY0•• 

boşka çeşid öter:. Yani her kuş, ga!fO· 
t;inın luıbillydirze göre, ancak o kod~~ 
bter. 0'1çi bunlar in arasmda, terbi> 

{tt· 
sayesillde. cıvıllılannı ve şaklama 
nnı diızel!ip ço/fa/tanlar ı•ardır. fa· 

atı· kat bu da kuşun gagası kadar, . 
cak ondaki kabilfrefcn son !ıaddift 
öttüğünü Elisürir. k 

Bunun gibi, insanlar da a~ca, 
akılltUl kadar iş görürler. raJısiJ va 
ferbive muhakkak ki akim i11kfşaf~ 
yarar. LOkin bir gabinin ÜJZivtrS e· 
den ,..r.,nca dblli oluverdiği göriı/ntt' 

~uw . ga· 
mi$iv. Bıma nuıluıbıl, !ter /wşuıı di 

· gası kadar ötmesi gibi sır/ kt~ıı 
· akıl/armın sevkile vakulıu/atı ttl_tb..,,,:.. 

ve tahartileri savesinde bü}1ı!t t! ev 
ren/er vtmftr: Amtrika RdsiaJ~· 

' fanndan ''Unkolllt,. meşkur 'SQ/el~bL 
Lo/UJmotltin. mucidi ''SU/arıson,, gı 

Mazlulfl 
.. C:DZ~:RZ~rz7.7,ZLl!#fJZ7.zZJrP'J 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sabşıar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı f iat 

1093 Jiro ve Şü. 6 75 10 z~ 
691 M J T aranto 6 25 11 50 
489 H Z Ahmet 5 75 12 tı 
397 lnbitar ida. 6 1 

348 T Debbas 6 50 14 50 
324 K A Kazım 6 50 8 50 
303 Üzüm kurumu 6 75 ~ 
260 H Alyoti 7 50 1 75 
199 S Gomel 6 50 1~ 2S 
173 JKohen 6 50 
140 Ş Riza Halef 6 75 1~ 25 
128 D Arditi 6 75 ~2 i5 
122 Manisa B Koo 4 50 

8 
ıZ 

81 Ş Renui 7 12 O 2' 
77 Albayrak tic. 1 15 1 

8 ~5 
37 Sipahi bi. 6 50 S '/J 
33 L Galemidi 7 50 1 75 
22 Muhtar Z M 7 25 S 
20 Tahsin Piyale 8 

1 
S 

20 P'Paci 7 75 S S0 
13 H Besim 7 75 

9 
10 A'i Naci 9 ız 
4 S Süleyman 12 

4984 Yekün u 
335412 dünkü satış yeküll 
340.396 umumi satış yeküıJ" 

incir 
Çu. Alıcı 

717 Muhtelif 7 
Zeytlnyal)ı 

F. t 
Kilo Alıcı ıa 

6 
50 

20000 ton Muhtelif 25 2 

Zahire 
Ç C. · fiat u. msı 

100 ton buğday 7 50 
1406 K Palamut 250 

10 ba1yepamuk41 50 

Para Piyasası 
21-10-1935 satıŞ 

Alış 70 
Mark 50 20 50 50 
isterlin 615 50 620 :;O 
Fr. Frangı 8 28 

8 45 
Dolar 80 05 7i 50 
Belga 21 05 2 O 25 
İtalyan lireti 10 20 !ı 15 
İsviçre Fran. 40 90 8S 70 
Florin 85 20 5 '},1 
Kr. Çekoslo. 5 24 

2
4 

Amr. ilini 23 50 
itişe kakışa şelıhirden ka- abnca ağlamıştır. Günler- yardım yapılmıştır. lan 142 'numaralı kan yon Ki-
çarken zayiata uğramala- denbcri nazırları, yabancı Şu noktaya da temas etme- lizman civannda bı~ıkletle geç- Üzüm Kur (llll 
rına meydan vermemek müşavirleriyle gece yan- liyiz : Burada ufak ölçüde mekte olanEğirdirliMehmed oğ- d 
için, hükumet, kadmlar, Jarınn kadar çalışan Megüs frengi vardır. Fakat vilayetin lu Hüseyne çarparak ağır su- Depolar klral~ ~ayil~ 
çocuklar ve sürülerin sa- dün yanında bir kaç 5'dık tesis ettiği ezel ve ayn bir rette yaralanmasına sebep_ o!:_ Gfuıırük karşıınndakı ııır' 
bah o.unca şehirden çıka- dostu olduvu halde olomo- korum bu korkunç hastalığı muştur. hangarlar ile, atlı traoı\'a~ıı> 
rak kırlarda ka!mafanna bille payitahtan on kiJo- ~"""7"~~-...;;,...,.~,...,.,.,.....,.,.,,......,.,_.,...,.._.,.......,...,.....,......~,__,.,-._ aid Alsancaktaki depola~ 

11
18 t1" 

ve ancak akşam olunca metre kadar uzakta bulu- kurumu tarafından uır 
şehre dönmelerine karar nan bir ormana giderek 6 yaşındaki çocuklar için mışbr. cielJlw 
vrmiştir. Bu sabah çıkışı ga7.al ve ceylan avlamıştır. Pek yakında Aydın dtı 
ve gurupla beraber dönüş Av iki saat kadar sürmüş· yolunun büyük baogarları1'tıf• 
cidden çok acınacak bir tür. Hegüs yaman bir av- Z kurum tarafından kiraianaca "t 

cıdır. "1v 
manzar~ arzetmektedir. B• • '11 

Açık ve müdafaasız bir Ölüm Ş aını almışler e l C ·.,de 

h h 1 .. Londra. 17 llk te-.rin - k · şeh11 ıı 
bir şe ir olan arrarı tal- Olüm şuaı ka~şı"fı' Grı'ndell Ehi . il d Çin'in Nan ıng .0cıe 

1 d. h b d iyetsız e er en, rasgeleye bırakılmış bir halden yav- d lf "d rislerı Jel 
yan ar ne ıye om ar ı- Mathevs'in Gal memleke- arli ünun mu er Vıl" 

B d rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu A k S an 1 
man ets'nJer. ura a Adua tinde bir laboratuvarda d~ meri ah mis ur . .,11lı5 

" modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. d f d bır r ·f' gibi bir hezimetin hatırasinı va müdafaası işile mecnul arül ünun civarın a tJedr 
" 6 Vahlar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden Aı. 1 f d lctı b., silmek şekli bile yoktur. lfarraıll Bir Şef bulunduğu malfımdur. Mu- me'r"u tara ın an eJ 1 

Bütün Harrar ;:.ehri kelimenin gerçek manasiyle mailey Daily Miroir gazetesinin aytarına beya· otomobiile gelip giderler. miştir. Mis bir haft~ e~\f 0o:ıı4' 
Habeşi tan sayılamaz. Halk yeryüzünde biricik natrnda Habeş hükfımetile kendi arasında ke- Kestelli eaddesi No. 80 Telefon 2914 Çin generalı ile nışaı> ~ ~ ol' 
bir ırka mensuptur. Çebre!erinin görünüşü, dil- şiflerinden ikisini satın almak için görüşmeler (3305 5-15 S. 5.6 lardı. Cinayette kı!:kanÇ ı 

----~~__,J~e=ti'-'""'.runba dı~rL· ~------~~~~---------L...!lo~ld~u~2~u~n~u~so~·v~l~em~is~ti~r.:...._~----~~~~--------~~:=::~~~~~~~~~~:!::;;!:::;:=:::~:;:=;:;;;:::;:;:;;~illMiiııııiıilıillıi 
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İirk·:reıyayı istikbal hakkında dakikasında idi. Şahsının en-
b'I uterek yine kendine çeke- ender bulunur mükemmeliyeti 
ı ece~ .. 

şiınd· gını mi umuyordu? Talyeo nefis bir vücud içinde öyle 
ta.. 

1
1 geçmişe hasreti çeken bir güzel tamamlanmıştı ki, bu 

·ıra . . B b d ııı geçmıştır. era erce güzel kadın yaradanıo na İren 
b esud oldukları bu yuvadan, yer yüzüne indirdiği bir muci-

Urad d v baha a. ogan çocuklarından zeye benziyordu.,, 
•i edıyor ve ümitleri kırılan T erezya uyanıyor. Sabah 
d:ıaaa.ı adamın balk sevgisinin saat ondur. Bir mayts güneşi 
d gaları dışında saadeti bura- perdeleri yararak Yuvanın ley-
a aradıa h" · · d l ki ıld b d t•· .ını ıssettırıyor u. a annı ış a yor. mo a uc-
ıad: Hafifmeşrebliğinin hazır- carlan bayan Talyenin lütfen ye-
du" 

1~1 bütün hayal sukutlarını ni bir garnitür veya ajüstman 
Şun"' ku uyor ve seni bundan kabul edeceği ümidile kapıda 
ttar ... ak · · L k b kli l M d bur -u ıstıyorum. ü sen- e 'yor ar. o ayı onun yap-

lrıe gk· sarayında seni bekliyen tığım ve yaydığını herkes bi-
or \' 1 nedir? Haydudlar ve Jiyor. Muda mağazalan için 
daospularla dolu olan bir ~aray- felaketli olan sade kostümler-
ltc ~~a nasıl bir mevki ver!- den vazgeçmesi rica edilmiş ve 
N hr: , iyi kalbli bayan bu sanat kızla-

ai'- ihkayet, bütün hakaretlerini rını kazandırmak için buna razı 
lllle • • uta •çın sesini alçaltarak ve olmuştur. Şimdi brode eteklik-
ncından - l · · d · d. l'kl alb il 1 · 'li tek: goz ennı e m ıre- ı er. n yo u eşarp ar, mcı 

sa;- Ben seni sevmekten ve 
dırn&l beslemekten geri kalma-

Fak t T leın a erezya artık onu din-
"'ak,ior. Gözlerini kaldırdığı 
iun Talyen onun kayboldu
Y ub çıkıp gittiğini görüyor. 
duy ra katta onun adımlarını 
ğır '1Yor. Terezya Lafreneli ça· 

ıp s 
ııtl 0 Yunmakta, geceye ha-
.;nrnaktadır 
l 1 • 

R•naa Y~n ~rbk karısının yata-
k,d g&rernıyecektir. Ölünceye 
o-a· a~ hasret çekeceği o nefis 
• gsu b" tır. 30 ır daha bulamıyacak-
tııa Yaşında olmıyan bu adam 

Utoıak .. 
tltetr ıçın kumara dalacak, 
ile ~sler alacak onları kibar 

ltıınden . k . B" gec d seçmıyece tir. ır 

kade ~n fazla tutmayacağı bu 
haa::ı n sokakta, en fakir ve 
tir z· ar arasından seçecek-

. ıra b" }'a k ıraz şıkça bir rob ve· 
s1ı1 ~kulu bir cild ona vefa

atırlatab"l" S k ı tr. 
betto b~·k Çocuğu olan jan Lam· 
lil oylece ilk zamanki aşk· 
tına d·· 

b\la Ş 0nrnüştür.Nibayet,Gro-
burg ~tos~n metresi, Lüksen· 
Yen k ıralıçesi olan bayan Tal
lllaııte arşı bile duygusuz kal-

" ır z· onun • ıra bu yüksek aşifte 
sevd•vo k rtıUn ıgı adınla sanki hiç 

aseb t• ıj j e ı olmayan bir başkası . F k . 
ııed a at bir kumarha -en 
tıed veya bir batakha-

en k \'atın k çı arken Tal yen farkına 
doğr: s~zın Bastil meydanına 
ltıete ?1der ve vaktile B. La
Otad aıd olan konak önünde, 
tıay a tanıdıV,ı "bayan Fontc-

··•n Prestişi içine dalardı. 
Du A•Utte Kraliçe 

ııy0rJ:: Darbantes şöyle ya-

"O 
1 ıeferlerinin en yüksek 

1 

terlikler, gerdanlıklar, bilezik
Jer, yüıükJer taşıyor. Meme
lerinin etrafında bile altın 

halkaJar parlamaktadtr.Lafrenle 
bumoda elçilerini, vaktile di
lencileri kabul ettiği gibi ka
bul ediyor: 

- Komil hali burada, bayan. 
- Banyoya girmeme yardım 

ediniz ve ge 'en mektuplar1 oku· 
yun uz . 

- Yardım, iş. tavsiys dilek· 
leri ..• 

- Tasnif ediniz. 
- ltalya ordusu baş gene-

ralindan bir mektup. 
- Bana veriniz. 
jazefinin kocası bayan Tal

yeni unutmıyordu. Nis'te elbi
sesiz, papuçsuz, maaşsız, he· 
men hemen hemen yiyeceksiz 
bir ordu bulmuştu. Bu fakir 
askerlere şöyle dedi: 

- Sizi dünyanın en bereketli 
ovalarına sokacağım. Orada 
şan, şeref ve servet bulacak
sıoız. Italyaya girecek asker
ler, cesaretiniz eksik olmasın. 

12 Nisanda Montenotte'de 
ilk harb kazanıldı. 13 de zafer 
Millesino'da idi. Ertesi gün 
Dego'da ve sekiz gün sonra 
Mondovi 'de. 

jozetinin gönderdiği bir mek
tubun aşağısında T ereıya da 
galib genrala selam yazmıştı. 
Şimdi Bonapartm cevabım 
okuyor! 

"Güzel yurddaş, beni hatırı
nızda tuttuğünuz ve bana çok 
güzel ş~yler yazdığınız için 
size teşekküre borçluyum. Si-
zin salonlarınızda geçirdiğim 
güzel dakikalan özlediğimi 
söylerken ancak herkesin söy
le diği bir seyi tekrarladığımı 
biliyorum. Sizi tanımak, bir 
daha untamamaktır. Sizin s~
vimli şahsınııdan uzak bulun
mak ... ,, 

.- Sonu Vt11 - -

Denizli 

Eskisi "b • YetJerj . gı ı acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 
nak}" 01? uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
c~r;h ıs~ontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

almak . u~ıyet bayramı için şenhk fişeklerimiz her cinsten 
Tıstıyenler siparişl erini şimdiden bildirmelidirler. 

elefon 3893 Telgraf. Jzmir barut acentası 
Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 

S av saçması şenlik fişekleri in\ıisarlar baş satıcısı 
' 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

et bayram ro gr~ ........... 
lusa ayra üyük şenliklerle kutlulanacak 

Resmiğ ve özel müesseseler ve evler donatılacak 
Kurtuluş ve yükseliş savaşını gösterecek olan geçit resmine bütün 
halkım)z katılacaktır. Kendilerine ödev verilen müesseseler, teşekküller ve 
zatlar ayrı bir bildirik beklemeden programda gösterilen işleri yapacaklar .. 

Cumuriyetin 12 nci yıldönü- J iskelesi yanında Cumuriyet Halk l dan egemenlik marşı muzika l dan 11 e kadar Halk parkında, 
mü bayramını kutlulamak için Partisinin koyacağı halk kür- ile beraber söylenecektir. Ege- ayni gunun akşamı saat 17 den 
kurulan komisyon, üç dört gün- sülerinde ve okullarda 29 ve menlik marşı arkasınden alan- 18 e kadar kışl:ı önünde çala-
denberi sık sık toplantılar ya- 30 birinci Teşrin Salı ve Çar· da bulunanlar muzika ile bir- caktır. 
parak kutlulama proğramını şamba günleri sabah saat 8 den likte onuncu yıl Gumuriyet 23 - 29 Birinci teşrin salı 
hazırlamıştır. akşam saat 17 ye kadar kon- marşını söyliyeceklerdir. günü akşamı deniz üzerinde 

llbay Fazlı Güleç'in başkan· feranslar, söylevler verilecektir. 16 - Geçit resminin düz- deniz eğlenceleri yapılacak ve 
lığında yapılan bu toplantılar- Konferanslarda ve söylevlerde gün yapılması için geçit res- süel muzika bulunacakbr. Hal-
da parti başkanı Yozgat say· devrimin, Cumuriyetin ve ege· mine katılacakların duracak- kın da bulunacağı bu deniz 
lavı Avnı Doğanla diğer ilgili menliğin kıymetini, üstünlü- )arı yerler krokide gösterilmış- eğlencelerinde esnaf ve işçi 
zatlar da bulunmuşlardır. Bu- ğünül önemini anlatacak sözler tir. Geçit resmine katılacak- birlikleri tarafından hava fişek-
günkü sayımızda neşredilen söylenecektir. lann gösterilen yerlerde dur- leri atılacaktır. 
proğram, aynı zamanda birteb- 8 - Halk kürsülerinde söz maları ve geçit resmi sırasına FENER ALAYLARI 
Hğdir. Kendilerine ödev veri- söylemek için bayram günle- uyacak şekilde toplanmaları ve 24 - 29, 30 birinci teşrin 
len teşekküller, müesseseler ve rinden önce veyahut bayram birbiri arkaşından gelmeleri salı ve çarşamba günleri ak-
zatlar ayrı bildirik beklemeden günlerinde kürsü başında söz lazımdır. . şamları askerler tarafından fener 
proğramda gösterilen işleri ya- istemek veya almak mümkün- 17 - Geçit resmine katı- alayları yapılacaktır. 30 birinci 
pacaklardır. dür. Bayramdan önce söz al· lacaklar: teşrin çarşamba günü akşamı 

1 - Cumuriyet bayramı 28 mak için C. H. P. başkanına A - Ordu, (en büyük ko· Karşıyakada okullular ve halk 
Birinciteşrin Pazartesi günü l ve kürsüler başında söz söyle- mutanın sıralıyacağı üzere) tarafından büyük bir fener 
saat 13 de başlıyacak ve Çar- mek için de kürsüler başında B - Egemenlik ve devrim alayı yepılacakhr. Bn alay 
şamba günü akşamına kadar bulunacak olan üçer kişilik ko- için canlanm ve uzuvlarını ver- Karşıyaka parti merkezinden 
sürecektir. mitelere başvurulacaktır. miş olan kahramanları anmak çıkarak o~manzadeye ve oradan 

SÜSLEME VE DONATMA ı 9 - Halk kürsülerinde söz, üzere her rütbeden sübay, erat Gatipaşa caddesinde geçe.ıek 
2 - Herkes bayram günleri bir zat için, en çok bir saatbr. iğcil savaşçılarla ihtiyar gazi- Atatürk'ün anasının mezanna 

en yeni ve en temiz rubalarını 10 - Karlın ve erkek on ler ve şehid analan bayrak- gelecek ve orada Parti ve 
giyeceklerdir. Parti izdeşleri sekiz yaşından yukan her yurt- larla [ Geçid resminde yürüye- Uray adına bir çelenk kona-
yakalarına onuncu yıl için ya- taş halk kürsülerinde söz söy- miyecek iğcillerin rahatsız ol- cak ve bir hitabe verilecektir. 
pılmış oJan küçük parti bay- liyebilir. mamalan için bunlara, kahra- KONFERANSLAR 
raklarını takacaklardır. Okul- 11 - Halk kürsülerinde bu- manlara saygı nişanesi olmak 25 - 29 birinci teşrin salı 
larıo, resmiğ dairelerin, öğ- lunacak komiteler, söz sırasını üzere tribünlerde yer ayrıl· günü akşamı bütün süel kıt'a-
rencilere, hizmet adamlarına saptadıktan başka konunun mıştır.] larda askerlere komutanlar 
verecekleri yeni rubalarını bu maksada uygunluğuna ve söz C - Üniformali yedek sü- tarafından devrim ve cumuri-
bayram günlerinde dağıtacak- zamanının bir saatı geçmeme- baylar (Halen müstahdem ol- yet hakkında söylevler verile-
lardır. Ailelerin de çocuklarına sine, kanunda yukarıda yedinci mıyanlar) cektir. 
yeni rubalarını bu bayram için maddede yazıh esaslara uygun Ç - Polis ve Jandarmalar 26 - 29 birinci teşrin salı 
almaları yerinde olur. Hayır olmıyan sözlerin söylenmeme- D - İz.ciler. günü akşamı Halkevinde, Cu· 
.cemiyetlerinin de fakir çocuk- sine dikkat edecekler ve Türk E - Okullar ( Kültür direk- muriyet hakkında konferam. 
lara verecekleri rubaları ve ceza kanununda ve genel iç- törlüğünün sıralıyacağı üzere ) ve müsamere verilecek ve eğ· 
eşyayı bugünlerde dağıtmalaıı tima kanununda yazılı suçlar F - Sporcular, spor kulüb- lenceler yapılacaktır. C. H. P. 
uygundur. mahiyetinde söz söylenmesine leri, idman cemiyetleri. kamun ve ocak kurağlannda 

3 - Bayram günleri ve ge- izin vermiyeceklerdir. G - Ulusal cemiyetler (Kı- gösteriyetler. müsamereler ve-
celeri şehirde bütün resmiğ HÜKÜMET KURAGINDA zılay, çocuk esirgeme, Türk rilecek, eğlenceler yapılacak, 
daireler, uray ve özel idareler, TÖREN hava kurumu, verem mücadele, konferanslar verilecektir • 
C. H. P. merkezi kamun ve 12 - 29 Birinci Teşrin Salı Türk kültür, ulusal ekonomi ve 27 - Tayyare, Lile, Tan, 
ocak kurumlan, halkevi, esnaf günü sabah saat sekizden saat artırma ) Elhamra ve Karşıyaka sinema-
ve işçi birlikleri, spor kulüp- 10,30 a kadar hükumet kura· H - Esnaf ve işçi birlikleri larında seans saatlerinde Cu· 
leri, resmiğ ve özel okurlar, ğında devlet namına kanuniğ ve her sınıf baJkyığını, muriyet ve devrim hakkında 
bankalar, tecimerler, evler, tören yapılacaktır. Bu törenin 18 - Bu sıra yalnız resmiğ kısa konferanslar verilecektir. 
dükkanlar, deniz ve kara ta· proğramı ilbayhk tarafından teşekkülleri isimlemek maksa- OKULLARDA 
şıtları, istasyonlar, liman, alaı:- ayr1ca yayılacaktır. dile yapılmıştır. Bunlardan baş· 28 - 29 birinci teşrin salı 
lar donatılacak ve süslenecek- 13 - Hükümet kurağında ka bütün yurddaşlar ulus ca- günü ve akşamı büyük ve kü-
tir. yapılacak törene katılacak olan miası içinde, hizmet ve mevki- çük bütün okullarda öğret-

4 - Süsleme için bayrak, C. H. P: ilvön kurulu üyeleri, leri ne olursa olsun, biri öte- menler tarafından öğrencilere 
yeşillik, kırmızı-beyaz kordela, Halkevi başkanı, Kızılay, çocuk kine karşı hiçbir ayırd sahibi ve çocuk ana babalanna kon-
onuncu yıldan kalma kısa söz esirgeme, Türk hava kurumu, olmıyan halk kitlesini teşkil feranslar ve gösteriyetler ve· 
levhaları ve laklar kulJ a nıla- lzmir barosu, Etibba odası, Ve- ederler. Bu itibarla büyük bay- rilecektir. 
caktır. Geceleri de her yer rem mücadele, Tfırk kültür. ramın geçirilmesinde, bu kitle, 
elektrikle, fenerlerle, hava ga- ulusal ekonomi ve arttırma, ödev, hizmet ve iş farkı gö-
zile, lüks lambalarile, meş'ale- Malül gaziler, emekli asker ce· zetmeden bir birlik halinde 
lerle donatılacaktır. Minareler miyetleri saat 8 de Beyler so· bulunacak ve geçeceklerdir. 
elektrik limbalarile donatıla- kağanda C.H P. kurağında top- Geçid resmi yapılırken ve bit-
cak ve devrimi anlatan kısa lanacaklar ve buradan toplu tikten sonra uçaklarımız uçuş-
sözlü mahyalarla süslenecektir. olarak hükamet kurağına gi- lar yapacaklardır. 
Ancak bu süslenme ve donan- deceklerdir. BALOLAR VE EGLEN-
ma o şekilde yapılmalıdır ki, GEÇiT RESMİ CELER 
bayramdan ne çok önce olup 14 - Öğleden evvel saat 19 - Cumuriyet bayramı 
hayramın önemini kaybetmek, 11 de cumhuriyet alanında Ata- günlerinde cemiyetlerden hiç-
ne de çok sonra olup yetişti- türk heykeli önünde geçit biri rozet dağıtmıyacak ve para 
rilememek gibi haller ortaya resmi yapılacaktır. Ulusal ege- toplamıyacaktır. 
çıkmasın. menliği, kurtuluş ve yükseliş 20 - 29 birinci teşrin sah 

5 - Bayram günlerinde ve savaşını gösterecek elan bu günü akşamı İlbaybk tarafın-
gecelerinde halkın eğlenmesi, geçit resminde bütün halkımız dan Panayır gazinosunda bir 
şenlik yapması için şehrin ge- katılmalıdır. Kara, deniz ve balo, yine aynı gece SUel ko· 
niş alanlarında ateşler, meş'a- hava kuvvetlerimizle bütün mutanhk tararfından Orduevin-
leler yakılacak, çeşitli eğlence okullar öğrencilerinin, sporcu- de bir balo verilecektir. 
araçları, muzikalar bulunduru· ların, ulusal cemiyetlerin bu 21 - 30 birinci teşrin çar• 
lacak, oyunlar tertip edilecek, geçit resminde ödevleri vardır. şamba günü Panayır yerinde 
fener alaylan yapılacaktır. 13 - Geçit resmine başla· esnaf ve işçi birlikleri tarafın-

BASIN madan önce ilbay Fazlı güleç dan fakir ve kimsesiz çocuk-
6 - Bayram günleri gaze· yanında süel komutan olduğu lar giydirilecek ve ailelerile 

' teler bugünleri halka tanıtabi- halde Cumuriyet alanına gele- birlikte şenlik yapacaklardır. 
lecek, canlandıracak ve genel cek, alanda yer alanların önün· Bu şenlikte hava fişekleri atı-
heyecanı artıracak bir şekilde den ve arasından geçerek ve lacek, Panayır yeri bu gece 
ve büyüklükte çıkacaklardır. her grubun ve askerin karşısın- herkese açık olacaktır. 

HALK KÜRSÜLERi da durarak Cumuriyet ve devrin 22 - Süel nıüzika 29 Bi-
7- Cumuriyet alanında, kışla sevgisini besliyecek kısa sözler rinci teşrin salı günü akşam 

önünde, TiJkilikte, Tepecikte, le bayramı kutlulayacak ve on- saat 17 den 18 e kadar Cumu-
lkiçeşmelikte, Eşrefpaşada, Al- dan sonra yerine geçecektir. riyet alanmda Atatürk heykeli 
sancakta, Mezarhkbaşmda, Do- Bu iş bittikten sonra hazırla· önünde ve 30 Birinci teşrin 
laplıkuyuda, Karşıyakada vapur nan bir öğrenci grubu tarafın- çarşamba 2ünü sabahı saat 10· 

GÖRETLEMELER 
30 - 29 Birinci teşrin Salı 

günü saat on beşte Beyler so
kağındaki parti kurağmda top· 
lanacak olan bir gurup Atatürk 
heykelini. Halkapınar ve hava 
şehitliklerini göretliyerek çe
lenkler koyacaktır. Bu semtler
deki halk göret saatında şehit
liklerde bulunacaktır. 

AÇILMA TÖRENi 
31 - 30 Birinci teşrin çar· 

şamba günü saat 14 te Emniyet 
anıdının açılma töreni yepıla· 
caktır. 

32 - Bu proğramın düzgür 
toplanmasına merkez komotan
lığı, emniyt direktörlüğü, kül· 

tür direktörlüğü, C. H. P. es
naf ve işçi teşekkülleri bürosu 
ve uray zabıta amirliği baka
caklardır. 

33 - Bayram günlerinin ha· 
reketi, manalı olması içini bü
tün halkımızın derin bir ilgi 
göstermesi ve gazetelerde de 
çıkacak olan bu proğramla ag. 
kere, parti örgöşlerine, uraya, 
okuUara, ulusal cemiyetlere ay· 
rılan ve verilen ödevlerin baş· 
kaca bir bildirik beklemeden 
yel'ine getirilmesi rica olunur. 

Cımımi)•rl hayamı 

K11flıılnma komısvomı 



lngiliz Par lame os a 
......................... 

Bugün Önemli müzakereler olacak 
Sir Samuel Hoar İtalyan - Habeş anlaşmazlığında takın
dığı durumu anlatarak faaliyetini müdafaa edecek 
Londra, 21 (Ö.R) - Parlamento yarın ( bu tacak ve hükumetin delillerine cevap ve• 

gün ) toplanarak çok öenemli müzakereJere 
başlıyacaktır. 

Ilkönce hükümetin hemen par)amenloyu fesh 
etmek kararı üzerine beslenilen bazı şüpheler 
B. Baldvioin geçen günkü çok sarih diyevile 
tamamen ortadan kalkmıştır. Başbakan hükü-
meti hemen siyasasını seçmenlerin tasvibine arz 
etmeğe sevkeden sebeblerin yalnız acele değl, 
aynı zanda zorlayıcı (mücbir) olduğunu söyle 
miştir. Durum böylece taayyün ettikten sonra 
yarın (bugün) saat 14,45 de toplanacak olan 

Avam kamarası saat 16,15 de toplantıya çağ-
rılacak olan Lordlar kamarası hükumet.nce gü
dülen siyasayı münakaşa edeceklerdir. 
Bu toplantı dışbakan B.Samuel Hoare'in diyevile 

en ilgiH noktaya saplanacaktır Sir Samuel Hoare 
dış siyasa hadiselerini ve özel olarak ltalyan 
Habeş anlaşmazhkında takındığı durumu tefer
ruatile anlatasak Cenevredeki faaliyetini 
müdafaa edecektir. 

Bundan sonra, muhalif partilerden işçi partisi 
adına Major Adley ve müstakbel liberal partisi 
adına da sir Herbert Samüel görüşlerini anla-

receklerdir. 
Hükumet adına muhtelif hat;pler: Başbakan 

B. Baldvin. Finans bakanı Sir Nevil Çemberlayn, 
iç bakanı Sir John Simon söz alarak müzake
reye müdahale edileceklerdir. 

Zaten hükumet biitiin kanaatların en açık 
bir şekilde gösterilmesini istemekte olup çar
şamba ve perşembe günlerini de bu münaka
şaya hasretmeğe hazırdır. Eğer perşembe günü 
münakaşa geç vakte kadar sürerse meclisin 
feshi emirnamesi cumadan önce okunamıya
caktır. 
Şu halde fesih iradesi cuma günü okunarak 

4 ikinci teşrinde tamzetler tayin edilecek ve 
seçim 14 ikinci teşrinde yaprlacaktır. 

Londra 21 ( Ö. R ) - Yarınki Avam Kama
rası müzakerelerinde duru • unu tayin etmek 
üzere labor parti bugün toplanmıştır. Sir Her
bert Samuelin Libera partisi yarın toplanacak-
tır. Diğer taraftan Lortlar kamarası muhalif 
işçi grubu de Lord Pansonlin yerine yeni bir 
başkan seçmek üzere Sa~ı sabahı toplanacaktır. 

Durum ko ylaşac mı? 
Londra bu kapıyı açmak • 

ıs ıyor 
• 

Roma da daha uysal davr nacak 
Paris, 21 (Ö.R) - lngilterenin Roma sefiri logilizler tarafından konulmuş işaret direk-

Sir Lorie Crummond'uo ltalya Başbakanı B. leri olacaktır. lngiltere böylece siyasa yo · 
Mussoliniyi ziyaret etmesile dogan Londra-Ro- lunda kullanılmkk üzere önünde büyük bir 
ma arasında gevşeme duygusu devam ederek hafta bulacaktır. Bu münakaşalarda dış siyasa 
genişlemektedir. Londra, yakında tatbik edile- herşeye hakim olacaktır.lngiliz parlameto haya-
cek bergiteler karşısında durumu kolaylaştırmak tında bu şaşılacak bır hadise dağildir 
istemektedir. Roma da daha oysal davranacak Londra. 21 ( Ô.R) - Dış siyasa ve bilhassa 
ve bir anlaşma imkanını redetmiyecektir. ltal- ltalyan - Habeş işi üzerinde görüşmelerin hazır· 
yan hükumeti sadece bu anlaşmanın ltalyanın lanması için başbakan bay Baldvin bugün 
menfaatlerini ve şerefini korumasını istemek- öğlayin Dovning Street de birbiri ardınca 
tedir. amirallık baş lordunu, iç işleri bakanı sir John 

Her iki tarafı uzlaştmnağa çalışan Fransız Simonu ve filob aş lordunu kabul etmiştir. 
hükumeti müzakrelere devam için şimdiden daha Amirallık ve deniz baş lordlarile yapılacak 
müsaid ve daha esaslı bir zemin buluyor de- görüşmelerin Akdenizdeki lngiliz filosundan bir 
mektir. Bu müzakerelerin şimdiye kadar belli kısım gemilerin Anayurd limanlarına geri gel· 
başlı sonucu Roma ve Londra arasındaki ger- mesi imkanını araştırmağa yardım edeceği ümit 
ginliği gevşetmek olmuştur. ediliyor. Eğer buna karar verilirse, Roma - Lon-

Yarın ( bugün ) avam kamarasında söyle- dra arasında gerginl.ğin aza!ması resmiğ olarak 
necek sözler anlaşmazlığı kotarma yolunda teyit edilmiş olacaktır. 

erginliğin azalış) 
Konservatör gazeteler Baldvinin 

Sözlerini tasvib ediyorlar ... 
Londra, 21 (Ö.R) - Gazete

ler başbakan B. Baldvin tara
fından dün verilen söylevin do
ğurduğu gerginlik azalışını 

memnuniyetle tefsir ediyorlar. 
Konservatör gazeteler B. Bald
vinin sözlerini tamamile tasvip 
ediyorlar. 

" T aymis ,, gazetesi bugün 
parlamentoda açılacak büyük 

siyasal münakaşada hükümetin 
başbakan tarafından verilen 
inancaları tekrarlaması gerek
liğini yazıyor. Bu inancalar 
ıunlardır : Büyük Britanya 
hükümetinin ltalyan - Ha
beş anlaşmazlığı karşısın<!a

ki durumu ltalyaya veya mem
leketin hükumet şekline karşı 
bir taraf girlikten ileri gelme· 
mekte olup arsıulusal taahhüd-

---·· 

sonucndur. Bu saygı olmaksızm 
barış ve giivene kavuşmak 

imkanı da yoktur. 
Parlamentoda açılacak mü

nakaşa ltalyan Habeş anlaşmaz
lığı vesilesile uluslar kurumuma
kinesinin işleyişi hakkında çı
kan derslerini göstermeğe fır
sat verecektir Bu derslerin 
başlıca noktası şudur ki ulus
lar sosyetesince alınacak zor 
lama tedbir!erinin etkisi ulus-
lar arasındaki elbirliğinc bağ

lıdır ve bu birlik kendini yal
nız Cenevrede değil. Aynı 
zamanda zorlama tedbirleri için 
alınacak kararlarla ayrı ayrı 

her memlekette göstermelidir. 
"Taymis,, gazetes parlamen

tonun bu çok önemli müza
kerelerinde hakim olacak dü-

kumet uluslar andluşmasınca 
üzerine aldığı yükenleri iptida 
çekingenlik, sonra ihtiyat ve 
nihayet azim ve kararla tatbi
kinde haklımı idi? iptida çekin
genlik gösterildi, çünkü büyük 
bir memleketle dostluğa doku
nuluyordu. Sonra ihtiyat gös
terildi. Çünkü barışm ilahi 
yazısı bu hareketin konusu idi. 
Nihayet azim ve karar göste-
rildi ve ltalyanm savaşçı niyet
leri bu azmi biç değiştiremedi, 
çünkü hükumet barışın temeli 
olan andlaşma saygısını kuv• 
vetin ulusal siyasa aleti olma
ması prensibini müdafaa edi
yordu. 

"Deyli Telgraf,, gazetesi de 
aynı yolda fikir yürüterek di· 
yor ki: 

r 
Çok y • g ıyor ar v 

Bu gidişle dis - Ababayı Almaları 
için üç yıl savaşmaları lazımdır nbi" 

Londra, 21 ( A.A ) - General Tenperley Cibuti ve Berberadan Adis Ababaya dl 

Deyli Telgraf gazetesinde çıkan bir yazısında mat gönderil diği de söyleniyor. 
diyor ki: Yarahları azrn••k0..,i· 

"ce ltalyanlar ileri hareketlerine şimdiki yavaş- Asmara - 21 (A.A)- Esenlik yu kerJe• 
lıkla devam ederlerse Adisababa'ya varmak için seri profesör Al doğ Kastelani ltelyan .. ~ ı:ııoıel 
en aşağı üç sene zaman la- rinin güvenliği uıu. e 13ir 

ld ~ .. ı uıiştır. 1. zımgelecektir. Çünkü her o ugunu soy e . t(a ı· 
senenin yalnız yedi ayı kuru ay içerisinde V e:leıs 

1
,. 

geçmektedir fomya adındaki hastaneiil>Jfı 
ltalyan genel kurmayı da 1 misi 4 sübay, 9 yars 5tıe~ 

birkaç ay evvel bunu ve üç 10 deniz ve 94 kar~. '~rit' 
senede Adisababa'ya var- ve 95 kara gömlekh ıle ıarıt 

sun 
dıktan sonra memleketin reden kalkmıştır. J rıo· 

d Ara' geri kalan kısmını ele ge- hepsi de hasta ır. oktu!· 
çirmek için daha üç dört da hiç bir yaralı y 611' 
sene laıımgclec.eğini zımnen Bu hastalann İtalyaya ~yet 
itiraf etmiştir. derilmelerine sebeb :ıurs' 

Mısırhların yardımı yeni muharebeler yar•' 
Cibui, 21 (A.A) - Havas 1 cephe hastanelerinde buJuO' 

Ajansı bildiriyor: lılar için fazla vatak oıduğ' 
Mısır Krallık ailesine durmak kaygusu 

mensub Davud ( paşa ) ya- Adis - Ababada!l bir manzara söyleniyor. ·ştit;~ 
nında doktorlar ve birçok ilaç olduğu halde Asmara 21 (A.A) - Aduanın zaptına 1 

bare· 
Cibuti'ye gel- miştir. (Paşa) hususi trenle Adis- etmiş olan askerlerle 1896 daki Adu~ fe~e ,u· 
ababa'ya giderek orada 300 yataklı bir hastane besine iştirak etmiş olan eski mubarıp 
kuracaktir. martesi günü para mükafatı dağıtılmıştır. ........ 
45 Bin Habeşli Somalide 
Bir Kasabayı aldıkları söyleniyor 
ltalyanlar aksini iddia ediyorlar 

Fakat Beş Uçakları Delik Deşik Oldu esi 
biı:ıı•Y ~ 

lstanbul, 11 (Özel) - Adis Ababadan gelen deşik olmuştur. Bu bombardımanın ere 
bir telgraf 45000 Habeş askerinin ltalyan altında grenadver askerleri hücuma geÇ }'it' 
Somalisine girdiğini ve Adul'yoayı aldıklarını müstahkem Habeş mevzilerini almışlardıt·birÇO~ 
bildiriyor. Bir ltalyan tebliği ise bu haberi beş · garnizonu dağılmış ve harp alanında ,şıııad' 
yalanlamaktadır. ölülerle 50 yaralı bırkmıştır. Bu çarp riiJıd1 '' 

Roma, 21 (Ö.R.) - Basm ve propaganda ltalyanlarm zayiatı 10 ölü ile 40 Y~ toP1 

b k l bli · Düşmanın müstahkem mevzilerinde ... ıı0d•~ a an ığı 24 numaralı ç 1..1 resmi te ğı :JP 

neşretmiştir: 2 metralyöz, 2 kamyon ve yüzlerce f-labeşiS' 
Somalı cehhesinde general Graziani'den cephane bulunmuştur. Geçenlerde. Cedi' 

tan tarafından ilhakına teşebbüs edıfen g65' 
gelen bir telgrafa göre on sekiz ilk teşrin Sultanının askerleri de sadakatlarıo:ı:ııişıer• 
günü on bombardıman uçağı Dübo'daki müs- termek i çin harbe iştirake karar ve ,ıtııı' 
tabkem Habeş mevzilerini bir saat mütemadiyen dir. Şimdi bütün bu mıntaka kontroluoıuı 
bombardıman etmişlerdir. Buradaki Habeş gar· girmiştir. . etiPdeıı 
nizonu ltalyanlara hücuma hazırlanıyordu. Beş Eritre cephes':-Je mutad uçak faalıY 
Italyan uçağınıu kanatlan tüfenk ateşinden delik başka bildirilece': bir şey yoktur. 

1 ....... 

Fransız senatosunda 
Seçimin sonucu - sola doğru hafif 

Bir kayış göstermektedir . .. aa· 
Paris, 21 (Ö.R) - Fransız nahı koruyanlar bilhassa baş- sı dikkate değer, dıyor ıerdeıı 

Senato seçiminin kat'i rakam- bakanın şahsi zaferi üzerinde ve ediyor. Bir çok Y~at g'6r 
ları henüz neşredilmemiş ise de ısrar ediyorlar. kabinenin durumunu sa. t' se· 
sola doğru hafif bir kayış gös- " Debats ,, şöyle yazıyor : termekte acele edilın•f 1~ad1" 
termektedir. Başbakan B. Laval B. Lavalin realitelere bağlı çim bu durumun sakat 0 V',ı 
siyasasını tasvip ettirmek siyasasının F ransaya en el ve- ğını gösterdi. Yarıo B·. 

0
to' 

k d. . d . . . ı· ld v ı .. bıt 
açın en ı seçım aıresı rış ı o ugunu seçmen er gos- teşebbüslerine 8rt111ıŞ . 
olan Puy ·de - Dom' den başka termişlerdir. B. Laval f a 1 gı rite ile devam edecektıt· ~~ 
Sen ilinde de namzedliğini koy- kurtarmak için iş başına gel- ., I f ti La"ab0 f• 

· · · d 'Ik · · S h La. 1 d b d n orma on " uf' muştu ve her ıkısınde e ı mışh. on ana ar a arışı a d k d v çifte dl .,,. 
devrede seçilmiş bulunmak- kurtardı. Ulusu bunun için tavır a azan ıg•. 011a ısı• 
tadır. onunla beraberdir. fakıyet memleketın . . aıtet" 

l v .. enını g 
Sağ cenah parileri az birşey "T emps,, başbakanın iki yer- nettar ıgını ve guv 

gerilemişlerdir. Buna karşı dört de birden namzetliğini koyma· mektedir. . ası ıoeıs>' 
radikalin yerine dört sosyalist sını şöyle anlatıyor: Başbakanın iç sıyas 8uıııı0~ 

d l k . . d . m ve ırib' 
geçmiş ve bir de komrn t <se- Son zamanlar a gazeteler e et ıçın e nııa ·"iİ ~· 
natoya seçilmiştir. Fakat sola başbakanın mevkiinin zayif ol- tutmak amacını güttiii1'et d1

' 

doğru bu kayış senatoda kuv- duğunu yazıyorlardı. O, hem dış siyasası da 111eoıl~ rı 1'0' 
vet muvazenesini değiştirecek Ten'de, hem Puy - de - Dönne şında barışı ve dostlu~• 5e· 
kadar değildir. de namzet olmakla kendisini ruma'ıc yolunu gütoıüştut• t f~ 

Paris gazetelerinden sağce- hem şehirlilere, hem köylülere 1 uıetane jfJI 
seçtirmiştir. Seçimin hakiki çim, B. Lava ın fjfeo • 

11111
' 

1111
•••••••••••••••

11
••••••••••••• •• meharetine ulusun g ..... id'1 

anlaşmazlığı yoktur. Şimdi dip- manası böylece ortaya çıkmak- t ..... 7 

loması görüşmelerine imkan tadır. teyid etmiştir. Sena 
0 ,eri' 

veren bir intikal devresinin ha- " İnteransigeant ,, de : Dış ne içeride, ne dış~rıd• E 
zırlanmış olmasından dolayı Bakanının siyasasına sol ce- zeıt ıiyauıı iıtemı)".ea. 
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Fransova dö Monmoransi · e Jan'ın 
Gizli evlenmelerini Papa fe etti 

- Sonu vıır -
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Pamuk 
Paınukları ıslatanlar 

Hakktnda tahkikat 
Yapllıyo 

Borsa komiserliği dün İlbay
lığm, pamuk ihrac.atınuzı önem
le alakadar eden bir nokta 
hakkında nazarı dikkatini cel
betmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ana
dolu içlerinden İzmir piyasası
na gönderilmekte olan pamuk· 
larır. menfaat kastile menge· 
neciler tarafından ıslatıldığı 
anlaıılmı§tır. Parouklarnomn 
kasten bu şekilde piyasaya ar
zı memleketin yüksek ticari 
menfaatları noktasından ~ok 
zararlı göıülmüştür. Bu fena 
hareketler ecnebi piyasalarda 
müstahsil ve tcccarımız hak
kında fena bir kanaatm yerleş· 
meslııe yoJ açacağından borsa 
idaresi tahkikata girişmiştir. 

Haber verildiğine göre pa
mukları ıslatma işi, fzmir tüc
carları tar: ftndan değil, Ana
dolu içindeki satıcılar tarafın
dan }apılmakta imiş .. 

Geçen hafta içinde lzmir 
pamuklu mensucat şirketine sa
tı1an ve Bayındırdan geien bit 
parti pamuk tamamen rütııbet· 
li çıkmıştar. Borsa idareGile 
Türkofis bu mesele üze.rinde 

tahkikata başlamış-

ili • 
Okurların --amı 

Dilekleri 

İki mesele 
( lzmir şarbayı eayın 

B hcet Salih Uz'a ) 
lzmirde hallolunamıyan iki 

mesle vardır. Bunların el'an 
devamı nlak~darlarını şa§ırt .. 
maktadır. 

Aidiyeti dolayısile size bil
hassa el koydurtmak istediği
miz bu iki mesele etrafında 
bizi açık ifadeniz ve sev:nç ve
ren sözleriniz ile nurlandırma
nızı rica ederis, 

Meselenin biri şudur: Hafta 
tatili ... 

Pekala biliyursunuz ki kanun 
bütün vatandaşların hafta tati .. 
lini 36 sa~ta iblağ etmiştir. 
Bunun esbabı mucibesi halkın 
yiyeceği ve giyeceği ile alaka
dar olan mağezıı ve dükkan
lardan nıaad:ı bilumum mües
sese ve ticarethaneleri Cumar
tesi günü öğleden sonra kapat
mağa mecbur ettiği haide hnla 
kimin kapıyacağı ve kimin açık 
hu\unacağ'ı bilinemiyormuş gibi 
hareket ediliyor. O kadar ki: 

Açık bulunması icab eden 
Ftnağaza ve dükkanların kapan· 
dığını ve kapanması Biz.um gö
riilen müesseselerin ~çık bu
lunduğunu her bafta gör
mek mümküodür. Neden 
acaba ? Y o kısa kanun sarih 
değil midir? Biz zannetmiyo
ruz bilhassa lktısat Vekilinin 
son beyanatı bütün anlaşılm1-
yan Ye tefsire yer bırakan ci· 
betleri tamamile halletmiştir. 

Bununla beraber her Cumar
tesi günü geçirilen kararsıdık
tan kurtulmak için halkın yine 
e aslı bir tebliğiniıe etraf ı bir 
bildiriminize ihtiyacı \'ardır. 

Bilhassa toptan iş yapan ma
nifatura tüccarları bir tlirlü 
vaziyetlerin kavrıyamamışlar-
dır. Çünkü bu tüccarlar her 
ne kadar giyecek cmtaa r;atı-

yorlarsa da halkın ihtiyacı ile 
karşılaşmıyorlar. Bu itibarla 
kapatmaları icab ettiği bafde 
eogeç kapayım yine bu mü· 
eHeselerdir. 

ikinci meseleye gelince: Bu 
da mağaza ve dükkanların ak
şamları muayyen bir saatte 
kapanması mese'csidir. 

Bu mesele de bir türlü bal 
edilemiyor. Kaç defa ve ne 
yolda tesbit edilmiş ise daima 
akim kalmıştır. Halbuki neden 
böyle oluyor? Ne için Türki .. 
yenin birçok vilayetlerinde 
hatta lzmirden daha küçük ve 
daha çok sonra gelen illerinde 
bile kapanma saatleri tesbit 
edilmiştir de, lzmirde karar· 
laşbnlmıı değildir? Bu işde 
birçok işçi vatandaşın bugüne 
kadar teslim edilmemiş hakkı 
vardır. 

Bugün belki bir seneye ya· 
kın zamandanberidir ki lstan· 
bukla gıda maddeleıi .satan 
dükkanlardan maada bütün 
.mağazalar ve dükkanlar akşam 
saat tam 7 de içeride kimse 
kalmamak şartile kapamyorlar. 
Ke%a Ankarada da bütün ti· 
carethanelerin kapanma saat
leri sınıf sınıf taksim edilerek 
bir t<arar albna a1ınmış~ve bur
numuzun dibindeki Manisada 
da bütün dükkanlar ve mağa· 
zalar muayyen bir saatte kapa· 
nıyorlar. Arbk Aydını, Köyce· 
ğizi Fethiyeyi anlatmıyacağım. 
Mesele nasıl oluyor da bu işin 
İzmirde de bir karara rapte-
dilemeyj§idir. , 

Kapatma .saatinin tanzimine 
taraftarlıklarını her vesile ile 
tekrar eden iş sahipleri bu 
işin bilhassa şümullü bir şekw 
Jin yapılmasmdan memnun 
:0Jacaklannı ıöyJiyorJar. 

Binanileyh artık fırsab ve 
:zamanı gelmiı bulunan, ve 
.memlekette hayat iutiı.ammı 
.işaretleyen bu işi de reEmıa
bir karara bağlamanızı yalva-
rırız. 

A. M. K. 

Kadıköy ....... 
Ur ayı 
Nasıl ça ış1yor? 
Kadıköy, (Özel) - Bu .gü· 

zel nahiyenin güzel bir uray 
çalışması var.. Bazı ilçelerde 
bile g6rUlemiyen verimli faali-
yetler göze çarpıyor. 

Aylardanberi gösterilen uray 
çalışmaları nahiyeye daha gü
zel bir çehre vermiştir. Yol 
bakımından geri olan Kadıköy 
bel hazır bundan da kurtulmuş 
ve Sarayköy ilçesine muntazam 
denebilecek bir yolla bağlan
mıştır. Gerçi bu yolun killi 
olması kış münakalesini güç
leştiriyorsa da bu da fevkalade 
yağmurlu gü ılere mahsus ka
lıyor. 

Yolun daha düzgün ve mü- 1 
nakaleye elveriıli bir hal al· 
ması maksadile bin metre ka- j 
dar bir kısım üzerinde ve dört ' 
metre genişliğinde kaldırım 
yapılmıştır. Bu tamirde halkın 
teberruunu derhal kaydetme
liyim. Kadıköylüler, memleket
lerinin ilerilemesi yolunda bü
ylık fedakarlıklar gösteriyorlar. 

Yine halktan teberrü kabul 
etmek suretile şarbayhk, Sa
rayköy yolu üzerinde bulunan 
bir abşab köpruyu yıktırarak 

yerine betonarme yeni bir köp· 
rü yapmağa teşebbüs eylemiş
tir. Kasaba dahilinde çarşı or· 
tasındaki barab cami yıkılarak 
meydanlığa ifrağ edilmiş, çar· 
şının en önemli yerinde yeni 
bir güıellik yaratılmıştır. 

Müstakbel plan hazırlanmak· 
tadır. Bilhassa bütün kasaba 
itleri bu planın ikmalinden 
sonra yapılacak, nna ihtiyaçlara 
o zaman cevab verilecektir. 

Şarbay Mchmed Özer faal 
bir belediyeci olduğu kac\ar 
halkm teveccüh ve muhabbe· 
tini kazanmış bir gençtir. 

Yeni bir mektep 
Kadıköy, 15 (Özel) - Kadı 

höy halkının yardımı ve kısmen 
de vilayetin tahsisatı ile burada 

çok güzel bir mektep yapısına 
başlanmı~tır. Temeller ablınışbr. 

Mektep tahminlerine göre 
beş altı bin liraya çıkacaktır. 

Halkın lebcrrü işinde ölçüsüz 
bir hamiyet göstermesi bilhas a 

takdir edilecek durumdadır.Bu 
iş üzerinde kamunbay ile ~ar-

bay ve parti başkanı Mehmcd 

lşlak, partiden Şekip Zeybek 

halkın hamiyetile denk bir 
seviyede çah~maktadırlar. 

1 •••••• 

Muallim 
Muavinlikleri 

Muallim muavinliği için kül
tür direktörlüğüne müracaat 
edenler pek çoktur. Kadrolar
da zaten hoş muallimlik te 
yoktur. Kültür direktörlüğü 
alakadarlara bir bildirim gön
dermiş ve muallim muavinlik
lerine yalnız müalJim mektebi 
mezunları ile lise mezunlarının 
alınacağım bildirmiştir. 

Vlliyet encümeni 
Vilayet daimi encümeni İlbay 

F.az.h Gü1eçin başkanlığında 
toplanmıştır. 

~ 

Halkevinin ilk 
Kursları 

Halkev:nden : 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halk dersaneleri ve kurslar şllbemiz, geçen yıl ol(luğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupunar ilk oku· 
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiycnler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevinc giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarıpı yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılııtığı ve derslere hangi saatlarda 
başlanacağı ayrıca ilan edilecektir. 

-~·il 
Balı es~r vilayeti 

cümeninden : 
dainı.İ en-

1 - Balıkesir - Edremit yolunun 66+885-69+234,S inci ki
lometreleri arasında yaptırılacak tamirata esasiye için istekli çık
madığından eksiltme on gUn mtiddetle uzatılmıştır. 

Bu esaslı tamiratın ke~if bedeli 3339 lira 47 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ~artrıameıi 
B - Mukavelename örneği 
C - Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi 
D - Fenni ~artname 
E - Keşif cetveli 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı enc~~eni daimi baş ka

tibi ile nafia müdürlüğüne milracaatla alabıhrler. 
3 - Eksiltme 24-10-935 perşeD)be günü saat 15 de vilayet 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacakbr. . 
5 - Eksiltmiye girebilmek için 250 lira 46 kuruşluk muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

Eksiltmiyc, yol ve köprü işlerile uğr•ıbğma dair nafia müdür· 
lüğünden vesika alabilenler girebilir. 

6 - istekliler yukarıda ilçilncll maddede yaııh na.ta kadar 
vilayet encümenine müracaat ederler. 

7 - Muvakkat teminat malsandığına yatınhr. Enclhnende 
para ve tahvilat alınmaz. 3347 (3470) 
...........•..........•..•.••......... , •.................................•............ 

ızmlr Şarbayhğından: 
1 - Beher adedi on iki lira 

(tamamı altı bin lira) muham
men bedelli kadranları kuru 
nevinden Turbiasisteminde 500 
adet 5u saatı batkltiplikteki 
nüı:nune keşif ve şartnamesi 
dairesinde 1-11-935 cuma günü 
saat onda kapalı wrf usulüyle 
yapılacak eksiltme ile alına· 
caktır. 

iştirak için 450 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubuyle 
birlikte ayrıca kapalı ve mü· 
hürlü ve üzerinde hangi işe 
ait olduğu yazılı bir zarfa ko· 
nup eksiltme yapılmadan bir 
saat evveline kadar şarbaybğa 
verilir. 

2 - Beher adedi on beş 
(tamamı 1560) lira muhammen 
bedelli belediyemiz muhtelif 
şube memurlarına yüz dört ·ta· 
kım elbise 1-11-935 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. 

Bu işe müteallik nümune ve 
şartnameler hergün batkatip· 
tikte görülebilir.iştirak için 117 
lirahk-muvakkat teminat mak· 
buzu ve}'a banka teminat mek
tubuyle söylenen gün ve saata 

kadar at"ttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelinir. 

3 - Beher adedi on iki (ta· 

mamı 888) lira muhammen be
delli belediyemiz zabıta me
murlarına 74 takım kapot 1-
11-955 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile yaptırılacak-

tır. Bu işe müteallik nümune 
ve şertnamesi hergün başka
tiplikte görülebilir. 

İştirak için 67 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 

ka teminat mektubuyle söyle
nen gün ve saata kadar ko· 
misyona gelinir. 

5 - 300 lira bedeli mubam
menli Başdurak caddesindeki 
yüz on sayılı dükkan başka
tiplikteki şartnamesi veçhile 
1-11-935 cuma günü saat onda 
açik arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

iştirak için 23 liralık muvak
kat temina makbuzu veya ban· 
ka mektubuyle söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge· 
linir. 

6 - 80 lira bedeli muham· 
menli Pe§temalcılardaki 104 
sayılı arsa başkatiplikteki şart
namesi veçhile 1-11-955 cuma 
günü saat onda açık arthnna 
ile bir sene kiraya verilecek· 
tir. iştirak için yedi liralık mu· 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

7 - 400 lira bedeli muham· 
menli Bahribaba parkının has· 
tane cihetindeki 43· 1 numaralı 
benzin tulumbası başkAtipJik
teki şartnamesi veçbilc 1-11-
935 cuma gü saat onda açık 
arttırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. lştirAk için otuz 
liralık muvakkat teminatla söy· 
lcnen gün Ye saata kadar ko· 
misyona gelinir. 
17-22-27-31 (3315) 3413 

- E~refpaşa ma'deresi üze
rinde Şuayıp kalfa sokağında 
yeniden döşeme oradaki lağım 
ağzma havuz yapılması işinin 
441,20 lira bedeli muhammen-

. le ve baş sekreterlikteki şart· 
namesi ve keşifnamesi muci· 
hince açık eksiltmesi 25 - 10 • 
935 Cuma gününe temdit edil· 
diğinden iştirak için 33 liralık 
muvaki·at teminat makbuzu 
veya banlra teminat mektubile 
mezkur günde saat onda ko
misyona gelinir. 

3339 ( 3484) 
Belediye kanununun 54 üncü 

DOI<l.OR 

at 
A' 

aı 

' banka teminat mektubuyJe söy· 
lenen gün ve saata kadar art
tırma ve eksiltme komisyonnna 
gelinir. 

maddesine tevfikan şehir mec
lisi ikinci teşrin içtimalarına 
1 teşrinisani 935 cuma günü 
başhyacağından sa}'tn üyelerin 
o giin ı,.aat 16 da urayı teşrif 
etmeleri rica olunur. 

4 - Beher adedi beş (ta· 
mamı 370 lira) muhammen be-

İÇ HASTALIKLARI del1i zabıtai belediye için 74 
mütahassısı ~ çift potin 1-U-935 cuma günü 

ikinci eyler 6okağı Türk ~ saat onda açık eksiltme ile 
müzayede salonu bitişiğinde ~f yaptınlacakbr. Bu işe müteal· 

No. 45 lik nümune ve prbıamcler her 
Öğleden sonra 15-18 kadar ~, gün başkAtipJikte görülebiJir. 
bnstalarmı kabul eder Iıtirak için 28 liralık muvak-

(1250) Telefon 3806 ( kat teminatmakbuzu veya ban-

Ruzname 
1 - Geçmiş zabıt hulas<ısı 
2 - Şnrbaym bir yılhk ça

lışma raporu 
3 - Encümenlerdeki işler 
4 - Şarbaybktan verilecek 

işler 
5 - Birinci, ikinci başkan, 

katipler ve encümenler seçimi 
3483 (3338] 

354 lira 75 kuruş bedeli mu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iiksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESİ 

FE 83 

AX 1857 

AX 1858 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

( 

Neden böyle rlurrunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 
Mecnun 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

KÜÇÜK NEZİHE 

( Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLİ AHMET FEVZİ 

( Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERİHAN 

( Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 
S 1 T K 1 Baba 

( Söylenmez ötesı 
M ahmute §.enses ve Sıtkı Baba 
Sıtkı Babanın mektebi 
MUSTAFA 

( Başım senin ~öysünde 
F eryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyratı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLİN ATA 

( 
lzmir kasap havası 
Bevo!f/u Saba lıavası 

AV YERİ 

( 
Soferaki 
Çahpina 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımu:ı, birinci 

' kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda BristoJ otelinde 
1 ·""'- .· .. 'ı· 

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

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbu!da b~r iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ SIHHAT Balıkyağı 

-• • 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NOZI-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

hammenli 53 adanın 3 sayılı 
283,80 metre murabbaındaki 
arsası başkatiplikteki şartna
mesi veçble 8-11-935 cuma gü-

ihale edılecektir. 
İştirak için 27 liralık muvak

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

22-25-1-5 (3485) 3340 \ nü ~ saat 10 da acık arttırma ile 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle"'e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, alatı cerrahiye, ve dolap-

ları, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havag ıı termosifonu, düş ve sıcak soğuk su muslukları 

ile müceı.!ded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
Iı rıstal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotripl~r. ambriyotrip 
vesair alatı cerrah ye viladiye ve nisaiye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 

25 bü ·ük kona!i"a müracaat edilmelidir. 

~ .......... "'""'I!~~ 

Okumadan Geçn.eyiniz 
ye.ıCİne Hervea içiniz 

"HERVEA., denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belv;n itrabına muvdf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir z:r.delik ve rahatl1k hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparisat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 
~""--"~-----~~~.......,~ 1 

Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

stırab yerine nes' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse bayatı bile 
tehlikeye sokabilir. 

Bir diş ağrısı bümmalı bir faaliyetle geçecek bütün bir günü 

mahvedebilir. 
Üşütmekten mütevellit sinir ıstırabları, bir yarım baş ağrısı 

aile kavgalarına hatta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

Bütün ıstırabları en kısa zamaoda dindirir, soğuk algınlığını 
da geçirerek size sıhhatinizi ve neş'enizi iade eder. 

Fiati 7,5 kuruştur, bütün eczanelerde bulunur. 
Gripin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs 

kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 
• -· • • -·ı., • . 1, ,,, ·! •ı.. 

lzmir D·ef terdarKığından: 
Sabibinın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

baczedılen karşıyakada Bahriye mabatlesinde tramvay cadde
sinde kain 110 sayılı binanın yarı hissesi tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlik tahsilat kalemine 
ırelmelerL 22-26-30-3 3479 (3342] 

DAIMON 
Cep vantilatörleri 

Daimon Yıldırım Marka 
En son icat edilen bu vantilatörler zarif bir kap içindedir 

bir bayan çantasında bir bay cebinde taşır. 

Ağırlığı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler bir saatta ancak 

bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır. 
V/JJZZZ7'"...//"'.../ZZ77T"J:z7:ZZZ77:Z2ZVJJZ'Lrzr.LYZLTJ?!!Jt:;'z.77'2~r,z!I.· 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

~ ':,.., . 
\ . ~ ' "o-:. __ ·. ·. :;· ·. _,. .. ,.,..ı •• 
Daima r. enç, Dainıa Güzel 

" KANZUK Balsamin KreDl• 
Elli senelik bir ma7.iye malik ve dünyanın her tarafında t~· 

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve tıı: 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibaı 

o· 
mabafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markadır. Çilleri ve bur (ı• 
şokları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. RU. 
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır Balsamin kreıııi katı~ . ·ııı 

yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetı·v 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsa~ıl 

l rı'/ e 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağaza a 

bliyük . eczanelerde bulunur, 
• •• ····-· ....................................................................... ········ 
• 

Balıkesir Vilayeti encünıe11• 
daimisinden: 

k btl 
1 - Ayvalık - Altınova yolunda yapılacak olan 0,60 lı lı~ 

ve 2,00 metrelik üç ki ceman sekiz menfez işi için iste 

çıkmadığından eksiltme on gün müddetle uzatılmıştır. 

Bu menfez inşaatının keşif bedeli 2402 lira elli kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavelename örneği 

C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
E - Fenni şartname 

F - Keşif cetveli . . baf 
lstiyenlerin bu şartnameleri ve evrakı encümeni dauııı 

katibi ile Nafia müdürlüğüne müracaatla alabilirler. ştO 

3 - Eksiltme 24 - 10 - 935 Perşembe günü saat 011 be 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 1110• 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 180 lira 19 kuruşluk 1ıııiı 
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikala~'ıerile .. lf 
olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye yol ve köprll .

1 
ııfer 

uğraştığına dair Nafia müdürlüğünden vesika alabı e 

girebilirler. kadıı• 
6 - istekliler yukarıda üçüncfı maddede yazılı saata 

vilayet encümenine müracaat ederler. ,_1ı 
7 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encüıne•::sr 

ve tahvilat alınmaz. (3349) 3 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
RQy ALE NEERLANDAIS 

l<UMPANYASI 
, 4 - P.ERMES vapuru 21 

•
1rinci teşrinden 26 birinci teş-
1"! e kadar yük alacaktır. 

S ~ .- GANYMEDES vapuru 
. ıkınci teşrinden 8 ikinci "teş· 
rıne kadar yülc alacaktır. 

N. V. 
. F. il. Van Der 

7~e & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru halen lima
nımızda o1up Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGENWALD .apuru 14 

B birinci teşrinde bekleniyor. 14 
urgas - Varna ve Kösten-

ce linıanlan için yük alacaktır 
b' ~ANYMEDES vapuru 19 
ırınci teşrinde bu limanlar için 

Yük alacaktı . 

birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş-

SVENSKA ORıENT LıNEıN rinde bekleniyor. 4 ikinci teş-
Rottcrda:n - Hamburg - Co- rine kada::- Anvers, Rotterdam 

Pcnhage - Danzig • Gdynia -
~slo ve IskandinaYya limanJ.ıırı 
1 • 
Çın yük alacak olan vapurlar 

iki3 .-:- NORDLAND motörü 
r k ıkınci teşrinde buradan ha-
c et edecektir. 

SERVİCE MARITıM ROUMA jN 
ı. Malta - Katanya - Cenova 
IYJll ., 

1• rsı ya - Barselon v~ Cezair 
ıınanlan için yük alacak olan 

"'Purlar 

b' ~ - SUÇEA VA vapuru 27 
t~11?ci teşrinde gelip 28 birinci 

'vnde hareket edecektir. 
olcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

lirrıDo~ru Anvers ve Gdynia 
anları için yük alacak olan 

"•Pu r. 
t ~AMIŞ : ilandaki hareket 
ı·~~hlerile navlundaki değişik
b erden acente mes'uliyet ka-

"1 etmez. 
d Fazla tafsilat için ikinci Kor
n °1lda Tahmil ve Tahliye bi
S a.sı arkasında FRA TELLi 
r:erco vapur acentahğır :ı mü-

Cllat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 .... ~·-. 

DöKTOR-al~J 

liya Gö~sin N 

~\JERKEZ hastanesi N 

"' 'LAK, BOGAZ 

1 
. BURUN ŞEFı 

B kınci beyler sokağı 
'-Ylcr hamamı karşısında 

Sa t No. 41 
a 3,S dan saat 6 ya kadar 

t TELEFON 3686 
~~efon numarası 2505 1 

'5 ~..Z7ZY'AZ7//.L7///.7~ 
& 

Hamburg ve Bremen için yük

alacakbr. 
MOREA vapuru 5 ikinci te~

rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

OSLO 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr.nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anveu 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bel 'eniyor. Anvers 
Oirekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EX!V.OUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacakhr. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacakhr. 
Service Direct Danuhien 

Tuna hattı 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

d &:ıı ~esir viliveti encü 
1 aıın1sind0n: .. 

• 
enı 

k"ı - Balikesir - Edremit yolunun 82+206 - 84+388,50 ıncı 
110 ılet ı · · · t ki' 
1• re eri arasında yaptırılacak tamirat esasiye ıçın ıs e 1 

~1 •t11ad -
B ıgından on gün müddetle uzatılmıştır. 

u esaslı tamiratın keşif bedeli 3512 lira 43 kuruştur. 
2 

- bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
~ - Eksiltme şartnamt!si 

• Mukavelename örneği 
C - N f · · · a ıa ısıe r şeraıtı umumıycs. 

E • F • F ennı şartname 

isti e - Keşif cetveli .. . . • • . . 
il~ y nler bu şartnameleri ve evrakı encumenı daımı başkabbı 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
FLAMINIAN vapuru 16 bi 6 

rinci tesrinde Liverpoo\ ve 
Svanseadan '!e ip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci tec;rine kadar Liverpol 
ve G'asgov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpoo) ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Londra hattı 

GASTIUAN vapt•ru limanı
mızda olup nn c:ıe.kiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 
için yük alacaktır. 

MARONJAN vapuru 20 bi
rinci teşrinde beklenilmekte 
olup yirmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

The General Steam Vavi-
7ation co. Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 30 bi
rıncı teşrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vfüut tarihleri, va
purların isim eri ve navlun iic
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

• 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka& antina tramvny cad· 
desi N o. 596 Tel. 2545 -
Göz Betimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baa31 yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

·~~l21Zıcım~--mmmcı~~~t:z!n~~ 

Eczacı ~ emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Ktmal Al<taş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile u2"raşbm. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstü11 bir koku l u·u"" 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Babarçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habr:- . 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 75 - 100 
200 kuru~lulc şiıeler. 

Dikkat el\eceiiniz iki no! 
vardır. 

Birisi Ecz<:cı 
markası. 

İkinciai 

· -Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

lıimlerini benzetenler ası!-

31ıafia müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 

~ .. ,~- Eksiltme 24-10-935 ve Perşembe günii saat 15 de vilayet ' 
'\o\lfllc • d 

lannın kıymetini iÖstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 
4 nın e yapılacaktır. 
S - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

t~rtı· - Eksiltmiye gireöilmek için 263 lira 43 kuruşluk muvakkat fzmİr l\f U h asebei 
lltfi~nat .. vermesi, bundan başka aşağıdaki işlerle uğraştığına dair 

6 nıudürlüğünden vesika alabilenler girebilirler. Müdüı·)Ü~Ünden : 
"iliy ~ istekliler yukarda üçüncü maddede yazılı saate kadar Vilayet konağının perdeleri 10 gün müddetle temdiden 

i c encümenine müracaat ~derler. J eksiltmiye konulmuştur. ihale 1 - nci Teşrin ayının 24 ncü 
- Mu kk 1 E d Persembe günü saat on birde viliyet encümeninde yapılacakbr. 1 

1>-r.. va at teminat malsandığına yatırı ır. ncümen e 
.. ve t h ·ı istekli olupta şeraiti öğrenmek istiyenlerin vilayet encümen 
~ a vı it alınmaz. 3469 <3348) ' kalemine müracaatlara. 3474 (3346) 

l~tn • ~~lt~:":;!"-<l'~>!Wmıl"Cllillii' ---~-Wi!ı 
d·· ır n. uhasebei hu- usiye mü- 1.\1.illi Emlik l\'füdürlüğünden: 
b '1rlüğünden• Bornova Topçu kuyu sokağında 6 numaralı dükkan 43 
~deli ..._ • Kahramanlar Sepetçi sokağında 106 eski 80 yeni Nu. dükkan 120 

t· nıuhaınmeni Cinsi bulunduğu yer Kahramanlar bahçevan sokagv ında 3 ta1· numaralı ev 30 •ra ıc 
350 • Halkapınar Çatal çeşme mevkiinde 104 eski 280 taj Nu. ev 48 
8cd ~ . Binek otomobili Şevrule garajında Buca Nalbant Mehmet sokağında 26eski16 yeni Nu. kahvehane 100 

lSıtoı;~ Pef'? .verilmek üzere vilayet eski makam otomobili Bornova Kürt Ömer sokağında 10 numaralı dükkan 18 
tclbdid S tanbınden 28/10/935 tarihine kadar 10 gün müddetle Bornova Kürt Ömer sokağında 16 numaralı dükkan 31 
Rtİtıü ~~ açık arbrma ile sabhğa çıkanlmıştır. isteklileri ihale . Yukanda yaulı emvalin bir senelik icarlan 4-11-935 pazartesi 1 
~it0 °'*b 28-10-935 pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar depo- günü saat 15 de ihale edilmek üzere arttlrmaya konulmuıtur. 
ca,tı"eya banka mektubu ile viliyet daimi encümenine müra- Ta.iplerin o saatte Milli Emlak m6diiriyetine mliracaatları. 

arı. 3473 (3l4S) 22-31 (3481) 13341) 

Hususiye 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fada sıcaklarda iftibanıı kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmıı binlerce kiıiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Klna Lfttll 
yi alıp kullanmah 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükômet 
Caddesi karakol karşısı_nda 

30 sene gibi• uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlii istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuıtur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmııa 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimi%de bir gece konuklamak her hakikab öğrete• 
cekttr. Akşamlan temiz hava almak için taraçalanmız mit
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esasla tenzilAt vardır. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobiJveJerile süsleyiniz ... ,, 

Merkez: Şube: 
İzmir Ankara 

İkinci Boyler Anafartala r 
Sokak Caddesi 

Nu. 102 Kınacı Har 
TL 377?. Nu.5 Tel.142 J 

Devlet demiryollarından: 
Menemen mekteb talebesini Karşıyaka orta okulunda ve Tur

gudlu talebesinin Manisa orta okulunda okuyabilmeleri için 
21-10-935 tarihinden itibaren ve pazardan gayrı günlerde lzmir 
menemen - lzmir ve Manisa - Turgudlu - Manisa arasında oto
raylar işletilecektir. Mekteb talebesi bulunmıyan otoraylara ka
bul edileceği gibi mekteb talebesi bulunan otoraylarda talebe 
yerleştikten sonra kalacak yere göre, ancak yolcuya bilet Yeri
lecektir. Otorayların gidiş, geliş saatleri istasyonlara asılmiştır. 

Fazla bilgi için istasyonlara uğramaları sayın halka ilan olunur. 

Gizi tık 
• 

çın 

S. Ferit 
Si FA =-
czanesı 

f-Iükômet 
Caddesi 

19-22 3427 [3323] 

.. 
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nkarada Rus arla ikinci maç çok 
ava içinde yapıldı 

ceyi bulan tarafgirliği • s e ın şaş aca er 
te sürüklemi tir ~ıu • 

1 Takım mızı zorla m 
Rusların ilk golünü bizimkiler yaptı - ikinci golü ofsayttan yaptılar 
Bu koskoca bir hadise çıkardı-Fakat nihayet gol olarak sayıldı 

MÜDAFILERIMIZ CANSiPARANE, MUHACIMLERIMIZ ÇALIMLI VE DANSEDER GİBİ OYNADILAR 
Ankara, 21 (Özel) - Türk, 

Sovyetler karışık takım arının 
ikinci maçı bugün çok heye
canlı bir hava içinde cereyan 
etti. Maçın büyük bir kısmı 
takımımızın hakimiyeti altında 
cereyan etmiş olmasına rağ

men Rus hakemin şaşılacak 
dereceyi bulan tarafgirliği mu
hakkak surette Türk takımı

nın galebesile neticelenecek 

R.us 
olan bir maça aksi bir istika
met verdirmiştir. Ruslar sırf 

hakemin oyunu çığrından çı

karmış olması yüzünden çok 
sert ve tasavvurun fevkinde 
favullu bir oyun oynadıkları 
halde onlar aleyhine verilen 
favullar üçü geçmezken takı
mımız aleyhinde belki altmıştan 
fazla favul verilmiştir. Oyunun 
ilk 43 üncii dakaya kadar de
vam eden kısmında galibiz. 
Maç O - 1 devam ediyor. Fakat 
hakem muhacımlarımızın akın
larını kesmek için elinden ge
leni fazlasiyle yapıyor. iki ta
kım da muvaffak bir netice 
almak için bütün kuvvetlerini 
sarfediyorlar. Bugün bizimkiler 
cidden güzel denilecek bir oyun 
oynamaktadırlar. 

Yağmur 
Hafif çileyen yağmur kuv

vetlenmek istidadını gösteriyor. 
Top bizim nısıf sahamızda .. 
ayaktan ayağa geçiyor. Bir 
aralık oyuncularımızdan birinin 
ayağıyle top kalemize girerek 
Soyyetler takımı adına beleşten 
bir gol oldu. Böylece misafir· 
!erimiz, centilmence hediye 
edilen bu golle beraberliği te
min ettiler. 
Ankara toz bulutu içinde 

Bu golden sonra Ankara toz 
bulutu içine gömüldü. Nereden 
geldiği belli o:mıyun bir toz 
bulutu sahayı da kapladı. Ar
tık tribünlerden sahadaki oyun
cuları görmek imkansızdı. Bu
lut biraz dağılıp ta hava sakin
leşince oyun sertliğini yeniden 
aldı. Hakem mütemadiyen bi
zim aleyhimizde favul veriyor. 
Hakemin bu hareketi pek hak
lı olarak sabayı ve civarı dol-

duran binlerce seyirciyi sinir
lendiriyor. Birinci haftaymın 
bitmesine bir kaç dakika var. 
Hakemin aleyhimize verdiği 
favullar kırkı geçti. Karşı

mızdakilere ise ancak iki fa
vul verildi, Misafirle rimiz 
melek bile olsalar bu kadar az 
favul yapacak halde değillerdi. 
Bahusus ki oyuncularımızın diz
leri, kolları bere içindedir. Top 

takımı 

solaçıkta... Fikretin pasını Mu
zaffer aldı. Top sol muavin 
lbrahime geçti. Penaltı ... Ah 
Muzaffer.. Müthiş bir gol ka
çırdık. Hakkı ile Muzaffer bir
birine girdi. Topu aralarında 
bıraktılar. Şimdi tekrar favul 
oluyor. Ruslar topu yakaladı
lar. Fakat top yine bizimki
lerden Hakkının ayağına geçti. 
Hakkı Nuriye. Nuri Muzaffere 
Muzaffer de Vahaba verdi. Va
hap ilerliyor. Tribünlerden halk 
çırpınarak bağırıyor: Vahap 
koş.. Fakat Rus h?.kem fırsat 

1 mı kaçırır. Öyle vaziy _tler 
oluyor ki top onların ellerine, 
vücutlarına değiyor da ne favul 
ne penaltı çalmıyor. Bizimki
lere gelince bunun tam tersi 
oluyor. Vahap koşarken bir 
favul daha verildi. Rus sağ 
hafı koşarak topu yakaladı. 

Top lzmirnofun ayağında. Kuv
vetli bir şut.. Eyvah gol olacak. 
Kaleci kuı tardı. Top bizimki
lerde .. Fikret Vababa fena bir 
pas veriyor. Top yine lzmir
nofta.. lzmirnof Reşada çarpı
yor. Fakat hakem aldırış et
med i. 

Hakemin bütün bu gayret
lerine rağmen Ruslar bugün 
bir türlü hakimiyeti alamıyor
lar. Bu oyunun bitaraf bir ha
kemin idaresi altında geçme
miş bulunması oyunun zevkini 
kaçırıyor. Az sonra düdük 
çaldı. Birinci haftaym misafir
lere bizim kendi ayağımızla 

hediye ettiğimiz gol sayesinde 
1-1 e beraberlikle bitti. 

Karde' gibi ç·ktılar 
Hakemin düdüğü ile beraber 

iki taraf oyuncuları içli bir 
dostluğun anlayışlı samimiyetini 

yüzlerinde taşıyarak kardeşce 

sahadan çıktılar. 
Yeni Stad 

Buradan yeni stadın yerini 
görüyorum. Gelecek Cumhuri
yet bayramında Ankara Avru
panın en büyük stadlarından 
birine sahih olacaktır. Stadın 
yanı başında güreş ve eskrim 
için on bin kiş iyi alabilecek bir 
salon yapılıyor. Maç devam 
ede ken halkın heyecanı görü
lecek şeydi . He1e seyirciler 
arasında bulunan Çoban Meh
med heyecanından kendini tu
tamıyordu. Bir defasında şap
kasını fırlattı. Fakat onun yal
nız kendi şapkasını atmakla 
kalmıyarak heyecan dakkiala
rında yanındakilerin de şapka
sını savurduğunu bilenler şap
kalarını sıla sıkıya ellerinde 
tutuyorlard ı . 

I ' inci haftayım 
ikinci haftayım bizimkilerin 

akınlariyle baş!adı. Niyazi topu 
Fikrete veriyor. Fikret kale 
önünde görülmemiş bir gol ka
çırıyor. Top Ruslarda .. Sür'at le 
sfüüyorlar. Ofsayd, fakat aldı
ran yok.. Büyük bir tehlike 
geçiriyoruz. Bereket versin Ya
şar bu tehlikenin önüne geçi· 
yor. Tribünlerde hakem aley• 
hindeki tezahürat çoğalıyor .. 
Hakem hissiyatına o kadar 
o kadar mağlüp oluyor ki ta
rafgirliğini arttırdıkça arttı

rıyor. Aleyhimizde favul yağ
muru devam ediyor. Ihsan topu 
yakalıyarakMuzaffere,Muzaffer 
Fikrete, Fikret Hakkıya veri· 
yor. Penaltı çizgisindeyiz. Rus 
müdafileri yetişerek kurlardı. 

Onların nısıf sahasında oynı

yoruz. Top tekrar sağaçığımız
da ... Yeniden müdafileri topu 
alıyor ve Niyazi bir türlü topu 
kurtaramıyor. Tehlikeli bir va
ziyetteyiz. 

Nihayet top kurtuldu. Top 
ihsanda, İhsan Fikrete, Fikret 
Muzaffere, Muzaffer Hakkıya 
verdi. Zavallı Hakkı birden 
yana yattı. Sol böğrünü bastı
rarak yere yıkıldı. Antrenör 
Her Şvenk ve daha birkaç kişi 
koştular. Hakkıyı kaldırdılar. 

Çok şükür kırık yok. .. Hak
kı sahadan çıkarıldı. Tabiiğ 
tarafgir hakem için bu vaka 
lehimizde favul verilmesi için 
hafif bir şey olacak ki hiç bir 
şey yapılmad•. Sahaya Hakkının 
yerine başka bir oyuncu gire
cek .. Şimdilik on kişi oynıyo
ruz. Muzaffer iki Rus müdafii 
arasında geçmek istedi. Ruslar 
öyle çarpıyorlar, öyle çaprast 
vaziyetler alıyorlar ki ilerle
mek imkanı yok... Hakem iler
ledi. F avulu yine bize verdi. 
Halk ıslık çalıyor. Günkü bu
nun aksini bekliyordu. 

Hakkı yerine Nuri 
Hakkının yerine Beşiktaşlı 

Nuri girdi. Bu sırada s ıgaçık
tan Niyazi de sakatlanarak 
dışan çıkb. Bizim takım mü-

sabaka)'a yine on kişi devam 
ediyor. ikinci haftaymın on yedi 
dakikası geçti. Büyük bir teh
like geçiriyoruz. Vaziyet Of
sayd .. Fakat hakem aldırmı
yor. Şüt çekiyorlar, Gol ..• Halk 
heyecanından yerinde duramı
yarak bu bariz haksızlığa 

karşı "Ofayd,, diye bağrıyor. 
Her kes çırpınıyor. Hakem 
Gol diye ısrar ediyor. Bu 
derece tarafgirlik görülmüş 

şey değildir. Bu da bir defa 
daha gösteriyor ki, arsıulusal 
maçlarda misafirperverlik duy
gularımızın icabları ne olursa 
olsun behemehal bitaraf ha
kemler bulmak lazımdır. 

Yan hakan ler bayra
kları attılar 

Yan hakemler halk kadar 
sinir lenmişlerdir. 

Bu haksızlığa daha fazla ta
hammül edemiyerek bayrakları 
atıyor ve sahadan çıkıyorlar. 

Hakem " Nuh diyor, Peygam
ber demiyor.,. O kadar inadçı, 
ve o kadar tarafgir ... Takımır.ı 
galib çıkarmağa karar vermi,, 
belki de gollerin miktarını ı.'..ı 
tesbit etmiştir. 

Maç yarıda kalacağa bem.'
yor. Yan hakemler dışarı ç ı

kınca iki tarafın musabıkları 
ortada dolaşmağa koyuldular. 
Bay Hamdi Emin tercümanla
riyle sabaya girdi. iki takımın 
kaptaııları görüşmeğe başladı
lar. Hakem birşey dinlemiyor. 
Müsabakaya bu şekilde devam 
edilmesini istiyor. Oyuncuları
mızdan dört be, kişi sakat ola
rak dışarı çıktığı halde favul
ları hep bizim aleyhimizde ve
ren hakemden başka birşey 
beklenemezdi. Biz ilerleyemiyo
ruz. Zira favullerle hücumları
mız kesiliyor. Onlar sayısız fa. 
vullarla ilerliyor ve ofsayd 
iken g.ol oluyor. Bu vaziyetin 
oyuncurarımızı sinirletmemiş 
olmasına hayret ediliyordu.Bay 
Hamdi Emin sahayı terketti. 
Şimdi dışarda konuşuyorlar. 
Hala cevap yok.. Halk heye
canda.. Hakem halkın haksızlık 
karşısındaki bu coşkunluğuna 

rağmen düşüncesinde ısraredi
yor. Bir tarafta Reşad lzmir
nofla görüşüyor. Ötede Nuri. 
lbrahim ve Necdet diğer Rus 
oyuncularıyla işaretleşerek gö
rüşüyorlar. Bizimkilerden her 
biri maçta yedikleri darbelerin 
yerlerini gösteriyorlar. Yan 
hakemler hala sahaya dönme
diler. Halk şimdi sinirlenmiştir. 
Ayak patırdıları gittikçe çoğa
lıyor. Hava tamamen düzeldi. 

Nasıl mağlOp olduk 
Hakem kollarını bağlamış 

artık kimseyle goruşmüyor. 
Futbol başkanları hakeme bir
şeyler söylediler. Ankara spor 
teşkilatiyle uğraşanlar da saha
ya girerek birşeyler söylediler. 
Nafile ..• Hakem ısrar etti. Bü
tün münakaşalar hükümsüz 
kaldı. Ofsayd kabul edildi ve 
maça devam olundu. 

ikinci yarı 2 - 1 onların le
hinde ... 

Eh biz de ofsayt veya favul
dan vakıt bularak ilerler ve 
gol atarı:ı: . Oyuna başlıyalı 
birkaç dakika olmuştu ki bizim
kiler bir akın yaptılar. Saba 
alkışla çınlıyor. Nurinin çok gü 
zel bir pasını Aakkı kafa ile 
kalaya soktu. ikinci beraberlik 
sayısını yapmış olduk. Şimdi 
2 - 2 yeyiz. 

bir şütünü daha kaleci yakaf 
ladı. Artık maç bizim nısı 
sahada oynanıyor. Ruslarııı 

ka· soldan yaptıkları bir akın k 
lemize doğru inkişaf edere 
gol oluyor... Gol... tı 

Bu üçüncü golün kababa. 
tamamen mubacimlerindir. Mii· 
dafiler cansiparane oyoarkell 
muhacimler çalımlar yapa~.1' 

vıı danseder gibi oynuyorlar. 

R.ııslaıla takımımızın bir maçından alınmış bir sahne , , 
Sovyet takımı sıkışık vazi- beraberliği çok görürken pıağk 

yette, mütemadiyen oyuncu- lüp olmuştuk. Hakem a~ıl· 
larımıza çarpıyorlar. Hakem rahat rahat nefes atıyor ıııı 
favul verdi. Top Fikret ve Nu- Maksadına ermişti. Oyuıı r 
rinin ayağından Muzaffere geç- bitmesine daha bir dakika ~ ~ 
ti. Muzaffer Rus kalesine ini- Bu gol herkesin zevkini .İa 
yor. Rus müdafileri topu önle- çı rdı. Yüzünün hatları ya'/ , 
diler. Bundan sonra bir kaç ~· ' yıla şenlenen yalnız H~ke;.11 
gol fırsatı kaybettik, Ruslar ı: .. Bundan sonra bir ikı 11 ·ıı 
gittikçe hücumlarını sıklaştır- t'.aha yapıldı. Fakat HakeJll~e 
mağa başladılar. Starofskiden düdüğü maçın 2 - 3 sayı ti 

!"biye topu lzmirnof aldı. Vaziyet çok ' ' Sovyet takımının ga ı . 
tehlikeli ... Korner oldu. Sağ- i e neticelendiğini ilan ett~· bi' 
dan bizim kalemize korner atı- Maç esnasındaki küçük ıg ıl' 
lıyor. Bereket versin ki bunu r:ırlar yine unutuldu. Oyuııc lıı 
kaçırdılar. Az sonra yine aley- )ar birbirlerini "Şa •. Şa .. ,. l~:ıı 
himizde bir favul verildi. alkışladılar. Güle güle saba kM 

Ankaranın akşamı yavaş ya- çıktılar. Halk bugün feda ·• 
vaş stad üzerine çöküyor. On 1 rıJll" bir maç yapan oyuncu a 
dakika sonra karanlık basacak.. 0 
Maç beraberlikle mi neticele- kadar Rusları da alkışla 1

"1111' 
necek? Biri ofsaydden, diğeri lzmlre gellyor •ıı) 
kendi hediye ettiğimiz golle Misafirlerimiz yarın (bui;ir· 
misafirlerimize beraberlik mi lzmire hareket edecekler ·ııe 
vereceğiz, diye düşünüyoruz. lzmir maçlarından sonra yı rİ" 
Halbuki Sovyetler galebe isti- Ankaraya dönecek ve cııııı~,. 
yorlar. Çok kuvvetli akınlar yet bayramı şenliklerinde 
yapıyorlar. lzmirnofun kuvvetli zır bulunacaklardı·, ,.,,,.,•' ... 

••••••• 1 1 ••••••••••••••••••••• 1 •• 1 1 ••••••••• 1 ••••••••• 1 ••••. -• ;.;"~":.:'~";.:,,' ---~~'"'. 
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