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Bu çok sevimli edebi tefri
kamız UçUncU sayfamızda 

Cımı1mriyetitı. Ve Oum1ıuriyet Eserini;,. Bekçisi, Sa'bahlan Çıkar Siya.M Gazetedir Yeni AJır matbaasında basılmışbr. 
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çevrilmişti. istasyonun 
içerisinde olduğu gibi 
burada da misafirlerimiz 
horra, horra, horra diye 
bağırmışlar ve sürekli 
alkışlarla karşılanmı . 1 ır-
dır. Denebilir ki şimdiye 
kadar hiçbir spor ka-

,,,.,_,.~~.........,,.~ ......... ...ı.ı..~ıiımfillı!~ filesine bu derece par· 
Dost Sovyet spowlian kendilerini karşılayanlar arasında 

süslenmiş ve istasyonun göze tasyonda hazır bulunan askeri 
görünen kısmınada beyaz üze- bando evveli Enternasyonal, 
rine kırmızı olarak Rusca ola- arkadan da istiklal marşmı 
rak [lzmir sporculan sevimli çaldı. Trenden inen misa · 
misafirlerine hoş beldiniz der] firlere Parti, ilbaylık •e 
yazılmış bir levha g6ze çar- belediye, apor teıekklllle-
pıyordu. rile diier teıekkllller tara-

Misafirler trendeP inince ia- &odan bamrlaaaD buketler 

lak bir karşılama töreni 
yapılmamıştır. Aziz misafirleri
mize belki otuz kadar buket 
verilmiştir. 

Misafirlerimizle beraber Cev
det Kerim, futbol f ederas
yon baıkanı Hamdi Emin, 
umumi merkezden mihman-

- Sona altına aalıl/Nll -

• Si 
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Daha dört hain aranmaktadır 

T. R. Aras vt 8. Lava/ 
lstanbul 23 ( Özel ) - An- hazırlanması üzerine bükô.me-

karadan bildiriliyor : Suikast- timızin Cenevre ve Pariste 
çılar hakkında yapılan tahki- protestoda bulanacağını Brüksel 
kat ilerledi. Mevkuflar arasın- radyosunun bir yayımına atfen 
da serveti yarım milyonu geçen yazıyor. •••••••••••••••••• 
Maraşlı çifti k sahibi ldrisle üç Cephelerde 
oğlu, üç köy muhtan ve eski 
nahiye müdürlerinden Şcmsed- Uçakların faaliyeti 
din de vardır. Çeteye mensup lstanbul, 23 ( Özel ) - Ro-
daba dört hiin aranmaktadır. madan bildiriliyor: Cephelerde 

CENEVRE VE PARISTE JtaJyan uçaklarının faaJiyetJeri 
TEŞEBBÜSÜMÜZ g6ze çarpıyor. Habeş kuvvet-

btanbuJ, 23 (ÔzeJ)- .. Cum· Jeri cenub •e fimaJ cepbele-
hwiyet. auikubn S&riyede rinde toplanmııhr. 
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Kıskançlık 
••••• 

1(arısını öldüren 
Abdullahın muhakemesi 
A§ırcezada bafladı 
Ha1il Rifat paşa caddesiııde' 

karısı Nesibeyi kıskançlık yü-
zünden biçakla 18 yerinden 
yaralıyarak öldüren 78 yaşında 
Abdullabın muhakemesine dün 
ağırcezada bapanmıştır. Ab-

. dallah, poliste ve müstantiklik
te, bu cinayeti akiden tasar· 
Jadığı şeklindeki ifadelerini 
tamamen deiiştirerek demiş
t\r ki: 

- Onunla aynlmıı idik ve 
ayrt yaşayorduk. O gece eve 
girdim. "Neden girdin?,. diye 
üzerime biçakla hilcum etti ve 
elimi yaraladı. Ben de kwırak 
onu biçakJadım ölmüş dedi. 

Dinlenen şahitlerden Havva 
şu ifadeyi verdi: 

- Ben evimde uyuyordum. 
Aa bir feryatla uyandım. Gürül
tü ve bağrışmalar devam ediyor
du. Kapıdan dışarı ç.ıkbm. Bazı 
kimseler ihtiyar Abdullahı al· 
maş ve evden çlka.nmılardı. 

Abdullah polise ifadesinde 
. "yanımda bir aoahtar vardı 
kapıyı açhm ve ben vurdum, 
dediğini söyledi. 

Mahkeme l'eisinin bir naliae 
ceY~b yeren Hana ölen Nai
benin iyi bir kadm oldtlian• 
.öyJedi. Bunun meriae ..çla 

· .AW.ıbla ayaia blka~ak : 
- iyi bir kadıa dejildi. 
Mehmed Ali ile we daha 

'bqblan ile miinıtelwtte ba· 
lanuyordu, dedi. 

Reiı, bunu nwl anledm, di· 
ye sordu. 

Su~lu, aralarında geçaa bua 
a&zlerden anladığmı liiyledi. 

Daha başka şehitler de di.
lenailden sonra a Lkeme 
batk• bir gUne bırakıldı. 

Kü~ük Haberler: 
r..._..e tlMRuk '8ct-Ubelerl 

Tirede mafa ait bir tarla 
rarm ıbabnllğmca isticar edi
ılecek ve iar1m dirt:ktiiırllğü 

tara.fmdaa pe••k tecrüis de· 
rWe k.IJuUacekbr. 

Su tarJlasl 
S11 tarifesi komisyonu bu 

hafta ~inde toplanarak yeni .su 
tarifesini tesbit edecektir. 

Para cezası 
Nüfus sayımı günü evlerin

den sokağa çıkan oıı üç kiıi 
yirmi ,be.fer lira. pu.a ceza•ma 
çarptml•Jbr. 

Maiyet memuru 
Ilba1'ık maiyet memurluğuna 

tayin ediletı bay Fadıl gelerek 
dün vazifesine haşlamı~br. 
TahsilM enspeldör.IUğU 

Ilbaylık encümen ikinci .ka
tibi qref Bahkesir hususi he
saplar direktörlüğü tabsi1at 

• espektörlüğüne atanmıştır.Teb

rik ederiı. 
Göçmenlere pulluk 
iç bakanlık,. Trakya gôpnen

Jeri ·pin lmaw mmtakasından 

p.ıluk temin edileceğini a bay
.bğa bildinDİf ve pulluklar hak
kmda izahat istemiştir. 
rakas komisyonunda 
T.a'kas tedlak komisyonu dün 

ijSeden enel tecim ve endüstri 
od.asmd. topluuak tabı iş· 
1eriai t~dlillde IDeft'll olmuJt81'. 

Köylülerin borçları işi 
----------------------------------------Köylümüzü koruyan kanundan 

istifade Eden borçlulal"ın vaziyeti 
Ziraat Bankası senetleri yenileme işinin köylerde 

Y apılmasın·ı temin etmiştir 
lzmir ve Torbalı kazalarında 1 Borçlulara kolayhk Köylerde senedlerl 

Yenllemek için yüz küsur köyde lzmir Ziraat Bankaya miiracaat eden her 
bankasına ipotekli ikrazattan borçluya hiç bekletmeksizin Müteselsil kefaletli muame· 

lelerde bazan bir müştel'.ak 
senette (100),(lSO)borçlu bulun· 
dugundan bunların hepisini bir 
arada Banka merkezine ceJbet
menin güçlüğünü evvelden tak· 
dir eden Banka, Ubaylığa mü
racaat ederek, bilahara alaka
darlardan toplanmak üzere 
köy Ftandıklarmca Noter v-e 
memur masraHanm kar§Ilıya· 

cak bir paranın Banka veme· 
ıine yahniması auretiyle bir 
Banka memuriJ.le bir Nole.r 
memurundan mürekkep bir 
heyetin kayleri dolaıarak aaa
ballcrinde senet yenileme ma· 
ameleJerini rapmalan temin 
c>lanmuıtur. 

borçlu (527) 1'ifiden (458) i ve evve!ce haZJrlanmış ve maki-
müşterek borçlu ve müteselsil nada yazılmlş olan senedleri 
kefil sıfatiyle muhtelif sened- verilip notere gönaerilmekte 
ferle müteselsil kefaletli ikra- ve noterlerce de ücreti adil na-
zattan borçlu (1361) kişiden mile ufak bir ücret alınmak 
(1356)sı Ye yine müteselsil ke· suretile tasdik muame~esi ya-
faletli ikrazattaıı zini kredi pılmaktadır. Tapuda tescil işini 
kooperatiflerinin ortaktan zim· banka bizzat yapbrmakta o~-
metiııde olup evvelce bu koo- doğundan çiftcinio bu sened 
peratiflere borçlan denedilmiı yenileme muame!esi çok kısa 
olan (360) ki cem'an (2174) bir zamanda bitirilmiş olmak· 
borçla, oabq senelik taksit- tadır. 
leadinne muamelesine aid 2814 • ~orbalı borçluları 

mnaarah kanundan istifade et- Torbalı kazasından bankaya 
aektedir. ipotekli ikraz.attan borÇ!u olan_-
Tecltlın lsat•lle edenler lann ,muameleleri tamamen 

Tecilden istifade edenler bankaca bazırla..oarak Tepeköy 
ri,...etiftde Zira.at bub.sı l.ı· Kooperatifine gönderilmiş '1e 
mir pbe.i-P. (473.493 12) dört bu qin daha az masf'.&ffa orada 
JiİZ yetm.İf ıiiç bin dört yüz orada yapılması temin olunmuş-
dOban - ç lira oo iki \kuruş tur. 

Senet yenileme muamelesine 
henüz bugünlerde baılanmıı 

olmakla beraber bir hamlede 
tecil edilen borç mıktan (25000) 
yirmi beş bin lirayı bu!muıtur. 

alacaj'ı nrdır .. Ba tubeaia 2814 Kooeratlflere müdevver 
-•rah kam ahk•mına tabi MatlObat 
olmryan alacak.lan üe u 7 4 " 
borçlu zimaaetinde "9.793" do
km bia yedi yüz doksan üç 
fira gı"bi yeni ikrazları teşkil 

eden ufak bir paradır. 
Bargaz çfftt§t da§rtaldı 
Bunlardan mada evvelce Ti

renin Burgaz ~iftliğinden ( 1, 
milyon 860,000 ) metre mural>
biından ibaret araziyi alan ve. 
. (35) ~iftciye üc sene vane ile 
'borçlandırma sur.etiyle tevzi 
edeıı izmir Ziraat bankası, bil
ahara vadelerinde bu borçların 
ödenmemesinden dolayı bu .ara· 
ziyi tefevvüz etmişti. Şimdi (97 
bin) küsur liradan ibaret ala· 
cağını. geçmİf günler faiılerini 
de ilave ederek, müsavi tak· 
aitlerle on be, senede tahsil 
edilmek met'e tekrar yeni se
netlere raptedilecek ve bu ara· 
:iileri 4côyliye iade edecektir. 

Bankanın senet 
yenileme muamelesi 

Bankanın bu ilellet yenileme 
muame1esine baş ayabifmesi 
için, yukar~ miktarı y.azıh 

borçhrlara ait bütün hetiap1a
rın, kanunun neşri tarihi olan 
~4-6-935 tarihi itibarile, geç
mi§ günler faizleri hesaplan
mak suretile, hesap kesimlerini 
we se.netlcıini baz.ırlaması li
:umdı. Bunlar haJen tamamen 
hazırlanmış bulunmaktadır. lpo
teldi ikrazattan l>Mçlu olanlar& 
münferiden ihbar mektuplan 
s&adcrmek nretile senet yeni
leme muamelesine gelmeleri 
bildirilmektedir. Bu le~ iki 
üç. giin zarfında bitmıı ola
caktır. 

Mütcaelsı1 kefaletli ikraz.at 
matlübatiyla lrooperatificrc mü
devver mattubat tçin her borç
Junun borç miktarını, taksit 
adedini ıve her yıl faizle bera
ber ödenecek taksit tutarını 

bi\diren ftste:er de tamamen 
huır1ammştrr •e köylere gön
den'lmek ilıeredir. 

Yüksek bir himaye 
Borçlular. Cumuriyet Hükü

m etinin babşeylediği bu kolay· 
lıklardan istifade etmekte acele 
ettikleri takdirde bu yıl sonu
na kadar yukarda yazılı koylü 
borçlannın yeni senetlere raptı 
suretile takaitlendirme mua-
melesi bitirilebilir. 

Üzüm Kurumu işe Başlayınca 

Fiatlerdeki istikrarsızlık 
Ortadan kalkmıştır ... 

. ~·- ·-
Üzüm kurumu lzmirde faa- terden fazlaca toplamıştır. Ku-

liyete ge~tiği gündenberi re- rwn Izmirden ha.fk,a Manisa-
koltenin taşkın olmasına rağ- da da mübayaat yapmıştır. 
men büyük işler baıarmağa "",. 
muvaffak olmuştur. Kurumun · Öğrendiğimize göre üzüm 
şimdiye kadar yaptığı işler :şu kurumu Avrupaya ıse.-kedeceği 
üç noktada toplanmıştır : üzümlerin tiplerini tesbite baş-

1 - Rclr.olte fazlasından do- lamıştır IBu iş için Ankaradaıı 
layı müstahsil lzmir piyasasına celbedilen istandardiza~yon mu-
fazlaca mal se~kebneğe başla- ıtahassısı -doktor Bade, muh-
ınıftı. Kurum ıp'iyasnda naznnlık telif ticarethanelerden üzüm 
rolü oynıyarak paniğe marn nümune1eri alarak üzüm ku-
olmuştur. rumunun tahHJ daboratuvann• 

2 - Üzüm fi} atlarında baş~ da tetkik etmiştir. Bu nümune· 
lıyan istikrarsızbk ortadan ~k- lere gö~e üzümlerin büyüklük 
mı§br. ye ır:cnkleri gömniinde tublla-

3 - fiyatlar tedricen yük- rak üzümlerimiD.ıı .tandardı 
selmeğe baş1amı~tır. Üzümlerin cihetine gidilmiftir. 
her numarasında 10 - 40 par:a IS Mmhtdif ihracat müe.se-
bir artma vardır. sesinin üı.üm kurumu tahlil ıla-

Üzüm kurumu, bu yıl rekol- boratuv.arıu werdiji alimaneler 
tenin yarısından fazlasının 9 tamamen iri evsafta gör:ülmüt-
nurnara üzüm1er o1duiunu gözö- tür. Halbuki kurwnwa tesbit 
nünde tutarak 9 numara üzüm- ettiği tipler l••amen bllSUli 

SEN9EN9IN 
Mu 

24 le rınıeveı • 

.! ( ~~ŞEMDE~ J 
Gün dostu 

B. Firuz .. .... . 
Bugün gidiyor 
iş Bankasının Iskenderiyc şu

besi direktörlüğüne atanan iz
mir şubesi direktörü bay Firuz 
bugü~ Ankaraya hareket ede
cektir. Bay Firuz şerefine dün 
banka memurları tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

lımir şubesi direktörlüğüne 

yar direktör bay O"manın ata· 
nacağı söylenmektedir. 

• • •••••• 

Kayas Çiftliğinde 
Torbalıda Kayas Çiftliği al

tındaki eınliki milliye ve eru-

vali metriikeden 32,000 dö
dümlük arazide Tarım Bakan· 

lığınca bir inekhane açılacaktır. 
Bu arazinin içinden bir de çay 

geçmektedir. Arazinin haritas~ 
haz.ır!anaıak bakanlığa gönde
rilmiıtir. ·-·····-·. 
Sanat Okulunda 

Vıeni bir şube 
Sanat okulunda parasız ya

tıb imtihanda muvaffak olamı-

ranlar ipn yeni bir şube açıl
m.uını Kültilr bakanlığı muva· 
flk görmüş ve llbaylıja emrini 
göndermi§tir. Şube bugGnlerde 
açılarak derSJere başlanacakbr. 

••••••••• 
Sayım 
Defterleri 

Anker:aya gönderllcll 
llbaylık ayım ıbürosu, .sayım 

defterlerini tasnifle mqpl ol
maktadır. Birinci .sayım awıt.a· 
ka1ına ait defterlerin tedkik 
ve tanzimi bitmiş ve dün bu 
defterler 26 kasaya yerletliril
miştir. Buglill Ankaraya gönde 
rilecektir. 

• c ...... . 

İskelet 
Kaç seneliktir? 

A&.ancaktaki bir müskirat 
ıimalal:haneıİDİD bah.çeliııde bir 
lıeli ~ukuru kazılarkeA bir in· 
AD iskeleti bulunduğunu ~az· 
mıttık. Bu hususta genel ıaava
manlıkça tahkıkate devam 
edilmektedir. 

1skeletteki kafa tasında diş· 
lerin düzgün \'e tam olmasına 
göre bunun genç bir adama 
aid olduğu anlaşılmaktadır. 
Kemiklerin bulunduğu yerde 
iki don düvmeai ile bir kol 
düğmesi de bulunmuştur. Baş
ka bir deliJ yoktur. 

Doktor bay Kemal, genel 
Savamanlığm gördüğü lüzum 
üzerine iskeleti tetkik edecek 
-ıve ondan sonra kaç senelik 
olduğa anlaplacakhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir Türk tipi olmuştur. Yapıla
cak ihracatta bu tipler esas 
tutulacakhr. 

Şimdiki halde meydane ge
tirilen tipler normaldır. Bunlar 
.zamanile tadil edilerek u!alu 
çibetine gidilecektir. 

Herbirfoizin çeşitli maceralar 
içinde geçen yaşayışında ne 

ast· kadar " iÜn dost " larına r 
lamışıtmzdır, kim bilir.. GOn 
dostu ayrı bir tiptir . 

Cebinizde paranız olur, 11'" 

tınız pek, karnınızda tokd~r. 
Kimseye muhtaç da değilıtintl· 
Etrafınızdan az çok iltifat tor 
Juyor, itibar ka:ıanıyorsu•O: 
Elhasıl topyekun ömrünüzü gu'. 

B .. feıJJI zel geçiriyorsunuz. oy 
böyle... Giln dostu olan 
dostlarımı veyahut dostuoOI 
başlar sizinle berabe~ sı.k 51~ 
gezmeğe, sık sık senı ııyare 
etmeğe, iltifatlara iark eyle· 
meğe, he sözünüzü, her bare· 
ketinizi takdir edip alkışlaıJJ•" 
ğa.. Yani bir nevi dalka~~k
luk yoluna sapmağa... ~~ 
böyleleri dalkavuk da de~ 
dir, martalozdur. Gününiiı f' 
şerefiniz, itibarınız yerin et, . e. 
paranız çok, sağ salimsinız,. 

f .:ı .. .. • • 'lk sııJJ• ra ınızoa gorecegınız ı b· 
gün dostunun riyakar çe 
residir. 

Şimdi de tersini düşüneliıJJb: 
Düşmez kalkmaz bir Alf• · 
b. · d k

1 

• t tu ce· c.e ınız e ı para ar uç ' B'r 
biniz bopidı, düştünüz. 1 

. ,,. 
zaman fitmanlıkta caketnı 
kasını yırtacak gibi gerer1'~ 
timdi çuval içinde mızrak gı 
bir teY oldunuz, karnı~ı~a t~! 
basbrmak derecesindesıoıı. 8 
tarafa bakbğınız yok kt il~ 
mı var, merhamet mi. var lı-
lıyaımız, bakkale gitsen~ b~ı 
kal vermez, kasaba gıts 

e· 
kasap homurdar, elhasıl topY 
kfın tırıl mı brılsmız. , 
Kırk yıllık ahbab.mz .oiaO ~ 

yahut kırk flllık .ahbalHfnı ~ 
görünen gün dostJ.annn:. Y 
gün dostunuz. 

- Ne oldun?. Nen "~~ 
nen yok?. 'Neye muhtaç~ıo, el .. 
misın, tok musun demeğe g~_ 
mesini buak, ~e W-: 
uğramaz. Eğer bu ~~
gooül ~erip te kendilerııa• ,e " 
diğiniz için yanlarına gi~e'j. 
olursanız işte orada izzet• O-"' 
sinir.in, sevginizin nasal ar İf 
Jar altına aundıjaoı, nasıl h~"' 
olduğunuzu görürsünüz. Ya . 
yamalak bir se1am, bir can sııı;. 
tısı, sözünlize cevap -ve~.etJI ııl' 
ler, batkasile göriifüp ~u &J~aJJ 
maklar, lütfen halden batır 

b re· 
sorarken her s~zleri, her aıer 
ketleri takbih, tenkit etme ' 

··;,re· 
kötü buJmaklıkJar, yollar ob 

tip öğütler vermeler... cı 
Öyle olursunuz ki size a ,,,. 

acı bir gülme gelir ve bug 
b. 'b' söY" 

.ıınııı ır şey sıkıyor gı 1 d r· 
Uyecelderinizi söylemeden, e 
dinizi dökmeden ayrılırsııııı·. i 

bh lisıO Ben bunun tek ce e fsil 
söyledim attım, teşrih ve tal rı 
edilecek ne gün dostluk eİi· 
vardır. Hatta bana ö~I~ ~de 
yor ki az çok hepırnııd 
gün dostluğu duygusu yaŞ:r· 

TOKOI"' 
Tashih r.tii· 

Dünkü sayımızda çıkan ( d• 
nür Nureddine açık me'ktub) 1'' 
ba:u dizme ve düzeltme 00 

., 

aanbkları vardı. Okuy.ueıılatıjl 
bileceği ve doğrusunu bu)ıta ar 
bu noksanlardan ptiir11 lSZ 
dileriz. 

TEMAME TÜRKÇE öZLii 

ÖNUMOZDEKi HAFTA ELHAJflBA_ SiNEMASINDA 
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Koyu zümrüd yeşil gözleri vard1 
ki baktığı yeri yakardı 

O kadar çalışmıştı ki za· 
~an)a ilgisi kalmamıstı. Kimbi
ır Suna'da ne deri~ tedkikler 
~~Pınış, ne güzel etüdlerle 
u?~~üş~ü. Elbette barış sever-
gını bır kat daha ileri süre

rek 
onunla çarpışacaktı. 

Denıirbaş: 
L - Alı bu kız diye hay
ıqrdı. 

BirbiriJe dost, birbirile düş
~•ndı onlar.. Doktorun alımlı 
ö 'f-alı gözüne çıkıyordu. Beyaz 
n ulde açık başı, dimdik du-

t"1afu ile laburatuvarında saat
trce 1 lJ ça ışırdı. 
b· zun boyu, esmer yüzü, 
ı:aı büyücek ağzile hiç de 
z .. tel değildi. Fakat koyu 
lttııık rüd yeşili gözleri vardı ki 
~ tı .. li gı yeri yakardı.. . 
•I ele dudakları bu gözlerin 
•• :~~rinden iki kızıl parça idi 

ı .. 

di~nd~ herkese görünmiyen, 
.. atlı gözlerden kaçamıyan 
Ot.eJ b• 
dö .. 1r .. cazibe varrlı.lnsana baş-
~durucü bir titreme verirdi. 

k tıinin muziksel tadile bir 
il~ı, b~Özlerinin azimkAr şiddeti 
ci • ır erkekdi. Hulasa, hakiki 
~ıye~i pek kestirilemezdi. 

tek tlkı bir kız, belki bir 

la ~~··· Belki her iki kudreti 
h' r ıında birleştirmiş yaman 
t~: .. 'dar~ık. Daha doğrusu tam 

- om ... d. M egı ı o ... 
lie.ı iihendis yumruklannı :aıkta. 
ra ~n? Neden kafasını kanşh
lli il '1 kızdan bukadar çeki· 
oı!':rdu? O da herkes gibi 
kili •·· Hayır neden önüne di
b Yor, ona engel olmağa ça· 
ı .. ~'Yordu? G'd' .. .. 1 '4ll1 • ı ış ve goruş yo • 

'(·okadar birbirinden ayrı ki. 
Çarp ltıe öyle iken birbirile 
)ar tışınak, çalışmak için 

a ılınış 'b· d·1 D g, ıy ı er ... 
b· enıirin gözlerinde korkunç 
ır at 

bak eş Parladı, dört yanına 
•ndı dltd sonra omuzlarını kal-
ı .. 

tu;:;a A~a~ sen de boş korun
Rct· duşuyorum. Suna gelmiş, 

1Yorrn dı uş, ne çıkar? Bir ka-

rıı: ~airna kadındır. Gücü kı
duLaga, ezilmeğe mahküm ol-

tttan 
Sun . sonra... Evet bayan 
De:· ~şte bugün dostunuz bay 
ı_ ~ıtın l' . k k . "olo .. e ını sı ar en o psı-
Rut Jık araştırmalara insel duy-
1 ara r ~ 
aşa agmen aramızdaki an-
kalb~~nıazlık ta en son kadın 

ının in .. . d illeti ce suzgecın en geç-
İltnikl Ve bütün bu dolaşık 

G .. 
1
:r _çözülmelid.r ... 

u Unısedi 
........ I(• ... 

onun d ını bilir, belki dedi, 
lec .. ~· a kollarım arasrna dü

"gı 
<?eçikmiyecek ..• 

Hem niç' n olmasın madem ki 
o da genç bir k11dı. Şimdiye 
ltadar nıce güzel kadınları genç 
kızları kollarına düşüren 
büyük kuvvetine inanıyordu .. 

Fakat bu ne demekti?Sunayı 
seviyor muydu ? Hayır .. 

Yoksa sevmiyor, nefret mi 
ediyordu? Yine hayır .. Yüksek, 
uzanılmaz bir dalın üstünde du
ran bu taze, olgun meyveye 
göz dikmiş onu istiyordu yal
nız.. Onu bir kerre ele geçir
mek kendi kıskacı arasında 
sımsıkı tuttuktan sonra ona 
hakim olmak istiyordu .. 

Bay Demir bu düşüncede 
pek te haksız değildi. 

Güzel hem çok güzel bir 
erkekti.Uzun boyu geniş omuz
ları üstünde ne yakışıklı başı 
vardı. Bu baş koyu kumral 
saçlarla çerçivelenmişti. Geniş 
alnı derin bakışlı iri siyah göz
leri yüksek zekasını belirtmek 
için yaratılmış samlırdı. 

- Sonu var -
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünya 
Borsalarında 

üzüm Fiatleri 
Ankara, 22 (Özel) - Lon

dra borsasında üzüm fiatleri: 
lzmir peşin 36,45, vadeli 20,26 .• 

Iran 28,37 vadeli 16 23 
Kaliforoia thomsin (S natü· 

rel) seçme peşin 27 ,35, vadeli 
22,23. 

Fantezi vadeli 22,24. 
Thomson altın yaldızlı ekstra 

seçme vadeli 26,26. 
Thomson yaldızlı fantezi pe

şin 43,43, vadeli 27,27. 
Girid peşin 40,61, vadeli 

24,44. 
Korent peşin 43,75 vadeli 

28,50. 
Avusturalya eski mal peşin 

35, teni mal peşin 37, 50. 
Kap peşin 38,38 şilindir. 
Fiatlar 50 kilo 800 gramlık 

lngiliz olg ölçüsü üzerindedir. 
Hamburg borsasında 

uzum 
Hamburg borsasinde üzüm 

fiatleri şunlardır: 
Türkiye No. 7 vadeli 10,50 

No. 8 vadeli 11 - No 9 vadeli 
12 - No. 10 vadeli 15 - No. 11 
vadeli 18 Türk lira~ııdır. 

Yunanistan: Kandiya vadeli 
15 florin, Korent vadeli amal-
yas seçme 32 şilin, Sultana va-. 
deli 33,38 şilin - Kalifornia sul-
tana natürel vadeli 5,85 dolar 
Sultana baker vadeli 5,55. 

N evyork borsasında: lzmir 
Sultana dokuz croms 30 kilo 
kutu içinde 12,50 - Yeni mal 
peşin 13,20 - Sanfransisko lia-
ba 3 - 4. 

:'us Sovyet futbol takimile 

lzmir Mu~teliti Kaı şıl.aşıyor 
i!s a . 

' '7 birınci teşrin cuma ve pazar gUnlerl 
I ~aat 14,30 ALSANCAK stadyumunda 
kı maç için tenzilatlı biletlerden istifade 

ediniz .. Fırsatı kaçırmayınız ... 
TITenzllath biletler iki maç için 

lluh rlbUn '75 kuruş Saha 40 kuruş 
Ullye bir bllet TlrlbUn so Saha 25 kuruş 

'fa B.iletlerinizi şuralardan alabilirsiniz : 
ıineS:Yare pıyango satış yeri ( Konak karşısında ), Elhamra 
ltıa w ası, Mektepli kütüphanesi ( Kemeraltında ), Sümerbank 
ha:K~sı ( Odun pazarı ), Tilkilik eczanesi, Eşrefpaşa Bur-
llova bazırn. eczanesi, Karşıyaka tütüncü Bay Haydar, Bur-
M eledıyesinden, Buca belediyesinden. 

2
•ç. günleri STADYUM kişesinden de bilet satılacaktır. 

91,6 birinci teşrin cumartesi saat 15 de Alsan~k stadyum. 
e : Rus ve Türk gUreıcileri aramnda. ( Baletler stad· 

YENi ASIR 

. Bay Baldvinin sözleri 
U. S. Bütün vasıtaları tükettikten 

kalacak olursa .. sonra • 
yıne acız 

• 

"O zaman uluslar sosyetesini etkili kılmak için 
1e yapmak gerektiğini düşüneceğiz ... ,, 

------------------------ bütün haberler hükumetlerinin verdikleri haber
lerden ibaret olan memleketlerde imkan ola
bilir. 

Lon dr a, 23 (Ö.R) - Bugün Avam kamarası 
durum hakkında başbakan B. Baldvinin yetkili 
ağzından çıkan sözleri dinlemiştir. Öğleden 
sonraki celse başbakanın söyleviyle açılmıştır. 

imparatorluk ülkelerinde, hükumetin ltalyan -
Habeş an!aşmazlı~ı karşısındaki siya ası genel 
tasvible karşılanmı~tır. Bu anlaşmazlığın halli 
için Avnın kamarasının istediği çare, ilgili olan 
üç tarafı, yani ltalya, Habeşistan ve Uluslar 
Sosyetesi için adilane b ir hal çaresidir. 

"Şunu hatırlatmak :ster;m ki bugünkü uluslar 
sosyetesi, onu kuranlarca gözönüne getirilmiş 

olan kudretlerin tamamından i~tif ade edeme
mektedir. ilk önce en mühim ilç devlet (Ame
rika, Japonya, Alruanya ) onu bırakmışlardır. 
Bundan başka sosyete içinde kalan üyelerden 
bazıları da onu tutmakta ve kuvvetlendirmekte 
şimdiye kadar belki kararsız davranmışlardır. 

" Muhakkaktır ki, Uluslar Sosyet~si ilk ku
rulduğu zaman, o vakitki şeklile mümkün olan 
birçok şeyler şimdiki halile mümkün değildir.Du
rumun güçlüklerini artıran birşey de budur.Fakat 
lngiliz hükümeti bugünkü şartlara göre hareket 
etmiştir. Ve şunu iddia edebilirim ki, bu kabine 
yerinde herhangi diğer bir kabine olsaydi, o da 
bundan başka bir siyasa güdemez<li. 

"Şunu tekrar temin edeceğim ki biz hiç bir 
zaman hiç bir münferid hareket tasarlamış de
ğiliz. Kendi başımıza hareket etmeğe hiç niye
timiz yoktur. Harbı hiç aklımıza bile getirm".
dik. Ben bir tek top kullanılmasını bile redde
derim. B•ına, ancak durum hakkında aldıkları 

"Fakat barış menfaatine bizim ulusal savga
mızı kuvvetlendirmemiz zaruretiyle karşılaşmış 
bulunuyoruz. Herhangi bir devlete karşı hare
ket ebnek için değil, fakat Uluslar sosye·esi 
kadrosunda sulhu korumak için müdafaa ser· 
vislerimizi kuvvetlendirmeliyiz. Yoksa egoist 
(hodbin) bir maksatla değil... Şimdiki durumun 
ortaya çıkardığı tehlikeler karşısında bu elzem 
bir harekettir. Bundan başka çare de yoktur. 

Uluslar sosyetesi kadrosu içinde müşterek 
güven sistemine hükumetim taraftardır. Fakat 
bu siyasayı güdebilmek için, ulusal savga siste
mimizdeki noksanların tedavisi maksadile hüku
mete imkan verilmezse, iş başında kalmak 
mes'uliyetini yüklenemem. Eğer müşterek güven 
sistemi hakikat olmazsa. Avrupanın istikbali ne 
olaca~nı da sorarım. 

Uluslar Sosyetesi bütün vasıtalarını tükettik· 
ten sonra bu müşterek giiv eni sağlamaktan 
yine aciz kalırsa, ben o vakıt bile mücadeleyi 
bırakmıyacağım. O zaman, Uluı:ılar sosyetesini 
etgili kılmak için ne yapmak gerektiğini dü
şüneceğiz. 

Başbakan, Habeş meselesi iizerinde Cenevrede 
yapılan müzakerelerde Dış işleri bakanı Sir 
Samuel Hoore ile ulusler kurumu bakanı B. 
Eden arasında tam bir anlaşma ile hareket edil· 
diğini ve bu siyasayı kabinenin diğer üyeleri· 
nin de tamamile tasvip ettiklerini tekrar saglı· 
yarak sözünü bitirmiştir. 

1W:dW& 

Bey 

da ki mitingler 
ydanında Yüz bin kişi 

el'in ettiler a • 
aı s 

ISTANBUL, 23 (Telefonla) - Bugün saat on b;şte Beyazıd meynanınde muazzam bir miting 
yC\pıldı. Halk arasından kürsüye çıkan hatipler suikastci hainleri tel'in etmişler ve gayet heyecanlı 
söylevleı vermişlerdir. Meydanda 
arasında okul talebeleri, kadınlar, 
zanıaada Üsküdarda Şemsi paşada 
ve saygı telgrafları çekildi. 

Fil0 i 

yüz bine 
çocuklar 

bir miting 

yakm halk toplanmıştı. Bu heybetli Halk kütlesi 
ve bütün lstanbul gençliği goze çarpıyordu. Aynı 
yapıldı. Suikastcilar lanetlendi. Atatürk'e bağlılık 

ık var 

Mısırda 
50 tankla mücehhez 

Kuvvetler 
G.u·nlzonları takviye 

Ediyorlar 
Kahire 23 (Ö.R)- 50 tankla 

mücehhez büyük kuvyetler 
bilinmiyen bir istikamete hare
ket ettilar. Bunların So!eyum 
ve Muşmarut garnizonlannı 

takviye edecekleri zannediliyor. 
Sutamptondan Mısıra sevkedi· 
len yeni bir lngiliz alayı fim
dilik Kahire garn;zonunu teş
kil edecktir. Mısır arduaunu 
genel enspektödi Sir Şarl 
Spinks paşa yakında bah sı· 
nırlarına j(İderek alına• terti
batı teftiş edecektir. 

Brezilya 
Zorlama tedbir
lerine girmiyecel< 

lstanbul, 23 (Özel) - Bre
zilya hükumeti ekonomik san
ksiyonlara (zecri tedbirlere) iş
tirak etmiyeceğini İtalya ile te
cimsel münasebetlerini bütiill g~ 
nişliğiyle muhafaza edeceğini 

bildirmiştir. 
İngiliz gaıeteleriTürkiye ile 

lrakın da bugün sanksiyonlan 
tatbike başladığını yazıyorlar. 

Ayni gazetelere göre Mısır 
daki İtalyan tabaalarının endi
şeleri büyüktür. Bunlar para· 
}arını nereye koyacaklannda 
şasırmış bulunuyorlar. İtalyan 
bankalarına yabrm&k istemiyor 
lar. Zira ltalyanın mevduata 
vaz'iyed etmesinden korkuyor· 
lar. Mısırın yarın vaziyetiniıı 
ne olacağını bilmediklerinden · 
Mısır bankalarına da mevdu
atta bulunmaktan çekiniyorlar. 
Bir çokları lsviçre bankalarını 
tercih ediyorlar 

Adis Ababa 
Memnun Değil 

Londra, 23 ( Özel ) - Adi! 
Ahabadan bildiriliyor: lngai2 
dışbakanının Habeş siyasal çe
venlerini tatmin etmemiştir. 

Habeşler ekonomik sanksiyo
nun etkisiz kalması ihtimali 
karşısında süel sanksiyonlara 
da başvurulacağını umuyorlardı. 

Italyarılar bilakis 

Araplarla 
V r~-

k ı Memnundurlar .. an } Roma, 23 (Özel) - ltalyan 

r şı 
u. iler ar.asında 
rd.an korkuluyor 

!) 

Kudüs, 23 (P.J) - Arap gazeteleri bir Belçika vapuru tarafından Yafaya gizli olarak mühim 
miktarda silah çikardığmı iddia etmekte ve bundan ötürü şiddetli prc,testolarda bulunmaktadırlar. 
Bu hafta için Araplar Kudüste büyük gösteriler yap:ıcaklardır. Şam • Beyrut ve Kahireye de 
protesto telgrafları yağdırılmıştır. Bu kaçak silahlarm Filistin yahudileri hesabına çıkarıldığı 
söyleniyor. Öte taraftan Telavivdeki yahudi gazeteleri arap cemaatındaki tahrikat ve galeyana 
karşı protestolar neşrediyorlar. Mahalli hükumet tahkikat yapmaktadır. 

lstanbul, 23 (Telefonla) - Londradan bildiriliyor: Filistin'de Müslüman ve Hıristiyan Araplar 
grev yapmışlardır. Bu greve sebeb silah kaçakçılığı yapılmak şuretile Yahudilerin tesJih edildik-
leri iddiasıdır. Protesto maksadile genel greve karar vermişlerdir. Vahim hadiseler başgöster· 
mesinden endişe edildiği cihetle lngiliz komiserliğinin tensibi üzerine fevkalade süel tedbırlere 
başvurulmuştur. Kudüs sokaklarında zırhlı otomöbillerde askerler dolaşmaktadır. Genel •müesse
satm muhafizları arttırılmıştır. 

mm 
3151 TAYYARE Sinema:.ı Telefon 

YARIN 25 birinci teşrin cuma güni.i saat 15 den 
aylardanberi be!denilen büyük film 

KARYOKA. 
itibaren 

3151 

Bu film yalnız bir hafta devam edeceğinden görmek isteyenlerin 
acele etmesini tavsiye ederiz. 

B •• Son defa olarak her görenin beğendiği ve sevdiği güzel 
ugun Franzlska Gall'ın şaheseri 

SOKAK ÇiÇEGi 
Aynca Foks dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 

Miki [ Karikatör komik ] 
Fi yatlarda zam yoktur. 

llıiııılllliılıl ... iıııim• 

gazeteleri lngHiz dış bakam 
Sir Samiiel Hoare'in söylevi 
münasebetiyle memnuniyetle
rini izhar ediyorlar. Bilhassa 
lngilterenin faşist düşmanı ol
madığını dışbakanının ağzıyle 
ilan etmis olmasına büyük ön
em veriyorlar. Gazeteler söy
l<!vİn yalnız Habeş - ltalya 
harbına aid olan kısmını be· 
ğenmiyerek tenkid ediyorlar. 

Adana 
Haberleri 

A-ana, 22 (A.A) - Bu yıl 
ilk okullarda öğrenici sayısı 6 
bin 500 dür. Bu sayı geçen 
yılkinden 800 fazladır. 

Adana, 22 (A.A) - Geçen 
Eylul ayında şehrimizder1 4 
milyon 274,856 liralık mal çı~
mış ve 466, 100 liralık mal gır
miştir. 

Uşakta seyyar kütüphane 
Uşak, 22 (A.A) - Öğret

menler bir toplantı yaparak 
köy öğretmenleri için bir sey
yar kütüphane kurmay~ ~arar
Jaıtırmışlar ve bunun açın he
men çalıımalara başlam19lardır. 
Bu kütüphaneden uzak köyler
deki öğretmenlerin de kol~
hkla faydalanma• "'Jaa~· . 
tır. 

\ 
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V asilcikova ve a ,• 

·imparatoriçe hakika ta Çarın bütü 
Kudretini e ine almıştı 

Burada cereyan edeu müza
kereler çok gizli tutu 'muştu. 
5 llkteşrin 1916 da Fra\ sanın 
petroğrad elçisi M. Pal cılog 
Sturmer-RHsputin ve Prot , po
pof'un hakikatta adsız bir en· 
dika elinde oyuncak oldu\ la· 
rını öğrendi. Bu sendika l·· İr 
ihti!alden korkarak behemelml 
barış yapılmasını istiyordu. lm
paratoriçayı da ele almıştı. O 
sayede imparator Nikola başta 
olmak üzere Çarlığın mukad
deratına bikim olan beş önemli 
şahsiyet sendikanın icra aletleri 
olmuşlardı. 

Hadise nihayet Dumaya 
aksetti. Milyokof bütün bu mün
ferit barış teşebbüslerini ortaya 
attı. Çok {iddetli bir söylevinde 
Protopopofa soruyordu: 

"Abdallığınıza kurban olarak 
mi, yoksa vatana ihanet etmek 
kastiyle mi hareket ettiniz? 

Sturmer, Rus hükfımet er
kanı Niyokofun nutkunu san
sör ettirdiler, Böyle iken onun 
sözleri çabucak milyonlarla in
sen arasında şayi oldu. 

Troçki hatıratında bu celse
den bahsederken o gün ya
pılan münakaşaların büyük 
akislerini ehemmiyetle kayde
diyor. Rusya artık ihtilal yolu
na gidiyordu. Hiç bir kuvvet 
onu yolundan çevirmiyecek, 

·çarlığın çökmesine mani olmı
yacaktr. 

VasllçlKova H:idlsesl 
Vasilçikova hadisesi impara

toriçeyi çok yakından ilgilendi
riyordu. Zira Prenses Vasilçi
kova imparatoricenin damdo-

nörü idi. Ona hususiyetinde 
Masha diye çağırırdı. Masha 
Avusturyada bulunuyordu. Har
bın en civcivli aylarında 9 Mart 
1915 te Rusya ile Almanya 
arasında münferid bir barış 
akını temin için Çar Nikola 
ve imparator ikinci Gıyom ara
sında fevkalade bir ilçi gibi 
teması temin ediyordu. Çarin 
kocasına şunları yazıyordu. 

- Sakin meleğim, mektubu
ma Avusturyada bulunan Mas
hanın bir mektubunu da ilişti
riyorum. Barışın menfaatı adı· 
na olarak bu mektubu yazma
sını kendisinden rica etmişler ... 
Onun bu mektuplarda devam 
etmesi senin hoşuna gider mi 
bilmem. Fakat o benden böyle 
bir istemde bulunursa bunu 
reddemem." 

Mauris Paleolog bu teşeb
büslerden haberdardı. Ke Dor
seye gönderdiği 1568 numaralı 
şifre telgrafında "lmparatoriça 
git gide Çarın yerine g~çmek
te, Nikola gölgede kalkmak
tadır.,, diyordu. 

imparatoriçenin delaletine 
dayanarak Vi1çikovanın Çara 
gönderdiği mektup Avusturya
nın Klayn Varteştayn kasaba
sından geliyordu: Bu siyasal 

ve tarihsel vesikalara ancak 
gizli dosyaların Sovyetler ta
rafından neşredilmesini mütea
kip ıttıla hasıl edilebilmiştir. 

Vasilçikova mektubunda doğ· 
rudan doğruya çara hitap edi
yor, onun zaafını tahrike çalı
şıyordu. 

- Sonu var -

• • • • • 
enizlide bir dağ 
Yolu yap lıyor 

DenlzU sineması 
Vilayet merkezinde bir tek 

sinema vardır. Son zamanlarda 
bu sinemaya &e li ınakine ge
tirilmiş bir müddet halka sesli 
sö:r.lü sinema seyrettirilmiştir. 

Fakat sonradan " az kar ve
riyor. 11 denilerek makine kal
dırılmış, yerine sessiz sinema 
konulmuştur. Denizli gibi bü
yük bir vilayet merkezinde 
hala sessiz filim gösterilmesi 
bazılarınca pek tuhaf karşıla
nıyor. Sinema dahilinde bir he· 
la olmadığı da söylenmekte ve 
bu yüzden şikayet edilmekte· 
dir. isteniliyor ki belediye bu 
işe birşey desin. 

B. Ş .. krü Soydan 
Takdir edildi 

Mühim bir işde gösterdiği 
hassasiyetten ötürü Finans Ba
kanlığınca kambiyo direktörü 
bay Şükrü Tok Soydan takdir
name ile taltif olunmuştur. 

Göı·iil ıe ıiş 
PROGRAMINDA 

1 - FOKS diinya haberleri 
2 - DONJUAN .. Duglas Ferbanks 
3 - Komik Miki 
4 - Korkunç süvari 
5 - Ak Kartal. .. Framan 
6 - ilkbahar resmi geçidi:. 

erg ama 
eyeca 

C. lanında 
Bir Miting 

-·-·-·· Bergama 21 ( Özel ) - Tür
kün büyük önderi Atatürke 
yağınç yapmak ergesile yurdu
muza giren ve tutulan hainleri 
tel'in etmek için bugün Berga-

Berırnma 

ma gençliği köy ve kamunla
rile birlikte miting yapmak üzre 
Cumhuriyet a'ırnmdn yirmi bin 
kişi toplanmış ve bütün halk 
esnaf bir Jikleri ve çiftcilcrJe 
birlikte önlerinde bayrak lev
halar ve davuHar olduğu halde 
coşkun ve sinirli bir suretle 
küme küme akın etmişlerdir. 
Sokaklar halk dalgalarile etra
fa taşıyordu. Cumhuriyet ala
nını dolduran bu halk mitinğ 

kurumundan ve Bergamanın 

seçgin şahsiyet l erinden Halke
vi başkanı Ha~fık Ökeren, 
parti yöneıim lrnrulundan Meh
med Ali ve tahrirat sel<reteri 
Riza Dinçer çok coşkun söy
levlerde bulunmuşlardır. Halk 
tarafından Atatürke, ismet ln
onune, Parti sekrete1Jiğinc 

telgraflar çekilmesi kestirilmiş 

ve bu husiista çekilen tel su
retleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu alçaklıldan doğan sinir
lilik durumu coşkun b r surette 
devam etmektedir. 

Miting kurumundan 
Esad Akan Celal Avdan 

Kamal Atatürk 
Cumur başkanı 

Ankara 
Önderliğin albnda gönüllü b!r 

ordu gibı toplanan ve tek bir 
yürek gibi çarpan biz Berga
malılar sana kem bakıldığım 
duyduk. Sana bakan kötü göz 
Türkün kalbine saplanmı~ bir 

hançerdir. Seni ebediyen baş
larında görmek için canlarını 
fedaya hazır olan ve bunu en 
unurlu bir yüküm bilen Berga-
malılar bugün Cumuriyet ala-

mitingi 
nında toplanarak ulu önderi· 
mize sağlık dilediler. Bu coş· 
g~n toplantıya gelen köylüler
le beraber küçük büyük yirmi 
bin kişi karo kalpli hainleri la
netlediler ve en kesin yolla 
cezalandırılmalarını hükümetten 
istediler: 

Ulusu kurtaran insaniyet ta
rihine unur veren sağlığınfa 

başımızda çok yıllar yaşamanız 
öz dileğimizdir. 

Miting heyeti: Hamdi Arikan 
Haluk Ökeren, Rıza Dinçer, 
Celal Avdan, Esad Akman. 
ismet lnönü 

Başbakan 
Ankara 

Recep Peker 
Sureti : C.H.P. G. sekreteri 
Büyük önderimiz Atatürke 

karşi yapılmak istenilen alçakça 
kastı lanetlemek için bugün 

Cumhuriyet alanında toplanan 
yirmi bin Bergamalı tek bir 
yürek gibi çarparak ulu önde
rimize sonsuz sayı ve sevgi ile 
özdilc!en sağlık dilediler. Ve 
hükümetimizdcn bu mel'unların 
en kesin yol ile ve en kesin 
cezalarla cezalandırılmasını is
temeğe karar verdiler. 

Bergamalıların derin saygı· 
larla bağJı oldukları hükümeti· 
mizden istemeğe çoşkun bir 
heyecanla kararlaştırdıkları bu 
dilelderinin yerine getirilme
sini dileriz. 

Miting heyeti . ., .. 
Denizlide d ·· n muazzam 
~ Bir g ı d ... 

Denizli, 22 (Özel)- Atatürke 
yapılması tasarfanınış olan sui
kesta karşı bugün Denizli halkı 
bayramyeri alanında çok canlı 
ve heyecanlı bir miting yaptı. 

Bu mitiı;gte binlerce halk ve 
okulu talebeleri, il büyükleri, 
işyarlar yaşlı ve genç kadın 
kütleleri hazır bulunuyordu. 
Herkesin duyduğu teessür göz
lerinden okunuyordu. Binlerce 

kişi bir ağızdan hadisyi lanetle 
karşılıyor ve kahrolsun alçak
lar diye haykırarak ortalığı in
letiyordu. 

Uray başkanı bay Naili ve 
avukat bay Hulüsi, kültür di-

rektörü B.Ziya Boyacıoğlu, öğ· 
retmen Gülsün, inspektör Celal 

gürsoy, lise son sınıf talebe!lin
den bir genç, Halkevi başkanı 
B. Esat Kaymakçı çok heye· 
canlı ve içli söylevlerile ilimiz 
halkının duyduğu teessür ve 
acıyı tamamile boşaltmışlar ve 
ifade etmişlerdir. Hususile 
gençlik çok heyecan içinde ye
rinde duramıyordu. Büyük ön· 

gençliğe söylediği büyük 

1 

genç tarafından okundu. Ve 
Atatürke her zaman ulusun ve 
gençliğin bağlı olduğunu ye
minle binlerce kişi bir ağızdan 
tekrar etti.Halkevi başkanı B. 
Esat Atütürke Denizlililer adına 
yazılan teessür telgrafım okudu. 
Meting Cumuriyet marşile sona 
bağlandı. Söylenen söylevler
den kültür direktörü Bay Ziya 
Boyacoğlunun söylevini aşağıya 
yazıyorum: 

Aydında 
Aydın, 23 (Özel) - Burada 

binlerce halkın iştirakile mu
azzam bir meting yapılarak 
suikastçılara lanetler yağdırıldı. 

Sökede 
Söke, 23 ( Özel ) - Doğan 

bey nabiyesin Atburgazı köy-
lüsü müdür Turgut ve giimrük 
muhafızı, bölük komutanı yüz-
başı Şükrünün huzurunda bü
yük rehberimiz Atatürke yapı-
fan suikasdı lanetlemek için 
saat 17 de kadın ve erkek 
bütün köylünü iştirakile bir 
miting yapıldı. Köylü bu alçak
lara diş bilemektedir. 

P. Reisi 
1c~ 

• n • 
ır e -

Menemen suikas çı 
Hainleri 1 "netle i 

Menemen, 22 (Özel)-Bugün 
burada heyecanlı bir meting 
yapıldı. Suikast arkasında ko
şan hainler lanetlendi. Atatürke 

Menemenin çoşkun sevgileri 
ve bağlanhsını bildiren şu tel
graflar çekildi: 

AtatUrke çekllen 
tel yazısı 

Büyük şefimiz Kamil Atatürk 

Cumur başkanı 
Ankara 

Seni başında tutmak en bü
yük ülküsü olan biz Menemen
liler sana uzanmak istenen el-

leri kırmak, kafaları ezmek 
için coşkun bir sel gibi taştık. 
Türk ulusu yaşadıkça hainlerin 
kötü el:erinin sana uzanmasına 

önünde yıkılmaz bir kaledir. 
Andımızı tekrarlarız. Çok yıl• 

:::::::::::::::=::::=::7ı=~rgı::::ıt=/=ud:a:y:·a=p=ıl=a=n=m=ü=·m=·~============:::::;;;~ 

uşadası 
Dalgası 

yni Heyecall 
lçindt!dir 

. ··-·-·· it Kuşadası, 21 (Özel) - Bü- kanını taşımıyorlar, onlar 'filfclı 
yük önder Atatürk' e yapılmak değillerdir, eğer Türk olsalar_, 
istenen fakat Cumuriyet zabı- Türkün devrimler ka)'D8 j1) 
tasının kuvvetli araşbrması ao- ilerileme önderi Atatürk'e e 
nucunda bir balon gibi sl>ndü- uzatmazlardı, ona kahbece kıt• 
rülen suikasd duyumu kenti- mağa çalışmazlardı. Bize io>•:• 
mizde çok derin bir acı uyan- kudret, kuvvet veren AtatUr ; 
dırdı. Bunu duyan Kuşadahlar Türk ulusunun başında öl~:r 
çok içten bağlılıklariyle Ata- bir varlıktır, ona uzanan el I .. ye 
türk, e uzanmak istenen ellerin Türk ulusunun çetin gücU 
adını lanetle anmak için bir karşılaşacaktır. O, ölmiyeı> "~ 
miting yaptılar. Bu mitingte ölmiyecek olan bir ulusun ba 
yeni şarbayımız Mitat Baysal şında yıkılmıyan bir ~ taÇ~; 
ve öğretmen N. Bayülken birer Yaşa Atatürk senin ugru~ r 
s3yle"I söylediler. Söylevlerde Türk ulusu can vermeğe ~, 
çok açık bir ifade ile Atatürke zaman hazırdır. Sözleriyle ıJ>l 
uzanmak istenen eller Türk tinge son verildi. . ......... . 

Köylerde Mitingler yapılıyor 
Manisa, 22 - Büyük kur

tarıcıya karşı suikast tertip 

edildiği haberi şehirde olduğu 

gibi köylerde de büyük heye
can uyandırdı. Manisanın Hacı 

Rahmanlı köyünde bir miting 
yapıldı. Cumuriyet meydanın· 

da toplanan halk ulumuz Ata
türke karşı suikast yapmak 

l' 0la" 
istiyen alçakların ve me u 10 
rın teşebbüslerini nefretle ~ İ' 
lanetle karşıladı. Gözbebe~" 
mize karşı yanbakanları~ ıne' 
kısa yoldan kafalarının eııl 
sini bekleriz. htsrt 

Hacırahmanlı rnu y p. 
AHMET SARii<~ ~· 

Hacırahmanlı kooperatı 
E. KAYALI 

BUGÜN SAAT 3 TE 
AS R 1 sinemanı 

Güzel, temiz ve ferahlı salonunu dolduracak halk 
iki filim birden görecektir l 

Niyagara şellalesinden ufak bir kayıkla geçen ak~; 
• lar durduran, kalpler çarptıran, binlerce zorlukla 

göğüs geren (BiL BOYD) 

Ölüm canbazlafı 
insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil ohn1Y8

; 

adam arasında farkı gösteren bütün dünyada rorn3.li 
okunan Gaby Morley, Hanri Rolandın büyük teı:nsı 

Demirl1ane müdürü 
Filimlerinı görecek ve alkışlayacaksınız 

Ayrıca MIKI renkli 



Son Dakika: 
Altın ç~ğına doğru mu 

lngiltere, Alman.yada bir Avrupa 
Anlaşmasından söz açmağa başladı 

? • 

hıgiltere Avrupa üzerindeki hakiuıiyetini 
Paris, 23 (Ö.R)- "Journal,. lığı altında şöyle diyor : Bir 

~vaın kamarasınao feshinden taraf~an lngütere A_d~ı sakın-
ahsederek diyor ki: Ingiliz ganlıgından çıkar gıbı davra· 

hükumeti, son kısımsal seçim- nırken. diğer taraftan Almanya 
lerde v 1 v t b 1 da bır Avrupa an]aşmasın-çogun ugunun uz uz o - .. v 

duc....... .. .. d B . . dan soz açmaga başlıyor. 
'- ...... goruyor u. unun ıç.ın • J t . ı'se Sır' "•111 b' . . . oar ,, gaze esı 
b' oyun ır noktada bırleştıgı Samuel Hooyerin söylevini 

1 
ır. dur~dan istifade ederek tefsir ederken şunu yu.ıyor: 
'Çonlerın önüne çakmağa ka- Hakikat ıudur ki: lngilterenin 

... , v d' h b " er ı. ar yoluna girmemek karan 
İuaa Matin,, gazetesi "Altın ça- Cenevrede Uluslar Kurumu 

doğru bir adım mı ? ,. baş- vasituile Avrupa üzerinde kur-........ 

feda etmek istemiyor 
duğu hakimiyeti feda etmemek 
isteğinden ileri gelmektedir. ,, 

"Ere Novuelle" gazetesi şu 
mütaleada bulunuyor: Büyük 
Britanyanın bu söylevle yük-

lendiği yüken çok önemlidir. 
Zira verilen söylevler şu nok
tayı kaydetmiş bulunuyor ki 

müşterek hareket yalnız bu
günkü durum için olmayıp is
tikbalde de siyasanın temeli 
olup kalacaktır. 

Bu sabah Radikal Sosyalistler 
Vagram salonunda toplanacaklar 

~ Paris, 23 (Ö.R) - Radikal sosyalist dartisinin Öğleden sonra tarım işleri üzerinde ilk mü-
uruıtayı yarın sabah (bu sabah) Vagram salo- nakaşalar olacak ve cuma sabahı tecimsel ve 

;unda açılacaktır. Partinin 32 nci kurultayıdır. endüstrici meselelerle öğleden sonra dış siyasa 
u kongre, gelecek Mayıs ayında Fransada ya- görüşülecektir. Cumartesi sabahı kurultay 

l>ılacak genel seçir.ıden önce geldiği için bu sene partinin bütün meselelerde ne yol güdeceğini 
Ço~ önem kazanmıştır. tayin edecek ve pazar sabahı yönetim kurulunu 
iQ arın hu sabah kongre belli başlı meseleleri } ve bürolarını seçecektir. Pazar günü verilecek 

celeyecek komiıyonJan seçecektir. şölenle kongre kapanacaktır. . ....... 
Bay Laval dış işleri komisyonunda 

Saatlarca süren izahat verdi 
,. Paris 23 ( Ö. R ) - Bugün Paria önemli Habet anlaşmazhğı hakkında bir diyevde bu-
~··:~ ve parlemantal faaliyetlere sahne olmuı- lunmutlur. Bu dakikaya kadar B. Laval hili ko-
Q • ~bah bir kabine toplantısı olmuı Ye bunu 
k · Al bert Lebrünün başkanlığında bir bakanlar miayonda bulunmaktadır. Koridorlarda çok iyi 
,:ru~ takib etmiştir. Öğleden sonra Başbakan bir intiba vardır. Komiserlerce dışbakanına bazı 
it~ . 14 bakanı B.Pierre Laval Kamutay dıt sorular sorulmuştur. Toplanb gece yarısına 

11 komisyonunda dıı siyasa ve Italyan - doğru bitecek ve bir bildirik neşrolunacaktır. ........ 
Moskovada rejime karşı büyük bir 

Suikast meydana Çıkarılmışhr 
it lSTANBUL 23 ( Telefonla) - Moskovadan gelen bir telsiz haberine göre, Sovyetler rejimine 
'ftl•rtı büyük bir suikast meydana çıkanlmışbr. ( 20 ) kişi tevkif edilmiştir. Suikastın ne suretle 

eydana çıkarıldıği hakkında tafsilat yoktur. 

Ingiliz siyasasının Esrarlı tarafları 
Hala hakidir diyorlar 

,,1 İstanbul, 23 ( Telefonla ) - Paristen bildiriliyor: M. Pertioaks (Eko dö Pari) de diyor ki: 
lll · ı gı tere kendi başına hareket etmiyecektir. Bununla beraber lngiliz siyasasının esrarlt ta-

~----

Muhalefetin tenkitleri 
Zorlama teahirlerinde geç kalınma
saydı harp olmıyacaktı diyorlar 
Londra, 23 (Özel) - Avam ikinci önemli bir nokta daha bulunmak istemediğinden an· 

kamarumda Baldvinin söyle- vardır: Geçen ikinci kanunda, laşmazhğın hallini uluslar ıos-
vini Laburpartinin yeni başka- ltalyanlar harp hazırlıklarına yelesine bıraktı. Biz Uluslar 
nının söylevi takip etmiştir. başladıkları zamanda bu her- Sosyetesini arkasından vurmak 
Mumaileyh Ingiliz dış bakanı- gitelere (sanksiyonlara) başvu· istemedik, Ona baş vurduk. 
nın söylevini tenkid ederek rulmuş olsaydı bugün muhare- Avam kamarası önümüzdeki 
dedi ki: ~}talya aleyhinde. alı- be başlamazdı. Sa majeste hü- Cuma günü (yarın} dağılacak, 4 
nan bergıtelerde ( sanksıyon- kfımeti neden bunu o vakit ikinci teşrinde namzetler ilin 
larda) hükümetle beraberim. d"ş" edi? edilecek ve 14 ikinci teşrinde 
Fakat soruyorum bugün ltalya- u unm · . k' · ı k y · ı· 

k 1 
' l d Başbakan oaldvm bu ten ıt- seçım yapı aca tır. enı mec ıs 

ya arşı a ınan zor ama te - k d d' k' 26 'k" · t · d t ı ktı 
b• l · J 1 ç· 1 lere cevap verere e ı ı : ı ıncı eşrın e op anaca r. 
ır erıne apon ar ıne sa - rd 

d d ki d b " Hükumet elinden gelen Lordlar kamarasında Lo 
ır ı arı zaman ne en aş- . S . h- L d b 'h""k- t• · 

1 d? N. · · t d her ş~yı yaptı. a ma1este u- on en on u ume ın sıyasasıu 
vuru ma ı ıçın aynı e - . h · · M l' b · 
birler Japonya hakkında tatbik kiimeti harbın önüne geçmek ıza . etmışt~r.. ec ıs u sıyasayı 
edilmedi? için kendi başına teşebbüste tasvıp etmıştır. 

Belediyeler kurultayı 
Bugün toplanacaktır •. 
Ankara. 23 (Telefonla) - Kamutay bugünkü toplanbsioda art

tırma ve eksiltme ihale kanununa eklenen bir maddeyi kabul etti. 
Cumartesi toplanmek üzere mesaisine son verdi. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Belediyeler kuruJtayı bugün balke· 
vinde iç baakanının soylevi ile açılacaktır. 

Ankara 23 (Özel) - Yapılacak olan belediyeler konğresine iş
tirak etmek üzere Denizli f&J'bayı Naili Küçükağa, Manisa şarbayı 
Avni Gemicioğlu, Ôdemİf tarbayı Mitat, Söke şarbayı Eyüp, 
Bayındır prbayı Klni ve Nazilli şarbayı buraya gemişlerdir. 

Japonya ve 
Deniz konferansı 

Tokyo, 23 ( A.A } - Ren
go ajansının bildirdiğine göre, 
Japonyanın Londra işgüderi 
lngilterenin deniz konferansını 
1 inci kanun ikisinde Londra
da toplantıya çağırmak niye· 
tinde olduğunu telgrafla haber 
vermiştir. 

Japon deniz çevenleri deniz 
konferaoaa için yapılan çağınyı 
aoğuk bir surette kartılamışbr. 

Bu çeveoler toplanb tarihinin 
bir heyet yollamak için çok 

yakm olduğunu ileri sürmekte 
ve aynı zamanda konferansın 

toplanma tarihi ile proğramının 
bir tarafh olarak tesbit edil-

mesinin doğru olmıyacağına 

işaret etmektedir. 

······-Mil asta 
inhisarlar mübayaata 

başladı 

lskenderiyede 
lngiliz karargahı 

Kahire, 22 (A.A) - lsken
deriyenin en büyük oteli olan 
San Stafans oteli direktörlüğt\ 
ile yapılan anlaşma sonucunda 
otel binası lngiliz süel makam
larının emrine verilmiştir. Bu
rada ukerler için bir hastane 
kurulacaktır. 

, ....... c ... 

Esrar bulundu 
Eşrefpap caddesinde Meh

med iaminde birisinin üzerinde 
(25) gram kadar esrar bulun-

mut ve yaklanmıştır. 

Yapılan sorutlurmada Meh
med, earan Ha.eyin oğlu Ce· 

maldan aldığını söylemiş ve 
Cemalin evinde yapılan araı

brmada dört gram esrar bu

lunmuştur. Cemal de yakalan· 
mııbr. 

Para•ını çalmı,ıar 
Bayraklı Burnava caddesinde 

oturan Muatafa kızı Muammer, 
evinde bulunmadığı bir sırada 
sokak kapısının halkalarını aç

mak suretile içeriye giren bir 
hırsız tarafından on sekiz lira 

Sürüler 
Başıboş hırakılama• 
Bornovanın Işıklar köyünde 

bir çok bağ ve zeytinliklerin 
koyun sürüleri ve başı boş ke
çiler tarafından tahrip edilmek 
te oldugu matbaamıza şiklyet 
edilmektedir. Ezciimle evelki 
günde Hakkı oğlu Ahmedio 
yirmi dönüm bağına giren ko
yun sürüleri bağı çok tahrip 
etmişlerdir. 

Bu köyde zirai asayışın te
essüa etmesi ve memleketin 
serveti umumiyeıinin hederden 
vikaye edilmesi lazımdır . 

Köy kanununun menettiği 
süril hayvanatımn köyden çı
karılması hususunda ilbayhğuı 
ehemmiyetle nazan dikkatİllİ 
celbederiı:. 

Işıklar talebeleri-
nin vaziyetleri 
Işıklar köy\l talebeleri dWı. 

bamretmenleri bay Slreyya 
Akız ile öğretmen NurİDİll ida
resinde Burnovaya giderek ka-

mun posta •e telgraf, uray, 

jandarma işleri etrafında tat

bikat derslerinde bulunmuş
lardır. 

Etrasını çalmıtlar 
Kahramanlarda kız lisai kar· 

ıısıoda oturan lsmail oğlu Ali, 
evde bulunmadığı bir sırada 

bahçe dıvarını aşarak giren 
bir hmu:z tarafından bir jilet 

markalı saati ile sairesinin ça

lındığını ıddia ederek polise 

şikayette bulunmuştur. Zabı

taca soruşturmağa başlanmışbr. 
Naciye yakalandı raft~rları bala bakidir. 

.. (Ovr) diyor ki: "Londradaki bitaraf muşahitlerin genel düşüncelerine göre Samuel Hoorun• 
~y~~vi vakıt kazanan bir mahiyet arzcdiyor. istikbal henüz kararsızdır. Fransa lngilterenin 

Diin tütün mıntakalannda 
kayda şayan muameleler olma· 
mışhr. inhisar idaresi Milasta 
küçük bir parti tütürı mübayaa 
etmiştir. Amerikan kumpanya· 
farının mübayaata başlamaları
na intizar edilmektedir. 

ile iki gümüş z~ncirinin çalın

dığından bahisle zabıtaya baş 
vurmuştur. Soruşturmaya baş
lanmıştır. 

Karşıyakada Bahadır soka
ğında oturan Hüsnü karısı Şeh
riban bir ay önce polise baı il 0 nemli menfaatlerine uymıyacak hiç bir arsıuiusal kararı almıyacağnıı bildimıiştir. ........ 

lngiltere biruzlaşmayı kolaylaştırmak 
için ilk önemli adımı atmıştır 

i~ Paris, 23 ( Ô.R ) - Akşam 
t.-ıeteleri Sir Samuel Hoare 

a rafından verilen söylev çok 
ernp r · ı t,· a ı ı e tefsir etmekte ve 
~· Yahştırma rüzgarının esti
b· 1 

ve kızdıncı münakaşalar 
~r tarafa bırakılarak ka11ıhkb 
~nfaatlere dayanan objektif 
ded~yış Yoluna girildiğini kay-

1Yorlar HT . 
~llQ ernpa,, diyor ki: lngiliz ba 

ının sö l . d 1 k laat Y evın en azel o ara 
IUd~~a ~utulmağa değen nokta 
•ınd ~ı. Frausa - lngiltere ara· 
ltıg·~kı ış birliği sağlamdır ve 
d 

1 
ere ~ndlaşma çevresi için-

e mü t b-.ıc ş erek bir hareketten 
•ilel asını düşünmemiş olup 
liiel zorlama tedbirlerini ve 
Jt ... ı zorlama tedbirlerini ve 

""Ya 'l . liirükı 1 e v _b., anlaşmazlığa 
.... . enınegı akhna getir... trnı.,.· 
..... ""

1r• Bakan bir uz-
• için kapıyı açık ba-

rakmıştır. Sir Samuel Hoare'ın 
nutku, bu bakımdan, geçirdi· 
ğimiz kargaşalık. dakikalarında 

içsel bir rahatlık duygusu ya
ratmaktadır. 

" lntransigeant ,,da diyor ki: 

lngiltere uzlaşmayı kolay aştır
mak için ilk adımı atmıştır. 
Artık 8. Mussolininin bir jest 
yapması sırası gelmiştir ve 
uzlaşma yolunda yapacağı jest 
onu küçültmiyecek, tersine ola-

rak büyültecektir. S. S. Hoore 
lt;lyanın genişlemek ve ekono
mik menfaatlerini korumak 
hakkını herkesten önce ken
disinin göz önüne getirdiğini 
hatırlatmıştır. Madam ki böy
lece prensipler üzerinde bir 
birlik vardır, neden ayni birlik 
onların tatbik yolu için de 

hasıl olmasın? Fırboadan ka
rarmış olan ufukta şimdi ilk 
bir ı,ık parlamıştır. 

•••••11111111•11111•11111111••••••••••••••••••••••••••••1111111111111•11111111 aıır••••• 

Afyon - Antalya hattı 
Yeni istasyonları •• 

Ankara 23 ( Özel ) - Afyon - Antalya hattında 29 ilk tq
rin Cumhuriyet bayramında açılacak olan iatuyoalana iaimleri 
Tmutepe - Kocat~pe - Sandalda - Ballık - Karapınar •• Ka

rakuyadur. 

Tütün piyasası mıntakanın 
birçok yerlerinde açılmıştır. 
Şimdi Akhisarla Seydiköyünde 
piyaıcanın açılması beklenmek· 
tedir. 

Avrupa borsala
rında fiatler 

ihracat mahsullerimizin muh
telif Avrupa borsalanndaki fi. 
atleri hergün telgrafla şanınız 
Türkofisine bildirilmektedir. 
Alakadarlar Türkofisin il;:~ 
tahtasında göre bilirler. 

iz mirde 
Türk kuşu 

lzmirde açılması onaylanan 
" Türk kuşu ,. için Rusyadan 
uçak muallimleri getirilecektir. 

" Türk kuşu ,, kulübüne kay
dedilecek gençlerin yazımına 
yakında başlanacaktır. Kulüp 
ualanna mahsus olmak üzere 
rozetler hazırlanmaktadır. 
u:uş yerleri ayrılmıştır. Bu

rada toprak düzeltme işi için 
hazırlıklar yapılı ı or. 

Şapka gl~ml~ordu 
Keçeciler caddesinde amele 

Ali oğlu Muaanın hir takke ile 
gezdiği garttlmfit •e yakalao
mıfbr. 

Hem suçlu, hem ... 
Balcılar caddesinde Emin oğ

lu Kadri sarhoş olarak bağır
mak suretiyle halkın rahatını 

bozmaktan yakalanmış ve ya
pılan araştırmada üzerinde bir 
de bıçak bulunmuştur. 

vurarak, hizmetçisi naciye ta
rafından 300 lira kıymetinde 
Buhara cinsi bir kol ve bir ya
ka derisinin çalındığını iddia 
etınişti. Naciye, bu defa zabı

taca yakalanmış ve soruştur

maya başlanmıştır. 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yUzde iki, yüzde üç. 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

Cumhuriyet bayramı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 
almak iatiyenler siparişlerini şimdiden bildirmelidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acenta9J 
Barut av ve ruveJver fitekJeri av malzeme9İ 

av saçması şenJik fişekleri inWsarJar bat salıc181 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meaenetci ojlu 
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alya- abeş harbine ait haberler 
Habeş erkinı harbiyesi 

Sonıali cephesinde parlak b~r zafer 
Kazanmağa azmetmiş bulunuyor 
1895 te büyük Meneliğin ordusunu tahşit ettiği 
Yerde imparator Haile Selase karargah kuracak 

UALYANLAR ADUAYA KARŞI TAARRUZDAN KORl\.llYOR 

Jmpaıator ff aüe Selase karaıgdhını teşkil edecek zevatla htrlikte 

Paria, 20 (P.J) - Pati jur
aalın Adis-Ababa aytarı bildi
riyor: ltalyan kuvvetleri Ma
kalledeo 39 kilometrede kiin 
Adamesso yakınında bulunyor
lar. Bu kuvvetlerinıehri zaptet
meleri güçtür. Zira ma'.lalle 
fimale g6üs yeren bir dağ iize
rindedir. Makallenin batı gü
aeyi ve bab kuzeyindeki böJre 
pk aarp ve ileri hareketini 
M)'lk z.orluklarla karşılaşbra
cak durumdadır. Korak veka
se çolü her bakımdan Tana 
ıBliine doğru bir ileri hareke
tine en müthiş engeldir. Bura
da dağnık bir kaç kabileden 

lbatka kimse yoktur. c~nuba 
fiden ketvan yollan tepelerde 
yer alan cengaver çeteciler ta
rafından kolaylıkla korunabilir. 
Ru Kasşa ve Ras Seyum or
dulannın birleştiği bölge de 
burasıdır. 

Habo' kaynaklarından 
Habeş kaynaklarından ge

len haberlere gire ıimal cep
hesindeki Habeı kuvvetleri 500 
bin kiti tahmin ediliyor. 250 
bin kişi "Adua,,ya bir taarruz 
yapmak üzere bu bölgedeki 
dağları ve vadileri işgal etmiş 
bulunmaktadır. Bu kuvvet bir 
pk teh•Hiit merkezlerinden 
ıelen kuvvetlerle takviye edi
lecektir. 

R~• kassa 
Raa Kaua 70 bin ukerile 

ı.bda Adua yolu Bzerillde bu
..._ Gondardadır. Mumaileyh 
Raa SeYUmla birlikte eski al 
Mk•nı Ru Maluptanm b-

. maclua albnda balunacaW-r
..... Cepheye hareket etmİf 

....... n al bakanı Yaktintle ye• 
ti .. eue Ru Kasa linci batta 
.. _. ...... RuSeyam da2Dci 
.. tba k-atuJıimı deruhte 
edeceklerdir. Almaradu ıel• 
ı•Jri ..... baberlere .... Ru 
Seyam, erk•nıurbiyeaiwin iki 
laemli bqaaı tqldl eden Ap
me valiai Ru Kaua Sebabt Ye 
Buambt valisi Telda Gaben'le 
birlikte Amba Ara civaruadi 
Urampra Aueri derainia reç· 
tip yerde .bulunuyor. Ru Se
J11111UD ltalyu •t cen•luna 
karp bir hareket yapmak iate
diji .ayleniyor. 

Lukada toplanan kanetler 
Deuie ve Makalleye tevecdih 
etmiflerdir. Baza kimseler R.ı 
Aaaa Kanum Koram yald· 
llİllde olclatana .a118yorlar. Di-

ğer bazılarına göre ise Amba 
Ala~ yakınındadır. Fakat ltal
yanlar da hareketsiz durmıyor-
lar. Habeşleri, Aduayı istirdat 
fikrinden vazgeçmeğe mecbur 
etmek için yeni bir hareket 
hazırlıyorlar. Habeşler artık 
uçaklann bombardımanlarına 

kartı btıylik kuvvetlerin toplu 
halde bulunmasındaki tehlüke

bulunu-

beşlere tesli ·n olan lta!yan 
firarilerinden birçoğu daha 
ziyade cenub ltalyanlandır. 

Bu kaçaklar ltalyanların Ak
ıum - Adigrat hattında aldık
ları tedbirler hakkında sar h 
malumat vermişlerdir. Müstevli 
ordu Ras Seyum'un bir taar
ruzundan korkarak demir tel 
örgülerle sarılı siperler kaz
makta devam ediyor. Bu siper 

Bu Jtaıyan taukı tabü mania/010 yaımll/t1 rahlıyof 
yorlar. Şimal cephesinin çok 
ormanhk olan balreainde yap
bklan tecrlbeler, askerlerin 
hareketleri eyi idare ediline 
lta11an açaklarımn faaliyetleri 
teainiz kalacajuu meydana koy 
... tur. Zaten Habefler uçak· 
Jann Hahef askerleri llzerinde 
talaribabt pek az oldai anu lly
liyorı.r. 

Gocamdekl kuvveUer 
Bir Habet tebliği ltalyanlyar 

tarafındu ihti' 11 içinde bulun
dap iddia edilen Gocamdaki 
kuvvetlerin hllk6met merkezine 
iayan etmek f6yle dursun Raa 
Emerunun komatanhiı albnda 
fimal cephesine doğru y&rl• 
d&klerini bildiriyor. Tebliğ ıu
nu da illve ediyor: .. ltalyanlar 
pek yakmda bu kuvvetleri 
kendi karıılanna dikilmiş gör
mek farsabnı da bulacaklardır." 

Yine Habeı tebliii diyor ki, 
...... s.-.. maarmda Ha-

hatlan fazlalatbnlmaktadır. 
General Grazyanl 

or dusunda 
Loaclra, 20 (D.M) - Daily 

Mail'in Moıadiçodaki aytarı 
bildiriyor: General GrazyaDİllİD 
refakatinde olarak cenap cep
laeaiade yapbp bir tef
tiıten sonra Habet ordu· 
ıanun, fimal eephetincle 1.tal• 
yanlar tarafmclan kazanı-
lan muvaffakiyete muka-
bil cenup cephsinde 6nem-
6, parlak bir muvaffakıyet 
kazanmağa azmettiği kanaabna 
vardım. Aytar ıunu ilive edi
yor: 

•ıtalyanlar bu balgede (So 
malide) bllylk kuvvetlere ma
lik buluna1orlar. Fakat kuv
vetli, miistahkem mevkiler
de yerleımit bulunduklanndan 
sayı itibariyle kendilerine çok 
faik Habq kunetlerinin taar
........... bile ..memet eP-

Musaali cephesinde 
Habeş süvarileri ltalyan münakale 
Hatlarına baskınlar yapıyorlar 

Bir ltalyan casusu yakalandı. Bir diğer casusu da 
Nehirde kaçmak isterken timsahlar parçaladı 

. Pariı, 20 (P.J) - Cibuti Fran11z kaynakla
nndan verilen haberlerde Musaali cephesinde 
lıarekitta bulunan· binlerce Habeş ıilvarisinin 
hareketlerini Tanakile tevcih etmiş olduklarım, 
J.Ju kuvvetin hedefi Eritredeki ltalyan ordusunun 

: ·yardımcı münakale hatlarını kesmek olduğu 
: -bildiriliyor. 
91r Halyan t:••u•unu tlm•ahler yediler 

Bir ltalyan uçağı tarafından Habeş arazisine 
bırakılmış olup ta kendisini aramağa gelecek 
olen Italyan uçağını bekliyen bir ltalyan casusu 
yakcılandı. Diğer bir casus Habeşlerden kaçmak 
için nehire atılmı~ ve timsahlar tarafından 
parçalanmıştır. 

Llcl Yasunun muhafazası 
Mahlu ve sir imparator Lici Yasu Tacurada 

sıkı nezaret ve muhafaza altındadır. Lici Yasu
yu kaçırmamak maksadile ltalyanların vapbklan 
bir kaç teşebbüs akim kalmıştır. 

Aylarlar ımparalorla 
Blrllkle cepkaya gldlyorlar 

Adiı·Ababa: 20 ( P.S) - Bir çok yabanca 
gazete aytarlan cepheye gitmeye hazırlanan Somali eephesinde ltalyan g~nnalleri 

yanlannda getirecekleri malzemeden baıka l9ir imparatoru takip için hazarhk yapıyorlar, Onbeş 
gün ılirebilecek bir yolculukta aylarlar kendi yardım bekleyemiyeceklerdir. ;dl 

Almanya Arsıulusal iş Bürosundan 
Çekildiğini Cenevreye Bildirdi .. 

40 Saatlık Haftanın Maden lşJeri Endüstrisinde Ve Bayındırlık 
işlerinde Tatbiki Kabul Edildi 

Cenevre, 23 (Ô.R) - Arsı
ulusal it konferansı yCSnetim 
kurulu toplanmış ve Almaoya
nın arsıulusal iş bürosundan 
çekildiğine dair olan bildiriğini 
kaydetmiştir. Yönetim kurulun
da ve komisyonlardan Alman}.:: 
yerine Kanada geçmiştir. Yö
netim kurulu yarın fevkaliC.: .! 
toplanarak 40 saatlik it mese
lesini inceleyecektir. 

Arsıulusal it konferansı ge
çen haziran toplantısında kırk 
saatlık iş haftası prensibini ka
bul etmişti. Her iş alanı hak
kında özel anlaşmalar hazır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bileceklerini söylü)·orlar. Ge-
ne:al Grazyanı Somalide önemli 
miktardır topçuya, tanklara ve 
uçak filolarına maliktır. t••• le bUyUk Mana

llAln orduaunu top
ladılı re rda 

Roma, 23 ( Mesajero ) -
Mesajero Habeı kuvvetlerinin 
iki &nemli toplanb yerlerini 
kaydediyor. Bunlardan ea an
emliıi Şoum fim•Hnde, MaYi 
Nille yilkaek 1•ylalann dotu 
kısmında Uollo merkez hll-
reaindedir. Bu lmnetler 
Deccaz Nuiba'• an maatazam 
ordusundan mltqekkil ohm 
Fafan-Uebi nehirleri boJUDca 
cenuba; J•Dİ Somaliye cloiru 
ilerlemektedir. Uollo hllgai 
ytizbilllerce ad•m1 uaa uman 
bealiyecek k•dar geDİf Ye zen
gindir. Bqliça dart merkezi 
ihtiva etmektedir. Bunlar Dea· 
aie, Boro Mivaca, Tanla, Mag
daladır. 

Bu b&lre Dankaliye, Asaba, 
Tigriye fiden yollarla, TADa 
gölünlin ıimalinde Amanalann 
lllkeıiai, Gocam'ı Ye Şoa'yı 

kontrol etmekte dir. Bu bakım
dan mllkemmel bir merkezclir. 
1895 te Bnynk Menelik ltalyan 
ordusuna kup tecari&e l'CÇ· 
mek Ozere Ol'dUIUDa .,...... 

bulunacakb. Kurul kırk saatlık 
haftanın bayındırhk itleri, yapı 
ve ıivil k6prii işleri ile demir, 
çelik ve maden kömllrii en
dllstrilerinde tatbikini kabul et
miıtir. 

Dokuma ve kimya endüstrile
rinde de tatbiki hakkında kurul 
bir karar verecektir. Kurul 
gençlerin ipizliğine çare bul
mak, tanm itlerini nizama koy-

mak, tanm it kontratları ~ 
önemli konuları da 1'6rlite, 
br. 

Berlin 23 (Ô.R) - KatoP 
çevenlerinde biiylk nufuzu M 
120bin mrklık ihtilis suçu11' 
yakalanan doktor Oto Meyel 
Leluar'ın muhakemesi bu~ 
baılamıtbr. Katolik çeveaı• .. 
çok derin ilgi ile bu da••1' 
takip etmektedirler. 

Sovyet sporculan geldi 
- Baştara/ı 1 nci say/ada -- · Saat 10 da görevar~ 

dar Mahmud Ağabey, güreı ( . ve Şarbayhk, Parti ve ıP"' 
federasyonu baıkanı Ahmed L :ışkanlığı) 
Fet~eri. ve miıafirleri karşıla- !., .ı at 11 de Abide e çel_ıs. 
maga gıden federasyon umumi y --
sekreteri Kemal Halim de gel- " 12 de Otelde Y 
miflerdir. (Özel tarzda~ iJ 

Gelen futbolcularımız tun· ,, 14,16 da Şehirde gesill 
lardır: Vahab, K. S. K. h Kaz amtitDI:... 
LitfB, lbrahim, lzmirıporlu San'atler me 
Repd, Fenerbahçe kalecisi 16 da HalkeYinde ~ 
Necdet, Galatasaray saç açıp " ( k ) ,,,.. 
Necdet ve milb gtlref ekibi. ouer __ .., 

Buıllnkll proıram: mmtakaaa ~ 
Sabah -t 8 de otelde kah· • 20 de Otelde _ 1~ 

yeafb (Özel ~ 

Polis abidesi 
Şelüt polialer adına inp 

edilmit olu Polia lbidai Cmn
luuiyet bayrammcla açıl•caktar. 
Abidenia etrafına belediyece 
ltir park yapbnlauf ye duYarla 
,evrilmiftir. 

4, S, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyet.iz ellerden, rureleye bıralolmıt bir halelen yar 
rulanm kurtarmak iatiyen ua Ye babalar çocaldanm bll 
modern yuvanın m&tahauıı ellerine terketainler. 

Yalılar Ye Alıancak ıemtlerinden çocuklar evleriatld' 
yayaya otomobille gelip giderler. 

Kestelli eaddeai No. 80 
·3305 5-15 



A 1dın o§lu Bay Mehmed ile Prenses Sofi ya arasında bir macera .......................................................................................... Çetin Kaya 
• 31 teşrinievel günü arsıulusal 

artırma günüdür, hu münase~etle: Birgiyi nasıl a 1 
Denizli Fahri hem

şerisi oluyor 

ölümle biten sevginin kuvveti 
Denizli 22 ( Özel ) - Deniz

li Ur&y kurulu tarafından ge
çen giin yapılan fevkalade bir 
toplınbda Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetin Kayanın fahri hem· 
şeriliğe alınması hakkındaki 

halk dileği memnuniyetle ka
bul edilmiş ve aşağıdaki maz· 
bata tanzim olunmuştur. 

~:-k.t.k.i 'ta:rlhi :ronıa:n. -56- "Yn'Z'an; :J?pr,,-i..ı ~emaı. 
~ ·······················•················ .•.............................................. 

U ınel'unu tepeledikten sonra bana ne yapabilirler .. 
Kaçmağa muvaffak olursam kurtulurum .. Bu mazbatayı Belediyeler 

kongresine iştirak etmek üze
re, Ankaraya gitmiş olan Şar
bay Naili bizzat Ali Çetin Ka
yaya sunacaktır. 

General - Sen vazifene bak 
v~ ıniisterih ol. Herşeyi dii· 
t~ndiiın. Elimde beş yüze yakın 
~ kuvvet var. Yalnız ıilah 

:ed i~ Ikiyüz adamımıza daha 
k arık edemedik. Saraydan 
;ıırınağa çalış. Askeri daha 

~ .e edemedim. Yalnız yaver· 
erıınde b. . • "nd d" C n ırını go er ım. 
ekvab bekliyorum. Bu zabitten 

ço - 'd d' H . 
1 

umı e ıyorum. epsı 
o il.A•t_, 1 s f' 'di B· ~. paro amız o ıye r. 
s~ daha gelirken bu ismi 
t?le, Haydi göreyim seni, bah
d Yar olacaksın. Ha! düşman-

h~n ne haber? Bugün şiddetli 
ır h· 

1 • ucum yapmışlar. Kuvvet-
erı k ne adarmış?. 

d llober - Büyük dirayetiniz-
en eın· . O ... 

kış ınım. yaverınızı sı-

Ziınbrınız. Bir in eve! ordu bi-
0 olınalıdır. Emrederseniz 
e~~la ben temas edeyim ve 

ırferinizi tebliğ edeyim. Diiş· 
~i~ıı çok kuvvetli Generalım. 
S •el gibi Birgiyi bastılar. 
c ~larıınız olmasa bizi boğa
~ ~ar.içeride birbirimize düş
ekm t~~ çekinelim. Diişmanın 
Yar egıne yağ sürmüs oluruz, 
ına:n da~şam gelir arzı malü-

e erım R . 
Çar ob~r! Cehennemden ka
Do. gıbı kendini dışan atb. 

:_ru saraya koştu. 
iten ober . prenses ve p,ense 
iltıla~rtal ıle olan mülikatını 

ı. 

k Prens Edmon - Hemen 
h~\'ve\. alıp o yeri basalım ve 
cc ille un herifi tevkif edip 
..,e:sını verelim. Gittikçe kuv· 

p Çoğalıyor. 

k .reııses Sofya - Bu hare
Ctiın· d.. ız ınilletle, asker arasına 

c:'kllıanlık ve soğukluk soka-
tır ly' d- - lim ne d · . 1 uşune prens;sen 
ersın Rober. 

Rober - Herifin itimadını 

yeniden kazandım. Bu kurd 
her vakıt aynı yerde bulunmı· 
yor. Bu akşam bulunduğu evi 
basalım. Fakat bulamazsak, 
vaziyet ne olacak, halk ken
disini saklıyor. 

Yarın akşam sadakatından 
emin olduğumuz üç askerimizi 
alarak adamlarım diye götü• 
reyim ve bu suretle bize taraf
tar kırk elli bir kuvvet toplan
sın, ondan sonra işe başlarız. 
En muvafık hareket bu olsa 
gerek Prensim, 

Prens Edmon - Bu adamın 
sana itimadı zahiri olsa gerek; 
zaman kazanmak istiyor, her 
ne olursa olsun hemen tevkifi 
temin edelim. 

Rober - Yarın akşama ka
dar bana müsaade ediniz neti
ceyi arzederim aziz Prensim. 

" ~ . 
Sabah yine harb kızışmıştı. 

Türk ordusu her taraftan hii· 
cuma başlamıştı. Akşama ka
dar bu kanlı savaştan yine bir 
netice çıkmadı. 
Akşam, Çakır işaretini vere

rek. Roberin tayin ettiği yerde 
uzanan ip merdivene sarılarak 

surun üzerine çıktı. Kimseler 
yoktu. Ileriledi. Biircün içinde 
Rober bir askerle konuşuyor
du. Bir tarafa sinerek 
bekledi Rober askeri sava
rak sura doğru yaklaştı. ip mer
diven çekilmişti. hayretle etra
fına baktı. Endişeli bir ta vır 
aldı hemen bürcün içine gir
mek ve neticeyi beklemek is
tedi. 

Birdebire (gönül) kelimesini 
duyunca: 

- Çakır, çok koşmuştum, 

Akhisarda, Marmarada 
iki kanlı cinayet oldu 

Akh· Rii ısar, 22 (Özel) - Geçen 
tııun Marınarada bir cinayet ol
İifd~ .~e Mehmed adında biri 
da Utülınüştür. Hadıse hakkın-

l<Şunu öğrendim: 
ınu azaınıza bağlı Marmara ka-

nıı t"' 
Mıı t uccarlarındanan bay 

safa p· , "e Ak· . _ısankanın Mehmed 
çift .. ıf ısıınli iki hizmetkarı 
1 •ıırınek . . la . . er ıçın tar ya gıtmış-

\>e • 1 
Bir ış erine başlamışlardır. 

ara la 
Çıılıştın ara rında " Sen az 
Yollu b" hen çok çalıştım ,, 

ır · k Ilı' ınuna aşaaçtlmıştır. Bu 
llnakaş b. . 

dökül .. a ırdenbıre gavgaya 
diği b".1uş ve Akif eline geçir
ııu ır •atın Mehmedin boy-

ııa ik' 
tarak d ı deJa ve kuvvetle vu-
lııedi ~rin yara açmıştır, Meh
Çok ~- fıryanları kesildiğinden 
otııı- un kaybetıniş ve hemen 

Uşt'" 
ltıııktuı°~ Gerek katil gı;.rekse 
C•k met kazasının Orüm• 
' nah· · • 

!tıd ıyesınden ulu bi• kom-
ı . Urlar V k' • •if b · a ayı müteakip A· 
!ıraş e;~er. dükkanına giderek 
hadis :aga başlamış, fakat 
bitın ~ aber alınpığından traş 

Akh'en Yakalanmıştır. 
lliifu ısar, 22 (Özel)- Genel 
Aklı.~ sayımı gününün akşamı 
1 ısarın uı . . ' e k ucamı mahallesın· 

, aıı)ı bir cinayet olmuştur. 
orum: 

racacı fiyakalı Salih bacanak
lırlar. Bunlardan Hüseyinin 
kunduracı Mustafa adlı bir 
eniştesi vardır. Hadise günü 
her üçü Salibin evinde rakı 
içiyorlar. Bir ara Hüseyinle Sa
libin manasız manasız konuş
maları iki tarafta dargın! k 
uyandırıyor. 

bilhassa Salih fazla asabiyet 
göstermeğe başlıyor. Hüseyi
nin de ayni asabiyeti göster
meğe başladığını gören Salih 
hemen lambayı söndürüyor ve 
karanlıkta bir boğuşma başlı

yor. Mustafa o ana kadar si· 
kin oturmaktadır. Lamba sö· 

• 
nünce kendini Korumak ve 
Hüseyne de kayın biraderi ol
ması itibarile yardım etmek is
tiyor. Daha doğrusu ayırmak 
için ortaya giriyor. Fakat anide 
koltuğu altından bir bıçak 
ile vurulduğunu hissediyor. Fil
hakika Salih çektiği sustalı 
bir çakı ile Mustafayı lııçak
lamıştır. Evden dışarıya çıkan 
Mustafa feryada başlıyor.. Bu 
sırada arabacı Hüseyin Salibin 
elinden bıçağı almak istiyor 
tam bıçağa yapıştığı zanıaa eli 
kesiliyor ise de yine alabil· 
meğe muvaffak oluyor ve 
o da Salibin yüzünün bir kaç ye-

ne vakıt gelmiştin? Tam zama
nında seni beklemek üzere çık
mıştım. Merdivenin çekildiğini 
görünce, birisi tarafından gö
riildiiğüme hükmettim. Her ne 
ise hemen saraya .. Mesele çok 
mühim; general mel'unu git
tikçe kuvvetleniyor. Prensesin 
ve prensin hayatı tehlikede 
azap ve endişe içindeyim. 

• • • 
Çakır, prensesle görüştü. 

Aydınoğluntın nihayetsiz hiir
met ve sevgilerini arzettikten 
sonra .•• 

Generalin çevirdiği intrika 
ve me[.ıneti işittiğini ve bu 
hususta son derece tedbirli 
davranmak lazımgeldiğini sö7-
ledi. Müsaade ediniz. Rober 
bu canavarın gizlendiği mağa
rayı göstersin. Büsbütün zehi
rini etrafa kusmadan başı ı 
ezeyim. 

Prenses Sofiya - Bu müm
kün değil Çakır... Herifin beş 
yüz kadar maiyeti var. Sizi 
parça, parça ederler. Bahusus 
yabancı11ınız. 

Çakır - Bu mel'unu tepe
ledikten sonra brna ne yapa
bilirler. Kaçmağa muvaffak 
olursam kurtulurum. Aksi tak
dirde kader ne ise yerini bulur. 
Haydi Rober; beni bu sırt !anın 

inine götür. 
Bütün ısrarlar tesirsiz kaldı. 

Roberle gecenin karanlığı için
de genera!ın gizlendiği ma· 
halle geldiler . 

- Rober sen sakın bu mel'
una görünme. Bana göster ba
kayım bu fesat ocağını. 

Rober yine yalvardı. 
Lakin çakır hiçbir ricayı 

dinlemiyordu. ı 
- Somı Vat· --

Salma 
Köyde arazisi olanlardan köy 

salması almağa teşebbüs edil
diği v.ilayetçe haber alınmıştır. 

Köyde arazisi olup ta otur· 
miyanların yalnız korucu ücreti 
vermesi ve başkaca salma ver· 
memeleri ilbaylıkça alakadar
lara tebliğ olunmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yine Salih almak isterken bıçak 
kınlıyor v<ı Salih de kaçıyor 

hadise duyuluyor. Kaza jandar

ma komutanı bay Şevket der· 
bal katili yakalattırıyor. 

Mustafa öliiyor. Haıtanede 

kendisine otopsi yapılınca esa
s:ın ciğerlerinden rahatsız ol · 
duğu ve eğer bu rahatsızlık 

olmasaydı biçağın hafif girmesi 
yüzül)den derhal ölınlyeceği 
anlaşılmıştır • . Tahkikat devam 
ediyor. 

Halkevinin ilk 
Kursları 

Halkevinden : . 

Mazbata sureti 
" Ulusa' erginlik ve egemen· 

lik savaşının ilk kahramanla
rından bulunan Bayındırlık ba
kanı Afyon Saylavı Ali Çetin 
Kayanın, yurdumuzun kurtulu
şu yolundaki şerefli hizmet ve 
mertliklerinden ötürü yüksek 
varlığına candan bağlı olan 
Denizliler, Bayındırlık Bakan· 
lığını başarımı ellerine aldık
ları kısa bir zamanda ulusa ve 
devlete ekonomi ve Bayındır
lık alanında da büyük varlık
lar kazandıran önemli ve ve
rimli işlerin ve bilhassa tecim 
hayatımla Denizlinin ilerileme
sine engel olan Aydın dcmir
yolunun yabancı ellerden satın 
alınarak ulusa mal edilmesinin 
Bengi bir andacı ve şii kranı 
Belgesi olmak üzere onursal 
hemşerilerimiz arasına alınma· 

sını dilediklerinden, Oray Ku
rulu 15 - 10 - 1935 tarihli fev
kalade toplantısında bu dileği 
kıvanç ve alkışlarla karşılamış; 
sayın kahramanımız Ali Çetin 
Kayayı onursal hemşerilerimiz 

arasına almağı ve bu mazbata
yı yiice katlarına sunmağı 
onaylamıştır. ,, 

Kuşadası 
Yeni Uray kurulu 

Kuşadası, 22 (Özel) - Ge
nel nüfus sayımı kentimizde 
çok iyi sonuçlanmıştır. ilçe, 
komun ve köylerde sayım saat 
on beşte bitirildi. Bu işde bü
tün Kuşadalı münevverler 
önemle çalıştılar. Sayımın so
nucu iyidir. 

URAY SEÇiMi 
Aylarca Kuşadalıları ilgilen

diren uray seçimi nihayet sona 
erdi. iki gün önce toplanan 
asil üyeler şarbaylığa Mitat 
Baysal'ı, birinci asbaşkanlığa 
Melımed, ikinci asbuşkanlığa 

Ethem Bozkurtu, Encümen 
üyeliklerine de Eabri yayla, 
Mustafa Sarı, komisyoncu Mus
tafa, Eczacı Halil coşkonu seç
mişlerd;r. Seçim sonucu ilbay
lığın onayına gönderilmiştir. 

Hava Tehlikesi 
Rozetleri 

Hava tehlikesini bilen üye
lere verilmek üzere hazırlanan 
"hava tehllkesi,, rozetleri bu 
hafta içinde Hava kurumuna 
gelecektir. En az 20 lira vere• 
rek üye yazılanlar, hava kuru
muna çağrılaı-ak bu rozetler 
kendilerine. vı:rilc:cekti.t. Üye 
olmıyanl.:ırın bu rozetleri· taşı· 
malan memnudur. 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halk dersaneleri ve kurslar ~ubemiz, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupumır ilk ol<u
lunda açılacakhr. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıllannı yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda 
başlanac.-llğı aynca ilin edilecektir. 

iş Bankası Çocuklar 
Arasında 

Bir Müsabaka çtı. 

Her çocuk "Artırma" hakkındaki 
düşüncesini on satır geçmiyecek 

surette }azmalıdır. 

Bu yazılar: 
29 T. Evel tarihine kadar 
iŞ BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira 
mükafat verilecek, ikinciden 
itibaren 
bara 

25 kişiye b:rer kum
hediye edilecektir. 

T eşrinievelde dağıtılacaktır 

İzmir Bel~diyesinden: 
· 1 - ( 1148) lira bedeli ke

şifli Halil Rıfatpaşa caddesi 
Postacı Ali Riza sokağından 
itibaren 265 metre yeninen ka
nal zasyon yaptırılması başka
tiblikdeki keşif ve şartnamesi 
veçhile 25-10-935 cume. günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak iç.in (87) liralık mu· 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek
siltme komisyonuna gelinir. 

2 - (50) lira bedeli muhıun· 
meneli Eşrefpaşa pazaryerinde 
Değirmendağı yolu virajında 
belediyece istimlak edilib yola 
gidecek olan 83-85 sayılı evin 
muteahhidçe yıkılıb ankazının 
mutaahhic\ina aid olması işi 

başkatiblikdeki keşif ve şart· 
namesi veçhile açık artırma ile 
25-10-935 cuma günü ihale
edilecektir. 

iştirak için ( 4 ) liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar artırma ve ek
siltme komisyonuna gelinir. 

3 - (21) lira bedeli mu
hammenli doksan yedi adada 
Belediyeye ait yirmi sayılı evin 
müteahhitçe yıkılıp ankazının 
müteahhidine ait olması işi 

başkatiplikteki keşif ve şart
namesi veçhile açık arttırma 

ile 25-10-935 cuma günü saat 
onda ihale edilecektir . 

iştirak için iki liralık muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar arttırma ve eksilt
me komisyonuna gelinir. 

4- (75) lira bedeli muham· 
menli Memleket hastahanesi 
karşısında sekiz sayılı dükkan 
başkatiplikteki şartnamesi veç
lıile 25-10-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. 

İştirak için alh liralık mu
vakkat teminatla söylenen giin 
ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

5 - Kırk lira bedeli mu· 
hammenli Kemeraltı cadddesi 
Balcılar çarşısında 172-1 sayılı 
dükkan başkitiplikteki şartna
mesi veçhile 25·10-935 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
i!e bir sene kiraya verilecektir. 

iştirak için üç lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinfr. 

6 - (500) Lira bedeli mu· 
hammenli Şerbetçilerde kil· 
çük Demir hanı karşısında 8 
sayılı dükkan Başsekreterlik
teki şartnamesi veçhile 25 - 10-
935 Cuma günü saat onda açık 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızm mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu· 
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual· 
lim (Z. M.} e müracaat. 

H. 3 (15) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçiik düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir., eczanesi 

arttırma ile bir senelik kiraya 
verilecektir. 

iştirak için ( 38 ) lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge· 
linir. 

7 - (30) Lira bedeli mu· 
hammeneli Paralı köprü duhu
liye barakası Başsekreterlik-

şartnamesi veçhile 25 - 10 - 935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. 

iştirak içın ( 3 ) lira muvak
kat teminatla söylen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

8 - 285.03 Lira bedeli mu
hömmeneli 2 inci kordonda 
46 ıncı ada içinde 633.40 met-

re murabbalık arsa başkatip· 
likteki şartnamesi veçhile 25 -
10 - 935 Cuma günü saat onda 
açık arthrma ile bir sene ki-
raya verilecektir. 

iştirak için söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 
3308 (3267) 9-15-20-24 . 

- Karşıyakada Kemalpaşa 
caddesinde ve belediyeye ait 
94196 numaralı binanın 467.25 
lira bedeli keşif C zerinden ta
miri açılc arttırmaya konmuştur. 

ihale 25/10/935 tt' saat 10 
da belediye arttırma ve eksilt
me komisyonunda olacaktır. 
Şartoame ve kefifname baş 

lcatipliktedir. iştirak için söy
lenen gün ve saata kadar 40 
lira teminat ve makbuz veya 
banka mektubu ile komisyon1 
müracaat edilir. 

8-13-19-24 (3255) 3248 



Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESİ 

M•NiR NUREDDİN 

FE 83 ( Her gün o güzeJ sabile 
Cemile kız 
FAZİLET 

AX 1857 ( Neden böyle nurrunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Mecnun 1 ci kısım 
Mecnun 2 ci kısım 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

KÜÇÜK NEZİHE 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLİ AHMET FEVZt 

( 
Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 

( 

( 

PERİHAN 

Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 
S 1 T K 1 Baba 
Söylenmez ötesi 
M dhmure Şenses ı•e Sıt!Ü Baba 
Sıtkı Babanın ~ktebi 
MUSTAFA 

( 
Başım senin göysünde 
F eryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
lbrahimi hoyrcıtı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLİNATA 

( 

( 

lzmir kasap havası 
Beı;oiflu Sil ba havası 

AVYERI 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımı:r: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 araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 

larmm genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 -

lzn1irliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~ .. te .. li-ndmı:ae 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. IstanbuJda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu '.acaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle e 

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

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

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

ile mücedded hava~azı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 

karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotripl~r, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nisaiye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyalan 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir. 

Okumadan ·Geçmeyiniz 
_Çay yerine Hervea içiııiz 

"HERVEA., denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zicdelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

. ' 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 
:t:~)'·. • .• t:ı:r-.ı:..~-... .,~~ .,..,.'#"' . . • ' t. .. ..... . 

·'~~~- -... . 

Daiı. a Sabit Daima Tabii 

Juvantin aç Boyaıarı 
f~GILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju

vantın saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve sjyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emni}'.etli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHArf Balıkyağı ~ 

Norveçyanın heslis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI UZflET 
Sı hat ez 

. 
nesı 

• . . . . . . 

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

DAIMON 
Yıldırım elektrik pilleri 

KIRMIZI ETiKET 
Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı piJlerdir 

Bilumum cep fenarleri için kullanılacak pil 
DAIMON markalı yıldırım pilleridir 

Pille işleyen bütün dünyanın radyoları DAIMON marka 
pilleri tercih etmişlerdir. 

-rz:a.zX7Lv7.77:Y..I/.7J!IZilllXZZZ7~.../77Z7!ZJC77T/7rnZ& 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

Anadolu Hurdavat v 

magazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

a.ır, Te,rlnleveı tes• ~ 

I~ 
ı Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

: stırab yerine neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayab bi)e 
tehlikeye sokabilir. .. 

Bir diş ağrısı hümmalı bir faaliyetle geçecek bütün bir ,aou 
mahvedebilir. 
Üşütmekten mütevellit sinir ısbrabları, bir yarım baş ağrı91 

aile kavgalarına hatta bir ailenin saadetine mal olabilir. 

' . Bütün ıslırahları en kısa zamanda dindirir, soğuk algınhİl1"' 
da geçirerek size sıhhatinizi ve neş' enizi iade eder. 

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

kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Giizltlk 
için 

S. Ferit 
Si FA 

:"9 

Eczanesi 
Hükumet 

Caddesi 

lzmiz Muhasebei hususiye 
r üdürl öğünden : 

Bedeli sabıkı Cinsi Mevkii 
beş lira on beş dönüm tarla Emrezde 
iaa~.ei hususiy~ye ait ol.up yuka.rıda y~r ve cinsi g~ste~l~ • 

akar uç sene muddetle kıraya verılecektır. ihale müddetı 18 tkli 
935 tarihinden 28-10-935 tarihine kadar olup on gündür. Jste 
olanların ihale günü olan 28-10-935 pazartesi günü dokuıd~~ 
on ikiye kadar depozito veya banka mektubu ile vilayet eııcu 
menine müracaatları. 3499 (3356) . 

.. ± 

la IJ 
lzmia Tramvay ve Elektrik 

Sosyetesinden: 
Cumuriyet Bayramı dolayı

sile bu ayın 28, 29 ve 30 uucu 

gecelerinde sureti mahsusada 
yapılacak olan asgari 500 vat

lık harici donanmanın tenvirah 
için sarf edilecek cereyanın, .ya
pılacak t~sisatın kudreti Cu· 

muriyet bayramından önce şir
kete yazı ile bil~irilmek · şartile 
kilovat saat başına 12 kuruş-
tan faturalanacağı sayın 

halkımızca bilinmek üzere ilan 
olunur. 

Hekhangi bir kaza ve teh
like e me dan kalmamak üzere 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Noına:
Zade sokağı Ahenk .,.a 
baası yanında. 
. Numara: 23 

Telefon: 343~22~ ----- r atuııll 
donanma tesisatı ame ıy )i" 

hükumetçe tanınmış eosta (ıİ 
törlere tevdi ve bu bapt• t . ~ye 
fenni ahkama harfiyen rıatiJe 
d·ı · ı·· bu ~e e ı mesı uzumunu 

ile hatırlatmz. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
Roy ALE EEKL~DAIS 

KUMPANYAS 

1 ~ - HERMES vapuru 2'I 
_ırınci teşrinden 26 birinci teş
tıne kadar yük alacaktır. 
s ~ .- GANYMEDES vapuru 
. ıkınci teşr inden 8 ikinci teş
tıne k d a ar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 
b' ~ı\NYMEDES vapuru 19 
~rınti teşrinde bu limanlar için 

Yuk alacaktı r. 
SVENSKA ORıENT LıNEıN 
R.otterdam - Hamburg - Co

~t~hage - Danzig - Gdynia -

l
• ~ 0 Ve lskandinavya limanları 
~·il .. k 
3 

Y1i alacak olan npnrlar 
'ık· . - NORDLAND ınotörü 

ı ık· tek ınci teşrinde buradan ha-
SE et edecektir. 

R.ViCE MARITıM ROUMATN 
ı. Malta - Katanya - Cenova 
oııırs·ı 
ı· 1 Ya - Barselon v~ CeHir 
~llıanları için yük alacak olan 

111>urlar 

bi ~ - SUÇEA VA vapuru 27 
te~?ci teşrinde gelip 28 birinci yn

1
de hareket edecektir. 

0 cu ve yük alır. 
Zegtııga POLSKA S. A. 
1) _ kumpanyası 

liııı, 0 1>ru Anvers ve Gdynia 
v, ııları için yük alacak olan 

kur. 
tar·b~~ ilandaki hareket 
likı1 erıfe navlundaki değişik
buıtrden acente mes'uliyet ka-

F etmez. 
d azla tafsilat için ikinci Kor
• oııda Tahmil ve Tahliye bi
"'ın Sııe arkasında FRA TELLi 
,,:co Vapur acentalığına mil· 

ııt edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

)'i)Ql(toR 

lira Gö~$İD 
~ER.KEZ 
l<lJLAK, s1aciAZ.si 

iki" _BURUN ŞEFı 
B~ 

1 
cı beyler sokağı 

Y er hamamı karşısında 
Sıı.aı 3 No. 41 

,S dan saat6 ya kad 
E:~ t I TELEFON 3686 

l>):,./;_/~on numarası 2505 
.r-;-//7".n-Jid>L???Xb 

N. V. ı 
W. F. H. Van lkı:- l 

m Co. 
W RIED vapuru halea li-

manımızda olup Rotterdaın ve 
Hambnrg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru hilen lima
nımızda olup Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bek'eniyor. 14 
birinci teş ri n e kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA ınotörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş
rine kada::- Anven, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen için yük· 
alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş
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 Middelbavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BOSPHORUS motörll 23 bi· 

rnci teşr"nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlanna 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anve1'11 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bel:'cniyor. Anvers 
llirekt için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EX MOUTH vapuru 16 l>irinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi· 

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna hattı 
V apurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhlide gi
rişilmez:. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
n~ ~~ s_on sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
l :•ıkesı l~urn gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~: 
tlu • haglan, düztabanlar için taban korsalan gayrı tabu 
h~fıan Çocukların vücutlarındaki iğrilik leri doğrultma ci
luk ı arı, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kaınbur
llı üt ah doğnıltreak için korsalar ve kendi ihtiraıınız olan 
lay e arrik el ve ayaklar. ' talebelerin çalı~ma esnasında fır
içi oa~ kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

Orsalar 

iLE: l~!~ıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
te M TGBET ve lTtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

1.ı EHASS?Sl 

Fıı.bri B za 
lCab Bey tarafından yapılır 

~ıı.d ul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
ar. 

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

ct·~tıni ithalat 
~tlüğiinden: 

... . . . ...,, .. 
g&.•m ·ugu •• mu-

~,~ G. E · · T b"t N "il ı 8 OOo şyaıım cınsı es ı o. 
Yuk Köhne otomobil parçalan 146 
~ a~rıda Yanlı qya 25-10-935 nei Cuma günü saat 14 de 
lthıı.lıı.t 1~a suretile dahile satılacağından işine gelenlerin 

2Umrüğü satı, komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
11 24 3310 (3277) 

1~ınir D ft d 1 v d salıib· . e er ar ıgın an : 
hacıediıııuu vergi borcundan ötürü tahsili emval kanununa göre 
2n •ayılıe~ A~met ağa mahallesinde şekerciler sokağmda kain 
'-tı!ığ ıınaiathane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
k~IQ~ çıkarıldığından almak istiyenlerin defterdarlık tahsili.t 

ıne müracaatları. 19, 24, 29, 2 3427 (3324) 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CEMDEU HAN ~R - CI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse· 
adan gelip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
G1asgov için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

Londra-Hnll hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Lond•a Hull ve Anvers· 
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu· 
nacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde gelip 28 birinci 
tqrine kadar Londra icin yük 
alacakbr. 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci tefrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

.Doktor 
• 

K mal a ır 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramn•7 cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

~../fEfLT,ru:cr.aazo.J'ZJ' 

DOKTOR 

Zekai Tarakçı 
1 

İÇ HASTALIKLARI . 
mütahassısı 

lkinc.• Beyler sokağı Türk 
müzayeıie salon.o bitişiğinde 

No. 45 
Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalarını kabul eder 

(1250) Telefon 3806 
" Jf/Cn'7./T/T./.7../Z2ZLZT./.7. T/Z'KZl!ZJ 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalanın her gün sabah 

saat dokuzdaa başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
nuınralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Eczacı 1( emal Aktaş 
Kolonya ve esansları 

i 
Koku, zevk, merak, uğraşına işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, ırençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep ke1ı.u ile uiraştım. 

İşte eııerlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku l u"up 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLlLER 
Şahidimainiz değilmi 1 

Gönül, Baharçiçeği, Alburuya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, AkşamgUneşi, Son habra . 
Menekıe, Amber. 

25 - 35-50-75 - 100 
200 kanışluk fiteler. 

Dikkat edeceiinl.ı: iki nokta 

Birisi Eaacı Kemal Aktaş 

ikincisi 

Hilal eczane~ i 

Takliti yoktur, çünkü Y~ '.'ı 

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler 
!arının kıymetini ııösterıneye 

yarıyorlar o kadar ... 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi u:ı:un bir zamandanberi temizlik vr. istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levaıımatı tedarik edilerek 
te~rif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirabatreri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolayhklar gisterilınektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak b.er hakikab öğrete
cektir. Akşamlan temiz bava almak için taraçalarımız müş
terilerimİ2:e açıkbr. 
Aşlama snlanmıı: meccanendir. 
Yatak fiatlarmda eHılı tenziJAt vardır. 

- "' 
$.&L24~ ·-. . ....-~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fa:ı:la sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Kina Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

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

Merkez: 
iz mir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

$! . 
lzmir 

...-.. 
lth~ıat 

Şube: 

Aııkara 
AnafartaL.r 

Cadcfeti 
:<ınacı Han 
olu.5 Tel.1426 

•• •• f/J •• •• 
gumru~u mu· 

dürlüğii nden: 
K. G. Eşyanın Cinsı Tesbit No. 
34 800 Dövülmemiş karanfil 196 

630 000 MeTaddı saire ile m adi boş şişe 195 
12 420 Gümüş yaldızlı fermeşup "susta" 194 
Yukarıda yazılı eşya 25-10-935 nci Cuma günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatlan ilan olıınur. 

16~24 3334 (3302) 

Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir Defterdarlığından : 
Maliyede münhal memurluklar için ~uma günü Hal.Ju;~ 

imtihan yapılacaktır. Talepnameleri üzerıne evrak tahkikiyelerı 
tekemmül etmiş olan'.ann yarın Halkevinde hazır bulunmaları 
ilAn olunur. 13357} 

1 
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vrupada harbi istiyen yoktur • • 
U. Sosyetesi tecrübe ışığı albnda yavaş hareket 
Etmeğe mecburdur - Cenevrede vicdan yoklamaları 

Ekonomik 
Muhakkak 

Zorlaırıa 
tesirini 

tedbirle.ri 
gösterecek 

İngiliz dış bakanı diyor ki : (Uluslar sosyetesi üyesi 
Olmıyanlar bu sistemi bozmazlarsa o vakıt btı 

Sistem savaşın müddetini kısaltacaktır) 
Londa: 23 (Ö.R) - Dış işleri 

bakanı Sir Samuel Hoare ta
rafından avam kamarasında 
yerilen önemli nutuk hakkında 
fU tafsilat verilmektedir. 

Bakan ilkönce dış siyasayı 

gözden geçirmiş ae İngiliz -
ltalyan ayrılığına dokunmuştur. 
Uluslar sosyetesinin çalışmala
nnı ve Fransız başbakanı B. 
Laval'ın bir uzlaşma için emek
lerini övdükten sonra Sir Sa
muel Hoare Uluslar sosyete
sinde güdülen siyasayı müda
faa etmiş ve çok acele edildi
ğini söyleyenlere karşı demiş

tir ki: 
- Bunun tersine olarak 

ıosyeteye, pek yavaş yürüdüğü 
için de sitem edilmiştir. 

Buna katiyetle cevap veren 
bakan özel olarak ekonomik 
berkitler üzerinde çok sert bir 
hareketin tehlükelerini anlat
mış ve demiştir ki: 

U. sosyetesi tecrübe 
••·üı altında 

- Uluslar sosyetesi, tec
rllbe ışığı altında yavaşça 
hareket etmeğe mecburdur. 
Dünyaya tam ve mükemmel 

T 
t .. ..... 

ilerileyişe güvenirim. 
lnglltere yalnız 

yUrUmiyecek 
lngiltereye gelince, yalnız 

başına hareket etmiyecektir. 
Gerek Cenevrede, gerekse bu-

Bay Eden hv söylevini ı·erilkerı 

rada evelce yaptığım diyevler
de şu nokta üzerinde ısrar 

etmiştim ki Sa Majeste hüku
meti yapılacak harekette ken
di mes'uliyet payını üzerine 
almağa hazırdır. Bunun manası 
diğerlerinin kendi paylarını 
kabul etmeleri lazımgeldiği idi. 
Böyle de olmuştvr. 

Cmev1ede Aloizi Titülesko ile 
olarak gelmiş hiç bir müesse-

görüşiitken 

Sosyete harekte 
geçml,ılr se yoktur. Uluslar sosyetesinden 

hadden aşırı şey ummak, nasıl 
tehlikeli ve mantıksızsa, onu 
acelelikle mahküm etmek te 
öylece tehlikeli ve mantıksız
dır. Uluslar sosyetesi insanlığın 
şimdiye kadar kurmağa savaş· 
tığı kurumların en büyüklerin
den, en değerlilerinden biridir. 

Vicdan yoklamaları 
Cenevrede, karar ve~ilirken 

tereddütler, vicdan yoklamaları 
olmuştur. Bu ne şaşkınlık, ne 
de cesaretsizlik sebebi olamaz. 
Bilakis bu tereddütler her 
devletin üzerine düşen yüken 
ve mes'uliyetleri ne kadar 
ciddiyetle ölçüp biçtiğinin 

bir işaretidir . Bu , ilk 
tecrübe içinde, sosyete hızla 
ileri gitmiştir. Ben kendi he
Abıma arka11 gelmiyecek bir 

Cenevrede rast gelinen güç
lükler hakkında bedbin müta
lealar da yok. Bence bizi hay· 
rete düşürmesi lazım gelen şey 
bu gibi güçlüklerin baş göster
miş olması değil, bunlara rağ
men sosyetenin nihayet hare
kete geçmiş olmasıdır. Cenev
rede, andlaşmanın en güç mad
delerini denemek için ilk bir 
denenç yapıldı ve biliyorsunuz 
ki iyi netice verdi. Çunkü silah 
ambargosu, finansal kredilerin 
yasağı ve güdiilecek ekonomik 
tatbik metodları hakkında bü-
tün devletler arasında anlaşma 
sağlanmıştır. 

Tedbirler tesirsiz 
kalmıyacak 

Ekonomik zorlame tedbir-
!erinin tesirsizliği üzerinde du

ekonomik ıı;or 

lama tedbirlerinin etgisiz imla- \l 
cağını sanmazdım. Bunun ter
sine olarak, eğer bu zorlama 
sistem. elbirliğile tatbik edilir· 1 
se ve Uluslar sosyetesi üyesi 
olmıyan memleketler bu sistemi 
sabote etmeğ (bozmağa) kal
kışmazlarsa -ki öyle olacağını 
sanıyorum o vakıt bu sistem 
savaşın müddetini kısaltacak· 
tır. 

Deniz 
dokunan 
tir ki : 

yardımı işine 

bakan demi•-

- Fransanın durumu tama
mile memnuniyet verici olmuş
tur. 16 ancı maddeye göre 
zorlama tedbirleri hazırlanır

ken andlaşmayı korumağa ha
zırlanan Uluslar Sosyetesi üye· 
)erinden birinin hücuma uğra
maması için bütün devletler iş 
birliği yapmağa mecburdurlar. 
Bu gereklik bizi durumu ay
dınlatmağa sevketti. Fransız 

hükünıetinden izahat istedik. 
Fransız hükumetinin cevabı, 

bizim güvendiğimiz cevabın 

ayni olmuştur ve mutlak bir 
memnuniyet vermiştir. iki dev
letin solidaritesı (bağlılığı) ken· 
dini göstermiştir. F ransanın 
16ncı madde üzerindeki tefsiri 
bizim kendi tefsirimizin ayıııdır. 

SUel tedbirler 
Siiel zorlama tedbirlerine 

gelince, bunlar için de ilk şart, 
ekonomik zorlama için olduğu 
gibi. birlik hareketti ve bu 
şart h çbir zaman mevcud ol
mamıştır. 

Biz daha iptidadan ilan et
tik ki, üzerimize düşen bütün 
mes'uliyeli yüklenmeğe hazır 
olmakla beraber, ancak müş

terek bir kadro içinde hare
ket edeceğiz ve bu kadro da 
Uluslar Sosyetesi kadrosudur. 

B. Lavalın Clermont - Fer
rand söylevinde dediği gibi 
süel mahiyette bir tedbir hiç 
bir tedbir teklif edilmemiştir. 

Son olarak şunn söyliyeyim 
ki üzerimize düşen yükenleri 
yerine getireceğiz. Fakat gö
rüşmelerimize başladığımızdan
beri, süelzor!ama hiç bir zaman 
münakaşa edilmemiştir. lngilte
rede ve yabancı memleketlerde 
uyanan yanlış sanıları dağıtmak 
için bunu söylemeye mecbu
rum. Bizim düşündüğümüz 
süel değil ekonomik bir ha
rekettir. Ve bu ikisi arasında 
boykotajla harp kadar fark 
vardır ve hiç sanmıyorum ki 
VI! kimse de sanamaz ki Av
rupada herbı istiyecek bir tek 
kişi bulunabilsin. 
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Sinobun nüfusu 
Sinop, 22 ( A.A ) - Sinop 

ilinin genel nüfus sayımı biti
minde 107,249 kadın, 95.299 
erkek olmak üzere ildeki nü
fus tutan 203 648 kişidir. 

Elize'deki 
Fransız 

toplantıda Bay Laval 
anlattı dış • 

sıyasasını 

Kamutay bir para felaketi karşısında kalmanıak 
• • 
ıçın Hükômet hükômete salahiyet vermişti. 

tesarrufları yaptı İcab eden 

Paris, 23 (Ô.R)- Bu Sabah 
toplanan Bakanlar kurulunda 
bay Laval ilk önce finansal 
durumu, sonra dış siyasayı an· 
!atmıştır. Öğleden sonra, ko
miserler tarahndan konulan 
sorulara cevap vermek üzere 
başbakan finans komisyonuna 
gitmiş ve finansal siyasanın ana 
hatlarını çizmiştir. Bay La· 
vatın diyevi çok iyi et
kiler uyandırmış ve üyeler, 

Şimdiki halde iyi olan duru
mun hükumetçe girişilen eser 
güçleştirilecek olursa bozula
cağını söylemek cesaretini gös · 
teren başbakanın cesaretiı ı i 

takdir etmişlerdir. 
Finans bakanı B. Regn:cr 

hazinenin durumunu ve son 
seneler içinde güçleşen rolünü 

Bay Laval'ıtı pozları 
anlatmışbr. Para piyasasının 
nasıl işlediğini ve Fransa ban
kasının buna nasıl müdahale 
ettiğini anlatan bakan hazine
nin, Laval kabinesi iş başına 
geçeliden beri yükenlerini yerine 
getirdi~ni söylemiş ve gelecek 
ihtiyaçlara da. kanun buyu
ruklarile başarılan iş bozulma· 
mak şartile, cevab verebilece
ğini bildirmiştir. 

B. Laval bundan sonra, 
Fransız frangı Ü7erinde yapılan 
apeküliisyonun paranın sabit· 
liiı"ini tehdid ettiği bir sırada 
nasıl iş başına geldiğini hatırla

tarak demiştir ki: Ya bir para 
felaketi, veya hükumetten ge
niş salihiyet vermek şıklarinden 
birini seçmek lazımdı. Kamu-

. tlil' 
tay bu sonuncusunu seçtı. . Je 
kümet, kanun buyuruklarıY 11 
lazım olan tasarrufları yaPe' 
ve 1936 bütçesinin müvaı .. elliik 
sini sağladı. Başbakan bilY bl 
bayındırlık işlerinden de bdıl' 
ettikten sonra, imtiyazlı ·ııı• 
rumlara dokunmak üzere şı tiO 
diye kadar hiçbir hüklillle •
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tedbirler alınamış oldug k pı 
söylemiş ve daha bir ta :,. 
kanun buyuruklarının çık.ıı fe' 
ğını, fakat memlekete ~e~ı }ıil• 
dakarlık yüklemiyeceğıPI 

dirmiştir. . ıı.ıı' 
Komisyon Başbakanla fı birO 

bakanı gittikten sonra, gil' 
karşı 19 oyla gelecek Salı ııt'1 
nü tekrar toplanmağa k 
vermiştir. 

"Bir Fasid Daire~eyiz . .",, 
lngiltere ltalyanın uysaR teklifler 
Yapması için bir hafta b~kliyecek 

Ayın otuz birine kadar nefes al;;a zamanıdır gerçekten harekete 
. Geçmek içinse daha bir kaç hafta lazımdır diyenler var 

Paris 23 (Ô.R) - Avam ka
marasında bugün ve yarın da 
devam edecek olan dış siyasa 
münakaşasını açarken Sit Sa
muel Hoare tarafından verilen 
söylev Fransız çevenlerinde 
ltalyan-Haheş anlaşmazlığının 

kotarılmasına doğru önemli bir 
konak sayılmaktadır, ikinci bir 
konak da başbakan B. Baldvi
nin bugün öğleden sonra ver
diği söylevle alınmıştır. 

B. Baldvin tarafından ge
çenlerde verilen inancaları te
yid eden Sir Samuel Hoover 
in nutku gerginliğin azaldığı 

duygusunu kuvvetlendirmekte
dir. Bundan anlaşmazlığın ya
kında halline doğru bir adım 
atıldığı· sonucunu çıkarmalımı? 
Fransız çevrenleri bunu vakıt
sız gösteriyorlar. 

Eğer lngiliz Dış bakanının 
nutku harfı harfına alınırsa in-
giltere hem anlaşmazlığın1>arış 
çıl kotanlışını istiyor. hem de. 
Sir Samüel Hoare'in kendi ta
birile "çok HYİmlİz münaka· 

şalara son çekmek" istiyor. 
Fakat bunun için ltalyanın an
laşmayı kolaylaşbracak uysal 
tekliflerde buı unmasını bekli
yecektir. Halbuki ltalya hüku
meti de ayni teklifleri lngilte-
renin yapmasını beklemekte
dir. Demek oluyor ki bir fasit 
dairede bulunuyoruz. 

Cenevrede ayın 31 ne kadar 
kararların durdurulmasile nefes 
almaya vakıt bırakılması uz
laşmaya imkan verecek mi? 
Fransa bütün kuvvetile buna 
çalışacaksa da siyasal çevren
ler bu mühleti çok kısa bul
maktadırlar. Bununla beraber 
31 ilk teşrinde de zorlama ted
birlerinin harekete geçmesi kat'i 
değildir. Komite devletlerin 
fikirlerini ayrı ayrı öğrenmek 
mecburiyetindedir. Bunun için 
zorlama tedbirlerinin gerçek
ten harekete geçmesi için da
ha birkaç hafta lazımdır. 

Bu tedbirlerin sonucu. ve 
etkiSi hakkında iıe fikirler 

. bİf 
pek değişiktir. Şimdiden d•ll 
fikir yürütülmesine PleY oık 
bırakmayacak kadar ııarıdıf• 
unsurlar bu işe karışdlak_ta y•' 
Mesela ltalyaya verilııı~sıVJıı'' 
sak edilen ilk maddelerı ,1 

l S . .. . 01ıJlıY 
ar osyetesı uyesı elidi' 

memleketler de verıııeııı 1~ı 
ki, bu iş sağlam bir kaı 
bağlanmış olsun. . l•f 

jJıS "' Bununla beraber lng ııııı 
bakanının söylevinde durııclıt' 
· ·ı · · 'ki kta var 1 ıyı eştırır ı no .. te"' 
Evvela, lngilterenin suel ı;Ş51 , 
birler düşünmediği jpaP ııı•' 
sonra da hiç bir suretle ~:işil' 
başına bir harekete gı 
miyeceği. frııll' 

Nihayet lngiliz bakanı. ;iıe' 
sa - lngiltere Solidaritesı birUk 
rinde durmuştur. Aynı ildi' 
teminatı Romadan da ver al'' 
gıne göre, ltalyan · Habe~ ti'' 
laşmazlığının yıktığı bu ~ıııııf 
dağılınca Strezada ku~ 11,ıı 
olan lngiliz - Fransız - ~ ye' 
cephesinin sağlam olar• ~ 
nlden doııacajı umulııaakta 
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