
Şehriın· · 
dost S ızın misafiri büyük 
bah ovyet sporcuları dün sa

Ve """l 
!erinde og e? yemeklerini otel-

Ö • l Yemışlerdir. 
Culllg ~den sonra saat 14,30da 
Gaı·~ıyet meydanına giderek 
l'rd ı ey keline çelenk koymuş
Gö ıtr. Buradan otobüslerle 

z epe "d tilsij _ ye gı erek kız ensti-
ııtı nu ve oradan dönüşte san

ilr ınektebini ıı:ezerek saat on 

YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 

~-:o ; :Fl.ebı.a .A:rtl 

Bu çok sevlmll edebi tefri
kamız UçUncU sayfamızda 

Cumhııriyetitı Ve Cmııh ıı r iyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siya.si Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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yedide Halkvinde verilen kon
serli çay ziyafetinde bulun
muşlardır. Bu münasebetle 
Halkevi dün Türk ve Sovyet 
bayraklarile donatılmıştır. 

Ziyafette Ordu müfettişi 
general izzettin, ilbay Fazlı 
Güleç, Parti başkanı Avni 
Doğan, Müstahkem mevki ko
mutanı general Keramettin Ko
caman, Rus konsolosu ve kon-

ıyet kazanma ğa hazırlanmışbr ... 
al 

v 

g nı 
kurtularaı... Habeşlere teslim 
olmuşlardır. Bu cephede de 
şimal cephesiyle ayni zamanda 
taarruza başlıyacağı zanno:u-
nuyor. 
ltalyanlar geri çek ildiler 

Adis-Ababa 24 ( A.A. ) -

Ulıısevindeki çay şöleni 
soloshane erkanı, as ilbay Se
dad Erim, as şarbay Suad, as
keri erkan ve ümera, federas
yonlar başkanları, lzmir spor 
bölgesi heyetleri başkanları ve 
azaları, Rus futbolcuları, tenis 
ve göreşçileri, futbolcularımız, 
göreşçilerimiz ve tenisçilerimiz 
hazır bulunmuşlardır. 

BugUnkU maç 
Büyük dost Sovyet karışık 

a 
geri çekilmek zorunda kalmış · 

larlardır. 
ltalyanlar lnglllz 

Somallslne glrdller 
Adis-Ababa 24 ( AA ) -

Henüz teeyyüd etmiyen yayın
tılara göre bazı İtalyan kıtaları 

takımı ile lzmir karışık tekımı 
ilk maçlarını bugün yapıyorlar. 
iz ıoirliler ilk defa olarak Rus 
futbolünü seyretmek fırsatına 
nail oluyorlar. Türkiyede yap
tıkları dört maçın hiç birisinde 
mağlup olmamakla çok kuvvetli 
bir ekip olduklarını ispat eden 
misafirlerimizle bugün yapa
cağımız karşılaşmanın bilhassa 
bu son noktadan ehemmiyeti 

-
kuvvetleri Oueb - Chibeli'yi 
koruyan Ras Destanın eol ce
nahını kuvvetlendirmek lizere 
bugü Dji - Djigaya doiru ha
reket etmişlerdir. 
Teeyyüd etmiyen haberlere 
göre Ras Destanın kuvvet-

• .. , ·""" 

leri ltalyanlarla 
temasa giriş
mişlerdir. 

Harrar ilba
yı ve Ogadan 

cephesi başko-

mutanı Ras Na

cibou Dji - Dji-
gadan Harrara 

gelmiştir. Ras 
Naciboua'ya gi
decektir. 

ltalyan 
konsolosu 

' 

fazladır. Is tan bul ve Ankarada 
yenebilecek oyunlar oynadığı

miz halde yenemediğimiz kıy
metli misafir takım acaba bu
gün de kazanacaklar mıdır? 

Bu suale kat'i bir cevap ve
rilemiyor. Daha doğrusu yeni
leceğimizi muhakkak görenler 
olduğu gibi yenebileceğimizi 
de söyleyenler evvelkılerden 

- Sonu illind salıifet/4 -

bin kişilik yeni bir lınınet 
ilave edilecektir. Bu kuvvet 
şehrin güvenliğini sağladıktan 
başka demiryollarını ve tahki
matı da koruyacakbr. 

Ray Ayelu yaralandl 
Adis-Ababa, 23 (Neus Fos}

Birinci ordu karargibından 
bildiriliyor: On beı gündenberi 
ltalyan Eritresinde bulunmakta 
olan Deeaıı:maç Ayelu Sudan 
hududunda ltalyanlarla bir mü
sademede, ilk safta çar
pışırken yaralanmıştır. Ru 
Ayelu Setit yakıoındeki Habeş 
hastanesine kaldırılmış isede 
oradan ordusunun harekatını 
idareye devam ediyor. Habeş
ler burada ltalyan Erilresinin 
en hakim noktalarını ellerinde 
tutuyorlar. 

lmpar~torun 
Beyannamesi 

Negüs dün telsizle dünyaya 
.hitab etmiş ve Habeşistanın en 
yeni harp malzemesile müceh.· 
bez olup silahsız kadın ve · ço
cuklara hücumdan müd~faasİz 

Dış bakanı 
Önemli.dfyevde 

Bulundu 

r 
TevJık Ruştü Aras 

Paris 24 ( Ô.R ) - Türkiye 
dış işleri bakanı B. Rüştü Aras 
bu sabah Cenevre dönüşü, 

Ankaraya doğru Belgraddan 
geçmiştir. istasyonda kendisini 
selamlamağa gelen Yugoslavya 
Başbakanı ve Dış bakanı B. 
Stoyadinoviç ile on beş dakika 
kadar görüşen B, Aras gazte
cilerin sordukları suallere ceva
ben demiştirki: 

- Gerginliğin çapuk orta-
- Sonu üçütıCii salıifetk -
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Almanya da -·· 
r şçi evleri nas1l 

·Yapılıyor? 

ŞEHİR HABERLERİ ~Düşnıana 

Kontinan Sivas - Erzurum Istikra
zının ikinci tertibi 

" 
N Afatiifkiin o kutsal benliğine afılall 
Kwşun bilmez .misi!l ki ulusal 

kalbi dellf 

Almanyada Nasyonal Sosya
lizm, işçilerini menfi cereyan
lardan korumak için onları 
refal\a kavuşturmak istemek
tedir. He. kem et1 ..Wbi yap
mak hedef olsak ele •11111-
tır. Evveli -U • lenlen t..şlıra
rak ameleye ucuJ' evler yaptı
rılıyor. Layipziğde adedi bini 
aşmıı bulunan bu evlerin bir 
k1S1D1nı gezdim. Hesaplamu 
tetkik eyledim. Ahnan müsbet 
neticeler karşısında hayretimi 
izhardan kendimi alamadım. 
Bu evler nual yapbnlıyor? Ta
kip edilen usül çok basit ve 
çok amelidir. 

..... -
Navlun ücretlerini 

Yükseltiyorlar 
Olle d..-u•u lncete,ecell 

ihracatçı tecimerlerimizden 
aldığımız bir habere göre, Kon
tinan seferlerini yapan vapur
lar 6nlimüzdeki ayıo ilk günün- 1 
den itibaren navlun ücretlerine 

18 İkinci Teşrin tarihinden itıbaren 
Satışa çıkarılacaktır 

türlü vergi ve resimden muaf 
olduğu gibi bu tahvillerde Er
gani istikrazı tahvilleri gibi 
münakasa. müzayede ve muka
velelerde teminat olarak itibari 
kıymetler üzerinden başabaş 
kabut olunacak ve satılmış, sa
tılacak olanın illi emlak bedelle-
rinin tediyesinde de aynı suretle 
alınacaktır. 

Atatürkün 
Teşekkürü .. 

Atatürk, kendisine karşı 
yapılmak istenen komplo do
layisile yurdun bertarafında 
g&sterilen sevgi ve bağlılık 
duygularma aşağıdaki satır
larla teşekkür etmektedir: 

Son yağınç teşebbüsü do· 
layısile yurdun her bucağın
dan ulusal kurum ve grup
lardan birçok teessür telgraf
ları aldım. Büyük milletimin 
bana karşı gösterdiği derin 
ilgi ve sevgiden kıvanç duy
dum. Hızmetinde bulunmakla 
övündüğüm aıil milletimize 
şükran ve saygı duygulanmı 
sunar ve ona somaz mut ve 
genlik dilerim. 

İşitmrdm mi? Om111 yüce katında 
kalkan 

Yag-ı b,aşlar alfalır, dev ğövrJeitl 
sr.11dtftf 

Yaşadıkra Atatlİlk biziz onlln 
sipt'i 

~ Tiiık öldıiıiilmedikçe "'Atatüık .• e 
,·;mm ı•olt 

O tamısal 1'aıflğ111 7iirkiin gö~5!;, 
diir ?P .. 

Bu (dikim gövdr.nin 1Hı$JtlV ~ 
böliint J'O"' 

_. • elı in fo • icia ,apı
Jan eTin inşaabadiı Mnat ça
hımağa mecburdurlar. Beledi
yeler iki daireyi ihtiva eyliyen 
evler için biner metre murabba
hk arsa vermektedirler. Bir çok 
fırkalı hususi mimarlar bu iş
lerde günde bir kaç saat ça
lıımak üzere f ahrt vazifeler 
kabul etmekte ve yüksek in
pat fİrketJeri de devlet yardı
mile bu itleri üzerlerine almak
tadırlar. Amele evleri Gç tip 
berine ve çocuk adedine gire
clir. Üç, dart, bet çocuklu aiJe
leria Yuiyetlerine göre oda 
takmmab yapıhyor. Konfora. 
um .. t tezyinat& depr verili
yor. EYierin he,.mde ea qağı 
dart oda, mutfak, çamqarlak, 
tavuk ktimu&eri ve bahç9 tu
yinab vardır. 

yüzde on zam yapacaklarım 1 
bildirmiılerdir. Böyle ani bir 
kararı ittihaza hak verdirecek 
hiç bir sebep olmadığı çıkat 
MZOnunun CD faaliyetli bir za
···=cla iliyle bir karar alınmıı 
olması tecimerlerimizi hakkiyle 
endişeye düşürmüştür. Zira 
açentelerin Ekonomi bakanhğa 
karşı yapılmıı teahhütleri var
du. ihracat tecimerleri navlun
ların artırılmasından büyük za
rar göreceklerini, ihracatımızın 
da bundan müteessir olacağını 
söylemektedirler. Ekonomi ba
kanlığı ile Tiirkofiain bu d1J
ruma önemle nazan dikkatleri 
celbedilmif tir. Ofisin meseleyi 
inceleyeceği ve icap eden te
ıcbb&alerde bulunacağı muhak
kak sayılıyor. 

Otuz milyon liralık Sivas
Erzurum istikrazmın yiizde yedi 
faizli dört buçuk milyon liralık 

ikinci tertibi 18 ik"nciteşrin 

tarihinden 3 bir"ncikanun tari

hine kadar satışa çıkarılacak
tır. Hasılatı tamamen Sivas
Erzurum hattmın inşasma tah
sis olunan bu istikrazın kupon
ları ile tediyelerine aid evrak 
ve senedler faiz ve diğet mua
meleleri itfa edilinceye kadar her 

Halkımızın bu istikraza azami 
alaka ve rağbet göstereceği 
tahmin edilmektedir. 

K.AtatUrk ~ 

,.,_~·-----------'· N Alatiiıkiill kanı11da kah10man~ 
özii vat 

Bugün Sovyet sporcuları 

·-·····-· •. Bay Firuz 
DUn l.tanbula gitti 

it Bankasınkn lıkenderiye 
pbesi direkt6rlüğiine atanan 
it bankası lzmir tubeıi di-
rektörü bay Firuz dtin latan
bul yolile Ankaraya gitmiı ve 
Yapurda Bankacılar tarafından 
te9yl olunmuştur, 

Iıçiye yirmi senede ödenmek 
Uzere 3197 mark İnfaat avansı 
açılmaktadır. Bunun 248S'markı 
yapa, 712 markı elektrik, sa, 
yol, bahçe Ye sair tezyinat mu
rafıclır. Normal bir tip için ame
lenin ayda ldediii para .. dan 

Bay Firuz Ankaraclan tekrar 
\. ı.taahala gelecek ve oradan 

18keaderiyeye gidecektir. 
1000 metre arsa için 2,50 
3197 mark intaat avm-
llllm yhcle iç faizi 7,99 
ıc..t imha ve amor- 6,0S 
tİtllllaa 

Yek6n 16,SS 
Amele her ay on altı baçak 

mark vermek saretile yirmi 
...ae 900ra bu evin matuarnfı 
olmaktadır. Mtttebaki borca da 
tedrici tediyeye tabi tutalayor. 
Ayda bizim paramızla sem 
buçuk lira tataa bu para Al
maayada en baut bir eTin bir 
ayhk kirwam dunundadar. 

Hamburgta ayda yirmi bet 
ve elli mark idemek saretile 
ve yüzde yirmi beti peıin alı
narak daha varlıkh işçiler ve 
memurlar için daha konforlu 
betoa güzel binalar da yaptı
rılmaktadır. Bu hususta devlet, 
belediye, hususi sermayedarlar 
elele vermitler, halk hizmetleri 
gören tütekk6ller bu faaliyete 
yardımı vazife bilmitlerdir. 
Başlı başına bir it ubaaı yara
tan inşaat geniffiii iç piyasada 
bir faaliyet uyandırdığı gibi 
esasen ödenen normal kira be· 
delleri ile herkesi bir ev sahibi 
yapmaktadır. 

Tecrübelerden elde edilen 
aeticeler çok memnuniyeti 
mucip görlld&paden bu intaat 
sistemini dalla ~etmek ka
rarları alınmıtbr. Bu yıl devlet 
bütçesine inşaat avansları için 
yüz milyon mark konulmak 
isteniyor. 

inşaat aisteminde tutulan yol, 
. apartunanda kapanan itçileri 
• şehir kenarlaruaa çıkarmakta 
bayabnı kazanmak buuaanu 
bahfetmekteclir. Çhki bin 
metrelik arsama ylz kasar 
metresi inpata aynlınca sekiz 
yüz küsar metrem de bahçe 
olarak elde kahyor. işçiler bu
nun bir kısmına sebze ekmekte 
ve çiçek yetiştirip satmakta. 
Bir köşesindeki kümeste de 

_ ___ . ....:..:ta=--=v--=u=kçulak yapmaktadır. ileride 

• 111 ••••• 

Cumhuriyet 
Bayramı Tatili 

Kllttlr direkt6rhiğlnden bü· 
tin mekteplere ginderilen bir 
bildirimde Cumhuriyet bayramı 
tatilinin birinci tetrinin 28 inci 
ıtıntl &ğleden sonra batlıyaca
tı Ye 30 nca glhaD akpmı ni
hayet bulacatı bildirilmittir. 

Pazartesi fllnll &ğleden son
ra mektepler tatildir. 

• • ••••••• 
Telefon şebekesi 

Memleket içindeki resmi ve 
özel bl\tin telefon şebekesini 
gösteren bir haritanın Bayın
dırlık Bakanlığınca hazırlanma

sına ltqlanmıthr. Bunun için 
llbayhktan da malumat isten
miştir. 

••• 
Memleket 
Hastanesinde 

Memleket hastanesi kadro
sunun tesbiti için Sağlık ve 
Sosyal yardım bakanlığınca 

butanede bulunan hasta bakı

cı, qcı ve çamaşırcı gibi per
ıtlnellerin bir listesi istenmiştir. -·-Göçmenler 

Y anyadaa tehrimize 125 
nlfu giçmen geJmiftir. Bu 
giçmenler mahalli mürettepleri 
olan Ellziz iline glnderilecek
lerdir. 

.......................................... 
yuaca;ım tekilde bir çok so&· 
yal yardımlara mazhar olan 
ifçi tabakuı bu ameli yollarla 
ev ubibi de olunca Nuyoul 
hyalizme ne kadar candan 
bağh kalacağını takdir eylemek 
ıüç olmaz. Kadın işçiler kıs
men istisna edilirse bugün Nas
yonal Sosyalizm itçilerine ıü· 
venmekte ve onun müzahere
tinden emin olarak çahımak· 
tadır. 
Hakkı ocak.oğ1u. 

ile rrıaç vardır 

.arı 
illi 1 

Rus sporcu/an luz tnistitüsündr 

- Baştarafı I nrı sar/ada -

az değillerdir. Bir beraberliği 
ise ümit etmemek icin elde 
sebep yoktur. 

Misafirlerimizin lstanbul ve 
Ankaradaki oyunlarını ğörenler 
lzmirin daha kuvvetli bir takım 
çıkuramıyacağını hesap ederek 
bedbinliklerini saklıyamıyorlar. 

lzmir takımının kuvvetini bi
len ve bundan evvelki maçları 
görenler Vahap gibi ise kazan
manın mümkü olabileceğini söy 
liyorlar, Bunun gerisi ise lstan
bul ve Ankarada çıkanlan ta-
kımları göz önüne getirerek 
tilrlü tlirlü fabminlerde bulunu-
yorlar. Yani ekseriyet eyi bir 
netice alınacağı kanatindedir. 
Bütün iş diyorlar bugün çıka
cak lzmir takımının teşkili mes-
elesidir. 

lzmir futbol heyetinin karan 
ilk maçı yalmz başına lzıairin 

yapması idi. Ancak şimdiye 
kadar bir defa olsu galip ge-
lemeyİfİIDİz vaziyetin rengini 
değistirmit ve eldeki elemandan 
en kuvvetti bir takım çıkar
mak dilflncesini hakim kıl-
mıtbr. 

Ôyle tahmin ediyoruz ki 
ikinci maçta en son kozumuzu 
oynamak varken bu ilk maçta 
lzmirin takviye almasını kabul 
eden futbol heyetimizi bu ka
rara sevkeden cihet takımı 
takviye edecek oyunculann yi
ne lzmirin yetiftirdiji ve lzmirli 
•ayılanlardan olmuıdır. 

Bizim de kanaatimiz •tağı 
yukan bir olduğuna ve oyun 
esna11nda aksayan noktaların 
deiiıebileceğine göre fazla bir 
mütalea serdine lüzum görmi
yoruz. Daha kat'i bir fikir iz-
har etmek ıçin bu ilk maçı 
görmekliiimiz lizımgeliyor • 
Şimdi bugün çıkarılması diifü
nülen takımı yazıyoruz: 

Mahmud 
ı Cemil Lütfü 

1
. Reıat Hakkı lbrahim 
Sait Basri Vahap Hamdi Fuat 

Takımı takviye eden Lütfü, 
lbrahim ve Reşadı lzmirliler 
pek iyi tanırlar. Son sözümüz 
oyun esnasında aksayan yerle-
ri bulup değiştirmekte isabet 
edilmesini temenni etmektir. 
Bu vesile ile Sovyet dost~arı
mızla şimd;ye kadar yaptığı-
mız bütün maçların bir cetve
lini hatıra olsun diye aşağıya 
yazıyoruz. 

Netice 
S. T. 
1 3 
2 o 
3 o 
o 1 
6 1 
2 1 
2 2 
3 o 
3 3 
3 2 
5 4 
2 o 
2 2 
4 o 
1 o 
3 1 
7 2 
1 2 
7 2 
3 2 
2 o 
8 2 
2 2 
3 o 
2 1 
3 o 
4 3 
s 3 
1 1 
2 1 
2 2 
3 3 
3 2 

yapıldığı 

yer 
Moskova 

.. 
" Odesa 

Ankara 

" lstanbul 

" 
• Moskova 

.. 
Leningrad 
Harkof 
lstanbul 

" Ankara 

" Moskova 

" lvanova 
Har kof 
Gorki 
Moıkova 

Leningrad 
Moskova 

" Leningrad 

" 
Odesa 
Harkof 
lstaab.:I 

.. 
Ankara 

" Bugllnk& program : 

sene 

924 
914 
924 
924 
925 
925 
925 
925 
931 
931 
931 
931 
932 
932 
932 
932 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
933 
934 

" 
" 
" 
" 
" 93S 

" 
" 
" 

Saat 8 de otelde kab9'ealtı, 
9,30 da Milze ve Erkek Mual
lim mektebi gezilecek, 12 de 
Otelde yemek ( özel tarzda ), 
14,30 da futbol maçı, 17 de 
Otelde kabvealtı, 20 de otelde 
yemek ( özel tarzda ), 21 de 
SinemL 

Katil deli olduO-n 
~ 

için beı·aet etti 
Keçecilerde Ustrulayi yara

hyan ve kızı Robekayı yaralı
yarak ölümüne sebebiyet veren 
Yako oğlu Davinin muhake
mesi dün ağır cezada bitmiş 
ve suçu işlediği sırada akıl 
hastalığına mübtela olduğu 
anlaşıldığından beraetine karar 
verilmiştir. Ancak kendisindeki 
hastahk etrafı iç n tehlikeli 
görüldüğünden iyileşinciye ka
dar bir müessesede baktırıl
ması karar altma alınmıştır. 

•• 
Mahkum oldu 
Tepecikte Alman kulesinde 

kısk~nçbk yüzünden metresi 
Ayşeyi yüzünden bıçakla yara
lıyan ve burnunu kesen Şükrü 
oğlu cambaz Hurşit Ağırceza 

bakyerinde sekiz ay hapise 
ma\ıküm olmuştur. ---Küçük Haberler: 

Havale geltll 
Bornova Ziraat mücadele is

tasyonu için laboratuvar eşyası 

satın alınacaktır, bunun ıçın 

Tarım bakanlığı ilbaylığa bin 
lira havale gCSndermiştir. 

Torbah kaymakamı 
Tarbalı kaymakamı bay Na

zım kazanm bazi işlerini gör
mek için şehrimize gelmiştir. o., ı,ıert mosıe,arı 

Dış işleri bakanliğı müsteşarı 

8. Agih şehrimize gelmiş ve 
ilbay Fazlı Güleç'i ziyaret et
miştir. 

Tapu slcll muhalızhğı 
Büyükada tapu sicil muha· 

fızlığına dördüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızı muavini bay 
Şemsi atanm1tbr. 

Baba oOul arasında 
Güzelyalıda Poligonda otu-

ran seyyar balıkçı Riza oğlu 

Hasan ile öveği babası lımail 

arasında, kiz karde ini eve al
mak meselesinden kavga çık
mıt ve Hasan sopa ile lımaili 
batmdan yaralamıştır. 

.. 011da11 başka yakışan yo/tJ'!f 
rgfme11lil' 

Bu öz kandan Jışkııan yatazb 
kasvK~. 

N Sarsılmaz bir f!lİÇ veıir uıust°:! 

""''"'"' 
• 

Biz, 011u11rin göle/erde şimşek ~ 
çakat 

Coşkun dmizler gibi dalgaklJll'_ 
kan uruz; 

Blz, om111ri11 dti11yayi ateş o/111 
rakP11 

Atatiiıkün yoluna a1Jnagandll 
ramnıtJ 

HUaeyln Avni OZ• .. 
~.J..7~o;.;cr::iıimf.ı'3iıii:F..m.iiıiılıİİlllİİiiilll~ ...... 

Halkevinde 
ilk-Orta Tahsil Kurslatl 

Ve Resim Dersleri 
Halkevlnden: 4 
Orta tahsil kursJanmıı 

ikinci teşrin 935 pazartesi ı; 
nü saat 19 da Dumlupunr .~ 
okulunda açılacak ve de":;; 
bqlanacakbr. Kuralara de ,; 

1 için Halkevi sekreterliğine 
1 
.. 

lannı yazdıranlarla henilz k•Y' t 
larını yaptırmamıt olaalat __. 
ikinci tetrin 93S cuma ~:.. 
saat 17 de Halkevinde ~ 
bulunmalıdırlar. Burada. ~ 
proğmlart hakkında kendılerw-
izahat verilecektir. 

Halkevlnden: 
ilk tahsil kurslarına de ..... 

etmek istiyen yurddaılal'I~ 
birer fotograflarile bir aa ~ 
Halkevi sekreterliğine ~ 
rarak kayıtlannı yaph -
lazımdır. Kayt itinin ark• 
alındıktan sonra bu kur~ 
ne zaman açılacağı aynca ı 
edilecektir. 

Halkevlnden : ~ 
Halkevi Ar komitesiae bal 

resim kolunun resim ata))• 
bir ikinci teşrin cuma 
açılacaktır. Atölye, Beyler . 
kağındaki mektepler müıe 
dedir. 

Parasız olarak verilecek 
resim derslerinden melde 
lerle hevesli gençlerimİI 
iÜn Halkevine başvurarak 
yıtlannı yaptırabilirler. la 
saatları : Pazardan batk:n 
ıGn saat on betten 16·"' 
kadardır. 

ELHAMRA 
Klltllphane 81nemesınd• 

• 
Bir Kadının Haysiyeti 
Bat rold~ Nevyork Metropoliten operuı muganniyeleriod.., 

G:E t.As ıvı:oa 
Yalnız bu akşam ve yann ... .-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pazar gllnUnden itibaren 

Define Adası 



•a Te,rınıevel tesa --.;: __ _ 

KADIN iSTERSE l 
Ya z:a:n. ; ~e b:la. I'3:l1g:lıı 

Edebt Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Sayı: 3 
•••••••••••• 

Suna kadın 
Benimle 

kalbinde ilk maçı 
oynıyacaksın 

çü~nce burnu, penbe uçlu kü
b kulakları,hafif bir kıvrılışla 
reyaz düzgün dişlerini göste-
eıı • 

p agzı, çukur çenesi, daima 
g~n'rıe yanakları ile sağlam ve 
I llıel bir erkekti. Güzel söy
~r, .k~ndini her yerde göster
• esını bilir, her güzel kadını 
•evd· .. 
0 

ıgı kadar her genç kız da 
Ilı~~ hay.ranlıkla bakardı .. Genç 

d u endıs gözlerinin içine ka
ar ··ı b gu en kurumlu bir inanla 

~~~ını P~ncereden uzattı. De
ltı ıın ortasından birdenbire çı · 
ıı Verıniş gibi bulutlar aitından 
•/•~lan adaların Reyrine daldı. 

d 
eşıl Çaınlıklar arasından sanki 
okt 

•l 
1 

or Sunanın başı kızıltılı 
Ilı çarının boklelerile uzanıyor, 

asaaya .... ~ d t d surunuyor, es e, 
este k.. 1 . 1 1 lar h agıt ar, proJ~ er p an-

le D 11 ~t~ş dalgalarıle yanıyor 
ol eınırın gözü önünde yok 
0Y0rlardı. 

ı Başını heyecanla içeri çe-
ıı:erke . 
'ti d ~ doktorun otomobılden 

N· ıgını gördü . 
to 

1
1hayet gelmişti. Kağıtlarını 

~adı, çekmelere koydu. 
d" ışarı çıkarken kendi ken· 

•ne t k e tar ediyordu: 
İlı;- Senin doktorluğuna hiç 
dı/acıın yok Suna .. Fakat ka· 
oy kalbinde ilk maçı benimi!! 
tin 111Y_a~aksın.. Diğer benzerle
r &ıhı ta can evine yerleşti· ece .. 
d t &ıın golün acısı uzun müd· 
e benim hatıramı yaşatmalı •• 

* Dk • • 0 tar fabrikanın arkasın· 

R. Aras 
d .._ BtıştaraJı J inci say/ada -

ltı aıı. kalkın asını dileriz. Zorla· 
k a tedbirlerinin tatbiki biz Bal-
anlar h 

bir esabına çok zahmetli 
Ilı Şeydir. iyi münasebette kal-
ı ak isted" - . . b. 1 k lla ıgımız ır mem e ete 

rşı b k lar una atlanmamız, Ulus-
l!ıi .80sYetesine karşı vazifele

ıın b· 
kad ır neticesidir. Herne• 

ar z 1 db. 1 · • tath·k or aına te ır erını 
.... ı Yüzünden düşeceği· 
"'ız 
kar l zararları taviz kararları 
il) şı ayaınazsa da sırf arsı· 
' Usal eib· 1... d ~ii .. ır ıgı ve tesanü 

Şuncesile bu fedakarlığa 
taııand k B ı . 
il · Aras Fransa başbakanı 
b. lav ı· 
Ulııı k ~ 1~ bir uzlaşma yolu 

lerd a ıçın sarfettiği gayret· 
Ben lal.t!irle l:absetmiştir. 

s12 u beyanatı r.ek eden Fran
lar &kzeteleri Türk:ycnin ulus
hatır) Onseyinde üye olduğunu 

atıyorlar. 

daki busu~i pavy.:ında gırıp 

çıkan işçileri muayene ediyor, 
kimine reçete yazıyor, kimine 
iğne yapıyor, kiminin üzer nde 
telkin kuvvetini deneyordu, 

Bay Demir beyaz gömlekli 
genç doktora bir şey demeden 
bakıyor içinden " yaman kız ,, 
diyordu. Yorulmuyor, bıkmıyor, 
kadın erkek ayırmıyor, hepsine 
eyuı dost bakışı, ayoı dost 
sesle sıhhat ve kuvvet dağıtı
yordu. bu girip çıkan insan 
yığını hep ona minnetle bakı
' ordu. Endüstri işlerinin sağlık 
motörü bu kızın elinde idi. 

Bay Demiri·· 
- Buyurunuz doktor .. 
- Zebraya bir aylık yer mi 

vereceğiz. Çalışmamalıdır. 

- Çalışmasıo mı dediniz, 
nesi var? Zehra en dinç en 
çalışkan bir işçidir. 

- Eğer o hasta ise .. 
Kesin ve kısa: 
- Bir ay istir:ı.hat etmeli 

diyorum, bu kadıncağız anla· 
mıyor, siz görmiyorsunuz. Fa
kat ben doktor gözile anladım, 
yanılmıyorum, direktöre söyli
yecek onu evinde bakım altın· 
da bulunduracağım. 

Demirin c&nı sıkılmıştı. Şimdi 
Suna böyle en güvendiği işçi· 
leri bir bir ayıklarsa fabrikanın 
hali ne olurdu? Bereket iş yal· 
nız Zebra ile bitmişti .. Doktor 
son reçeteyi de verdikten 
sonra ikisi odada yalnız kal· 
dılar .. 

- Soııu Var -

Çin' de 
Askeri bir ihtilal 

çıktı 
Paris, 24 (Ö.R) - Tien·Çin 

ve Pekinden bildirildiğine göre 
Şimali Çinde köylülerin ayak· 

!anması pek geniş mikyas al
maktadır. Reuge ajansı ihtilal· 

de yabancı parmağı olduğunu 

iddia ediyor. 
Japon Dış bakanlığının söz· 

lerinı taşıyanlar bu ayaklanma 

nın yabançılar elinde alet o!an· 
lar tarafından çıkarıldığını ve 

Japon menfaatlarına ye şerefine 
dokunulı;;cak olursa Japonyanın 

hemen mıidahale edeceğini 

bildiriyorlar. Beş Japonlar vo 

bir kaç karaları tevkif edile

r< k Rekine gönderilmiş iselo,r

de ayaklanmade ortaklıkları 

olmadığı anlaşılınca serbest 
bırakılmı~lardır. 

aşıy r 
C!s 

' 2? birinci teşrin cuma ve pazar gUnlerl 
İk~aat 14,30 ALSANCAK stadyumunda 

1 ınaç için tenzilatlı biletlerden istifade 
ediniz .. Fırsatı kaçırmayınız ... 

TıTenzilatlı biletler iki maç için 
lluh rlbUn ?5 kuruş Saha 40 kuruş 

taliye bir bilet TirlbUn so Saha 25 kuru' 
'fa Biletlerinizi şuralardan alabilirsiniz : 

sineı:Yare piyango satış yeri ( Konak karşısında ), Elhamra 
ına. ası, Mektepli kütüphanesi { Kemer altında ), Sümer bank 
ha:K~sı ( Odun pazarı ), Tilkilik eczanesi, Eşrefpaşa Bur• 
llova b:1ını. ec~anesi, Karşıyaka tütüncü Bay Haydar, Bur· 
ı. edıyesınden, Buca belediyesinden. 
"'aç .. 1 • 

2G :.u.n c.rı STADYUM kişesinden de bilet satılacaktır. 
Cur ırıncı teşrin cumartesi saat 15 de Alsancak stadyum. 
l'Utn et.: Rus ve Türk güreşcileri arasında. ( Biletler stad-

t-şe~inden alınır. ) 31ı5ilm••I 

Italya Asker Çekiyor 
Italya Bingazi' deki üç fırka 
askerinden birini çekmiştir 

Paris, 24 { Ô.R ) - Birkaçıründeberi duyul
makta o:an gerginliğin azalışı maddi hadise
lerle teeyyüd etmiştir. 

Fransız kamutayı dış işleri komisyonunda B. 
Lava! önemi kendiliğinden göze çarpan şu 
diyevde bulunmuştur: 

"ltalyan hükıimetinin Bingazide bulunan üç 
fırka askerden bir fırkasını geri çekmeğe ka
rar verdiğini biıdirmeğe salabiyetim vardır.,, 

ltalyanın bu jesti ltalya • Ingiltere ilgileri11i 
iyileştirecek mahiyettedir ve Londrada gerginlik 
azalı.şının ilk maddi işareti olarak karşılanmıştır. 

logiliz kabinesi bu sabahki toplantısında 
Roma sefiri Sir Eric Drummonddan golen bir 
telgrafla meseleden haberdar olmuştur. fnıriliz 
büyük e'çisi dün ltalyan dışişleri danışmanı B. 
Surç ile görüşmesinde ltalyan bükümetinin bu 
kararını öğrenmişti. B. Mussalininin bu jesti bu 
nokta üzerinde iki hükümet arasında bir anlaş· 
ma olduğunu ispat etmektedir. Bununla beraber 
logiliz diplomatik çevrenlende zannedildiğine 
göre, lngiliz kabinesi henüz Akdenizdeki ana 
yurd filosundan bazı gtmilerin geri alınması 
için amirallığa emir vermemiştir ve hükıimet 

henüz bu meseleyi görüşmektedir. 
Roma 24 (Ö. R) - B. Baldvin ile Sir Samuel 

Hoor'un söylevleri burada çok iyi karşılaşmış ve 
uysal ifadesi, bilhassa lngilterenin siyasası ve 
ltalyaya karşı niyetleri hakkında verilen aleni 
teminat iyi bir tesir vapm1ştır. 

Bay Laval lzahrt verdi 
Paris, 24 ( Ô.R )- Dış işleri komisyonunda 

Fransız siyasasını anlatan baibakan bay Lava! 
ltalya - Habeş ihtilafının nereden çıktığını ve 
muhtelif safhalarını anlatmış ve on beş,on sekiz 
ağustosta Pariste logiltere • Fransa • ltalya 
arasmdaki görüşmelerin sonuçsuz kalması üze
rine uluslar sosyetesi konsey ve kurulunun işe 
karıştığını bildirmiştir. Başbakan bundan sonra 
Cenevrede on altıncı maddeye uygun olarak 
alınan kararların önemini anlatmış ve Fransız 
siyasasının uluslar sosyetesine karşı yükenlerini 
noktası noktasına yerine getirmek iste
ğ ne dayanmakla beraber anlaşmazlığın barışçıl 
tedbirlerle halli imkanını verecek uzlaştırma 
gayretlerinden hiç bir zaman geri kalmadığını 
ve kalmıyacağını anlatmıştır. Bu yoldaki fikir 
taatileri hükıimetler arasında devam edecektir. 

Baldvin 
Bukingam sarayında 

Londra, 24 (Ö.R) - Bütün 
gazeteler ba;bakanın söylevini 
tefsir edıyor!ar. Bütün mubafa
zaldi.r gazeteler söylevi iyi kar
şılamışlardır. Liberal gazeteler 
ihtiraz kaytleri yürütüyo:·lar. 
Labo.ır partinin gazetesi ise 
bükıimetiıı seçim yapmak üıere 
arsıulusal durumun en karışık 
olduğu bir dakikayı seçmesı ı 

hoş görmiyor. 
Londra, 24 (Ö.R) - Kral 

bugün Bukingham sarav:nda 
başbakan B. Baldvini l:abul 
etmiştir. 

18 ler komitesinde 
Cenevre, 24 (Ô.R) - 18 ler 

komitesi ve tanzim komitesi 
yarın için içtimaa çağırılmışlar· 
dır. 

Paris, 24 (Ö.R) - B. Laval 
lngiltercnin Paris elçisi Sir Ge· 
orgeclarki kabul etmiştir. 

Arsıulusal İş bürosu 
Cenevre, 24 {Ö.R) - Arsı· 

ulusal mesai büro•u Kanada 
delegesi Dr. Ribardı başkan

lığa seçmiştir. 

• • • ==::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=---

Nüfus um uzun 16 milyon'Üç tarafı birden memnun 
188765 olduğu anlaşıldı edecek yol nerede? 

lstanbul, 24 ( Özel ) - Son 
Posta gazeteri genel sayımdan 

sonra alınan sonuçlara göre, 
nüfusumuzun Eliiziz İlbaylığı 
hırtiç olmak üzere on altı mil· 

yon 390 bin olduğunu, Haber 
gazetesi ise kat'i nüfusumu
zun on altı milyon 188, 765 
kişi olduğunu ynıyor. 

Ankara, 24 (Özel) - ista
tistik genel direktörlü}ünün 

bugün neşrettiği resmi tebliğini 
aynen bildiriyorum: 

"20 ilk teşrin 1935 tarihinde 

yapılan genel nüfus sayımının 
tel yazıları ile alınan muvak

kat neticelerine göre Türkiye 
Nüfusunun Erkek 7,974,925, 
kadın 8213842 yekün 16,188767 
kişi olduğu anlaşılmıştır. 1927 

nüfus sayımında 13,648,270 
nüfus tesbit edildiğine göre 
Türkiye nüfusu sekiz sene zar
fında 2,540,449 olmak üzere 

' binde 186 nisbetinde artmıştır. 
Bu artış vasati olarak senede 
binde 23 nisbetine tekabül 
eder. ,, ( İmzalar) 

Başbakanlık İstatistik genel 
direktör vekili, Arsıulusal sta· 
tistik enstitüsu üyesi C. Aybar 

llsviçre federal statistik bürosu 
direktörü ve Arsıulusal istatis· 
tik enstitüsü üyesi C. Brüschvei· 

ler başkanlık statistik genel 
direktkrlük muavini Sabit Ay· 
kurt...,, 

Yeni Asır - Gece geç va• 

kit llbaylıktan ayni rakam 
gazetelere tebliğ oiunmuştur. 

Belediye er kurultayı 
Dün sabah toplandı 

Ankara, 24 (Özel) Be!e:liyer kurultayı bu sabah iç işleri 
bakanı bay Şükrü Kayanın bir söylevi ile açıldı. Kongre baş· 
kanlığına Başbakan ismet lnönü, fahri başkanlığa Parti genel 

sekreteri Recep Peker, asbaşkanlıklara Ankara şarbayı Nevzad, 
lstanbul şarbayı Muhid:lin ve lzmir şarbayı Dr. Behçet Uz 
seçilmişlerdir. Kongre görüşeceği çok önemli meseleler arasında 
bilba~sa hayatı ucuzlatma çarelerini araştıracaktır. Bu hususta 
içişleri bakanlığının hazırladığı bazı esaslar üzerinde çalışmalar 

olacaktır. 

Paris, 24 (Ö.R) - "Fugaro,, 
gazetesi diyor ki: Büyük Bri
tanya, Ancak ar,sıulusal fiyat· 
!arın sukutu karşısında buna 
mecbur olursa p.ırasını yeniden 
değerlendirecektir. 

"Jour., gazetssi " Siyah bir 
gökte iki güneşli köşe,, başlıklı 
yazısında Bingazi • Mısır hu
dudunda ltalyanın bir fırka as· 
keri geri çekmek kararını 
ileri sürerek diyor ki: B. Bald
vinin uysal sözleri bunu 
mümkün kılmıştır. 

"Matin,, diyor ki: Bir uz
laşma yolu bulmak için bu 
durgunluktan istifade etme· 
lidir. 

"Journal,, şöyle diyor: B. 
Baldvin söylevinde sücl zor· 
lama tedbirlerini ve yalnız ba
şına hareket temayülünü ber
taraf etmiş, fakat hem ltalya 
hem Habeşistan, hem uluslar 
sosyetesi için adilane bir hal 
çare•i lüzumu üzerinde ısrar 
etmişrir. Asıl mesele budur. 
Bunların üçünü birden mem
nun edecek yolu nereden bul
malı? 

"Petit Parisyen,, Bingaziden 
bir fırka asker çekmekle ilk 
jesti ltalyanın yaptığım ve 
lngilterenin de buna vyarak 
Akeeniz tilosundan bir kıs
mını geri almasının mühte· 
mel olduğunu yazıyor. 

Diplomatik Çevenler 
Durumu iyi Görüyorlar 

Paris, 24 (Ö.R) - Diplomatik çevenler durumu daha iyi gör
mektedirler. Bunlara göre gerginliği azaltmak için ltalya 13inga
ziden bir fırka asker çekmekle, uzlaşma yolunda ilk adımını 
atmıştır. lngilterenin de buna benzer bir jestle mukabele edeceği 
ümid ediliyor. Sabah B. Baldvinin kral tarafından kabul edilmesi 
buna delildir. Kralın. haberi olmadan böyle mühim bir karar 
verilemez. Zaten anayurd filosunun Akdenize gönderilmesine 
karar verildiği zaman da başbakan kral tarafından birkaç hafta 
önce kabul edilmişti. 

ltalyan·lngiliz gerginliğinin azalması Afrika anlaşmazlığının 
mevzii kalmasını daha iyi şartlarla mümkün kılacaktır. Roma ve 
Londra B. Laval'in aracılığını takdir ediyorlar. Fransız başbakanı 
gayretlerine devam etmektedir. Dün akşam lta"ya büyük elçisı 
B. Ferutti'yi kabul etmiş bu sabah da lngiliz büyük elçisi B. 
Ki ark ile bir saat bir çeyrek görüşıı üştür. B. L wal lngiltere ile 
Fransanın görüşlerini birleştirmeğe çı lışmaktadır. Bu da g ç ve 
çok sabır istiyı>n bir iştir . ................ 

Telefon 3151 TAYYARE Sinema_.ı Telefon 3151 

Bugünden itibaren yalnız BiR HAFTA müddetle senenin beklenen büyük filmi 
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Çok kuvvetli bir müziği • görülmemiş danslar - nefis bir aşk macerası-Miami'nin cennet gibi tabii dekorları-tayyare numaraları 
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AYRICA : FOKS dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) MIK! {karikatür komik) 
Yalnız bu filme mahsus seans saatları 

Cuma 15 - 17 - 19 - 21.15 Pazar, pazartesi, salı, çarşamba 11,40 da başlıyacaktır 
Cumartesi 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı Perşembe 15 - 17 - 19 - 21.15 
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Castisların Avı 

=Cephe gerisinin esrarı= . . 
• • . l k.iıııci ~ısım . 

• 
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ilk barış teşebbüsü 
Vasilçikovanın mektupları çarlıl{ 

devlet adamlarını şüpheJendirmişti 
Vasılçıkovanın imparatora 

(Çar Nikolaya) mektubunda yaz 
dı.ldarı şunlardı: 

- Bu elemli ıaatlarda hu· 
zurunw:a çıkabilecek Ruslardan 
yabancı memlekette kalmış bi· 
ricik Rus ben olduğumu sanı
yorum. Ve benim Skoropadski 
yazı benim yanımda geçirdiğın
den ve aleyhimde gönderilen 
imzasız mektuplarda evimde 
Rus casuslanm sakladıgımı id
dia edenler çoğaldığından bu
ra<!a mevkuf gibi bulunuyorum. 
Yani bahçeye çıkmaya bile ce
saret edemiyorum. Beni evim
de ziyaret eden iki nüfuzlu 
AYusturyalı ile bir Alman dev· 
Jet adamı benden şunları si
ze ya:unakhğımı reca ettiler: 
Rus ordularının muhtelif 
cephelerdeki kahramanlıklan 
anlaşıldıktan ve muhasım ordu
lar aşağı yukan birbirine mli
savi bir mevkide bulundukla· 
rında Sa Majesteleri Rlls or· 
dularının çarı olmakla kalmı
yarak banı çarı da olmak is
temezler mi ? Arsıulusal bir 
barış fikri ilk defa olarak .siz
den çıkmli ve sa majestlerinin 
teklifi üzerindedir ki Lahay 
barış konferansı toplanmıytır. 

Tarafınızdan barış lehinde söy
lenecek olan kuvvetli bir söz 
kan ınnaklarıwn durmaıum te
mine yetecektir. Ne burada, 
ne de Almanyada Rusya ve 
Ruslar ha '·~kında hiçbir kin 
duygusu beslenmiyor. 

Prusyada imparator, ordu ve 
donanma kahramanlığını ve me· 
ziyetlerini takdir eıliyorlar. Bu 
iki memlekette <le Ruıya ile 
kmvetli bir sula yapılmasım 

istiyen önemli bir parti vardır. 
Şimdi her fey mahvoluyor, in
sanlar, memleketlerin tabiiğ 

servetleri, ticaret mahvolup gi
diyor. Refahtan eser kainnyor. 
San ırk tehlikesi bütün kuvvet 
ve şiddetiyle beliriyor. Bu teh
likeye karşı Rusyadan başka 
sed yoktur. Sir, sizi başı üs
tünde tutan Rusyada bir sözii
nüz bir çok taclarınıza ebedi 
barış tacını da katacaktır. ,. 

Ziyaretime gelea diplomatlar 
bana bıaları •mb.thldan zaman 
hayretten dona kalmıştım. Ne 
yapabilirim, diye sordum. "Bu 
sırada diplomasi yo'.uyla müza
kerelere girişmek imkansızdır. 
Gi»:üştül:.!eri.mizi Rusya çarına 
biJdirini:ı. Omm bir söz söyle
mesi kafidir. Soııra hepsi ken· 
disini takib ec!ecekterciir . ., 

Ve ben sordum: "Ya Çanak· 
kale boğ"azı ne olacak?., Ce
vab verdiler: "Çar istesin, bo
ğazlar açık ol:ıcaktır.,. Bana 
bunları söyliyen!er resmiğ vazi
fe deruhte etmiş diplomatlar 
değildir, Fakat Avu turya ve 
Alman imparatorları ile temas
ları olan,bundan ötürü de bugün
kü temayü!atı herkesten daha 
eyi bilenlerdir. Bu meyanda 
Prens Lobanofu da hatır!ıyon:ım. 
Sa Macestenize o kadar sadık 
olan bu asil adamın dediği gibi 
üç imparatorun ittifakı kadar 
önemli hiç bir iş düşünülemez." 

Vasilçikova mektubunda lr.ın
lan anlatmakla kalmıyor, gizli 
tekliflerde de bulueuyordu: 

~Banş için o kadar derin bir 
a4k bealeyen Sa Maj~teleri 
arza ederlerse f!İze en yakın 
olan ve itimadımzı faı:lasiyle 
ta'1yau birioden (imparatoriçe
den) bu söz!erdeki samimiyet 
derecuini .öğrenebilir-iniz. Ken
dileriyle görüştüğüm zavat 
ayıai fikirleri ve sözleri bitaraf 
bir memlekette kendileriyle 
temasa gelecek olan delegele
riıaize de tekrar edebilirler. 
Bunlar diplomat değil, Avus
turya ve Almanyada hüküm 
süren arzuların ve teıuayl.llerin 
bireT makesidirler. 

Çar bu mektuba cevap ver
medi. Fakat Vasilçii<pya işini 

yanda bırakacaklardaıı o!ma
dığı için imparatoriçaya V<! im
paratora mektuplar yazmakta 
devam etti. O ayni zamanda 
Grandiişeslue, Prens Galiççi
ne-, hariciye nazırı Sazanofa ve 
Duma başkanı Rodzienşkoya 
da mektuplar yazmakta idi. 

Rodziyensko, V .aııilçiko~ 
mektubunu §iipaeyle kartıiadı. 
Hatta " Bıı mektup o kadar 
bozak bir ru&eayla yaz.Waı.ş ki 
Almancadan terceme edildii'i 
itiuİ1ı( '\'erİyM' cl~di. Mektubun 
zarfıada ne pul, ne de damga 
vardı. Meçhul bir adam tara
fından getirilmiş, bırakılmışbr. 
Hemen Harlciye DUlrı Saza
ıwfa göreı-ek aldtğım 111ekt.!.u 
ııöster.dim. O da ayaı mealde 
bic mektıW .alcujmı bu mek
bıplarııı bir .sayısı da impara
tora g-Onderilmiş bulunduğunu 

söyledi. O zaman Sazanoftan 
sordum : Nasıl oluyor da Çar
lık clavasın.a ihanet eden ve 
bir casus ulduğı.ı meydaB<la 
olan Mabnarel Vaııilçikovamn 
bala lmparatoriçaııın damdoaö· 
rü adını raşımasma göz yu
muyorsıınuz . ., 

- SollD vat -

lzmir, Manisa, Muğla, Deni:ıli 

a ut ayilerine 
Eskisi gibi acentalığımızdan yüzde beş ü"koato ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde Lir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapı!Gcaktir. 

Cumhuriyet bayramı için .şeıılık fişeklerintiz her cinsten 
almak istiyenler siparitleıfoi .pmdideA bildlrmclidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 
Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi 

av saçnıa91 şen ık fitekleri inlıis.arlar baş salıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

Yuna ist nda durum 
Cumhuriyetciler arasında kaynaşma
lar tamamen kaybolmuş sayılamaz.!. 
Tan " General {(ondilisin 

tanda maceı·alara kapı 
teşebbüsü bir kez daha Yunanis
açmasıudan koı·kulur " diyor 

Merak uyandıracak (Tan) gazetesinden: - Yu
nanistanda cereyan eden ah
val bu m~mleketin uzun zaman 
danberi geçirdiği politika buh
raıııııın yeni bir safhaşını gös
teriyor; Lakin bunlar öyle müs
tesı.a mahiyette bulunuyor ve 
öyle yeui bir tecrübe zemini 
teşkil ediyorki hatta ihtilalka
rane metodLar sıraşında Kıra
liyet idaresi bilfiil kurulmadan 
Cunılwri §eldi hükiımetin kal
dlrllnıası gibi had:satın seri 
tevalisi öniinde İnsan .şaJa kalı
yor. Yunan stan ı;:bi politika 
piri bir yerde değil en a~ te
kamül <'taıiş ınem'el·e' lerde 
bile nadir o arak bugün Yum.
ailerin geçird:ği karışıklığa ben 
zer haller görülür. Yunan hü· 
kümetinin Par;s sefareti At ııa 
da vukua ~e'en hükümet tebed
dülünü tarif için gazetelerin 
k•ıllaodığı (darbei hükümet ku
deta) tabiriae karşı protesto etti. 
Bu tebliğ' G. kondilisin başkan

lığı altında te~kil edilwif kabine 
ulusal durulll önünde ar:u VÜ• 

çıad ederek itimad kararı al
makla konstitlisyonel ej<utiye
te hüı-ınet etti/( ni anlatma 
istiyor. Buna sôylenecek en 
hafif tiÖZ General Kondilisin 
müracaat ettiği usu ere ve 
milli meclisin tavaswt ve mü-
dahale11;ni davet ;tartlarına l:nı

kar:ı.k bu e~in en ziyade ü
nakaşaya değer ıeyler o ol
duju keyfiyetidir. 
Tahta hen~ uva ak~t 
&.eYııbııu vermlyen bir 

hri»I a&ına niyabet 
Kraliyet ta r.:ıftarl.arm ın en 

ileri unsurları tarafıoden teşeb
büs edilen hareketin hakiki 
mahiyeti hakkında bir fikir 
edinmek için eski başbakan 
B. Çaldarisin beyanatına isti
nad etmek kafidir. B. Çaldaris 
umumi beyanı.tında iki Gene
r.at ve bil- Amirahn kabine
mde anı v«ud ettilderini 'Ve 
ordu namına istifasını taldı 

}(tal jor; 
Süel bakanı genral Kondilis'in 
fesatcı general ve amirallarla 
birlik hareket ettiğine şüphe 
yoktur. Çünkü aynı adam der
hal yeni bir hükümet teşkili 

vazifesini deruhde etmit ve 

Şeyler 
Bütün bunlar pek ziyade 

merak uyandıracak şeylerdir. 
Yunanistan artık cumhuriyet 
değildir, fakat halihazırda kı
rallıkda de.ğildir. İşin en ziyade 
şayanı dikkat ı:iheti idare de· 
ğişikliğinin cumhuriyet başkanı 
Bay Zayınise resmiğ tebliğ 
tarzı ve general Kondilise B. 
Tiütokisin memlekete ifa et
tiği hizmetlerine karşı yapılan 
nazik bir suretteki tefekkürle· 
ridir. Meşrı\ ve kanuni olarak 
teessüs eden bir idarenin böyle 
bir tarzda tasfiyesini meşruti
y~t kaideııine uygundur diye 
tefsir etmek pek güç kabul 
edilebilir. Y ı.ınan milletine olan 
beyanatı11da general Kondiliı 
millete, memlekete nizam ve 
intizam vermek Uzere önemli 
ıslahat yapacağı, adaletin ve 
idarenin yeniden tensik edi-
leı:eği , uluıal ınüdafaanın 

takviye oluna ~ıı , finansal 

R.eisicıunlıur Zayimis Cıımkuriyet Sarayını Terkediyor 
monarşik iduenin (krallığın) (mali) halin düzeltileceği, mü· 
resıren tesisine intizuen mya- tefekkir işsizler iş bulacağı, 
beti hotbehot iiı:er" e alım tır. bütün Yunanlılara yardım te· 
O niyabet ki 1923 te uzalclas-- minatını veren içtimai bir 'PO· 
bt"1la11 tahta henüz muvafakat litika 'l:akib edeceği, büyük 
~r.ıhı. vermeyen bir hükümdar lnyındtr1ık ve timumt sıblıabıı. 
nam- ifa ediidiğini ehemmi- asrilik teşebbüıılerİ1ıe ba.,lana• 
y.e.tie kaydd:aıek ga-ektir. cajı vadinde bnlnamnştı.ır. 

General Kondilisiu hülWıııeti 
bilhassa Cumnriyete sııd.Xat· 

lan malüm olan Giridlilerin 
v<ı.tanperverli(ine müracaat et· 
mektedir. Bu davetın nasıl bir 
renk alacağım anlamak j~ 
vukuatın taakubüne intizar et
mek icab eder. Ne olursa ol
sun halin gayritabii ikmaleden 
şeylerdenmr ki,sabık Kral ikinci 
Jorj'un muvafakatı alınmaksı
zın Cuıııuriyet ka.ldınlmış Ye 
Krallık idaresi bilfiil konmuştur. 
Halbuki Yunan milleti rejim 
meselesi hakkında [3) tetrini
sanide arayiumumiye vasıtasile 
fikir ve hissiyatını bildirmeğe 

davet edilecektir. 
Kral Jorjun kararı 

Ne olacak? 

Yıına11 Kml Naihi Kowlilis re K.ı.zı 

Sabık kral Jorjun fevkalade 
ahval içinde Tahta cülus da
veti hususundaki kararının ne 
o acağı ııorulmağa değer. Ken· 
disi bir çok defalar, Yunan 
milletinin büyük bir ekseriyeti 
samimi bir surette kendisini 
davet ve ka.bül ettikleri tak
d\rde Atineye geleceğini Ye 

eyledilderini bildirdi, Başbakan, 
zahitlerin hük" et i~lerine 
ikarAşmasllll taııuwyarak derhal 
bakanlar kımma'1Jlu davet etti. 
Bu toplantıda kendisi Genen.1 
Kondilise müessir surette 
hareket ~tnıek için hükü
metiu lüzumu kadar kuv
vetli o!up olmaıiığııu sordu. 
Süel bakam hükümete itimadı 
kalmamı~ olan orduya istinad 
edemiyeceği cevabını verdi ve 
bahriye bal<anıda aynı tarzda 
id.arei kelam ettiler. lfte Çal
darie bbinesi ordu ve bahriye 
şeflerinin ihtarile devrildi. 
Böyle ıbir lsardı:et dünyanın 
her tarahoda (darbei hükumet) 
diye anılmış ve tanılmıştır. 

Ceneral Kondilis (ulusal ku
rwıı = Asamblenasyonal) önün
de arzı vücut edince B. (V ozi· 
kis) vakayiitt meşruti ve par
lamanter kaideye aykırı olarak 
ceryan ettiğini söyliyerek istifa 
etmiş ve yeni hükümet reisin
den alınan tebligatın okunması 
vazifesini b;r katibe bırakoıış
tır. Parlameotomın adetce en 
mühim paTtisini teşkil eden 
B. Çaldarisle tara.ft31'ları mü
zakerenin mabadına iştiraki 
ar:uı eıtmiyerek raedisten çeki
lip gitıniş(tt ve Kcındfüs de bu 
şerait altında hükumetin pro
gramını okumuş ve aıırı kral 
taraftarı (Metaksas) gnıbunun 
yardımHe C muriyetin ulu orta 
lağvını kabul ettirmiştir. 

-yük .babasının hürriyet fik· 
rinden ilham almak azminde 
olduğımu anlatmıştır. Buııa bi-

endir ki krallık taraftan ol
duğu şüpheden vareste bulunan 
bay Çaldaris idare değişme ve 
yenilenmesini ona sağlam ve 
devamlı bir esas vermek sure
tile ve dikkatle hazırlamak is
tiyordu. "Taçlı demokrasi .. for
mülü eski ralın tamamen ve 
şüpheye mahal kalmıyacak bir 

Yuna11 Cumkuriyelçileriı1111 başkanı 
So/ulis tı 

tarzda tasdikini kazanın•Ş . 
Lakfa görülüyor ki eski bil 
kraliyet taraftarı buiuıJall 
ve fakat bütün Atinalı_lıır1~ teslim edilen politika realıte e 
rinin derin bir surette ından~; 
sına aşina bulunan B. Çal arık 
düne kadar cumuriyetin ço. 
hararetli bir piştsrı olan gene 
ral Kondilis ve birde ınuhııt~r: 
zevki arıyan asker weflerıll' 
dayımaıı sai cenah a~ırı ıır:. 
taraftarları tarafından şeUeıD 
hüsselim uzaklaşbrılınıştır. . 

U • 1 • "dd" eti içıG mumı rey erın cı ıy ta· 
lazım bütün teminatla m011 

1 )usUll 
zam surette danışı a~ ~ bir 
muvafakatlle icra edılını~. &dl 
culustan bahsedilmedikçe cı cİ 
telakki edilen sabık kral_i~~ 
Jorjun şansı kuvvetlendırıı bılı 
olacak mı? Bu cihet . ~u te· 
değildir. Ceneral Kondılı• 
şebbüaiiniin, bir kere Ak~ 
Y oaniıttılııda macerıı.Jara 8 

açmasındaıı k.9rkulabil"r. 111 
r.alhğın kurt11"111 

Bakanlar konseyi bir İt ~'. 
bıJlığuı.uı ihdasma kıır.Jr. 'I pJ 

ınWt.ir. Keza her üçü de djv
3
3
u 

harp ali azasından buluııJıiı 
l{eneral Katenyotis Ma:ı111 3• 
ve Petridilsin açığa çıkarı!pl 
sı karar altına alınmıştır. bit 

Gazeteler bahriyece de , ot· 
çok deği~iklikleri haber 'Vef1Y • 

Ti pos gazetesine göre. L°ıfı1 
draya hareket eden eşkı t 

işleri b;ıkanı bay jOfj su:rai 
kral jorja hükümetin no I• 
nazarwı blldirmeğc ve clk'~it 
Yunanistanda son defa 8 \'ili 
ta'1ad&tis eden yeni ab ef' 
halı*'•al• nuıliımat yerı» 
nıeoaur eılilmiştir. tJ 

Do anmanın vavY•. 
D.\i'er t<ıraftaıı lııtanbul u~ 

kile Atinadan cenup • fll 
ajansına bildiriliyor: k•' 

Yunanistanda ahval pek 
11

j1e 
nşıktır. ldarei örfiye kan~ııe 
sansonın şiddetle tatbı iiY 
rağoııen Seli.niiı: İİ7.erise ~ 
tacel surette piyade 11e diJ• 
top,u takviye kıtaatı şevlıe ~ 
diği tasdik olunuyor. . . Gef efi 
martta Trakya asilerıDlll ş uıı 
bulunan general KaıneP05 0 , 

yerine geçen general ıe~e· 
tarafından knuıanda edilell ııll 
lamk muhafız aııkerleri'. b~~CY 
vaziyeti yüzünden, yeflı bU ~
mete en büyük korkn vetıD 
tedir. 1ıalı• 

Öbür taraftan birçok . ,J.1 
riye zabitlerinin cuınurı~ 11• 

mütemayil hislerle duygu ~
dıklarına nazaran donanın' 1'' 

"h 1 - . et bB nı ayette a acagı vazıy eV' 
kında en bariz şüpheler Jll 

cuttur. . rı· 
Di&er bir takım vekaY1 dııoı 

smda donanma baş kuınıııı . 
1
,. 

Amiral (Sakellariyo) ııun ~~jııİ 
bet idaresine sadaka~ ~eın• 1311 
kabul etmediği bildirıhyord. lı' .. a 
tereddüt, bahusus henuz ell 
bir zırhlı kaptanı iken gte~li• 
Martta asi donanmanın esi 
mine en ziyade hiznıct et~iş' 
hasebüe daha ziyade en 131 
vermektedi.r. Elhasıl, Ged~ıeıı 
KoD.dilis tarafuıdan neşred ve! 
ve Giritlileri "ukiyada a "ı' 

• oıeıı ,.. eden beyannaıneye rag ıe· 
ralhk aleyhdarı hareketler 
bariiz etmeğe başlam~'· eti, 

Ciritte ahvalin vebııııı bil' 
Girit limanları için Polisİll yarı 
susi müsaadesini baıııil ollJll esi 
yolcuların kabul edilıD~ti· 
vapur kumpanyalarına bı t"r. 

d .. yyet ı len yasaklıkla a ınue 



da 
D lstanbul, 24 (Telefonla) 

1 
ı~bakanımız Belgrat gaıete

erıne şunları söyledi: Dost ve 
ın·· 

uttefik memlekette bulunmak-
tan y ile .~C:. ugoslav başbakanı 

goruşmüş olmaktan müte-
•ellit . . . k ded . G . . sevıncımı ay erım. 

:tir~ığim haberler iyidir. J ııku Balkan antanb bir kere 
/\a.ha kendi ehemmiyetini ve 
) \'rupada bir nizam ve itidal 

e ;nıan~ olduğunu isbet etmiştir. 
.. ecrı tedbirlere gelince; 

auel tedbirler mevzuubahs 

~l~a.nııştır. Ekonomik :zecri 
t e bırleri biliyorsımz. Bunlann 
atbik ve neticeleri hakkında 
~unu ehemmiyetle kayt etmek 
ısteriın k' . •v d'l v• 'k' t a samımıg ı cgım ı ı 

araf arasında en kısa bir za
:anda doğrudan doğruya bir 
il Yuşı:na elde edilmesidir. Ce-
0~\'rede bütün kararlaştınlmış 
y ~nl~r hepimizin uluslar sos
k. e esıne karşı giriştiğimiz yü
• e~terden ibarettir. Kendisiyle 
.. yı g · 

eçınmek ve anlaşmak is-

• 
l 

z z 
·nemli iyza 
tediğimiz komşu memlekete 
karşı ekonomik zecri tedbirler 
latbiki bize oldukça ağır gel
miştir. Mamafih ekonomik zecri 
tedbirler hiç bir veçhile Italya 
ya karşı hasmaııe bir hareket 
olarak telakki edimemelidir. 

Cenevre konuşmalarına lngil
tcrenin gösterdiği ilgiye gelin-
ce, Uluslar Sosyetesi kararla
nnın değeri ihmel edilemiyece
ğini söylemiş, bilhassa uluslar 
sosyetesi ile yapmış olduğu sı
kı mesai ile Büyük Britanya 
imparatorluğunun herhangi bir 
ihtiW karşısında Cenevre ku
rumuna karşı sıkı bir taahhü
de girmiş olduğunu ehemmi-
yetle kaydetmiştir. T. R. Aras 
F ransanın sürekli uzlaştırma 
eserinin de çok takdire değer 
olduğunu ilave etmiştir. 

T. R. Aras ekonomik taviz
ler meslesi hakkındaki suale 
de şu cevabı vermiştir: 

"faal ve çok mühim olmuş
tur. Bu yolda imkanlar derpiş 
olunmuştur. Eakat öyle sanı-
yorum ki bize yapılabilecek 

• • 
ıçı 

ru a 

-

ı 

at verdi .. 
olan tavizler ar::ııulusal teşriki 
mesai ve tesanüd eserinde uğ
rıyacağımız zararları asla telafi 
edemiyccektir. Finansal yardı
ma gelince :şunu teslim etme
liyim ki bu meSle ruznameye 
girdi. Müzakere oldu. Ve 
komitelerin verdikleri ra
porlara geçirildiyse bu Yu
goslav başbakanı ve dışbaka
nı B. Stoyadinoviçin Cenevre
deki Yugoslav heyeti murab
hasasasına gönderdiği çok 
enerjik talimat sayesinde ol
muştur. Bu talimatın muhte
viyarından ben vakıt ve za
manile haberdar edilmi bu
lunuyordum. Y_ ebuhususta tama
mile mutabik idim. 

O suretle ki, çok narik olan 
meselede iki memleketimiz 
Cem:vrede ayni noktainazara 
malik bulunuyordu. Cenevrede 
diğer Balkan müttefiklerimiz de 
bizim'e beraber sıkı teşriki 
mesaide bulunmuşlardır. 

T. R. Aras saat sekize doğ
ru Belgrattan ayrılmıştır. 

n 
r 

talyanlar yalnız Tigre 
istiyorlarmış - Gazeteler 

Par· 2 .. 

ile Ogadeni 
ne diyorlar ? 

tıy ıs, 4 (O.RJ - "Paris-Midi,, Gazetesi y;ı- tarafından söylenen Dominyonlann müıahereti 
ler~~: Mussolini Bingwden bir kısım asker- ona bu kvvveti vermiştir. Müsamahakar olmak 
lç ;nı geri çağırdı. Şimdi bir uzlaşma yolu da kuvvetliler yaraşır ,, 

01

1 ~a~tadır. Fakat bunun ıçin, Habeşista- İstanbul, 24 (Özel) - Bir kısım Lond.ıa telg· 
ten· ıstiklalini korumak şarttır. Uluslar sosye- rafları İngilterenin Akdenizdeki filosundan Hood 
~ anlaşmaSJna başka türlü sayğı gösterilemez. ve Renown dritnotlarının geri çekeceği babe-

isti~~~t Romada diyorlar ki : Biz Habeşistanın rinin katileşmediğini, İngiliz hükümetince henüz 
Ji dalıne saygı gösteriyoruz. Ancak Tigre ve böyle hiçbir karar ahnmadığmı yazıyorlar. 
.,}a en illeri Habeşistan mıdır ? Bunlar yakın " Homme Libre ,, gazetesi 11 yanlış anlaşma-
Buınanda Habeşlerin zorla aldıkları yerlerdir. nın sonu ,, adlı yazisında diyor ki: işlerin içine 
gi~~n ahalisi bizim askerlerimizi kurtorıci nüfuz edilirse görülür ki, bu mesele bir suite-
lehi • arşılamıyorlar mı ? Bu karşılayış bizim 

••?ıze, Negüsün aleyhine bir plebisittir. fehhüme, anlrşamamazhğa dayanıyordu. lngil-
işa ntransigeant,, gazetesi şu fikirdedir : Son tere Italyanın meşru emellerini anhyamamıstı. 
h,;etıer. müseittir. Uluslar sosyetesi bu kaygadan Fransız siyasetinin amaçlarını anlıyamamıştı. 
•e I Şe~ıfde kuvvetlenmiş çıkacakhr. lngilterenin Fransa da lngilterenin yliksek Avrupa tesanüdü 

ngıltere ile bir.ikte yürüdükleri başbakan fikrini nbyamamışb. 

in 
ıvı·· 

er ey 
a 

• 

ka londra, 23 (A.A) - Avam 
so:arasında Samuel Hoare'den 
l'en~a 1~öz ~lan işçi partilerinin 
tir ki: ıderı B. Attlee demiş-

liab · · 
tec ~ eş·stana karşı yapılan 
kena\'~z h~reketini takbih eder
kıtn ır mıUetin hariçte bir ta
ter llecavüı.lere girişmek su-
. ıy e faşiı.m' a· b'l •. ıııcın ı grete ı ecegme 
hi.ık~ıyoruz. Biz ltalyadaki 
. Urnet ki' h ıç;n h . şe ıne ücum etmek 
filde ~azırd~ki fırsattan isti
A.ncak k ek nıyetlnde değiliz. 
j . uvvete istinat eden re· 

tn1n k 
re·· anuna istinat eden 

J•nıe r 
e .... · ga 1P gelebilip ge-
"J1Yece ~ • · bahj

5 
• gı meselesi mevzuu 

teın dtır. Bir de kollektif sis· 
işte ı: .n_ıevzuu bahistir. Bu 
ulusla gılız siyasasının esası 
ret r sosyetesine müzaha
han~tnıb~ olmalıdır. Biz her 
İtad . ır devletin azim ve 
"" esınin ü t- d b' . ·•ıe\'cut 

1 
s un e ır otorıte 

B 0 masını istiyoruz. 
&08 • Sanıuel Hoarc'u uluslar 

Yet esi muka velenamesine 

m 
evveli u 
Ar davran 
müzaharet etmiş olmasından 

dolayı tebrik ederiz. lngiliz 
efkarı umumiyesi emperyalizm 
aleyhindedir ve gözlerini dün
yada vücuda gelecek olan yeni 
bir duruma doğru çevirmiş 1 

bulunuyor. 
lngilterenin Çin - Japon an

laşmazlığında takınmış olduğu 
tavır ve hareket ile bugünkü 
hareketi nazarı dikkate alınırsa 
lngiltere hükumetinin şimdiki 
buhrandan biraz mes'ul olması 
lazımgeleceği mutaleasındayım. 

Çin - Japon anlaşmazlığı çık
tığı zaman da lngiltere Japon
yayı serbest bırakmıştır. Ayni 
vaçhile Hitler de teşci edilmiş 
ve bunun sonucu Avusturyanın 
adeta ltalyanın tabii bir dost 
devlet haline gelmesine sebebi
yet vermiştir. 

Biz lngiltere hükumetini ev-1 
vela kuvvete karşı müsamaha
kar davranmış olmakla ittiham 
diyoruz. işçi parbsı zecri eko- ı 
nomik tedbirlerin ve uluslar 
sosyetesi sisteminin lehindedir. 

• 
1 

a,rş 

adı 
Hükumet anlaşmalar ahkamının 
sağladığı her türlü menafiden 
feragat etmek ve Nil nehri 
sularından istifade etmek mes
elesini uluslar sosyetesine bırak 
mak suretiyle Habeşistan mes
elesinde kendisini ilgilendiren 
hertür.ü anlaşamazlığı ortadan 
kaldırmak mecburiyetindedir. 

Ben. Mısır halasa kavuşmuş 
ve Sudana da uluslar sosyete
sinin mandası altında Büyük 
Britanya tarafından idare edi-
lir görmek isterim. 

Diğer taraftan lngiltere hU
kfımetinin bir taraflı bir silah-
lan bırakma siyaseti takibet
memiş olduğu, teslihatı için iki 
milyar lngiliz lirası sarfetmiş 
bulunduğu noktasında ısrar et
mek isterim. Silahlarını tama
mile bırakmış olan biricik 
memleket nanimarkadır. 

Biz büyük Britanyanın ihti
yaçlarını geniş ölçüde incele
meye hazmz. Faknt hükumete 
yeniden silahlanmak için tam 
'bir ruhsat vermeğe hiç de eğ
gin değiliz. 

1 

-~r"~yı sara e 
esli 

b··yük 
atında a y ı 

lstanbuJ, 24 (Özel)- Roma- ı 
dan bildiriliyor: ltalyanın Lib
yadaki dört fırka askerinden 
birini çekmesi üzerine gazete
ler bu sabahki saylarında hep bir 
ağızdan lngilterenin de "Home 
F!eet"ten (ana filodan) bir kıs
mını geri çekmesini istiyorlar. 

Londra telsizleri ise lngilte
rcnin şimdilik bu kuvveti geri 
çekemiyeceğini bildiriyor. 

lngiliz bakanlanndan Lord 
Eden bugün Avam kamarasında 
ayni mevzua temas eden beya
natında lngilterenin bu hususta 
ltalya ile müzakereye girişemi
yeceğini, bu hususta bir karar 

alınması Uluslar sosyetesinin 

sanksiyon kararlarindaki vazi
yetine bağlı olduğunu ihsas 

etmiştir. 

Vinston Çorçil çok önemli 

bir söglevinde diyor ki: "Av

rupayı saran teblüke bulutlan 

yanında ltalyan - Habeş harbı 

ikinci derecede kalır. Bizi, 
Avrupayı ve bütün dünyayı en 

çok düşündürmesi lamngelen 

mesele Almanyanın teslihabdır. 

Hükumet bu müthiş Si.lihlanma 
hareketine karşı ne gibi ted· 
birler almışbr?" ....... 

1 

nr 
Bu istizaha hariciye nazırı 

yarın (bugün) cevap vsrecektir, 
Newyork - Herald gazeter 

bu sabahki sayısında Amerika
nın da Ambargo tedbirlerinde 
devam etmesi ve uluslar sosye
tesinin zorlama tedbirlerine iş
tirak etmesi lüzumunda ısrar 
ederek diyor ki: u Filhakika 
Amerika Uluslar Sosyetesinin 
üyesi değildir. Fakat İtalyan
lann bizimle imza ettikleri bir 
Briand - Kellog misakı vardır 
ki Mussolini bu pakb çiğne
miştir. Yalnız bu hareket Ame· 
rikanm Uluslar sosyetesi yanın• 
da yeralmasına kafidir. 

Herriot lltalyanlar Çok Sıkışblar 
••••• 

Önemli bir söylev 
Verdi 

Paris 24 ( Ö. R ) - Bu sa• 
hah Vagram salonunda açılan 
Radikal sosyalist partisi kurul
tayının da bugün başkanlık işi
le karşılaşması muhtemeldir. 

Eğer B. Herriot başkanlıkta 
kalmağı kabul ederse alkışlar-

la yeniden seçileceği muhakkak 
ise de eski başbakan yeniden 
seçilmek istemediğini bildir
miştir. 

Paris 24 ( Ö. R ) - Öğle
den sonra Vagram salonuna 
B. Herriot girerken kurultay 
tarafından şiddetle alkışlanmış · 

tır. B. Herriot bir söylev vere
rek radikal partisinin dikta
törlük teşebbüslerine her vakit 
koyacağını söylemiş ve dış si
yasaya dönerek : 

- Ümitsiz günler geçirdik

ten sonra bugün ümit sebep
lerinin endişe sebeplerinden 

daha çok olduğunu görüyoruz. 

Cenevrede büyük bir güzellik
le karşılaştık. Arsıulusal vicdan 
hudutlanmız dışmdnn da bizi 

dinliyen1ere katiyetle temin ede

rim ki radikal partisi dışta bu 

siyasayı ve içeride rejimi ve 

Cumhuriyeti hiç sarsılmadan 

tutacaklardır. 

Dan marka parası 
Paris, 24 (Ö.R) - Danimar

kada paranın dururluğu me

meselesi üzerinde yapılan se

çim bitmiştir. Sosyal demokrat 

radikal ittifakı, liberallerle mu

hafazakarları ezmiştir. Sosyal 

demekratlar geçen sefere nis
betle 18193 rey fazla almış
lardır. Liberallar ise 89565 rey 
kaybetmişlerdir. Hükumet blo
kunda yeni kamutayda 82 
saylavi olacakbr. Bütün say
lavlar 141 dir. Senatonun çe
kingen durmasına ve köy)üler 
birliğinin gürültülb nümayişle• 

rine rağmen hükümetin otori· 

tesi artmışbr. Birliklerin iste

dikleri ziraat maddelerınin 

ikrazı kolaylaşbrmak üzere 
Danimarka koronunun değerini 
üçte bir derecesinde düşür
mekti. Hükümetse paranın de
gerini tutmaktadır. 

Deniz konf era sı 
Londra, 24 (Ö.R) - Hüku

met deni~ konferansın 2 son 
Kanunu toplanması davetini 
Vaşington. Tokyo, Paris ve 
Roma kabinelerine göndermiş
tir. Amerika hükfimeti 1924 
Vaşisgton ve 1930 Londra kon
feransına nisbctle bu defa bcd
bindir. Sebebi de Japonyanın 
lngiltcre ile deniz eşinliği iste
gidir. 

- Baştara/t J nd say/ada -
bir lsviçreli ve bir Habeşten 
mürekkep bir komisyon yapıJ· 
mışbr. 

Kral Fuadın yeğni Mısır 
prensi lsmail Davud paşa sekiz 
sübayile buraya gelmiştir. Ha
beş Kınlhacının teşkiline yar· 
dım edecektir. 

Harara gldlyorlar 
Adis-Ababa 24 (A.A)-Harp 

hakkındaki haberlerin müşkü
latla alınmasından ötürO. bir 
çok gazeteciler Adis-Ababadan 
Harrara gitmişlerdir. 

Gazeteciler bu şehirde daha 
kolaylıkla haber alabilecekle
rini umud etmektedirler. 

ol on ya 
Başbakanı diye

vin i okudu 
Varşova 24 (Ö.R) - Yeni 

hükümet dün Diyet meclisine 

çıkmıştır. Yeni başbakan Bay 
Kostakovfı hükumetin diyevini 
okumuş ve geniş yetki iştemiş

tir. B. Kostakofski bütçe mu
vazenesi hakkında hükumetin 

projesini anlatmış ve hükume

tin orduya memleketin müda
faası iç.in lazım olan bütün 
malzemeyi temin edeceğini bil
dirmiştir. 
Yakında dış siyasa görüşüle

cektir. B. Bek tarafından idare 
edilen dış siyasaya Agrar bir

liği tarafından hücum edilecek 

ve bunnn yerine Fransız dost

luğuna dayanan bir siyasa 
istenecektir. 

Viyana, 24 (Ô.R) - Başba· 
kan B. Şuşing yeni kabineyi 

Federal diyet meclisine takdim 
ederek kükiimetin iç ve dış 
siyasasının değişmiyeceğini ve 
eski başbakan müteveffa ))ol
fus tarafından bırakılan direk· 
tifleri güdmeğe devam edece
ğini bildirmiştir. 

Habeşistanın yeni sefiri 
Paris, 24 (Ô.R) - Habeşis

tanın yeni Paris orta elçisi 
Athor vapurile Marsilyaya var
mışbr. Kansını ve 5 yaşmda 
iki çocuğu da beraberindedir. 

ltalyanlar na diyorlar? 
Asmara 24 ( A.A) - Stefa

ni Ajansı Adis - Ababadan bil· 
diriyor: 

Kuzey cephesinden gelen 
haberlere göre askerlerin cep
heye hareketinden sonra türlü 
Habeş kabileleri arasında kü
çük muharebeler ve çarpışma
lar olmuştur. Silti kabilesine 
mensup muharipler Maracos 
çarşısına taarruz ederek yağ
ma etmişlerdir. Köy ahalisi 
mukabele etmi ve , çarpışma 
sonucunda iki kişi ölmüştür. 

Bazı bölgelerde k bileler r:a
sında başka çarpışmalar oldu· 
ğu haber verilmektedir. 

Mareşal Peten 
Londrada 

Londra, 23 (A.A) - Mare· 
şal Petain buraya gelmiştir. 

Fransa ve lngiltere biti K 

eski savaşçılar federasyoarunun 

misafiri olarak Lo ada üç 

gün kalacaktır. 
Londra görUşmel rl 
Romo, 23 (A.A) - İngiltere 

büyük elçisi dün öğleden sonra 

Dış işleri bakanlığı müsteşarı 

B. Suviç ile görüşmüştür. Bu 

görüşme hakkında dışarıya hiç 
bir şey ıızmamışbr. 

Mahatma Gandl lngHte 
renin sulhperverllglne 

inanmıyor 
Bombay, 23 (A.A) - Gaze· 

telere göre, Gandi lngiltere· 

nin barışseverliğine inanma

makta olduğu, çünkü huylu 

huyunu değiştirmiyeceğini söy
lemiştir. Söylendiğine göre, 

Mahatma bir devenin bir iğne

nin deliğinden geçmesinin In

giliılerin şiddete müracaattan 

•azgeçmelerinden daha kolay 

olduğunu söylemiştir. 

Hendersonun cenazesi 
Londra, 24 (Ö.R) - B. Hen

dersonun cenaze töreni parlak 

olmuştur. Ve partinin eski şefi 

B. Lausbury, yeni ıefi B. Attlee, 

bir çok sosyalist delegeleri ve 
hükfımet adamları hazır bulun• 
muş) ardır. 

. ' .., . . . . . ' ', . ·. ·: . . .. ·')- . 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
Ç CUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden yav· 
~Iarmı kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
modern yuvanın mütahassıs eJJerinc terketsinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklnr evlerinden 
otomobille gelip ğiderJer. 

KestcJJi caddesi No. 80 

(3305) 5-15 emım~ 
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Kralların metresleri 
Tarihin meşhur 
Sinemada tekrar 

kurtizanları 
yaşatılıyor 

' 

Beyaz perde tarihin büyükve tanınmış kur
tizanlarını bize göstermek için ne ihtiyaç du
yuyor? Tarih sahifelerinde bunlardan her birinin 
bayatını birer birer okumuş bulunuyoruz. 

Bazıları " hafifmeşrep hikayeler " diyecek
ler .. Hafifmeşrep hikayeler veya daha kısaca 

hikayeler.. Bunun ne ehemmiyeti var. Zira 
bütün bu aşk sahnelerinin, binbir entrikaları 

içinden geçen kurtizanlıkların mevzuu olan 
kadınlar güzeldi ler, zeki idiler, kadındılar ... 
Sinema, tiyatro ve romancıların çizdikleri yolda 
yüriıdüğüne göre onun da bu mevzuu ele almıs 
bulunmasına şaşıhmaz. Sonra bu kurtizanlık 

bikalele rinin filim mevzuu olmasıyla alay eden
ler unutuyorlar ki Fransayı yedi sene harbına 
sokan madam Pompadour'dır, Filhakika yapılan 
filimler adları tarihte yereden kadınları bu 
cepheden ele almış değildir. Her ne olursa olsun 
çevrelerinde hapanlıklar uyandırmış olan bu 
ince varlıkları kendi atmosferlerinde yeniden 
yaşatmak, yani tam manasıyla kadın olarak 
meydana koymak istemiştir. Versayın lüks çev
resinde ideal bir kadro bulan bu kurtizanlar 
olmaksızın bir Versa y sarayı düşünmek güçtür. 
Montespan, Pompadour, Dubarry'inin adları 
Versayın parlak müsamerelerini, eylencelerini 
hatırlatdar. Bütün o şenliklerde ipek roblarıyla 
birbirine rekabet eden kadınlar dolaşır ve onları 
cüretkar Şövalyeler yalan sözlerle takib eder
lerdi. On beşinci Luinin ııözdesi olan Dubarry 
beyaz perdede m~teaddit defalar Pola Negri 
ve Dolores del Rıo tarafından temsil edilm -
)erdir. Şimdi lngillerede yine la Dubary adıı 
bir film çevriliyor. Bunda madam Dubarry 
rolünü Gita Alpar yapacaktır. 

Pompadour daha parlak olan bir tiptir. Viya
nada çekilen madanı Pompadour adlı filimde 
bu rolü Dorothy Gish yapacaktır. "Margiz,, 
adlı filimde ise yine madam Pompadour rolünü 
güzel Kate de Nagy yapmaktadır· 

F avorit filminde ikinci Şarlın metresi Neli 
Gvyn rolünü AnnaNeagle yapmaktadır. 

On dördüncü Luinin saray hayatını tasvir eden 
ve Almanyada çekilen bir filmde Margiz de 
Montespan rolünü Holde Hildebrand, madam de 
Maintenon rolünü Dorothea Wieck yapmatadır: 

Asıl tuhafı bütün bu mevzular Fansız tari
hinden birer yaprağı canlandırdığı halde bu 
filmlerden hiç biri Fransada yapılmış değildir. 

M. Bussot 

/ - Solda!l ili/Jare11 /J ir i11ri resim ; Pampadour rolünde 
Kate De Na'IY 

2 Altuıda ''Nelt O"yrı., rolünde AMıa Nragle 
1 Sa<rda il.,/ılnde "Dııbarry,. ıalii!lde Oita Alpar 
.J Yıı vaılıık ırsim; " Margiz de Morıtesparıt .. ro/ıi11de 

Hi'tle Htidt"'bıa11 ! 
'.i Kerıaı da " Madam de Mai11teııan ., roliirırle 
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Tarlnsel flllmlerden bir yenisi daha yapıldı. " Ehll Sallb ,, bu meyanda
dır. Hlrlstlyanlık aleminin o gUnkU taassubunu gösteren bu flllmde Lo
relta Yun Beranger de Navar rolUnU yapmaktadır. 
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Sezar · Borjiyayı 
Canlandıran bir film 

Günlerdir, Juvanilde güzeller geçit resıni 
yapıyorlar. Burada tarihin en korkunç bir siınası 
olan Lukres Borjiya elektrisiyenler makinistler, 
ve filmin sahne vazii Abel Gans karşısında se• 
fahet sahnelerini yaşatıyor. Lukres Borjiya eO 
zalimane entrik:ılar, en heyecanlı aşk sahnelerile 
dolu bir asrı hatırlatır. Kablolar ve projektörler 
arasından geçerek Bor jiyanın mesai odasını 

geziyorum, Burada herşey bütün möblelor 0 

devri gözönün~ getirecek şekilde tenzim edil· 
miştir. 

Silviya Sidneyle mülakat 
Silviya Sidney daha bir çok maruf sineDl8 

artistleri ;ribi gazetecilere mülakat vermekten 
hoşlanmaz. Bir Amerikan gazetesinin sineDl8 

kronikleri yazan bir muharriri artistin bu ınu· 
halefetini yenerek ondan bir mülakat koparın~k 
için, Silviyanın yardımcı elektrikçilerinden birinın 
kılığına girmiş ve bu sayede artislten bir kaÇ 
sevimli söz koparmağa çalışmıştır. Fakat gaıe· 
tecilikte çok mahir olan bu aytar elektricilikte 
o kadar acemi idi ki daha ışık veren lambaların 
anahtarlarını bile bulamamış ve stüdyodan kap• 
dışarı edilmiştir. 

Ta :-.ı bu sırada adamcağızın haline acıyan 
Silvia Sidney de dişarı çıkmış . ve : 

- Başınıza gelenden müteessirim, Söyleyin 
size ne hizmette bulunabilirim, diye sormuştur• 

Aytar şu cevabı verdi 
- Teşekkür ederim bayan ... İstediğim oldU· 

Yazılacak kroniğin serlevhasını bile koydulJJ· 
Silvia, ancak ondan sonra bir gazeteci ile 

karşılaşdığını anlamış ve sevimli bir tebessüıııle 
oradan uzaklaşmıştır. 

Sinema festivah 
Brükseldeki sinema festivalı devam ediyor· 

Burada he: memleketin en yeni fi)iınlerİ 
gösterilmc.ktedir. Loretta Yung'un Klark Gable 
ile oynadığı "Ormandan bir ses,, Rudolf 
Forsterin "Cir komedyendi,, King Vidor'ıın,. 
Wedding Night,, Çekoslovakların "Ay kralı "e 
Klayrıe Mutti,, filimleri, lsveçin "Swedenshielni5~ 
filmi, Ju yen Duvivyenin "La Bandera,, fi)~ı 
gösterilmiştir. Bu meyanda gö .. terilen daha bır 

b·r 
çok filmler vardır. Bu arsıulusal Festivalde ı 
çok filimler umulduğu kadar muvaffakıy~t 
kazanmamıştır. Yalnız Becky Sharp renkli b~r 
filminin teknik bakımından sansasyon yapacaır• 
kanaatı vardır. 
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K 
bir uykuda o a e · z birdenbire uyandı 
rku ve sevi ç birbiriy e kolkola yürüyor 1 

lngiltere Italyanın Habeşistanı 
Home Fleet'in Akdenize kadar 

yutmasına 
•• 

• • • • 
goz yumamaz 

ettiren sebepler ınmesını ıcap 
1
1
8 kennerlye (llkteşrin) 

d .. 
8Panyolların ağızlarından hiç 

tış • 
d rnıyen bir atalar sözü var
it· ııM 

y • anana es otro d ia,, yani 
a.;ın başka şeydir. 

d Şle bu başka şey, Akdeniz
e, feci tehlikelerle dolu ola-

tak .... .. 
liayfgorunuyor. Cebelüttarıktan 
dar :Ya, Basra körfezine ka
ded· er taraf dedikodular için-

ır. Ko k · b" b" tirıe r u ve sevınç ır ı-

~ta karışmakta-dır. Çağlar 
lttij:~~da görülmemiş derec-ede 
kork~ş v~ kanlı bir deniz harbı 
da .. J su ıle boğucu buhranın 
te:1 rn~.ğa başladığını görmek
Nih tnutevellid bir sevinç ... 
Yor ayet burada, şurada içili
&ip~ ~eniliyor, para harcanıyor, 
buıutışler yapılıyor, mubayaatta 
Satı nuluyor hatta ödeniyor ... 
'tttukn b~l~ak ve satın aldığının 
barba •lıni ödemek için cidden 
.Y()r. 

1~ Yakın olması lazımgeli
Pab·ı· u mucizeyi ancak o ya-

ı ır. 

A.kd . 
Pire' enız uyuyordu. Sötadan 
liaı yb~' Pire'den Beyrut ve 
•· e e s- ' T • 'llalt , uveyş e, unus a ve 
lıynrı a Ya kadar Akdeniz 

1Yor 
81.ıg .. . 

Strıa b~ne kadar demir para-
Reınu ıl~ satılmıyan paslı eski 
İbti erın arka güvertelerinde 

Yar b" . k ' . d ieınil . . ır ıs e.etı an ıran 
erının .. . . . 

ienıi .
1 

uzerme tıtrıy en 
lskcı er göriinü ıor. 

end · illan 1 erıyen n Anastcısyu 
1 a les· d tti ın e lağım puvantör-
1 Yanand . . l"k ' etin· a ışsız ı ten neş e-
fa.b· 

1 
Çoktan kaybetmiş olan 

h' ışelerin b"I d k 
ıssed·ı· ı e uyan ı ları 
~ ''Yor. 

t. Ucize E . 
ı..,ar In :·· vet mucıze... Ih./ 

liyat ln g~ltere kamıldadı. Ihti
teıniı ~ı.ltere kızdı Hertarafa 

erını .. d \'e d' gon erdi. Bu genç 
· ınç d l"k 'çiy e ı anlılar neş'e ile 

or, Pa . 
Yanın ra sarfedıyorlar. Dün-

en .. l 
Reın·1 . guze ve en kudretli 
d ı erınd 1 an . e ça ışıyorlar. Yarm-
ketı e~ındirler. Yani memle-

erı · 
in .

1
°1n yarınından 

gı ter · ... 
Buııd enın canı sıkkındır. 
k an ş" h at Usl up e edilemez. Fa-
ltıgiliz u, . ç_ok usludur. Meşhur 
kadar Şaırı Kipling kendi adı 
birind nıeşhur olan şiirlerinden 
b C·"Ul eni · s u olduğu zaman 
tıız. ın D~ernfeketimden sakını-

,, ıyor. 

b. A.nıaşıta 1 
•lrtıi n talya sakınmayı 

11 
Lt Yor. Bundan "t" ··d·· k" 11orn o uru ur ı 

lllan. e Fleet - Ana filo ta-
..... en A " Yolla kdenizdedir. Bütün 

tı lutrnuş bütün münaka-

latı kontrolu altına almıştır. 
Gökleri ve dalgaları yokla
makta, benzersiz kudretinin 
gürültüsüyle yakm şarkın ve 
Afrikanm tenbel yalılarını dol
durmaktadır. 

Roma diyor ki 
Roma diyor ki : 11 Londraya 

Cebelüttarıkta İngiliz f!C
mila itzitz {,1e('it resmi 

karşı hiçbir ha-
rekete girişmiş 
değiliz. lngilte-
rcnin menfaatle
rine saygı göster
mekteyiz. ,. 

Londra buna 
cevap veriyor : 
"Bizim Romayla 
gü cen miş li ğimiz 
yok... Fakat Ro
manın Cenevre 
ile bir anlaşmaz
lığı var,. 

Böyleco Home 
Fleet Akdenizin 
bekçiliğini yapma 
ğa gelmiştir. Na
polyon için es-
ki hassa ordusu ne 
ise Home EleetA-
na filo'da logiltere için odur. 
Nereden gelirse gelsin ve sebe
bi ne olursa olsun bütün taar
ruzlara karşı uyanık ve te
tik bulunmağa memurdur. O 
Londra şehrinin altınlarını, im
paratorluk ticaretinin serbesti
sini, deniz yollarının güvenliği

ni himayesi al t ıııda tutmakta
dır. O lngilterenin hem dimaği 
' 'e heın kalbidir. Muhtemel he r 
diişmana lcarşı tevcih edilmiş 

silahHr. lng ilterenin şahlanmış 

kudretidir. Ve nihayet dünya
nın en büyük ve en kudretli 
filosudur. lng iltere ya'nıı. oua 
dayanır. Bu kudret vahim ka
yıplara uğrıyacak olsa bunun 
aksülamel ini en uzak dominyon 
lar bile hisseder. 

soo harp gemisi 
300 den fazla harp gemisi 

Akdenizdedir. Denizlere hakim 
olmak için yaratılan bu muaz
zam filo en mükemmel bir or
ganizasyon içinde tehayyül 
edebileceğiniz herşeyi ihtiva 
ediyor. Denizaltı avcısı olan 
gemiler başdöndürücü bir hızla 
dalgaları karıştırıyorlar. Mala
gadan Kadikse hareket eden 
bütün gemilerden lngiliz filosu 
haberdardır. Iskenderiyedeki 
faaliyet daha az değildir. Bu
rada da sı~ssiz, metodik ve 
inatcı bir faaliyet vardır. 

Geçen sene bu yılda boş 
duran lskenderiye limanı bu
gün harp srem"lerile do?udu•. 

Buraya uğrayan posta vapur
ları ve şilepler iki sıra sessiz 
harp gemileri arasından geçi
yorlar. Rıhtımda fil dişinden 
yapılmış eşya, gülkokulu lo
k~mlar, çeşit çeşit şeyler · ser
gilere yerieştiri lmiş karaya 

izinli çıkan 
lngiliz g emi
cilerini bek
liyorkr. Şüp-
heli rehber
ler, eğlence 
yerlerini dol
clurmağa ça
lışan klavuz
hır ceplerini 

Bir kaç ay içinde, Home 
Fleet-Ana filonun bu faaliye
tiyle mütenasip bir kavvette 
oiarak Mısırda da büyük süel 
bir gayret sarfedilmiştir. Bir 
Amerikan şirketi tarafından 

Hartumdan Tsana gölüne 

doğru yapılan yol ikmal edil
miştir. Buradaki tayyare istas
yonları genişletilmiştir. Yeni 

istasyonlar yapılmıştır. Deniz 
t ayyareleri hesab edilmeksizin 

Mısıra getirilmiş olan süel 
uç:ıkların sayısı 400 ile 500 
arasındadır. Sevkülceyş yollar 
için 900 bin Mısır lirası 

lske!lderiyı ,ır de111iılmr11 İ11gtliz Jiıosmıdan bir 111anza1a 
dolduruyor, zengin oluyorlar. sarfedilecektir. ilk yapılacak 

lskenderiye ve Malta, bir yol Akdenizi Şap denizine 
süel çatışma halinde en nazik bağhyan Gaza - Akaba yolu-
iki mevki olduklarından Ak- nun bir kolu olan Gaza -
denizdeki lngiliz tahşidatının Biri Saba yoludur. Mısır-
da merkezi olmuşlardır. Ce- la ve Trablus sınırları baş-
bellüttarıktakinden daha bü- tanbaşa müdafaa haline 
yük kuvvetler lskcnderiyede konmuştur. Şimdi Bingaziden 
bulunuyor. Bunlar limanda çe- Fıravunlarm memleketini ayı-
Jikt~n bir duvar teş~il etmiş- ran binlerce ton!uk telörgüler 
lerdır. Bazan ge~el.e!.' hareket- Ingilterenin Mısırı "'özetmekte 
ler olur. Sessızhgı yırtar. ld w h t 1 t C b ı··tt . . . . o ugu a ır a ıycr. e e u a-

Soma aynı sessızlık yme av- 1 • 
d t d G ·ı b"" ·· k b" rı c ve lskenderıyeden başka e e er. emı er uyu ır k · 
gizlilikle gidip gelmektedirler. A denizde lngiliz filosnnun 

Deniz Ejdt;rlerl daya~abileceği . diğer limanlar 

I. k d · d d · ı· b 1 da bmlerle torpılJe korunmak-s en erıye e emır ı u u-
nan 45 bin tonluk Hood, 35 tadır. lngilizler .y~rın Italya ile 
bin tonlnk Renovn 30 bin muhasemata gırışmek mecbu-
tonluk beş dritnöt, 'beş hafif riyetinde kalsalar bile ltalyan 
kruvazör ve yirmi torpido ge- uçaklarının Maltaya taarruz 
cenin sırları saklıyan sükuneti edebileceklerine ihtimal vermi-
içinde lngiltereyi, lngiliz men· yarlar. Zira bu adada nüfusun 
faatlarını korumak için İsken- çoğunluğu ltalyanlardır. Geride 
dcriyeden açılmakta ve şefak- Hayfa lralıyor. Buradaki vazi-
la. beraber yine dönmektedir- yet te lskenderiyeden farklı 
ler. Bu gece talimlerine 30 ve deği'dir. Onar bin tonluk en 
hazar: eJli deniz altı gemisinin seri ve en modern dört 
birden iştirak ettikleri de olu- kruvazörle 15 kadar torpido ve 
yor. Her biri sekizer uçak fi- birkaç denizaltı gemisi Hayfa-
losunu t<aşıyan iki büyük tay- yı korumaktadır. Hayfa bir se-
yare gemisi filonun yanlarını nedenberi büyük inkişafa maz-
takib etmektedir. Baz an kızıl har olmuştur. Yüzlerce kilomet-
denizden Hind denizine doğru relik çöllerden Musul petrolla-
bütün sür'atlerile yol alan tica- rını Akdenize akıtan Piplinler 
ret gemileri Şap denizinde bu burada nihayet bulurlar. Ş !mdi 

filonun bir arkansiyel ( alaimi Hayfanın portakalı, limonu ve 
sema ) halinde uzandığını gö- hurması kadar petrolu da 
rürler. meşhur olmuştur.Home Fileet'in 

h 
Yeni Italyan taarruzu 
Ras Dessa 300 bin askerile bu 
Taarruza karşı durmağa çalışacak 

Oe11rıal 

Roma, 23 (A.A) - Basın ve 
pıopaganda bakanlığının 26nu
maralı bildiriği: 

General Dö Bono'nun yolla
mış oldugu bir telgrafa göre, 
henüz işgal edilmemiş bazı 
bölgeler ahalisinin baş eğmesi 
ve uçaklarm keşif uçuşlarından 
başka her iki cephede kayda 
değer hiç bir hadise olmamış
tır. 

De Bono 
Ajansından : 

Şibeli nehri boyunca Ras 
Desta ile ltalyan kuvvetleri 
arasında muharebe başladığı 

hakkında çıkan haber ne 
Habeşler ne de ltalyanlar ta
rafından teyid edilmemiştir. 
Her halde müf rid bir vaka 
mevzuu bahistir. cenub cephesi 
baş kamutanı olan Ras Desta 
nın emrinde 300 bin kişi varsa 

Yabancı dilşmanhğı da bunlar 400 kilometre uzun-
Adua, 23 ( A.A ) - Stefani luğunda bir cephe üzerinde 

ajansı aytan bildiriyor: dagılmışlardır. 

Habeşistan içinde yabancı Royter ajansının Adis-Aba-
düşmanlığı günden güne art- bac!aki aytarı şımal cephesinde 
maktadır. Söylendiğine göre, bir çok müşahidler gelecek haf-
Alman ve Amerikalı kervanlar ta yeni bir ltalyan taarruzun• 
60 vulmuştur. intizar ettiklerini bildiriyorlar. 

Öte tarafta Mogadisciodan Zira Italyan uçakları bilhassa 
yollanan bir telgrafa göre, Eanakil bölgesinde faaliyetleri-
Ogadende geçenlerde cereyan ni artırmışlardır. 
eden harp sonucunda işgal Habeşlstanda seferber
edilen bir kalecikte bir lngiliz hk kadınlara da şamfldlr 
makineli tüfengi bulunmuştur. Hartum 23 ( A.A ) - Roy-

Raa GUksa için bir ter Ajansından : 
Beyanname · Habeşistamn batı cenubunda 

Adis -Ababa, 23 (A.A)-Ital- verilen genel seferberlik em-
yan uçakları şimal cephesi üze- rinde deniliyor ki : 
rine aşağıdaki beyannameyi Bu emir alındıktan sonra 
atmışlardır: evinde kalanlar asılacaktır. 

Tigre halkına : Herkes silah altına alınacaktır. 
Kral üçüncü Viktor Emanoe- Bütün erkekler ve mızrak ta-

lin ve Mussolininin emriyle ge- şıyabilecek zinde çocuklar 
neral Dö Bono Ra~ Güksanın Adis Ababa'ya gönderilecektir. 
oğlu Son Altes Haile Selasi- Evli erkekler yiyecek taşımak 
yeyi Adua ve T akazze bölge- ve yemek pişirmek için karı· 
lerine İlbay tayin etmiştir. İm- larını birlikte götüreceklerdir. 
parator Jan'ın sarayı ltalyan Karısı olmıyanlar kocasız her 
hükumetinin yardımiyle ihya hangi bir kadın götürecekl~r-

dir. Çocuklu kadınlar harekete 
edilmiştir. Onun emirlerine, bi-

mecbur değildirler. Fakat bu 
zim emirlerimize olduğu gibi takdirde bunların kocalan be-
itaat ediniz. b ra erlerine başka bir kadın 

Yeni ltalyan taarruzu alacaklardır. Körler veya yü-
Beklenlyor rüyemiyenler veyahut mızrak 

Kahire 23 ( A. A ) - Royter taşıyamıyanlar muaftırlar. 
........................................................ , .............................• 
ağdiye depoları buradaki den Kapa kadar büyük yolu 
yeraltı mahzenlerde dikkatle istediği zaman tehdit edebile-
saklanmıştır. Londra sinesinde cektir. Şu halde Adenin lngil. 
uyuyan altınlar gibi ana filonun tere elinde olmasına rağmen 
ihtiyaçları da buradaki depolar Şap denizi tehlikeye düşe-
da uyuyor. ccktir. 

imparatorluk yolları işte bundan ötürüdür ki ta-
İmparatorluk yolları... işte rihte ilk defa olarak Home 

lngiltere için hayati nokta... Fleet - Ana filo sömürge pren-
Şap denizinden geçen yollar sibini korumak için Akdenize 
abloka edilecek olsa veya böyle kadar inmek zahmetine" katlan-
bir tehlikeye maruz bulunsa mıştır. Elbette lngilterenin ba-
lngilterenin büyük müstemleke yatiğ menfaatlerile birlikte yü-
imparatorluğu tehlikeye düşer. rüyen deha bazı sebepler de 
Ingiliz evreni sallanır. Zira in- vardır. 
gilferenin her yerde hazır ve Karşllaşan kuvvetler 
nazır olması lazımdır. Onun Bir yanda lngiJterenin 900 
bütün kudret ve azemeti bu- bin tonluk fil osundan 600 bin 
rada toplanmıştır. Menfaatları- tonu Akdenizde toplanmıştır. 
nı.n moral kuvvetine bağlan- Bu kavvet karşısında Italyamn 
dığı yer de burasıdır. 250 bin tonluk filosu ile bi~ 

Bu bakımdan genç ve geniş- veya bin beş yüz tayyaresı 
lemek emelleri besliyen yabancı vardır. Fakat lngiltere 2000 
bir devletin Habeşistanı ele tayyare yapmağa karar ver-
geçirmesi lngilterenin hayatiğ miştir. 
menfaatlannı sarsar. Bugüne lugilizler, Wait and see-Bek-
kadar sarsılmaz ve el süriil- Je görürsün, derler. Bekliye-
mezlikle meşhur olan bu Afrika Jim. Eyi mi, kötü mü görece-
topraği en mddern harp araç- ğiz ? Heyat, hiçbirşey nikbin-
larına malik olan bir devlet liğe hak verdirecek mahiyette 
tarafından zaptedilirsc Kahire- değildir. 
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re mel'un ·damın 

Bu mukaddes 
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rada kumpanyalar nhisarın piyasayı açmasını bekli
yorlar - lnhısar idaresi Nazımlık ro ünü hakkile yapaeak 

Bulgurca 23 ( Özel) - Her lar, başka yoJJardan yürümeğe yetinde kalmışlardır . Bu • • 
ıçın 

vazifeyi 
karar veri di.Ben 
yapmağa geldim 

de 

Çakır öğrendiği .. Sofiya -
parolasını vererek loş. bir av· 
!uya girdi. Burada tahminen 
yirmi ki i öteye beriye uzan
mış uyuyorlar. iki kişi de nöbet 
bekliyordu. 

Nöbetçilere: 
- Arkadaş mühim bir iş 

için gcnerah görmek istiyorum. 
Kendi i nerededir? 

Nöbetçiler, Çakırı baştan 
aşajl süzdükten sonra: 

- General uyuyor. Bu saatta 
kimseyi kabül etmez. Sabahı 
bekleyiniz. 

Çakır - Mesele çok mü
himdir. Ve generalın hayatına 

aittir. Ben saraydan kaçtım. Ha
ber vermeniz lazımdır. Sabaha 
kadar beklemek bize çok ba
halıya mal olur. 

iki nöbetçiden birisi - Peki 
arkadaş; en burada bekle; 
ben haber vereyim. Bakalım 
seni kabul eder mi? 

Biraz onra gelen adam -
Haydi- düş önüme; general ıe· 
ni bekliyor. 

Çakır; bir takım karanlık 

dehlizlerden geçti. Bir odanın 
önünde durdular. General: 

- Gir bakalım arkadaş; ne 
söyliyeceksin, kim benim ha· 
yatımla oynuyormuş ••. 

Söyleyinizde hemen koşup gi-
d . • 
eyım., 

Çakır hem böyle söyli ·or, 
hem de Gnerala yaklaşıyordu. 
Birdenbire palasını çekerek; 
bre mel'un; idamın için karar 
verildi. Ben de bu mukaddes 
vazifeyi yapmaga geldim. Diye
rek üzerine atıldı. General 
dehşet içinde arkaya çekildi. 
Eline geçen küçük masa ile 
siper alarak kendini müdafa-
aya koyuldu. Çakır ağa bir 
hamlede herife öldürücü bir 
pala salladı. Generalın elindeki 
masa parçalandı ve kafasından 
bir kan sütünu fışkırdi. Lakin 
bu sırada silahını eline alan 
çıldırmış herif başından aldığı 

ağır yaraya rağmen, Çakır'a 
kılınç sallamağa başlamış idi. 
Çakır, her türlü tehlikevi 
göze alarak yine palasile ikinci 
vuruşunu indirdi. Kılıcıy.e ken· 
di!'cini kollıyan general, omu
zundan aldığı ikinci bir yara 
ile sendeledi ve bağırmağa 
ha ladı. Çakır üçüncü hücu· 
munda bu kudurmuşun karnını 
deımek üzere iken; ayak ses
lerinin yaklaşbğını hissedince, 
geriye çekilerek kapıyı açb ve 
generah taklit ederek yetişin 
içerideki mel'un beni öldürü-

yor diyerek aralarına katıldı. 
içeriye ko~anlar Generalı ya· 
ta~ına çökmüş, kan içinde bul
dular. 

General - Ahmaklar; yü· 
züme ne bakıyor sunuz. Herif 
kaçıyor yetişın. Si:ci a\dattı. 
Deyince geri döndüler ve Ça~ 
kırı takibe koyuldular. • 

Çakır bu yıldırım süratile 
dehlizlerden geçerek havlıya 
geldi. Arkadan koşanlar arka
daşlarına tutun, bırakmayın di
ye bağırıyorlardı. Uykudan uya-
nan yerinden fırlıyor. Fakat 
müthiş bir pala darbesile yine 
yere yuvarlanıyordu. Çakır kapı
dan fırladı ve kendisini bekliyen 
Robere mülaki oldu. 

Rober ; beni takip et. He· 
rifler peşimizde ; iki arkadaş 
yıldırım sür'atiyle saraya gel
diler. 

Çakır ; hepsine vaziyeti an
latb. Generalm gebermediğine 
kail olan Rober eyvah Çakır, 
bundan sonra ben de herifin 
yanına. gidemem. Planım altüst 
oldu. Yalnız bir hafta kadar 
generalın şerrinden emin ola· 
biliriz. Yaraları her halde ağır
dır. Onun dokuz canı vardır. 
O asılmadan gebermez. 

- Sona VaT -

···············································································••&••••• 

ançeş 

en Çakır bir etraf ma bakarak: 
- Yalnız mıyız? Söyliyece

ğim çok mühim bir .sırdır. Ku· 
}ağınıza arzedeyim. 

General- Bu adam burnun· 
dan mi konuşuyorsun; burada 
yabancı yok, söyle söyliyeceğini. 

Bir köm ··r aça çısı eşeğ.ııi kurta -
mağa çalışırken katara çar tı 

Çakır - Prens Edmonu iki 
asker yaraladılar. Zannedersem 
can çekişiyor. Bir zabit gece 
yarısı beni buldu ve burayı 
tarif e'ti. Koşa koşa geldim. 

General yerinden fırlayarak: 

- Hakikaten mühim bir ha· 
vadismi ! Peki neden yarala
mış; yaralayan kimmiş öyle· 
medi mi? 

Çakır - (boynunu bükerek) 

daha mühim havadisler var. 
Fakat korkuyorum. 

General, (nöbetçiye) - Çık 
dışarı işine git: 

Çakır - Rober adlı bir adam 
durnıu ; Prens Edmon o adama 
hakaret etmiş; saray altüst ol
muş sizden c.evah bekliyor. 
Ban bir avuç al ın vadetti. 

Evvelki gece !aat 20 yi 20 
geçe Kançeşme mevkiinde 
Kemer istasyonuna bir buçuk 
kilometre uzakta bir tren ka
zası olmuştur. Boz.köylü Kara 
Veli oğullarından Mehmed 
döı t arkadaşile gece vaktı iz
mire eşekle kaçak olarak 
kömür getirirlerken yoldan ay
rıl rak keçi yolundan şimendifer 
yoluna inmişlerdi. O sırada 
G ıdcmirden gelen kntar Ke
mer istasyonuna geçmiş ve kö
mürcüler şimendifer yulunun 
kenarında durarak trenin geç
mesini beklemişlerdir. 

Az sonra lzmirden bucaya 
gitmekte olan 1366 numaralı 
katar uzaktan görünmüş isede 
kömürcüler bunu bir az vvel 
geçen katar zannederek ehem-

!?.~~~~ .. ~?..-:.~~~.~~~ .. ~~~>.:~.~ ..... ~~ .. ~.~.~ .... :.~~.~~) 
I tilil Kraliçesi 
c == 
BAYAN 1,ALYE l 

Robespıyer· 
Yere Seren Kadın 
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Dük Viktor de· Broglie ha
tırabnda bize diyor ki: 

Güzel bayan Talyeni klübe 
gelirken diğer birçokları gibi 
ben de gördüm. Diyan kılığın
da idi. Yani vücudu yarı çıp
laktı. Ayaklarında sandallar 
vardı. Diz kapaklarının üstün
de kalan bir eteklik onu, tabir 
caizse giydiriyordu. 

Etrafını saran tapıcuların 
arasında yavaş yava~ ilerliyor
du. Orta dehliz.de iki tüccar 
sakin sakin sakin dolaşıyor

lardı. Biri Parisli. diQ:etİ Bor· 

dolu idi. Bordolu eski Prokvu· 
sulün metresini tanıdı. Ona 
doğru ilerliyerek biı· çok reve
ranslar yaptı. Arkadaşı sordu: 

- Demek Talyen hatunu 
tanıyor sunuz? 

Derin bir heyecanla : 
- Elbet tanırım! Tanımaz 

olurmuyum ya! Biz:i kurtaran 
odur. O bizi koruyan melektir! 
O olmasaydı ben ve bir çok 
arkadaşlarım öteki dünyayı 
boylamış olacqktık. Bordoyu 
harap olmaktan kurtardı ve 
içimizden bin kişiyi ölümün 
pençesinden çekti. 

miyet vermemişler ve şimen~ 
düfer hattı üzerinden yollarına 
devam etmişlerdir. Yüz metre 
uzaktan ve virajdan katar bir-

• denbire çıkınca hayvanları ile 
kendilerini güçlükle raylardan 
dışan atarak kurtarmışlarsa da 
Mehmed kömür yüklü eşeğin 
birdenbire raylar arasından 
çıkamadığını görmüş ve onu 
kurtarmağa çalışırken yetişen 
katar başma çarpmıştır. Meh· 
med şakağı üzerinden ağır 
surette yaralamıştır. Bunun 
üzerine katar durmuş ve ka
zazede trene alınarak götürül· 
müştür. 

Diğer kömürcüler kaçmışlar
dır. Yaralı hastaneye götürül
müştür. Kaza haKkında tahki
kata yar genel savmanı bay 
Şevkı başfamıştır. 

§ 

- Sözlerinize kolayca ina
nının. Zira biz de onun iyilik
lerini görmü~tülc. Fakat Termi· 
dor Meleği şimdi Direktuvarın 
aşüfte kraliçesi oldu. 

IKI GÖZDE ARASINDA 
"Erler, on beş günde altı 

zafer kazandınız. Yirmi bir 
bayrak, elli beş top, birçok is
tihkam aldınız ve Piyemontenin 
en zengin kısmını fethettiniz ... 
Herşeyden mahrum iken her ' 
yoksulluğu öldürdünüz. Köprü
süz ırmaklara geçtiniz, ayak 
kapsız zorlu yürüyüşler yaptı
nız, rakısız ve çok defa ek
meksiz gccclediniz. 

Bonaparte muvaffakiyetle· 
rini heyecanlı bir şekilde bil
dirmek ve ayni zamanda ltalya 
ordusunun nekadar yoksulluk 
içinde olduğunu Direktuvara 
göstermek istedi. Yaverleri 
Murat ve Yumot'yu düşman-

dan alınan yirmi l.ir bayrakla 
Paris'e gönderdi. iki kahra· 
man paçavralar içinde idi. 

Barras onları debdebe ıçinde 

yıl bu mevsim.de bölgemizde başlıyorlar.. Kumpanyalarının sebepten bir çok rençberler 
dikkate değer bir canlılık gö- zenginliğinden, şimdiye kadar sulama parası olarak, pek çok 
ze çarpar. Bütün, tütün kum· rençberlere yaptıkleri iyilik ve masrafa girmişlerdir. Aynı ıa'" 
panyalarının mubayaa memur- muavenetten! bahsediyorlar. manda, mahsul de kıt olnıuş· 

ları 1 burasını kararkah ittihaz Gelecek yıllar için, faydalı ola- tur. Mesela beş bin kilo tütii~ 
eder, etraftaki köyleri dolaşır· caklarını ileri sürüyorlar.. alacağını tahmin eden bit 
lar, tütünleri vizite ederler. Ve Dün gece piyasanın açılaca- rencber, bunun yarısını bile 
el altından rencberlerin fikir- ğına yüzde doksan ihtimal ve- elde edememiştir. 
Jerini anlamağa çahşırlar, fakat renler oldu. Bütün alıcılar bu- Benim burada temas etıJle· 
kendileri bir fiyat vermezler. rada toplandı. Telefonun bo- diğim hiçbir rencber, hiçbir 
Ve piyasayı aç~azlar. Verdik- .zuk olmasından dolayi, sabaha işyar kalmamıştır. lşyarlar, "8 ' 

leri fiyat, rençberi tatmin etme- kadar otomobiller lzmirle Bul- zifeleri iycabı olarak, çok ke'" 
diği için, beklerler dururlar. gurca arasında mekik dokudu. tümdürler, fakat her halde bu-
Ve rençberin biraz daha üzül- lnhi~ar işyarları bir dakika bile radan tütün alacaklannı sÖY'" 
mesini biraz daha hıvranmasını uyku uyumadı. Onlar da piya- lemektedirler .. Rencberlere gd'" 
isterler. Bir aşağı, bir yukarı sanın başka bir köyde açılması lince, onlar yalnız bir laf b ' 
fıldır fıldır koşdururlar. Eyice ihtımalini düşünerek sabahlara !emişlerdir. Hangi rencberle 
düşkün, malını satmağa mühey kadar köyleri dofaşblar. Adam- görüşürseniz görüşünüz ağı:ıla-
ya rençber ararlar, ve kırık lari vasıtasile ortalığı kıitik rından şu laf çıkar : 
fiyatla piyasayı açmak için el- ettiler. - lki çiftçi ! 
!erinden geldiği kadar çalışır- •*• Yani iki lira .. Tabii nefaset-
lar. Piyasa dün gece de açıla- çe daha düşk:in olanlar, bu ~: 

Her zaman olduğu gibi, bu madı. Ortaya fırlatılan laflara yatı tutamıyacaktır. Fakat 1~ 
vaziyet yirmi gündenberi böy- göre piyasanın Cumuriyet bay• tütünleri de bu fiyattan aşağı 

t1 ... 
lece devam edip duruyor. Gün- ramından sonra açılacağı söy- verecek rençpere ras an 

Ya .. 
de ancak bir iki kamyon yüzü ı~niyorsa da, buna inanılamaz, mıyacakbr.. Eğer, kumpan 
görebilen, Bulgurca köyü, yir• hazan da balon uçurtuluyor. lar bu fiyata yanaşmazlats•• 
mi gündenberi, son sistem lüks Falan yerde şu kadar kuruştan, rençperler tütünlerini inbis;' 
otomobillerinin getirdikleri iş falan mahalde bu kadar ku· ra vermek azminde olduğu ' 
adamlariyle dolmuştur. Vak· ruştan piyasa açıldı gibi düşük anlaşılmaktadır.. Çünkü re~:~ 
tiyle yapılmış olan otelde fiatlar mevzuubahs ettiriliyor, perler geçen yıl olduğu gı. 
yatacak yer kalmamıştır. Renç· fakat bu balonlara da kimse bu yıl da inhisar idaresioıo 
perler, bir kenara çekilmiş, ehemmiyet vermiyor. tuttuğu yolu sitayişle yadet-
piyasanın açılmasını bekliyor, Bu yıl Gavurköyü dediğimiz mekte ve bilhassa inhisa~b~ 
mübayea memurları, bir cephe muhitin yetiştirdiği tütünün eksperi Bay Haydarla B. e 
alarak, rençperlerin yalvarma- nefasetine hiç deyecek yoktur. med gibi rençper babaların• 
sını istiyor .. Fakat hiç birisi de Bu itibarla kumpanyalar bir ne suretle teşekkür edecekle' 
beş dakika olsun yerinde otu- türlü buradan ayrılamamakta- rini bilememektedirler. 
r mıyor. Bir otomobil yollan- dırlar. Bugün de piyasanın açılıP_•: 
dımı, arkasından bütün oto- Rençber bu yıl çok masrafa sına intizar ediliyor. Neticest~ 
mobiller bu otomobili takib boğulmuştur. Ortalığın kurak ve mubayaat miktarını derh• 
ediyor. Köyler dolaşılıyor. Kı· gitmesi yüzünden rcnçbeı-le~, bildireceğim. O· 
rık fiatle malını satacak bir tütünlerini sulamak mecburı· O. • •••• 

:::içi:;:'~~;;ın!:k·~i. ~~:~ ·s~y·;~d;;d;···~;~y ............. s~ıç-.;"ğ'~·;;···· 
bulunamıyor!. • } • Do tora ihtiyacı var . 

Fakat bu işi iyi idare ed ı iŞ eri Selçuk ( Özel ) - Bu nahı: 
köyün ileri gelenleri ve b · ı- Bayındır, ( Özel ) - Uray, yenin ciddi ve üstünde du~ • 
hassa inhisarın mubayea me- istasyon caddesinde yüz metre lacak bir derdi var: Sağlık JŞ1 
murları, bazı manevra ve fırıl- kada.r ~z':'nlu.k~a .taş döşe~~ Selçukta bir hükumet dokt0~ 
daklarını derhal akamete dü· amelıyesını bıtır~ış, yolun ıkı yoktur. Çocuk vefiyah fa~}ad 1' 

tarafına da genış kaldırımlar Hava itibarile zaten bır ço 
şürmektedirler. yaptırmıştır. Yapılmakta olan h t l ki .. 't lan Sel· 

A ·k k 1 . b' . . H 1. d s a ı ara musaı o .ıeıı 
merı an umpanya arı, pı· mezbaha ıtmıştır. a ın e 1 ığun bu mahrumiyeti güna 

yasanın inhisarlar tarafından ikmaline az birşey kalmıştır. · .. d' 1 • w altınakta'" 
K 

... b 1 B d , .ıne en ışe en ç.og ktor 
açılmasını istiyor. inhisar Şarbay anı u yı ayın ınn ~lır Halk sabırsızlıkla do 
memurları ise piyasanın is• birta~ım .~na w .ih.t~açlar~~İ ~~ bekliyor ve doktor istiyor. j\cS~ 
tikrarını muhafaza edecek ceva verı ecegını. ana. soy e ı. La bu dileği yerine getirı:Oe 

Şekilde nazımlık vazifelerini Hava tehlıkesıne mümkün değil mi?.. • ••• ••'' 
k ' ••••••••••••••••••••••••••••••• ar-

görmek için piyasanın on- arşı f yleniyor. Son günlerd?, "rd& 
lar tarafından nçılmasını bek- Bayındır ( Özel ) - Hava l ı .dı zevatın özel teberrule y· 
leyorlar. Ortaya çıkarılan bir tehlikesi üzerinde yapılan ça- l ulunmaları da şükranla. k:·r. 
fiyata beş ve hatta on kuruş lışmalar istenilen durumdadır. dedilecek sevinçli bir badıse 1 ıı 
fazlasile inhisarın talip olduğu İlk hamlede onbin liraya yakın Bu hamiyetler halkı bilbatS 
anlaşılınce, bu defa kumpanya- teberrü ve taahhüdat yapıldığı il~ilendirmektedir. """4 

kabul etti söz.ferini, hareket 
hakkındaki raporlarım, süel 
müteahhitlere karşı galib ku
mandanın şikayetlerini dinledi. 
Genç generalın göz şaşırtacak 
bir hızla nasıl yükseldiğini, as
kerler üzerindeki nüfuzunu her
kes tarafından nasıl sevildi-
ğini, zaptettiği memleketlerden 
toplamağa mecbur kaldığı vası
taları işitti. Barras kendi ken
dine: 

"Hükümeti kapmağı düşü

nüyor!,, Termidor ve Vande· 
mcr günlerinde genel kuvvetin 
1< umandanı sıfatiJe askerleri 
durumun hakimi kılmış olan 
11 Barra şimdi Sed - Jüstün söz
lerini hatırlıyordu: 

"Bir gün bunların sıralan 

arasından hürriyeti boğacak 

bir ihtiras sahibinin çıktığı 

görülecektir. 
Konsüller ltalya ordusunun 

vntanın minnettarlığına bak ka 
zundığını kararlaştırdılar. ve 
bir zafer bayramı yapılmasına 
irade cıkardılar. Cen~ral Bona• 

parhn karısına Zaferler meli
kesi lakabı takıldı. Cumuı iyetin 
bu yeni koruyucusunun kim 
olduğu her taraftan soruluyor· 
du. Daha nasıl söyleneceği bile 
eyi bilinmiyen adı her ağızda 
idi. Şanlı ganimetler Paris 
halkına gösterildi. 
Junot'yu, Barras paçavraları 
içinden çıkarttı. Çok şık bir 
hmıar üniforması giymesıoı 

emretti. Onu bir karnaval ara· 
basına bindirdi ve iki metresini 
Jozef n ile T erezyayı biç sıkıl
madan iki tarafına yerleştirdi. 
Deke dalları ve yırtık bayrak
lar arasında onlar yarı ç p nl t ar. 

iki kolunu Derektuvarın re-
zaletlerine veren saf içli kahra
man alkışlanıyordu. iki kadın 
da alkışlanıyordu. Fakat her 
vakıt yeni mabutlara ihtiyacı 
olan halk, T ermidor melegini 
unutup kalbini şimdi zaferler 
melikesine veriyordu. 

Terezya böyle bir günde 
Jozefinin lakabının kendi laka
bından fazla tekrar edilmesini 

z: 

t b·- ·· - t•· B dan biç a u gormuş u. un yo 
gücenmedi ve gülü01seoıe 

d . F k t sebıo 
"'vam ettı. a at, ~ ~· 

hali önüne geldiklerı ıa .ı.... 

k d birı• asker sırasının ar asın a j• 
miş olan kadınlar haykırıııa 
başladılar: ! 

Si •• 
- Kahrolsun eylul karı 

Gözlerini oğuşturda "e ~:.~ 
'balJI~ 

daklarında tebessüm rnı ·defi 
olarak belirdi. Fakat yenı1'sl· 
doğan eski hakaret onu 

l·~·o )(a' 
binden vurmuştu. Şen ıgı a: 
lan kısmı onun için ilgisi, ~il 
nası olmıyan bir bayranı 0 ı 

• pıll 

Bonapaı ı reddettiğine pıŞ .ı . 
k ,. eae 

oldu. Tal yen adını in ar 
bilmeği isterdi. ,.. 

- Sonu var 
•• t 

Hırsızhk ~ J'Aııs· 
Mersinlide Ahmed oglu tJı· 

tafanın bahçe dıvarında1l ~ıJl' 
yarak eve giren hırsız tara ~" 
dan bir manto, bir palto pıı· 
daha bazı eşya ile 15 Jira 
ra calınmıştır. 
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Borsa Haberleri 

DUn Borsada . 
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PARDAYANLAR 
- 20 - YAZAN : Mi,el Zevako 

Ah biz de niçin zengin yaradılmadık 
Niçi böyle fakir işçiyiz? ... 

bi h' 1 t"~ ır erine bakıştılar ve gülüş- ı Bu kadar sevilen kadın aca-
liu .er;. ~u dakika bunların ha- ba ne oldu? Yoksa öldü mü? 
"~ı, bırısi görmüş olsaydı han- Hayır! Jan ölmedi 1 Yaşıyor ! 
<> s.nın d h .. 1 ld • B ı· . k k . a a guze o ugunu u ta ısız adın, sevgilisini 

~~ 
Uzüm 

Çu. Alıcı Fiat 

730 S Süleymano 6 25 13 Su 
696 K A Kazım 7 75 10 75 
582 M J Taranto 8 25 18 50 
525 T Debbas 6 50 13 50 

/ 495 Alyoti bi. 8 87 13 
1 365 S Celardin 9 11 50 

31 teşrinievel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar 

Bir 
Arasında 

Müsabaka Açtı. 
f eskhremiyecekti . Bir kaç yaş kaybettikten sonra Monmoran-
ar lı 'k' k . . . sa 

1 
ı ı ızkadeş oldukları sının konagından pek derin ve 

nı ahi irdi. acı kalp yarası ile çıkmıştı. 
Jan Luizin karşısına oturup Pariste yerleşti. 

ı 348 J Taranto M 5 25 50 
326 Ş Riza Halef 7 11 

ı 296 P Paci 1 13 : Her çocuk ''Artırma" hakkındaki 
228 Y I Talat 6 25 13 
198 H z Ahmet s 50 1 düşüncesini on satır geçmiyecek 

!rergefin öteki ucundan işle- Jan Sendenis sokağında 
llıeye başladı. Luiz: fakir bir hanenin çatı arasın· 

196 Ş Remzi 7 25 8 50 
184 D Ardti 1 11 so surette }azmalıdır. 

8 - Anne siz istirahat ediniz. daki üç küçük odadan ibaret 

b'et~ bir iki saat zarfında bunu bir kısmında oturuyordu 
I~· • 
D 1?1· Jan odaya girerek genç kı-

edı. zın oturmuş olduğu pençere 

111
;: Sevgili yavrum! Bu işle- aralığına doğru giderken bir 

111 
~1 bugün genç madama ver- saniye kadar dıvarda bulunan 

,,, e mecburiyetinde olduğu- aynaya bakıp düşündü: 
"'uzn ? unutuyor mısın .. - Fransuva beni şimdi gör-

- Hani bana gayet kibar müş olsaydı ne kadar çirkin 
: ~atik olduğunu söylediğini% bulacaktı: Acaba beni tanıya-

a llln Mari Tuşe'ya değil mı? bilecek mi ? Artık eski Jan, 
- Evet yavrum!... güzel Jan değil siyah roblu bir 

İç'- Ah anneciğimi Biz de ne kadın 1 
i ~n zengin yaratılmadık? Ne Jan aldanıyordu. Çünkü son 
çın böyl f k' . . . Bun! ,. . e a ır ışçıyız. arı derecede güzel idi. So!gun 
ızın rahatı d" .. k . k b di•· . . nızı uşunme ıste- ren ona ir güzellik vermişti. 
ırıın ıçın söyliyorum. Yalnız gözlerinin parlakliğı bir 

148,5 S Em!n 7 75 12 
124 J Kohen 7 8 37 

71 Beşikçi Z bi. 6 62 13 
44 E Raditi 7 50 8 
38 J Taragant 8 75 9 
16 R Kohen 6 87 6 87 
16 Kohen bi. 5 50 5 50 

7 Albayrak 8 75 8 75 
6 Manisa B Koo 10 10 

5612,5 Yekun 
351514 dünkü satış yekunu 
3601:.:6,5 umumi salış yekunu 

1 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
jlll8 Muhtelif 5 50 17 50 

Zahire 
Çu. Cinsi 
495 buffday 

Fiat 
6 77 

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

En iyi yazan çocuğa 100 lira 
verilecek, ikinciden 

kişiye b:rer kum
hediye edilecektir. 

mükafat 
itibaren 25 
bara 

31 T eşrinievelde dağıblacaktır 
fı /an kızına hazin bir bakış az sönüktü. Kalpten gelen ma-

t attı Ye titrek bir sesle: tem hissi ona l:.u siyah robu 
; Niçin mi zengin değiliz? geydirmişti. ~~ ~~p~· 4 62 4 68 Karşıvaka Kız Muallim mekt-

h 0ılerini söyledi. Ve kederli Pençerenin yanında gergefi 
,:tırl alarına daldı. Yavaş bir üzerine eğilerek işleyen genç 

130 Bakla 5 5 h 1 
36 Fasulya 8 75 8 75 e İ 935 yılı İhtiyacı 

s e: kwna zaman :ıaman bakıyordu. 
L :"" Zavallı çocuk 1 Eğer sana Pembe ve ince parmaklan 

60 Nohut 6 50 6 50 J 
200 P. çekird~ği 2 35 2 35! zmir lise ve orta olı utlar alım 

uız dö M · d ild' • · finin' - d k 1 ni h' . onmoransı en ıgı- gerge ustün e i yün ere 
88 balye pamuk 41 50 42 50 • ., 

liJl88mhmar•ar._." ---=·~ satını komlS}'OnU J:-aşkanlıgından 
de d~ış olsaydın acaba ne dolaşan lıu genç kızcağız da 

r ın? D· Janın sevgili yavrusu Luiz idi. 
ıye mırıldandı : Şimdi Janın niçin ölınediği 

, p p· ' Cinsi Azı Çoğu Kilo fiab Tutarı 
ara ıyasaSI Kuruş S. Lira K. 

\' - Anne ne düşünüyor sun ve niçin yaşamak istediği an- 24-10-1935 Ekmek birinci nevi 15000 18000 10 75 935 

eTne söylüyor sun? laşılmı .. tı. Artık Luiz on altı 
al' . .. 

Alış Satış Koyuneti 4500 5400 35-38 2052 

di. (:.~1:- a~anın vücudu titre- yaşına basmıştı. Koyu menekşe Mark 50 20 50 70 Dana eti 2000 2400 " 4 
İsterlin 615 50 620 50 

576 

1800 r oderı yaşardı. Yüreği rengindeki mavi gözleri, mayıs 
.arpıııa. b Fr. Frangı 8 28 8 30 tsk· ga . aşladı. Sanki ayının letafeti kadar tatlı idi. 
gö~ ş~~len hatırlıyormuş gibi İnce saçlan, kar gibi beyaz Dolar 80 10 79 50 
c erııu bir noktaya dikerek alnının etrafında ipek gibi par-
t'iap verdi: lı d H h li h 

Belga 21 05 21 50 
İtalyan lireti IO 20 10 30 yor u. er a ', er durumu, 

le ;ıı:vgili Lüiziml Senin b 1y her sözü bir şiir kadar Iatifdi. 
dı• etli i~ler için yaradılma- Ac:eba bu yavrwıun mukadde· 

İsviçre Fran. 40 90 41 15 
Florin 85 20 85 70 

llJını düşünüyorum. Bilsen ıg• ratı ne olacaktı? Bu da talih-
etr~ Patmaldarıru delik deşik siz ana gibi facialara mı yu-

Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

oluı Çe ne kadar müteessir varlanacaktı. 
h Yorum. Bu benim yüreğimi • * • ııa 
ırpaJıyor. Jan kızının yanına sokuldu. 

lzmia Tramvay ve Elektrik 
Sosyetesinden: 

-Sonu Var- Luiz başını kaldırdı. Ana kız 

•• 

Odemişte 
liitün sahşları 
_ Bekleniyor 
Od · .. b eınış, (Ozel) - Belediye 

ödt ~1• bay Mithat, güzel 
d .~ışı süsliyeu memleket 
Ön ~delı:i parklara lazımgelen 
le~ veriyor. Mevcud parklar 

T'1. ~ is!a edilmektedir. 
tayyayyare l.rinasının bulunduğu 
raf' are parkı da belediye ta
Bu1~da.n. güzelleştirilmektedir. 

ış ıçın mütehassıs getiril-
~ıdir: I Postane binası yerinden 
t

1
. ırı makta olduğundan arsa 

~ ıne 1 ia d ge ecek olan '1u boşlu-
llıe t Park çehresi verilecek, 
ha ııı f ketin güzel bir yeri da
Şarh.a <'zla güzelleştirilecektir. 
tırac Yk bu yıl yolları da yap-

a tır. 

L 1-4va tehl"k · .. · d k' "lSSa . u esı uzerın e ı 
sıyet fena değildir. Bil

ssa - .. 
Yor. Sa un satışları bekleni-

r l!,lar yüz güldürücü 
· ş:a ul Odemişrıier üstlerine 

!ık; ~ al ödevi ödemekte 
Cöııkl ırd Yerel.en geri kalmıya

ar ır. 

Sökede Su 
Söke ( Ö 

tl\'.e ı» . zel ) - Un' y ev-
~'- . eledıyeler bankasından 

~ ~n li . . t'k . 
11 p . ra ıs ı raz eylemış 

'-ek a.r~ ıle memlekete su getir
ti, K'iın teşebbüsata girişmiş-
hı sabaya lazım olan su 
~·Unııı 
şt uş ve çalışma baş'a-tlya:I' Y a~ında Söke asri fer 

suva k getırilecek ol:ın iyi bir 
avuş:ıcaktır. 

HaJlll yaralamış 
ikinci beyle. scıkağında Hü

seyin oğlu lsmail idaresindeki 
yük arabsını 14 ya~ında Halile 
çarpbrarak sağ kasığından ya

ralanmasına sebebiyet vermiş 

ve yakalanmıştır. 

ara çı 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sok:ığı Türk 

müzayede safonu bitişiğinde 

.. o. •s 
Oğleden sonra 15-18 kadar 

:\ hastalarını kzbul eder 
(1250) Te!efon 3806 

r&T/../////////7////////////7. 

Cumuriyet Bayramı dolayı

sile bu ayın 28, 29 ve 30 uucu 
gecelerinde sureti mahsu ada 
yapılacak olan asgari 500 vat
lık har!ci donanmanın tenviratı 
için sarfedilecek c:ereyanın, ya
pılacak t.!sisatın kudreti Cu • 

muriyet bayramından önce şir
kete yazı ile bildirilmek şartile 

kilovat saat başına 12 kuru~
tan faturalanacağı sayın 

halkımızca bilinmek üzere ilan 
o!unur. 

Hekhangi bir kaza ve teh
likeye meydan kalmamak üzere 
donanma tesisatı ameliyatının 

hükumetçe tanınmış enstala-
1 törlere tevdi ve bu baptaki 
' fenni afıkama harfiyen riayet 

edilmesi lüzumunu bu vesile 
ile hatırl:ıtmz. 

24-25 

TÜRK SANAYi HARBİYE ve MADENiYE FABklKASl
NIN MEMLEKETIMIZIN BERTARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Lart satışa başlanımşbr 

Geç ka!mal:ırı sebcbile geçen sene birçok taleplere soba 
yetiştirmek mümkün olamadığından müşterilerimizin şimdi

den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

İzmir ve Haval:si umum accnta ve satış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvarı. Telgraf EHEM. Telef. 3991 

~mrzımmmm;s1. 18•1•-B8lil( ) Sa. cu. 

Sadeyağı 

Süt 
2000 
2000 

2400 

2400 10 240 

Yoğurt 3500 4200 15 630 
Yumurta 20000 24000 1 10 264 

Kuru soğan 1000 1200 5 60 
Kuru fasulye 650 780 15 117 

Zeytin yağı 600 720 29 208 80 
Teneke peyniri 130() 1560 25 390 

Yerli pirinç 1500 1800 22 50 405 
Nohut 500 600 6 36 

Toz Şeker 1900 2400 26 15 627 60 
Domates salçaıı 300 360 23 82 80 
Patates 2500 3000 6 50 195 
Makarna 600 720 30 216 
Sabun 1750 2100 25 525 

Un 795 1000 17 50 175 
Kok kömürü 60000 72000 3 2160 

Ağaç kömürü 4000 4800 4 192 

Odun 13500 16200 1 25 202 50 
Kuru üzüm 500 600 15 90 
Zeytin danesi 300 360 25 90 
Çay 5 6 310 18 60 
Kaşar peyniri 200 250 50 125 

Karşıyaka kız öğretmen okulunun 1935 Finansal yılı için yu

karıda cins ve nicelikleri yazılı ( 26 ) kalem yiyecek ve yakacak 

ihtiyacının 21 • 10 - 1935 tarihinden başlıyarak üstermesi 1935 

ikinci teşrinin altıncı Çarşamba günü saat on beşte lzmir kültür 

direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuzd:ı yapılmak 

üzere on yedi gün süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. istek

lilerin her birinin karşısında gösterilen tasınlanmış bedellerinin 

yüzde yedi buçuk nisbetindeki süreksiz pey akçalarını malsan

dığııra yatırarak alacakları alıtlarla üsterme gün ve saatinde 

komisyonumuzda u!uıı.maları bildirilir. 

Şartnameleri görmek istiyenler her gün saat 10 dan 12 ye 

kadar Kız lisesine müracaatları. 21-25-29-2 ( 3335 ) 

Halkevinin ilk 
Kursları 

Halkevinden : 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halk dersaneieri ve kurslar ~ubemiz, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta t:ıhsil kursları a>mağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Duınlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Babribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yapfrrmalıdırlar. 

Kur6lanıo ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda 
h:ışlanacağı ayrıca ilan edilecekt>r. 

a=ıı:m~•·•i=-: 

TiRE DE L 
lstanbnl sabık Alemdar sıh

hat yurdu hekim erinden 

. DOKTOR 

Süle manSırrı 
Hasta kabulüne başlamıştır 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 19/1 

1-13 (3234) 
U'/J////.///./Y~~.T/Jt7!Y/J 

• • Doktor 

• 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

İzmir Belediyesinden: 
- Belediyenin Biıinci kor

dondaki Şehir gazinosu 12-11-
935 Salı güııııü saat 10 da açık 
artırma ile ve bir sene müd
detle kiraya verilecektir. Bu 
işe müteallik şartnameler her 
gün Belediye Başkatibliğinde 
görülebilir. 

Senelik kira bedeli muham
meni (1200) liradır. ihale gü
nüne kadar isteklilerin ibra
zına mecbur oldukları vesaikle 
birlikte ve (90) lira muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubile Belediye 
artırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri 

13-25-2-9 3363 (3294) 
Darülacezenin 935 mali yılı 

içindeki 6000 kilo ikinci nevi 
ekmek ihtiyacı ekmek narhına 
nazaran baş sekreterlikteki 

ı şartnamesi mucibince 5/111935 
günü saat 10 da açık eksilt r ı'e 

ile ihale edilmek üzere temdid 
edilmiştir. iştirak için 53 lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile şöylenen gün ve saate ka
dar komisyona gelinir. 

3514 (33611 
1 - Belediyenin 144 numa-

' ralı eski F ord otomopilile 261 
numaralı eski fiat otoıııopilleri 

~k arttırma ile 12-11-935 de 
satılacaktır. Fordun muhammen 
bedeli 150 lira, Fiyatın 300 li
radır. Otomopiller Belediyenin 
Gazı bulvarındaki itfaiye bina
sında, şartnameleri de Bele
diye baş aeketrerliğindedir. 

iştirak için söylenen gün ve 
saat ona kadar Belediyede 
müteşekkil arttırma ve eksilt
me komisyonuna depozito mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile gelinir. 

2 - 45 lira muhammen be
dellı Halim ağa çarşısında 4 
numaralı dükkinuı bir senelik 
icarı Baş sekreterlikteki şart
namesi muçibince 12-11-935 
günü saat 10 da açık :ırttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 4 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saata kadar komisvona gelinir. , 

3 - Gündoğduda beher 
metre murabbaı 250 kuruş mu
hammen bedelli 62 adanın 875 
metre murabbaındaki 6 • 7 sa· 
yılı arsaları Baş ıekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 12-11-
935 günü saat 10 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 164 liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu Y'eya 
B:ınka t~minat mektubu ile 
söylenen gün ve sanla kadar 
komisyona gelioir. 

25-1-5-9 3515 (3362 
354 lira 75 kuruş bedeli mu-



Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve ev·e e 

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

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

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

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
kristal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotripler, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nis~ iye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sakağında 
numara 25 büyük kona - a müracaat edilmelidir. 

1 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde •• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve her~ese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki ote'de konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Buca Orta okulunun 
ihtivaç listesi 

lzmir lise ve orta oku\ ar alım 
satım komis> "nu baş an lığından 

Cinsi Azı Çoğu Kilo Fi. Tutarı 
Kuruş S. Lira K. 

Sadeyağı 1000 1200 75 900 
Zeytinyağı 300 500 29 145 
Yerli pirinç 1500 2000 22 50 450 
Toz şeker 1500 2500 26 15 653 75 
Un 500 700 17 50 122 50 
Soğan 500 800 5 40 
Makarna 500 700 30 210 
Patates 700 1000 6 50 65 
Kuru fasulye 700 1000 15 150 
Nohut 300 500 6 30 
Süt 1500 2000 10 200 
Yoğurt 1000 1500 15 225 
Yumurta 20000 22000 1 10 242 
Kuru üzüm 200 300 15 45 
Salça 150 200 23 46 
Kok kömürü 20000 20000 3 600 
Sabun 300 500 25 125 
Odun kömürü 700 1000 4 40 
Zeytin tanesi 150 200 25 50 
Kaşar peyniri 150 250 50 125 
Beyaz peynir 800 1000 25 250 
Ekmek birinci nevi 15000 20000 10 75 2150 
Koyun eti 2500 3000 35 - 38 1140 
Dana eti 2000 2500 24 600 

Huca orta okulunun 1935 finansal yılı için yukarıda cins v~ 
nicelikleri yazılı \24) kalem yiyecek ve yakacak ihtiyacının 
21-10-1935 tarihinden başlayarak üstermesi 1935 ikinci teşrinin 
altıncı çarşanmba günü saat onbeşte lzmir kü!tür direktöılüğünde 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi gün 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin herbirin '. n 
karşısında gö~te ri i en tasınlanmış bedellerinin yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki süreksiz pey akçelerini malsandığına yatırarak 
alacakları alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda 
bulunmaları bildirilir. 

Şartnamelerini görmek istiyenler hergün saat 10 dan 12 ye 
kadar kız lisesine mfü acaat etmelidir. 

21-25-29-2 (3334) 
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SIHHAT llalıkyağ1 ~ 
Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdı r 

İki defa süzülmüştür 
Biricik 5; tış Veri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Eczanesı 

. 
• . . 
. . 
. . 

: 
: . . 
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hammenli 53 adanın 3 sayılı 
283,80 metre murabbaındaki 

arsası başkatiplikteki şartna
mesi veçhle 8-11-935 cuma gü
nü saat 10 da açık arttırma ile 

ihale edılecektir. 
İştirak için 27 liralık muvak

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

22-25-1-5 (3485) 3340 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"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 zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

Siparişat ve fazla malfımat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Li~eler ve Orta o .o. ullar 
alı"ll sa' ·m komisyonundan: 
Cinsi Azı Çoğu Kilo fiatı Tutarı 

kuruş Lira K. 
Ekmek birinci nevi 66000 70000 10,75 7525 
Koyun eti 11000 15200 35-38,00 5776 
Dana eti 8500 12000 24 2880 
Sadeyağı 4400 5700 75 4275 
Süt 8500 10800 10 1080 
Yoğurt 9300 11600 15 1740 
Yumurta 85000 116000 1,10 adedi 1276 
Kuru soğan 7800 9940 5 497 
Kuru fasulye 5000 6500 15 975 
Zeytinyağı (Ayvalık) 2900 3700 29 1073 
Çay 73 89 310 275 10 
Yerli Pirinç 10400 13700 22,50 3082 50 
Teneke peyniri 2650 3600 25 900 
Nohut 1200 1470 6 88 20 
Toz şeker 3800 5100 26,15 1333 65 
Domates salçası 1600 2090 23 480 70 
Patates 8500 11200 6,50 728 
Makarna 2100 2700 30 810 
Zeytındanesi 1300 1780 25 445 
Sabun 3800 4800 25 1200 
Kaşarpeyniri 1480 1850 50 925 
Un 3900 4840 17,50 847 
Kuru üzüm N. 12 2875 3000 15 450 
Kok kömürü 190000 220000 :ı 6600 
Ağaç kömürü 8500 11000 4 440 
Odun (meşe) 40875 48750 1,25 609 37 
Kok Doküm için 5 ton 3000 tonu 150 
Maden linit 5 ,, 700 ,, 35 
Madenkömürü yıkanmış 25 ,, 1250 ,, 312 50 
Pik maden 4 ,, 7500 ,, 300 
Maden kumu 25 ,, 1400 ,, 350 
Pirinç ,, 1 ,, 2200 ,, 22 

lzmir kız ve erkek liseleri pd .ı-.yonları ile Erkek öğretmen ve 
bölge san' at okulunun 1935 Finansal yılı için yukarıda cins ve 
nicelikleri yazılı (32) kalem yiyecek ve yaka(·ağın ihtiyaçları 

21-10-1935 tarih'.nden başlıyarak üstermesi 1935 ikinci Teşrin 
altıncı Çarşamba günü saat onbeşte İzmir Kültür direktörlüğünde 

toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi gün 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin herbirinin kar
şısında tasınlanarak gösterilen bedellerinin yüzde yedi buçuk 

nisbetindeki süreksiz pey akça!arını malsandığına yatırarak ala
... akları alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda bulun· 

malan bildirilir. 
Şartnameleri h~rgün saat 10 dan 12 ye kadar Kız lise.sinde 

görülür. 21-25-29-2 (3333) 

ON 
Ampullü dört köşe 

Küçük cep 

No. 4611 
ro ı · .. ~ ı • .ae rı 

O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayaniu 
çantasıııda her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır 

Ağırlığı 38 gramdır 
Yirminci asrın en son icat ettiği ç1>k küçiik cep feneridir 

-P////////////L/////X//f////////////////hV//////LL//, 

DEPOSU : lzmirde Sulu han civarında 28/9 

Ana.~olu Hurdavat mağazası 
Odemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

Devlet dem!r~· ollarından: 
25-10-935 Cuma gününden itibaren Denizliden saat (5.38: de 

ve Nazilliden (18.36) da hareket etmek üzere Donizli - Nazilli 
arasında hergün azimet ve avdet bir oto Ray iahrik edilecektir 

23-25 3496 (3352) 
§ 1 ikinci teşrin 1935 tarihinden başlıyarak ve yeni bildirime 

değin Pazar ve Pazartesi ğünleri lzmirden Somaya; Pazartesi 
ve Salı günleri Somadan lzmire, aşağıda gösterilen saatlarda 
muhtelit yolcu katarları işliyecektir • 

lzmirden 
Manisa 
Soma 
Somadan 

Varış saat .. .. 18,22 
22 

Manisa " " 6,56 
lzmire " " 10,25 

Kalkış saat 15,50 
.. .. 18,45 

.. .. 

.. u 
3,20 
7,18 

Fazla bilği için istasyonlara uğramalara sayın halka ilan olunur. 
25-27 3503 (3359) 

• 

TER___ 

PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen iıale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 

kullanabilirler. 
RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir ıa· 

man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 
RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür· 

Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaştırır. r 
RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlike 1 

hastalıkların önünü alır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etıııe· 
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mt!k baharlarımızı, 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 ~e Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayııııt· 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 

!arının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 



1;;;;, __ Sahıte u 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
RQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
b ~ ~ HERMES vapuru 21 
.ırıncı teşrinden 26 birinci teş
rıne kadar yük alacaktır. 
S ~ .- GANYMEDES vapuru 
. ıkınci teşrinden 8 ikinci teş
rıne kadar yük alacaktır. 

~. v. 1 
"'W'. F. H. \ 'an Der , 

Zet• & (:o. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TROJA vapuru halen lima
nımızda o'.up Hal!lburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ 

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 zaıranda 2 ikinci 

' V':.purculuk Türk anonim şirketi l 
Ekspres postası 1 

Sakarya 
Fevkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t8 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da istan· 
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

Istanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa· 

Bı•rgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 
b' ?~NYMEDES vapuru 19 
ırıncı teşrinde bu limanlar için 

!'iik alacaktı . 

WASGENWALD vapuru 14 

birinci teşrinde bek!eniyor. 14 
birinci te şr . ne kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

, teşrine kadar L iverpool ve 
G!asgov için yük alacaktır. 

at tam 16 da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat 16 da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen· ı 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

Penbage - Danzig - Gdynia -
?slo ve lskandinavya l i man 1a rı 
için yük alacak olan vapurlar 
.k 3 - NORDLAND motörü 
1 i ·k· r k 1 lllci teşrinde buradan ha-
t et edecektir. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
Malta - Katanya - Cenova 

~arsilya - Barselon ve Cezair 
1ıııanları için yük alacak olan 
Vapurlar 

b· ~ ~ SUÇEAVA vapuru 27 

t 
ltincı teşrinde gelip 28 birinci e . 
fy?tnde hareket edecektir. 

olcu ve yük alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 
U Do~ru Anvers ve Gdynia 
llııınları için yük alacak olan 

Vapur. 

t ~AMIŞ : ilandaki hareket 

1 .~1hlerile navlundaki değişik
~ lerden acente mes'uliyet ka· 

ul etmez. 
d F aıla tafsilat için ikinci Kor· 

Onda Tahmil ve Tahliye bi
~ıısı arkasında FRA TELLi 

Perco vapur acentalığına mü
'•caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

ôOf<QZ;T~O~R-mg 

liya Göksin 
~lJERKEZ hastanesi 
'~ LAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
lk' B ınci beyler sokağı 
eyler hamamı karşısında 

S No. 41 
•at 3,5 dan saat 6 ya kadar 

E TELEFON 3686 
i,te)efon numarası 2505 

ı.... '-'l:rr/:;cııı~.::;ıııı:z,z:ıı;z..rz;;ıg:,ji~ıl -· ---

SOFIA motörü 31 birinci teş
rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada:- Anvers, 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 

DF.N NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BOSPHORUS motörü 23 bi· 

rinci teşrinde bekleniyor.Deppe 
Diinkerk ve Norveç limanlarına 
a1acakhr. · 

Arment Deppe - Anveu 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

tef!'inde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNF vapuru 5 ikinci 
teşrinde bek:eniyor. Anvers 
Direkt için yük alacaktır. 

American Eıı:port Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

N evyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

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

Tuna hattı 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Altın 
Damlasını 

Eczacı başı 

• ~eri 
• apar 

Taklitlerine aldanmayınız 

o~ı ., : 
Şifa 
Ec __ anesi 

S l:ınıir Tramvay ve Elektrik 
osyetesinden: 

g~~b~ke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın 27 nci ve 28nci 
fiacıbı k~aat ~ den 17 ye kadar Mesudiye caddesinde, Burnava, 
sayın e bır, Zu~b~I sokaklarında ve mücavir sokaklarda kesileceği 

a 0nelerımızce bilinmek üzere ilan olunur. 

. ~~n~~? l_lbaylı~ından: 
1leçeler· d ılıne baglı Turgutlu, Salihli, Gördes ve kırkağaç 
lla.ııı ın e boş bulunan Maliye tahsil müfettişliklerine talimat
Cağı:d muc.ibince bilimtihan muvaffak olanların tayinleri yapıla
lllü an ısteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Manisa ilbaylığına 

racaatları ilan olunur. 25-27-29 3505 (3360) 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapuru 30 birinci teş

rinde Lonc: ra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONTAN vaouru 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. 

-.,.tme~lig~·e111111 .. •TmomlemfmenİİiİlllA36•5m8ıım;.; 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

The General Steam Vavi
ırat ion co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde <?elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

Evi Ka.antina tramvay cad· l 
desi No. 596 Tel. 2545 

~rz7!2'iZZZZZYZZ.LZJU:ZZZZZ:Zzz:ı;;rıı,...... 
Mua;Iim Doktor 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarih leri, va
purların is'mleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

: A~met Hulôsi 
~ ALATAŞ 
~ iç hastalıkları doktoru ~ 
I~ Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
rz.rLZn 

Eczacı ~emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki; Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLiLER 
Şahidimainiz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgllneşi, Son hatıra, 
Menekıe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk tiıeler. 

Dikkat edeceiinlz iki nokta 
Yardır. 

l&J2 zx= 
Neden sizde içmiyorsunuz -~' • 

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapınalı ? 

Tecrübesi yapılmıf binlerce kifİye gençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Klna Lfttll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideaini görmeyen yoktur. 

' ' 

Birisi Eczacı Kemal Aktaı 
markası. • · ı 

Her eczanede bulunur. 

İkinciıi 

Hilal eczane~i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler ası!

larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

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

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

(1179 

1 
1 

1 Salon, yemek ve yatak odalarınızı H;~aççı 
Kardeşler mobiJyelerile süsleyiniz .•• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

-
•• .c· . . - . 

iZ Mi R 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin M<ı .. ı ~ ve E'abrikaeı: lzmirde lhlkapınardadır 
Yerli Pamulfu.:tlan At, 7 aygare, Köpekbaf, Def1trmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını havı her nMı Kabot bezi 
inıal eylı.wekte olup malları Avropıuıın ayni tip ıueoHu 
oatıııa faiktir. 

Telefon ııır o. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Ba.7'ra.k Ismir 

(H 1) Per. 



Avam kamarasında münakaşalar 
Loyd Corç soruyor: "Habeşistanı ezmek isteyen 
Italyanın sevkiyabnı durdurmak için ne yapddı? 
Eden diyor ki: '' lngiltere'nin 
saklanacak hiçbir şeyi yoktur 

çok 
Londra, 24 (Ö.R) - Avam 

•e lortlar kamaralan bugün de 
diş siyasa üzerinde münakaşa
larına devam etmişlerdir. 

llab~ imparatoru 
Ilkönce şurasına dikkat et

meli ki hemen aynı dakikada 
lngiliz ve Fransız başbakanları 
lngiliz - Ffansız dostluğundan 
ıöz açarak bunun, harp alan
ların da kurulduğu dakikadan
beri, nasıl olmak gerekse öyle 
olduğunu ve öyle kaldığını ha
brla lmışlardır. 

B. Baldvin bundan sonra ne 
bahaya olursa olsun müşterek 
güven sistemini bırakmak ni
yetinde olmadığını bi dirmiş ve 
bu sistem bırakılacak olursa 
Avrupanın ne kadar karanlık 
ihtimallerle karşılaşacağını bil
dirmiştir, 

Diğer bazı tenkitlere ceva
ben Başbakan, uluslar sosyetesi 
bütün diğer . devletlerinde iş
tirakini kazanmadıkça güçlük
lerle karşılaşacağını hatırlata
rak demiştir ki: 

- Büyük Britanya barışı 
sağlamak maksadile taahhütle
rini yerine getirmeye devam 
edecektir. 

Arsıulusal büyük bir buhran 
ortasında seçim mücadelesinin 
açılmasından dolayı hükümeti 
tenkid edenlere karşı da baş
bakan seçim tarihinin yakına 
alınmasını müdafaa etmiştir. 

Bundan sonra B. Loyd 
George'a cevab veren B. Eden 
demiş~ir ki: 

- B. Loyd George şüphe

ler uyandırmak İstiyor. Bizim 
saklanacak hiç bir şeyimiz yok
tur. 16 ncı maddenin üçüncü 
fıkrasına uygun olarak zorlama 
tedbirlerinin tatbiki için ne gibi 

teahhütler a.tına g rd•ğimizi 
soruyor. Teahhütlerimiz bu 
fıkranın içindedir. Ona göre 
daima birbirimize bu tedbirle
rin tatbiki i<' · n karşılıklı yar· 

Mussouı t . 

dıma mecburuz. Komitenin ra
poru ve bu madde taahhüt
lerimizin biricik esasıdır ve 
bundan başka hiç bir belge 
yoktur. 

B. Loyd George hüküme
tin neden iptidadan azimle ha
reket etmediğini sormuş ve bu 
yüzden anlaşmazlığın g•miş'e· 
mesine meydan verildiğini söy
lemiştir. 

Radikal sosyalistler partisinin yeni 
Bir başkan seçmesi muhte el 

Daladier 

Paris, 24 {Ö.R) - Radikal 

Sosyalist partisi kurultayı bu 
aabah Vagram salonunda açıl
dı. "Petit Journal., kurultayda 
değişik temayüller gözükece-

• 

gını, fakat parti doktrin birli
ğinin tehlikeye düşmiyeceğini 
yazıyor. Başlıca 4 mesele gö
rüşülecektir: 1- Fa, st sosyete
leri, 2- Bir türlü sonu ge'ır.i
yen ekonomik buhran, 3- Par
tinin Sosyalist ve Komünist 
paıtilerile birlikte halk cephe-
s ne iştiraki, 4- Barış meselesi. 

Paris. 24 (Özel) - Bugün ı 
Vagramda toplanan Radikal 
S,syalist partisiı~in kongresin
de partinin başkanlığı mese'esi 
mühim bir mese!e halindedir. 
Bay Herriot kendisinin baş
kanlıkta kalması için hiçbir 
istek dermeyan etmiş değildir. 
M. Kamil Şaton parti başkan
lığında B. Herriot' yu istihlaf 
etmeyi kabul etmiyecektir. Par
tinin en sol cenahı Daladyeyi 
parti başkanlığına geçirmek 

ı /l'll IOL 

arzusundadır. Gelecek seneki 
genel seçimde Radikal Sosya
list partisini hangi devlet ada
mının idare edeceği şimdiden 
düşünülmektedir. 

Londra' da bir Fransız - lngiliz 
Dostluk ·gösterişi yapıldı ... 

Londra, 24 (Ö.R) - Bugün 
güzel bir Fransn:-lngi iz dost· 
luk gösterisi olmuştur. Mareşal 
Petain lngiliz ve Fransız eski 
muharibler birliğinin şöleninde 
bulunmuştur. Fıansa tarafından 

birliğin başkanı olan B. Vogue 
lngiliz tarafı başkanı Lord 
Derby'ye toplantıda hazır bu
lnnamadığından dolayı teessü
rünü bildirmek üzere gönder-

1 

- --
" Geçirdiğimiz vahim arsıu

lusal dakikalarda, lngiliz-Fran
sız dostluğunun bazılarınca ta
nınmadığı sıralarda, bu dost · 
luğu hiç birşeyin bozamıyaca
ğını iki memleketin bilmesi 
lazımdır . ., 

Bu mektubu okuduktan sonra 
İngiliz ordusu Genel Kurmay 
Başkanı M<1reşalın sıhhatına 
kadehini kaldırmış ve çok 
müteheyyiç görünen Mareş:ıl 

müşterek zaferlerini kazandı
ran lngiliz - Fransız dostluğunu 
kutlulamıştır. 

Bundan sonra Fransa büyük 
elçisi B. Corbui çok alkışlanan 
bir söylev vererek Fransız -
lngi:iz dostluğunun barış için 
elzem olduğunu söylemiştir. 

Son hadiseler bu dostluğun 

20 sene önceki kadar kuvvetli 
ve kudretli olduğunu göster-

Fransa silah ambargosunun 
Hükümlerine hala uymıyor mu? 

Loyd Corç F ransanın hala Italyaya patlayıcı maddeler 
vermekte devam ettiğinden şikayet etti 

Londra, 24 (Ô.R) - Başba- tehlikesi üzerine dikkati celbe- mada yaplan görüşmelere!~ 
kan B. Baldvin lngiliz hüku- derek demiştir ki: Fransa Habeş işinden ügisiııl 
metince güdülen siyasanın bü- - Amerika uluslar sosyete- kesmiştir. Bunun manası şudııf. 
tün dominyonlar tarafından sine girmemişse bunun sebebi ltalyaya tam bir serbesti ver· 
tasvib edildiğini söyliyerek andlaşmadaki maddelerdir ve miştir. Buna garşı, Italyan ıııı; 
Italyan-Habeş anlaşmazlığının bu maddeler bir gün uluslar dudunu askerden boşaltııı11 

halli için bulunacak çarenin üç sosyetesini öldürecektir. imkanını veren çok önemli t•' 
tarafı, yani hem ltalyayı, hem vizat elde etmiştir. Dış baiıııJll 
Habeşistanı, hem de Uluslar bu işleri biliyor mu? 
sosyetesini tatmin etmesi lazım Sir Samuel Hoor -- Hayır· 
geldiğini söylemiştir. (Mecliste hareket) . 

ııı-Bu gün de dış siyasa üze- B. Lobyd George - işte 
rindeki münakaşa Avam Ka- zim güçlüklerimizin bir saflııı•' 
marasında devam etmiştir. daha. Şu güdülen gizli diplo• 
Öğle vakti meclis baştanbaşa ~· masi yolile okıp biteni öğreJI' 
dolmuştu. Bu celsenin uyan- mek imkanı kalmıyor. 
dırdığı ilgi iki başlı idi. Bay ı Hiç olmazsa, Habeşistan• eJ' 
Baldvin genel seçim hakkında- mek için Italyıwa· yapılan se•· 
ki kararı bildırecekti. Bu ka- kiyatın önüne geçiııeküzere ıı• 
rara göre, seçim 14 ikinci teş- düşünülmüştür? . ıııı· rinde yapılacak ve seçmenler Loyd Corç B. Eden şu son günlere . ·bl 
karşılaşan 1500 namzed ara- B. Lloyd George söz alarak dar hiç bir hükümetin bu gı 

Sir Sanıuel Hoare 
sından istediklerini secçecek
lerdir. Yeni Avam Kamarası 
"speaker., başkanını seçmek 
ve yemin vermek üzere 26 son 
teşrinde toplanacak, fakat asıl 
ça!ışma üresi 3 ilkkanunda açı· 
lac:ıktır. · 

Başbakan sözüne devamla 
c! miştir ki: 

U. sosyetesinin giriştiği işde 

muvaffak olmaması ihtimalini 
düşünmek is•emiyoruz. Fakat 
hiç o!mazsa böyle bir ihtimal 

halinde nasıl bir tavır takınaca
ğımızı bilmemiz lazımdır.Barışın 
menfaatleri de bizim kuvveti
mızı yeniden yapmamızı ve 
bazı boşlukları doldurmamızı 
icap ettirir. 

Huna cevap veren işçi partisi 
şefi Majör Attlee dış siyasaya 
bir diyeceği olmadığını bildir
miş.fakat işsizlik meselesindeki 
hareketsizliğinden dolayı hükü

mete karşı bir takbih layihası 
verece,;ıini bildirmiştir. Ancak 
avam kamarasında yarın fesih 
edilinciye kadar bütün vaktı 

ltalyan - Habeş işi üzeriude Ce
nevrede yapılan müzakerenin 
geniş bir tavsiyeden başka 

birşey olmadığını söylemiş ve 
lngilterenin Akdenizden filo
sonu çekmesinin Habeşistanda 
barışı kolaylaştırmıyacağını ha
tırlattıktan sonra Fransanın, 

Cenevrede verilen ambargo 

kararına rağmen, Italyaya ha
la külliyetli miktarda patlayıcı 

maddeler göndermesinden şi
kayet etmiştir. 

Sarih malümat sahibi oldu
ğunu iddia ettiği için sir Sa-

Sir Çember/ayn 

muel Hoare bu haberlerin ına
nılacak bir kaynaktan mı çık

tığını sormuştur. 

Bay Loyd George kay
naklarını hususi olarak dış 
bakanına bildireceğini vadet
tikten sonra Fransanın rolü 
üzerinde şiddetli tenkitler yap
mış ve demiştir ki: 

- Geçen son Kanunda Ro-

Baldvin . tıit 
sevkiyatı durdurmağa h.ıç 
mecburiyeti yoktu. Ambarll'

0 

kuan ancak 16 ıncı madde~): 
ı JUn olarak verilmiştir. 1Pll'~1 
t "e niçin daha önce harelıe 
:. eçmemiştir, diye sordular. 

Ingiliz hükümeti Ağust: 
c inda Italyaya btı:. uzlaşma te , 

ıde bulundu. Roma bu ııı 
ma yolile ihtilafın hallini re' 

c: tti. 
O dakikadan itibaren .13~ 

Mussolini hareketinin ne netıc 
vereceğini pekala biJiyorcl~· 
Zorlama tedbirlerine geliıı'e' 
bunların daha evvel kararlııf 

"rı'e ması imkanı yoktu. Zira o lı 
taarruz vaziyetini tesbit etıne 
.lazımdı. Şimdi, zorlama tedbir' 
!erinin tatbiki için koııulıı: 
mühletten öncs bir kotarııt t 
başanlacağını umarız. fıılı• 
Cenevre proğramında biçlılt' 
değişiklik yoktur . ., 

Kondilis Kabinesi 
mevkiini sağlamlaştırdı 

dış siyasa müzakeresine has- p . 24 (Ö R) A . d " d .1 . k r .,er 
arıs, . - tına an yon gon erı mesıne ara 

redilmiş olduğundan bu takri- bildiriliyor: Yakında yapılacak mişlerdir. f• 
rin gözönünde tutulması ihti- blebisit beklenirken hükümetin lstanbul, 24 (Özel) -: 5°

11
, 

mali yoktur. Zaten memleket ulusal meclisteki kuvveti çok yadan bildiriliyor : Bu!garıs;ııcle 
hüküm etin siyasetini mu ha \ı:e- sağlamlaşmıştır. Son günlerde da ve Makedonya bölgesııı _ 
me etmeğe çağrılıyor değil nahiye şarbayları toplantısı ya- kış bastırmış gibidir. Bazı r~ 
midir? pılmıştır. Bunlar kral Yor- !ere sağnaklı yağmurla~. Şi• 

Diğer bir çok hatipler söz giye tahtına geri gelmesi yerlere de kar düşmüştur. e• 
alarak B. B. Hoore ve Eden dolayısile bir tebrik telgrafı mendifer yolunda çalışan aıD 11 

çekmişler ve Yunanistana av- le'erin kampını su basınış, 0 

tarafından Cenevrede güdülen d t' d k d' · · k kı'şı' bog· ulmuştur. c ın e en ısını en ya ın 

siyasayı övmüşlerdir. ecnebi memlekette veya hiç Berlinden gelen haberle~" 
kar yaiJ' Eski bakanı Bay olmazsa Yunan kara sularında göre Silezyada da 
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