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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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lt~lyanlar Makaleye karşı büyük kuvvetler yığdılar 
Burasile birlikte Musaaliyi de zaptetmeğe çahşacaklar 

• , ' 1 

. . , 

Fakat Ras Nasibu kuvvetli mevzilerde düşmanını bekliyor. Y ann baş ıyacak 
() a har in çok kanlı olacağı muhak aktır-Yerliler Aduad ki anıtı kmışlar 
l lstanbul, 2& (Özel) -

1 °ndradan gelen haber-
erde ltalyanrarın önU

"1lizdekl 2.B llkteşrın 
l>a~at-tesi günU Makalle
~I ve Musaali dağını 
~ aptetmek maksadıyla 
lı ritrede, Berbera-Clcl
' a Yolunu ke mek mak
ta adıyıe de Ogaden cep-
esınde büyU taarruza 

:eçece leri bildiriliyor. 
hlu kom ine taarruzun 
~ &ru General Badoğli-
0nun General De Bono 
:~kanı harblyesiyle son 
e 0 ru melerlnde t esbit 
~ilrnı tir. ltalyanlar Fa

b lrnin yıldönümU olan 
~ llgUnde bUyUk bir mu
l'rlaffaklyet kazanmak 
t "k adıyla hareket ede
lQekıerdlr. Harekr.te bU
~ il uçak filoları ve hafif 

ler vermiş olduğu biliniyor. 
KUVVETLi MEVZiLER 

Adis - Ababa, 26 (A.A) -
Ogadenden gelen haberlere 
göre genel karargahını Sasa
banede kurmuş olan Ras Na
sibu ltalyanların muhtemel ta
arruzuna lcarşı gelebilmek için 

nun Habeş kızıl haç teşkilitını 
kurmak için geldiği söylenmit
ti. Sonradan anlaşıldığına ge>. 
re gelen heyet bir süel he
yetidir. 

KONT VİNCİ GiTTi 
ltalya elçisi Kont de Vinci 

ta~ı~~r yard•mcı ola- . . . . . ~ 
))•v dır. General De n0110 lfabcşlmn kuvveet/ı mevzılenm almaga ralışall tanklar Yerlilerin bombaladıkları Adua anıh 

g ıger taraftan Habeş ordusu kuvvetli mevziler vücuda ge- daha sayısız askerler s!lah bek- Cepheden gelen yol- KÖ)r pazarlarının hali ile ltalyan ataşemilteri Kalderini 
h:k~~ .~ur~ayı bu .. hücumu tirmektedir. lemektedir. Bunlar ş~_mdiJik cuların bı ldirdiklerine büsbütün değişmiştir. bugün Adis Ababa'dan trenle 
biri ~ı~ı cıhetle butün ted- SAYISIZ ASKERLER mızrak ve kalkanlarla musellah •• • BİR MISIR ASKERi ayrılmışlardır. 12 Ilkteşrindo 
lfabrını . ona gö.re ~lmışhr. .SiLAH BEKLiYOR olarak ihtiyatta tutulmaktadır. gore on hınlerce Habeş HEYETi ADIS-ABABADA Habeşistandan çıkmaları ken· 
ıı~ J>e:~:~n Musaalı dagını h~r Paris. (Ö.R) - .. Paris-Midi,, B'!nlar m.uh~rebe~~ .. iştir~.~ .. et- Ras Seyuma başvura- Paris, (Ö.R.) _ Adis -Aba- dilerine bildirildiği halde 
d"'f na olursa olsun mu- gazetesinin Atlis-Ababa ay'arı mıyecek ısede gogus goguse k d ) ) b d "P · M'd' t · reddetmişlerdi Bir konsolo-.. aa ed k . - . . . .. .. .· ,. . ,. rara or uya a ınma a- ~ ~~. ans -. ı ı"gaze esın~ . . . . 

•• ~atla . ece lerı ve _bu ma_k bıldırıyor: Habeşler butun sılah çarpışma~ _ımkanı olunce ita)- . • bıldırılıyor: Bır Mısır heyeti sun gelmesını beklıyorlardı. Bu 
'•• ••• !ınr,aratorun kesın emır· Jarı askere daS?ıttıktan sonra yanların tçıne saldıracaklardır. rını ıstemektedırler. buraya gelmiştir ilk önce bu- _ Sonu 4 üncü salıi/rde _ 
~ .. ··································································································································································~················<i·········;·~···························································· .... 

ı eniste de Sovyetlere ma glup o dok Mussolini Negüse 
Barış teklif etti ... Bugün misafirlerimizle 

Tak mın teşkilinde 
maç ya ılacaktır 

a 2'ÖS erilmeli 
son 
ük i~. 

Fakat Harb Devam 
Edecek ..• lngiltere 

Kızıl Denizi 
Kapıyacak 

Adis - Ababa, 26 (A.A) 
Burada söylendığine göre B. 
Mussoliniden hiç bir müzakere 
teklifi alınmamıştır. lngiliz dip-
lomatik mahafilinin düşündügü 
gibi buiünkü sükün fırtına

dan evvelki bir ıükündür. 

Buradaki diplomatik mabafil 
lkinciteşrin ayı içinde büyük 
muharebeler olabileceği fikrin
dedirler. Çünkü İngiltere kızıl 
denizi kapamaya kati karar 
vermiştir. Hatta ırarla söyJen
diğine göre Aden limanı şim-
diden her türlü muameleye ka
patılmış ve şehir kadınlar ile 
çocuklardan tahliye edilmiştir. 

Pa:-is, 26 (Ö.R) - .. Paris, 
Midi " Adisababa'dan haber 
alıyor: Burada dolaşan bir ha
qere göre, ltalya üçüncü bir 
şahıs vasıtasile Habeş impara
toruna başvurarak doğrudan 
doğruya müzakereye girişib 
gırışcmiyecegıuı sormuştur. 

Adisababadaki bfitün elçilikler 
bu haberi hükQınetlerine bil· 
dirmişlerdir. 



• ar 
Herşeyin 
Fevkindedir .. 
Almanyada nasyonal sosya

iizmin muvaffakiyetleri sebep· 
lerini araştırırken bazı psiko
lo jik noktaları da göz önünden 
uzak tutmamak lazımgelir. Bü
tün dünya bilir ki Almanlar 
berşeyden önce asker bir mil
lettir. Otoriteye değer verir
ler. Disipline riayetkardırlar. 
Üniformaya d~kündürler. Em
re ve kanuna olan itaatkarlık
ları için bin bir misal gösteri
lebilir. 

Bana şöyle de bir hikaye anlat 
talar. Oldukça eski zamanlarda 
Almanyada bir ihtilal çıkmış .• 
ihtilalciler Berlin üzerine yü
rümüşler. Hükumet ihtilali bas
tırabilecek kuvvete sahih bu
lunmı yormuş. Vakıt kazanmak 
için ihtilalcileri oyalamak ted
birleri düşünülmliş. Seriinin 
medhallerine birer levha asıl
ma : 

- Belediyenin emrile bu so
kaktan geçmek yasaktır. lhti
lilciler dönmüşler dolaşmışlar, 
lbtilll esnasında bile emre 
itaatlarından Berline gireme
mişler. Bu fırsattan istifade 
eden hükumet de tedbirlerini 
almış. 

Hikaye doğrumudur bilmem. 
Fakat herhalde Alman ulu
sunun emre olan itaab bu de
rece kuvvetlidir. 

Mesela bugün bile Berlin 
• sok klannın bir çokJannın dört 
yol ağızlarında otomatik elek· 
trik fenerleri ile münakalit 
idare ediliyor. Polis pek fazla 
izdih m olan yerlerde bulunur. 
Fenerlerin ipretlerine itaat 
etmiyen bir tek ferde rastla
madım. Mesali bir şoför yol 
ağzına geliyor. Önünde in
san dahi olmasa kırmızı 
İ§aret varsa asla geçmiyor. 
Bekliyor, ta ki fener yeşil 
işaretini verinceye kadar •• 
in an akınları da aynıdır. Oto
mobil bulunmasa bile yolun 
aerbestisini gösteren işareti gö
rünce hiç bir kimse hir taraf
tan öbür tarafa geçmeği ak
lından geçirmiyor. Binaenaleyh 
Nasyonal Sosyalizmin otoritesi, 

hUrriyet ve münakaşa mefhum
larını ilga eylemesi Alman mil
letine pek fazla ağır gelmemiş
tir.Parti teşkilatı tetkik edilince 
görülüyor ki organizasyon ta
mamen ordu sisteminin aynıdır. 
Fırka azalannın hepsinin resmi 
Uniformalan mevkilerine, Üzer-

lerine aldıkları vazifelerin de
ğerine göre rütbeleri, yakala
nnda hususi alametleri vardır. 
Vazife esnasında bütün fırka
lılar resmi elbiselerini giyerler. 

Parti vazife i berşeyin üstün
de tutuluyor. Tasavvur ediniz 
ki bir banka memuu partilidir. 
Herhangi bir iş için partiden 
çağmlmıştır. O, bankadaki şe
fine haber vererek derhal ça
ğmlan vazifeye koşmağa mec
burdur. Banka müdüriyeti büro 
şefi, yn bnakadaki işinin azlıiı 
veya çokluğu onu bir dakika 
geri alıkoyamaz. Önce parti 
vazifesi ondan sonra diğer iş
ler gelmektedir. 

Bir fikre, bir teşekküle bu 

ütü Cumuriyet ...... .. .... 
Muhtelif yerlerde Bayramında geçid 

piyasa açıldı 1resminde mekteb-
• 

erın sırası 
Tütün piyasası bazı yerlerde 

hararetlenmeğe başlamıştır. 

Muğla ve Sökede açılan piya
sa üzerine muhtelif tütün kum
panyalan hararetle mübayeata 
başlamışlardır. 

' Kültür Direktörlüğü, Cumu
I riyet bayramı münasebdile 
i ~~ek geçid resmi ve gerek 

Fiatler 80 - 90 kuruş arasın
dadır. Yalnız inhisarlar idaresi 
ile felemenk tütün kumpan
yası yüz kuruştan tütün almış
lardır. Çinede de piyasa açıl
mış ve inhisarlar idaresi 100 
102 kuruştan tütün almıştır. 

1 

Cumuriyet alanında duruş es
nas ında muhtelıf mekteblerin 
ne şekilde hareket edecekleri 
hakkında mekteblere bir bil-

Milasda Karaovada inhisar
lar id resi yüz beş kuruştan 
bir miktar tütün almışbr. 

Varidat direktörlüğü 
Milli emlak dairesindeki zim

met tahkikatı dolayısiyle eli 
i~den çektirilm ş olan Varidat 
tahakkuk direktörü bay Akifin 
yerine Finans bakanlığınca va
ridat direktörlüğü mümeyyiıi 
lsmail Hakkı vekil olarak atan- 1 
mışbr. 

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

dirim göndermiştir. 
Mekteb!erin sıra şekli şudur: 

Kız lisesi, erkek lisesi, kıı ve 
erkek öğretmen okulları, Ka
rataş, Karşıyaka, Buca orta 
okulları, kız koJlcji, Sen jozef 
Fransız, A\sancak, Dumlupınar, 
))uatepe, Hakimiyeti milliye, 
Halidbey, lnkılab, lsmetpaşa, 
kahramanlar, misakı milli, mü
dafaai hukuk, Necatibey, Oltı, 
Gazi, Güzelyalı, Sarıkamış, 
Sakarya, Şehidfadıl, Şehidfethi, 
Topaltı, Tınaztepe, Vali Kazım, 
Yıldırımkemal, zafer, Keçeciler, 
kız ve erkek Musevi, Kara.ta~, 
Musevi, Keçeciler Musevi ye
tim, Fransız kız ve erkek 
okulları. derece inanla, bağlı olmanın 

muvaffakıyet amillerini hazırlı· 
yacağında şüphe edilemez. 
Partiye ve sosyal yardıma ve
rilen değeri tebarüz ettirmek 
için başka bir misal daha gös
tereceğim. Almanlar biliriz ki 
tasarrufa çok riayetkardırlar. 
Hu usi hesaplarım gelirlerine 
göre bir bütçe ile tanzim eder
ler. Bir gün Almanyada tanış
bğım bir ı:at ile yemek yiyor .. 
duk. Söz hayat pababhğma in
tikal etti. Türkiye ile Almanya 
arasında bazı mukayeseler ya
pıyorduk. Arkadaşım Alman
yada bayat pahalılığından, 
geçim zorluğundan bahsetti. 
ve iddialarım tevsik için de 
cep defterini çıkararak aile 
büdçeıinden bazı misaller gös
termeğe başladı. Ben karşılaş
bğım manzara karşısında açık 

s5yliyeyim esas mevzuu araş

tırmadan vazgeçtim. Çünkü bu 
aile bütçesinin takip ettiği sıra 
beni daha çok alakadar etmişti. 
Bu sırayı aynen kopya ettim 
buraya nakledeceğim: 

Muntazam elbisesi olmıyan 
talebe de törenden mahrum 
edamiyecektir. Bayramın okul-

1 da kutlulanma ve iş'enme ~ekli 

i
l müfredat programına göre 

yapılacakhr. 

1 - Parti aidatı, 2 - Fa
kirlere yardım, 3 - Hava teh
likesine yardım, 4 - Fakir
lere kışlık vardım, 5 - Parti 
arkadaılarına yardım, 6 -
Ailenin seğlık ihtiyaçları, 7 -
Amele teşkilatına yardım, 8 -
Gazete ve kitab mubayeatı, 

9 - Ev kirası, 10 - Moble, 
11 - Yemek, 12 - Lüks ve 
eğlence, 13 - Aile masrafı. 
Şu aile bütçesinin takib et

tiği sıraya bir göz atmak, is
tihdaf eylediği gayeyi düşün
mek, ve bilhassa en başda ve 
herteyden önce fırka aidatına 

yer verilmiş olmasını görmek 
zannederim ki, fırkahların par
tilerine olan bağlılıklannı an- 1 
latmağa kafi gelir. Ve böyle 

1
, 

bir büdçe kuran aile reisne 
idealist denmez de ne denir? ( 
~ak.k.ı 

---
lzm·rd 
Erkekler {a!ladır 

Yapılmış olan genel sayıma 
göre belediye hududu içind"! 
84943 kadın ve 90467 erkek 
olmak üzere 175400 kişi var
dır. Şehrimizde erkek rıüfus, 
kadından 5524 fazladır. -·- -
Yarım gün 
Tedrisatta 

ilk okullarda yarım gün ted· 
risatı münasebetile vazifeleri 
öğleden sonra olan öğretmen

lerin sabahtan mektept~ bu
lunmalarına lüzum olmadığı 
kültür direktörlüğünden alaka
darlara bildirilmiştir. --·-- -

Tuz Nakliyatı 
Tuzladan yüklenecek ve li

manlarımıza gönderilecek tuz

lardan tonunda 12,5 kuruş ve 
ecnebi memleketlerine gönderi
lecek tuzun tonundan da 25kuruş 
alınması alakadarlara bildiril
miştir. 

At koşuları 
At koşuları için şimdiye ka

dar gönderilmekte olan dave
tiyeler bakanlığın cmrile kal
dırılmtf ve badema hiç bir 
kimsenin parasız koşulara gir
memesi bildirilmiştir. 

Bay Hamdi 
lzmir posta merkez müdü

riyeti vekaletine başmemur B. 
Hamdi atanmıştır. 

BUGÜN 
.. enenin ilk 

Zaferi: DE 

ödemişte ····-IIava Kurumuna 
Yardım 

Ödemişte tütün ve içki sa
tıcısı bay lbrahim, un tecimeni 
bay Şuayip Hilmi ve Ali Kemal 
Akseki Ticard bankasına aid 
aksiyonlarını tamamen hava 

kurumuna bağışlamak suretile 
yardımda bulunmuş oldukları 

memnuniyetle haber alınmıştır. 
J ......... ,. 

Bay Naşid 
Tekaüt oldu 

43 senelik bir memuriyet ha
yatına malik olan ve 25 sene 
fasılasız olarak lzmirde posta 

müdürlüğünü yapan, harekatı 
milliye esnasında bir çok hiz
metleri sebkeden lzmir posta 
müdürü bay Naşid müddetini 

faılasile doldurduğundan teka
üd olmuştur. Bay Naşid memu
riyet hayatında bir çok takdir
nameler almış, maiyetine ve 
muhite kendisini çok sevdir
mişti. 

Define yokmu~ 
Bozyakada eski lzmir mev

kiinde bir define bulunduğu 
hakkında Milli emlak müdür-

lüğüne yapılan ihbar üzerine 
üç gün süren araştırmada hiç 
birşey bulunamamıştır. 

Urla yolunda 
Bir kaza oldu 
Dün lzm:rden Urlaya giden 

ve Urla Şarbaylık [8] sayıda 
mukayyed bulunan kamyon 

Helvacıboğazı denilen dar vi
rajda bir kaza geçirmiştir. 
Direksiyonu kullanan Mustafa 
soğukkanhhkla hareket etme
seydi kamyon denize uçacaktı. 

Mustafa tehlikeyi hissedince 
kamyonu yana yahrmak sure
tile kazanın önüne geçmiştir. 

Yolculardan birkaçı hafif su
rette yaralanmıştır. Adliye 
meseleye vazıyed etmiştir. 

~lua vene edilecek 
"' 

Zimmetine para geçirmekten 
maznun ve mevkuf bulunan sa• 
bil sıhhiye muhasibi mes'ulü 
Euat mahkemenin gördüğü lü
zum üzerine dün lstanbul tıbbı 
adlisine berayı muayene gön
derilmştir. 

Milli emlakin 
Alacağı olan paralar 

Emlaki milliye eşhas üzerinde 
3 buçuk milyon lira alacağı için 
icrai takibata devam etmek-

dir. Yalnız satılmlŞ olan bina
ların taksit bedeli olan 1,S 
milyon liralık alacak maliye 
tahsil ıubelerine devredilmişt:r. 

•••••••• 
Bayındırlık direktörü 

Şehrimiz bayındırlık direk
törlüğüne atanan Çanakkale 
bayındırlık direktörü bay Asım 
bugün şehrimize gelecektir. 

•• 

Oğretme ....... -
Aylıklarına zam 

Görenler 
lzmir kız lisesi tarih öğret-

meni bayan Selimenin ders 
t I saatı azaltıldığından ücretinden 

1

10 lırası tenzil edilmiştir. Erkek 
öğretmen okulu Tabiıye öğret
meni bayan Ratibeden 16 lira, 

1 
Riyaziye öğretmeni bay Ah
medden altı lira, kız öğretmen 

l okulu tarih ve coğrafya öğret-
meni bay Kemalden 8 lira, 
bay gazaliden 6 lira tenzil 
edilmiştir. Riyaziye öğretmeni 

havan Huriyenin ücretine 24 , 
Tabiiye öğretmeni Düriyenin 
ücretine 12, Terbiye Ruhiyat 
öğretmeni bayan Nezahete 19, 
Riyaziye öğretmeni bay Vahaba 
14, Kız lisesi riyaziye öğret
meni bay Cevdete 9, bayan 
Fahriyeye 10, Tedris usul öğ
retmeni bayan medideye 10, 
erkek öğretmen okulu tarih 

cografya öğretmeni bay Ziyaya 
24, bay Şerefe 24, riyaziye öğ
retmeni bay Akife 4, Türkçe 
yardımcı öğretmeni bay Kemale 
60, Erke lisesi fizik öğretmeni 

bay Halide 45, yurd bilgisi 
öğretmeni bay Nureddine 36, 
Coğrafya öğretmeni bay Ziya
ya otuz, Türkçe öğretmeni bay 
Kemale 24, riyaziye öğretmeni 

bay Nazmiye 20, tabiiye öğ-
' retmeni bay Necatiye 36, orta 

mektep Türkçe öğretmeni bay 
Şakire kırk, riyaziye öğretmeni 
bayan Behiceye 8, erkek lisesi 
riyaziye öğretmeni bay izzete 
25, orta mektep Türkçe öğ
retmeni bayan Müfideye 8, 
tarih coğrafya öğretmeni bayan 
Nigare 24 Buca orta mektebi 

beden terbiyesi öğretmeni bay 
Kemala dört, Türkce öğretmeni 
bayan Fikriyeye 24, Erkek 
lisesi Almanca öğretmeni bay 
Saime 20, riyaziye öğretmeni 
bay Cemile 16, Buca orta 
mektebi riyaziye öğretmeni bay 
Halide 60 lira zam olunmuştur. ........... 
Mekteplerin tatili 

Kültür bakanlığından şehri
miz kültür direktörlüğüne ge
len bir telgrafta cumhuriyet 
bayramı münasebetile bütün 
mekteplerin pazartesi sabahın
dan itibaren üç gün kapalı 
bulunacağı bildirilmiştir. 

Deb~~ .. ·;~fası 
Elhamrada gösterilen define 

adası filmi türkçe sözlii oluşile 
pek makbule geçmektedir. 

Dublaj usulile türkçe söylenil
miş bu filim de şayana hayref 
sahneler güzel türkçemizle büs-

bütün zenginleşmektedir. Sine
macılık tekniğinde mühim rol 
yapan Dublaj işi her hangi bir 
filmi her hangi bir memlekette 

l kendi diWe söyletmek l'ibi bir 

1 
harika yaratmaktadır. Define 

J 

adasan görenler sözlerimizi tas
dik etmekte geç kalmiyacak
lardır. Zannederiz. 

•• 
KOŞEı l Er r 

Bir ahlaksız tk 
Gece saat 10, 11 vardı ga 

liba, Bahribabanın önünden 
geçen caddeden ilerliyorum· 
Ortalık bir iki saat evveline 
nisbetle tenhaca idi. 

Derken ileride korkak bir 
acele ile hızlı hızlı yürüyen dil· 
berce bir kı;r. sökün etti. Ara· 
sıra arkasına bakıyor ve daha 

hızlanıyordu. Üflun arkasından 
heman 20-30 adım geride bir 
delikanlı belirdi. Bellidi ki, kııı 
takib ediyor, kız de bu takip· 

ten korkmuş önünden kaçıyor. 
Önümden geçtiler. Fahat bende 
merak uyandı, döndüm gözle· 
rimle onlan takibettim.Bir aralık 
ışıkların tutamadığı loş bir yer 

de delikanlı hızlanıp kızın yan~
na sokuldu. Bir şey söyleıP•Ş 
olsa gerek ki kız birden bire 

durdu ve delikanlının yüıüne 
bakmadan, sözüne cevap "er
meden ters yüzüne dönüp kor 
mağa, kaçmağa başladı. 
Yüreğim hop! etti ve can 

burnuma geldi. Gönül: al elirıe 
bir sopa, şu delikanlıyı evire, 
çevire mükem,ıııel bir ıslat! diye 
hükmetti. 

Öyleya! ne vardı su biçare 
kızın arkasına takılacak. f'let' 
halinden belli idi ki kızcağıı 
namuslu ve terbiyeli .. , Takip• 
lere, söz atmalara alışğııı ft 

hatta bunlan arayan kadınlst 
yürüyüşlerinden seçilir. Naoıur 
lu kadınlar da yine yürüyiif ft 
tavırlarından belli olut• 
Kimbilir bu kızcağız nereytı 
ne mühim bir iş ic;in gidiyordll• 
Onu kimler bekliyordu? •. 

Sakağa Ç1kbğına çıkacai10ıı 
pişman olan korkudan, balecB0

' 

dan yorulup belki de bastı 
olan bu kız gibi daha nice t<tı 
ve kadınlanmı.z: pis, nıurd•' 
h A b' h' O t . O lbıtdıt ayvanı ır ıssın esın a 
hıza gelen züppelerin takıbiıtt• 

r 
söz atmalarına maruz kalıY0 

lar da işte böylece sessizce k0
' 

a· 
şup, kaçarak kurtuluyorlar, 1 ~ 
hut tehammül edip dinliyert 

eza duyuyorla~ . ~ 
Bu kabil kadınlar gidip tı" 

yet etmesini. bağırmasını çıı; 
ğırmasını da bilmezler, yabll. 
istemezler ki rezil bir hare1'tll 

., la' 
velev tahkır bile olsa agıı 
rindan söz çıksın ve buna teııeı· 
zül etsinler ... . ıo· 

Bunun eu cezri çaresı ~e l<İ 
leket gençliğinin bu şekılde 

1 
tecavüzlere karşı cephe aJııııJ5 ' 
harekete gelmesidir. Buna b~ıt~ 
zemez daha ne ahlaksıılı~ .. ~11 
var ki hepsi yine gençhğ1 d 
.şu~rlu hareketinden ioıd' 
arıyor. e11 

Mesela : Sokaktan geç~rlc iiJ' 
inat nazarlarla pençerelerı ! e 

• f 
me, kapılardan içeri pıs .,. 
inat bakışlar saldırmak, pe 0, 
çerede, kapıda gördüğüne ıo ~. 
nasebetsiz işaretler yaP'°:" 
münasebetsiz söıler atıJJtl fİ 
pespayelik yapan külbaobe W 
züppe, terelelli ne kiıJJ•e 

0
e 

var. Bunlar bu yapbklarııı!; e' 
kadar kötü olduğunu bı '!' ;ıı 
dikten başka işaret ettikl~"or 
söz attıklarının hoşuna gı ~ıtı 
zannına bile düşerler • .AY1P 

ayıp.. -rokcfJI 

SiNEMASINDA 

HABEŞ 
l'ALYA 

s 
HARBiNE AiT iLK 
VE HABEŞ CE HELElli 

Tamamen 'fürkçe 
Sözlü 

SESLi FiLM 
E FAALiYET 



,,.:7 Tef rı nıevel t9as 

Başbakanımız diyor 
Bu sayıda· ve bu-artışta · bir millet 
insanlığın istinad edebıleceği başlıca 

Temellerinden biri olabilir 
Başbakan Genel nüf .ıs sayı

~ının sonucu hakkında şunları 
0Ylemiştir: 

s ''- işin en ehemiyetli tarafı 
.;.vınıın doğru o!arak yapılması 
~:· _Buna çok ehemmiyet veril 
I ştır. Sayanların ye sayılan-:kk bu noktada gösterdikleri 
ed at ve özen hizi müsterih 

ecek kuvvettedir. 
ın~Sayım işinde çalışan yabancı 
Uethassısda beni bilhassa ge-

:~. bu nokta üstünde tatmin 
d lı. Türkiye, nüfus sayımların-
} a, en doğru netice alınan yer 
erden biri olmuştur. 

Giritte 
~ lhtilcil Yoktur 
llna Ajansı Böyle dlyor-
Set3nikte Bir Tören 

b· Atina, 26 (Ö.R) - iç bakam 
.hır bildirik neşrederek Giritte 
l til ~ l k l k a çı tıp-ına dair dış mem-
e etlerde yayılan haberleri 
>'alanlamışbr. Giritte sükunet 
°'ltdır. 

Atina ajansı şu notayı neş
r~tnı· r l ış ır: Yunan ulusu 1912 
~ • .• ~6 ilkteşrininde ahnan Se-
nıgın zaptı yıldönümünü 

~atlak bir surette kutlulamağa 
~~ırlanırken Girid 'de ihtilal 

Çlttt - h k l k ıgı a kında yabancı mem-
e etlere yayılan haberi hay
~etlc karşılamıştır. Atina Ajansı 
unun 'd - .. ı • esassız oı ugunu soy e-
~cge salahiy~ttardır. Bu haber 
ı:~ kıtaaların gönderilmesinden 
lcıta t olsa gerektir. Fakat bu 
l>lc ~~r yalnız giride değil, 
t'tt bısıt esnasmda nizamı ko
m tnak için bütün adalara ve 
d e~leketin bertarafına gön
}':rı~rni~tir. Yüz!crce tevfikat 
llaPl dıgı da doğru değildir. 
ki şbakan Papaandrodan başka 
'llaltı~e tevkif edilmemiştir, Yu
la nıstanın her tarafında en 
~ bir sükünet vardır. 

h eneral Kondilis Selanikte 
,0 P;lacak şenliklerde büyük bir 

y ev verecektir. 

lJ Başbakan 
lusun heyecanını bil

diren telgraflara 
leşekkUr ediyor 

kaink~ra, 25 ( A.A ) - Bir 
}'~ haın vatansız tarafından 
"Ce ·· d haı on er Atatürke karşı 
t•sı~~anan menfur suikast kar• 
du~ a asıl ulusumuzun duy-
o ... !u heyecanı ve Ulu önderle <&-.n .. 1 
Yete ~.~ez eseri olan cumuri-

Sayım ma'.umatı üzerine mem 
leket dertlerini ğörüp anlamak 
ve tedbirler almak yolundayız. 
Bu da ş:iphe.siz, ancak doğru 

stat;stiklerle mümkün olabılir. 

16,188 767 rakamı biiyük ve 
kuvvetli neticedir. 927 sayı
mına göre artma payı, istd:· 
bali geniş ve ferah görmek 
için bize hak kazandırıy;;:' 
Güzel ülkem:zi bayındıracak 
ve müdafaa edecek olan bu 
sayıda ve bu artışta bir millet, 
insanlığın istinad edeceği baş
lıca temellerinden biri ola bilir.,, 

a Viyana 
Süel bir tören 

. Yapıldı 
Viyana, 26 (Ö.R) - Bazı 

alaylara harp sancağının veril
mesi dolayısile yapılan tören 
Avusturyanın istiklali lehinde 
bir gösteri olmuştur. Büyük bir 
halk yığını törende hazır bu
lunmuştur. Cumur başkanı adı
na askerlere şu diyev okun
muştur: "Bin yıllık bir tarihi 
olan yeni Avusturyanm elinize 
verilmiş bayrağını şerefle taşı
yacaksınız. Hem bu bin yıllık, 
tarihe hem de yarına layık ol
duğunuzu göstereceksiniz.,, 

Atatürk'e 
Ulusun bağlılığı 
TUrk Klmyaker 

Kurumunun telgrafa 
Ankara, 25 ( A.A ) - Cu

mur başkanımız, Ulu önderi-
miz Atatürk'e Türkiyede kim
yanın herhangi bir alanında 
çalışan meslekdaşlan ye
tiştikleri okul farkını gözetme· 
den bir araya toplamak ve 
böylece bir bilgi beraberliğile 
anayurdumuz için yüksek ön
derliğiniz altında çalışmak 
dileğile doğan Türkiye genel 
kimyakerler kurumunun üçüncü 
kurultayı yüksek varlığınıza 
olan tükenmez saygı ve sev
gilerile kırılma7. bağlarını sun
maya ve siz gözbebeğimize 
dikilecek fena bakışları bile 
çekemiyecek kadar sevginizle 
dolu olan Türk kimyakerleri
nin size kıymak istiyenlere 
duyduğu nefreti bildirmeye 
beni memur etti. 

Sonsuz saygılarla yüksek 
varlığınızın önünde eğilerek 
Türk kimyakerlerinin yurekten 
gelen bağlılıklarını sunarım. 

Türkiye genel kimyakerler 
kurumu kurultayı başkanı 

Ahmed Vefik UJuçay 

YENi A&IR 

e faa iyet 
•te er·n tatbiki lehinde lngil

er ' · kararı çok kat.di 
U. Üye§İ olmıyan devletlerin durumu sorulacak 

Paris, 26 (Ö.R) - ltalyan - Habeş anlaşmaz- dan Uluslar sosyetesi üye'erinin hazırlıkları 
lığının kotarılması için faaliyet üç cepheden hakkında fikirleri alınacak, diğer taraftan Al-
l:i rden yürümektedir. Bir taraftan askeri hare- manya gibi Uluslar üyesi olmıyan bazı memle-
ket usııli.i ve intizamla devam ediyor. Askeri ketlerin bergitelere karşı durumları sorulacaktır 
hareketleri durdurmak için sarfedilen diplomasi ve esasen bergitelerin muvaffakiyeti de mühim 
gayret 'cri de ikiye ayrılır : Müzakere yolu ve mikyasta bu duruma bağlıdır. Fakat lngiliz 
Cenevreden geçen bergiteler yolu. hükumeti bir taraftan Cenevre kararları böylece 

B. Edenin gelecek çarşamba günü Cenevreye tatbik edilirken öte taraftan diplomasi müzal.e-
hareket ve peı:.şembe günü varacağı hakkında relerine mani olmadığı fikrindedir. Frar.3anın da 

L d d h b U 
kanaati böyledir. 

on ra an gelen a e .. , 'uslar sosyetesini 
andlaşmasına sıkı bir bağlı 'ıkla assamble, tara- Bu satı ah sir Gt>org Clark dış bakanlığında 
fmdan kararlaştırılmış olan berQ"itelerin tatbiki bay Lavalla uzun uzadıya görüşmüştür. Bazı 

.. gazeteler Italyanın bazı tekliflerinin müzakere 
lt!hinde lngilterenin kat'i kararını göstermek- d ld e i iğini yazmışlarsa da böyle bir teklif mev-
tedir. Bununla beraber şunu hatırlatalım ki bu cut olmadığı salahiyettar çevrenlerde söy-
tatbik işi yavaş olacaktır. Çünkü bir defa bun- lenmektedir. ........ 

a ----~zlar diyorlar ki 
-----------------------

Sahife a 

iki tren 
Müsademe etti 
Semplon e~·ır pre~i 12 

saat geç geldi 
lslanLu, 26 ( Özel ) - Sır

bıstanm Yagodina i~tasyonunda 
kovansiyonel trenile marşan• 
diz treni karambol ya~tılar. 
Bu çarpışmada birkaç vagon 
parçalandı. Birçok ölü ve ya
ralı vardır. Ba yüzden bugün
kü Avrupa Semplon ekspresi 
12 s~at teehhürle gelecekf r. 

Kaçakçılarla 
Mücadele 

Ankara, 26 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafazk örgütü 61 kaçakçı 1516 
kilo gümrük kaç~ğı, 20 kilo 
inhisar kaçağı, 33,432 defter 
sigara gağıdı, 3568 gümüş 
mecidiye, 7 Türk lirası, 4 bi
siklet, 3 tüfek, 40 mermi ile 
14 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. 

RasSeyum 
Muhibide karar-

~ ef ve vazife bize Cenevrede gahını kurmuş 

ı k 
Bulunuyor. 

• Z yo U gösterme tedir,, A.'~~~.bd:~ 2~;ı~~;7~~~~:~· ;Ör• 
Paris,26 (Ö.R) - "Eclaireul de Nice,, gaze- ve ifadesinde tam bir otor~e ile Fransız siya- ltalyan uçakları Ras Seyumun 

tesi diyor ki: Fransanın bunca senlerdenberi sasının zaruretlerine işaret etti. On sene büyük Ambela bölğesinde Muhibi kı-
gerçelmesine çalıştığı müştpı·ek güvenlik tam bir gayretle müşterek güven binasını kurmağa yılarında karargahmı kurmuş 
bir hakikat olmak üzere iken düşüncesinden l F k olduğunu bildiriyor. Yine As-
sapması aklın almıyacağı birşey oldu. B. Her- ça ışan ransa artı geri çekilemez. Şeref ve mara haberlerine göre maki-
riot doğru söylemiştir. Sosyeteye sadakat bizim · vanfe bize Cenevrede güdeceğimiz yolu gös- nalı tüfenklerle mücehhez bir 
için, şerefimize ve menfaatimize uygun olan termektedir. lngilizler müşterek güven gerekli- Habeş kolu bugün de Aksuma 
bir vazifedir. ğini anlamak için on seneye muhtaç oldular. karşı bir taarruz yapmıştır. ltal-

"Derniercs Nouvelles de Strasbourg,, gazetesi Fransa tam bu netice elde edilmişken fikrini yan topçu ateşi bu taarruzu 
de şöyle diyor: B.Herriot sözünde tam bir sıfat değiştirecek değildir ya.. durdurmuştur. 

--~~====~:::::=~=- ~=···~====:::::::~~~~.:._ 
adyo elLiyotey'in Kemiklerini 

i Taşıyan Fransız Fil •• su on 
.. .,. ·-·· 

Londra, 26 (A.A) - B. Baldvin radyo ile yapılan bir söylevde 
demiştir ki: 
Eğey bütün uluslar, Uluslar sosyetesiyle birlik hareket etse

lerdi harbı durdurmak mümkün olurdu. Lakin ltalya, Almanya 
ve Japonya sosyetenin dıçmda kaldıkça buna imkan yoktur. 

B. Baldvin lngilterenin Cenevre andlaşmasma ve müşterek 
emniyete karşı sadakatını teyid ve yeniden silahlanma 
prensibini müdafaa etmiştir. Bundan önceki hükumetlerin başka 
devletler silahlarını artmp yenilerken donanmasını ihmal ettiklerini 
hatırlatan hatib, lngilterenin ölçüsüz teslihat dilemediğini lakin 
uluslar sosyetesine müzaheret siyasası bir harbe sebebiyet verdiği 
takdirde önemli bir rol oynıyacak olan deniz kuvvetlerinin 
modern bir hale konulmasını istediğini söylemiştir. 

Cebelüttarıktan Geçerken Bataryalat 
Saygı Salovu 

Paris, 26 (Ö.R) - Maraşal 
Lyautey':n kemiklerinin Fasa 
nakledilmesi Fransız hükumeti
ni meşgul etmektedir. Devlet 
bakanı B. Lou's Marin, bir 
söylev vererek demiştir ki: 

Açacaklardır 
Paris, 26 (Ö.R)- Büyük Bri

tanya büyük elçisi sir George 

Clerk başbakan ve dış bakanı 

bay Lavalı ziyaret ederek 
hükumeti adına bildirmiştir ki : 

Mareşal Lyautey'in cenazesini 
taşıyan Fransız filosu Cebe!üt-

lere Çozulmez bağlılığını gös
llldı ~ Yurdun her bucağmdan 
dttğgı binlerce te!graftan duy
bi)d~ derin kıvancı ayrı ayn 
başbtıneye vakit bulamıyan 
l~tit/ka~, Minnet ve teşekkür
'ian ın ıblağı için Anadolu 

Türkçe Sözlü lngiltered~ yıldırım 
Ak Kartal Süratli bir uçak yapıldı 

Bu törende dört bakanın bu
lunmasına karar vermekle, Ma
reşalın cesedini taşımak şerefi
ni Fransız donanmasına ver
mekle hükumet bu törenin bü

tün parlaklığını göstermek is
temiştir. Ben de Cumhur baş
kanım Fas Sultanı nezdinde 
temsil edeceğim. Böylece Ma
reşalın Rahatta son istira
hate dalmak isteği yerine 
gelecektir. O bir hırıstiyan gibi 
ölmüştür. Fakat islam kardeş
lerinin yanında yatmak iste
miştir. Böylece Fransa ile 
Fransaya kendisinin verdiği 
memleketi arasındaki bağları 
göstermiş olmuştur. 

tiirık boğazından geçerken 
oradaki bataryalar saygı salovu 
c-çncaldardır. lngiliz donanmn

sından dört harb gemisi boğazı 
geçen Fransız filosuna kahla-

sını tavsit etm c;tir. 

ıSeko:ı~~~ya çulU ve incir alacak 
~en ek~sl_avakya nıemJeketimiz
llıcir nıuhım miktarda üzüm ve 
~kor al~ağa karar vermiş ve 
~trni1~11ll bakanlığına müracaat 

Ş .ır. 

c Müsamereler 
betiJUıtıhuriyet bayramı münase
\kşa e Pazartesi ve çarşamba 
~.. nıları K t•t·· .. d .k. Usa ız ens ı usun e ı ı 

llıe:re verilecektir. 

LALEDE 
1 , 

Yolsuzluk tahkikat. 
Emlaki Milliyede yolsuzluk 

tahkikatı devam etmektedir. 
Haber aldığımıza göre posta 
vasıtasile gelen hava!elerin mu-
temet tarafından vezneye yatı
rılıp yatırıl~adıgı da tetkik 
edilmektedir. Tahkikat yakında 
adliyeye verilecektir. 

Herşeyi Gördünüz.. Herşeyi işittiniz .. 
Fakat, böyle bir program asla ... 

1- DONJUAN 
DUGLAS FERBANKS lzmlrde ilk defa 

2 KORKUNÇ SÜVARİ 
a - Türkçe Foks haberleri 
4 - Komik Mlkl 
'5 - Türkçe Fragmanlar •• V.s. 

Bunların hepsi bugün LALE'de 

Londra, 26 (A.A) - Daily Telgraf gazetesi hava endüstrisinin 
lngilterenin hava ihtiyaçlarını giderebilmek için tam verimi ile 
çalışmakta olduğunu yazmaktadır. Saatte 480 kilometre süratle 
gidebilecek yeni bir harp uçağına ve makinelere ait planlar 
bitmek üzeredir. Sonra bir stratosfer balonu da yapılacaktır. 

Londra, 26 (A.A) - Daily Herald gazetesi yazıyor: 
Avustuya topraklarında bulunan silah ve cephane fabrikaları 

ltaJyanın siparişlerini yetiştirmek için bütün faaliyetler!le çahş
maktadırlar. Bu siparişler Italyanların elinde bulunan Avsturya 
eshammın iadesi suretile yapılmaktadır. 

Telefon 3151 TAYYARE 
Senenin en buyük ve 

KA 
Sineması 

rak Mareşa!a saygı göstere
ceklerdir. 
Boğazdan geçerken lngiliz 

harp gemileri Eransız deniz 

bakanmm falamasım selamlaya

caklardır. Diğer cihetten İtal-
yan hüükfımeti de Mareşel 

Lyautey in cenazesini selam

lamak üzere iki kruuazör gön
derecektir. 

Telefon 3151 

kadar devam edecektir 

KA 
Çok kuvvetli bir nıusiki - görülmemiş danslar - nefis bir aşk macerası·Miami'nin cennet gibi tabii dekorları-tayyare numaralan 

OYNIYANLAR 
nı111111ıı•:ııwıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:::ııııııııııı:ı::ıııı::ıııı:ıı:::~:=::::r:ı::::sı::ıııı:ı1:: : a ı,LJ • Fred AST AIRE - GinS?er ROGERS - Dolores DEL RIYO • 
111111111111111~111111111111111111~1111111111111111111111111::11111:11:1::11:11:11::1::1:::::::::::::::::::::::::=:::::: 

AYRICA : FOKS dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) MIKI (karikatür komik) 
Cuma 15 - 17 - 19 - 21.15 ı Pa7.ar, pazartesi, salı, çarşamba 11,40 da başlıyacaktır 
Cumartesi 13 - 15 tenzilith talebe seansı Perşembe 15 - 17 - 19 - 21.15 

FIYA1.,LARDA DEGIŞIKLIK YOK1.,Ull 

4:< > 6< ~-U-:Et.-U-ST-U-:EI. 
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Casusların Avı 

.Cephe gerisinin esı·arı= . -. . 
: lk..tnci. ~ısım : - . 

-81-

v asilçikova ve Çar 
Çarın can damarına basnnştı. Zira harp 

lf zarsa saltanatlar yıkılacak diyordu 
iste Vasilçikovanın adı et

' afında şüpheler ve dedikodu
lar, böylece alıp yürümüştü. 
Fakat bu kadın çok km•vetli 
bir dayança sahiptL Rusyıının 
hakıki hükümdarı olan Çarın 

Aleksandra onu gözetiyordu. 
iki ay sonra Prenses Vasil

çikova Çar Nikolaya ikinci bir 
ınektub daha göndermişti. Bu 
defaki mektub Berlinden yazı
lıyordu. Ve şunları ihtiva 
ediyordu: 

Sa ınajestenize tekrar yaz
ınağa cüret ediyorum. Alman
yada esir bulunan yeğenimi 
görmek vesilesile buraya gel
dim. Hakikatta burada gördük
lerimi ve konuştuklarımı ma· 
jestelerine bildirmek istiyorum. 
Majeste, geçen ağustostanberi 
Klayn Vartenştaynda adeta 
esir bulunduğumu elbette bi
lirsiniz. Oradayken bahçeye 
çıkmaktan bile menedilmiştim. 
Burada, Almanyada serbestim. 
Diğer yabancıların A.lınanyada 

ve Berlinde haiz bulunmadık
ları bütün serbestilerden isti
fade ediyorum. Sa ma jestele
rinin ve imparatoriçenin hak· 
kımdaki teveccühlerini bilen 
Alınanya iınparatoru serbestimi 
sağlamıştır. 

Geçen şubatta Klayn Var
lenştaynde beni görmeğe gelen 
zevat barış' an bahsetmişlerdi. 
Rusya ile Almanya ve Avus
turyanın ayrıca barış yapmasını 

isteyenlerin görüşlerini bildir
ıniştim. Burada beni ziyaret 
edenler arasında Alınan hari
ciye nazırı Yon Yagovda bu
lunmaktadır. Kendisini çoktan 
beri tanıyordum. Hepsi Rusya 
ile münferid sulhu candan di
lemektedirler. 

Yon Yagov ziyaretler:ni sık
laştırml', bugüngü durumdan 
uzun uzadıya bahsetmiştir. 
Onun istemi ve malumatı da
hilinde olarak bunların Majes
telerine yazmaktayım. Görüş
melerimizi Fransızca yazıyorum. 
Zira Yagovla muhaveremiz 
Fransızca olmuştur. Bunlardan 
Almanyanın harbı bir dakika 
önce nihayetlendirmek arzu
sunun çok samimiğ olduğunu 
göreceksiniz. Almanya Rusya· 
nın muharip düşmanı değil, iş 

birliği sağlamak istiyen dostu 
ve müttefiki olmak emelindedir. 

"Almanyanın kuvvetli ve mo
narşist bir Rusyaya ihtiyacı 

vardır. iki komşu hanedan eski 
dostluk ananalariyle birlikte 
monarşist ananaları korumak 
mecburiyetindedirler . Harbın 
devamı hanedanların hayatı için 

bir tehlike teş 1<il etmektedir. 
Burada Rusyanın Fransayı 

terketmek istemediği biliniyor. 
Almanya bunun Rusya için bir 
şeref meselesi olduğunu da bi
liyor. Bundan ötürü adilane bir 
uzlaşmaya asla muhalefet et
miyecektir.,, 

Mektup mason locasının dün
yanın her tarafmda hanedanları 
yıkmağa çalıştığı hakkında 
uzun uzadıya izahat verdikten 
sonra diyor ki : 

" İtalya ile harp kimseyi 
korkutmıyor. Daha s.:mbaharda 
Tirol Avusturya askerleri tara
fından istila edildi. Almanlar 
da buraya asker gönderdiler. 
İtalya ile harbın İngi iz parası 
ve Farmason localarının tahri
katıyla idare edildiği öğrenil

miştir. Birkaç milyon liret alan 
Italyan radikallerinin gayesi de 
saltanatları devirmek istiyen 
arsıulusal mason mücadelesine 
yardım etmektir. Burada Ma· 
jestelerinin ltalyanın müttefik
ler yanında barba girmesine 
muhalefet ettiği de öğrenil

miştir.,, 

Mektubun sonunda Vasiçi

kova bu satırları yazmadan 

önce Hes Grandük!i ile görüş
tüğünü tasdik etmektedir. 

Hes Grandükası Frangforta 
olduğumu haber alınca telgraf 

ile beni Volfsgarten'de yemeğe 
davet etmiştir. Bu mülakatta 

Grandük'ün / majesteleri ile 
imparatoriçe hakkında nekadar 

derin bir aşkla konu,tugu barış 
aruzsunu yine nekadar coşkun

lukla ifade ettiğini tasvir ede
mem. Von Y agovun bu konuda 
benimle açık görüşmüş olma
sından çok sevinmiştir. Bu 
mektub Çarskoeslovoya gelince 
yaveriniz tarafından alınacak 
ve majestelerine takdim olu
nacaktır. 

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

Küçük Haberler: 

Emniyet Yar IDlrektörU 
geldi 

Sehrimiz Emniyet Yar direk
törlüğüne atanan Muş Emniyet 
memuru bay Ismail gelmiş ve 
yeni ödevine başlamıştır. 

Takdirname 
Bayındırlık direktörlüğü sek

reteri Bayan Refika vazifesin

deki muvaffakıyetinden ötürü 
takdirname ile taltif olunmı.ıştur. 

Silah atmış 
lkiçeşmelik caddesinde ha

vaya silah atan Ali oğlu Ha
san silahile tutulmuştur. 

BUGÜN SAAT 10 DA 

AS R 1 sinemanın 
Güzel, temiz ve ferahlı salonunu dolduracak halk 

iki filim birden görecektir 

1 Niyagara şeUalesinden ufak bir kayıkla geçen akıl
- br durduran, kalpler çarptıran, binlerce zorluklara 

göğüs geıen (BiL BOYD) 

2-
Olüm canbazları 

insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olınıyan 
adam arasında farkı gösteren bütün dünyada romanı 
okunan Gaby Morley, Hami Rolandın büyük temsili 

Demirhane müdürü 
Filimlerinı görecek ve alkışlayacaksınız 

Ayrıca MIKI renkli 

YENi ASIR .a7Ta,Mnıavaı t93S 

Teniste de Sovyetlere maglup olduk IKamutayda 
- Baştarafı I nci sayfada -
ikinci tek karşılaşmayı Mi

divani ile Suad yaptı. Hakem 
Unz Hügetti. Birinci geymi 0-6 
kazanan Midivani, ikincisini de 
2-6 kazanarak galip çıktı. 

Dahi 
Bundan sonra yapılan Dahide 

ismi geçen iki misafir tenisci
sinin karşısına C. Jiro ve da
madı Remo Aliotti çıktı. Bu 
çatışme çok heyecanlı oldu. 
lzmirin ve hatta Türkiyenin iki 
en ileri teniscisi yaman Sovyet 
teniscilerinin karşısında güçlük 
çekiyorlardı. Atletik meziyet
leri üstün olan misafirle
rimiz birinci gayemi kolaylıkla 
6 • 2 kazanmışlardır. ikincisinde 
çetin bir çatışma yapılmış ol• 
makla beraber neticede misa· 
firlerimiz bunu da 6-4 kaza
narak t"nisteki üstünlüklerini 
ispat etmiş oldular. 

En son Novikof ile Seclat 
karşılaşmıştır. Bu karşı'aşma 
da 2-6 ve 3·6 Sedadın aley
hinde neticelenmiştir. 

Güreş 

Sovyat sporcuları dün vakit
ler:ni şehrin muhtelif yerlerini 
gezmekle geçirmişler ve öğle
den sonra Alsancak stadyu
munda güreşçilerimiz arasında 

yapılan müsabakalarda bulun· 
muşlardır. 

BugUnkU maç 
ikinci ve son fudbol maçı 

bugün yapılacaktır. Cuma 
günkü karşılaşmada kuvvetle· 
rini isbat eden kiymetli misa
firlerimizin bugün Izmir sta
dında oynıyacakları son maçın 
çok ehemmiyeti vardır. lzmir 
Alsancak stadyumunun şimdi
ye kadar gördüğü takımların 
şüphesiz ki, en kuvvetlisi olan 
Sovyet kerışık takımı karşısına 
çıkaracağımız takım ve a 1" • 

cağımız netice yalnız lzmir· 
!ileri değil, bütün Türki
yeyi ilgilendirmektedir. Bü
tün memleket bu maçın 
neticesini sabırsızlıkla bekliyor 
Son umut bugündür. Bugün de 
yenemiyecek miyiz ? 

Bütün kuvvetine ve meziyet
lerine rağmen Sovyet takımı 
Türkiyede yenilemiyecek bir 
takım mıdır? Bunu hiç zannet
miyoruz. 

Bu takımı yenmek ilk maçta 
varitti. Misafirlerimiz o gün 
son kadrolarile çıkmamışlardı. 
Saha yabancılığı şu veya bu 
ayantajlarımız vardı. Fakat 
itiraf etmeli ki idare edemedik 
Hakem en lazım olan yerde 

hakkımızı vermedi. Takımda 

yorgunluk alametleri belirince 
oyuncu değiştirmekte mümsik 
davrandık. Esasen vaziyet öyle 
lakayd idare edilmişti ki ihtiyat 
oyuncularımız kendi keyflerine 
göre hareket etmişler, kimisi 
tribünün şu veya bu yerine 
oturmuş, kimisi soyunmuş iken 
tekrar elbiseleıini giymişti. 

- Bugün böyle yapılma

malıdır. ihtiyat oyuncular sa
hanın kenarında hazır bulun
durulmalıdır. lstanbuldan gelen 

İzmirli dediğimiz oyuncuların 
oynamak istemedikleri veya 
oynatılmadıkları - doğru ise • 

hayretle karşılanacak bir hal
dir. O halde ne diye lstanbul
dan buraya kadar getirilmişler
dir. 

lzınir takımı o suretle yapıl
malıdır ki içlerinde bir haf

ta ymlık oynıyabilecekleri ayır
malı ve onları taze kuvvetle 
ikinci devrede değiştirmelidir. 
Bu mülahaıa bilhassa defans 

oyuncuları içindir. Çünkü mi
safirlerimizin bugün son kuv
vetlerile çıkacakları muhakkak
tır. Sonra unutmıyalım ki bu
günk\i maçı Sovyet hakemi 
idare edecektir. 

Ormaıi Y angınlarJ 
Hakkında bir soruya Ta 
rım bakanı cevab verdi 

Ankara, 26 (A.A) - Bugün 
Fikret Silayın başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 
Tarim bakanı Muhlis Erkmen 
orman yangınlarına karşı ne 
gibi tedbirler alındığı hakkın· 
da Berç Türker Afyon tarafın· 
dan yapılan soruya karşılık 
vermiştir. 

Tarım bakanı, Memleketi· 
mizde orman yangınlarının ınü· 
him tahribat yapmakta oldu· 
ğunu ve bu yıl çıkan yangı~ 

sayısının dört yüzü geçtiğini 
işaret ederek bu son yangın· 
lar etrafında tahkikat henüı 
neticelenmemiş olduğundan şiııı· 
dilik birşey söylemiyece~ini 
ilave eylemiş ve demiştir kı : 

Ne olursa olsun ben bir ağa· 
cm yarmasını dahi ziyan telak· 
ki ed..:r ve bunu acı ile anarılll· 
Bu sene yangınların çok olına· 
sının başlıca sebebi havanın 
üsnomal kurak gitmesidir. "l/e 
böyle kurak yıllarda yangınla· 
nn çok olduğu kayıtlarla sa· 
bittir. Bu sene bir çok yerler· 
de bir katre bile yağmur düş· 
memiştir. 1927 senesinde 700, 
1929 da 156, 1931 de 200 sodn· 
ra 932 de 91, 33 de 96, 34 . e 
ise 50 yangın kaydedilmiştır· 

Italyanlar Makaleye karşı büyük 
Kuvvetler yığdılar 

Bu itibarla yangın adedi bu .sr 
ne çok fakat saha itibarı)' e 
o kadar geniş değildir. 

Bakan orman yangın!~~ 
karşısında gerek basın ve hııı , 
tarafından gösterilen iJgiY' 
şükranla kaydetmiş ve deıııiş· 

- !Jaşta.rafı I 11ci saı•fada - -
konsolosu gelin~ e hep beraber 
trene bindirilmişlerdir. Adis
Ababada kaldıkları müddetçe e· 
sir muamelesi görerek ihtilattan 
memnu tutu dular. Tren muha
faza altında idi. l lükumet ltal
yan elçisinin hareketini resmen 
teyid etmiştir. Elçiye yol veril
mesi, Habeş hükumetinin ltalya 
ile müzakerey.? girişmek isteme 
diğini göstermektedir. 

Adisababa, 26 ( A.A ) latal
yan elçisi B. Vinci ansızın ha
reket etmiştir. Elçinin özel 
vagunu trene ancak son daki
kada takılmıştır. 

iMPARATOR BIR KAÇ 
GÜNDE ORDUSUNUN 
BAŞINDA OLACAK 

İstanbul, 26 (Özel) - Adis· 
Ababadan bildiriliyor: impara

tor bugün de cepheye hareket 
etmemiştir. Saray erkanından 

bazıları Negüsün Adis - Aba
bada kalması lüzumunda ısrar 

etmektedirler. Yabancı aytar

ların verdikleri habere göre 
imparator ltalyanların Ma
kalle ve Mussaliye en geç 

ayın yirmi sekizinde tecavüze 
geçeceklerini nazarı dikkate 
alarak bir kaç güne kadar 
Dessiere ordusunun başında 

bulunması çok muhtemeldir. 
MakaUe yakınlarında Italyanla
rın tahşidatı başlamıştır. Uçak
lar Makalle etrafındaki mevzi
leri bombardıman etmişlerdir. 

lstanbul, 26 (Özel) - Havas 
ajansının Asmaradaki aytarı 

büyük miktarda Habeş kuv
vetlerinin Eritreden Somaliye 
gönderildiklerini yalanlıyor. 

ADUADAKI ANIT T AHRIP 
EDiLDi 

Berlin, 26 ( Ö.R ) - Asma
radan alınan bir habere göre 
Aduada yerli halkın Italyan 
askerlerine karşı inkıyadı çok 
zahiridir. 

İtalyan generali De 
Bononun huzuruyla1896 
bozgununda Aduada 
maktul düşen ltalyan
ların hahralarını yaşat
mak için dikilen abide
ye yerliler geceleyin te
cavüz etmişlerdir. Bu
rada pathyan bir bomba 
Abideyi kısmen harab 
etmıştir. 

Italyan komutanlığı yerliler
den bazılarını tevkif etmiş 

ise de bu tecavüzün kimin ta· 

rafından yapıldığı anlaşılama
mıştır. 

BiR TREN YOLDAN 
ÇIKTI 

Adisababaya gitmekte olan 
bir süel tren hattan çıkarak 

on vagon devrilmi,tir. 80 Ha
beş askeri yaralanmıştır. 

BIR ITAL YAN CASUSU 
Adis-Ababada Kristina adın-

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

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

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

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

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

da güzel bir kadın ltalyan ca
susu olarak yakalandı. Bu ka
dın kendini polise artist olarak 
yazdırmıştı. Odasında yapılan 
araştırmada bazı önemli vesi
kalar, Habeşistanın hazırlıkla
rına aid malümatı ihtiva eden 
notlar ve bir de son sistem, 
portatif gramafon şeklinde 

bir telsiz makinesi bulunmuş• 
tur. Kristini İmparator Haile 
Selase bizzat isticvab etmiştir. 

iT AL YAN TEBLIGI 
Roma, 26 (Ô. R)- Son Ital· 

yan tebliği : 
Eritre cephesinde ordunun 

hareketi devam etmektedir. 
Habeş başkanları Ras Seyyumu 
bırakarak dehalete devam edi
yor. Tayyareler Ausa üzerinde 
stratejik keşif yapmışlar, mü
him birşey görmemişlerdır. 

Somali cephesinde bir şey 
yoktur. Askerin sıhhat ve mo
rali mükemmeldir. 

Adis-Ababa (Ö.R) - Mun
tazam orduya mensup kuvvetli 
bir müfreze Adis-Ababadan 
Dere Laua ya varmıştır. Bu 
kuvvetler buradan Harrara geç 
mişler ve Ogaden cephesine 
hareket etmişlerdir. 

Çocuk ve ihtiyarlardan başka 
kimse görünmez olmuştnr. 

Roma 26 ( A.A ) - Somali 
cephesinden gelen haberlere 
göre Italyan kuvvetlari Oga
dende ilerleyişlerine devam et
mişler ve Burei vadisine ka
dar gelmişlerdir. ltalyan tank
ları Habeşlerin müthiş muka
vemetine maruz kalmışlarsa da 
en nihayet Habeşleri püskürte 
bilmişlerdir. Bir çok esir alın· 
mıştır. 

Eritre cephsinde de ileri ha
reketi başlamıştır. Yakala ve 
Temlin yakınlarında Italyan 
tahşidatı yapılmaktadır. 

tir ki: 
Yangınlar nasıl çıkıyor? 

Bunlara hazan bir çoban111 

ateş yakması yahud bir yolc'j" 
nun sigarasını atmı:sı gibi balı· 
ler sebeb oluyor. Tarla açıııalı: 
mer'a yapmak gibi kasta ına 
run olanlar da vardır. Bunlarla 
şiddetle alakadar oluyorıı~· 
Fakat bu kabil delaili ciirııı~· 
yeyi tesbit etmek ve miise ~ 
biblerini cezaya çarptırııı 3r 
zannedildiği gibi kolay olı:wY0 ~ 
Uzun sürüyer. Tahribi ·· ıııelı 
için ormanları tahdiıl etıııe ' 
muhafaza teşkilatımı ar1tı~'. mak, mer'a işlerini hale 

k 
. . .;e 

me , ormana gırış "bİ 

çıkışları tanzim etmek gı 
·de· 

paraya ve kanuni müeyyı ~ 
lere dayanan tedbirler alııı3 

lazımdır. Bu tedbirlerde 1' 0~ 
rultaya sevkedilmiş olan or1113 

· 

kanununda derpiş edilıniŞ bo· 
lunuyor. fla: 
Arkadaşım Uludağ tara dlil 

rında tek bir korucuya tesa ıo· 
etmediklerini söylüyorlar. V dJ 
dağ taraflarında ve civarıf a: 
24 tane korucumuz vardır. dır· 
kat bu sahaya göre çok aı dır· 
Elimizde 1300 korucu var e~ 
Halbuki bu korucuların 91 
az yedi sekiz bin ol~~u 
lazımdır ki yeni orman kan ı• 
layihasında bu hususta. lı~(ıİ 
tedbirler derpiş ettiğiınız il' 3 jt 
orman muhafaza teşkilatınaket· 
de bir kanun prejesi sev e· 
mek üzera olduğumuzu arı 
derim. Is 

Kamutay bundan sonra ·se· 
tanbul darülfununu ile s~yr~ıı· 
fain idaresinin muvazene• }ıde' 
miyeye giren baytarların. u·Jj\le 
sinde maaşlı veya ücretlı 1 

• ..,, . ıı .... 
uray baytarlıklarını~ ~ 11ıııı 
edebileceklerine daır . 3 (ıİI 
layihalarını kabul et~_ış ,,~ı 
ikinci teşrin cuma günU ı11: 
on beşte toplanmak üzere 
ğılmıştır. 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar içİJl 

Yusuf Riza Okul 
ÇOCUK YUVASI . 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden )'~:~ 
rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuk!arını 

modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. ·ndell 
Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evler• 

otomobille gelip giderler. 
Kestelli eaddesi No. 80 

(3305 5-15 
Telefon 291'1 

s. 5,6 
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Aydın oğlı.. Bay l\'lehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

- J 
ölümle biten sevginin kuvveti 

~aktkj -tari.bi. roma n. -59- -Y-t=-.za :n. : '1?' ,..,. :r-v"'l:n. ~ema.ı 

E~t~·;f "''~~b;·h· .. ··ş~h;in kapıl arı n~ .... ·~ç~·~·~·;"""iÇi~ .... k~İe 
ınuhafızına talimat verilmişti. Fakat o gece haydutlar ... 
Muhafız kuvveti yüze çıkardım. 
Fakat nöbetçilerin uyumama
•ına dikkat etmek lazımdır. 
Sizi saray kumandanı vazife
sine tayin ediyorum. 

Rober- Emirleriniz icra olu
nacakbr. Uykulanma veda edi
Yorum. Prens ve Prensesin ha
Yab bizce mukaddestir. 

* • • 
Prenses Sofiya - Rober; ben 

İinılldü kestim. Herif müdafaa 
kudretimizi sıfıra indirdi. Asker 
ahaJinin bu hareketini işide
celderdir. Arkadan vurulmak 
tehlikesi karşısında maneviyet
lcrj kınlacakhr. Karanını ver
dinı. Kapıları açhracağım. Türk 
kuvvetleri artık içeriye gir= 
llıelidi r. 

Rober - Aziz Prensesim: 
Çok doğru düşünüyorsunuz. Mü
iafaa imkanı yüzde seksen 
aıalınıştır.. Fakat kapılan 
açnıak emrinizi kim dinliyecek. 
liayabnızı tehlikeye ahyorsu
lluz. Çok rica ederim. Bu çok 
llıühiın ve hayatınız bahasına 
olan işe girişmeyiniz. 

Prenses Sofya - Vaziyeti
llıiz meydanda; içeriden daha 
llıühim bir tehlike içindeyiz. 
Aydınoğlu ise behemehal Bir
giyi zaptedecektir. Generalın 
c~ue düşersem ne kadar zelil 
hır hale düşecl"ğimi tasavvur 
ediniz. Şeref ve haysiyetimin 
11Yakları altında çiğnendiğini 
~örmek benim için ölümden 
eterdir. Hakkımda ne kadar 

i•yz ve intikam beslediğini 
•ize söylemiş. Ah neden Ay
dınoğlunu dinlemedim, ne ka

~ar yalvarmıştı. Herhalde Ro
k er; sur kapısının açılmasına 

arar verdim. Başka kurtulut 
Çareşi göremiyorum. Bana baş 
llıııhafızı çağırınız. On senedir 
~anımda sadıkane hizmet eden 

u adama itimadım vardır. 
* •• 

Baş muhafız geldi ve pren-
s~sin önünde eğilerek hayatım 
.sııindir aziz prense-sim. 

Prenses Sofya - Dostum, 
sana itimat ederim. Hali gö-
t" 
UYorsun. General mel'unu ca-

!erdir. Askeri kuvvetimiz gün
dengüne eriyor. 

Hariçten İmdad beklemek 
hayaldir. General dün akşam 

muvaffak olsaydı şimdi ben o 
canavarın esiri, cariyesi bulu
nacakhm, Bu hilekar herif her 
kesi iğfal etmiş ve kendisine 
bağlamıştır. Türkler ise ergeç 
bir sel gibi surları aşacaklardır. 
Neticeyi anlatabildim zannede
rim. Sadakatına, namusuna iti · 
mad ederek söyliyorum. Türk
lere kapıyı açmak, ve bu umu
mi felakete nihayet verıne-k en 
doğru bir yol ve harekettir 
sen ne dersin sadık dostum: 

Bat muhafız - Aziz Pren
sesim; Zaten o canavar herif, 
sizin kaleyi teslim etmek iste• 
diğinizi işaa etmiş; milleti aley· 
hinize bu yoldan giderek teş
vik etmektedir,Sevgili Prensese 
olan gayzi malüm. Cesedimi çiğ
nemeden size irişmesi mümkün 
olmıyan vahşi tabiatlı herifin eli
ne düşerseniz şeref ve haysiyeti 
nızın yerlerde sürüneceğine 

eminim. Türklerin galibiyetine 
iman ediyorum. Eteklerine sa
nlarak beni af buyurunuz. Ay
dın oğluyla olan mülakatınızı da 
biliyorum. Kaşki o tarafa geç
seydiniz. Maiyetimde itimat et
tiğim on on iki neferim var
dır. Sabaha karşı kapıyı tutar 
ve cebren açarım. Dün akşam
ki vakadan sonra askerlerimle 
konuştum. Onlar da harbın ne

ticesini biliyorlar. Yalnız 
Generalın hücum gecesi yara
lanan o adam dündenberi gö
rünmüyor. Bu kurt yavrusuna 
acımayınınz, Sarayın içinde gı::_ 
çen hadiselerin dışarıya sızma
sına sebebiyet vermiştir. Haya
tını bağışladığınız bu nankör 
Generala iltihak etmiştir kana· 
atındayım. 

Prenses Sofiya Prens 
Edmona bu hususta malümat 
vermeyiniz. Bu akşam Türkle
re haber göndereceğim. Bu 
sabahta kabıları açarsınız. Bu 
meseleyi çok gizli tutunuz. 

Rober: Çakıra malümat ve
rebilecekmisiniz. Prensin şüp

helenmesi p ek fena neticeler 
verebilir. ihtiyatlı hareket 
ediniz. 

11111ıa bahusus namusuma taar
i-ı etmek için fırsat kolliyor. 
b~rkter ise bizi s armışlar ve 
ll(t • . 1 

-...;,;,_gıyı almağa ka·ar vermiş- Rober - Emrediniz, prenses, 

ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YE!\ 
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. aman ve şartlar tediğini bakan yaptırıyor 

j Rıvoli, Arkol. Kastigliyone.. ve yabancı elçileri ka-
oı f' k e ın ltalyadadır. Muzaffer bul ediyor. Hayatı provalar, 

k oınutan ona tapınıyor. Fakat ziyaretler ve resmi kabullerle, 
lı adın orada son derece sıkı- müdebdep ziyafetler ve saba-
:~ ve terezyaya yazdığı bir ha kadar uzayan samimi top-
"le tupta tasalarını bildiriyor: lantılarla geçiyor. Bayan Tal-
~·talyanın bütün prensleri be- yenin bulunmadığı bir tören ve 
y~~ 0 noruma şenlikler yapı- bir şenlik yoktur.Operada, ya-
Ye .ar. Fakat ne yalan söyli- hancılar kulübünde, T elusen 
k Yıın. Fransada alel'ade bir balosunda, Tüileri Pale - Rua 

t adın olarak yaşamağı bunlara yalda da, yemekte, yatakta, 
er 'h · kd" 1 cı aderim . ., hatta banyoda daıma ta ır e 

t T crezya Lüksenburg sa- seyrediliyor. Elli perükü, . keş-
a ında hüküm sürüyor, mir şalları, altın kemerlerı, 12 

heman şimdi parolamı vere
ceğim. Ve vaziyeti anlatacağım. 
Hiç merak etmeyiniz diyerek 
ayrıldı. 

w 

• • 
Sabah almuştu, hava bulutlu, 

uzaktan müthiş bir gürültü 
şehrin üs tünde acı bir vaveyla, 
büyük bir ihtilalin koptuğunu 

anlatıyordu. 
Prenses Sofiya ile Viyolet 

pençerede akıbeti bekliyorla r
dı .. Bu gürültü gittikçe büyü
yerek saraya yaklaşıyordu. Baş 
muhafız askerlerini lazımgelen 

yelere ye~leştirdi. 
Viyolet; aman prensesim; 

perns Edmon ve Rober ortada 
yok. yüz kişi ile bu sel önüne 
durulmaz. Ah Çakır nerdesin? 
Büyük hürce sığınsak çok ıyı 
olacak. Baş muhafızı çağırdılar. 
Fakat bunun artık mümkün 
olmadığı anlaşıldı. Çünkü her 
taraf sarılmıştı. 

General; o sabah bir yığın 
insanı büyük meydana topla
mış Prensesin Türklerle anlaş
tığını ve şehri teslim edece
ğini ileri siirerek onları galya
na getirtmişti. Prens Edmonun 
da Prensese esir olduğunu an
latmış onun da tedip edilece
ğini ve memleketi kanının son 
damlasına kadar muhafaza ey
liyeceğini bildirmesi üzerine 
kör bir taassup ile saraya akın 
başlamıştı. Memleketin ileri 
gelenlerinden bir kısmı da 
prens Edmonu yakalamağa me
mur eylemişti. 

Bütün bu hareketler esna
sında prens Edmon ve Rober 
vaziyeti müzakere etmek üzere 
büyük burctaki odada toplan
mışlardı. Bu sırada bir hey'et 
burcun önüne gelerek prens 
Edmonun teslimini istediler. 
Zabitan ve asker cevabı red 
verdi. Prens Edmon askerin 
kendisine hala sadık kaldığını 
görünce, hemen bin kadar bir 
kuvvet :ıyırarak, büyük mey
dana doğru gitti. 

Ahali askerin geldiğini gö
rünce şaşırdılar. Prens Edmon 
asilere hitaben: 

- Generalin hain olduğu, 
pren5esin ve kendisinin mem
leketi müdafaa etmek üzere 
gece, iÜndüz çalıştıklarını ve 
bu uğurda hayatlarını feda ey
liyeceklerini müessir bir lisanla 
izah etti. 

- .. '\o1111 Vtl l -

bin franklık tüvaletleri, ayak
kaplarını bağlamak için sahici 
inci kordonları, oyun masaları
na gelişi güzel attığı avuç 
avuç altınlar, banyosuna sıkı

lan limonlar ve doldurulan şa

raplar, bütün hevesleri, biitün 
maceraları gazetelere ve ko
nuşmalara konu oluyor. 

"Petite Poste., gazetesinde 
Kronikşin şöyle yazıyor: "Bu 
gece, sabahın saat ikisine doğ
ru, yuvasına dönmekte olan 
bayan T ... Şanzelize caddesinde 
haydudların tecavüzüne uğra
mıştır. Hırsızlar araba kapısını 
açtıkları sırada, başka bir 
araba ile bayanı takib etmekte 
olan genç prestişkarlarından 
birisi yetişmiş, mutaarnzları 
tabancalarile tehdid ederek 
kaçırmışbr. Bu ilgiden son 
derece mütehassis olan bayan 
T... delikanlıyı kendi arabasına 
almışbr. Onun evinden bu gencin 
öğle vaktı çıktığı iddia edili
yor .. ,. 

ili.. harf kimseyi hayrette bı· 

Polis l PARDAYANLAR 
Şehitleri Anıtı 

-21- YAZAN : Mlşel Zevako Açılma töreni Cumhrlyet 
Bayramının ikinci 

GUnU yapılacak 
Genel savaşta düşman tay

yarelerinin bombalariyle ve iz
mirin acıklı işgalinde vazifeleri 
başında düşman süngüleriyle 
şehit edilen polislerimiz adına 

sayın lzmirliler tarafından Ser
vilimescidde yapılan P.olis şe

hitleri anıtının açılma töreni 
programı şudur : 

Sövalyenin Atı, Kılıncı bir de 
Köpeği vardı. Başka bir şeyi yoktu 

1 - Polis şehitleri anıtının 
açılma töreni Cumhuriyet Bay
ramının ikinci 30/10/935 Çar
şamba günü saat 14 de yapı
lacaktır. 

2 - Bu törene karışacak 
olan süel muzika, süel tören 
müfrezesiyle jandarma, Polis 
ve belediye zabıtası müfrezele
ri ve diğer resmi teşekküller 
ve davetliler saat 13,45 de 
anıt yerinde ve ilişik krokide 
gösterilen yerlerinde toplanmış 
bulunacaklardır. 

3 - Törene saat tam 14 te 
istiklal marşiyle başlanacaktır. 

Marş bittikten sonra ilbay Faz
lı Güleç hazır bulunanları, po
lis şehitlerini ve bütün şehitle
ri selamlamıya davet edecektir. 
Bu davet üzerine süel müfreze 
komutanı dikkat kumutasını 

verecek ve bu kumuta üzerine 
müfrezeler ve üniformalı teşek
küller selam vaziyeti alacaklar 
siviller şapkalannı çıkarmak 

suretiyle selama duracaklardır. 
Bu saygı durumu bir dakika 
devam edecektir. 

4 - Süel müfreze kumata
nının dikkat kumutası anında 

anıt yerindeki Bayrak ağır, 
ağır bir polis tarafından yarı

ya indirilecek ve ağır, ağır 

tekrar yukarıya çıkarılacak ve 
K. tarafından verilecek rahat 
kumutasiyle hazır bulunanlar 
rahat veziyete geçecektir. 

5 - Bu saygı gösterişinden 
sonra: 

A - Emniyet direktörü Fey
zi Akkor 

B - En yeni bir polis işyan 
C - llbay Fazlı Güleç tara

fından birer söylev söylene
cektir. 

6 - Söylevler bitince Fazlı 
Güleç anıtı açacak ve çelenk
ler konduktan sonra muzika 
Cümhuriyet marşını çalacaktır. 

7 - Marş bitince sücl müf
rezeden ayrılacak bir manga 
asker tarafından havaya üç de
fa ateş edilecek ve tören bit· 
miş olacak sayzı ve intizamla 
dağılınacaktır. ____ ...... 

Hırsızlık 

Bahriba\:a parkı üstünde eski 
karakolda oturan park bekçisi 
Alinin odasından iki bakır tepsi 
çalınmıştır. 

rakmıyor. Zira kimden bahs
edildiğini bimiyenler bile" yuva" 
sözile meseleyi anlıyorlar. 

Fakat güzelliği kadar zeka
sına da dayanan bir mucize ile 
hemen hemen umumi olan bu 
kadın her kesi teshir ediyor. 
Hayasızlık ve gurur gösterseydi 
ona tahammül edilmezdi. Son 
derece eyiliği, tatlı sesi, ken
dini kullanmasını bilmesi saye
sinde herkesi çekiyor. Onun 
hakkında düşüncesi olup ta ilk 
defa kendisile karşılaşan kim
seler, kötü şöhretinden bu ka
dar başka bir kadınla karşı· 
laştıklarını gorunce memnun 
olurlar. Eğer hal kadınlarına 

söz söleyebilse muhakkak on
ları da kendine bağlıyacaktı. 
Hiç yorulmadan, nüfuzunu gös-

jan hemen kızının elini tu
tarak parmaklarını öptü. Luiz 
anasının bu derin sevgisinden 
doğan sevincini gizlemiyerek 
güldü: 

- Demek ki anneciğim, be
nim ellerimin bir Prenses elleri 
kadar güzel olduğuna İnanınız 

var öyle mi? 
Şiddetle titriyen anne: 
- Kim bilir kızım! Belki. .. 

Bu iki mel'un herif olrnıya idi, 
dedi. Elinden iğnesi düşen 

Luiz bu defa daha ziyade he
yecanlı olduğu halde sordu: 

- Ah anneceğim! Sizi hır
palıyan , düşündüren ve ıstırap 

veran bu sırrı ne zaman açığa 
j vuracaksınız, bana ne zaman 
· söyliyeceksiniz. 
1 - Hiç bir vakıt kızım! .. 
1 - Öyle ise; sizi ıstırap için-

de bırakan, felaketin başında 
1 bulunan bu iki adamın ismini, 

1 

ne zaman söyliyeceksiniz? 

1 

Zannedersem bunlardan birisi
nin adını söylemiştiniz! 

/ - Evet Luiz! Şövalye dö 

1 
Pardayan'ın adını söylemiştim!. 

- Onu asla unutmıyacağım 
anneciğim! Size yaphğı fena-
lıktan dolayı çok müteessirim. 
Ölünceye kadar da unutmıya
cağım! Fakat bundan daha bü
yük fenalık yapan adamın adı 
nedir? 

Jan içten gelen bir sesle: 
- Sen onu öğrenemiye

ceksin! 
Cevabını verdi: Luiz annesi

nin sessizliğini bozmak isteme
diğinden içini çekti. Her iki ka
dın yine gergefin üzerine eğildi. 
Saçları birbirine değerek işle
meğe başladılar. Biraz sonra 
iş bitti. Jan hemen m.ıntosunu 
giyerek Luizi göğsünde sıkış
tırdıktan sonra işlemeyi bayan 
Mari Tuşaya götürmek üzere 
çıktı. 

Luiz annesını yolladıktan 

sonra Sen'de Nis sokağına ·ba
kan pencereye koştu. Bu oda
nın karşısında Deviuiyer pan
siyonu vardı. 

Luiz hava almak üzere ba
şını pencere-den çıkardı. Ha
vaya bakıyordu. Tam bu 
arada karşıki binanın çatı ara
sındaki penceresinden genç bir 
delikanlı göründü ve parmak
larının ucile bir öpücük yolladı. 

Luiz kızardı, sarardı, göz
lerini bu tanımadığı adama bir 
saniye kadar dikti. Bu bakışın 
belki bir manası vardı. 

* . .. 
Bu delikanlının adını 

olan her şeyin timsali idi . ., 

Luiz 

Gazetelerde maceraları yazı
lan ve hafif r oblariyle kalça
sına kadar yarık eteklikleri al
tında güzelliklerini seyretmek 
imkanı olan bu kadın, tabii 
bir asalet ve güzelliğindeki 
safiyetle. hiç bir zaman haya
sızlık derecesine düşmemek 
meharetini de gösteriyor. O 
sıralarda onu güren gene
ral Marmont diyor ki: "Hayale 
sığan hiç bir şey yokturki bu 
kadının hakikata yaklaşsın. 
Genç, eski heykeller gibi gü
zel, son derece zevkle geyinen 
bu kadında hem sevim, hem 
vakar vardı. ,. 

termek ihtiyacını duymadan,şunun 
bunun için ricalarda bulunuyor. 
Fakirlere para topluyor, mer
hametli ve cömert gözüküyor
du. Bayan Rekamye şöyle 

derdi: 

işte böylece Lüksenburg sa
rayını dihlizlerinden, küçük eli 
Direktör Kıralın koluna dayan
mış olarak ğeçiyor. Aşıkının 
meslektaşları onu rahatsız et
meyor, fakat onların kenara 
çekilmesini tercih ediyor. Kar
nonim kendi kardeşine diyor ki: 

- Hükiimetin başında beş 

direktöre lüzum iÖrmiyorum. " O, dünyada güzel ve iyi 

1 

bilmiyordu, Eğer bu adı işit
miş olaydı. Henüz doğan ilk 
duygularını pek acı bir surette 
boğacaktı. Çünkü bu delikan
lının adı şövalye Jan dö Par
dayyan idi. 

• 
" " Jan dö Pardayyan üç sene-

denberi Deviniyeri pansiyonun 
en üst katında oturuyordu. Jan 
dö Pardayyan fakir ve yirmi 
yaşlarında çevik bir delikanlı 
idi. Yaz ve kış gül renkli ka
dife elbisesi giydiği ve boz ke
çeden yuvarlak bir şapka kul
landığı görülüyordu. Şapkasının 
yan tarafına kırmızı horus tüyü 
çizmeleri ökçesine de mahmuz: 
takmışh. Eski bir kayışa uzun 
bir kılınç asılı idi. Arkasındaki 
elbisesi örselen ıniş, güneşten 
rengi solmuş ve kılınçla delik 
deşik olmuş yırtıklar göze çar
pıyordu; fakat bu durum yiğit 
bir delikanlı olduğunu gösteri
yordu. 

Şövalye Parisin karanlık 
meyhanelerinde bile kendisini 
tanımıştı. Karakollar kendisine 
pek ziyade ehemmiyet veri
yorlar. Patırdı gürültülere mey
dan vermemek V"e bir mesele 
çıkarmamak için de tatlılıkla 
ele geçirmek yolunu tutarlardı. 
Parisin kabadayı geçinen gü
ruhlarının elebaşısı sayılıyordu. 

Şövalyenin atı, köpeği bir de 
kılıncı vardı. Bunlardan başka 
hiç bir şeyi yoktu. Kılıncı adi 
bir çelik iken Pardayanın elin
de müthiş bir ejder olurdu. 

Atına Galaor, köpeğine Pijo, 
kılıncına da Jibole derdi. 

ihtiyar asker oğluyle beraber 
iki ıenedenberi Deviniyer pan
siyonunun karanlık ve dar oda
larında oturmuşlardı. 

- Oğlum artık sana• •eda 
ediyorum! 

Dedi. Delikanlı babasının yü
reğini kıvrandıran bir ta•ırla: 

- Nasıll Hemen gidiyor mu
sunuz? Babacığım! 

Diye haykırdı. 
- Evet oğlum! Gidiyorum. 

Fakat sizi de beraber götür
mek istiyorum. 

Pek az kızaran, sararan 
genç şövalye bunun üzerine 
kızardı, beti benzi uçtu. Oğlu
nun her durumunu gözünden 
kaçırmıyan ihtiyar omuzlanru 
kaldırarak söze başladı: 

- Sizi de beraber götüre
cektim, fakat Parisle kalmanız 
daba eyi olur yavrum! Paria; 
büyücü karıların kaynattıldan 

bGyük bir tenceredir. Kalınız 
oğluml Belki bu tencereden 
size de şanslı bir parça düşer 
sanıyorum. işte bunun için sen
den şimdilik ayrılıyorum. 

Sonu Vnr -
mı 

Tek birtane yeter. 
istikbalden hiç endişede de

ğildir. Saltanatının zevkini yu
dum yudum içiyor. Cumhuriyet 
beş yaşına girmiştir. Göçmen 
asılzadeier iittikçe daha kala
balık olarak Fransaya dönüyor 
!ar ve bayan de Fontenayın 
dostları, Bordoda kurtardığı 

bütün kimseler bayan Talyenin 
sarayına doldular. 

Bir akşam Bonasa,bastonun 
dayanan bir adamı göstererek: 

- Bu adamı tanıyorum, de- · 
di. Acaba nerede gördüm. 

- Hiç şüphesiz kilisede. 
Otön şehrinin eski Peskoposu
dur. Terezya ilk birlik bayra
mını kutlulıyan topal rahibi ha
tırlıyor. 

- Londradan geliyor. Bayan 
de Stael ona bir bakanlık ver
memizi diliyor. ( Barras ona 
doğru bağırdı ) Talleyrand, 
bayan Talyene saygılarıoı:z:ı 
sunmağa geliniz. Sizi bu kadar 
değişmiş gördüğüne pek şa-

şıy~r. 

- SJnıı Var 
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•• Ce evredekii ancayagore 
.................. 

ltalya muhasamatı kesmeden 
Barış görüşmelerine ğirişilemez 

Paris, 26 (Ö.R) =-8aşb<1k~;-ijrıce böyle- bir temel bu:urıa--
bay Lava( dün Italya büyük cak mıdır? Biran evvel bu ne-
eiçisi bay F eruttiyi kabul ede- ticeye varmak çok önemli sa-
rek kendisile uzun uzadıya yılmaktadır. 
görüşmüştür. Italyaya karşı eko- GÖRUŞMEDEN EVVEL 
nomik tedbirlerin tatbik tari- MUHASEMAT DUR-
hini kararlaştıracak olan ko- MALIDIR 
misyon toplantısında bulunmak Bununla beraber, Sir Samuel 
üzere bay Lava! ayın 31 inde Hoare'ın son diyevinden de 
Cenevreye gidecektir. anlaşıldığı üzere, bu işi ancak 

KONUŞMA ESASI Uluslar sosyetesi kadrosu için-
BULUNACAK MI? de kotarmak imkanı vardır. 

Cenevre, 26 (Ö.R) - Ulus- Şu halde ilk bir şart ortaya 
Jar sosyetesi çevrenleri ltalyan- çıkmaktadır. Görüşmezden ön 
Habeş anlaşmazlığına barışçıl ec mubasematın durdurulması ... 
bir çözüm bulmak üzere, Lon- Habeşistanda savaş hareketleri 
dra, Paris ve Roma arasında durdurulmadıkça Uluslar sos-
yapılmakta olan görüşmeleri yetesinin meseleyi anlaşma yo-
derin bir ilgi ile takib etmek- lile kotarmak ışını yeniden 
tedirler. Fikirleri en ziyade incelemeğe başlaması çok güç, 
kurcalıyan nokta bir konuşma daha doğrusu imkansız görül-
esası bulmak noktasıdır. Ber mektedir. 
gitelerin tatbik tarihini karar- YERSİZ HABERLER 
!aştıracak olan komisyon çalış- Cenevre, 26 ( Ö.R ) - B. 
malanna yeniden başlamazdan Arthur Henderson'un cenaze 

töre'l.nde uıu~!aı sosyetesini 
temsil etmek iizere Lonclraya 
giden Ulu•lar kurumu genel 
sekreteri B. Avi!n<; Pnartesi 
günü Cenevrey" dönmüş bulu
nacaktır. 

Londrada iken B. Avenol 
genel durum ve ltaıyan-Habeş 
anlaşmazlığı hakkınct'.l birçok 
lngıliz devlet adamla ·iyle gö
rüşmek fır~atını bulmuştur. 

Genel sekreterin Paris ve 
Londradaki görüşmeleıin:n U. 
sosyelesıni ıslah meselesiyle 

ilgili olabileceği haberi burada 
kesin olarak yalanlanmaktadır. 
Böyle bir ıslahat ancak sosye-

tenin Ü} esi olan bütün devlet
lerin kararına bağlı olduktan 
başka Arsıulusal durumun bu 
günkü buhranlı gidişi içinde 
böyle bir işi ortaya atmanın 
son derece yersiz olacağı bil
dirilmektedir. 

Italya hükômeti ln~iltereden 
Dostca bir jest beklemektedir 

Ingiltere ise ltalyada anlaşmazlığı barış 
Y. oluyla hal için maddi teklif bekliyor 

Roma, 36 ( Ö.R ) - Italyan ye'i hangi taraftadır, c.iye gilerenin de buna karşılıkta 
-Habeş anlaşmazlığının barış boş münakaşalar olmuştur. bulunacağı uoıulmaktadır, İn-

yoluyla kotarılması bura çev- Muhakkaktır ki ltalyanın gilterenin Akdenizden Home 
renlerinde de istenilmektedir. Trablusa asker göndermesi Fleet (Ana yurt filosunu) 
Bununla beraber "Petit Parisi- lngiltere tarafından Mısıra karşı geri almağa hazır oldıığu yet-
en" aytarının bildirdiğine göre bir tehdit gibi sayılmıştır. Fa- kili kaynaklardan bildirilmiştir. 
Italya hükumeti Ingi terenin kat ancak Süveyş kanalının Bununla beraber haddinden 
dostça bir jest yapmasını bek- lrapanması halinde hakikat ola- a~ırı bir nikbinlik göstermek 
&emektedir. caktı. Çünkü İtalya bunu bir için sebep yoktur. 

Libyadan bir fırka askerin harp hareketi sayacaktı. An- Ingiltere anlasmazlığın bariş 
ğeri gelmesi için emir verildiği laşmazlık sebeplerini ortadan yoluyla halli için İtalyanın mad-
ve bu emrin verildiği resmi kaldırmak gerginliği azaltmağa di tekliflerde bulunmasını bek-
bir tebliğde bildirilmektedir. yardım edecektir. Sir Samuel !emektedir. ltalya ise, anlaşmaz 
Bu emrin tamamile kendiliğin- Hoare Süveyş kanalının kapa- lığın şerefli bir şekilde kotarıl-
den verildiği söylenmekle be- tılması hatırdan geçmediğini ması için müzakereye girişil-
raber lngilterenin de buna mu- bildirdiği için Italya T rablustan meğe hazır olduğunu, fakat 
kabele etmesi beklenmektedir. askerlerini geri almaktadır Italya buna aid teklifin Londra veya 
Londra ve Romada Akdeniz hükümeti bu kararı kimse ile Paristen gelmesi gerekdiğini 
ve Libya tahşidatının mes'uli- görü~meden vermiş ise de in- bildirmiştır. 

Belçikanın başbakanı Van Zeland 
Önemli bir söylev yermiştir 

Brüksel 26 (Ô.R) - Başba
ıan ve dış bakan B. Van Ze
ı·and önemli bir söylev vermiş
tir. başlica noktaları şunlardır: 

Belçikanın alın yazısında 
acıklı bir şey vardır. Arsıulusal 
c!algalardan memleketimiz uzak 
kalamamıştır. Bu dalgalara se
bep o'an meselelar ondan 
çok uzak olduğu ve hatta onu 

ilgilendirmediği halde ... Bizim 
siyasamız açık ve bellidir, Şim
diye kadar değişmediği gibi 
şimdiden sonra da değişmiye· 
cektir. 

fstiklalimize dokunacak her 
harekete karşı çelin müdafaa 
ve arsıulusal alanda ekonomik, 
finansal ve kültürel bütün el
birliklerine merdçe ve sadakat 

ile iştirak. işte bunun içindir 
ki uluslar sosyetesi paktına ve 
Lokarno andlaşmasını imza et
tik. Çünkü acıklı ve uzun bir 
tehlike göstermiştir ki memle· 
ketimiz tecavüz ve istilaya 
maruzdur. Bundan korunmamız 
ıçın kuvvetin bak tarafın
da kalması gerektir Bütün arsı
ulusal hadiseler gösteriyor ki 
bir gün kendimizi korumağa 
mecbur kalırsak, bu müdafaa
da yalnız kalmıyacağız. Baş
kaları da bizim müdafaamıza 
geleceklerdir. Bunun her za
man için önemi, değeri vardır. 
BPlçikanın yapılacak arsıulusal 
vazifeleri vardır, Çünki Belçika 
arsıulusal ailenin bir üyesidir, 
bem de ekonomik bir büyük 
devlet olmak itibarile, nufuzlu 

üyesidir. Belçika teahhütlerine 
bağlıdır. Çünkü bu teahhut
lere bağlı kalmamaktan biz
den fazla zararlı çıka

cak hiç bir memleket yok
tur. Fakat bizim başkalarına 

karşı giriştiğimiz yükenlerin 
ağırlığı, muhataplarımızın da 
karşılıklı olarak bize karşı 
yükenierinin sağladığı fayda
larla denklenmiştir. Belçika 
yükenlerine sadıktır. Onları, 
biç zayıflamadan, mertlikle 
tatbik edecektir. Hiçbir Belçi
ka devlet adamı bundan başka 
bir siyasa güdemez. Güdecek 
olsa, memlekete ihanet etmiş 
olur. Zira arsıulusal yükenlere 
saygı bir memleketin başlıca 
menfaatidir. 

~~----~------~-
P. T. T. genel direktörü B. Fahri 

muavini mahkôm oldular 
ve 

Amerika 
U. sosyetesi ile 

, Elbirliğı yapa.cak 
1 Si iınsonun bir diyevl 
1 Va:;igr.ton, 26 (Ö.R)- Anıe· 
J rikamıı uluslar sosyetesi ile 

elbirliğı yapması için büyük 
bir sivasal faaliyet sarfediJ
melrtr.d;• Cumur başkanı Hoo· 
ver zamanında dış bakanı olan 
hay Stimson, şimdiki dış bakanı 
t.>ay Hull ile bunun hakkında 
t:zun urndıya görüşmüştür. 

B. Stimson Uluslar sosyetesi 
i;P. i'i birliği lehinde bir diyev
de buianmuş ve ltalyan - Ha
beş anlasmazlığında uluslar 
sosyetesini., gösterdiği azim 
ve karar siyasası ile lngiltere
nin bu siyasada özel ilgisi 

1 bulunmasının Mançuri hakkın
da çıkan vaziyete benzer bir 
durumun yeniden ortaya çık
maması için yeter bir inanca 
olduğunu söylemiştir. 

B. Stimson uluslar sosyete· 
sinin bergiteler işinde sorduğu 
sorulara cevap vermek için 
kendisinden önce Amerikanın 
dış siyasasını çevirmiş olanlar
la görüşmek isteğini gösteren 
B. Hullun daveti üzerine Dış 
bakanlığına gittiğim bildirmiş
tir. 

Radikaller 
Kongresinde 
Faşist kurumları işi 
Parıs 26 ( Ö.R ) - Uluslar 

sosyetesine Fransanın bağlılı· 
ğını çok büyük bir fikir yük· 
sekliğile gösteren B. Herriot'un 
söylevinden sonra radikal sos
yalişt partisi kurultayı genel 
siyasa ile uğraşmış ve faşıst 
kurumları meselesi ortaya atıl
mıştır. 

Radikal partisinde büyük b: r 
cereyan genel rahatlığı korı:

mak üzere hükümetce alına, 

tedbirlerin sağlamlaştırmasını 
istemektedir. 

Normal 
Şartlar geri geliyor 
Nevyork. 26 (Ö.R) - Resmi 

çevrenler, ekonomik normal 
şartların geri gelmekte olcluğn-

as Nasibu karargahını 
Cicikada kuracaktır .. 

ltalyan ha va filoları istikşaf 
faaliyetlerini birden arttırdılar 

Harrar, 25 
(A.A) - Ha-
vas ajansı ay
tarının bildirdi
ğine göre, Bel
çika heyeti ta
rafından talim 
ettirilmiş olan 
Habeş munta· 
zam kuvvetleri 
Cicika yolu ile ' 
Ogadene git-
mek üzere emir 
almışlardır. Ras •• 
Nasibu karar- M11ssolirıi11ill damadı Cia110 ve "Serden ![e(liler,. JifOSll 

giihını Cicikada kuracaktır. bulunmaktadır. I< 
Bombardımanlar Henüz plan yo 

Adis-Ababa, 25 (A.A) - Londra, 25, (A.A) - Bu sa· 
Cenup cephesinden gelen ha- bahki In!ilİZ gazetelerine göre, 
berlere göre, Italyan uçakları Italyanın barış imkanların• 
bugün ansızın tekrar faaliyete aıadığı doğrudur. Ancak şiııı• 
geçmişler ve Bebi-Sebeli üze- diye kadar kesin bir plan tes· 
rindeki birçok yerleri bombar- bit edilmiş değildir. Tayınis 
dıman etmişlerdir. Bu meyanda gazetesi B. Laval'ın henüz ı~: 
Gorahai da bombardıman edil- giliz elçisine Italyanın teklı 
miştir. Bundan anlaşılıyor ki !erin<'- dair hiçbir şey söyleıııe· 
Gorahai yine Habeşlerin elinde miş olduğunu yazıyor. 

Mısır Libiy Sınırında 
Son Durum 

Hava Kuvvetleri Marsa Matru 
Merkezi Haline Konuyor 

na dair B. Roozevelt tarafından Çankırı' da 
yapılan diyevi son hafta eko-

Zorlama 
T dblrlerl veYugosla~~: nomik faaliyet rakamları 19 BUyUk bir yangın çıktl 

Ağustoş 1927 denberi kayde- Çankırı, 25 (A.A) - Buge-
dilen rakamların en yükseğidir. ce saat 1,20 de Çankırının Hec 
Eyilik işaretleri çoktur. Mesela )elvan mahallesinde kör efenin 
çelik istihsatatı epiy artmıştır. evinden yangın çıkarak 11 ev 

Ti gre 'de kamilen, 19 ev içinde barınıl-
Maden arıyorlar 1 mıyacak derecede yandı. Yan-

Roma, 26 ( Ö.R ) _ Tigre 1 gının önüne geçilmek üzere 8 
ilinde ltalyanlar maden araş- evde yıkıldı. Zarar 30 bin lira 
tırmalarında bulunuyorlar. En tahmin ediliyor. 
ziyade önemle aranan demir 

Ankaradı.n itfaiye istenilmiş, madenidir. 80 kilometre geniş-
liğinde olan Kuartz madeninin itfaiye Kalecik istasyonuna ı,-, d-
işletilmesine başlanmıştır. meden yangın bastırılmıştır. ===================== 

Belgrad, 25 (A.A)- Za~r tri 
VP Spiliz tecim ve endu5 

oc.'.aları ekonomik zecri tedbi~: 
!erin ulusal ekonomide yaP 

- t . 1 . • 1 k uıere 
cagı esır erı ınce eme P' 
ekonomik bir konferansın to·ş· 
!anmasını hükumetten isteııı• 
!erdir. 

Arjantin ot 
ltalyaya ambargo yapıY 

Boenos-Ayres, 26 (~-~) :: 
Hilkumet Italyaya ve soınıırg ii• 
!erine her türlü silah ve 01,,1' 
h. t - d · ı · · yas ımma gon erı mesını . tit• 
eden bir emirname neşretııı~ 

Son Buhran Diplomasinin HeJ1l 
• 

ölümünü Hem Zaferini Göstermiştı~_ 
Paris 26 ( Ö. R ) - " Petit Parisien ,, gaze- melerinin Cenevre kadrosu içinde bir anla~ıııor; 

tesi, Italya Habesistan ile anlaşmazlığının Ulus- ya ulaşması ihtimalini ortaya atarak şöyle d.'.Y o. 
lar sosyetesi kadrosu içinde kutlulamasını kabul Son buhran bize diplomasinin hem ölu~ş-
ederse, beşler komitesinin bu iş üzerinde yü- hem zaferini göstermiştir. Ölümünü göster~,,. 

.. rıl" rümek üzere yeniden kurulalıileceğini yaz- tir, Zira eğer Roma, anlaşmazlığı harbe 511 ıııı 
maktadır. lemeden önce ltalyan diplomasinin dehası 1'' 

" Matin " gazetesi de diyor ki : Paris, Lond- başvurmuş olsaydı, içine Düşdüğümüı bata 
ra ve Roma arasında barışçıl bir kotarma yolu lığa yuvarlanmamış olacaktık. şı· 
bulmak için müzakereler devam ediyor. Fa- Fakat ayni zamanda diplomasinin zaferi 1' 11~1 • Ankara 26 (Özel) - Eski Posta, Telgraf ve Teleion genel direktörü bay Fabri ile muavini kat bu iş üzerinde bir sonuç almak olsa olsa sındayız. Çünki onun dışında bir şey yapıla çill 

bay Suphi ve telgraf işleri direktörü bay ihsanın muhakemeleri neticelenmiştir. Her üçü de d Jı: ı 
Cenevre e mümkün olabilir, yacağı anlaşılmıştır. iyi bir sonuca varına d•ll• üçer ay hapse mahkum oldular. 

01
a .. 

Ankara, 26 (Özel) - Nevşehir tahrikatçılarının muhakemeleri de dün bitti. Şeyh Abmed dört Diplomasinin ölUmU ve zaferi diplomasinin sır vermeden, gürültü yap 
ay hapse, 60 lira para cezasına, diiterleri de muhtelif: _!P~a:!;ra~c:e:z~a~la~r~ın~a~m~a~h~k~fı~m!_o~l~d~u~la~r'.:.· ____ _.!._~·~· P~e~t~it:JJ~o~u~rn~a~l!"_L~on~d~r~a~,~P~a~ri~s~, 2R~o~m~a~g~ö~r~ü:!ş·~!..!e~m!!!n~i~etW,i~i~n~d~e~l.lıilılllılllııııılıllıılill~---
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Zabıta Haberleri: 
Sandaıya ile yaralamışlar 

F evzipaşa bulvarında Meh
llled oğlu Sabri ve Ahmed 
o~f kg u, Kenan kahvede oturan 
asao Ahmede hücum ederek 

sandalye ile yaralamışlardır. 
Sarhoşluk 

Keçeciler caddesinde Hamam 
sokağında sarhoş olarak sokak 
~~sında yatan Ali Kemal tu
U1111uştur. 

~ırsıziar yakalandı 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

il Üç gün evvel Bayraklıda 
~rnova caddesinde oturan 
il rn~zau evinden 18 lira para 
~ bır gümüş zencir ve Mus-
ile anın evinden 1 O lira para 

0~ bazı eşyasını çalan Recep 

~LZ/7-;ffR7E7DEZZZTJ~ 

l~~u f\bduliah ve Mustafa oğlu 
ta ahını çaldıkları eşyayı sa-

Istanbnl sabık Alemdar sıh- ~ 
hat yurdu hekim erinden 1' 

DOKTOR ~ 
l rken tutulmuşlardır. 
-.,ıa yaraladı ve kaçfl 

,._, Maltızlarda sabıkalılardan ,,u . 
O rı araba ile yoldan geçen 
) srnanı taşla başından yaralı-
ltak kaçmıştır. 

~Süleyman un! 
Doktor 

Hasta kabulüne başlamıştır N 

Tire Tahta kale geçidi ~ 
No. 19/1 

Fahri Işık 
N 1 -13 (3234) ~ 
.._.rzzz7.7JJJJI/JrzL./.7..ZZ/LZ7.7./..7.ZXJ 

11 . 
rnRır Memleket Hastan~si 
l.ı ontken mütehaassısı 
11er Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

R Yürüyemiyen ve bilhassa 
V~ŞİTİK çocuklara Ultra -
il ıole tatbık ve Rontken 
İ _KEL tedavileri yapılır. 
kınci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzalter ~:roğtıl 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Tele fon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kada .. memleket hastanesinde 

Doyçe Oriyantbank ~ 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMilt 
MEH.KHZl : H.KHLI N 

Almangada 175 Şube11l Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 l?.ayhsmark 

Türkiyede Şubeleri: lSTANBUL vo lZMlR 
MHırda Şubeleri : KAHİRE ve JSKENDEHlf E 

ller törlii banka maaıoelatnı ifa. ve kalınl eder 
c ALMANYAHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ~hven ~ereitle HEGTSTERMARK ı:1ııtılır. ~ (h-1) ~ 

~~!eribisar malmüdürlüğünden: 
ç

0
laku cinsi m. murabbaı muhammen kıymeti No. 
"k lbrabim arşa 78 40 00 101 

" " 21 ·s oo 11 

' •• 
.. 

.. 
,, 

" " 91 10 00 16 
" " 42 1 o 00 1 s 
" " 49 9 00 14 
" " 42 8 00 13 
" " 42 8 00 12 
.. .. 21 5 00 11 
" ,, 42 1 o 00 1 o 
" " 286 15 00 6 
" " 176 12 00 5 
,, .. 285 20 00 3 
" " 435 30 00 2 
" " 324 20 00 1 

bar~karıda metre murabbaile muhammen kıymetleri yazılı mü
tet.ila rumlardan metruk arsaların mülkiyetleri açık arttırma su
llltı e 22-9-935 tarihinde müzayedeye konulmuş ise de talip bu
ila llıadığından on gün müddetle temdid tekrar usuli dairesinde 
te~a~ Yapıldığı halde ihale günü olan 17-10-935 de yine müş- · 
rı:ı,ıı ulunmadığından ihale ve munakasa kanununun maddei 
tılııı susasına tevfikan bir ay müdddle ve pazarlık suretile sa
gef,a~ı~a karar verilmiş olmakla taliplerin bu tarihten itibaren 

tıbısar satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 
~ 3528 (3369) ... 
~ay ndır belediyesinden: 

rtlir ayındır belediyesine geçerek yeniden esaslı bir şekilde ta• 

8011 ettirilen utel ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mayıs 
I~ııa ~a~ar. icarı açık arttırmaya çıkarılmışhr. 

l~ d eklı!erın ıhale günü olan 20-11-935 Çarşamba günü saat 
t kadar Bayındır belediyesine müracaatları. 

27-31-4-8 3529 (3370) 

v. Znıir m··ııi eınlak müdc~ ~ı .. 
~tinden~ 
ata~ 

Şeh· ~aç gazhane solcağında 8 numaralı ev 50 
1 ıtıer S t . k w d 1 kin . epe çı so agın a 37 /l numaralı paraka 24 
,/

1 Kordon 422/162 numaralı ev 300 
.._\l ukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı arttırmaya konuul

ttur, Taliplerin 7-11-935 Perşembe günü !aat 15 de milli em-
llltidüriyetine müracaatları 27-3 3512 (3367) 

YENi ASIR 

lzmlr Şarbayllljından : 
Şubesi Tahak- Borçlunun ismi No. 

kuk No. 
Binanın mevkii Paranın 

miktarı 
L. K. 

Mahmudiye 40 Şefika 173 Kemeraltı caddesi 12 00 
Mahmudiye 38 Mevlüt 169 Kemeraltı caddesi 33 32 
Mahmudiye 37 Mevlüt 167 Kemeraltı caddesi 31 32 
Mahmudiye 155 Hacı Ali 25-5 Murabıt çarşısı 14 40 
Mahmudiye 183 Hüseyin 25-33 Murabıt çarşısı 25 20 

" 189 ./Xli 25-39 " 53 51 
,, 169 Mehmed Tevfik 25-19 ,, 46 51 
., 174 Me!ımed Faik 27-24 ,, 38 46 
., 179 Mustafa 25-28 ,, 62 91 
., 191 veyselzade Kemal 25-41 ,, 62 52 
.. 192 veyselzade Kemal 25-42 ,. 41 40 
,, l 95 Yusef Gaba y 25-45 ,. 48 12 

Mahmudiye 196 Müslim 25-46 Murabıt çarşısı 27 39 
Mahmudiye 200 Emin 25-49 Murabıt çarşısı 36 60 
Mahmudiye 201 Emin 25-50 Murabıt çarşısı 24 00 
Başturak 421 Haşim kızı. 52-54 Halimağa 69 94 
Başturak 422 mehmetAh, hasanS0-1 Halimağa 12 72 
Başturak 423 " ,, 52 ,, 30 00 

,, 424 Yenişehirli Ahmed 56-54 ,, 41 08 
" 428 İsmail Hakkı 64-58-1 Halima~a 4 18 
., 429 Ahmed Cevdet 66-58-5 Halimağa 5 38 
., 431 A '1med 58-9 Halimağa 4 42 

432 Ahmed 58-10 Halimağa 3 46 
,. 433 Giritli Melek 74-60 ,, 12 34 
,, 434 Giritli Melek 76-60·1 ,, 32 92 

Başlurak 1045 Sabri oğlu .yaşar 59 Aliağa camii so. 5 
Başturak 63 Osman Hayrcitin 51 Kemeraltı caddesi 7 
Başturak 31 Salvaıi lbrahlm 3 Hamam çıkmazı 142 26 
Başturp'· 58 Ayşe 41 Kemeraltı caddesi 12 34 

,, 83 Ahmed 89 Kerueraltı caddesi 23 93 
,, 96 Hasan F'un 76 hükumet caddesi 17 96 

Mahmudiye 113 Şerafettin 13 Vakıf hoca 20 88 
Mahmudiye 24 b.zet 141 Kemeraltı caddesi 59 64 
Mahmudiye 139 Mehmed 2.)-23 Murabıt çarşısı 53 51 
Mahmudiye 142 Ahmed 25-26 ,, 43 20 

,, 144 Mükerrem 25-28 ,, 7 20 
it 146 Roben eşi Muyo 25-32 ,, 14 10 
., 148 Şamlı hacı Mehmet 25-33 ,, 73 40 
., 149 " " 25-34 .. 87 
,. 202 Emin 25-51 ,, 52 68 
it 205 Emin 25-54 ,, 49 20 
,, 216 Ahmed 25-66 .. 68 70 
" • 217 Muammer 25-67 ,, 23 80 

Mahmudiye 218 Müslim 29-31 ,, 59 76 
Mahmudiye 222 Caferaki Ömer 41 " 10 86 
Yeni şube 2244 Kara kaş Mehmed 25-4-5·6 Osmaniye cad. 128 93 
Yeni şube 113 Sarina 10 Yalı caddesi 43 57 

1778 92 
Yeni şube 2234 Ilyas pş. v~risi Hüseyin 15 Osmaniye cad. 43 67 
Yeni şube 2225 ,, ,, 17 " 75 63 

1898 22 
Yukarıda adlan yazılı şahısların hizalarında gösterilen mevki

lerdeki mülklerinin tanzifat ve tenvirat resimlerinden toplanmış 
borçlarını ödemediklerinden ye adresleri de belli oJmadığmdnu 
bugünden başhyarak on gün içinde borçlarını belediyemize 
ödemedikleri takdirde belediye kanununun yüz on ikinci maddesi 
mucibince yüzde on cezasile ve tahsili emv4l kanununun hüküm-
lerine göre haciz yolu ile tahsil edıleceği kendilerince bilinmek 
üzere ilan olunur. 3532 (3374) 

1 - Beher adedi on iki lira tırma ve eksiltme komisyonnna 

(tamamı altı bin lira) muh?m· 
men bedelli kadranları kuru 
nevine\ en Tur bin sisteminde 500 
adet su saab başkatiplikteki 
nümune keşif ve şartnamesi 

dairesinde 1-11-935 cuma günü 
saat onda kapalı zarf usulüyle 
yapılacak eksiltme ile alına
caktır. 

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

2 - Beher adedi on beş 

(tamamı 1560) lira muhammen 
bedelli belediyemiz muhtelif 
şube memurlarına yüz dört ta
kım . elbise 1-11-935 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
yaptırılacaktı.r. 

Bu işe müteallik nümune ve 

şartnameler hergün başkatip
likte görülebilir.iştirak için 117 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya bcınka teminat mek
tubuyle söylenen gün ve saata 

kadar arttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelinir. 

3 - Beher adedi on iki (ta
mamı 888) lira muhammen be
delli belediyemiz zabıta me
murlarına 74 takım kapot 1-
11-955 cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile yaptırılacak
tır. Bu işe müteallik nümune 
ve şertnamesi hergün başka
tiplikte görülebilir. 

İştirak için 67 liralık muvak
kat teminat makbuzu vey:ı 
banka teminat mektubuyle söy-
Jenen gün ve 1aata kadar art-

gelinir. 
4 - Beher adedi beş (ta

mamı 370 lira) muhammen be-
delli zabıtai belediye için 74 
çift potin 1-11-935 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. Bu işe müteal
lik nümune ve şartnameler her 
gün başkatiplikte görülebilir. 

iştirak için 28 liralık muvak
kat teminatmakbuıu veya ban
ka teminat mektubuyle söyle
nen gün ve saafa ltadar ko
misyona gelinir. 

5 - 300 lira bedeli muh2m
mcnli Başdurak caddesindeki 
yüz on sayılı dükkan başka
tiplikteki şartnamesi veçhile 
1-11-935 cuma günü saat onda 
açik arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

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

6 - 80 lira bedeli muham
menli Peştemalcılardaki 104 
sayılı arsa başkfıtiplikteki şart
namesi veçhile 1-11-955 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
ile bir sene kiraya verilecek· 
tir. lştiralı: için yedi liralık mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona 
gelinir. 

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

- 38 Numarah adanın 37 
numarah 2229 metro murabba 
ındaki arsasının beher metro 
murabbaı 436 kuruıtan 9718,44 
lira muhammen bedel üzerin
den 12-11-935 Sah günil saat 

Sahife 7 

Halkevinin ilk ve orta tahsil 
Kurslar! açılıyor 

Halkevinden : 
Halk dersaneleri ye kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 

gibi. bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

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

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz·ımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

filkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Saçları döülenler 
J(omo.ien Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

onda kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartnames:ni görmek 
üzere baş sekreterliğe. iştirak 
içinde 729 liralık muvakkat 
teminat mektubu veya banka 
mektubu He kanunun tarifi da
iresinde teklifler azami o gün 
saat dokuza kadar komisyon 
reisliğine verilir. 

27-1-5-9 3534 (3368) 
BaJediyeye geçen kordon 

tramvaylarından kaJan rayların 
sökülmüşlerinin beher tonu 12 
müteahhit tarafından söküle
cek olanlarının beher tonu da 
10 lira muhammen bedel üze-

rinden açık arttırma ihale edi
lecektir. Bu işin bedeli muham
men yekunu 2002,5 liradır. 76 
lira muvakkat teminat veya 
banka mektubu ile 12-11·935 
de saat 10 da belediye arttır
ma ve eksiltme komisyonuna 
gelinir. Şartnameleri görmek 
için baş sekreterliğe müracaat 
olunur. 

27-1-5-9 3531 (3372) 
- 26-10-935 gününden iti

baren ikinci nevi ekmek narhı 
dokuz kuruş on paradır. Bi
rinci eskisi gibidir. 

3530 (3371) 

/ 



Sahife e 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, ala.tı 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 sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir. 

•I EZ~llJ 

lzmirliler Istanbulda nerede hiıluşurlar 

Beyoğluoda BrEstol otelinde 

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

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağ1 

c 

Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Veri 

~AŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanes 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşıt ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi-

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marl a rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

Umum Hastaların rı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikle~i doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

YENl ASlrt 

31 teşrinievel günü arsıulusal 
artırma günüdür, hu münasehet)e: 

iş Bankası Çocuklar 
Arasında 

Bir Müsabaka Açtı. 

lid Her cocuk "Artırma" hakkındaki 
" 

düşüncesini on satır geçmiyecek 
surette } azmalıdır. 

Bu yazılar : 
29 'f. ' Evel tarihine kadar 
IŞ ll..\NKASI ISTANBUL ŞUBESi 
adresine gönderilınelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira 
mükafat veri ecek, ikinciden 
itiba!'~n 

bara 
25 kişiye b:rer kum
hediye edilecektir. 

T eşrinievelde dağıtılacaktır = ... ~.=~= 
Okumadan 

,... . . 
~eçn•eyınız 

Çav vPrrine 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 h min etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsu!atı ithıılat ve ihracat müessese
sinin ; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparışa t VP ,,., a ma!iır.ıat için lzmirde Yeni Manifatu
Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Post.~ kutusu 234 Tel. 2413 
~~__,.....-........,_~'""."'!"-r--'" j~.,_..m:;, 

Her zaman kullanacağınız 

Her . yerde arayacağınız 

p;ı ve lambaları Daimon yıldırım marka ol • asına dikkat 
ediniz. Daimon yıldırım markalı pili dünyanın en 

• fazla dayaniklı pilleridir 
'f}!jf7 //77//// ///./ ./// ./7/ / / ////f///// L/// /7 //.J"l'///Z/Z77Z7' 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

lzmir ithalat 2:ÜmrÜğLl müdü -
lüğünı...en: 
K. G Adet e~yanın cinsi 

p:ılluk 
Tesbit No. 

2307 O lOJ 
64 o 500 .. 

vidası 
1282 o 500 .. uc demiri 

128 o 60 .. 
kulağı 

128 

3909 

o 60 
O Hepsi 

.. taban demiri 

Yukarıda yazılı eşya 30-10-935 nci Çarşamba gunu saat 14 
de açık artırma suretile dahile satıla .. ağından işine gelenlerin 
Çeşme gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

17-28 3347 (3306) 

''Inşaatınız içın atidekiihtıyaçlannızı pek ar.uz ( iyatlarla 
teının ermek isterseniz Halim aga çar~ısıı1tla 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRine ınuracaat edioız 

ÇIMl.NYO 
Çubuk demir ve her neı : çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhi}'eden lfıvhalar ve bunların 
tefertüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demır dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En Müsait Şaraitle 
MağezlP" ı ı:da Satıhr 

27 Teşrlnlevel 1935 

Zümrüt Damlası _. .......... -= .. _. ........ mırı ..... 
Eczacı Kemal Aktaşın son f•seri çıktJ 

Hilal Eczanesini 'l Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kemal Aktaş 

HiJal Eczanesi 
Zümrüt Damlası 

Diş macunu bileti değildir 

adece talihe güvenilere~ 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN 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 öldürtır· 
. Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaştırır. . Ii 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok teblıke 
hastalıkların önünü alır. 

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

NEDKALMiNA 
• 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

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

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

KUMPANYASI 
4 - HERMES vapuru 21 

lııarinci teşrinden 26 birinci teş
riııe kadar yük alacaktır. 

S - GANYMEDES vapuru 
S ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
l'İlae kadar yük alacaktır. 

Burgas - V arna ve Kösten
te limanları için yük alacaktır 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci tetrinde bu limanlar için 
Jtlk alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

Penhage - Danzig - Gdynia -
Oılo ve Iskandinavya limanları 
'ela yük alacak olan vapurlar 

3 - NORDLAND motörii 
in ikinci tqrincle buradan ha
telret edecektir. 

IERvtcE MARITıM ROUMAlN 
Malta - Katanya - Cenova 
~ - Banelon ve Ceıair 
.. 0 lan için yük alacak olan 
't;saJ ... 

1 - SUÇEA VA vapuru 27 
lıirina teşrinde gelip 28 birinci 
'-rinde hareket edecektir. 
Y~cu ve yilk alır. 
Zegluga POLSKA S. A. 

kumpanyası 

D~ Anvers ve Gdynia 
'-•nlan için ,tik alacak olan 
'-.Pur. 
HAMiŞ : llandaki hareket 

'-rihlerile navlundaki değişik
~lerden acente mes~uliyet ka

l etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor-

ioncla Tahmil ve TabJiye bi
~ı arkasında FRA TELLi 
Sperco vapur acentahğına mü
... caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

DOKTOR 

MERKEZ hastanesi 
l<ULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyter sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3.5 dan saat 6 ya k~um 
TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505 
'-.. Y.7.AZ 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru hilen li

manımızda olup Rotterdam ve 

Hamburg için yük almaktadır. 
TRO JA vapuru halen lima

nımızda o!up Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kadar Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bre~en için yük
alacakhr. 

MOREA vapuru 5 ikinci ıte§• 
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen :ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
tqrine kadar :A.nvers, Rotter
dam, Hambur~ ve Bremen için 
alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

DEN NORSKE Middelbavs 
Linje <DtS. A/S Spanıkelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS motörft 23 bi· 
rinci te$rinde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve No"eç &manlanna 
aJacakbr. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teırinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
Oirekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

NeYyork için Jik alacakbr. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
MeyYork için yük alacaktır. 
SerYice Direct Danubien 

Tuna hattı 
V apurlann iaimleri, g-elme 

tarillleri •e navlaa tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde ıi-

ritiimez. 
N. V. W. F. Hami Van Der 

Zee a Co. 
Birinci Kordoa T elefoa No. 

2007 -2008 

Devlet demiryollarından: 
t !. l ikinci teşrin 1935 tarihinden bqil1arak ve. -.i ~ 
erıa Pazar ve Pazartesi ğünleri lzairdea Somaya; Puarteai 
~ Satı günleri Somadan lzmire, apjlcla gösterilea saatlarda 
"-hteJit yoku katarian işliyecektir. 

lzaairden Kalkıt saat 15,50 
Manisa Varaı saat 18,22 .. " 18,45 
Sonaa " " 22 
Somadan 
Manisa 0 

" 6,56 .. 3,20 
7,18 

lzrnire " " 10,25 
Fazla bilği için istasyonlara uğram.abr~ uyın halka ilin olunur. 

25---27 3503 (3359) 
il Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri apğada 

•tcrllen oteller 19-11·l935 Salı günü saat 15 de açık artbrma 
'11retııe lzmirde Basmahanede 7 nci itletme müfettişlik bina
"-da ayrı ayn kiraya •eritecektir. 
te ~ekrderin bu yerler hizasında gösterilen miktarda muvakkat 
el ~ınat vermeleri •e iıe ginneğe kanuni bir manileri olmadığına 
il •ır beyannamelerle aynı günde ve saatta basmahane istaavo-
Utıda komisyoa re.islijioe bizzat veya tab riren müracaatları li

llaıdır. 
sJ;:tnameler alsaocakta 8 aci itletme müfettişlik binasında ve 
da k. Aziziye Ye Goncak istuyonlan yazıhanelerinde parasız 
l.t İltılmaktadır. 

e\'Jai Cinsi •eaelik muhammen muvakkat 

t 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN L!NES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse-

adan gelip tahliyede buluna
nacak ~e aynı zaıranda 2 ikinci 
te'?rİne kadar I .=vcrpool ve 
G!H~ov ic=n yük afacaktır. 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teı

rinde Lonclra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı ıamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve HuU için 
yük alacakbr. 

MARONTAN vaouru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
letrinde Londra, Hul ve An
"ersten gelip tahliyede bulu· 
nacalmr. 

Tbe General Steam Vavi
:S?•tion co. ~td. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci tefrinde ~elip 28 ıbirinc:i 
tepine kadar Londra icin ,ak 
&lacaktv. 
DEUTCHE LEVANT LllNIE 
SOFIA 28 Wriad tqriade 

Hamhurg, Bremea ye Anwer•
ten beldeamelrte olup tahliyede 
balaaacaktır. 

NOT : Vürut tarilderi, •a
purlarm ıiıimleri •e naY.han iic
retlerinin d~fildilderinc1en me 
sa1iyet kabul edilmez. 

Fevkalade lüks vapuru 
PAZAR günü saat tam ta 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat ta da lstan
bula Galata rıhtımına y•naıır. 

lstanbu1dan her Per
fembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımmdan hareketle Cuma 
günü saat ta da hmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen· 
teliğe T o lef en 3658 

"' " - r * ı.--...... 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Miitehassııı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramyay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
Uk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Y avnılannmn mektepteki 

denlerini bazırlamalanna ve 
imtibaa zamanlamada akudı 
çekmemelerini telDİD içiD laa-
su•i muallimle keadileriai tak
vİJe ediniz. 

\'eni Asar idarehanesi mual
lim ı(Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemer.altı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandaaberi temizlik ve istika
aıetile DaJD kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
palmıı Ne yeniden otdciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teırif edeçek ola sayın müşterimizin her tiirlü ietirabatleri 
temin :ve tam manaaile bir aile ocağı olmu,tur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolaylıklar risterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak lıer hakikah öğrete• 
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraça1arumz miif
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız .meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilit vardır. 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
başlı.ekim liğinden: 
l Hastanemizin 7 aylak yevmi ihtiyacından 1. ili 40 kilo ekmek 

ile 1. ili 2S kilo taze sebze ve bir defada alınacak 35 ton kok 
kömürü açık eksiltmiye konmuştur. 

istekliler' şartnameyi anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günü 
otan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 10 da ~mrazı sariye has
tanesinde toplanan kGmisyona müracaatları. 

lS-21-26-31 

:: 

3365 3299 

kira bedeli temınat ı s. Ferit 
~~k istasyonu 
-~ye " 

Lir.a Lira kuruı 
1ıtasyon oteli 300 22,SO 
istasyon oteli, çamlık 300 22,50 
zeytinlik ve arazisi 

G "Ötel mefrufbar.n 
onc.ı. istuyonu istasyon oteli 96 7,20 

27w30 3526 (3373) --M~nis? llbaylıiından: 
ile At.su~ iline bağb Turgutlu, Salihli, Gördes ve ksrkağaç 

çelerınde boş bulunan Maliye tahsil müfettişliklerine talimat-
~lllne mucibince bilimtihan muvaffak olanlann tayiale!1 ya~ıla
iından isteklilerin şeraiti öğrenmek ftzere Manısa dbayhgma 

llllracaatları ilin olunur. 25-27-29 3505 (3360) 

Yapar 
Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Eczanesi 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 
T ec.rübeıi yapılmıı binlerce kiıiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Klna Lfttll 
yi ahp kullanmalı 

Kullanıpta faideaini görmeyen yoktur. 
Her eczanede b.lunur. 

Salon, yemek ve yatak odalannızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Merkez: 
İzmir 

tkiaci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Manisa Orta 
törlüğünden: 

Şulle: ..... 
Anafartalar 

CaddHi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.1426 

1 - Pamiyonummun iqui içiD 1935 yalı ikinci tepia a,a 
başlanrıcından 1936 Mayıs ayı sonuna kadar yedi ayhk yİJecek 
ve yakacak eıyanın mıktan ve cüısi ayn ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

! - Ebittmeye til,i elan erzak ve yakacağın yizde etli 
temiaatlan qağıtlaki cehe1de ge.terilnlistir. 

3 - Ekailtme, Maniaa Orta -oku1anda toplanacak olan 
eksiltme komisyonu lıazunmda Ye 935 yıh ikinci tefrin ayı ... 
.ilk ailai •at 14 de yapılacaktır. 

4 - bteldiler ar:ıu ettikleri vakit her güa Okul idaruine 
baı vurarak eksiltme şartnamelerini görebilirler. 

5 - ı.teklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerini ve 93S 
yılı Ticaret odası belğelerini yantannda bu1undurma1an gereklidir. 
Cinsi Muvakkat % 115 Tahmini En az En çok 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığıreti 
Pirinç 
Seker 
Peynir 
Çay 
Zeytinyağı 
Soğan 
Patates 
Tuz 
Sabun 
Soda 
Gaz 
Makarna 
Şehriye 
Zeytin 
Pirinç unu 
Nohut 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Salça 
Un 
Niıeste 
Süt 
Yoğurt 
Tahinhelvası 
Tahin 
Pekme& 
.K.6milr maneal 
Saclepj'ı 
Odun 

teminat bedeli 
L. K. K. 

106 87 ,/50 
18 75 35 
12 2-0 
22 so 25 
ıs 20 2s 
22 so 50 

3 60 300 
ıı 25 JO 
3 37 7150 

11 25 1 tt 
1 so :> 
9 37 25 
1 87 10 

12000 
2500 

500 
1000 
1000 

500 
ıs 

300 
500 

1200 
300 
400 

8 43 22156 
200 
300 
500 9 20 

2 81 2S 
4 so 20 
3 37 30 
2 81 7/SO 
3 10 
6 10 
4 68 25 
s 85 13 
2 81 2S 
9 ıo 
9 10 
s 2s ıs 
4 50 30 
3 20 
4 50 3 

75 100 
9 1150 

20-23-27-30 

100 
250 
100 
300 
300 
500 
200 
soo 
100 

1000 
1000 
soo 
150 
ıso 

1500 
800 

60000 
3456 (3331) 

15000 
3000 
800 

1200 
1200 

600 
16 

500 
600 

1500 
400 
500 
250 
500 
600 
150 
.300 
150 
500 
400 
800 
250 
600 
ıso 

1200 
1200 
700 
.200 
208 

2000 
1000 

80000 
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eşi ·tevkif edil 
ik st teş 

poli" i iki haini 1 

Ulus: lngilterenin Filistindeki otoritesi komplo işinde Türkiyeye karşı 
hakikiğ dostluk icaplarına ciddiğ dikkat ve itina göstermiştir. Diyor 
Amman 26 (A.A) -

Royter ajansı bildiriyor: 
Atatürke karşı yapı

lan suikasd teşebbüsü 
ile ilgıli olarak açılan 

tahkikat üzerine Mave
raişeria polisi Amman-
da Türk istiklal harbı 
esnasında düşmana ge
çen Etemle kardeşlerin
den birini tevkif et
miştir. 

birleri mevzuu bahsederek 
diyor ki: 

.. Yukarda neşrettiğimiz tel-

grafı okurlanmızın memnuni

yetle okuyacaklarından şüphe 

etmiyoruz. lngilterenin Flistin
deki otoritesi, Türkiye devlet 

reisinin şahsına ve Türkiyenin 

sükun ve saadetine kastetmi~ 

olanlara karşı hakikiğ dostluk 

icablarına ciddi dikkat ve itina 
göstermiştir. 

·-

mukaddesatının timsalini gören 

.Türkiye halkının gözü iıter is-

1 

temez fesatçıların oturmak, 

toplanmak ve hazırlanmak için 

fırsat arayıp buldukları bir mu

hite çevrilmiştir, Müsamaha ve 

misafirperverliği suiistimal eden 
serseri ve sefil maceraperest

lere karşı dost F ransanın da 

gereken tedbirleri alacağından 
tabiiğ şüphemiz yoktur. 

1 

ne de komşularımızın dost bir 
siyaset dışında menfaatleri ol
duğunu kabul ederiz. Ancak 
böyle uzak yerlerde bu ~üveO 

ve samimiyet politikası işler~ 
gelmiyen bir takım adarnla" 
rın, sefil ve ıerserilerin te-

şebbüs ve hareketlerine göS 
yummıyarak onların cesaretle" 
rini kıracak fedbirler alınrnaSI 

imkansız değildir. Hiç şüphe 
etmiyoruz ki pek yakın bir 
zamanda dost Fransanın Surİ" 
ye idaresi dahi bu gibi serse" 
rilikJere meydan vermiyecek 

ve bu gibi alçakça teşebbii~ 
ve tasavvurları önleyecek zecrı 
tedbirler almakta tereddüt et" 

Ulusun yazısı 
Ankara, 26 ( Özel ) - UJus 

bugünkü sayısında suikastcılar 
hakkında FiJistınde alınan ted-

Komplo hakkında şimdiye 

kadar alınan tafsilat Atatürl<ün 

yani, Türkiyenin düşmanlarının 

teşebbüslerine müsaid muhiti 

aradıklarını göstermiştir. Ata
türkün şahsında kendi bütün ,wwıa11aa11 bir maıızaıa 

Türkiyenin bütün sınırlarında, 
bütün komşuları, yeni rejimin 

kurulduğu günden beri tara

fımızdan gösterilen hassasiyeti 

bilirler. Biz de komşularımız

dan asla .başka bir hareketi 
ne bekler, ne ümid eder ve miyecektir. ,. .. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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Bu tekliflerin ne 
Ne de Habeşistan 

İngiltere, ne Fransa, ne 
tarafından kabulüne imkan 

u.-s. 
yok 

lstanbul 26 (Özel) - Londradan bildiriliyor: 
1'imes gazetesi Mussolininin Habeşistanla ba
aşmak için şartlarım Romadaki lngiliz elçisine 
tebliğ etmiş bulunuğunu yazıyor. Mussolininin 
Uk şarta Habeşistanın, asıl Habeşistan ve son
radan bu memleketin zaptettiği memleketler 
olarak iki kısma ayrılmasını istemektedir. ltalya 
bu ikinci kısma Tigri-Ogaden-Harar üikelerini 
ithal ediyor. Ogadende ltalyanın uluslar 
Sosyetesi adına olarak mandası olmasını, 
Tigri vilayeti üzerinde ise emrivakiin kabul 
edilerek bu toprakların doğrudan doğruya 
ltalyan hakimiyetine geçmesını istiyor . 
Bu ikinci şart ltalyanın toprak müddei
yatını iyzah etmektedir. Üçüncü şart ltalyamn 
aakimiyeti ve mandası altında bulunacak top
raklar üzerinde emniyetin bozulmaması için 
Habeş silahlarının sıkı bir kontrola tabi tutul
masını istiyor. Dördüncü şart, bu suretle akte· 
dilecek olan genel bir andlaşma şartlarına Ha
beşistanın riayet edeceğini Uluslar sosyetesinin 

garanti etmesini teklif ediyor. Beşinci Şart 

Habeşistana ltalyan topraklarındakı limanlardan 
birini serbest liman olarak gösteriyor. 

Londra, 26 ( A.A) - Bir barış yolu bulmak 
için Paris ile Roma arasında yapılmakta olan 
konuşmalar hakkında Londra mahafilinde hiçbir 
şey söylenmemektedir. Ve bu hususta büyük 
bir çekingenlik gösterilmektedir. 

Times de şöyle yazıyor: 
Şimdi daha ziyade ihtimallerle uğraşılıyor. 

Resmiğ mahafil şu kanaattadır ki barış lehinde 
yapılmakta olan bu son teşebbüsün biricik muvaf-

fakıyet garantisi kat'i ketumiyet muhafaza etmek 
tedir. ltalyanların bugünkü tekliflerininin ne 
uluslar sosyetesi, ne lngiltere ve Fransa ve ne 
de Habeş imparatoru tarafından kabul edilme
sine imkan yoktur.Ancak anlaşmazlığın bugükü 
yeni safhasında bu teklifler MussCJlini'nin son 
değil fakat ilk şartları olması muhtemel bulun
duğu dan büsbütün betbinliğe kapılmoğa da 
lüzum yoktur. 

1 tatbi ya bergiteleri • te ı 

B. 
,. 

• • Ettiril esını ya varıyor 
ava ile 
Sa attan 

ltalyanın 
fazla süren 

Paris 
bir 

elçisi arasın a bi · 
konuşma oldu 

PariR, 26 (Ö.R) - Bazı ha- bunları tatbik mevkiine koy- Paris resmiğ mahafilinde bu 
berlere göre ltalya, B. Lavalın mağa hazır bulunmaktadır mevzua dair sıkı bir ketumiyet 
b~rgitelerin tatbikini tehir et- Roma ile yapılan müzakerele- göster.ilmektedir. Ancak müza-
tirmek için müdahale etmesini rin neticesı ne olursa olsun, kerelerin çok dikenli olduğu 
yalvarmıştır. Bazı Italyan tek- kat'i bir kotarma olmadıltça anlaşılmaktadır. Çünku bulu-
lifleri lngiliz hükumetine bildi- 16 ncı maddenin tatbiki hiç nacak sureti hallin uluslar sos-
rilmiş ise de Londra kabinesi bir suretle durmıyacaktır. yetesi ve beşler komitesince 
bunların kabulüne imkan olma- Paris, 26 ( A.A ) - Dün B. kabul edilmesi Jiizımdır. Ve bu 

Laval ile Itatya büyük elçisi komitenin muvafakatı olmaksı-
dığı cevabım vermiştir. Bununla zın hiçbir şey yapılamıyacaktır. 
beraber Londra - Roma ile arasında bir saattan fazla sü-
sıkı temas halindedir ve bütün ren bir konuşma olmuştur. Bu ltalyada bir mühimmat 
uzlaşma imkanlarını göz önünde konuşmalarda Habeş harbına fabrikası uçtu 
tutmaktadır. bir nihayet vermek için bir Roma, 26 (Ö.R) - Bir mü-

Fakat diğer taraftan lngiltere esas aranılmıştır~ Konuşmalar, himmat fabrikasında cephane-
3111kteşrinde bütün bergitelerin yapılmakta olan diplomatik leri kurutma teçhizatında deh-

--~-_...._.=..• ...,.'--·=--=-· _...,,__ _ __._..__.u..-.-~..-.. ...... .....-......a..,.ı.ı.vA:a.Q.L..-Ml~a.e........we-...1........sJaw_.wu:._ıLSUill-UJm tur. Ü ölü 

F a sa al r vaz··r··nden • e 
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ırı 

• • • 
cısını dün denize in irdi 

Almanların deniz proğramını saran gizlilik 
Londrada derin endişeler uyandırmağ başladı 

Paris, 26 ( Ö.R ) - Herbiri . randa imza edilen İngiliz - )\l-

7600 tonluk altı kruvazörden man deniz andlaşmasının aoıacJ 
biri olan " Montealme ,, kruva- bu gizliliği ortadan kaldıkmak~ 
zörü 0 Sen ,, yapı tezgahları ve yakında başlıyacak denıJ 

·do tarafından denize indirilmişti ·. konferansının muvaffakıyeh 
Bu törende Deniz Bakam ['. ancak deniz programlarınııı 
Pietri ile Amiral Bertolet hz.- ilan edilmesi ümidine dayant .. 
zır bulunmuşlardır. yordu. 

Deniz bakanı B. Pietri bir Halbuki, Almanyanın şioıdi1'i 
sö ı lev vererek demiştir ki: durumu bu ümidleri suya dil" 

Bir kaç haftadan beri hadi- şürmektedir. Alman inşaat 
seler deniz silahının önemi ve tc"'gahlarının hummalı çalışma~ 
kıymetinden hiç bir şey kay- t. ıo bir gizlilik içinde 0Joıa1' 
kaybetmediğini kafi derec~de fın .. 

tadır. Alman hükumeti tara 
göstermiştir. Bunu bir harb d• 

d m ilandilen deniz prograının 
fikrile söylemiyorum. Bizim · .... 
gibi savaş yapmış olan- L .zt tip gemiler hiç göster• 
Iar savaştan nefret ederler. 11 '" miştir. Mesela büyük kod-
Fakat Fransa, mesuliyetsiz re. te destrovirler ve rnayeıı 
bazı akıl hocalarının kendisine tc. ,llamağa mahsus yeni tiP 
verdikleri öğüdlere uyarak bu gemiler bu cinstendir. AloıaO 
unsurdan yüz çevirecek olsa amirallığı programın bu nok" 
bir cinayet işlemiş olur. Fransa ha11sız Deniz Baka11ı J>ielti sanını bir baskı yanlışına al" 
ancak kendi sukutunu imzala- Londra 26 (Ö.R) -

0 
Mor- fetmiştir. ~ 

mak şartiyledir ki deniz bü- ning Post,, gazetesine göre Al- lngiliz çevrenlerinde Alınası"' 
d · a an )arın glzlı· bı'r plan tatbik et" yüklüğünden vazgeçebilir. Çün- man enız programım s r be' 

kü Fransa gibi müdafaa edile- gizlilik Londrada endişeler tiklerinden korkularak .şüp 

Çek 47000 kilometrelik sahili uyandırmaktadır. Geçen Hazi- ler gösterilmektedir. 
••••• ve dünyanın dört köşesine da

ğılmış sömürgeleri olan bir 
memleket donanmasız yaşaya
maz. 

2 ilk kanunda beş deniz dev
leti Londrada bir konferansa 
çağmlmış bulunuyorlar. Şuna 
kaniim ki bu konferansta 
Fransanın menfaatlarınt ve hak
larını korumak suretile barışa 
en büyük hizmette bulunmuş 
olacağım. 

Bu törenden sonra, deniz 
bakam mareşal Lyuntey'in 
cenazesinin Fasa naklinde ha
zır bulunmak üzere F och kro
vaıöriine binmiştir. Mareşalın 
cenazesi "Düpleiks" krovazö
rüne geçirilmiştir. Yarın Fasa 
hareket edeceklerdir. 

Bu törende bulunmak üzere 
Tunus ve Fastan da dele~as-

Fransız radikalleri . 
kabineyi devirecekler Jlll 
1~emps: ''Bu bir cinayet olur,, diyor 

"Rejim değil sulh tehlikededir.,, 
·ude 

Paris, 26 (Ö.R) - "Temps,, Radikal Sesyalist kongres•., 01 
alınacak kararlarm hükumeti düşürmek sonucuna varamıyac.a~it 
zannediyor: Böyle vahim bir sırada hükumetin düşürülmesı ıııı> 
cinayet olur. Cumhuriyet tehlikede değildir. Tehlikede 0bll"' 
sulhtur. Sulhu koruyalım. B. Laval rejimin emniyeti i-in dek bit 
rış için de çok şey yapmıştır. Kabineyi tehlikeye düşürece 
manavraya kurultayın kapılmıyacağım umalım. bil 

"Debats,, gazeteo;İ Fransanın istikbalinin kurultaydan d~,0ı 
mühim olduğunu ve kongrecilerin bunu tehlikeye koyamıyacag 
yazıyor. 'i,,,i 

"lntransigeant,, Ancak konferanslar arasında ayrıhğ'n re/do"' 
tehlikeyi! düşürebileceğini, rejimi korumak icin akıl lazırn ° ıo~ 
ğunu, düşünülen devlet reformesinde ilk amacın hükumete du~ell 
temin etmek oldu v unu, vahim arsıulasal müzakereler aç!~~r 


