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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU 
- .A..ı3C>N"E: ŞE:::R...A..İrr.t 

l~va~ı mUdcle Türkiye için !Hariç için 
I Setıeltk . . . . . . . 1800 2500 j 

ı _Altı a11lık . .•..• - 100 1800 

1 _ TE[EFON : 2697 

Amerika 
Bitaraf kalacağını 
Bildirdi 

C-rrnıJıuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çtktw Siyasi Gaaetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

urdda· 
Bugün Cumhu i 
huriyeti yaratan 

Büyük bayram 
Büyük kurtarıcı, zaferini 

~nsuzlaştırmak isteyince cum
i~riyetin temelini attı. Tam on 

1 
1 Yıl önce bugün, Türk ulu

ç Una. ~erçek kurtuluşun, ger
Cck ıstıklalin yolunu gösterdi. 
?l Uhburiyetin bu güzel vatanı 
h~ .. alde ele aldığını hepimiz 
y ılırız. istilaya uğrayan yerler 
.:n~ış, yıkıJmıştı. Ekonomsal 
tl"rlıgırnız yabancı kapitaller 
h ınde bir oyuncaktı. Sosyal 
'-'akımdan geri bir Asya ulusu 
h ~dıarası veriyor, acınacak 
k~ e bulunuyorduk. O kadar 
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yıldönümünü kutluyoruz. Bu OD 

iki yıldan her biri belki bir 
asırde yapılabilecek işleri bir 
yıla sığdırmışhr. On iki yıl ön
ceki hayabmız&, yurdun o gün
lerdeki kötü durumuna göz 
attığımız zaman Cumhuriyetin 
bize neler verdiğini anlıyoruz. 

Asıl sevinmeğe değen nokta 
şudur ki yıllar ilerleme hızımızı 
gevşetmemi.ş, kuvvetlendirmiş

tir. Atatürkün birer projektör 
gibi yolumuzu aydınJatan emir
leri altında bir amaçtan bir 
amaca koşuyoruz. Her varılan 
hedef yeni bir zafer müjdesini 
taşıyor. Türk ulusu bundan 
ötürüdür ki enerjilerini kamçı
layan heyecanından zerresini 
kaybetmeden Atatürke kalbini 
vermiştir. Ona bağlanmıştır. 

Sayısız denençlerle kökleşmiı 
bir inanç vardır: En doğru yol 
Atatürkün gösterdiği yoldur. 
Ulus, onun direktiflerine uya
rak daha parlak yarınlara, da
ha um\ldlu günlere kavuşa

caktır. 

t~' lozanda ismet lnönü mu
h·tfer~ne bir barış imzalarken 
~! e! hır gün yine kendi dile
~lll~ıle yabancı kapitallerinin 
'-' lllurgesi oJmağa can atacağı
l ııı uman devlet adamları 
.._•rdı. Batı evreni "Hasta ada
itıın" hayat bulduğuna bir türlü 
~yannııyordu. Güneş gibi par
it an koskoca bir zafer karşı
d llda Türkün hayat kudretin
.:n t\ipbe edenler, dünyayı 
..:,

1
"- devrimlerimizin birbi
~ kovalıyacağına ihtimal ve-
'-J eılerdi. Zira onlar Türkü Cumhuriyetin on iki yılda 
t~ ~~nat rejiminin şuursuz ida- başardığını saltanat rejimi alh 
._ •ı e muhakeme etmeğe alış- asırda yapmamıştır. Türkiye 
bi~dı. Türkiyenin modern siyasal ve ekonomik istiklaline, 
.. devlet oluşu hayal sınırını 
~,_ cumhuriyet sayesinde kavuştu. 
~il feylerdendi. O gün için 
'-Yal olan bu şeyleri düşünen, Asırlarca bakımsızlık içinde 
"-t olnıaz sanılan şeylere vü- inim inim inleyen köyler cum-
•i v_erebileceğine manan eş- huriyetin kendilerine şefkatli 
'l.İ.,_ bır şef, Atatürk, tarihimi- bir el uzattığım gördüler. 
h~ "k seyrini değiştirerek bu Köylünün kalkınması için 
le ~1 ayı yarattı .. Bütün istek. çok şeyler yapıldı. Ve da· 
tınde muvaffak oldu. ha çok şeyler yapılmak 
B 1 - Sonu ikinri sahifede -

''•• Ugün cumhuriyetin on ikinci ••vk.e1. EU.1gln. 
••••••• ~ ................................................................................................................................................................................................................................................................ .. 

oaşb kan Şarbayımızı R syada tedkike gönderiyor 
Dr. Behçet Uz bugünlzmire hareke ~diyor. Burada iki gün kaldıktan sonra 
lVIoskovaya gidecek- Rusyada yapılacak incelemelere b~yükönem veriliyor 

ANI( Başbalı an ismet fuönu 
ba ARA 28 (Özel) - Şar-

Yınıı. D B di\I J r. ehçet Uzun bele-
Je er .. . d 

buı uzerın e tedkiklerdc 
Unnıak .. R . ille . uzere usyaya gıt-
ll tekarrür etmiştir. 

Ankara 28 ( Özel ) -
Son dakikada aldığım 
bir habere göre Baş

bakan İsmet ~lnönü iz
mir şarbayı Dr. Behçet 
Uzu Rusyada uraylar 
üzerinde tedkikler yap
m~ğa memur etmiştir. 

Şarbayınız bugün baş
bak~nı ziya.ret ederek 
kendisiyle uzun uzadıya 
görüşmüştür. Dr. Behçet 
U_i yarın Cumhuriyet 
bayramı töreninde bu
lunduktan sonra akşamki 
ekspresle lzmire hare
ket edecektir. Orada 
bir iki gün kalacak ve 
derhal Moskovaya ha
reket edecektir. 

Doktoru gördüm. Bu 
haberi kendisi de teyid 
etti. 

Rusya uraylan üze-
rinde yapılacak incele

melere burada büyük ehem
miyet veriliyor. 

va,ayı'ı ucuzlatma 
encUmenlnde 

Ankara, 28 (Özel)- Beledi-

yeleııkurultayınm yaşayışı ucuz
latma encümeni raporunda ek
mek işinin imtiyaz şeklinde 

belediyelere verilmesini, bele
diyelerin bu imtiyazı başkala
rına devredilmemesini tavsiye 
etti. Rapor kurultay toplantı· 

50 yıl sonraki nüfusu alabile
cek büyüklükte olması lazım
dır. Buna, bu pJan dışında her 
türlü yerleşme ve mesken ya
pısını yasak edici bir kanun 
maddesinin eklenmesi ~e bütün 
plan sahasının bayındırlığı 

Moskovadall bir manzaıa 
sında okunarak kabul edildi masraflı olacağından bu-
Bayındırhk komisyonunda günkU kuruluş ve iş isti-

Ankara 27 (Gecikmiştir) - kametJeri gözönünde tutu-
Bayındırlık komisyonu raporun- larak mevcud nüfusu ıehircilik 
da bugünkü lranunlara göre bakımından alabilecek büyük-

' yapılacak bayındırlık pJinları Jükte bir parçanın sınır olarak 

tesbiti muvafık ola- llJ!mllllll!'lll!!l!!P"l'~....,,.,...-.-.___,.,~-_.._,....,.._,..~--~-

caiı bildiriliyor. Bun
dan başka bayındır

lık işlerinin masrafla
rmı karşılamak için 
en önemli vasıtalar· 
dan birisinin de arazi 
siyasası olduğu ve .. ~,.,,.,.,,".,,, .. ,,.ş, 
plan tatbikatında ba
zı arsaların değerleri 
yükseldiği böylece ar
sa sahihlerinin bun
dan faydalandıkları, 
öte taraftan uray
ların bir çok ödeme 
mecburiyetl~rine gir· 
dikleri izah edilerek 
plan kotarılan yerler- • 
de yollar, yeşil saha
lar ve serbest arazi 
için lazımgelen yerle
rin yüksüz temini ve 
ayrıca Uraya bir 
nisbet içinde parasız 
bir arsa terki için 
yeni bir kanun for
mulD bulunması teklif edilmiştir. , 
Bayındırlık itlerinin en büyük 
yardımcısı olan istimlak kanu
nunun bakanlıkça yeniden ince• 
lenerek urayJarın karıılaıtıkları 

Şarbav Belıcet Uz 
zorlukları kaldırıcı bir surette 
tadili son derecede temenni 
edilmiştir. 

Yaşayışı ucuzlatma komisyo
- So1111 beşinrı salıif ede -
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Büyük bayram --l ı ıa ı ı ncı saJ/a a 
zer dir. Baymdırlık alanında 

her ün atılan adımlar içimizi 
sevinçle dolduracak kadar ge
niştir. Ulusal kültürümüzü, mua
sır medeniyet kültürünün üs
tüne çıkarmak için sistemli bir 
çalışma vardır. Öte yandan 
Cümhuriyet, yaratıcı eserleri 

yanında koruyucu eserlerini de 
derinleştirmeyi b imiştir. Türk 
vatanı artık her çqid emper
yalizmalara kapılannı kapamış
tır. Kahraman ordumuzun yıi:" 
dırıcı kuvveti smırlarımızı tam 
bir güvenlik içinde tutmakta
dır. Türkiye, bu sayede dün
yanın en barışsever mem
leketi olmuştur. Dış siya
samıDn kazandığı muyaffa
k1yet1er, ulusumuza · sağla
dığı saygı ve şerefler hep bü
yük önderin direktiflerinden 
ilham alınarak gerçekleşmiştir. 
Türkiyeden artık istihfaf ile 
bahseden yoktur.Dünya içsel ve 
dışsal kudretimizi öğrenmiştir. 

Geri bir Asya devleti iken 
modern bir Avrupa devleti ol
duk. Vaktiyle hakkımızda en 
az sempati bealeyen yabancı 

gazeteler, devlet adamları 
timdi cumhuriyetçi Ttırkiyeden 
derin saygı ile bahsediyor
lar. Bütün bunlar, bu derin
leşmiş hakikatlar karşısında 
Tftrk ulusu ne kadar sevinse, 
ne kadar coşkun bayramlar 
yapsa yeri vardır. Zira yaıa
clıfımizı şimdi anlıyoruz. Cum
huriyetin Y•tabcı elile ölüm 
badar derin olan karanlık

lardan aydınlığa kavuımuı bu· 
Junuyoruz. 

Diinle bugünün farkı işte 
bu karanlık ve aydınlığın far
kıdır. Oumhuriyet sevgisinin 
damarlarımızı tutuıturan btıtün 
sevgiler üstünde yeretmesinin 
biricik sebebi ud bu farkın şu
urla kavranmıt bulunmasında 
toplanır. 

Bu kadar şuurlu bir sevgi
den kuvvet alan Cumhuri
yetin her yıl dönümünde 
bir anceki yılı çok geride bı
rakacak eserler ve baıanlar 
yaratacağına kimsenin şüphesi 
olmasın.. Türk Cumhuriyetini 
aevmiyenler Türkün kuvvetli 
ve kudretli olmasını iıtemiyen-
lerdir. Böyleleri istedikleri ka
dar çırpınsınlar bugünkü Ata· 
türk rejiminin kılını sarsamaz
lar. 

Bugün bütün Türkiyede yal
nız bir ~es du~ulacaktır. On 
alb milyon Tiirk, hep bir ağız· 
dan "yquın Cumhuriyet, yaşa· 
smAtatürk,, temennisini yurdun 
sonsuz ufuklarında dolaıhra
caklar, ulusun büyük şefine 
olan bağlantısını bir kez daha 
billirteceklerdir. 

iiie-vk.e1; ::&t.lgi:u ·-Köy bütçeleri 
Köy bütçelerinde masrafların 

biraz daha tasarruf edilmesi 
ve halkm köy salmalanndan 
sıkılmamaaı için buna azami 
derecede dikkat edilmesi ilbay
lıkça alakadarlardan istenmiş-
tir. Bunun için bilhassa mub
tarlann ücretleri azalblacak ve 
köy posta memurlukları ilga 
olunacaktır. 

!50 ve as ilkler 
50 ve 2S kW'Ufluldarın ba

sılması bittiğinden bugiin lı
tanbulda piyasaya çıkanla

cakbr. 

ŞEBİ RA ERLERİ 

Tütün • 
pıyasası 

Çevremizin muhtelif bölgelerinde tam 
manasile ve satışlar hararetlenmiştir 

~m il 

Tütön piyasası çevremızm fer. lııhisar ide resi dün 150 cağı hakkında verilmekte olan 
muhtelif bölgelerinde tam ma- balye, kumpanyalar da 50 bal- malumat yanlıştır. Aldığımız 
nasile açılmış ve satışlar hara- tütün satın almışlardır. Fiat malumata göre, bu senenin re-
retlenmiştir. 85 - 92 kuruştur. koltesi geçen senki rekolte de-

Dün Kuşadasında da piyasa Sökenin Akköy, Yoran ve recesindedir. Çevremizin bu se-
açılmışbr. Tütün kumpanyaları Balat mıntaka'arında kumpan- neki muhammen tütün mahsulü 
Kuşadasında 100 - 120 J,uruş yalar tarafından tütün müba- şudur: Kuşadası 750-800 bin 

Bugün 

Prof es()r Pretori us 
üzerinden tütün mübayaa et- yaa edilme tedir. kilo, Söke 170, Selçuk 30, 
mişlerdi:. Bundan başka, Foça- lnhi~ar idaresi ve Felemenk Foça 260, Menemen 280, Ke- geliyor 
da da piyasa açılmış, kumpan- tütün kumpanyası da aynı mm- rna ~paşa 175, Bornova 80 bin Cumur başkanlığı filarmonik 

kilodur. k d yalar 70 - 80 kuruştan tütün takada mübayı.ıat y::ıpmaktadır- or estrasını i are etmek üzere 
satan almışlardır. inhisar idaresi lar . Türkiyenin bu yıl muham- Kültür bakanlığı tarafından an-
d · · · k d k men istibsalab da: gaje edilmiş olan Alman pro-

e pıyasaya ıştıra e ere Kumpanya'arm yaptıkları Ec\ı·rne 1,490,000, lzmı·t bı'r R 
120 130 k b fesör retorins bu ayın 28 inde 

- uruştan mü ayaat mübayaal 85-95, lnhisar idare- milyon 960 bin, Bursa 2 milyon Ankaraya gelecektir. 
yapmıştır. sinin de 100-120 kuruş üzerin- 300,000, lzmir 6,100,000, Ma- Profesör arsıulusal müzik ile· 

Muğlada inhisar idaresi ile dendir. nisa 400,000, Muğla 2,100,000 mince tamlmış yüksek kıymet-
Amerıkan kumpanyaları müba- Bu senenin tütün rekoltesi- Aydın l,OSS,000, Bitlis 300,00 J te bir sanatkardır ve General 
yaatlarına devam etmektedir- nin geçen sene1'inden az ola- kilodur. müzik direktör payesini haizdir -----------·. ·==========~~~~--

Un ve ekmek meselesi 

Şarbaylığın Ziraat 
Bankasına bir teklifi 

··--·-Un ve ekmek meadcsi Istan
bulda olduğu gibi şehrimizde 
de bir derd olarak devam et
mektedir. Ekonomi bakanlığı 
bununla yakından alakadar ol
makta ve ilgili katlardan bu 
hususta mufassal malümat is
temektedir. 

Bu işle belediyeden başka 
ilbaylık ve lzmir tecim odası 
da ilgilenmekte ve oda ekmek 
ve un fiatleri ve yükselme se
bebleri etrafında incelemeler 
yapmaktadır. 

Halkm bu anda zaruri ihti
yacına bir hal çaresi düşünü· 
liirken, belediyenin un fab
rikası da mevzuubahsedilmek
tedir. 

Malum olduğu üzere, bele
diyenin un fabrikası muattal 
vaziyette bulunmaktadır. Hal
buki bu müessesenin piyasaya 

ucuz un çıkarabilmesi lazımken 
belediye fabrikayı müzayedeye 
çıkarmak istemektedir. 

Dün Ankarada bulunan şar
ba)'lmızdan bir telgraf gelmiş 
ve fabrıkanın müzayedeye çı
karılmak teşebbüsünden vaz 
geçilmesı bildirilmiştir. 

Orta okulların 
Kitapları 

Orta okulların okul kitapla
nnın basılması işi dev;am et
mektedir. Dev;et basımevi yeni 
okul kitaplarının birinci fasi
külünü basmış ve orta okullara 
gönderilmek üzere bazırlanmış
br. Bu birinci fasikülün dağı
blmasına başlanacaktır. 

Tarihi eserler 
Antikitler ve tatarihi eserler

den ne şekilde faydalanılacağı 
hakkına hazırlanan broşür Dev
let basım evi tarafından basıl
mış ve okullara dağıtılmasına 
başlanmıştır. 

Bu telgraf, memleketin un 
ve ekmek derdine bir çare bul

mak üzere alinan tedbir!erle 
alakadardır. Bu hususta yaptı

ğımız araştırmadan ve aldığımız 
malümattan an 1adığımıza göre; 

Belediye, Ziraat bankasına bir 
teklifte bulunmu~tur. Belediye
nin teklifi sudur: 

Bankanın elinde küIJiyetli 
miktarda buğday vardır. Ban
ka bu buğdaylara belediye fab
rikasında öğüttürme!i ve ondan 

sonra sabşa arzetmelidir. Bu 
suret1e, piyasaya ucuz un çı

karılabilecek ve un fiatlerinin 

yükselmesine sebeb olan mu
tavassıtlara lüzum kalmıya
caktar. 

Bu teklif çok yerinde ve un 
meselesinin can noktasına te
mas ettiği için ehemmiyetle ele 

alınmıştır. Ziraat bankası ile 
belediye arasında bu hususta 
muhavere cereyan etmektedir. 

Banka, bu teklifi kabul ettiği 
takdirde memleketin un mese
lesinin ortadan kalkacağına ve 
balkın ucuz ekmek yiyeceğine 
şüphe yoktur. 

Sayımda alınan 
Hususi tedbirler 

istatistik genel direktörlü
ğünden ilbaylığa gelen bir tel
grafta genel nüfus sayımında 
ilimizde alınmış h11şusi tedbir
lerin nelerden ibaret olduğu 
sorulmuştur. 

••••••••• 

Zirai asayiş 
Zirai asayişin muhafazasına 

memur koruculara asli vazife
lerini ihlal edecek derecede 
kendilerine başka vazife ve iş 
verilmemesi ilbayhktan ala
kadarlara bildirilmiştir. 

lzmir hafriyatına T. T. 
Kurumunun bir yardımı 

~~~~---.·--·· 

Müzeler direktörü B. Salahiddinin 
çalışmaları takdır edilmiştir 

Türk tarihi tedkik kurumu 
üyeleri lzmiri ziyaretlerinde İz
mir kazılarını da gezmişler ve 
müzeler direktörü Bay Sala
haddinin bu husustaki fevl<a
lade çalışmalarını takdirle kar
şılamışlardı. Dün kurum asbaş
kanı Bayan Afetten müzeler 
direktörüne şu mekhıb gel
miştir: 

lzmlr mUzelerl dlrek
törlUğUne 

Izmir İçinde müzeniz tarafın
dan yapılan hafriyatla ve mey
dana çıkarılan antikite eserlerle 

kurumumuz derinden ilgilenmiş 
ve bu yoldaki değerli çalış
malarınızı takdirle karşılamış
tır. Kurumumuz bu hafriyatın 
tamamlanması için elinden ge
len yardımı esirgemiyecektir. 

Kurumumuz namına hafriyat 
işlerine sarfedilmek üzere size 
üçyüz lira gönderiyoruz. Ayrı

ca yardım yapılması için Kül
tür bakanlığına da başvurduk, 
saygılarımızı sunarız. 

Türk tarihi kurumu 
Asbaşkanı 

AFET 
........ '4• 

Belediyelerin 
ihtiyat akçeleri 

Belediyeler bankası hissesi 
olarak belediyeler büdçelerin

den ayrılması gereken yüzde 
beş ihtiyat akçelerine aid ced
vellerin bazı belediyelerce İç 

Bakanlığa gönderilmediği an
laşılmıştır. Bu cedveHer her üç 
ayda bir gönderilecektir. .......... 

Köylerde 
llbaylıktan köylere yapılan 

bir bildirikte köye irad geti
rebilecek on beş yirmi dönüm 
genişliğinde birer sebze ve 
meyve bahçesi vücuda getiril
mesi bildirilmiştir. 
.. lfAl~7~7R!J"JllllSll!lll"'9!K?A ..... 

Biiviik havranııınız 
., ol 

Büyük Türk ulusunun bü
yük bayramı dolayısile ecz~cı 
Kemal Aktaş ve Hilil ecza
nesi biitün Türk ulusunu ve 
sevgili müşterilerini candan 
kutlular. 

Eczacı Kemal Aktaş 
S. 2 Hilal Eczabanesi 
tz?'~X~.7'.Z 

Vatandaşlığım1za 
Alınanlar 

Hicret ve iltica suretile Tür

kiyeye gelmiş 745 Türkün va

tandaşhğımıza kabulü bakanlar 
heyetince tasvib olunmuştur. 

... -·····-·. 
Şarbayıınız geliyor 

Ankarada toplanan beledi

yeler kongresinde lzmir bele
diyesini temsil etmek üzere 

gitmiı olan şarbay Dr. Bebcet 
Uzun yarın Afyon yolile şeh
rimize geleceği haber ahnmışbr. ---

Şe?1ir meclisi 
Şehir meclisi ayın birinci 

gunu doktor Behcet Uzun 
başkanlığında devre toplantı· 
larına başlıyacaktır. 

Kimya klavuzu 
Liselerin kimya laboratuvarı 

için hazırlanan laboratuvar kla
vuzunun birinci fasikülünün ba
sılması bitmiştir. Bu fasikülün 
dağıtılmasına bugünlerde baş
lanacaktır. 

. .., . . . ' . . . ' ... 

llbaylıkta -···· Kabul resmi 
Programı 

2.9 bit-inci te,rln e•• 
Cumhuriyet bayramuııll 
kabul resmi proAramıdır 

1 - Proğramın teblig fe 

ilam davet hükmündedir. 
2 - Cumhuriyet bayrallll 

rastlıyan 29/10/935 salı gna 
saat 8,30 dan 9,10 geçeye k• 
dar aşağıdaki sıra ile kah 
resmi yapılacaktır: 

A - Saylavlar 
B - Mür.tabkem Mevki 

mandam ve kara, deniz, haf 
ve jandarma erkin ve uoıer. 

C - Vekalet müfettifldl 
D - Adliye başkanları ( 

Müddeiumumisi ve Hakinıler) 
E - Defterdar, maliye da 

resi buyrumanları, Gümrük b 
müdürü, tapu, kadastro f 

metrük mallar müdürleri 
sicil muhafızları 

F - Dahiliye 
rumanları (Vali muavini, İ 
heyeti üyeleri, mektubçu, 
niyet, hukuk işleri, nüfu• 
iskan müdürleri, Karşıya 
nahiye müdürü) 

G - Küjtür direktörü, '°~ 
tep müdürleri ve başmu 

)eri. 
H - Bayındırlık direk 

Posta ve Telgraf müdürl, f 
raat, Orman, Baytar, Vaki 
müdürleri. 

1 - Türkofis, Inbisarl 
Uyuşturucu maddeler müdür 
başmüdürleri, Nafıa konıİI 
Demiryolları başmüfettişi, 
demiryolları iıletme müfe 
leri, Ölçü ve ayar başmüfe 
Liman reisi, Liman işleri 
dürü ve sanayi müfettişi, 

j - Sıhhat müdürü, Has 
baıhekimleri. 

K - lzmir mü~üsü. 
L - Umumi meclis aıal 
M - Belediye reis ve • 

ları, Ticaret ve sanayi 
reis ve heyeti Baro, Borsa 
miseri ve borsa heyeti. 

N -Cumhuriyet Halk pa 
Vilayet idare heyeti ve Halk 

O - Kızılay, Çocuk 
geme kurumu, Hava kur 
Verem mücadele, Malul G 
ler, Mütekaidini askeı\ye, 
tısat v~ tasarruf cemiyeti, 
allimler birliği, Matbuat 
messilleri, Etibba odası. 

P - Bankalar ve ı:n 
nafia müesseseleri direktö 

ve diğer cemiyet reisler 
Hahambaşı. 

3 - 9,10-9,25 de kooı11 
lığa ziyaret iade edilecekt 

4 - 9,40 - 10,15 de 
soloslar kabul edilecektir· 

5 - Saat tam on buÇ 
Cumhuriyet meydanında 
nulacak ve ilbay komutanla 
likte orada toplanmış ask 
balkın bayramını kutlulayac 

6 - Askeri merasim 'f 

çit resmi proğramı komut 
tarafından bildirilecektir. 

6 - Kabul resminde si 
Frak giyecektir, (Siyah Y 
beyaz boyun bağı ve üstil 
meli rugan potin veya 
siyah iskarpin.) 

8 - Resmiyet dııında 
renler. kutlulama komiıyoD 
umumı proğramında g3 
mittir. 

BUGÜN ELHAllBA SiNEMASINDA 
~eneninllk 

Zaferi: DE .NE 
wn ••.• • 

A ·DASI 
HABEŞ HARBil\TE AiT iLK 

Tamamen Türkçe 
Sözlii 
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Şimdi bir maçı ona kaybettirmek 
Bir kadın onoru oldu 

. - Ka'pg.me.,: .. Yani aşka, bu 
Pısiko ojik araştırmaya da ese-
tı n:zd k . . S B • e yer v.::rec~ ·sınız una .. 

ana bakınız işte sinir' e ri sa r!anı 
~Ücu.du gibi sağlam bir adam ... 
l l~kıne adamlarının maddiyet
erınde herşcy dinamiktir .. A~k 
~e knd.n mı? E ferim araf:ınd a 
~lencn, ~~ledikçe kıvrılıp ezilen, 
b~lnıumu gibi her şekle giren 
ır mata!.. Ötesi lfıf, ve hayal.. 
Suna mırıldandı: 
- Hayal, hayali Hayal olmı

~~n b~r hakikat bu adamın tet
ılderıne canlı bir örnek olma

la.ydı .. 

Sağlam bir vücud, yaratma
~1.nı bilen bir dimağ, enteresan tt. a~am.. O da bu husu .jye
•dı hıldiği için değil midir ki 

eta meydan okuyan bir hali 

Nesrin elinde kahvaltı tepsi
sile içer. girdi. Küçük t epsiyi 
masaya koyarken: 

- Bay:ı ıı Şenii g eldi sizi 
aradı. Bu sabah ta gelecei!inı 

söyledi. 
- Şenii mi? Basın işler: nclen 

kurtulup ta lıöy !e h iç geldiği 

yoktu. Yine fevkalade bir şey 
olmalı. Sana başka bir şey 
söylemedi mi? 

- Hayır, yalnız beni bekle· 
sin dedi. 

- Öyle ise ben ace!e ban
yomu a ı ayım, gelince beni sa
londa beklesin .. 

Çayı fincana koyarak: 
- Şeker hani? Getirmeğe 

unutmuşsun! Ne dalgınsın Nes
rin, haydi çabuk ol .. 

• s . 
Fransa 

e e 

YENi ASIR 

e şenbe toplanacak 
zorlama tedbirleri için 
en cevabını dün verdi 

_,.;~--------------------------'"a.:r"m __________ __ 
Cenevre, 28 ( Ö.R ) - U luslar Sosyetesinin formalitelerin ikmali içiıı dört gün evvel bildi-

önümüzdeki perşembe g ünü yapacağı içtima rilmesi iycap ettiğini bildirmiştir. Simdiye kadar 
çok mUtıım olacaktır. Ingiliz dışişleri bakanı 39 devlet zorlama tedbirlerinin birinci kısmı 
Londra duu Cenvreye hareke t edecektir. Bay olan silah ambargosunu tatbik edeceklerini, 21 
Eden bir gün evvel Londrada bulunacaktır. devlet ekonomsaı ve finansal zor~ama tedbiılcri 
Fransız başbakanı Bay Laval da perşembe ni tatbike hazı r olduklarım, 11 devlet ekono-
g iinü Cenevrcye g:de~ektir. Bay Laval ltalyaya mik bergitelere tarafdar olduğunu, altı devlet 
karş ı zorlama tedbirlerini Fransanırı ne zaman mütekabil yardım teklifini kabul ettiklerini biJ-
tatbik edeceğ i hakkmdakı soruya cevabını dirmişlerdir. Polonyanın cevabı da bugün geç 
koordinacıyon komitesina bildirmışH.·. bütün vakit beklenmektedir. Bu cevapta Polooyanın 
devletle r bu komiteye bu akşama kadar cevap- zorlama tedbirlerini tatbike hazır bulunmakla 
!arını ve rmcğe davet edılmişlerdi . Fransa, komite beraber ltafyan deniz tezgahlarına ismarlanmış 
tarafından tayın edilecek tarihte zorıame tedbir- olan bir vapur hakkmdaki teahhüdün karşılıklı 
lerlnı tatbika hazır o'acağını, ya!nız bazı olarak iyfasını istemektedir. 

sae ......... p 

;•rdı. Hele " bu kadınla maç 
~Pmağı pek isterim,, dirken 

ıuıle~inin içinde, " anladın de
ili nıı Suna ... Ben bu maçı se
)tnle,, yapmak, sinirlerimin da-

Kız acele çıktı. Bir az sonra 
şeke r Jikle göründü. 

- Ne sersem kafam var ba
yanım, her gün hiç eksik ol
masın diye özendikçe yine bir 1 

şeyi unutur en olmıyacak bir 
no~san yaparım. Hele bak te
reyağı da frijiderde kalmış, 

ıGöe yeni bir söylevi 
Münihte Hitlerin ilk kuvvet 

arbesinin · yıldönümü yapılacak 

e 
~ın 

. nıgını sende denemek iste-
~ınd,, diyen bir parıltı beliri
ıor u. 

il Ge.nç kız gözlerini yumdu. 
eynı içinde bir şeyler oynı-

~0rdu. Demek bu alanda ikisi 
ı._e rakip birer oyuncu olacak-
tı'~·· Demir ağzile bunu ima 

llJışti .. 
Suna: 

b - Öyle ise tekrar ederim, 
l~ Demir sinirlerini iki bük-

eden kızı yakında tanıya
tak, nbik bir kadın elinin bı
~iı kem·ğe dayıyan acısile 
i ~den kalp ağnJarına reçete 
a Yeceksin, diyordu. 
bir l<alktı, geceliği üstiine örme 
~ •ahahlık geçirdi, elini zile 

tı .. 

akılsız başın ayak çeker zorunu 
derler, haydi yine dışar! .. . 

- Zararı yok, bu sabah yal
nız çay içeceğim.. Biraz Süt 
koy, oldu ... 

Kızartılmış fırancoJayı dişleri 

arasında çıtırdatarak sordu: 
- Zehradan haber var mı? 

- Evet, evet az kalsın onu 
da unutacaktım, kocası geldi. 
Kan kesilmiş amma " doktor 
bir daha gelip görecekti. Eyi 
olunca hemen işe gideceğim,, 

diyormuş. Selim b"aş edemiye
ceğim diyor .. 

- Sonu Vaı -

!-Iitler 
ile 

.. 

-
başı açık olarak 
taraftarlarının 

o zamanki üniforması 
önünde yürüyecektir 

Berlin, 28 (Ö.R) - G eneral Göring son söy- Hitler taraftarlarından o vakıt ölüp de 
!evinde nasyonal sosyalist paı tisini isgal eden şehir dışında gömülenlerin kemikleri 
din meselesini Alman ve batta Avr~pa kamoyu- büyük gösteri ile şehir mezarlığına geçirilecek-
nun gözü önüne koymuştur. Bu mesele halle- tir. General Göeringin "generallarınıza ateş et· 
dilmiş olmaktan uzaktır. miyeceksiniz!" Diye askeri tutmağa çahşbğı ta-

BerJin, 28 (Ö.R) - Münib şehri 9 lkinciteşrin risel birahane önünde toplantı yapılacaktır. Bu 
1922 de Hitler taraiından yapılmasıııa girişilen yıl bu gösteri her zamandan parlak olacak ve 
"puç,, kuvvet darbesinin 13 ncu yıldönümünü Hitler; baş açık, o zamanki üniformasile taraf-
parlak bir surette kutlamağa hazırlanmaktadır. tarlarının önünde yürüyecektir. 

• MH .... 

Rus yada 
Beş suikastçı 

~ -..... -
ldarr.' edildi 

lstanhul, 28 (ÖzeJ) Rus-
yada suikastla alakade; J!nrak 
tevkif edilenlerin muh~.k1.;me

leri görüldüğunü ve be . kişinin 
kurşuna dizildiklerini R< na 
te.lsizi bildiriyor. 

lsviçrede seç::11 
Bern, 28 (Ö.R) - l:;·.riçt c 

seçimi bitmiştir. lsviçre f e.~' era. 
kurulu, doğrudan doğru: ' balk 
tarafından seçilen aşağı k.J ''Ua 
ile her kantonun iki üye .. an
dermesile teşekkül eder J Jk
kall?aradan mürekkeptir T,e
deral kurul bakanları seçe ek 
icra kuvvetin~ ve federal mah
keme üyelerini seçerek adliye 
kuvvetini teşkil eden seçim 
durumu değiştirmemiş gibidir. 
Yalnız bir çok kimselerİll se
çime girmedikleri göze çarp
mıştır. 

Eli zede 
Bir kabine toplantası 

olacak 
Paris, 28 (Ö.R) - Yarın sa

bahki nazırlar meclisinden son
ra çarşamba günü Elizede 
başbakan Lavalın başkanlığın

da bir kabine toplantısı ola
caktır. 

Bir sinema yandı 
Paris, 28 (Ô.R) - Bayonda 

bir sinema yandı. lçerde yüz
lerce kadın ve çocuk vardı. 
Pani~e rağmen ölü yoktur. 
Yalnız on iki kişi hafifçe ya-
ralandı. .. 

1 Normandi Havrde 

&elçika ve 
Zecri tedbirler 

I> • 

İtalyan bankasmm Kor lUm Z yoktur diyorlar 
Altın deposu 

Paris, 28 (Ö.R)- Normandı 
transatlantiği Havr limanına 
geldi. Bugün büyük limana g i. t: 
cek, orada bazı tadilata uğra
yacaktır. Normandi buodan 
sonraki seferini mart 1936 da 
yapacaktır. 

bta arıs, 28 (U.R)- Bay Laval 
el . 8~~ab yeni Belçika büyük 
S Çısını kabul etmiştir. Yarın 
dı~ııa~o dış işleri komisyonunda 
btal 81Yasa hakkında beyanatta 
Ctnunacak ve çarşamba günü 
ttınbvreye hareket ederek per
t6r e günü 16 ıncı maddeye 
rıı. e ltalyaya karşı kararlaşb• 
te1~ bergitelerin tatbik tarihini 
koınit e~ecek olan birleştirme 
b1llu teaı toplantısında hazır 

nacaktır. 

ov~sturyada 
v· azıyet 

ttary 1Yana, 28 (Ô.R) - Avus
ş,..:a1 kabinesi, öldürülen 
~til Ye Dolfus tarafından 
bild~ll . yold.an ayrılmıyacağını 
~t'tn nııştir. Bununla beraber 
aittik Stabrenbergm nüfuzu 
t11ry Çe artmışbr. Bu da Avus
dost'nın . daha ziyade ltalyan 
~Öst u bır siyasa güdece.jini 

ermektedir. 

~altıkta fırtına 
da:tb~b~ı. 28 (Ö.R) - Riga
de ş" dldıriliyor: Baltık denizin
q.., 1 detli fırtınadan bir çok 

ç;k";;;İa-vakyada 
1 Pe,,~ 2 Ô 
~\>ak g, 8 ( .R) - Çekos-
cı Yı l~~ ~.ugün istlklalinin 16 ın
Cuın onunıünü kutlulamıştır. 
b, 8 ur başkanı B. Masoik ve 
bıtnı1t~es lehinde gösteriler ya-

ş ır. 

Paris 28 ( Ö. R ) - ltalyan 
bankasının altın rezervası git~ 

tikçe azalmaktadır. Eylul ayı 
içinde bütçe açığ 150 milyon, 
askeri masraflarla birlikte 750 
milyon lirettir. Son üç ay jçin
de adi bütçe açığı 425 milyon 
ve askeri masraflarla birlikte 
bir milyar 500 milyondur. 

Deniz konferansı 

1 
Londra 28 (Ö. R ) - Fran

sa deniz konferansı için lngil
terenin gönderdiği daveti ka-

bul etmiştir. Konferans açıl
mazdan önce bazı meseleler 

üzerinde görüşmek üzere Fran
sız deniz uzmanları şimdiden 

Londraya geleceklerdir. Fransa 

ve lngiliz amirallıkları arasın

da fikir beraberliği vardır. 

Bir deniz kazası 
Marsilya, 28 (Ö.R) - Bura

dan 14 ki_lometre mesafede 
deniz, her birinde 40 kilogram 
sucuk bu!unan 250 sandığı 
kıyıya atmıştır. Sandıklar üze
rinde Arjantin markası vardır. 
Gümrük memurları bir kaza 
veya bir kaçakçılık teşebbüsü 

karşısında mı bulunduğun ta
yin için bu sandıkların hangi 
vapurla gönderildiğini tahkik 
etmektedir. 

Şu son günlerde her memlekette 
Dikkat iç siyasaya çevrilmiştir 

Paris 28 ( Ö. R) - Diplomatik görüşmeler 
devam etmektedir. Fakat buna dair hiç bir şey 
bildirilmiyor. Şu son günlerde hemen her mem
lekette dikkat iç siyasaya çevrilmiştir. Bunun da 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığına karşı takınılacak 
durumun etkisi olması muhtemeldir. 

Roma, 28 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri bergi
telerin tatbiki meselesine tahsis ettikleri ma '.ta
lelerde bunun faydasızlığından bahsediyorlar. 
Cenova gazetesi diyor ki: " Italya sanksiyon
dan (zecri tedbirlerden) korkmaz. Medeniyetin 
yürüyüşü tevkif edilemez. ., 

lngilterenin kömür üzerinde aldığı bazı ted
birler Italyanın yüzde elliye yakın maden kö-

mürü ihtiyacını Almanyadan almasını mucib ol

muştur. Polonya ve Türkiyeden kömür idha
latı da artmıştır. 

Cenevre, 28 (Ô.R) - lsviçrc federal hüku

meti Italyaya ve Habeşistana karşı silah ambar

gosunu tatbike karar vermiştir. Norveç, ltalya
dan gelen ve ltalyaya gidecek olan mallara 

ambargo koyduğunu, fakat bu tedbirin ikinci 
teşrin ortasından önce müessir olamıyacağını 

bildirmiştir. ltalya aleyhinde alınan bergiteleri 
esas itibariyle kabul etmiş bnlunan Çin hüku-

meti bunların tatbikinde bazı kuyudu ihtirazıya 
serddetmiştir. 

Sivas - Erzurum 
Hatllnda ray fertlyatı 
Anlcaı , 23 (Özel) - Sivas 

Erzurum hattıncia günde bin 
metre ray döşenmektedir. 
Şimdiye kadar Sivastan ileriye 
40 kilometre ray döşenmiştir 

Lehistanda siyasa\ 
Dururrı karışık 
Varşova, 28 (Ö R) - Siya

sal durum karışıktır. Hastalık
tan kalkan dış bakanı B. Bek 
işe ba~lamazdan önce on gün 
kadar dinlenmek için bir dağ 
istasyonuna hareket etmiştir. 

Teh:fon 3151 TA ~-Y _t\RE Sinema~ı Telefon 31151 
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r.··rhn oğla. Bay t.'lehmıed ile Prenses Sofiya ara ında bir macera 

• • 
1 

• 
gıyı nası al ık 

ölümle biten sevg· in kuvveti 
~Ak:l..k.:i. -carihi :roma>.-ı -&Z- '"Y",.....z:a.ı>.; I=> r"V"i.n. ~ern.aı 
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Surlardan bir sürü insanın çıldırmışçasına kaçıştıkları 
görüldü. Arkadan yıldırı sesini andıraı1 süvariler önüne 
geleni çiyneyerek büyük sahaya doğru atlarını sürüyorlar 

Ceneralın köylerde saf mil
leti nasıl iğfal ettiğini yine bu 
hain adamin ağzından söz ala
rak anladım. Prensese, bu 
dünyanın en merhametli, en 
fedakar insanına acıyınız. Kar
şınızda masum bir kadın bu
lunuyor. Ceneralın söyledikleri 
hep yalandır, iftiradır. 

Ceneral; fikirlerin bulandı
ğını görünce, Rober'e hücum 

~ ederek bu mel'un iki yüzlü bir 
f adamdır. Parçalayınız bu kö
pegı, diyerek yine ortalığı 
karıştırdı. Söz, artık ayağa 
düşmüştü. Rober yüzlerce yum
ruk, tokat, tekme ile yakalandı. 
Arkasından Prenses Sofiya ve 
Viyolet saçlarından yakalanarak 

1 sürüklendiler. 
Halk ortasında (Prenses So

f fiya ve Viyolet) saçları dağıl
mış, elbiseleri parçalanmış, bü
yük sahaya doğru götürüldüler. 

General Prensesten bir faide 
gelemiyeceğine kani olunca; 
yenına yaklaşarak, zehirli bir 
gülüşle işte hakaretinizin ce-

1 zasını çekiyorsunuz, bana teslim 
olunuz. Sizi kurtaracağım. Acele 
ediniz. Şimdi boynunuz vurula-

1 cak. 
I Prenses Sofi ya - (Nefretle] 

yıkıl karşımdan köpek; sana 
teslim olmak mı? Asla .. Yılan 
ıslıklarını andıran sesin tüyle
rimi örpertiyor. Bir engerek 
yılanından fazla senden nefret 
ediyorum. Defol. 

General (geriye çekilerek) -
Bir Papas getirelim dedim 
onu da kabul etmedi. Bu mur
tet, karıyı; idam ediniz. iki 
herif Prenses Sofiyanın saçla
rından tutarak ortaya getirdi
ler. Birisi güzel boynunu açtı. 

Ellerilee saçlarını tuttu, Di
ger haydut elindeki palayı kal
dırdı. 

Viyolet yerlere kapanmış 
yalvarıyordu. Onun yerine beni 
ölduünüz. Kıymayınız, Meryem, 
lysa aşkına o melek kıza; o 
dünyanın en güzel, en iyi kalpli 
bir kadınıdır. Meleklere el do
kundurmak günahtır. O Mer
yem kadar saf ve masumdur. 
Viyolet başını topraklara sürü
rüyor ve feryad ediyordu.Halka 

bu dehşatli manzara ile derin 
bir sükut kaplamıştı. Ölümün 
soğuk kanatları sabayı ört
müştü. 

General yine boğuk sesiyle 
haykırdı. Vurun vatan haininin 
başını; sıra bu çirkef karıya 
gelsin. Nerede Rober dedikleri 

tilki ; Prensesi tutanlara hay
kırdı. Ne duruyorsunuz ? Şim
di sizi parçalanm korkaklar. 
Viyoletin feryat ve eninlerinden 

şaşırmış olan Haydudun eli ha
vada parladı. O güzel baş yere 

yuvarlanmıştı. Bir kan sütunu 
cellatların yüzlerini kızıl bir 
renge boyadı. 

Sıra Viyolet ve Robere gel
mişti. Rober ellerini semaya 
kaldırarak Allahım diye inledi. 

Surlardan bir sürü ins3nın 

çıldırmışçasına kaçıştıkları gö

rüldü. Arkadan yıldırım sesini 
andıran süvariler önüne gelen

leri çıyneyerek büyük sahaya 
doğru atlarını sürüyorlardı. Bu 

müthiş manzerayı gören halk; 
Türkler geli;or diye birbirini 
iterek çakallar gibi öteye, be
beriye kaçışmağa başladılar. 

. Burhaneddin 1 
Hırsızlıkta mı yapıyord ? j 

Is· an bul Kabataş lisesi Al-
manca muallimi Herluferi ya;a- j 
lıyarak kaçan Burhaneddinin 
Borsada yakalanarak htanbu!a 
sevkedildiği malümdnr. 

Burhaneddinin lzmirde de 
bazı sirkatleri tesbit edilmiş ve 
tutulan tahkikat evrakı İstanbul 
emniyet direktörlüğüne gönde
rilmiştir. 

Edirnede 
Anlık eserler muhipleri 

Cemiyeti 
Edirne bölgesi genel inspek

törü General Kazım Dirik, iz
mirde olduğu gibi Edirnede de 
" Edirne ve havalisi asarı3ti!<a 
muhıpleri cemiyeti ,, adıyle b'r 
cemiyet kurmuştur. Bu cemiyet 
için lzmirdeki cemiyetin neşri
yatından iki seri istenmiştir. 

llbayımız Fazlı Güleç bunlan 
göndermiştir. 

ihtilal Kraliçesi 
llAYAN TAL YEN 

o e 
Yere Seren Kadın 
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Dip!omat, gülümsiyerek: 
- Oh '>ayan, değişen ben 

değilim. Zaman ve şartlardır. 
Mısır nıektubu 

Talyen artık Lüksenber~ 
sarayında gözükmiyordu. Bu
nunla beraber 1798 yılında 
bir kerre daha orada görüldü. 
kendisine verilen vazife için 
!3arrasa teşekküı e geliyordu. 

Bir ay önce, Italya fatihi 
gizlice vapurlara binmişti. In
giltereye asker çıkarmak üzere 
olduğu sanılırken kırk bin as-

evler ancak şarkta kurulur!,, 
Demişti. 

ltalyadan yeni bir aşıkla 
ve dünyanın en zarif mücev
herlerile gelen Jozefin iyice 
eğlenmek niyyetinde idi. Terez
yanın kolları arasına atıldı. 
Terezya sordu: 

- Nasıl, artık kafi derecede 
me'ud, müftehir ve aşık ol
dun mu? Jozefin: 

- Oh, dedi. Göreceksin onu 
son derece sevimlidir. 

Bilmez miyim ya, onu sen· 

• 

Yiizü kan içinde kalan Ro
ber uzaktan dostlarının geldi
ğini görünce canlandı. Silahını 

çekerek önlıne, gelene savur
du. Viyoleti ez;Jmekten kur
tardı. Her ikisi eğikrek Pren
sesin kanlı başına ve vücuduna 
sarıldılar. Viyo1et Prensesin 
güzel başını ellerine a~dı. Onu 
kokluyor, öpüyor yüziine sürü
yord.ı. Daha fazla asabı daya
namadı, kollarıyla kes:I: başı 

göğsüne bastı ve bayıldı. 

Rober; şuurunu kaybetmiş 

bir hald~ ayağa kalkmış etra
fına bakınıyordu. 

Türk süvarilerinin önünde 
yıldınm bir sayha gürledi. 

- Allahım; cennetimi kay
bettim. Güneşim sönrlü. 

Atından bir ok gibi atladı. 
Prensesi göğsüne bastı. 

Aydınoğlu Bay Mehmet, bu 
kanlı cehenneın içinde çıldır

mıştı. Türk süvarileri bir lav 
gibi ilerliyordu. 

Aydınoğiu Bay Mehmet Vi
yoletin elinden o güzel başı 
da aldı. Onu öptü, yüzüne gö
züne slirdii, kokladı. 

- "onu 11aı -

I-Ialkevinde 
Sergi v~ n1Üsamere 
Halkevinde ulusa 1 savaşa aid 

olmak üzere güzel b:r sergi 

yapılmıştır. Y urddaşların bu 
sergiyi ziyaret etmelerıni tav
siye ederız. 

Bu gece Hall.cv:nde büyük 

bayram şerefine bir müsamere 
tertib edilmi~t r. Müsamer.!ye 
davetiyeleri olanlar girebile
ceklerdir. 

Polis abidesi 
Genel savaşta, şarımıza düş

manlar tarafmdan tayyareler
den atılan bombalar iie şehid 

düşen polis memurlarımız için 
yapılan abidenin açılma töreni 
yarın saat 14 te yapılacaktır. 

Törende, ilbay Fazlı Güleç 
ve Emniyet direktörü birer 

! söylevde bulunacaklar ve şe-

1 
bitlerimizin aziz hatıraları yad 

· edilecektir. 

- Katiyen! Şarldır onun adı. 
Genç bir yüzhaşıdır. Bir sarı
şın, kocamdan daha büyük 
değil amma daha yakışıklı. 
Hem güzel yüzlü, şen, alaycı 

ve nekre. 
Bonapart tam vaktinde uzak

laşıyordu. 
Talyen Paris'te işsiz, güç

süzdü. Terezya şunu itiraf 
etmişti: 

- Onu görmeğe tahammül 
edemiyorum. Gerçi beni rahat 
bırakıyor, amma böyle gözyum
ması bile sinirlerime dokunu
yor ... 

Jozefin şu teklifte bulundu: 
- Adam sen de! Gönder 

biraz Ehramların havasım alsın. 
- iyi amma ne sıfatla, o ne 

askerdir, ne alim. 
Barras: 
- Zaran yok, dedi, onu da 

fen heyetine katarız. Talyenin 
okuyup öğrenmesini isterim. 

Kocalarından yakayı sıyıran 
iki oynak kadın için gün doğ
m tu. Terezya Lüksemburg-

Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 
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Terbiyenin hedefi 
İnsan yaratmakbr 

Maniveli1<ını çekince hareket eden, 
düifmesine bas111ca işfiyen makineler 
insana lıem hayret verir, hem de 011-

larca, yüzlerce, binlerce adamın ancak 
görebileceği işleri yapar. Böyle bir 
kudtet menbaı olmak. terbiye balı· 
smda. bir lı<de/ teşkil efmeli midir? 
Hal'lr .. Çünki makineler. biitiin me
ziyetlerine rağmen, ancak bir işe 

yararlar. iki11ci bir matifet elleri11den 
gelmez. 

So111a, i11sanları makilıeleştilmek, 

011ları saifır, kör, hissiz yapar. Böy
leleri hakiki bir "robota., olur. 

Halbuki insanı insa!l eden, duy· 
ması, görmesi, düşünmesi, hissetmesi 
a11Ja11wsı, yal111z bir şeye deifil, !ur 
şeye kobıliyeti olmasıdır. Bu t'Vsaftır 
ki f!Ördiığıimiiz o mu!ıayyeriilııkul 

makineleri ihtira etmiştir. 
Bovıe lıdlık olabilmek dururken 

mahluk, camıt ı·e yalnız bir sahada 
nıalıkıim kalmak. elbette iyi birşey 
değildir. 

Mazlum 

Bornova' da 
Bayram hazırlığı 

Cumuriyet bayramının Bor
nova ve köylerinde parlak ve 
emsalsiz bir şekilde tes'idi için 
b:r haftadır devam eden ha
zırlıklar bitmiştir. Şehir baştan 

başa bayrak ve menin dalla
rile süslenmiştir, Şehrin muh
telif yerlerine beş büyük 
tak yapılmıştır. Bu 1 aklardan 
biri hükuıı:et ve parti önünde, 
diğerleri haşerat enstitüsü, ta
rım okulu, ordu evi, Cumuri
yet parkı önündedir. 

Hazırlanan programa göre 
bu sabah saat dokuzda bütün 
halk, öğretmenler, işyarlar 

parti binasında toplanarak hü
kumet konağında kamunbayı 
ve komutanlığı ziyaret ve teb
rik edecektir. 

Öğleden sonra Bornova 
ı;ençler birliği ile tarım oku 1u 
tarafı'ldan bir ayak t:ıpu yarış
ması yapılacak, gecdiyin Cu
muriyet alanında hava fişenk
leri atı'acak ve bayram şere

fine sübay yurdunda balo ve-
• rilecektir. 

Karşıyaka 
Su iş!eri 
Karşıyaka su işleri için bele

diye büdçesinde bazı münakale 
ye zaruret hasıl o!muş ve key
fıyet iç bakanlığma bildirılmişti 
Haber aldığımıza göre bakan
lık bu müna'<aleyi tasvip et
miştir. 

Tayin 
Manisa varidat müdürü bay 

Abbas terfian Muş defterdar
lığına atanmıştır. 

dan çok uzak olan Yuvayı bı
rakarak general Bonapart şe• 
refine zafer caddesi adı verilen 
Şantren caddesinde Jozefinin 
yanı başında yerleşmeğe karar 
verdi. işte oradadır ki koca
sından bu mektubu aldı: 

Rossette 17 termidor yıl VI 
Bilmem, sevgilim, bütün mek

tuplarımı aldın mı? Fransadan 
hareketimizdenberi sana bir defa 
Bastia'dan, iki defa Maltadan 
ve bir defa lskenderiyeden 
mektep yazd,m. Beş günden
beri bur:ıda Kahire'ye gitmek 
fırsatını bekliyoruz. Zira mu
hafazasız Nil nehrini takibet
mek emniyetli bir iş değildir. 
lskenderiye'ye giderken, o ya
kınlarda olan lngiliz'lerin elin
den dar kurtulduk. 

Bu mektubu alacağın sırada 
filomuzun lngiliz'ler tarafından 
perişan edildiği haberi Fran
~aya varmış olacaktır. Burada 
hepimiz en büyük yeis içinde
yiz. Sana tafsilat veremiyece
ğim. Zira biz dı kat'i bir 

Bulgurca Piyasanın 
Açılmasını Bekliyor 
Bulgurca köyü Şaşal suyundan 

Hissesini istiyor 
Bulgurca 27 ( Özel ) - Bu 

Tütün bö,lgesinde kumpanyalar 
ve inhisar işyarları tarafından 

viziteleri yapılmamış ve inhi
sarlar tarafından veznedilme
miş bir balya dahi Tütün kal
mamıştır. Şimdi herkes piyasa· 
nın açılmr sını bekliyor. 

Fakat, her iş bittigi ve gün
ler geçtigi halde, bu Tütün pi
yasası neden açılmıyor ve ne
diye açılamıyor? 

işte herkesin ve her renc
berin zihnini gıcıklıyan mühim 
nokta buradadır. 

Malumdur ki, Tütün piyasa
sının açılışı, Üziim, İncir, Pa
muk ve saire gibi borsada mu
amele gören mahsulat arzıye 

pi yasalarının açılışına hiçte 
benzememektedir. Bunun öyle 
enteresan numaralan, anlaşıl
maz hususiyetleri vardırki. Bu
nu lafla, yazı ile tarif ve tas
vir etmek kolay sanılacak ma
rifetlerden degildir .. 

Daha doğrusu, bunu gözle 
görmek ve peşini birakmıya
rak mütemadiyen takib etmekle 
bir dereceye kadar ortada dö
nen manevrelan öğrenmek ka
bildir .. 

Bizim bildigimiz ve şimdiye 
kadar etüd ettigimiz bir cihet 
varsa, oda Tütün alışverişinden 
alıcıların ciddi bir tavur ve ha
reket takınmamış olmalarıdır. 

Çünki, rencberler, arzu edilen 
evsafta Tütünlerini yetiştirmiş, 
balya haline getirmiş, vizitesini 
yaptırmış, ve veznini bitirmiş 

ve fiatinide söylemiştir.. Alıcı· 

!arda, Tütünleri görmüş, be• 
ğenmiş ve fakat istenilen fiatı 

çok yüksek bulmuştur. Bu se
bebten işyarlar, rencberlerin 
biraz daha fedakarlıkta bulun
masını beklemekte ve el altın
dan bir kaç rencberin malını 

ucuza kapatarak, piyasayı arzu 
ettikleri şekilde açmağı tasar
lamakta iselerde bu emellerine 
muvaffak olamıyacaklarıda 

açıkca söylenmektedir Durum 
çok saK-lamdır. Şu birkaç gün 
içinde, rencberin lehine olarak 
piyasanın açılacağı kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. 

* • • 
Şu Bulgurca, ne talihsiz bir 

köy imiş... Kendi arazisi da
hilinde çıkan Şaşa! suyu ile bü
tün lzmir ve mülhakatı suya 
gark edildiği halde, burnunun 
dibinde fışkıran bu -sudan köy 
halkının istifade edememesine 
şaşmamak kabil değildir .. Fa
kat ben, şu Tütün piyasası do
layisile köy köy dolaşırken, 

şey bilmiyoruz. Yalnız mu
hakkak olan şudur ki o güzelim 
Oryan gemisi harp içinde ber
hava oldu. Denizde hakim bir 

tepeden bu korkunç muhare 
beyi takip edebildik. Muhare
be yirmi saattan fazla sürdü. 

Yarın Kahireye gidiyoruz. 

Bu yaslı haberi Bonaparta ilk 

yetiştirecek biz olacağız. Uma
rım ki vaziyeti olduğu gibi 
kavrıyarak talihin bu ilk ters
liğine dayanabilecektir. 

Bana gelince, azizem, buraya 
iradem harici geldiğimi bilirsin. 
Vaziyetim gün geçtikçe daha 
kötüleşiyor.Zira memleketimden 
ve bütün sevdiklerimden ayrıl
mış bulunuyor ve ne zaman bir 
daha kavuşacağımı göremiyo
rum. Bununla beraber dostluk
ta vazifeye ihanet edenlerden 
değilim. Bonapart ters bir ta
lia uğradı. Bu, benim ona da
ha sıkı bağlanmam için bir se
beptir. 

- Soıııı Var -

fırsattan istifade ederek; bazı 
köylerimiz üzerinde de incele
melerde bulunmağı ve bunları 
okurlarımıza bild rmegi faydalı 
buldum .. 

Şaşa! menbaı, Bulgurca kö: 
yü arazisi dahilindedir. Yanı 
bu su köye aid ve köyün su· 
yu demektir.. Bundan iki yıl 
evvel; lzmir hu~usi iıesablar 
idaresi namına eski vali gene• 
ral Kazım Dirikle, Bulgurca 
köyü kurumu namına muhtar 
bay Salim arasında yapılan ve 
lzmir Noterliğinden tasdik et· 
tirilen bir mukavelenameye gö• 
re; suyun Bulgurca köyüne ai· 
diyeti kabul edilmiş ve yüzde 
on imha edildikten sonra, ba· 
ki kalan yüzde doksan temet· 
tuun yarısı hususi besablar 
idaresine ve yarısı da köyün 
şahsiyet maneviyesi hesabın• 
aid alaeacağı sarahaten kayd 
ve ve kabul edilmişti. 
Gördüğüm ve okuduğum bıı 

mukavelenamenin alHarafları. 
müddete, masrafa ve daha 
sair bazı hususata aidtir. 

Şimdi köy muhtarı bay Sa· 
lim bana diyorki: 

- Şu mukavele mucibince 
Şaşa! suyunun sahibi ve muta· 
sarrıfı biz bulunuyoruz. Ara· 
mızda yapılan bir anlaşma üze"' 
rine bu sudan kısmen biz, kıs
mende lzmir hususi hesablar 
idaresi fayda görecektir. fakııt 
biz, bu mukavelenin tanzİIJI 
edildiği ve Şaşa! suyunun faa· 
liyete getirildıği tarihten itiba• 
ren, nakten fayda görmek şöY' 
le dursun; köy halkına bile 
kendi suyunu bol bol içtirnıelc 
imkanını bulamıyoruz. Bazıla· 
rımız para ile getirtiyoruz. 

Aşağı, yukarı iki seneyi ge· 
çiyor, Şaşa! menbaından sa• 
bahlara kadar kamyon ve ar•: 
balarla sular taşınıyor. Yerlı 
yerine gidiyor paraları alınıyor, 

fakat şimdiye kadar bize: 
- Sizinde hakkınız şudur· 

Alın şu paraları.. Diyen ofına· 
dı .. Belkide sesimizi çıkarına· 
sak, bize laf açacak adam bile 
bulunacag· a benzemiyor. 

bir Vakıa, suyun başında 
memur, bir bekçi vardır. sun· 

ilda· !ar suyun kontrol ve tahs 
rıdır. Şimdiye kadar, yapılaP 
su sarfivatı ve tahsilatı onlarC'I 
tesbit edildiği gibi, bizde ~ı~a 
aklımızla bunu kesdirebilırtZ· 
Fakat mes'ele onun orasınd• 
degilde bunun burasındadır; 

Yani varidattan, köyün şah· 
siyet maneviyesi namına düŞe~ 
hissemiz, bize verilmiş olsaydı\ 
bizde; kendi suyumuzu feııP 
usullerle-, köyümüze getirir "e 
halka, kendi suyunıı beda~a 
olarak içirdirdik ki; bu iş bı~ 
zimde yapacağımız en öne~b 
vazifelerden• birdir.. Maa~ 
kamunbayımız bu iş üzerin e 
çalışmaktadır. . k• 

- Bu köyün mektebı yo 
mu? 1 

- Nasıl yok! Mükeınıııe 
mektebimiz var amma maal~: 
sef öğretmenimiz yok! Me I· 
tebler açılalı bir ay olduğu ha 
de bizim mektebin kapılar• 
hala kapalı. Çocuklarımız baY' 

]ar· 
!az haylaz, dolaşıb duruyor ... 
Mektebimize öğretmen g~ıı. 
dermelerini yazdık, çizdik e 
nüz bir ses seda yok. Baka 
lım ne vakit gönderecekler· 

Yollarınız nasıl? 
1 

r• 
Sen her zaman bura a 

11 
dan gelir geçersin. iyi. ~e~ıı 
kötü olduğunu pekala bılir5 f· 
tavsiye ederim, kışın bu tara 
!ara uğrama ... 
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Misafirlerimiz dün 
n ar ay gitti er 

lzmirspor takımı bugün 
Ayd da i maç yapacaktır ____________ _... ................. ~------------

Çarşamba akşamındanberi kadar yüksek bir varlığa çıka-
şehrimizin kiymetli misafirleri ran Her Boarn'ı bu münasebetle 
büyük dost sovyet Rusya spor- takdir ve tebrik eylemeği borç 
cuları dün sabah Afyon yolile biliriz.. Bilhassa pa:r.ar günkü 
ankaraya dönmüşlerdır. Bu mi!- takımı teşkilinde gösterdiği 

Oaıatasatay A11benöıü l/a Boa111 
n~sebetle Basmane istasyonu 
:•safirlerimizi teşyie gelenlerle 
olmuştu. 

'd Bundan başka Istaobul spor 
1 

arecilerinin ekserisi, federas
~on mümessiUeri ve lstanbul-
an gelen fudbolcular Badırma 

YoliJe lstanbul'a dönmüşlerdir. 
d Sovyet temaslarının bitmesi 
J olayısile dün lstanbula giden
er arasında burada kurulan 

~~ınpta oyuncularımızı antrene 
li en Galata Saray antrenörü 

er Baarn de vardı. 
Fut bol mevsimi olmadığı ve 

teh · · rıınızde maçların tatile uğ" 
radı" b' bo gı ır zamanda seçilen fut-
h· lcularımızı bir ay gibi kısa 
ır tamanda kurduğu disiplin 

llıtıntazam ve iyi çalışbrması 
•a1esinde Sovyet 11 ini yenecek 

isabetle futboldaki bilgisini is
bat eden bu futbol bilginine 
teşekkür ederiz. Kamptaki 
oyuncular dün sabahtan beri 
evlerine dönmüş bulunmakta
dırlar. 

Şimdi burada yalnız Futbol 
federasyonu genel sekreteri 
Kemal Halim kalmıştır. Kemal 
Halimin kalması bir müddetten 
beri devam eden Hakem kursu 
ile alakadardır.Hakem kursuna 
iştirak eden 14 - 15 kadar Ha
kem namzetlerinin çarşamba 

günü imtihanları yapılacağından 
·Kemal Halim de Perşembe 

günkü deniz postasiyle Istan
bula dönecektir. 

lzmlrsporun seyahati 
Aldığı davet üzerine lznıir 

spor birinci futbol takımı bu
gün öğleden sonra aydına gi" 
decektir. Bu akşam Aydına 

varacak olan lzmirspor yarın 
Aydın mıntakasının çıkaracağı 

muhtelit takım ile Aydın saha· 
sında karşılaşacaktır. Aydın 
muhtelitioin bundan iki ay ka
dar evvel şehrimize gelerek 
tampiyonluk maçlarına hazır

lanan Altınordu takımı Alsan
cak stadında yendiğini habr· 
}ayanlar lzmirspor takımının 

Aydında karşılaşacağı takımın 

kuvveti hakkında bir fikre sa
hiptirler 

Aydın muhteliti o gün bu
rada güzel bir oyun oynamıştı. 
Şimdi ise kendi sahalarında 
tam hazırlıklı ve azami kuv
vettedirler. lzmirspor takımına 
hayırlı seyahat ve muvaffakı
yetler dileriz. 

Baş baka;;·· Ş~;ba yımızı 
Rusyaya gönderiyor 

11 - Baştara/ı ı nci sayJada --
ik~ raporunda : iç bakanlığının 
g~ Yıl önce verdiği direktife 
ı· ~e şehir ve kasabada mahal-
' ıc bi huı a ara uygun olarak açılmış 
d' ~~nan pazar yerlerinin verdi-
•gı " k . . Yeti ~0 ıyı sonuçlar memnuni-

lllü ~ kaydedilmektedir. Önü
ri .'1.. eki yıJlarda pazar yerle-
ru11n.. ç .. oğaltılması faydalı gö-

ll:ıuştur. 

" ~ray sınırları içinde sahlan 
tn avayici zaruriye ,, eşyasının 
g tiuzak şehir ve kasabalardan 
la~1 tildiği görüldüğünden uray
ba ~~ komşu istihsal bölgelerine 
tıiJg ılıklarının artırılması iste-

mektedir. 
Ça~ehir ve kasabalar arasında 
nı·· Şan taşıma vasıtalannın 
ftı~Şterek bir tarifeye bağlan- · 
h\l 81 Ve bir tüzük hazırlanması 
tdi~~su~ukn bakanlıktan rica 
da esı ararlaşbrılıruştır. Bun-
lar:;aşka deniz ve demiryol
~akli a -~yecek ve i~ecek 
<>rıenr.atı ıçın yapılan teıilibn 
ten . 1~ g6zönüne konularak bu 
tırıl'l..ı atın biraz daha faı.lalaş
den:ı~ası ve ayn tenzilatın şark 
hilk~ryoUarın~an da teminini 
aras metten ıstenmesi dilekler 

lJ •na Yazılmıştır. 
tap ral ylar gelirleri komisyonu 
· 0 r arınd lçi11 b' a uray büdçeleri 
ediJ _ır~ok neni gelirler teklif 

tnıştır B 1 d b' 
! ~UoJardır · un ar an ırkaçı 
vr . 

den ayrılan uray hisseleri nis
betlerinin arttırılması. 

Uray sınırları içindeki mez
ruatın korunması hizmetine kar 
şılık olarak erazi sahiplerinden 
bir ücret alınması: 

Gelirlerin tahakkuk ve tah" 
sil şekillerinin basitleştirilmesi: 

Tuz ve şeker hariç, inhisara 
tabi maddelerin sabşından uray 
lara pay ayrılması: 

Telefon konuşma ücretlerin
den pay alınması. 

Tanzifat ve tenvirat resim
lerinin Finans bakanlığı teşki-
libnca cibaveti hakkında yapı
lan teklif, komisyonunca muva· 
fık görülmüştür. 

Y aıayış ucuzlatma komisyo
nu toplanbsında iç bakanı B. 
Şükrü Kayanın işaret ettiği et 
ve ekmek meseleleri üzerinde 
duracaktır. Küçük kasabaların 
mezbaha ve soğuk hava mah
zenleri yaptırmalanndak:i müş
küller göz önünde bulunduru
larak alınacak tedbirler konu
fUlacakbr. 

Kurultayın birinci celsesinde 
bqbakan ismet lnönünün im
zasiyle Cumhur başkam Ata
türke kongrenin saygı ve sev
gisini gösteren ve tahsıaa ya· 
pılan komplodan dolayı hainlere 
karşı duyulau nefret hislerini 
kaydeden bir telgraf çekilmişti. 
Ulu Önder şu cevabı ile uray
lar kurultayı delegelerini taltif 

.. •y sınırı için .. h . 1 llte e mun asır o mak 
k.~e. yol parasına şar kurulu 

buyurmuşlardır: 

. ·•rıyle 3 ı· k •er, ıraye ardar zam 

laı salihiyetinin verilmes'ı 
Opt . 

bur· an alınan eşyanın mec-
tı•~1 olarak uray kantariyle tar-

1C11a11. 

8i11a ve 

ismet lnönü, başbakan, Birin
ci Türk belediyeler kurultayı 
başkanı 

Kurultayın bana karıı g&s
terdiği ilgi ve sevgiyi bildiren 
tel yazılarınızı aldım, çok duy" 
gulandım. TqekkOrlerimi iletir, 
baurılar dilerim. 

"iENf ASlR 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salaşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
791 Üzüm kurumu 7 75 10 
766 Alyoti hi. 7 37 15 
672 K A Kazım 7 10 75 
479 S Gomel 6 60 9 50 
421 S Süleymano 7 50 8 50 
:L45 D Arditi 7 9 75 
215 Ş Z Galip 8 37 9 25 
200 T Debas 7 50 8 50 
182 Ş Riza Halef 8 10 50 
142 J Kohen 8 75 9 75 
116 J Taranto M 8 9 
92 Vitel 10 10 75 

100 Koo ittihadı 8 50 8 50 
64 Şınlak Z bi. 8 25 8 50 
24 Hikmef Besim 7 75 9 
4514 Yekun 

371609 dünkü satış yekunu 
376123 umumi salış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
302 Muhtelif 7 25 14 25 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

39 buğday 7 
200 Fasulya 9 

22 Kumdan 8 25 
46 balye pamuk 41 50 
9 harar u 

7 
9 
8 25 1 

42 

100 ton P. çekir 2 50 2 50 
,~ı-. .................. , 

Para Piyasası 
28-10-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 615 50 620 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Do!ar 80 05 79 45 
Belga 21 07 21 50 
İtalyan lireti 1 O 17 1 O 27 
İsviçreFran. 40 75 41 
Florin 85 20 85 7 5 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Tarcılar 
Çullar ve sicimlerin ta
raaı Tayyare cemiyetine 

Verilmelidir 
Balgurca, ( Öze ) -- Bura

da mübayea işyarlariyle, renc
berler arasında tütün alışveri
şine aid görüşmeler arasında 
yeniden mühim bir mesele or
taya çıkarılmıştır .. 

Malum olduğu üzere, şimdi
ye kadar cereyan eden bütün 
alışverişlerde, tütünler balya 
halinde veznedilir ve tarası da 
çıkarıldıktan sonra, tütünün 
safi tutarı ne ıse, rencbere 
verilirdi. 

Fakat tara diye indirilen 
çolla, sicimler, rencbere iade 
edilmezdi.. Ve bu çulla sicim
ler, şunun, bunun menfaati he
sabına kaydedilirdi. Kumpan
yalar, burada çok haksızdı .. 

Rencberlerle, mübayea işyar
ları bunun tahmini bir hesabını 
yaptılar ve bir yılda ( 80000 ) 
liradan fazla mühim bir para
nın, rencberin elinden çıkıp 

bazı kimselerin keselerine gir
diği neticesine vardılar .. 

Şimdi rencberin iddası şudur: 
Madem ki, çul ve sicimlerin 

tarası çıkarılmaktadır .. Bunların 
yine rencbere iadesi lizlmdır. 
Fakat rencberlcrimiz, bunların 
doğrudan doğruya Tayyare 
Cemiyetine verilmesini de ıart 
koşmaktadırlar. Çok m6him 
olan bu mesele ile Tayyare 
Cemiyetinin alakadar olması 

rencberlerin en büyük arzula
rından biridir. 

Bozdoğanda 
Bir cinayet 
Bozdoğan, 27 (Özel) - Ge

çenlerde Bozdoğanın alamut 
köyünden Mehmet kızı Baharı 
bir para meselesinden Madran 
dağında feci bir surette öldü· 
ren aynı kUyden tahtacı AJi 
oğla Htbeyin ve kardeşi Veli 
tahh zanna alınmıılerdır. Fail
leri karakol komotam Cel&l 
onbaıı meydana çıkarmııbr. 

Çin-Japon harbı 
başlıyor Yeniden • 

mı ____________ _.. ................. ______ ___ 
Londra, 28 (A.A) - Japon

ya hükumetinin, Kuzey-Çindeki 
erkinlik hareketine karşı git
tikçe artan ilgisi, japonyamn 

yeniden süel hareketlerde bu
lunacağı kaygusunu doğurmak
tadır. 

Burada, bu erkinlik hareke~ 
tinin Japonlardan yardım gör
düğü kanaati vardır. Zira o 
bölgede Japonyanın menfaat
leri hem süel ve hem de te-
cimeldir. Çini ikiye bölmek 
teşebbüsünde beş ilin dahli ol
mak ihtimali vardır. Bunlar: 
Şar, Şihli, Suiyan, Şansi ve 
Şantung illeridir. 

içeri Mogolistanda, Mançu
koya yakın bölgede, Japonya· 
nın sıhhi kurumlar ve telsiz 
istaııyonları kurmak suretiyle 
hulul etmesi, burada sanıldığı
na göre, Japon ordusunun ile
ri hareketinde takib edeceği 

yolu şimdiden belitmiştir. Gü-

ney kısmında ise, ordu Kalgan 
istikametinde ilerliyecektır. Ja
ponya ile Sovyet Rusyası ara-
sında bir harb çıktığı takdirde 
KaJganın sevkulceyş bakımın
dan durumu çok önemlidir. 
Böyle bir ihtimal gerçekleşince 
Pekin • Kalagan - Paotuşen 
demiryolu japon ileri ha
hareketinin başlıca muvasala 
vasıtası olacaktır. 

Londrada Sövyetlerin o böl· 
gede ve bele Kalgondaki men
faatlerinin Japonlarca tehdit 
edilerek bir barba sebep olmak 
ihtimali bulunduğu teslim edil-
mektedır. 

lngilterenin, oralarda, müda· 
halesini gerektirecek kadar 
önemli menfaatleri yoktur. Bu
nunla beraber, lngiliz hilkô
meti Japonyanıo, Çin erkinlik 
hareketine karşı gütmekte ol-. 
duğu siyasanın geliş~esini 
dikkatle takib etmekte devam 
edecektir. 

Komplo hakkında Yu
nan basını ne diyor? 
Suikastçılara para veren mahliı 

Halife Abdülmecit midir ? 
lmerisios Kiriks gazetesi 

diyor ki: 
"Atatürk' e karşı hazırlanan 

bu suikast da diğerleri gibi 
adenıi muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Ankara'ya bile yak
laşamamıştır. Reşid dört sene 
evvel Atinayı terkederek Tür
kiye cumuriyeti aleyhinde ça
hsan kardeşi Etemin yanına 
gitmişti. 

Etem, türk ordusu zabitlerin
den idi. Çerkes asılzadelerinden 
Anzavur türklerle mücadele 
ederken, Etem ona karşı ha
reket etmiş ve bu cenklerde 
bir çok ırıkdaşlarının da kan
Jısı olmuştur. 

Anzavur öldürüldüktensonra, 
Etem çetesi Anadolu hıristiyan
larına saldırarak birçok kadın 

ve çocukları kılıçtan geçirmiş, 
mallarını ya~ma etmiş ve Rum 
köylerini yakmıştır. 

Etem bu vahşetleri yapar
ken, Millet Meclisinde Saylav 
olan kardeşi Reşid bu katliam
ları gizlemeğe çalışıyordu. 
Çünkü Mnstafa Kamal, bu na· 
mussuzluklara tahammül ede· 
mi yordu. 

Cinayetler Etem için birzevk 
teşkil ediyordu. Bu hal Sakar
ya muharebesine kadar devam 
ettikten sonra, Türkiye dahi
linde kesilecek hıristiyan kal
madığmdan Etem Türklere te
cavüze brş a ıştır. Bu va%iyet 
kaı şısında Mustafa Kemal bu 
şaki kardeşlerden kurtulmağa ka 
rar verdiğinden iki kardeş, maiye 
tindeki iki bin kişi iJe beraber 
Yunanlılara iltica etmışlerdir. 
Etem ile maiyeti muktedir cen
gaverlerden müteşekkil olduğu 
için, bu şekilleri kabul ettiği
mizden doliyı Yunan bat ku
mandanı tahtiye edilemez. Ma
mafih bu iki kardeften istifade 
edilmiı değildir, yalnız maiye
tindekiler Yunan birliklerine 

verilmişler ve burada çok ya
rarlık göstermişlerdir. 

Anadolu felaketinden sonra 
Atinada pek az kalarak Mezo
potamyaya yerleşen Çerkes 
Etem, Mustafa Kemala Karıı 
suikastlar tertip etmekte ve 
bunlann hepsi ademi muvaf
fakıyetle neticelenmektedir.Be
şeriyetin büyük phaiyetlerin
den biri sayılan ve memleke· 
tini uçurum ve padişahlar bo
yunduruğundan kurtaran Ata· 
türke suikast yapmak istiyen 
çerkez canavarına karşı Yunan 
milleti hürmet besliyemez ... 

Neo Kozmos diyor ki : 
" Meydana çıkarılan suikasd 

teşkilatı Türk efkarı umumi· 
yesini çok müteessir etmiştir. 
Matbuat, basın bürosunun ver• 
diği haberleri neşretmektedir. 

Anlaşılan, bugün Niste bu
lunan halife Abdülmecitten pa
ra alan Çerkes Etem, Be
rutta bu teşkilatı vücuda ge
tirmiş ve Fransız mak.amabnın 
nazari dikkatini celbetmek için 
Şam tarikile göndermiştir. 

Türk polisi Şuriyedeki ajan
ları vasıtasiyle bu hazırlıklar
dan haberdar olduğu için, der
hal tertibat alarak çeteyi hu-
dutta yakalamiştır. 

Urfa saylavından maada 
diğer ricalin de methaldar 
bulundukları tahmin olunmakta
dır. Parayı veren halife Ab
dulmecit olduğu tahakkuk ede
cek olursa, Türkiye hükfmıeti 
Fransanın nazan dikkatini 
ceibedecek ve hariçteki aoti 
Kemalist teşkilatlara kup 
cezri tedbirler alacakbr.,. 

Ziyaret 
Müstahkem mevki komutanı 

Kor general Kirameddin Ko
caman diln öğleden evvel ilbay-
hğa gelerek ilbay Fazlı Gnleçi 
ziyaret etmiştir. 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden ya•
rularını kurtarmak istiyeo ana ve babalar çocuklarım bu 
modern yuvanın mütahau.. ellerine terkebinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
yavaya otomobille gelip giderler. 

KeateJli eaddeai No. 80 
(3305) 5-15 

Sahife. 

( KÖŞEl\IDEN ) 
BUCA 

Kim ne derse desin, Buca 
benim hoşuma gitti. lzmire gel
dim geleli burayı gezmemiştim. 
Otobüsler A 1 ıh için söylemeli 
on kuruşa Bucaya pek ucuz 
kötürüyorlar. 

Vardım bu obaya.. Şimdiye 
kadar görüp bilmediğim bu 
yerde yanıma bir klavuz almak 
yahut bilen bir arkadaşla be
raber gitmek istemedim, zaten 
benim huyum böyledir. Bilme
diğim bir yeri kendi yalnızlı
ğımla ve irademle gezip, toza· 
yım, göreyim, kaybolacakmışım 
varsın olsun, elbet bir sokak, 
bir yol beni şarktan, garp
tan, cenuptan ve şimalden 

yine çıktığım yere ulaştınr. 
Gezdim, tozdum, gördüm. Spor 
sahasının ilerisinde bir sokakta 
taaffün vardı, kaldırımlar bo
zuktu, aşağıya doğru yürüdüm. 
Oh! Yarabbi o ne güzellik, o 
ne tabiat şaheserleri. Akşam 
yakındı, dağlar rengini atmış, 
morarmağa başlamışb. Ya o 
gece, yahut ertesi gün yağa
cağını bildiren yağmur gökte 
bulutlarda tecelli etmişti, bi· 
rer ıslak pamuk gibi top
lu toplu, küme küme ba
şımın üstünde top top dağ
ların tepelerinde, sırtlarında 

yıvışıyordu.. Hava sağlam, 
kokusu temiz.. Çamlar, sem• 
ler, ağaçlar şehri kaplamış ve 
binalardan çok; merakı, nazarı 
çeken bir taşkınlık almıştı. 

Galiba şairleşiyorum dedim. 
Eb olur a . . insan oğlu bu ..• 
Şair de olur, meddah da olur, 
filesof da olur, maskara da 
olur, edip de olur, madrabaz 
da olur, olur da olur. 

Kendimi Dürtekledim, bu 
uyanışla geriye döndüm, Buca
yı sokak, sokak gezdim, uzak
lardaki bağından gelen bir 
köylü eşeğinin bir dengine bir 
köf e, bir dengine kirli yatak 
ve yorganını sarmış; dah, çüş 1 
diye son baharın bağından ko
ğalayışını, ( kovuluşunu ) evine 
dönerken canlaadınyordu. İçim
de acı bir hasret uyandı vo 
derin bir ah çektim. iç Ana
dolunun dağ sırtlarında, yay• 
lalarında yaşayan kırmızı yüz· 
lü, metin yürekli, çetin in· 
sanlarını hatırladım. Hemen 
bu adamı durdurup: 

- Dur, kardeş. ben dese
nin gibi AHahın vereneklerine 
aşık, sakin ve sessi% yaşar, 
mesut günler geçirirdim. durda 
senin gözlerini öpeyim, durda 
naşırlı ellerini coşgun bir has· 
retle sıkayım. 

Deyeceğim geldi. Ne yalan 
söyliyeyim s !vgili dostlarım, ben 
ağladım vallahi ağlarum, gözle
rimden akan her damlada,her bil
lori damlada yurdumun temiz ve 
hazın hasreti bütün varlığıyla 
yaşadı, aktı ve söndü. 

Sonra yine daldım Bucanın 
sokaklanna; kqaneler; virane
ler, piyano. kahkaha nağmeleri 
~ağlama, sazlama feryatları din-
lıye dinliyee kendimi çok nafi 
bir dostun cviııe attim. Temiz 
ve yüksek bir ruh tafıyan ha 
dostum ve bu derece 
yüksek ve nezih kansı beni 
yine hasrete attılar. Çunkti 
bu dostum ve kansı beni 
bağçelerine almışlardı . bai· 
çeleri de özlediğim hasret
lendiğim, içlendiğim bir güzel· 
lik içinde dalıalanıyordu. 

Dalgalanıyordu akpmın ka· 
ranhk demlerinde, yeşil ve 
güzel renklere, berrak ve saf 
sulara kara tüller serdiği za
manlarda.... Onların bahçesin
de, onların yanlarında yine 
dertlerim deprqti, içlendim ; 
belki orada kalacak iken ajJa
maktan korkarak çabuk kaç
bm. Buca, Buca çok güzel. 
AJJah onu güzel yaratml§ .•. 

Tokdfl 
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Amerika cevap verdi 
Bitaraf kalacağını bildirdi · 

Habeş hükumeti 
Bombardıman 

hesabi na ısmarlanan dört büyük 
tesHm etmiyorlar tayyaresini 

lstanbul. 28 (Telefonla) - Londradan bildi
riliyor: Uluslar sosyetesi tarafından ltalya aley
hinde tatbikine karar verilen zecri tedbirler 
hakkında vaziyetini bildirmesi için verilen nota
ya Birleşik Amekika cumhuriyetleri cevabını 
vermiştir, Bu cevapta evvelce ilan edildiği gibi 
Amerikanın tam bitaraflığını muhafazaya devam 
edeceği bildirilmektedir. Bu nota ihtiyatlı bir 
lisan:a yazılmıştır. 

1 
lstanbul, 28 (Telefonla} - Moskovadan bil

diriliyor: Amerika hükümeti ltalyan-Habeş har
binde bitaraf kalacağını ilan etmesi üzerine 
Habeşistanın Amerikaya s.pariş ettiği dört bü
yük bombardıman tayyaresi ikmal edilmiş ol
duğu halde Habeşistana teslim e:lilmemiştir. 

Nevyork Times gazetesi bu cevabı şiddetle 
tenkid ederek diyor ki : " Hükümetin bu cevabı 
Amerikanın siyasal tarihinin en utanç verici 
fasıllarından birini teşkil edecektir. Şayed eko · 
nomik zorlama tedbirleri harbi durduımağa 
muvaffak olmazsa bu muvaffakiyetsizliğe sebep 
Amerika olacaktır. ,, 

Cenevre, 28 (Ö.R) - Berkiteleı hakkmda 
birleştirme komitesinin nota~ına Amerika dış ba

kanlığının cevabı gelmiştir. Cevap Amerika baş 
konsolosu tarafından komite ba~kao.ıı B. Vas
kon!elasa verilmiş ve ulus1ar sosyetesi genel 
sekreterlığine gonderi!miştir. 

Amerika hükümeti barışı sag!amhşlırmak iç"n 
yapılacak her harekete dima müzahir olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Fransada siyasal urum 
Meb'usan açıldıktan sonra kabine 
Buhranı muhakkak sayıl yor 

lstanbul, 28 ( Özel ) - Pa
risten bildiriliyor: Radikal 
Sosyalistlerin kongresini tahlil 
eden Jurnal gazetesi Parla
mento açıldıktan sonra Fran
sada kabine buhranının mu
hakkak olduğunu yazıyor. 

Paris 28 ( Ö. R ) - Fransa 
için önemli bir siyasa haftası 

başlamıştır. Salı günü Başba
kan senato diş komisyonu ta
rafından dinlenecektir. Yarın 

kabine kurulu toplanarak idari 
ve finansal son kanun emirna
melerini kabul edecektir. Bun
lar yüz kadardır. Yarından 

ıonra Cumhur başkanının baş
kanlığında toplanacak bakanlar 
kurulu ayni buyurukları onay
hyacaktır. 

Paris, 28 (Ö.R) - Gazete
ler radikal sosyalist kurultayı 

üzerinde tefsirlerine devam e
diyorlar, "Petit Provinçal,, (da
ima solda} başlığı altında diyor 
ki: Kurultay daima daha ileri 
gitmeğe karar vermiştir. Mer
kezciler ve sağcılar partinin 
ulustan ayrılacağını ummuşlardı, 
Yeni bir hayali sukuta uğra

mışlardır,, 

"Liberte,, diyorkt: Anlaşı

liyorki bir şeyler bitecektir genç 
Türkiye (müfrit radikallere 
böyle diyorlar) partiyi eline 
geçirmiştir. Callaut, Herriot 
gibi aski ve mutedil başkanlar 
bolşevikler tarafından yutula
caktır. Buna şaşılamaz. Radi
kal sosyalistler, sosyalistlerin, 

hatta komünıstlerin nu[uzu al
tına girmişler.. "Eclaireur de 
e' Est,, kurultay rejim düşman
larının tuzağına düşmedi ve 
istikbali ümit!e karşılıyabilır 
diyor. 

" Temps ,, ){azdesine göre 
kongrenin diyevi tezadla cfo
ludur. Kurultay hükümetin 
güttüğü yasayı tasvip ediyor. 
Fakat bu s;yasayı sollarla yap 
mak istiyor. 

Zaman, tezadı proğram dere
cesine yükselmeğc dverişli 
değildi. Radikaller, Radikal mı 
kalacaklarına, yoksa ihtilalci 
gibi mi hareket edeceklerine 
karar vermelidi.Jer: 

"Marselle-Matiıı,, kurultayın 
halk cephesine aşk ilan et
mekle beraber bu cephe par
tilerinin hükumet mes'uliyetine 
iştirakini istediğini yazıyor. 

Habeşlerin taktikleri 
----------------------------~-----------------------------------~ it }yanları hırpalıyıp içeri çektikten 
Sonra bozguna uğratmaktır 

Paris 28 (Ö.R) - Adis - A
babadan alınan haberlere göre 
Habeşlerin Italyanlara karşı 
taktik hiç değişmemiştir. 

Habeşler harp ederek ricat 
etmek ve Italyanları hazırlanmış 
yerlere çekerek bozguna uğrat
mak istiyorlar. ltalyan başku
mandanlığı şimal cephesinde 
yapılan hareketlerin cepheyi 
düzeltmek ve Habeşin zahire 
anbarı sayılan Parasmas vadi<ir i 
ele geçirmek olduğunu bildiri
yor. 

Habeşlerin son tabliği ltal
yan ileri hareketini yalanla-

makta ve Italyan tebliğlerinde 

isimleri geçen yerlerin uydur
ma yer olduğunu bildirmekte
dir. Makale sivil ahaliden bo
şaltılmıştır. Bu şehrin de mü
dafaa edilmiyeceği anlaşılıyor. 

Habeş Paytahtı 

lstanbul, 28 (Telefonla)- Adis
Ababadan bildirildine göre bu

gün de Habeş payitahtında 
toplanan gönüllü askerler he
yecanlı gösteriler yapmışlar, 

imparatoru alkışlamışlardır. Sen 
Etyen bayramı münasebetiyle 
bugün kilisede büyük ayin ya
pılmıştır. imparatorun huzuru 

ile yapılan bu ayinde baş pa
paş Habeş ,;rdularının zaferi 
için dua etmiştir. im para~ or ki
liseden çıkarken binlerce halk 
tarafından ~evinçli tezdhüratla 
alkışlanmıştır. 

Korahlnln müdafaası 
Istanbul, 28 ( Telefonla ) -

Londradan bildiriliyor: Habeş
ler cenup cephesinde Korahiyi 
müdafaa için önemli kuvvet
ler tahşid etmişlerdir. ltalyan
lar şimdiki ileri hareketleri 
muvaffak olursa Habeşlerin 
cenupta Korahiyi kendiliklerin
terkedeceklerini tahmin ediyor
lar. 

Fransa iki dostluk 
Yırtılıp kalmaktan 

arasında 
kurtulmuş 

Paris, 28 (Ö.R) - "Liberte,, gazetesi arsıulusal duruıuun düzeldiğini yazıyor ve buna vardım 
eden avam kamarasındaki diyevleri, bilhassa B. Baldvin ile Sir Winiston Churchill'in diyevlerini 

överek: Fransa iki dostluk arasında yırtılıp kalmak endişesınde idi. Şimdi tehlikenin ortadan kalk
dığını ve bir aralik dünyam mihveri olacak kadar büyütülmüş ola Habeş meşelesinin hekiki dere-

• cesine indirildiğini memnuniyetle görüyor. 
Londra, 18 (Ö.R) - Bay Eden Linghanda önemli bir 

naatım şudur ki şimdiki karışıklıklar ne olursa olsun 
anlaşma ile barışın korunması olacaktır .• 

söylev vermiş ve demiştir ki: "Benim ka
bunun neticsi uluslar arasında karşılıklı 

lngilterede 
Seçim mücadelesi 
Açıldı ... 

İstanbul 28 (Telefonla) - İn
giliz seçimind 60 kadın nami
zetliğini koymuştur. Bunlardan 
31 i amele ve 21 i Qluhafazakar 
partisine nıesuplur. 

Londra 23, ( Ö. R ) - Seçim 
mücadelesi açılmıştır. Dış me
sele bu mücadeleye hakim gö
rünmektedir. Bununla beraber 
Ingiliz seçmenlerinin asıl cevap 
verecekleri soru budur. İngil
teren n kara, deniz, hava kuv
vetlerini genişletmesine lüzum 
varmıdır ? 

Mücadele henüz açılmış ol
duğu için bu soru karşısında 
her partinin durnmu ancak bir 
iki gün içinde hakkile aydın
lsnacaktır. 

Japonya'da 
Bir madende infilak oldu 

lstanbul, 28 ( Telefonla ) -
Japonyanın Maj madenlerinde 
bir infilak oldu. Sekiz kişi 
öldü 180 işçi ankaz altında 
gömülü kaldı. Bunların kurta
rılması için umud yoktur. 

lspany d 
• • • a ınes ın rumu .. o 

Madrid, 28 (Ö.R) - Faşist 
unsurları, son rezalet hadıse

sinde ilgili şahsiyetlere karşı 

gösteri yapmışlardır. Polis gös
tericileri kolaylıkla dağıtmıştır. 
Hükümet, rezaletle ilgili oldu
ğu parlameto komisyonunca 

-
tesbit edilen Madrid Şarbayı 
ile Katalonya ilbayına işten el 

çektirmiştir. Radikal kabine
sinin durumu naziktir. Fakat 
henüz istifa etmemiştir. Kor
tes meclisinde müzakereler de• 
vam etmektedir. 

Mareşal F oşun cesedi 
Fasa naklediliyor ... 

Paris, 28 (Ö.R) - Gazeteler 1 
baş yazılarını hep, cesedi Mar
silyadan F oz kruvazöriyle Fasa 

gitmek üzere yola çıkan mare
şal Lyautey'e hasretmişlerdir. 

ltalyan filosundan iki gemi 
dün mareşalın cesedini selam
lamış, filo kumandani B. Mus

solini adına ltaiyanın " Büyük 
sömürge fatihine ,, tazimlerini 
bildirmiştir. Bugün de Cebe
lüttarıktaki lngiliz anayurd fi
losundan bir kruvazör filotilası 

Londrada 

ve bir torpido filotilası F oş ve 
Dupleiks kruvazörleı ini mare
şalın cenazesi selamlıyacak
lardır. 

Cebelüttarık süel valisi Ce
neral Harrirton Fransız deniz 
bakanı B. Pietri ile Mareşalın 
ailesine Şll telgrafı göndermiş
tir: "Cebelüttarık Fransanın en 
büyük çocuklarından birinin ce· 
nazesini selamlar ve hem büyük 

. bir asker, hem de büyük bir 
idareci olan Loyanteyin cena· 
zesi saygı ile eğilir.,, 

•• • 
numayış 

lstanbul, 28 (Telefonla)- Lon- dradan bildiriliyor: Haydparkta 
Nazi tedhişçileri aleyhinde olarak büyük bir nümayiş yapıl
mıştır. Nümayişte binlerce kişi bulunmuş ve sonunda Alman 
mallarıma boykotaja tabi tutulması hakkında bir karar 
verilmiştir. 

Atina a gösteriler 
Yüz bin kişi krallık lehinde 
Büyük gösteriler yapmıştır ... 

Paris, 28 (Ö.R) - Yunanistanda genoy tarihi geliyor. Atinadan bildirildiğine göre yüz bin kişi 
krallık lehinde gösteri yapmışlar ve krallık naibi general Kondilisi alkışlamışlardır.6 ikinci teşrinde 
Londrada bulunan krala genoy sonuçlarını bildirmek üzere delegeler gönderileceği teeyyüt ediyor. 

Yunan rejim değişiminin dış siyasa üzerinde önemi olduğu tahmin edilmektedir. Kral Jorj, 
Yunanistandan çıkarıldığı tarihtenberi kendisini konuklamış olan lngiltereye karşı özel bağlar!• 
bağlı olduğundan Yunanistana dönüşünün Akdeniz siyasası üzerinde tesirsiz kalmıyacağı 
söylenmektedir. 

Habeş Kumandanları 
Dün büyük ltalyan hücumunu bekli

yorlardı - Bütün tedbirler alındı 
Ras Seyum Aksum - Adua - Adiğrat cephesi boyunca 

Yaptıkları hareketlerden imparatoru haberdar etti 
Adis-Ababa, 28 ( A.A) -

Bütün cephelerdeki Habeş ku
mandanları ltalyan hücumunun 
yarın başlaması muhtemel bu
lunduğundan haberdar edilmiş
lefdir. Bugün imparatorun baş
kanlığında yapılan bir toplan-
tıda durum incelenmiş ve bü-
tün lüzumlu tedbirler görüşül-

müştür. 

Karohai kumandanı, Karo· 
hainin her dakika ltalyan 
hücumuna maruz kalmasının 

beklendiğini bildirmiştir. Karo
hai civarındaki telsiz telgraf 
istasyonunun susması endişe 
uyandırmaktadır.istasyonun ita! 
yan bombardımanına maruz kal
dıği zannedilmektedir. 

Ras Seyum, imparatoru ltal
yanların Aksum - Adua - Adig
rat cephesi boyunca yaptıkları 
hareketlerden haberdar etmiş
tir. 

Harrar genel valisi Nasibu 
Cicika civarındaki büyük or
dunun kumandanlığını almak 
üzere Cicikaya hareket etmiştir 
ltalyanlar bir köy aldılar 

Asmara 27 (A.A) - Gene
ral Diamante kumandasındaki 
faşist fırkası on millik bir yü
rüyüşten sonra bugün Adime
sas kövüne 2irmiştir. Habeş-

• 

Habeş ordıısı1111111 başkı111/aruıda11 biri asker/enne lıitab edıyor d 
!erin oldukça mühim mukave- j bulunmuştur. Magolo civarııı • 
metine maruz kalan bu hare- müte'addit Habeş karargah!~ 
ketin genel hücum hazırlıkla- bombardıman edilmiştir. Ke 

tayyareleri Sasabenck mevid' 
ine kadar ileriye doğru uç• 
muşlar ve görülen Habeş kıtıı• 
!arı üzerine birkaç bomba ııt
mişlardır. 

rından birisi olduğu zannedil

mektedir. 

Hava kuvvetleri bütün cep
he boyunca büvük faalivette 



' f 
, 
, 

.. :i!~ Teşrlnlev E r_i:..:9:...3:..S..:__ _____ ..,,,..""='_..,,,_ __ ....... _______ __,..,,,,,,......_ ....... ,,,.v,,,,E_N..,,ı ... A .... s=-ıR,,,_......,,..,,,,..,,,,,,,,,,,..,,,,..,,,,..,,,,,,._...,-..,.,.,.,.,..,,,.,.,.,,,..,..,...-. ....,-----..,,,...---.,.....-,,-----

• il Türkiye a sa av 
Dr ./.. bre va ya özçelik diyor ki: ''Ben herşeyden önce 
lürk sayla vıyım.Buradaakalliyet meselesi yoktur,, 
''Atatürk tam bir liberaldir. O vicdan hürriyetine hürmetkardır. Fertlerin 

ayrı 

Türkiyenin ilk Yahudi saylavı 
LondTa'da çıkan " Vorld }evıy ., 

"1erm11asmdan : 
Yazan: Betty Ross 

Ankaradayım : Anadolunun 
ta kalbinde ; Türkiyenin küçük 
ı\syadaki yeni idare merke
f •ilde ; zevkle hazırlanmış ve 
çok lezzetli olan "ala T urka 

" 'eıııeğini doya doya yer-
/ıı, hem konuşuyor, hem de 
•nleııiyordum; gözlerim uzakta 

:eh!i saran karlı tepelerin ak
ettırdikleri pınl pırıl rakseden 

r1 erıklerini kana kana içiyor
ardı: .. 

'f·Mi~afiri bulunduğum zat, 
~rkıye Büyük Millet Meclisi-

:::ıı ilk Yahudi azası Dr. Sa-
ue( Abrevayadır; kendisi ay-

tıı zaınanda lstanbulun en ileri 
itleıı tabiplerinden birisidir. 
el ~liyaretçi kralların, yabancı
k çı erin, diplomatların An-
lea!aya geldiklerinde, indik
! rı ıneşhur Ankara Pa
ds otelinde oturuyoruz. Bir 
I eıııir şiş üzerıne dizi-
çe;ek kızartılmış kuzu eti par
~ arından ibaret o'.an ve çok 
::tob~~~ bulduğum şiş kebabı
'f·· ıtırıp kallavi ve ağoalı 
kurk kahvesini beklemektey· 
lrıen, ( yar.ımdakini gafil avla
aıik ıı~yetiyle mürettep bir su
l .. • hır tuzak suali sordum; 
ıı:ırkiyede Yahudi meseleleri 

erdir? 
liastalar: tarafından olsun 

ve b' i O ve' . ır zamanlar stanbul ni-
b ~sı~esi tıp fakültesinde tal~
t ~~rı olup şimdi kendisi gibi 

0~ ıb olan kimseler tarafından 
fe s~n kendisine " sevgili pro· 

80~0türııüz ,. diye hitahedilen 
retla arkadaşım, sualimi hay· 

Fe karşıladı. 
hi b·ansızca olarak, Türkiyede 
ikf ır vakit, ne dini ve ne de 

01 ısadi yahudi aleyhtarlıiı 
la:aınıştır diyerek, söze baş· 
ı.ı ı ve devam ederek, "sureti 
b~lı.ıniyedı:, yahudi aleyhtarlığı 

Ssı b . k. l - b" . . d u ı ı rnynagın ırısın-

b~n v.eya her ikisinden doğan 
fak hıs gençlikten ileri gelir 
!:1. ~tl burada böyle bir his asla 

'U tııerıı· t" d d" ., ış ır ,, e ı. 

ı\ı Cumhur Reisimiz Kama! 
() ~türk, tam bir "liberal,, dir. 
h;ı, dcdan hürriyetine hürmet· 
vt ır. Fertlerin ayrı ayrı din 

111 ınezhepleriyle meşgul ol
aııcı. k Yurtdaşlarından istediği 
oa/k v~ ancak dürüstlük ve 
ne~ attır. Büyük Türk devrimi· 
•iyq <iş ve gönül bağlılığıdır. Bu 
ii .

1 
set disıplinini hükumet ener

be: eb takibetmekte iır. Bununla 
hı.ı a er Cümhur.ydı , n.z hiçbir 

8Ust 
Ilı a ayrılıklar, gayrıhklar 
. ~Ydana t' . . D k 
ısti ge ırmemıştır. eme 
ııe yh~r~ın ki, biz ne Yahudi, 
llıaıı •rıs~iyan ve ne de Müslü
'raın dıye ayrılmış değiliz ve 
dah· ızda bu yolda bir telakki 
lur~·ınevcut değildir; hepimiz 
daşı ıye Cümhuriyetinin vatan· 
revaY~. " Müteakiben, Dr. Ab-

" ~an Şu suali sordnm : 
den illet Meclisinde, herşey
llti U~VVel yabudi ihtiyaç(arİyle 
··~&'taşacaksınız? ,, 

Yen eyın eketimizde ayrıca m•ıay-
ah d' C:evab u 1 meseleler yoktur,, 

ev\'e( 101
• aldım. Ben herşeyden 

Ilı.ırada hır T~rk saylavıyım. 
Yokt ekallıyet meseleleri 
İdi ~r. Şayed aksi varid olsa 
'abııı: Y.~~.udiler nam ve he
b0.,1 ' kotu bir işaret olurdu , e b' , 
ve ır hal, onların kanun 

Ceın· 
İçt;tıı • ıyet nazarlarında henüz 
• aı ve siv • .. 'h •az ,ası musavatı ı -
rird·etınemiş olduklarını göste
kı.ıkı. Yahudiler ekalliyet hu-

u il)" 
utalebatında bulunma· 

ayrı din ve mezl1eplerile meşgul olmaz.,, 
dılar. Çünkü hükumete yüksek 
itimadları vardır. Bu çok sevi· 
nilecek bir vaziyettir. Zira nasıl 
olur da hükumet kendisine 
emniyet etmiyen bir halka 
karşı itimad besler. 

" Türkiyede herkes musava
ten aynı medeni hıJkuka sa· 

'~ 
1 

barınma imkanı veren bu di
yarın inkişafını temin vazifesini 
"Zionist,, teşkilatının resmıg 

mümessillerine bırakmalıdır. 
Fakat dedim, "Filistinin te

rakki ve inkişafında dünyanın 
her bucağındaki yabudilik his
sedar olma'ıdır., 

, l ! 
1 1 

Bl'ftr 8oss 
hiptir. Acaba, yahudiler İçni, 
Türkiyede ekalliyet halkı te· 
lakki edilmek ve ona göre hu· 
susi muamele görmektense, 
Cumhuriyetin bir öz ve tamam
layıcı parçası mevkiinde bulu
narak diğer vatandaşlardan 

farksız hak, vazife ve mesuli· 
yet sahibi olmak, daha iyi de· 
gilmi ? Ve nasıl olurda hüku· 
met bize hiç bir veçhile ve hiç 
bir hususumuzda mani olma-

• dığı halde, bizlerin, meselele· 
timiz olabilir ? 

Bu sözlere cevaben ben şöy
le bir sual sordum : 

" Pek iyi, nasıl oluyorda, ya· 
hudilerin hiikumet mevkilerine 
geldi!<!eri görülmüyor ? 

" Evet, Yahudiler hiç bir 
vakıt siyaset ve idare karıyer· 
ler ı ne fazla meyil gösterme
m ş:erdir; Hayatlarını tercihan 
sınai ve t:carel faaliyetlerine 
tahsis etmiş'erdir. 

Buna mukabil Türkiye kül
tür dünyasında çok kudret'i 
bir tarzda temsil o:unuyorlar. 
Jstanbul Üniversitesi Hukuk 
fakültesi Roma hukuku profe
sörü bir Yahudidir. Burada di
ğer fakü!teler:n tedris heye· 
tinde, Hitler Almanyasını terk 
ile Türk kültür ve ilim haya
tına katlmış çok yahudi alim 
bulunmaktadır.,, 

Türk Yahudiliğinin f;listin 
hakkınoa ne düşündüğünü öğ
renmek istediğim zaman, mü
messilleri aşağıdaki cevabı 

verdi: 
"Türkiyede, iyi bir Yahudi, 

Türkiyenin büyük yarınları 

uğrunda çalışmalıdır. Filistin 
ise, memleketlerinde iyi mua
mele görmiyen Yahudilerin sı

ğınabilecekleri bır yer oldu
ğundan, ehemmiyeti olan bir 
diyardır. 

Hicret mecburiyetinde kalan 
sair memleketler Yahudilerine 

"Zira, bundan sonra, fe
na mııameleye uğramak sırası, 
hangi memleketin yahudilerine 
gelecektir, bunu kim bilir? ,, 

Dr. Abrevaya cevaben şun· 
ları söyled: 

Türkiyede bir Hitleri asla 
tasavvur edemem! Türkiyede 
hayatımız emin ve saadetimiz 
mahfuzdur. Türkler, çok misa
firperv ~r ve alicenap bir mil· 
lettir. 

Cumhuriyet idaresi, bütün 
ırk farklarının ortadan kaldırıl
ması yolunda cok işler gördü. 
Türkiyede en basit bir ya' udi 
a:eylıtarlığı v~ziy tini bile d.:
şünmekten uzak bulunuyorum.,, 

Bir kaç zaman eve! Trakya· 
da göriilmüş o:an yahudi aley· 
tarlıgı hareketine temas etmek 
istediğimi anlıyan Dr. Abreva· 
ya şöyle izahat verdi. 

"Evet. Trakyada bazı müu
ferit eşhas halkı kışkırtmak 

suretiyle bir Yahudi aleytarlığı 
hareketi doğurmak istemişlerdi. 
Fakat büyük bir ciddiyet ve sü· 

ratle hareket etmesini bilen 
hüku.met, en doğru tahkikatın 
yapılması için, hadise mahalli
ne Cum uriyetin Dahıliye veki
lini yolladı. Vekilin hadise et

rafında neşretmiş olduğu rapor 
adaletteki bitarafhj.!ın şahese

ridir. Vekil, tahkikatı sonunda 
mahallin polis müdürünü ve 
ba~ı diğer memurları azletti. 
O gün bugün bütün Yahudiler 
ocaklarına dönmüşler ve s·Jlh 
ve sükün içinde yaşamakta

dırlar.,, 

Biz Türkiye Cumuriyeti Ya
hudileri, her türlü din serbes
tisini haiz bulunuyoruz; çocuk
larımızı Yahudi mekteblerine 
yollıyor ve onlara iyi bir Mu
sevi terbiyesi aldırıyoruz. 

Demin de söylediğim gibi, 
biz. Türkiyede en yük-

sek vicdan hürriyetinden müs
tefidiz. Devlet ve hükümetin 
bizlerden bütün beklediği, iyi 
yurtdaş olmaklığımızdır. Bu 
yüksek memleket borcumuzun 
dışında, dilediğimiz kadar İb
ranice öğrenebildiğimiz gibi 
okutabilıriz de Bizim buradaki 
halimizin, iktisadi ve dini ya
budi aleyhtarlığının hüküm 
sürdüğü bir çok memleketler· 
deki yahudilerin vaziyetinden 
çok üstün olduğunu biliyo -
rum ... 

Bundan sonra görüştüğümüz 
mesele, Türkiyede, Türklerin 
yahudilerle, yani " karışık ,, 
evlenme meselesi olu. 

Dr. Abrevaya, bu kabil ev· 
lenmelerin şimdiye )<adar çok 
umumileşmiş olduğunn bildirdi. 

Neyçin? çünkü isi dinin-
deki Türkler olsun, musevi 
olan Türkler olsun, her ikiside 
kendi din itikad ve mezhep
lerine son derece bağlıdırlar. 

Fakat şimdi Kama! Atatürk 
Türkiyeyi artık Padişahın ve 
Halifenin nüfuz ve tesirinden 
kurtarmış olduğundan, din iş· 
!erinde Türkiye tıpkı Fransa 
gibi , laiktir. Müezzin, evet. 
el'an ehli imanı minareden oku
duğu ezanla namaza çağırmakta 
devam etmektedir; fakat hoca
ların ve dervişlerin sihirli nu
fuzu kırılmıştır. Bu din fena· 
lıkları memleketten çekilip 
gitmişlerdir. Şimdi ise, din ta
mamen şahsi bir husus o'.muş
tur. Din, devlet ve hükumetten 
tefrik edilmiştir. 

Dr. Abrevya, devam eder
ken, yukarıda bahsı geçen 
"karışık,, yani başka başka 

din mezheplerinin saliki olan 
yurddaşlar arasındaki izdivacın 

yarın çoğalacağını anlatıyordu. 

Ve bu fikrini izah için diyor· 
du ki: 

"Bu kabil evlenmeleri, sos
yal inkılabımızın ayrı bir saf
hası, mümkün kılmıştır; Bu 
yeni ictimai haya 1a Türk 
kadını peçesini atabilmiş, 
Türk erkeği de eski fesin 
yerine şapka ve avrupavarı el
bise giyebilmiştir. Saltanatın il
gasiyle, kadın ve kadınlık hak
kındaki köhnemiş " harem ,, 
zihniyetinin köküne kibrit su
yu sıkılmıştır. Artık bugün ka· 
dın erkek müsavi hukuka ka
vuşmuştur. 

Mekteplerimiz muhtelittir. 
Kızlarımız erkek çocuklarımız· 
la beraber terbiye olunurlar 
talim ve terbiyedeki bu yakın
lık ve sınıf ve ırk ayrılığının 
fıkdani, geçen insanları bergün 
biraz daha fazla birbirlerine 
yakınlaştırıyor. Onun içindir ki, 
bu hal ve şartlar sayesinde bir 
çok sabit farkların dahi zail 
olarak mütecanis bir memleket 
gençliğinin doğacağı muhak
kak gibidir; bilnetice, bahset· 
tiğimiz tip evlenmeler de ar· 
tacaktır: esasen kanun böyle 
evlenmeleri menetmiş değildir. 
Sohbetimiz ilerledikçe daha 
"şahci,, bir renk alıyordu. Gü
müş saçları, kalın, siyah kaş· 
lariyle, bu, irade sahibi insan· 
!ara has ekspresyonlu adam 
(Or. Abrevaya) şöyle nakledi· 
yordu: 

"Geçmişimden, ilk, ismim 
yolu ile haberdar olmuş· 
tum - Abrevaya· Bu ise, iki 
İbranice kelimeden teşkil olun• 
muş bir isimdir: Abre-Evava, 
bolluk babası demektir." 

"Fakat şimdi Kemalist hü· 

raylar kur ltayında 
Ankara, 27 ( A.A ) - Türk 

urayları birinci kurultayı umumi 
heyeti bugün saat 15 te Halke
vinde iki celse yapmıştır. Bu
günkü toplantıda kamutay baş
kanı Abdülhalik Renda ile 
Başbakan ismet lnönü ve be
kanlar kurulu üyeleri hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Birinci celseye asbaşkanı Dr. 

Behçet Uz başkanlık etmiş ve 
encümenler raporları okunmuş 
ve Üzerlerinde münakaşalar ya· 
pılmıştır. 

On dakika istirahattan sonra 
iç işleri bakanı Şükrü Kayanın 
başkanlığında aktedilen ikinci 
celsede de görüşmelere devam 
edilerek raporlar kabul olun
maştur. 

.•......••••••.••.....•....•...........••••••••••••..•....•.......•..........•.•...•.. , 
kumet her Türk vatandaşının Paris Üniversitesinde Hukuk 
bir Türk soyadı (aile ismi) doktoru imtihanlarına hazırla· 
almasını kanunen mecburi kıl· nıyor. Fakat daha Dr. Abreva 
mışken siz .•.. ? hatırlatma· ya ile şahsen b'.ıluşmadan evvel 
ma cevaben Dr. Abrevaya, onun en uzak vilayetlerden hü-
evet, dedi, soyadı olarak "Öz- hükumet muhitlerine kadar her 
çelik,, ismini almayı düşünüyo· tarafta, büyük bir spesyalist 
rum. Çelik demekmiş. Müka- olduğuna dair kazandığı şöh-
lememiz esnasında şurada bu- retinden haberdar idim. Şark-
rada düşürülen kıymetli kırın- ta bir seyahat yapmakta iken 
tıcıklardan toplayabildiğim in- hastalanan İsveç veliahbmn 
tiba ile, Çelik sözünün haki- tedavisine Dr. Abrevaya me-
katen doktorun karakter ve mur edilmişti. Türk Hükumeti 
kariyerini en ıyı tarif etmiş Doktora bir hususi tren gön-
olduğunu söyliye'>ilirim. Zira derterek, kendsini büyük has-
duktorun hayat mücadelesi tanın yanı başına getirmişti. 
yeni alacağı soyadının ifade Dr. Abrevaya hasta prensin 
ettiği Çelik kadar sert, ve ha- başucunda bir ay kadar kal-
yatının hadiseleri nıuvacehesin- mış ve onu tedavi etmişti. 
deki aksülamelleri de Çeliğin- Kariyerinin en yüksek mer-
ki kadar doğru olmamıştır. Ve tebesini, hemtıp aleminin müm-
ııihayet kavuştuğu muvaffakı· taz bir mümessili hem de 
yet de bu güzal maden kadar Türk yahudiliğinin bir banisi 
parlak ve ... payidar olmuştur. olması dolayisile, son genel 

Asırlardanberi, Abrevaya seçimde Türkiye B. M. Mecli-
ailesi Marmara yakınlarında sine saylav olarak girmesi teş-
oturmuş ve diğer Akdeniz kil ediyor. 
limanları ile ticaret etmiştir. Saylavlığı iştilir işitilmez, Dr. 
Her ne kadar Abreveya- Samuel Abrevaya'ya zengınden 
nııı babası lzmirde zenğin farkirden, alimlerden, köylü-
bir tüccar idiyse de, Samuel lerden, Yeni Türkiyenin her 
için hayat pek 0 kadar kolay köşesinden, tebrik telgafları 
o•mamıştır. yağmaya başlamıştı. 

Zira Talmudu kendi kendil!e Ona karşı bu umumi sevgi 
talim ve tetkik etmiş olan bu ve hayıanlığın bir güzel tecel· 
okumu. e muhterem baba, lisini, ben. meclisin son açılma 
oğlunu ... ~rslerini hazırlaması merasiminde, hazır bulunduğum 
için !:er sabah saat dörtte sırada tesbit edebilmiştim. O 
uyandırırmış. Bu Sparla 'lılara hiç unutulmaz günde, Cumhur 
bas sert terbiye rejimi altında reisi Kama! Atatürkü gördüm, 
tabiaten tembel olan küçük ve yeni kabine azalarını, Devlete 
Samuel, parlak bir üniversiteli ve millete sadakat yemini eder· 
olabilmiştir. !erken, seyrettim. Aynı gündo 

Onattı yaşında iken, Samuel Meclisin yeni saylavları da and 
yuvasından ayrılarak Istanbu'a içiyorlardı. Aralarında on yedi 
tıb tahsili yapmağa geliyor. kadar kadın arkadaş bulunan ve 
Fakat tam bu sıralarda baba· bir kaç yüz kişiden mürekkep 

olan Türk saylavları, merasimle 
ve bir bir geçerlerken, birden
bire bir alkış tufunıdır koptu. 
Bu alkış nidaları kimin içindir, 
diye yanımdaki komşumdan 
usulca sual ettim. 

sının ticaret işleri kötü gitmiye 
başlıyor ve binnetice oğluna 
yardım edemiyecek bir hale 
geliyor. Tahsiline girişmiş olan 
genç ansızın beş parasız kalı

vermişti. Fakat, devlet tıp 

mektebi, ikmali tahsilden sonra 
beş sene vilayetlerde hükumet 
tabipliği yapmağı taahhüt eden
leri devlet hesabına okutuyor· 
du. Samuel bu suretle, fırs~t
tan istifade ederek, tıp tahsi·· 
tine girişebilmişti. 

Yaz tatillerinde, lzmire,ailesi 
yanına döndüğü vakit; lbrani· 
!erin dil, din ve Musa kanun
ları etrafındaki derslerine de-
vam ediyordu. 

Tabip diplomasını aldıktan 

sonra, hükumet doktoru olarak 
vilayetlerde hizmet görmüştür. 

işte bu sn alarda evleniyor 
ve iki de \;Ocuk babası olu
yordu. Mecburi hizmeti biter 
bitmez, mütemmim tip tahsili 
yapmak üzert" Parise gitti. 

Avdetinde, yirmi sekiz ya
şında olmasına rağmen, lstan
bul Üniversitesi tıp fakültesine 
profesör tayin edilmiştir. Otuz 
yaşını bulduğu vakit, Dr. Sa· 
muel Abrevaya, lstanbulun en 
ileri gelen miğde mütehassıs· 
larından biri sayılıyordu. "Ora
cheim,, Yahudi hastahanesinde, 
fakir dindaşlarına bila ücret 
bakmayı kendisine vazife bil
mişti. 

Bugün, daha henüz elli ya
şında olmıyan Dr.Abrevaya, bu 
hastanenin müdürü ve bu mü· 
essesede dahili hastalıklar kıs· 
mınında Şefi bulunuyor. Kızla
rının biri lstanbuldaki Ameri
kan Kadın Kollejinden mezun· 
dur. Diğer bir kızı ise henüz 
yirmi iki yaşında iken bu sene 

"C'est le Dr. Abrevaya, le 
depute juif! Cevabını aldım. 

Bu tezahürat Dr. Abrevaya 
içindir. Biliyorsunuz, yeni ya· 
hudi saylavımız şimdi, Yahu
diliğin atisi etrafında tahmin· 
ler yapmaya ba~lamış olduğun
dan, Dr. Abrevaya şu son söz
leri ilave ediyordu.,, 

"Şayet, zamanla, yahudiler 
diğer ırklarla, aralarında eri· 
mek yolu ile kaynaşacak ol
salar biie, bu kaynaşma ve 
erıme ancak sözde kalır. 

Zira Yahudi ırkı hiç bir 
gün tamamen yok oiıımaz. 

Yahudi dehası ve " esprit ,, si 
herzaman yaşıyacaktır. ister 
bize Türk desinler, ister Çe
koslovak veya ltalyan. ) 

Din ve ırk ayrı şeyler kal
madı, ve üzerinde hiçbir akis 
yapmadıkları politika sahalarına 
asla sürüklenmemelidirler. ,, 

Din bir kimsenin yaratıcı 
kabiliyetinin ve zati istidatla
rının tahakkukuna sedeçekil
mesi hususunda bahane olarak 
kullanılmamalıdır. 

Bu istidat ve kabiliyetler, 
hayatiğ herkes için daha ra
hatça çekilir bir hale getirmek 
yolunda ve din, mezhep ve 
ırk farkları gözetilmeksizin, 
sevk ve idare olunmalı, besle· 
nilmelidir. Din imanımız kalp
lerimizde şahsi birşey olarak 
kalmalıdır. Ve bütün istidatlar 
sahibinin dini kat'iyen nazara 
alınmaksızın, bütün dünyaya, 
insaniyetin müşterek istifadesi 
emrine, taksim olunmalıdır. 
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iyi bir çocuk babasının yolunda yü
rür benimde ödevim sizi tepelemek: 

- Babam bana insanlann 
boğulmasma ehemmiyet verme 
demişti. Köpekler için birşey 
söylemedi. Köpeii kurtardı
ğımdan dolayi de .özlerine 
karşı gelmit olauyorum. 

Diye düşündü. Köpeği sav
mak istedi. Çünkü kendini 
geçindirmekten icizcli. Köpek 
ise biç yanından aynlmıyordu. 
Bakışlan ve yalvarır tavırlarile 
kendini acmdırmıtb. Bunu da · 
Deviniyer pansiyonuna götür
meğe mecbur oldu. Bu köpe· 
tin adı da Pipo idi. 

Köpeğile beraber o akpm 
babasının garip bir surette 
ayn1ıtından sonra ıstırap için
de karanbk odama d&ıdü: 

- Artık uzun middet bu 
pis odada oturmakbğım kabil 

1 

değil. Eğer burada kahrsam 1 
mutlak ölüriim. Şimdi bana 'I 
bakacak babam da yok. Ken-
diıne iyi bir oda bulmabyım. 
Fakat nerede? 1 

S6zlerini mınldadı. Bayle 1 
dllfllnürken kart11mdaki oda
DID kapısını açık ıördl. He
men oraya gitti ve baktı. Bu
rası temiz ve dlizgün bir oda 
idi. Bir karyola ile koltuk, bir 
masa, birkaç iakemle vardı. 
Pardayyan: 

- Hemen bu odaya yerle-
firim! 

Dedi. Dıtan bakmak için 
pençereyi açb. Bu pençere 
Sen'de Nis sokağına bakıyordu: 

- G&riinllf çok iyi ve çok 
.azeı, temiz uf hava.. Burada 
1apacak iflerimi iyi dOfinlhlm. 

S&zlerini ı3yledi. Bapoı pen-
cereden çekmek üzere iken 
gözleri kartıundaki daha alçak 
bir eve iliıti. Kumral saçlı, 
tath bakıth gtlzel bir genç kız 
ı&rdli. Dikkatle baktıktan 
10nra birkaç defa Nis aoka· 
pda rastladıiı genç kız idi. 

Pardayyanın çıkardığı sese 
kız bat1nı kaldırdı, kızardı ve 
pencereyi kapıyarak aaYUflu. 
Fakat Pardayyan bir saat ka· 
dar hareketaiz baka kaldı. 
Eğer arkasmdan gelen aeai 
ifitmemiş olsaydi, daha saat• 
lerce bakacaktı. Batmı çevirdi, 
katlan çatık pansiyon sahibi 
Landeri Gregovar'ı gördli. 

Landeri Gregovar kırk yq· 
lannda iki dolpn bacak iize· 
rine oturtulmuı bir fıçıya ben· 
ziyordu. Küçük gözleri korkak, 
itimadsız, sönük idi. Yerlere 
kadar eğilerek: 

- Ben sizi görmek iatiyor 
idim mösyö tövalyel... 

Dedi. Bir koltuk sandalye· 
aine oturan Pardayyan cevab 
Terdi: 

olan sopayı aldı. Adamakıllı 
babası gibi dövmeğe başladı: 

- iyi bir çocuk babasının 

yolunda yürür. Mademki babam 
size bir kötek atb, benim de 
ödevim ıizi tepelemektir. 

Sözlerini tekerledi. Otelciyi 
temizce ıslatb. Landeri ise 
yediği aopalann acısın~n 
avazı çıkbğı kadar bağırmağa 
batladı. Kocasmın ıesini işiden 
karısı koıtu. 14 Yangın var) 
Adam öldüriiyorlarl Serseriyi 
tutun!" diye bağırıyordu. Gar· 
sonlar, hizmetçiler kofl:ular. 
Yalnız müıtenlerle, etraftakiler 
böyle pabrblara aldınt etmez
lerdi. Çünkii bu gibi pabrblar 
burada ekıik olmazdı. 

Bir dakika içinde oda 
hizmetçilerle doldu. Bu hali 
gören Pardiyan, Zavallı 
Gregovan kollarından tutarak 
her iki kanadı ardına kadar 
açılmıı pençereye sürükledi, 
dişan sarkıttı. So..,a uşaklara 
dönerek: 

- Hepiniz ditan çıkınız 1 
Yoksa timdi patronunuzu so-
kağa atanm. Dedi. Ölmek de
receılİDe gelen pab on inliye· 
rek: 

- Haydi gidiniz ! Haydi gi
diniz! 

Sözlerini söyledi. Herkes ça· 
bucak dişarı fırladılar. Odada 
7alıuz bayam kaldı. Kocaamın 
bulunduğu fU korkunç halden 
kadının o derece telit etme
diği görülüyordu. Şövalye gll· 
lllmaiyerek : 

- Arbk uzlafbk; bundan 
90nra beni para için ııkıtbr· 
mıyacabın değil mi ? 

- Hayır ! Hayır f 
- Ben bu odada oturaca-

jım 1 
b'b' • Dedi ve pansiyon sa ı mı 

içeriye aldı. bayğın bir halde 
koltuğa oturttu. Bayanıda ko
caıımn pkaklarını sirke ile oğ· 
maja bqladı: 

- Ab Möıyö Ş6valyel Beni 
ne kadar korkuttunuz. Eıer 
kocamı atmış olsaydı
nız derhal &ltlrdn. Ş6valye ıo· 
vuk lrir tawrla cevab verdi: 

- Hayır ölmezdi. Çinld 
karnınm &zerine dllşerek bir 
tarafı incinmeden bir aapan 
tap tibi fırladı. 

Korkunç halden kurtulan 
Landeri Greguvar Şövalye'nin 
iıtediiini ve diletliğini yapmak 
mecburiyetinde olduğunu anla· 
dı. Ve inceden inceye konuş· 
dular. Delikanlı bu güzel oda· 
da oturacak, aktam yemegini 
kebaba dilkklnında yiyecek. 
Buna karşılık olarak babası 
gibi dükkiuı kabadayılardan 
koruyacak. Bu prbda Şovalye 
onayladı. 

- Peklla! itte 
dayaml 

itte Pardayyan fakir olduğu 
halde Pariain en temiz panlİ· 
yonlannda bu ıuretle yaŞ1yorda. 

karflDJZ· Bir akpm birkaç aerseri 
arkadafile kafayı tütsülemitler 

Dedi. Löaderi iae 
rek: 

kekeJi1e- Burjuva ıokagındaki meyhane· 
den çıbutlardır. Hem ylrl· 
yorlar hem de edip Ronaann 
dilber prenıea ipn yazdıiı 
prlayı .&yliyorlardı. 

- Nud alyliyeJim? 
DiJerda; 
- Eveti E•etl Bu odaw 

detiftinlim. h pcedea İtilla• 
ren harada blacajlm. 

Landeri laplarmm kelilerekı 
- M&ayal Ben karanhk 

odada bile oturmanıza raai 
değilim, delil burada! iki HDe 
babanız oturdu. On para bile 
vermedi. Kirayı vermedikten 
maada bana da temiz daJak 
attı. Ya iki ıenelik birikmit 
kirayı yeriniz ve yahutta pan· 
siyondan çıkmız. 

- Son söziinüz ba mu? 
- Eveti Son söziim; yann· 

dan itibaren odayı boplbmz. 
Şö'l'al,e mulcaak oduuıa 

giderek bir kBtede daran Ye 

.. Yapyum, llzlme inanınız 

Tarsa, yannı bekleyiniz bayaba 
S(611eriai claba bu P.den top
la yıDllllZ., 

tliye bağmyorda. Ba emada 
uzaktan: 

- Adam oldürüyorlarl Sene 
riyi yakalayın! 

Sesleri itidildi. Şövalye bu 
seli ifidince hemea ko.-aia 
bqladı. Sealerin 1 aeldiii (Sen 
Antuvaa) mokajuaa gitti. Dana
da on kadar senen iki ath 
adamı aıkıttırmıtlardı. fÖTalye 
bu aenerilerin içine daldı. Her 
birini yumruklarile dağıtb. Fa
kat jiboleyi henüz lmuadaa 
çakarmaanfb. 

ftfll AllR 

Zabıta Haberleri: Küçük Haberler: 
Kumarcılar yakalandı Kllzman'da 

Bir itin tahkiki için ilbay-Orhaniye mahallesinde Ulu
yol mezarlığında toplu bir halde 
kumar oynıyan lzmirli Mehmed 
oğlu kunduracı Ahmed, Pirişti
neli Mustafa oğlu çorapçı Yu
nus, Etem oğlu Salih, Mehmed 
oğlu Osman suç üstü ve sekiz 
yüz kuruş kumar parasile ya
kalanmışlardır. 

' 

hkça Klizman'a gönderilmişl 
olan Bornova kamunbayı Bay 
Şefik işini bitirerek Bornovaya 

Bayii mı' 
Bahri baba parkında ani ola

rak düşüb bayılan Süleyman 
kızı Nimet hastaneye kaldırıl-
mışbr. 

Havagazının beledlyeye 
Devri mukavelesl 

Havagazı tesisatının beledi
yeye devri hakkında belediye 
ile şirket arasında yapılmış 
olan mukaveJenamenin Bakan
lar heyetince tasdik olunduğu 
haber alınmıştır. 

Bir hırsızhk iddiası 

dönmüştür. _ 
Manisa ıdare heyetine 

Manisa idare heyeti üyelik
lerine Urfa ilbayı Necati, eski 
Malatya mutasarrıfı Adil, El
bistan ilçebayı Vebip atanmış
lardır. 

llbayhk daimi encUmenl 
llbaylık daımi encümeni dün 

öğleden ıonra ilbay Fazh Gn
leçin başkanhiında toplanmıt 
ve ba?ı itler hakkmda karar
lar almııbr. ...... _____ , ... __ _ 
Kremlinin 
Çanları 
Moskovada çıkan Bravda 

gezeteıinden: 
Kremlin sarayının kalelerin

den ve kapılanndan çarlık kar
tallan indirilmiıtir. Bunların 
yerine dört bet fabrika tara-

Bozyakada 65 numaralı dük
kan sahibi Bekir oğlu Kamil 
dükkinda bulunmadığı bir sı
rada dükka ın arkasında dayalı 
demiri iterek içeriye giren Ha
san oğlu Hasan tarafından iki 
yüz kuruş parası ile yirmi dört 
paket Halk sigarası çalandıyı 

iddia olunmuştur. 

1 
fından yapı1an biiyük Sovyet 

1 
yıldızları konacaktır. Bu yıldız· 
ların beherinin kutru beş ve 

1 eni iki metredir. Yıldızlann 

Mantarcllık 

Azizler sokağından Tireye 
gitmek üzere otomobil bekli
yen Tireli Hüseyin oğlu Hasa· 1 

nın mantarcılık suretile elli lira
ıının çalındığı iddia ve şikayet 
edilmiştir. Mantarcıların geç
mişi bozuklardan Niğdeli Talip 
ile Arnavut Eyüp oldukları an
laşılmıştır. Bunfar, zabıtaca 

ar anmaktadırlar. 
Kuduz ktipek 

Bornovada bir kuduz köpek 
tarafından ısmlan bir hayvan 
dün kudurmuş ve itlaf edilmiş
tir. Birkaç köpek de müşahe
de albna ahnmışbr. Kuduran 
k6pek de it lif edilmiıtir. 

Hırs·zhk lefebbUsU 

ağırlığı bir buçuk tondur. Bu 
yıldızlann hepsi albn kapla
madır. Her Jddızm orta1mdaki 
orak çekiç gayet kıymetJi 
taşlarla ıilalenecektir. Bunun 
için on bin parça kıymetli taı 
sarfolunacakbr. Yılchzlann k6· 
teleri araıında altın bapklar bu 

alunacakbr. Banlann uzunluğu 
2.5 metre ve her baıak otuz 
kiloğramdır. 

Y Jldızlar hususi kllrreler llze
rinde mllteharrik olarak ve 
yıldızlar rllzglra g6re istika
met deiittirebilecektir. Ba k&r• 
relerin mihYeri 75 santimdir. 

Kremlin kalelerinden indiri
len çar kartalların alellde bo-
yanmıı ye Adi kalaydan yapıl· 
mış olduklan g6rülmüştür.Bun-
lar zaten tamamiyle çürümüş· 

lerdi ve Adeta çarlığın çllrll
miiş ve bitmiı akıbetini tasvir 
ediyordu. 

Çorakkapmda Osmanzade 
yokuşunda oturan Muhiddin oğ· 
lu Fahrin n evine dıvar aşmak 
suretiJe giren geçmişi bozuk
lardan Mustafa oğlu Abdullah 
ev sahibi tarafından görülerek 
yakalanmııbr. 

Yankeslclllk 
l ~' ÖÜKTOR™"-" 

Karşıyakada Kemalpaşa cad
desinde Ankarapazarında sey-
yar camcı Mehmet oğlu Cema
lin çebinden 6 lira parasının 
Ramazan oglu tavukçu Hasan 
tarafından çalındığı iddia edil-

Ziya Götşin 
diğinden tahkikata başlanmıt· 
tır . 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
Kaçak ••rap ikinci beyler sokağı 

Evvelki gün Karşıyakanan Beyler hamamı karpıında 
No. 41 Şemikler köyünde inhisar me· Saat S,S dan saat 6 ya kada 

morları tarafmdan yapılan bir TELEFON 3686. 
araıtırmada 250 kilo kaçak Ev telefon numarası 2505 
şarap elde edilmiştir. aıammamaiiiimamm1111a• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mm kuvvetinden hayrete düştii niz. Buna kartılık nasıl bir hiz-
Pardayan serserilerin boyunla- mette bulanabilirim? 
nndan yakahyarak yekdiğerine Dedi. 
yaklaıtınr herikiıinio kafasanı - Hiç bir ıey istemem f 
birbirine ~arpardı. Bir ikisinin - Hiç olmazsa bu kar11laı-
barunlanndan kanlar boşandı. manan bir anıdı 9larak lıımaet-
Baylece her birerlerini gülle çimin tuttağa ha7vani ahnız. 
fırlatır gibi aağa sola fırlattı. Bir lapanya kahramanının adını 
Sonra da parıl parıl parlıyan koydatum Galaor en iJi atla-
Jiboleyi çekti. Bu sırada bay· nmdancbr. 
van &atinde bulunan adam : Dedi. 

- Yap koa yiğit; benim - Çok i:yi l Ah bbal ecle-
bayabmı kurtardınız! rim ! 

Diye s&ylendi, Ş6valye dl Cevabmı Tereli. Çocaldaktan-
Pardayan ldlmanı kınına ko- beri dere tepe dolatp•t bir •· 
yup ıapkuını saygı ile kaldırdı: Yari çevikliiile Galaora atladı. 

- Bir cinayet itledim. Meçhul adam elile veda ipreti 
Dedi. Bu ı6zlerden Ptıran yaparak ozaklqb. 

adam bağırdı : .ihtiyar himaetklr bayma ta-
- Bir cinayet mi? Eyleniyor kip için hazırlanırken Parda-

musanuz yoksa ? yan yanına yaklqap yavq aeale 
sordu: 

- Hayır 1 Babamın sözüne _ Babanın ıklerine karp 
itaatsızhk ettim. Bundan dolayı gelerek bir cinayet iflediiim 
bir felikete uj'ramaktaa kor· bu sinyorun adını CSğrenmek-
kuyorum. likle bir mahzar var mıdır? 

Bu son sözll öyle bir tok ti· _ Hayır! 
ve üe aöylemiıti ki at üzerin- _ Öyle iıe ismi nedir? S6y-
deki adam titremekten kendi- ler "'isiniz? 
Dİ alamadı: - Bu zat; Marepl Hami dl 

- N.a oluna olama, berhal· Monmorauictir. 
ele bl bir irilik etti· - ,S,.. 

--.-.- Tetrlnlevel tea• 

Kuraklık 
Yerler için yeni 
bir buğdaycinsi 
MJ>skovada çıkaµ Pravda 

gazetesinden: 
Sibirya zıraı araştırmalar 

enstitnsü. yıllardanberi kurağ& 
ve ıouğa karşa dayanıklı buğ
day cinsleri yetiştirmek için 
tecrllbelerle meşguldu. Bu ara· 
da bilhassa çeşitli buğday 
cinslerinin çiçek tozlan (gu
bartali) vasıtasıyle muhtelif 
cinsler! telkin ederek ye
ni cinsler bulmak ve bai
dayla çavdan· birleftirmek 
yoliyle yeni tipler elde etmekle 
uğratılıyordu. Son zamanlarda 
en kurak steplerde ve çöllerde 
yetifen bir nevi ayrık otunun 
(gubartali) yi ile buğdayı tel
kih etmek ve bu suretle ku
rakbia ve ıovuğa çok daya· 
nıkh tiplerle buJmak tecriibe· 
leride yapılmlfbr. Ba ayrık otu 
buida1 aileödendir.Ba ot d&n-

yanın her yerinde vardır ve kak-
lerini çok derine ularak ku
raklığa ve ıoğaia dayana~il

mektedir. Şimdi ba otla buğ· 
dayın birlqtirilmeai Ye qalan-
maaı deneçleri iyi neticeler 
vermiftir. 1928 de bqhyan 
buğday - ayrık otu tecrübeleri 
1930 da tamam olmuftur. Bu 
yil İle bu yeni buğday cinai
nin (Hibrit) tohumundan k6lli-
yetli miktarda elde edilmiftir. 
Bu Hibritler 1934 - 1935 zirai 
yıhnda tarlalua ekilmiı Ye 
bunlardan gayet olgun ve iyi 
llrlln ahnmlfbr. Her bqakta 
140 • 235 kadar tane bulun
muı ve bin danenin vasati sik· 
letiııde de 25 gram kadar fazla 
ağırbk teabit edilmiıtir.Bu yeni 
buğday cinainin pek kısa bir 
zamanda kırk, elli gün içhade 
kemale gelmeli bu cimin, Si
beryanın en kua yazb yerle-

1 rinde dahi ekilebilmesini müm
kiln kılacaktır. Bu bugday!u 
kıtlık zeriyat için çok elve· 
ritlidir, 

Halkevinin ilk 
Kursları 

Halkevinden : 

Türkistanda 
Altın istihsali 
Taşkenden alınan haberler~ 

göre Orta Asya cumhuriyetler~ 
arazisınde altın [arama itlerı 
gayet önemli sonuçlar vermİf"' 
tir ve altın istihsali geçen yıla 
nazaran bu sene 5-6 misli art· 
mışbr. Kırğızistan albn istik• 
sali bu yılki devlet altın istih· 
sali planının % 23 ünü vere
cektir. Aladağın kuzay maile
ıinde ve Çasındı vadisinde 
değerli taşlardan Beril tafl 
damarlan ketfolanmupar. Da· 
marlarm geoit bir sahada bula 
nutu madenin zenginlijine de
lalet etmektedir. Beril fafl er 
dilatrilinde en aert maden ola· 
rak kullanılmaktadır. 

T acikistanda 
Büyük deprem 

Bugin alınan haberlere gire 
Tacikiatanda (Toyil Dere) daj• 
bk mıntakasında ilk T qriDİD 
aa \>ah sekizinde kuvvetli bir 
deprem olmuıtur. Bundan bal& 
köyler tamamen yıkılmıt. 50 
den fazla inaan ölmüt ve 300 
den fazla insan yaralanmıtbt· 
Hınya çayı k6pr&aii yıluladf: 
telgraf, telefon mllnasebetlerl 
kesilmitdir. B&ylik binalardd 
hnkCimet evleri, hastahane mek• 
teb ve Tacikistan ticaret ida• 
resi mağazalan yıkılmıııardır· 
Depremin zararlan incelemnek· 
de ve buralann ihyası için tecl• 
birler alınmakta ve yarduDla' 
yapılmaktadır. 

A 

Zarif şapka giymek 
bir san' attır 

Karşıyaka Selimiye sokak 
26 numarada 

Mod Bert 
Son gelen model koleksi· 

yonlannı g6rmeğe sizleri da· 
vet eder ve gzel y6z6nlll• 
en uygun f&pkayı tavsiye 
için emrinize hazır bulUll"' 
makla ıeref kazamnz. 

1-3 S-7 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halk denaneleri ve kurslar ıubemiz, geçen yıl oldai" 
gı"bi bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karat 

' . ilk ku· vermiştir. Kurslar Arapfurun11J!d ... ki Duaılupunar o 
lunda açılacakbr. Karslara devar1 etmek İltiyenler her ~ 
öğleden sonra Bahribabadaki H ı kevine giderek ve baret 
fotoğraf vererek kayıtlarını yap~ırmahdırlar. 

Kursların ne ~aman açılacağı , . .! derslere hangi aaatlarda 
bqlanacağı aynca ilin edilecekt ır. -
TÜRK SANAYi HARBİYE ve tlADENlYE FABRIKAS~ 
NIN MEMLEKETiMiZiN HERTARAFINDA TNINM~D'l"I 
BU SENE ÇOK TEKAMOL ETMiŞ MUHTELiF Tır • 

SOBA 
Ları sabşa başlanmışbr 

Geç kabulan ıebebile geçen ıene birço~ t~e~l.ere_!~ 
yetiftirmek mlmkiin olamaclıpdan m&tterilenmWD ..-
den mlracaatlannı rica ederiz. 

Taşradao müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

lnair ve Havaliai umum acenta Ye •abt depom ,vı.,U 
AHMET ETEM BULDANL~ 

Gui bat.an. Telgraf EHEM. Telef. s99l 
s. 8 1-8 ( Sa. ea. 

lzmir r... uhasebei lı uSusiye aaii" 
dürlüğü,ıden; r!--.· 

Bedeli sabıkı Yeri '-'IU 
......... 

Ura Kurut 54 
50 00 Namazglhta Dlkkin . . .... 

ldarei hususiyeye ait akardan olup yakanda yer ye cı ... eıf/" 
terilen akar üç aeae mlcldetle va artbrma U~ kiraya : 1..-., 
cektir. ihale ikinci teırin ayuam 11 iaci Pazartem glDB -
encimeDi Jillyette yapilacaldar. lateldi olapta praiti Alrıı.-m"!: 
•e mll&,eclere iftidk etaık i.aiyealeria Mr ... •• 





Dok orlara, hastaha elere, 
erber salon arı a ve evle e 

ait satı ı eşya 
Muhtelif ameliyat masaları, alab cerrahiye, ve dolap

ları, trommeUer, 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 
bavagazı 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 nisaiye alatları. 

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

lzmirJiler stanhulcla nerede hu uşurlar 

Beyoğlunda r · stol otelinde 

Si kecideQs 
1 

• 
anı 

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 

eı•ıaıııeıeı•••••••••••••••••••••••••aııaıııııaeııaıııııeıııı•ııııııa• 

SlflHAT Balıkyağı 
Norveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZI-IET 
Sıhhat Eczanes. 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımm, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartaoın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ~e Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marl a rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

Umum Hasta.Iarm l azarı Dikkatine 
, ~n s~n .. sistem .. mid~, kar!n ,bağırsak, böbrek ve doğru-
netıcesı luzum gosterilen pılotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düz~banlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocu~ların vucutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz'arı, kemık 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 
içiq_ kor salar. 

TuRKı YENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midliat bey cadesi No. 20 

Mm----~~t!iil~Eimlll9E ( 355) S.7 

f'ENI ASIR 

• • a a çm ı nız k 
• • c:.ı • 

ay ye ~ıne JÇ! z 
"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 t emin etmiş olursunuz. 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 
,,,.,_.~.,_.._,....,....,......,.......,..... __ ...,...... __ ...,,.......__...,_,.,,.,. . .......;_ 

§ı fn hi mües ese er art
ı a e ... e komisy·o ıJL undan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye ve Asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877,50 lira 
Şişli Çocuk hastanesine 200 300 ,, 438,75 ,, 
Kuduz Tedavi müessesesine 55 75 ,, 109,69 ,, 

Yukurıda yaz:!ı sıhhi müesseselE:rin kok kömürü ihtiyaçları 
kapalı zarfla eksHtm:ye konmuştur. Müesseselerin bir veya bir 
kaçına veya tamamına f at teklif edilebilir. 

1 - Eksiltme 13-11-935 Çarşamba günü saat 15 de Çağa loğ 
lunda sıhhat müdürlüğü binasındaki lrnmisyonda yapılacakbr. 

2 - Milctar ve muvakkat garantilen hizalarında yazılmıştır. 
3 - Tahmini fiat: Beher ton 19,S liradır. 
4 - istekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan alabilir. 
5 Eksiltmiye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banlrn teminat mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarmı yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

29-1-5-9 3537 (3381 

Marka pil ve elektrik cep lambaları 
lzmir ve havalisi umumi deposu: Suluhan civarında 

Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişi 

·~ • 
useyın Hüsnü 

Ticarethanesi 

Karşı .. aka ız aliim mekt-
e i 1935 yılı i tiyacı 

lzmir 1ise ve orta ol. u1lar alım 
satıh... omisyonu aşkanlı~ından 

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

Ekmek birinci nevi 15000 18000 10 75 1935 
4500 5400 35-38 2052 

Dana eti 2000 2400 24 576 
Sadeyağı 2000 2400 75 1800 
Siit 2000 2400 10 240 
Yoğurt 3500 4200 15 630 
Yumurta 20000 24000 1 10 264 
Kuru soğan 1000 1200 5 60 
Kuru fasulye 650 780 15 117 
Zeytin yağı 600 720 29 208 80 
Teneke peyniri 1300 1560 25 390 
Yerli pirinç 1500 1800 22 50 405 
N o but 500 600 6 36 
Toz Şeker 1900 2400 26 15 627 60 
Domates salçası 300 360 23 82 80 
Patates 2500 3000 6 50 195 
Makarna 600 720 30 216 
Sabun 1750 2100 25 525 
Un 795 1000 17 50 175 
Kok kömürü 60000 72000 3 2160 
Ağaç kömürü 4000 4800 4 192 
Odun 13500 16200 1 25 202 50 
Kuru üzüm 500 600 15 90 
Zeytin danesi 300 360 25 90 
Çay 5 6 310 18 60 
Kaşar peyniri 200 250 50 125 

Karşıyaka kız öğretmen okulunun 1935 Finansal yılı için yu-
karıda cins ve nicelikleri yazılı ( 26 ) kalem yiyecek ve yakacak 

ihtiyacının 21 - 10 - 1935 tarihinden başlıyarak üstermesi 1935 
ikinci teşrinin altıncı Çarşamba günü saat on beşte lzmir kültür 
direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak 
üzere on yedi gün süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. istek
lilerin ber birinin karşısında gösterilen tasınlanmış bedellerinin 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki süreksiz pey akçalarını malsan
dığma yatırarak alacakları alıtlarla üsterme gün ve saatinde 
komisyonumuzda bulunmaları bildirilir. 

Şartnameleri görmek istiyenler her gün saat 10 dan 12 ye 
kadar Kız lisesine müracaatları. 21-25-29-2 ( 3335 ) 

29 Te,rfnfdvel 1935 

s 
QS:c:;:=zısır;:~ııc::~~c:::::;z:;=s::llilll3sııtf::J!:D:lııim~ ... 

Eczacı Keınal Aktaşın son eseri çıktı 

Hilal Eczanesini :ı Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Züınrüt amlası 

sır, zevk, hayal ve cazibe kokusu 

Buca Orta okulunun 
ihti~raç listesi 

zmir Jise ve orta okullar alıJJI 
is .. '( nu aş . an ığındafl 

Azı Çoğu ~ilo Fi. Tutarı 
Kuruş S. Lira l{. 

Sadeyağı 1000 1200 75 900 
Zevtinyağı 300 500 29 145 
Yerli pirinç 1500 2000 22 50 150 
Toz şeker 1500 2500 26 15 653 75 
Un 500 700 17 50 122 50 
Soğan 500 800 S 40 
Makarna 500 700 30 210 
Patates 700 l 000 6 50 65 
Kuru fasulye 700 1000 ] 5 150 
Nohut 300 500 'i 30 
Süt 1500 2000 10 200 
Yoğurt 1000 1500 15 225 
Yumurta 20000 22000 1 10 242 
Kuru üzüm 200 300 15 45 
Salça 150 200 23 46 
Kok kömürü 20000 20000 3 600 
Sabun 300 500 25 125 
Odun kömürü 700 1000 4 40 
Zeytin tanesi 150 200 25 50 
Kaşar peyniri 150 250 ·so 125 
Beyaz peynir 800 1000 25 250 
Ekmek birinci nevı 15000 20000 10 75 2150 
Koyun eti 2500 3000 35 - 38 1140 
Dana eti 2000 2500 24 600 

tfoca orta okulunun 1935 finansal yılı için yukarıda cins .,,e 
nicelikleri yazılı \24) kalem yiyecek ve yakacak ihtiyacıJl!fl 
21-10-1935 tarihinden başlayarak üstermesi 1935 ikinci teşrİD111 

altıncı çarşanmba günü saat onbeşte Izmir kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi g~11 

süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin herbiri.oıl1 
karşısında gfü~terilen tasmlanmış bedellerinin yüide yedi buçut 
nisbetindeki süreksiz pey akçelerini malsandığına yatarara 

• alacakları alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuıda 
bulunmaları bildirilir. 

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

21-25-29-2 (3334) 

~ ~ 
ln~aatınrn için atidekithtiya9larınızı pek ucuz t iyatlarla 

temin etmek ister.seniz Halim af.ta çar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinA miiracaat ediniz 

ÇilllENTO 
Çubuk demir ve her neı· ı çlçe li 

(. ını ve levazımı sılı/ıiyeden Lavhalar ve bunlart1ı 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her ctns 
musluklaı ve kanalizasyon içm demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
eri Çime tol r, ili n a kaler 

En liaa&t Şeraitte 
Mağaz. m •~ a S tlldr 

~~.....,.,..__,...,~r-m-
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ROYALE NEERLANDAıs Ze .. & Co. Vapur Ace tesi N T 1 REDE N · 

KUMPANYASI WINFRIED vapuru halen li- CENDELI HAN BıRİNCI lstanbnl sabık Alemdar sıh-
DUCAUON vapuru elyevm mammızda olup Rotterdam ve KORDON TEL. 2443 hat yurdu hekim'erinden 

limanımızda olup 29 teşriniev- Hamburg için yük almaktadır. THE ELLERMAN UNES LTD. DOK TOR 
•elde Anvers, Rotterdam ve TRO JA vapuru halen Jima- Liverpool Hattı 

~~~l~~rg limanları için yük ala- nımızda olup Hamburg ve Bre- L~SBIALN vapulru 26 birinci ~suleymanSırrıK 
HER men için yük almaktadır. teşrınee iverpoo ve Svanse- ;~ 

1
. MES vapuru elyevm adan gelip tahliyede buluna-

"' naca v~ aynı zaman a 2 ikinci N N ınıanımı··da olup Anvers. Rot- WASGENWALD vapuru 14 k d 
te d birinci teşrinde bekleniyor. 14 Hasta kabulüne başlamıştır 

r am Amsterdam veHamburg teşrine kadar L:verpool ve T T l! b' · · t · k d A ıre ahta kale geçidi 
uına la · ırmcı eşrıne a ar nvers, G!asgov için yük alacaktır. 

n rı ıçin yük alacaktır. No. 19/1 
l' TRA JANUS vapuru elyevm Rotterdam, Hamburg ve Bre- ALGERIAN vapüa 1 S ikinci 1 _13 (3234) 

li~lllanımızda olup yükünü talı- men için yükliyecektir. teşrinde Liverpool ve Svansea- Jrz.zZT77ZZZZZJr.7.ZZ-7.L7!E7..E7ZZ7_n; 

Yeden sonra Anvera, Rotter- SOFIA motörü 31 birinci teş- dan gelip tahliyede buluna-
da cakbr. Doktor 
I:~ ın, Amsterdam ve Hamburg rinde bekleniyor. 4 ikinci teş-
ııııuıanlan için yük alacaktır. rine kada:- Anvers, Rotterdam 

OBERON vapuru S ikinci Hamburg ve Bremen için yük-

tetrinde beklenmekte olup yü- alacaktır. 
kiinu tahliye ettikten sonra MOREA vapuru 5 ikinci leş-
A.ııvers, Rotterdam, Amster- rine doğru bekleniyor. Ham-
daın ve Hamburg limanları için burg, Bremen ve Anversten 
Ylk alacaktır. yük çıkaracaktır. 
. GANYMEDES vapuru 5 ANUBIS motörü 11 ikinci 
1~ci teırinde beklenmekte teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
0 up yükünü tahliyeden sonra teşrine kadar Anvers, Rotter-

.\ııYera, Rotterdam,Amsterdam dam, Hamburi ve Bremen için 

~amburg limanları için yük alacaktır. 
ktır. ARMEMENT H. SCHULDT 

. CERES vapuru 1 ikinci teş-
~de beklenmekte olup yükünü DEN NORSKE ~:~:.=-~• 

talttıktan sonra Burgas, Var-lla Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 
ve Köstence limanlan için 

Y6k OSLO 
alacaktır. 

CERES BOSPHORUS motörü 23 bi-
. vapuru 18 ikinci teş-

l'lnde Anvers, Rotterdam Ams- rinci teşrinde bekleoiyor.Deppe 
tcrda H b . ' Dünkerk ve Norveç limanlarına 
. m ve am urg lımanları 
ır1" alacaktır. 
~ n yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINEIN Arment Deppe - Anvcra 

. NOROLAND motörü 3 EGYPTE vapuru 20 birinci 
•ki . d ncı teşrinde beklenmekte teşrin e bekleniyor.Anvers Di-
olup y"k·· .. hli d kt . . "k l kt R. u unu ta ye en sonra ıe ıçın yu a aca ır. 

_0 Uerdam • Copcnhage-Dan- ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

lıg - Gdynia - Oslo ve iskan- teşrinde bekleniyor. Anvers 
dinavya iimanlanna hareket Oirekt için yük alacakbr. 
tdccekt' American Export Lines 

ır. 

ik·Vl~INGLAND motörü 12 Nevyork 
. ıncı taşrinden 17 ikinci teş- EXMOUTH vapuru 16 birinci 
rıne k d teşrinde bekleniyor. 
b a ar Rotterdam - Ham-

Urg - Copenbage _ Dantzig- Nevyork için yük alacaktır. 
~Ynia - Oslo ve lskandinavya EXCELSIOR vapuru 30 bi-

anları için yük alacakbr. rinci teşrinde bekleniyor. 

t GOTLAND vapuru 30 ikinci Nevyork için yük alacaktır. 
<=ştinde beklenmekte olup yü- Service Direct Danubien 

ki;n·· T hatt " u tahliyeden sonra Rotter- una 
1 

daın H Vapurların isimleri, gelme 
Dan~· amburg - Copenhage- tarihleri ve navlun tarifeleri 
k ıg - Gdynia - Oslo ve Is- hakkında biç bir taahhüde gi· 
a andinavya limanları için yük rişilmez. 
acaktır. z N. V. W. F. Hanri Van Der 
SAegluga POLSKA S. A. Zee & Co. 

te _RMACJA motörü 20 ikinci Birinci Kordon Telefon No. 
tllfrırıde beklenmekte olup doğ- 2007 _2008 
1 

Anvers - Gdynia limanları • · ı;:ııı.ı!Hll!!!Fl-~;:::y· 
't'n y··k ı k teşrinde beklenmekte olup yi.1-

Sl:,b u a aca tır. K 
'' ViCE MARJTıM Rul.JMAIN künü tahliyeden sonra üstence 
ARD Sulina - Ga!as ve Bryla liman-

te . EAL vapuru 13 ikinci ları için yiik alacaktır. 
kuş:.•.nde b~klenmekte olup yü- Handaki hareket tarihlerin-
t u tablıyeden sonra Kös- deki değişikliklerden acen-
l~nce - Sulina - Galas ve Briyla te mes'uliyet kabul etmez. 
:~olan için yük alacaktır. Faz'a tafsilat için ikinci Kor-

te _BA JULIA vapuru 21 ıkinci donda Tahmil ve Tahliye binası 
M!~ınde gelip 22 ikinci teşrinde arnasıııda 72-4 numarada 
B la - Cenova - Marsilya ve FRA TELLl Sperco vapur acen-
caakraelona limanlarına yük ala- talığına müracaat edilmesi rica 

tır {) • olunur. 
Ü RUSTUR vapuru 20 ikinci Telefon: 2004-2005-2663 

. ' 
lımir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim irketi 

Posta Kutusu 127 i elgraf adresi : İzmir Sancak 
elefon numarası 2432 ve 3564 

İki ınilyo ·ki ·· b' ı· ·ı kk Di O n ı yuz ın ıra sermaye ı e teşe ül etmiş ve 
(Ş k RYEN~ AL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
ri:r Halı şırketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
- asını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
•uustnhd. . . 'l . . . . İtib ımmı 1 e eskısı gıbı 1 kanunusani 1935 tarihinden 

aren · · k iplik! . yeeı şır et tarafından işletilecek her nevi yün 
lin fe~ı .. kumaş, battaniye ve çorap imal edileccktir.Emsa
lat~ aıkıyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu-

. Pe temalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
serkg d teşhir edilmekte ve sahş fabrika derununda yapıl-
nıa tad r S.8 H.2 (43) 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Lonura Hull ve Anvers
ten ge1ip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

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

The General Steam Vavi
gation co. Ltd~ 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakhr. 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

Yavrularmızın mektepteki 

derslerini hazırlamalanna ve 

imtihan zamanlannda sıkınh 
çekmemelerini temin için bu

sual muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 
H. 3 (15) 

~. .. . .. ~ •. • • . • . • \. .. s. .~ '9{ ,-. ·, • ( .... . . , 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklanmıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikab öğrete
cektir. Akşamlan temİ2: bava almak için taraçalarımız müt-

terilcrimize açıkbr. 
Aşlama sularımı% meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilit vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Ec~anesi 

... !!S 

Manis~ llhaylı~ından: 
. Mani~a iline bağlı T uı gutlu, Salihli, Gördes ve kırkağaç 
ılcçelerınde boş bulunan Maliye tahsil müfettişliklerine talimat
name mucibince bilimtihan muvaffak olanların tayinleri yapıla
cağından isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere Manisa ilbayhğına 
müracaatları ilan olunur. 25-27-29 3505 (3360) 

lzmir Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi borcundan öturü tahsili emval kanunuda göre 

haczedilen Ahmet ağa mahallesinde şekerciler sokajında kiin 
20 sayılı imalithane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılığa çıkanldığından almak istiyenlerin defterdarhk tahsilit 
kalemine müracaatları. 19, 24, 29, 2 3427 (3324) 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla ~ıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fada terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır, 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na ı~-ntıı 
yi alap kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Salon, yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınobilvtı erile süsleyir z ... 

erkez: jube: . 
Ankara İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 377P. 

\nafalitltlar 
üıdtaıi 

Kmaa Han 
~ ;'1'~426 

lzmir Liseler ve Orta okullar 
alım satım komis11onundan: 
Cinıi Kilo fiatı Tutarı Azı Çoğu 

kuruş Lira K. 
Ekmek birinci nevi 66000 70000 10,75 7525 
Koyun eti 11000 15200 35-38,00 5776 
Dana eti 8500 12000 24 2880 
Sadeyağı 4400 5700 75 4275 
Süt 8500 10800 1 O 1080 
Yoğurt 9300 11600 15 1740 
Yumurta 85000 116000 1,10 adedi 1276 
Kuru soğan 7800 9940 5 497 
Kuru fasulye 5000 6500 15 975 
Zeytinyağı (Ayvalık) 2900 3700 29 1073 
Çay 73 89 31 O 275 10 
Yerli Pirinç 10400 13700 22,SO 3082 50 
Teneke peyniri 2650 3600 25 900 
Nohut 1200 1470 6 88 
Toz ıeker 3800 5100 26,15 1333 
Domates salçası 1600 2090 23 480 
Patates 8500 11200 6,50 728 
Makarna 2100 2700 30 810 
Zeytindancsi 1300 1780 25 445 
Sabun 3800 4800 25 1200 
Kaşarpeyniri 1480 1850 50 925 
Un 3900 4840 17,50 847 
Kuru üzüm N. 12 2875 3000 15 450 
Kok .kömürü 190000 220000 3 6600 
Ağaç kömürü 8500 11000 4 440 

20 
65 
70 

1 Odun (meşe) 40875 48750 1,25 609 37 
Kok Doküm için 5 ton 3000 tonu 150 
Maden linit 5 ,, 700 " 35 
Madenkömürü yıkanmış 25 ,, 1250 ,, 312 50 
Pik maden 4 ,, 7500 ,, 300 
Mp·a~en kumu 25 ,, 1400 ,, 350 
ınnç ,, 1 ,, 2200 ,, 22 
lzmir kız ve erkek liseleri pansiyonları ile Erkek öğretmen ve 

bölge ıan'at okulunun 1935 Finansal yılı için yukarıda cins ve 
nicelikleri yazılı (32) kalem yiyecek ve yakac·ağın ihtiyaçlan 
21-10-1935 tarihinden başlıyarak üstermesi 1935 ikinci Teşrin 
altıncı Çarşamba günü saat onbeşte İzmir Kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi gün 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin berbirinin kar
şısında tasın1anarak gösterilen bedellerinin yüzde yedi buçuk 
oisbetindeki süreksiz pey akçalarmı malsa11dığına yatırarak ala
cakları aJıtJarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda bulun-

maları bildirilir. 
Şartnameleri h~rgün saat 

görülür. 
l O dan 12 ye kadar Kız Jisesindc 

21-25-29-2 (3333) 
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Adis-Ababa, 28 ( A.A ) -
Ogadenden gelen haberlere göre, 
genel karargahını Sasabanede 
kurmuş olan Ras Nasibu, ltal
yanların beklenen salımına 
karşı gelebilmek için kuvvetli 
mevziler kurmaktadır. 
Hebeş cephesinin şu üç hat 

bzerine kurulu olduğu bildiri
liyor: 

1 - Dagabur - Buro hatb. 
Bu hat ltalyanların, ltalyan -
lngiliz sınırı boyunca yapacak
ları ileri harekete engel ola
cakt.r. 

2 - Sasabane - daror hattı. 
3 - Arussi dağının kuzay 

batısı eteğinden uzanan ve 
Uebe - Sebeli vadisini ikiye 
bölen hat. Bu bat hepsinden 
kuvvetlidir. 

Londra 27 (A.Aj - Royter 
ajansı bildiriyor: 

l talyan - Habeş harbı dör-
.. L-lı 

•• ___ .,,,av 
• 

ş ecavüze geç k abeş ordusu al de 
ekabil taarruza geçecektir 

IMmömilllllCE!EIB:~~~Em=lmlii•-lmlllillmlmlllll! ....... =:iiiiill ......... 
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Ve iki taraf ordularının hare- ı karşıı:iında yirmi bin Hebeş 
ketleri hakkında garib bir sü- bulunmaktadır. Ve dlha ge-
ltüt vardır. Mamaf:h iki ta· ride Dessiede mühim Habeş 
raf da karşılıklı olarak kuvvet- lrnvvetleri tahşit edilmtştir. Sa-
ler yığmakta devam ediyor fa- kota ve Debratalorda da ihti

yat kıtaatı bulunmaktadır. 
kat temasa gelmiyorlar, Somali cephesinde general 
Zennedildiğinc göre general Graziani şimdiye kadar yalnız 

dö Bononun kuvvetleri ikinci yerli askerleri kulanmıştır. Bu 
teşrinden evvel Makallc üzeri- generiil BohotlehdoJo hattını 
ne yürümiyeceklerdir. Bununla tutmnhtadır. Fakat şiddetli yağ-
bcraber cephenin bazı çıkıntı- murlar yeni bir ileri hareketini 
larını düzeltmek için münferit imkansız bırakmaktadır. 
hareltetlerin yapılması muhte- Danakil çölünü geçmiye baş-
meldir. lıyan ve Musaaliyi işgal eden 

Ras Seyumun 150 bin kadar general Mariottinin kumandası 
askerle Tembien mıntakasında altındaki ekserisi yerli olan 
bulunduwu sanılıyor. Ancak 15 bin ki şilik ltalyan kuvveti-
ltnlyan uçakları bu mühim ta- nin hare t i bir esrar pe. desi 

bürüm ektedir. 
haşşüdün nerede olduğunu keş-
fedememiş!erdir. 

Daha solda, Sudan sınırına 
kadar Ras Kassa ile Ayelburn 
biri yüzbih ve diğeri 40 bin 
kişi ile mevzi almış bulunmak-

••••••• 
~ "r'at rekoru 

Roma, 28 (Ö.R) - Miluno 
ile Roma arasındaki mesafeyi 
bir ltalyan tayyaresi bir saat 
beş dakikada katetmiştir. Tay-
yare saatte 400 kilometre yol 

•• nu 

• 
ı er 

··rüy ·· şiiJJ 
luladılar 

··ıı 

Roma 28 ((Özel) - B~~~-
F . . R .. . e yur 
aşızmın oma uzerın .. ··o:ıil 

yüşünün on üçüncü yıldontJ h 
kutlulandı. Her taraf ~af.:• 
idi. Halk Morano mezar ı~ eıı 
giderek inkiJap ölüleri~e tor,.a .. 
yaptı, Saat altıda partı ba~ıdi· 
ğı Venedik sarayına çe~ıya' 
Bu gece şenlik törenle~ı 

50 
.. 

pılacaktır. Oüçe Ve~e~ı~uğii 
raymın balkonunda gorutl .. ut; 
zaman· beklendif!ı ~ib~ b~Ybİ' 
bir söylev vermedı. e sıı' 
cümle söyledi: 11 Ulusu~ ::c1ııt 
reti yarın da bu~ünku . ere1' 
sağlam kalacaktır. " DıY 
içeri çE"ldldi. cJ:ırı 

Paris, 28 (Ö.R) - R .. oJll~ıııtJ' 
bildiriliyor: ltalyan efkarı ıere 
miyesi diplomasi göri.iŞ~t~ <le 
hiç ehemmiyet vermeme . 

5
uel 

doğu Afrikasında biiyük b!" be1'" 
muzafferiyet kazanilınasıtl· cJo$'1 
!emektedir. Bütün gözler bliS" 
Afrikasına çevrilmiştir. 'f e ıcet" 
lerin hala önemli bir hare Olil" 
ten bahsetmemesi gen°Y

0 

tP~ıaıi~ ~tmektedir. 


