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Bugünün küçükleri yarının büyük
leridir. Sayımda en küçük çocuklan 
bile yazdırmayı unutmayınız. 

Başvekalet 

istatistik U.müdürlüğü 

Cııınlmriyetin Ve Ouınlmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyas1. Gaııetedir Yeni Asır matbaasında basılmı,br. 

a eşi r ı b ş 1 
tt• ça lar a m ad n 

300 bombardıman tayyaresi Habeş şehirlerini yakınağa · 
Hazırlanıyor - Aduada zayiat büyüktür ... 

ltalya Ereytre orduları başkumandanına areket emri verdi_,"' ·-i tasdik ediyor 
Habeşin seferberliği da..., tepelerinde ateşler yakılarak ilan edi di 

FFransa ve lngiltere açık bi-.:' şehir olan Adis-Ababanın bombardıman edilmemesini ltalyaya tavsiye ettiler. 
akat bunun dinlenmesi umulmıyor. Adis -Ababa bombardıman edilirse lngilizler Süveyşi kapa~acaklar 

Pa · Ô 
Adis • Abahadaki Italyan sefirinin pasaportları verildi - Italyan konsolosu tevkif oJundn 

it rıs:3( R ) o·· k- .. al · • - un u gun Yan. H b 
Çöıu111 M ~ eş anlaşmazlığının 
llıUh· gunu olınuş ve bir çok 

lllJ h·d· 
ıreçııı· . a ıselerle dolu olarak 
butid ıştir, Adis-Ababa ve Ci-
kuvv:t~ . J:labeşistana ltaliyan 
fıızıa ennın girişi hakkında 
llıalda h tafsili gelmiş olma
torun eraber Habeş impara-

Un ulu ı · •ekret .•. 9 ar sosyetesı genel 
ırraf d erlıgıne çektiği bir tel
'te uJ ~ruınu ortaya koymakta 
liat1111:

8 ~· sosyetesinin Habe
terıııe . ıtaraf gözcüler gös-

sıni ist k d. tator it 
1 

eıne te ır. Jmpa· 
~etıA . ~ Yanların askeri hare-

. ~rını ··dd 
llıışttr. yl etle protesto et-

h Gaıetel areket· . er ltalyanın askeri 
ııı·· tnın k· "d llrıaıe 1 ıme aı olduğu 
:t'ap1 fııı ~ 1 olan bir mıntakada 
diYorla~ ta olduğunu kayde· 

lia!ıe · . 
hakkınJ ınıparatorunun isteği 
llhıslar a karar vermek 
dır. li sbsyetesine aid olacak
ettiği a eş veliahdı kumanda 
:ıerj ohrdu başında ltalyanların 
ıta areker · d tar v . _ını urdurınağa 

erınıştır. 

Aduanın 
l lstanb Bonıbardımanı 

lhtdra uı, 3 (O. D) -
~erde b dan gelen haber
i 0ntbar~ sabah ltalyan 
b'"lnın ırnan tayyare-
0ntba Adua şehrini 

bııcıı .. urdıman ettikleri 
"ec681 Yor. Zayiatın de
taısııat hakkınd::ı henUz 

t:larıs ahn~!lm•şbr. 
llerı fa 'ı 3 (0.R) - aoo 
bardı~ a ltalyan bom-
. an tayyaresinin 

• • 
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• 
l 

t 
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• ,. .. 
Mııssolini nilıaı'et ateş emtini mi verdı 

Paris, 3 (Ö.R) - Habeş j tanın hüküm süren tecavüz zih
kaynağından gelen haberler niyetini ileri sürmüş ve hunun 
Aduanın Jtalyan uçak filoları bu memleketi barba sürük-
tarafından bombardıman edil- lemek amacını güttüğünü 
diğini teyid etmekte ise de bildirerek bundan dolayı ge-

reken süel tedbirlerin alınması Roma süki'ıtu muhafaza et-
mektedir. 

Cenevre teyld ediyor 
Cenevre 3 (Ö.R) - Buraya 

gelen haberlere göre ltalyan 
uçakları dün Aduayı ve diğe:r 
bazı mevkileri bombardan et
mişlerdir. 

Siviller çok kırıldı 

Habeşistanda harp hareket
leri filen başlamış hulunmak
tadır. ltalyan uçaklarının bom
bardumanlarından sivil ahali 
arasında çok zaiyat olmuştur. 
Negüs Uluslar sosyetesine bir 
telgraf çekerek andlaşmanın 

çiğnendiğini ve ltalyanın ulus
lar sosyetesi &ndlaşmasını kır
dığını bildirmiştir. 

., 

için Eritre İtalyan orduları baş

kumandanlığına ruhsat vermeğe 
mecbur kaldığını bildirmıştir. 

Böylece Jtalyan kıtaları Ha
beş toprağında kendi hatların
dan ileri mevkileri işgal etmiş
lerdir. 
ilk glrdlklerl yar çöldUr 

Paris, 3 (Ö.D) - Gazeteler 
Musaali dağı cihetinde sınırı 
geçen ltalyan kuvvetlerinin 
ilerledikleri saha Danaklis ka
bilelerinin dağılmış bulunduk
ları çöl olduğunu yazıyorlar. 

ltalyanların buradan ileri ha
reketlerini genişleterek Cibuti 
demiryolunu kesmek istiyecek
leri zannedilmektedir. 

~il be, •e h~0jbardıma11 erJı/m Aduada11 bir manzara 

1 htan81z b r erine karşı ltalya sUel hareketini 

Habe,de coşkunluk 
Adis Ababa, 3 ( A. A ) -

Italyan truplarının sınırlardan 
içeriye ilerlemiş oldukları ha
beri büyük bir hızla yayıldı

ğından burada tiddetli bir coş
kunlk vardır. 

ı""da buı Ombardıman- Tasdik ediyor 

11"ndıklar unmağa hazır- Italyan hükumeti de Uluslar 
lrıYor ını gazeteler bll sosyetesi genel sekreterliğine 

• bir nota göndererek Habeşis-

Daö tepelerlnda 
Ateşler yaklılar 

Adıs-Ababa. 4 11.kteşrin 

Habeş imparatoru ve sü ba· 
kanı lsraelin imza ettiği sefer
berlik emirnamesi dağ tepele
rinde yakılan ateşlerle ilan edil
di. Filen seferberlik daha birkaç 
günevel başlamıştı.Silah taşıyabi 
lece\< her kes şimdid:n kıtaları
na ilhak etmiş olduğu için sefer
berliğin resmen ilanı bir şekil 

meselesidır. 

Gazetelerin tayyareleri 

Habeş hükumeti ecnebi ga
zetelerin haber vermek ıçın 

hususi tayyare kullanmaları

nı - bu uç,.klar demiryolu hat
tından uzaklaşmamak şartile

kabul etmiştir. 

Çatılar toprakla örtUldU 
Adis - Ababa ahaüsi ev-

lerinin çatılarını, gelecek uçak 
hücumu halinde görülmemesi 

flabeş ash.erteri eeplıeye gidıyorl<V 

için toprakla örtmüşlerdir. 
Tepelerda bekçiler 

Adis-Ababa etrafındaki tepe
lerde bekçiler yerleştirilmiştir. 
ltalyan uçakları görünür görün
mez hunlar ateı ederek halka 
tehlike işareti vereceklerdir. 
Burada bulunmakta olan ecne· 
biler ailelerini Cibutiye gönder
mişlerdir. 

SUel danı.kan da gitti 
imparatorun süel danışkanı 

olan Isveçli B. Verçin de Ci
buti'ye gitmiştir. Sıhhi sebeple 
vazifesinden ayrılmaktadır. Ha
reketinden önce demiştir ki: 

- Birçok sıyasal, süel ve 
diplomat kimselerle görüştüm. 
imparator Haile S<'!lasiye bun
ların biç birisinden aşağı kal
maz. 

Ayni trenle Habeşistandanda 
duran bir çok Hindli ve Erme
nilerle cepheye gidecek Ame-

rikan Kızıl Haç he- r-~ır-~r,.....~--~,.,.---~~"""'1 
' 

yeti de hareket et-
mişlerdir. 

Adls-Ababa 
bombarduman 

edllırse ~. 
Burada zannedil

diğine göre Fransa 
ve lngilter açık olan 
Adis-Ababanın bom 
barduman edi me
mesini ltalyaya tav
siye etmişlerdir. Fa
kat bunun dinlen· ; 
mesi ümid edilmi
yor. Haheı çevren
lerine göre Adis
Ababa bombardı
man edilirse bu ha
dise arsıulusal ka- ~. 

muyu o kadar he
yecanlan dıracacak -
tır ki lngilterenin 
Süveyş kanalını der-

hal kapatmasına sebep olacak
br. Jngilterenin yardımı gibi 
büyük bir kazanç karşısında 

L 

.. 
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Yüz bin kişi/ık bir kuvvete kuı'!iında 

eden Ras Kasa 

Adis - Ababanın harap olması 

küçük bir zarar olacaktır. · 
Seyyar bir payıtaht 

Londra - Negüs Daily telg
raf aytarına diyevinde asker
lerinin Italya ile bir çarpışma
da torpiller, zehirli gaz bom
balarıyla mücehhez hava kuv
vetlerinin saldışrışlarına gôğüs 
germek mecburiyetinde kala
caklarını pek iyi takdir ettiğini 
söyliyerek ~unları ilave etmi~ 

tir : 
w Adis - Abaha'nın havadan 

bombardımanı ltalyaya galibi
yet temin etmez. Hatta Adis -
Ababadakı dükkanlar ve yerli 
kulübeleri tamamen yıkılsa hi· 
le ... 

- Sonu üçüncü salıifede -

Yaramaz çocuk - Suyu fışkırttı 
K. ladderadatsch, Berlin 
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Geçenden ibret al, ge-
leceğe ibret olma ... 
h'er insanın ve hu mületin haya

tında ders alı1111Cak bir veya bir (Dk 
hadise/.er bı.ıiıuıabilir. Hü.neı; bundan, 
rani geçerukn ibret almak, geleceğe 

ibret olmamakiır. 
insan dünyaya biraz dilıkat giizil~ 

baksa, sonra dilşiiniip taşınnıadnn 

lıarekd etmese, her raziyete karşı ko
rabilealt tedbirlerden çekinmese, l[ele
ceğe ıbret olmaz. Fakat çok defa bun
lar rapılmaz, işler kendi cerran taı
z111a blTakılır. 

Diinıi aıayan, diine hasret ~erı; 
.l!eleceğe ibret olmuş demektir. Bagü
nii de geçecektir, eğer yine ibret al
mamışsa; yarın, bugünü de arayaca
ğına şüphe edilmesin ... 

Bunda11 fena akibet ise az bu
lwıur, 

insan geçenden ibret almalı, ~ 
leceğe ibret olmama4. 

Mazlum 

Tüze bakanlığında 
Yeni atannıalar 

Uşak izilığına Manisa ceıa 
hakimi bay H6seyin Fehmi, 
Manisa ceza hakimliğine Bursa 
ceza hakimi bay Yahya Naci, 
T ekirdağı hakimliğine Manisa 
genel Savamanı bay Tahir, 
Manisa genel savaman yardım
cılığına Çiçekdağı bakimi bay 
lbrahim Ayni, Menemen ceza 
hakimliğine Nevşehir genel sa
vamanı yardımcısı hay Ahmed 
Kemal, Manisa ceza hakimli· 
ğine Uzunköprü genel savamanı 
bay Celil, Manisa ceza hakimi 
yardımcısı bay Hikmet Gerze 
genel savamanlığın., Burdur 
genel savamanlığına türe dip
lomalılardan bay Celil, Balı
kesir genel savmanlığına ba
kim namzedi bay Necmiddin, 
Kütahya genel savmanlığına 

hikim namzedi bay Meh· 
med, Söke sorgu hakimliği 
yardımçılığıoa Diyarbelcir sor· 
gu hakim yardımcırı bay Os
man, U ria sorgu hakimliği yar
dımcılığına Karaburun sorgu 
hakim yardımcısı bay Mehmet 
Raşit, Man;sa sorgu hakim yar· 
dımcısı bay Mehmet Sabri Mut 
sorgu hakim yardımcılığına 
Eşme sorıru hikim yardımcılı· 
ğına Bağçe sorgu hakim yar· 
dımcısı bay Saminin atanmaları 
onaylanmıştır. --
lzmiri ağaçlandır
mak için 

Belediye Paris, Hollanda ve 
ltalyaya burada bulunmıyan 
bazı çiçeklerle kısa boylu ağaç· 
lar ısmarlamıştır. Bunlar bele
diye fidanlığında üret !erek şeh· 
rin muhtelif yerlerine dikile
cektir. 

Şarbay doktor Behcet Uz 
dün belediye fidanlığını gez
miıtir. Yakında şehrin ağaç· 
landırılma faaliyetine başlana· 
cağından fidanlıkta şimdiden 
icap eden tertibatın alınmasına 
başlanmıştır. lzmirpalas, iş ban· 
kası, Gümrük ve mustafabey 
caddesi önlerinde belediyece 
küçük parklar vücude getir le
cek ve burada kısa boylu 
ağaçlar dikilecektir. Bu suretle 
şehir süslenecektir. 

Sayım memurlarına 
Vazifeleri bildirildi 

Dün beş yüz elli nüfus sayım 
memuru ile yüz kontrol memu
runa ilbaylıkta vazifeleri bildi
ril...ti. Sayım günü Karşıaka, 
Karantina ve Göztepe gibi uzak 
mesafelerden vazifeleri başına 
gHecek sayım ve kontrol me
murları içini hususi otobüs ve 
otomobiller temin edilmesi 
ilbaylıkça uyiun görülmüştür. 
Gazete muvezzilerine sayım 
günü sabahı evlere gaıete sa· 
tabilmeleri için ilbaylıkça izin 
vesikası verilecektir. 

ŞE RB 
Önümüzdeki Hafta içinde 

Geniş ölçüde Üzüm 
Alınmağa Başlanacak 
Üzüm kurumu direktörü bay 

lsmail Hakkı V eral dün Ege 
vapurile lstanbula gitmiştir.Va
purda kendisinı gören bir mu
harririmize bay Is mail Hakkı 
demiştir ki : 

- Bakanlıktan aldığım tali
mat Ur.erine lstanbul yoluyla 
Ankaraya gidiyorum. Pek kısa 
bir zaman içinde üzüm işi et
rafında Ege bölgesinde yaptı
ğım incelemeleri o'duğu gibi 
büyüklerime bildireceğim. 

Kurum lı:mirde olduğu kadar 
Manisada da üzüm mübayaa
sma hararetle devam et
mektedir. Önümüzdeki haf-

ta içinde Kasabada da geniş 

mikyasta üzüm mübayaasına 
b::şlıyacak, kurumumuz üzüm 
müs!uhsilini korumak için elden 
gelen bütün imkanları kullana
caktır. Kuruma daha geniş bir 
şekil verilmesi için Ankarada 
teşebbüslerde bulunacağım. Be-
nim buradan gaybubetim esna
sında yapılacak iş!er için ala
kadarlara kat'i emir!er veril-
miştir. .. 

.;. . 
Bay lsmail Hakin Vernl An

karadan haftaya Çarşamba rrü
nü 'döne :ektir. 

lzmir Karışık Takımı 

-E LERI 
Afyon ve Aydın demiryollarında 

Seyrüsefer işlerinde sıkı 
Bir disiplin görülüyor 

Turgut'ludan Manisaya ve Menemenden 
lzmire motokarların işletilmesi isteniyor 

Kasaba temdidi ve Aydın 
hatları hüküıı;etçe alınınca nak 
liyat fiyatlarında derhal mühim 
tenzilat yapılmış, yenilikler S(Ö.ı 

tsrerek seyrüsefer işlerinin çok 
eyi bir disipline tabi tutulmuş 
o~duğu malümdur. Bandırma ve 
Afyon hatlarındaki yeni eks-
presler ancak bu hatların mü• 
bay::asından sonra işlemeğe 

başlamış, kolayca ve rahatca 
seyııhat imkanları yaratılmıştır. 

Gerek yolcu. gerekse eşya 

ve mal nakliyatı ücretlerinde 
esas tarife üzerinden yapılan 
yüzde elli tenzilat bugün hala 

lçimizin şevkile bunları ya
zarken ihtiyaca temas etmek te 
fena olamıyacaktır. Afyon hat· 
tına güzergah o.lan bazı istas
yonlardan, ezcümle Turgutludan 
Manisaya ve Menemenden iz
mire motokarlar işletilmesi te
menni olunmaktadır. 

Bunun için l.azımgelen yer
lere müracaat yapılmıştır. işle
mesi istenilen motokarlar Tur· 
gudludan Manisa orta mekte· 
bine ve Menemenden lı:mir 
mekteblerine her gün talebe 
ta~ımağa yarayacaktır. 

Dört gündenberi çok sı 
antrenmanlar yapıyor 

ı devam ediyor.Şiınendiferlerimiz 
kamyon fiatına yo!cu taşıya· 
biliyor. Bütün bunların herkeste 

Aydın hattında Söke ve Na
zilliden sabah aktam Aydına 
işliyen motokarlar çocuklarımı· 
zm niharı olarak okuyabilme
lerini temin ettiği gibi Afyon 
hattında da böyle bir gidip 
gelme vasıtası yaratılırsa çok 
iyi olacaktır. Dost Sovyet futbol takımile 

karşılaşacak o!an lzmir karışık 
takımı Pazartesi gününden beri 
kampa alınmıştır. Haftanın üç 
gününde sabahları Alsancak 
stadında antrenörlerinin neza
reti altında ferdi antrenman 
yapan seçme futbolcularımız 
akşamlan saat beşte şehirde iki 
saatlık bir gezinti yapmakta
dirlar. 

Sabahki antrenman çok sıkı 
ve tabiiğ faydalı olmaktadır. 

Her pazar bir takım çağrıla
rak maç yapılınak suretile ta
kımın cem'i kabiliyeti de arttı· 
nlacaktır. Bu hafta Manisa 
muhteliti çağrılmıştır. Obür 
hafta için de lstanbula gelen 
Bulgar Levislci takımının 
gelmesi hakkında teşelıbüsatta 

Kültür 
Direktörlerine 
Gönderilen bildirim 

Yirmi birinci Teşrinde yapı
lacak genel nüfus sayımı hak
kında Kültür Bakan'ığından 
kültür direktörlüğüne aşağıda
ki bildirim gelmiştir: 

1 - 1935 llkteşrinin 20 nci 
Pazar günü memleketimizde 
yapılacak nüfus sayımı ile bü
tün okullarımız talebesinin il
gilenmesi ve okullarımızda nü
fus sayımı hakkında konfe
ranslar ve ners!er verilmesi 
uygun görülmüştür. Bu amaçla 
yazılan ilişik plana göre iş 

yapılmasını; 

2 - icra Vekilleri kurulu
nun 8-5-1935 tarihli kararile 
icra mevkiine konulan (1935 
umumi nüfus sayımı talimatna
mesi) hükümlerine göre llbay
lar, Kamunbaylar tarafın~· an 

okul direktörlerile öğretmenle
rine ve lşyarlanna sayım işle

rinde verilecek ödevlerin ta
limatnameye uygun bir şekilde 
yapılmasının ilgililere bildirilmesi. 

3 - Yatılı ve yatısız okul
ların sayım işlerinin adı gtçen 
talimatnameye göre yapılması. 

Bay Avni Doğan 
Cumhuriyet Halk Partisi 

başkanı Yozgat saylavı bay 
Avni Doğan sabah Manisaya 
gitmiştir. Bay Avni Doğanın 

Manisa Parti işleri ile alakadar 
olduktan sonra Ankaraya Bit
mesi de muhtemeldir. 

bulunulmuştur. Bu suretle ta
kım bem ferdi hem cem'i su
rette ve tarıı baı:ır:anmq bir 
halde knvvetli rak;p'.eri karşı sına 
çıkarı'mış olac:ı\tır. Kampda 
bu!unan oyuncu1ar şunlardır: 
Kaleci: Mahmud, Cemil, müdafi: 
Fethi, Al;, Ziya, mv<>vin: Hakkı, 
Adil, muhacim: Vahab, Said, 
Fuad, Muzaffer, Basri, Hamdi. 

Takımın ka<lrosu henüz ta-
mamlanmamıştır. Cemilin izni, 
Şükr"nün 1-as!a'ığı ve izni me
selesi vardır. Diğer iki üç 
oyuncu da bugün yarın kampa 
alınacaktır. 

Bu haft:ı sahada duhu',ye 
değiştirilmiştir. Mu!ıtelıt maç· 
larına umumun :;e:ebi!mcsi iç'n 
tribün yirmi beş, saha on ku
ruş olarak tesbit edilmiştir. 

iş kanunu 
Sanayi Birliğinde 
Yapılan tetkikler 

Sanayi birliği idare heyeti 
sanayicilerle birlikte top!autı
larına devam etmektedir. Bu 
toplantının seı-.ebi hakkında 

sanayi birliği heyeti idare aza
sından bay Saip Hayri dün bir 
muharririmize şu izahatı ver· 
miştir : 

- Malüm olduğu üzere iş 
kanunu projesi Bakanlar ku
rulundan geçerek Kamutaya 
sevkedilmiştir. 

Projenin bir suretini Kamu· 
taydan aldık. Projede tatbi
katta güçlüğü icap edecek 
noktalar varsa onları tesbit 
ederek göndereceğiz. Belki 
ileride kanunun müzakeresinde 
bir faidesi o!ur ve nazarı dik
kate alınır. 

Orman Direktörü 
Tetkiklerinden döndü 
Bazı tahaikat için Aydına 

gitmiş olan orman Direktörü 
bay Sami şehrimize dönmüştür. 
Tahkikat evrakı Tarım bakan
lığına gönderilecektir. 

Direktör, Aydında bu yıl 
kesime müsaade edilecek or
manları da görmüş ve tetkik 
etmiştir. . _,_..,.,_,,..,_.., 
Mektebe giden polisler 

İzmir mürettebatından dört 
polis memuru dün Ege vapuru 
ile lstanbul polis mektebine 
gönderilmiştir. 

kıvanç ve memnuniyet yaratmış 
olduğu pek tebiidir. 

Gerçi son zamanlarda şimen· 
difer seyrüseferleri intizamını 

kaybederek yolculuğu güç bir 
bale sokmuş ise de, bu güçlük 
ancak 9 eylül panayırı müna· 
sebetile trenlere yapılan teha
cümden ileri gelmişti. iki ay 
kadar süren bu intizamsızlığın 

nihayet çehresi değiştirildi. 

Alakadar makamat işe el 
koymuş olduğu içindir ki; 
şimdi gerek Bandırma, gerekse 
Afyon ve Aydın hatlarında 
lepyeni bir intizam teessüs et
miştir. Bir Teşrindenberi her 
Salı ve Cuıı:ıa günleri Bandırma 
hattına ekspresten ba,ka bir 
de iT uhtelit katar çıkarılmağa 
baş:anm ştır. 

iki gündür Aydın hattında 
otokar tecrübelerı de yapılıyor. 
Görülüyor ki şimendüfer ida
resi yavaş yavaş her şeyi dü-
şünüyor. 

Izmir 
Mezbahasında 
Son ay içinde lzmir beledi

ye mezbahasında 5334 koyun, 
159 keçi, 3213 kuzu, 261 oğ· 
lak, 4 manda, 483 öküz, 1041 
inek, 662 dana, 3 malak olmak 
üzere 11160 başhayvan kesil· 
miştir. Beş hayvan da kesilmiş 
olarak Me:ı.bahaya getirilmiş ve 
muayenesi yapıldıktan sonra 
satışlarına devam edilmiştir. 

KASTA 

Turgutludan Manisa orta 
mektebine ve Menemenden lı:· 
mir mekteplerine çocuklarını 
göndermek istiyen babalar 
çoktur. Şimdilik Menemenden 
dolgun bir talebe topluluğunu 
lzmire otobüsler taşımaktadır. 

Yapılan müracaatların henüz 
ne netice verdiği bilinemiyorsa 
da halkımız, şimendifer idare· 
sinin bu dileğe yer vereceğine 
emin bıılunmaktadır. Bununla 
beraber Turgutludan bazı ze· 
vattan öğrendiğime göre mev· 
zuubahs mesele hakkında ye· 
niden. Devlet demiryolları ye
dinci işletme enspektörlüğüne 
yeni atanmış olan bay Nü:ı:hete 
bir müracaat yapılması düşü· 

nülmektedir. 
Değerli enspektörümüzün bu 

~i sağlıyacağma eminiz. 

Dil, tarih 
Fakültesi 

H. G. 

• • 
ıçın 

EL HAMRA 
GARY COOPER - CAROL LOMBARD 

Ve beş yaşında büyük artist SHIRLEY TEMPLE 
rafından emsalsiz bir surette yaratılan 

Herşey Senin için 
Fransızca sözlü PARAMUNT filmi 

lpekfilm tarafından sesli olarak filme çekilen 

BALKAN ATLETİZM MÜSABAKALARl 
PARAMUNT JURNALDA: Habeşistan ve uluslar kuru-

mu havadisleri ve son dünya haberleri. 
Seans saatleri : Hergün : 15, 17, 19, 21.15 
Cumartesi : 13.30, 15 de talebe matinesi 
Pazar: 13 de başlar. 
Akşamları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tram

vay vardır. 
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Nüfus 
Sayımı~da ulusal .. ~ 

od ev 
Abidin Da"st 

Önümüzdeki llkteşrin ayında 
memleketimizde genel oiifuS 
sayımı yapılacaktır. Nüfus sa· 
yımı o kadar faydahdır ki eğ~' 
kolay ve ucuıa mal olur bir ıŞ 
olsaydı, her yıl yapılınasıDI 
isterdik. 

Cebindeki parasının, dilkki· 
nındaki malının, ağılındaki ko• 
yunların hatta daha ileri gide· 
ceğim, evindeki ailesi efradı; 
nın sayısını bilmiyen adanı nası 
tasavvur edilmezse, nüfuSO .... 
sayısını bilmiyen devlet te öJle 
tasavvur edilmez. Bir ulusıJll 
en büyük maddi kuvveti nü~· 
sudur. Nüfusu artmıyan, ek51" 

len millet zayıflıyor, küçülilyorı 
inhitata doğru gidiyor, deıııek· 
tir. Nüfusu eksilmiyen, artaıı 
ulus ise kunetleniyor, biiyl" 
yor, yükselmeye doğru gidi>'°'' 
demektir. Yarınları en sağlaıll 
uluslar, nüfusları çoğalanlar.dır; 
Onun İçindir ki her ınıUe 
nüfusunu arttırmag· a uğraşıyor· 

Sof" Japonya, ltalya, Almanya, 1 
yet Rusyada nüfus, her ~
yüzbinlerle artıyor. Bi:ı: de D 

o· 
fusumuzu arttırmağa çalıf1Y 
ruz. Bir yandan doğuınu ço~ 
ğaltmak ve ölümü aıaltııı• 
gibi tedbirler alıyor, diğer r"": 
dan da Türkiyenin elinden çı 

dlf' kan topraklarda kalan sof 
1 . . yet• 
arımızı ana yurda getirıP f , 
!eştirmek için uğraşıyorUZ· 1

0 
kat bütün bu işleri yaparke e 
nüfus hareketlerini biJınek ' 
ona göre çalışmak gerek~''ı1e 

Memleketin her ~öşe519 _, 

doğum ve ölüm mıktarı.tl • 
anlamak, nerelerde nüfus "~· 
diliğinden artmış veya ek er 
miştir, nerelerde göçmen ~,J· 
leştirilerek sun'ı surette ~of elı 
mışbr? Bütün bunlaı:ı bılıJI,,. 
lazımdır ki nüfus sıyasaıJll et 
bilgiye dayanarak, bir yö~ • 
(istikamet) verebilelim. :;;,. 
mun ve nüfusun azalıp 3 

1 
rııı 

dığını anlamak sonra bun
1

11 alı 
sebeplerini araştınp bu :;.ıı 
için nüfus sayımı yapına 

başka çare yoktur. Jıuf' 
Memleketin en büyük r•· .. e a 

ve ti insan olduğuna gor ' tı'. 
k V'le 

sıra sayımızı bilmek, u ti•"' 
mizi yoklamak için .ıı:ı~dıığıl 
sayım yapmak gerek 0 kııJI' 
gibi bir takım başka ba dır : 
laı dan da buna lüzunı var 0e 

Memleketteki nüfusuıı dıl'' 
kadarı erkek ne kadarı k• 

dır ? ııt'' 
Türkiyedeki yurtdaşlar ııe· 

smda vasati hayat kaç ~ k•' 
dir ? Türkler kaç yaşıııa hyor· 
dar çoğalıyor, sonra aza 
!ar ? cııt' 

Yurdumuzda ne kadar ebaıı· 
bi vardır ? Bu yabaııcılar,? 
gi uluslara mensupturlar di6 

d aıı• Halkımıı arasın a ? yır 
konuşmıyanlar var ınıdır clil 
sa ne kadardır? Yabancı 1ıa· 

1 ne 
bilenler ve konuşan ar 

dardır? kiSf, tO" 
Yurtdaş1ar arasında ,.yı*' 

pal, kolsuz gibi sakatlarıD 
nedir? ....,cı• 

Memleket halkı ~jıılerİll 
kaç türlü din ve b~ oıııını• 
ne kadar saliki vardır edit? 
yazma bilenlerin saY1'J~lnr be' 

.ı vıe• ıı Nüfus arasınoa e ıŞJatl 
karlar, dullar ve boşa~r fer" 
miktarı ne kadardır? ... ,eıııJlelı 
din doğduğu yeri de og değ~ 
lazımdır ki bakal~·de ekfİlı1' 
nerelerde fazla, nere er ıııesfe 

Türk vatandaşlar1?1° .. ,J.i11'' 
ış go .7ıt· 

ve san'atlarını, ne klir· l" 
)erini anlamak ta gere ıııenıu'• 
fusumuzun ne kadarı ı.ad1rı 

· ne " J rı ne kadarı çiftçı, k•"' 
fabrika işçisi ve n; kekler' 
alelade ameledir? r 
nisbetle kadınlar 
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T.R. Aras 
Bulgar Başbakanı 
ile uzun uzadı ya 

Görüştü 

Te•/ık Rüştü Aras 

r e~OFy A 2 (A.A) - Bulgar 

1ı:af Ajansından telefonla : 
Te~~kiy~ ~ış işleri bakanı B. 
Pre 

1 
Ruştu Aras bugün eks

Sof s e .saat 17 de Cenevreden 
{.~ ı~tasyonuna gelmiştir. 

da, ~rkıyenin Sofya elçisi sınır
ke"d1 . ?ragoman istasyonunda 

n ıs · k kad ını arşılıyarak Sofyaya 
ar b' l"k fik R:· ır 1 te gelmiştir. T ev-

llund uş~ü Aras Sofya istasyo
hak a ulgar başbakanı ve dış 
bak:~l ~ekili Toşef, dış işleri 
Nik 

1 
ıgı genel sekreteri B. 

elçi(: ~efF Yugoslav ve Romen 
Yad ~· ransız işgüderi, Sof
ve d h Türkiye elçiliği erkanı 
dan ~ a başka zevat tarafın-

T 
a~şılanmışbr. 

renı · tsııas d ıstasyonda tevakkufu 
To. fıln a Bulgar başbakanı B. 
k ,e e r·· k" an1 T ~r ıye dış işleri ba-
Yoıı evfik Rüştü Aras istas-
lııild;:ıon~n.~ çekilerek uzun 

B Tt goruşmüşlerdir. 
18 d. evfık Rüştü Aras saat 

e d -e~-. ogru lstanbula hareket 
"'llŞtir. 

Dış bakan 
Ankaraya Gitti 
lstaııbu) 3 

leıi b k • (A.A) - Dış iş-
Aras b anı B. Tevfik Rüştü 
llevr d u sabahki ekspresle Ce-
s. eenşh·. ırke ·d e rımıze dönmüş ve 

cıer 1 tır. Dı . oren e karşılanmış-
akşaınk~ ışleri bakanımız bu 
decekt· 

1 
trenle Ankaraya gi-

ır. 

lstanbuJ 3 Ö 
baka ' ( .D)- Dışişlerl 
C: nı B T 

enevred · · R. Aras bugün 
Dİie de A en geldi. Akşam tre
h"'•• .. .,.,?karaya hareket etti. 
a.yatına ••j•••••••••••••••••• •••••• 

dir? atı anların sayısı ne-

Bütün 
&ene) h hunlar memleketin 
lııaınak a~atın_ı başı boş bırak
raya d ı~tenılen yatağa "mec
""e ·" ogru su"r k . . b·ı· "' sı ı· me ıçın ı ın-
işte nutzımgelen şeylerdir ki 
elde l us sayımı bize bunları 

emek · k· Cekti ım anını da vere-r. 
b Nüfusum 
elli o!u uzun hakiki sayısı 

na çık nca ve arttığı meyda-
d ınca bu d" 1 a bir k • uşman arımıza 
0ıılar T~rşl •!ık olacaktır. Çünkü 
. , ur ·ı · 

&ıttı'k ' yenın nüfusu azdır Çe d , 
toprak! e azalıyor, geniş 
b ar b b llralarda . 0.m oş duruyor. 
lıııyan f bızım arazimize sıg· -
r azla "f lrınek ~u usumuzu yerleş-
Peryaı· grektır, diye bir em-
1 ıst p r 'k ardır O 0 ıtı ası tutturmuş-
d · nl b ava) arın u uydurma 

arını '"dd' tına tık k 1 
•. ıalarını,, ağızla· 

hıııııak ma. •çın nüfus sayımı 
bak lazımdır B" t" b .. ıın•a d · u un u 
on r an "f 
1 eın!i "eh . nu us sayımı 
eket ın e1mmıyetli,, bir mem-

B· ese esidir. 
ır IDeoı) k 

IDııa , k e et meselesi karşı-
b. . ~ı ınca da .. .. .. d k" 
ırı 11 • , onumuz e ı 

cı te . d 
tıuf119 Ştın e yapılacak olan 
Yurtda sayımında, her Türk 
<> şının elind 1 . • "'ine . en ge enı esır-
t Dlesı k d' aınanıile ' en ıne verilen i şi 
llıurla yapması, sayım me
doğrurının sorduklan sorgulara 
bir öd cevap vermesi ulusal 

lı 1 .~v " ınilli bir vazife dir 
. na ıııını " • 
ı•e ku ._ zın bunu yapacağı 

ş"Usuz " .. h . d' şup esız ,, ır. 

Abidin Dlver 
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U. Konseyi yarın toplanacak 
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Süel hareketler başladığından Konsey 
Karar v r ek zo .. ağında bulu uyor 

Fransız ve !ngiliz bakanlar 
yapıyorlar - lngili:erenin 

Cenevre; 3 (Ö·R) - Hebe- t 

şistanda birkaç gündenberi 
beklenmekte olan süel hare

ketlerin başlaması uluslar sos
yetesi konseyini bir karar ver
mek zaruretile karşılaştırmak· 

tadır. Konsey durumu gözden 
geçirmek üzere Cumartesi [ya

kurulu bugün 
durumunda 

fevkalade toplantılar 
değişiklik yoktur 

rın] toplanacaktır. 

Bav Laval 

FRANSIZ BAKANLAR 
KURULU 

j 
:""""'"'·' .. ~™'"':::e"· J 

j 

• Biivük Jaalfref/mn mnkczi otan R.omada/ıi Fransız elçilik binası 
lnglllz Cakarılar kur-ulu !erin derece ile tatbiki lüzumu-
Londra 3 (Ö.R)- Bakanlar nu kabul etmektedik. Bununla 

kurulu bugün iki büyük top- beraber daha şimdiden son 
Jantı yapmıştır. Sabah toplan· derece şiddetli ekonomsal ted-
tısında B. Eden .-oma ile ya- birlere lüzum olduğu kanaatin-
pılan müzakereler hakkındaki dedir. 
rapurunu vermiştir. İŞÇİ KONGRESİ TEDBIRLE-

Öğledcn socraki toplantıda RIN TATBİKİNİ iSTİYOR 
uluslar kurulunun ltalyan-Ha- Londra, 3 ( ö. R ) _ işçi 

na tecavüz ettiklerinin anlaşıl
ması üzerine 9 llkteşrinde top
lanacak olan Uluslar sosyetesi 
konseyi yarın fevkalade top
latıya çağırılmıştır. 

Adis Ababadan bildirildiği

göre bütün Habeşistan heye
can içindedir. Seferberberliğin 
hızlandırılması için emirler ve
rilmiştir. 

beş uzlaşmazlığı karşısında en kongresinde 2000 delege ltal-
yakın bir tarihte karar verebil- yaya karşı bir siyasa güdülme- Fransanın Roma elçisi B.Şambrön 
mesı ıçın gereken tedbirler ÜÇ CEPHEDE TAARRUZ sine karar vermişlerdir. Kon-

parı·s, 3 (Ö.R) - Yarın ög" - düşünülmüştür. d Bura süel çevrenlerinin ka-. UMUNDA grenin al ığı karar lngiliz hü-
leden Sonra Fransız bakanlar INGlLlZ DUR naatına göre ltalyanlar ayni {; K YOK kume'ini ltalyaya karşı şid-
kurulu fevkalade olarak topla- DE !ŞIKLI detli zecri tedbirlerin tatbiki zamanda üç cepheden, yani 

Hükümetın vardığı karar, Eritrede Asmara, Asob cephe-
nacaktır 1 1 d k" · ·ı f b ı·k !çin dig" er devletlerle birlikde ' ta ya a ı sıvı se er er ı !erile Somaliden harekete ge-

Ancak burada verilecek ka- d h d" ı harekete geçmeg· e davet et-
rarlardan 

arefesin e ve son a ıse er çeceklerdir. 
sonradır ki Başba- k d it ı H b · t mektedir. arşısın a a.y~ ve a eşıs ana Cenevre, 3 (A.A) - Uluslar 

kan B. Lava! uluslar konseyin- karşı lngilı. ere in durumunda HABEŞ HEYECAN Sosyetesi konseyi Habeşistan· 
de bulunmak üzere Paristen hiçbir değişiklik o!mad.ğıdır. iÇİNDEDİR da harbın başlaması dolayısile 
Cenevreye gidecektir. ZECRİ TEDBİRLER DERE- Berlin, 3 (Ö.R) - ltalyan ortaya çıkan durumu incele-

B. Lava! bu sabah ltalya CE DERECE T ATBIK kuvvetlerinin hem Eriytreden, mek ve neticeler almak için 
büyük elçisile uzun uzadıya EDİLECEK hem Asabdan, hem de Somalı cumartesi günü sabahı saat 
görüşmüştür. jngiliz hükümeti, zecri tedbir hududundan Habeş. toprakları· 10,30 toplanacaktır. 

............ s~·ig~;i·~ı~~<l; .. ·k·~·~·~ş~ki~ki;; .................... o~·ş·ı;~k~~;;~~·s;·ig;~<l<l~~ .. g:~·çır .. .. 
Suikastte elleri olan 30 Balkan antantı sarsılmaz 

Sübay tevkif Edildi Birtemelüzerineduruyor 
lstanbul 3 (Ö.D)- Sofyadan 

telefonla alınan haberlere gö· 
re Bulgaristanda son suikast 
teşebbüsü münasebtile tevkif
ler devam etmektedir. Hüku
met darbesi hareketinin 
orduda da şebekeleri olduğu 
anlaşılmıştır. Askeri kulubün 
önd.e gelenlerinden 30 kadar 
şüpheli zabit tevkif edildi. Bu 
tevkifat Sofyada heyecanlı 
akisler yaptı. Duru".ll tabiiğ 
olmaktan uzaktır. Hükumetin 
güçlükle meykiini muhafaza 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Paris, 3 (Ö.R) - Safyadan 
bildiriliyor: Hükümet yeni baş· 
yasa projesini ikmal etmiş gi
bidir. Yeni seçim 1936 ilkbaha
rında yapılacağından bir ilk 
kanuna kadar seçim listelerinin 
hazırlanması emredilmiştir. Bu 
listelerde devleti koruma ya
sası mucibince siyasal hakla
rını kaybetmis olan kimseler 
konulmıyacaktır. Goma Cuma, 
Sviti Vraco, Nevrekop ve Pet
riçte tevkifat yapılmıştı r. Yal
nız Petriçte tevkif edilenler 
150 kişiden fazladır. 

Lefkada kanlı hadiseler 
Binlerce köy!ü ile vuruşmalar oldu 

Atina, 3 (Ö. D.) - Lefkada mıştır. Nihayet hükümet hek-
da üzüm mahsulünün satılma- tolitresi 600 d rahmi hesabiyle 
ması yüzünden kanlı hadiseler üç buçuk milyon okka üzümü 
olmuştur Şarap sosyetesi her kendi hesabına satın almağa 

yıl buradan iki buçuk üç mil· karar vermiştir. 
yon okka üzüm alırken bn yıl Atina, 3 ( A. A ) - Hüku-
yalnız 500 bin okka almış ve metçe alınan tedbirler üzerine 
bol olan mahsul hemen tama· Lefka adası bağcı ları hoşnud· 
men müstahsılların elinde kal- suzluklarını bildirmişlerdir. A
mıştır. 

Bunlardan binlerce kişi silah
lı olarak Lefkadada toplanmış
tır. Hükümet Y anya ve Preve· 
zeden takviye kuvvetleri gön
dermiştir. Köylülerle asker 
arasında çarpışma olmuş, bir 
kı>vlU ı>lmilf, Uç uker, yaralan• 

dada tam bir sükün vardır, 
•••••••••••• 

Ulusal bir ödev 
ANKARA 2 ( A.A ) - 20 

llkteşrin Pazar genel nüfus sa· 
yımı günü, sayım ve kontrol 
memurluğu ulusal bir ödevdir. 
Bu ödevi seve ıeve yapınız. _ 

Belgrad, 2 (A.A) - Türkiye 
dış işleri bakanı B. Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah saat 
7/40 da Belgrad'dan geçmiş 
ve durakta başbakan ve dış 
işleri bakanı B. Stoyadinoviç 
adına asbaşkan B. Martinos ile 
protokol şefi B. Novankoviç, 
Türkiye ve Yunanistan elçileri, 
bir çok diğer zevat ve gazete
ciler tarafından karşılanmıştır. 

Gazetecilerin arsıulusal du
rum hakkındaki sorularına 

Türkiye dış işlen bakanı aşa
ğıdaki cevabı vermiştir: 

Balkan antantının sağlam ve 
sarsılmaz bir temel üzerine 
oturmakta olduğunu ve ileride 
çıkacak bütün hadisel~rin bu-

nu ancak daha ziyade kuvvet· 
lendirecf'ğini bir kerre daha 
müşahede ettim. 

ltalyan - Habeş anlaşmaz'ığı 
hakkında ise B. Tevfik Rüştü 
Aras resmi malümatı olmadı
ğını, fakat gazete havadisleri
ne bakılırsa savaşın pek yakin 
hörüldüğünü söylemiş ve s.vaş 
vukua gelmemesini istemenin 
herkes için bir vazife olduğu
nu ilave etmiştir. 

Boğazların muhtemel silah
landıhlması hakkındaki soruya 
da uluslar sosyetesi karşısında 
yaptığı diyevle Türkiyenin hu 
meseledeki durumunun sarih 
surette tayin edilmiş bulunduğu 
cevabını vermiştir. 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGON Telefon 3151 

Henry Bataille'ın şaheser romanından iktiba5 edilen 
senenin en büyült filmi 

ISKANDAL 
Gaby Morlay ile Henri Rollan'ın temsil ettikleri bu filmi 

kadın erkek, genç, ihtiyar herkes mutlaka görmelidirler 
ilaveten : Çok gülünçlü "Miki Mavz,. 

DiKKAT : fiatlar tenzil edilmiştir. 30-40-50 kuruştur 
Seans saatları : Hergün 15-17 - 19-21,15 
Cumartesi 13 - 15 - 17 seauslarında talebeye tenzilatlı 

bilet verilir. 
Pazar 11,30 - 13 de ilAve seansları vardır. 
Sinemadan sonra her semte otobüs, Kar ıyakaya vapur var 

G.Kondilis 
Kral naibi mi 
Olacaktır? 

General Kondüıs 
Atina, 2 ( A.A ) - Havas 

Ajansının özel aytarının bildir
diğine göre, muhtemel bir ka
bine buhranı hakkında şayialar 
dolaşmakta ve eğer B. Çalda
ris 10 Birinciteşrinden evvel 
ulusal kurulun kır allığa dönme 
kararını vermesine mahalefet 
ederse B. Teotokis'in başkan· 

lığmda bir hükümet kurulacağı 
söylenmektedir. 

Eğer eski kral Y orgi ge· 
noydan evvel Yunanistana dön
mek istemezse bir kıral naibi 
seçilecek ve bu yere ihtimal 
general kondilis getirilecektir. 

Romen uçakları 
Bükreşe döndüleı 

Istanbul 3 (A.A) - Dün ak
şam Eskişehirden Y eşilköye 
gelen Romen uçakçılan bu sa · 
hah saat 9,30 da Y eşilköyden 
Bükreşe doğru havalanınışlar 

ve bir hava filomuz tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Romen uçakçıları 
Eskişehirden geçerek 
İstanbula döndüler 

Eskişehir, 2 (A.A) - Romen 
uçakçıları bu sabah saat 10-30 
dr buraya geldiler. Alanda 
şarbay ile kurumlar tarafından 
karşılandılar. Onurlarına hava 
okulunda verilen parlak bir 
şölende konukların komutanı 

albay Nigrescu verdiği söylev· 
de: Biz bütün Türk ulusunun 
k n ğuyuz, ve gördüğümüz iyi 
karşılama ile Türk - Romen 
dostluğunun daha arttığını gö
rüyoruz, demiştir. 

ilbay Talat ile h<>.va kuru
mundan Faruk Şükrü ve Kamil 
bu söyleve karşılık verdiler. 
Konuklar saat 15-30 da lstan
bula yollandılar. 

ı~tanbul, 3 (Özel) - Romen 
uçakçı lan Eskişehirden geldiler. 

Yeni yargutay azalığı 
Açık bulunan Yargutay aza

lığına Tüze bakanlığı baş ens
pektörlerinden Bay Tal'atın 

atanması onaylanmlştır. 
••••ııııııısıııııı11111111112111ııııııı ı ıı 

Habeşistandaharp 
Filen başladı 

·- Başfarafı ı ncı sayfada -

Habeşistan yer yüzünde 
seyyar payıtahtı olan bi-
ricik memlekettir. Tarihsel 
hiçbir manası olmıyan Adisaba
ba şehri halkın asla manevi
yatını asla sarsmaksızın yer 
değiştitebilir. Böyle bir bom
bardımandan ençok müteessir 
olacak olanlar Adisababanın 
başlıca tecimerleri olan Avru
palı kolonileridir. ,. 

Ajans Royterin Hartum 'dan 
aldığı bir habere göre Eritre 
sınırında Kassaladan hareket 
eden bir ltalyao bombard-an 
tayyaresi ıı-eri dönmemiştir. 

Tayyarenin düştüjü taba.in 
ediliyor. 
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Sizin sevginiz nasıl sevgi, anlıyanıadım. en se de ı ayrılmam. 
Her türlü zahınete razıyım diyor da yine nazla ııyorsun z 

Jülyet yüzüğü takarken, bay 
San o minimini eli öptü ve bu 
yüzük senin koynunda günler
ce kalmış ilahi kokun sinmiş. 
Muharebede bu altın parçası 
benim ilham ve kahramanlık 
güneşim olacakbr. Haydi yat 
yatağına ben de askerlerimi 
görmeğe gideyim. Sabaha karşı 
gelir, ben de şuracıkta senin 
karşında ilahi güzelliğine dalar, 
aşkın ibadetini yaparım. 

" 
" " Sabah olmuştu. Bay Sarı ça

dırına dönmü~, bir köşeciğe 
uzanarak sevgilisinin bahar ka
dar masum yuzune dalmış; 

ömrünün en mes'ut demlerini 
yaşıyordu. Julyet; kollarını iki 
tarafa atmış, saçları dağılmış; 
beyaz gerdanında inci ter da
neleri birikmişti, pembe ve be
yaz nurdan yoğrulmuş billürin 
sineden biraz daha aşağıda iki 
kordan torunç arasında yumuk
laşan bir gönül yuvası; aşk ve 
gönül cehennemi!. .. Mevzun ba
caklarının birisi11in üzerinden 
iktü kaymış, güzellik alihesinio 
tenasüp endamını tanzir ediyor. 

Vuslatın ilk şerabını emiyor 
gibi, ateşten dudaklan biraz 
açılmış, aşkının mes'ut ve mest 
rüyalarmı hareli gözleri sarmış. 
Öpüyordu ... 

Bay Sarı ; Allahın ibda et
tiği bu yakan ve eriten tablo
su karşısında ; gönlündeki te
miz aşkın alevleri benliğini tu
tuşturmuş, hilkatın bu şahese
rini takdis ediyordu. 

Saatlar ltep böylece geçti. 
Bay San kımıldanmaktan hat
tl nefes almaktan korkarak 
ruhunu taşıran sevgisinin nu
riyle mestü vecd ve istiğrak 
içindeki aşkının sabah ibadetini 
yapb. Bu uzun saatlarda derin 
bir mohabbet ve şefkatle ba
kan Bay Sarının gözleri adeta 
uyandırmış gibi, Jülyet güzel, 
ınabmur gözlerini açb, ve mah
cubiyetle örtüyü üzerine çekti. 
Ve orada ne yapıyorsan sevgi
lim .. Hiç uyumadın mı? Neden 
yanıma uzanmadın; melUl, me• 
lül neden öyle bakıyor
sun? .. Ruhum. dedi : 

Bay Sarı - Ömrüm&n ba
han; saatlar var ki; ilahi gü
zelliğini seyrediyorum. Ruhum
daki ateşle başbaşayım. Neden 
uyandın; hayatın nihayetine 
kadar böyle seni ruhumla sar
mak, aşkı bütün güzelliğini 

doya, doya, yudum, yudum iç
mek, sana kanm;ık isterim. 
Aşkın huşui içinde hakkı sende 
buldum. Seni göğsüme basmak 
çılgınlığı arasında damarlarımda 

yıldırımlar çaktı.Benliğimde ce· 
hennemlertutuştu. Fakat, bütün 
bu yakan ve harap eden hallerim 
önünde bir türlü seni uyandır
mağa kıyamadım. Çünki seni 
maddiyetin çok fevkinde ilahi 

bir hisle seviyorum. 
Julyet - Sarı bülbülüm; ne 

candan söylüyorsun. Bu hitabın 
bana maddi vuslattan daha 
tatlı geliyor. Gel beniın kah
raman aşkım; yanıma uzan; da
ha yakından seni göreyim Du
daklarınla, kalbime aşkın kev
serini akıt. Orada beni yakan 
ateş biraz dinsin. Korkuyorum 
sana doymadan ~üregimdeki 
alev beni eritecek; haydi öl
dürme beni ... 

doğru yaklaştı. Siyah gözleri
nin ateşinden yanarım, elimi 
uzatmaktan ürküyorum. Vücu
dunun her tarafından şimşekler 
çakıyor. Bir yana.r dağmısın 
Julyet; muhitini ateşe boğdun .. 

Uzat elini; kaç defa ölümle 
karşı karşıya kaldım. Tüyüm 
ürpermedi. Halbuki şimdi sü
rünecek bile kuvvetim kalma
mı~ çek beni yanına;... Bana 
yardım et. Alevin yaksın beni. 

Jülyet tombul ellerile onu 
kendine çekti. Nişanımızı pren
ses nikahımızı allahın aşkı kıy
dı; kalblerimiz hulyayı aşk nü
vazişle itmam etsin, Mütehas
sirlcrin deraguşu cihana bedel
dir. Aşk elvan ve ziymıile, 
bütün bir nur alemile, sır
larla dolu kalblerimize şara
bını döksün. Ebedi sevgi
mizin aguşu huzurunda mest 
olalım.Hayat;bir sihriani soluk 
bir nağme, vuslat aldadıcı bir 
neş' edir. Kaybolan cennet bu 
olsa gerek, en nihayet sevgi· 
lim karanlık bir gece ... 

Bay Sarı, Julyeti bütün ru
hile sardı. Adeta büyük Türk 
Şairi Nes!mi dile geldi: 
Maşukla aşık oldu her zat 
Mahvoldu nıcııdü ııefvii ispat 
/fer katre multit ilzam oldıı 
/ler zene mesih Meryem oldu 
Taş ve keM.k oldu virdil ııesritı 
Ferlıadile Hüsrev oldıı şirin 

Çakır öğleye doğru bay Sa
rının çadırı önünde meyus bir 
çehre ile bekliyordu. Onlar da 

henüz vüsl&tın ateşinden sıy
rılmışlardı. 

Bay San - Çakır; içeriye 
gel; Jülyet senin kız kardeşin. 

Muztarip bir sima ile içeriye 
girince; bay Sarı; neden yaslı
sın Çakır; hayrola; söyle bana 
bakatım derdini. 

Çakxr - iki gün için sizden 
izin istemeğe geldim. Hanri
yeti vadım veçhile teyzesine 
götüreceğim. Hemen dönerim. 

Hanriyet ben gitmem diye 
tutturdu. Ben de ısrar ettim.Ba
na çok fena darıldı,sabahtanberi 
gönlünü yapamadım. Kederim 
bu. Birgide kendisi tizeme gi
derim. Sonra birleşiriz demiş

ti. Şimdi de aksine ? Sen ne
reye, ben oraya ! Harb başlar
sa onu nı!rede barıodırabilirim. 

Julyet - Bay Sarının söz 
söylemesine meydan yerl"\eden; 

- Çakır kardeşim, siz ga
rip adamlar sınız. Sevgiliniz, 
ben senden ayrılmam; her tür-

lü zahmete razıyım. Diyor da 
yine nazlanıyorsunuz. Bu sizin 
sevginiz nasıl sevgi; anlıyama
dım. Sen karışma; o da bura
da kolecak; fazla laf i~temem. 
Kızdırma beni, sana da çata-
rım. 

Bay Sarı - Dinledinmi Ça
lnr; bizim de kavgamız buydu. 
Ben mağlup çıktım. Sen de bu 
mağlubiyete ra?ı ol, başka ça-
re yok. Gönül perilerile başa 
çıkılmıyor. Ne yapalım bizim de 
nasibimiz bu. 

- Sanu Var -
a.s •~ 

Tütün 
Rekolte Orta 
Vaziyettedir 

Bir haftadanberi şehrimizde 
inhisarlara ait muhtelif işleri 
tedkik eden genel direktör 
Bay Mithat tedkiklerini bitir
miş ve dün Ege vapurile Is-
tanbula döıımiiştür. Genel di
rektör kendisini vapurda gö-
ren bir muharririmizin sualJe
rine cevaben demiştir ki: 

- Tütün rekoltesi orta va
ziyettedir. Bu yıl inhisarlar 
idaresinin tütün mubayaası 

çok olacaktır. Rekolte vaziyeti 
de bunu icabettiriyor. 

F ge mıntakası tütünlerınden 
fazla satın almak istjyoruz. 
Istanbulda bir hafta kalarak 
Ankaraya geçeceğim. " ...... . 

idare heyeti 
Ilbaylık idare heyeti dün 11-

bay Fazlı Güleçin başkanlığın
da toplanarak idari davaları 
tetkik eylemiştir. 

Bay Rifat Yamanll 
Birkaç gündenberi şehrimiz

de bulunan Şark demiryolları 
tecim espektörü bay Rifat Ya
manlı kara 1 yoüle vazifesine 
avdet etmistir. 

Bir sandal çalınmış 
Bayraklıda sabıkalı Fethinin 

yarşarbay Suada ait ()Jup alkol 
fabrikası önünde iskelede bağ
lı sandalı çaldığı iddia edilmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Sarho~luğun sonu 
Güz:elyalıda Zekinin kahve

sine sarhoş olarak giden Ah
med, tavla oynıyan Hilminin 
masasına tekme ile vurarak 
durmuş ve Hilmi de su kupası 
ile Ahmedi alnından yaralamıı· 

Panayır iş eri 
Rapor ltatı•t şekllnl atdı 

Panayır komitesi dün akşam 

Şarbay Dr. Behçet Uz'un baş
kanlığında toplanmış ve pana-

yır işleri üzerinde konuşmuştur. 
Yeni program ve Başbakan 

ile Ekonomi Bakanlığına gön
derilecek rapor üzerinde görü-

tülmüş ve rapor kat'ı şeklini 
almıştır. Ve yakında alakadar 
makamlara gönderilecektir. 

Bu raporda bilhassa memle
ket ürünlerimizin fazla miktar

da teşhiri ve satışı için hckii
metimizin aJması laz1mgelen 

tedbirler hakkında değerJi mu

talealar vardır. 

Fakir ve kimsesiz 
Çocuklara yardım 

lzmir Halkevi soysal yardım 
komitesinden aldığımız bir 
mektupta bildirildiğine göre 

Okullara devam eden fakir ve 
kimsesiz çocuklara verilmek 
üzere komitamıza elli tane yir
mi beşerlik ayrım güzergah 
ve yirmi beş tane yirmi be er
lik tam güzergah tramvay kar
nf"si vermiştir. 

Tramvay sosyetesi bu yük
sek yardımıyla fakir ve kimse
siz çocukları sevindirerek gü
zel bir harekette bulunmuştur. ............ 

Çuval h rs,zhğı 
Keresteciler içinde Isak'ın 

mağazasında çalışan Avram 
Şavul Fesci zadeler mağaza

sına verdiği kırk çuvaldan 21 
danesini kömürcülerde ik: ada· 
mm elinde ğörmüş ve bunları 
nereden aldıklarım sorunca 
hırsızlar çuvallan abp kaçmış-

s s A 

Son Dakika 
r 

om 
dua an başka Adik ıda 
ard man etmi 

Pek çok kadın ve çocuk telef oldu - Ras Kayyuın 
Yardım istiyor - Italyan konsolosu mevkuf 

Istanbul, 3 {Telefon) - ltal- ı 
yan tayyareleri Aduadan baş
ka Adika şehrini de bombar
dıman ettiler. Tonlarca bomba
lar atıldı. Bir ·çok evler yıkıldı: 
Bu bombardımanlarda pek çok 
kadın ve çocuk ölmüştür.Adua 
ile Adikadan kadınlar ve ço · 

cular canhıraş feryatlarla içer
lere kaçtılar. 

ltalyanların Aduaya hava hü
cumları haber alınır alınmaz 

Habeş orduların başkomandanı 
bulunan Ras Seyum Uluslar 
sosyetesine telgrafla başvura

rak bu facianın devamına 

müsaade edilmemesi iç.io yar
dım istedi. Aduadaki ltafya~ 
konsolosu lybayın emrile te?ki 
olundu. 

Adis - Ababa, 3 (A.A) -
Ras Seyun Aduadaki JtalyaO 
konsolosunu tutmuş ve ınuba" 
f azası için tertibat almıştır. 

'' abeşler Hep Birden Kalkınız!,, 
Adis Ababa, 3 (A.A) - Alman havadis bü· ı emirlerine şevkle itaat ediniz ve mütecavilı: 

rosu bildiriyor: kovunuz. Bu kutsal savaşta eli silah tutınıyaca 
Genel seferberlik emrinin metni şudur: olanlar yaralılara bakmak için Kııılh•Ç 
"ltalya ikinci defa olarak lopraklarımıza te- kurulunun emrine koşacaklardır. Bütün dün)'• 

cavüz etmiştir. Yaşadığımız saatlar önemli ve genel oyu bizim tarafımızı tutmakta ve mütec•" 
vahimdir. Bütün Habeşler kalkınız, silahlarınızı vizi itham etmektedir. Allah yardımcıJ1111 

alınız ve vatanı müdafaa için hazır bulununuz. olsun. Her şey imparator için, her şef 
Şeflerinizin etrafında toplanınız on!arın vatan için •.• " ........ 

rrar ce besinde 50 bin asker 
Adis - Ababa, 3 ( A.A ) - Harrar bölgesinde 

Habeş askerinin tahşit ediJmiş olduğu bildiriliyor. 
Zejla ile Cicika yolu üzerinde elli bin kaJ dj; 

Mühim mikdarda silah ve cephane kaoıyon ar 
taşınmaktadır. 

Çeki en Habeş Ordusu ltalyan 
un Yanlarına Sarkacak 

• 
Ve Büyük Bir Meydan Harbını Kabul Edecektıt 

lstanbul, 3 (Telefonla) - Son haberler ltalyanların Habeş topraklarında on kilometre ilerledi~; 
lerini, Habeşlerin şimdilik ciddiğ mukavemette bulunmıyarak içeri çekildiklerini bildiriyor. p,roJ 
askeriğ münekkitlerine göre içeri çekilecek olan Habeş ordusu Italyan ordusunun cenahları 
sarkmak suretile büyük bir harbi kabul edecektir. 

tal ya lar yalanlıyorlar fakat . 
k Jeti lstanbul 3 { Telefonla ) - ltalya propaganda nezareti ltalyan uçaklarının kalabalık mer ~ı j,eŞ 

bombardıman etmesi yüzünden çocuk, kadın bir çok insan telef olduğunu yalanlamaktadır. na 
kaynağından gelen haberler ise nüfusca zayiatın mühim olduğunu bildirmektedir. 

dis Ababadaki Italyan elçi-
s · n · n pasaportunu verdiler .,~ 

l~tsnbu)t 3 {Tlefon) - Lond~adan bildiriliyor: Adis-Ababadaki ltalyan ~efirinini pasaportu \l::İf" 
Sefır Habeş paytahtını terkettı. Hebeşler son saldırışları ltalyanın harp ılinı olarak kabul e 

lerHdir.b · t f b lik · ·1 b' ·ı - b0 k · ilAh al w d Bunlard•sı a eşıs an se er er emırnamesı e ır mı yon yuz ın as erı s a tına çagır ı. 

şimdilik dört yüz bin askerin iki senelik erzakı temin edilmiştir. 

MiJinoda lngiliz konsoloshanesi 
önünde nümayişler yapıldı ,; 

Londra, 3 ( A.A) - Royter Ajansının Milanodan öğrendiğine göre Ingiliz konsolosbaoe 
önünde nümayişler olmuştur. ·~-

Royter diyor ki : Bu nümayişlerin önceden hazırlanmış olduğu görülüyordu. Çünkü nü"'cr\labl 
lerden birinin lngiltere bize ne yapıyor ? Sorusuna hep bir • ağızdan : " Bizi terzil ediyor 1 
veriliyordu. ,, ........ 
Akdeniz'de iş Birliği 

lngiliz notasına F ransanın cevabı 
bir· kaç gün gecikecek 

Londra Fransa'nın takınacağı tavrın güven 
verici olacağını muhakkak sayıyor ·ıntiyaılı 

Londra, 3 (Ö.R) - Zecri birliği için gönderdiğ nota Akdenizde f ransaya ı fransıı 
tedbirlerin tatbiki hakkındaki doJayısile "Tribuna,, gazetesi bir yer verecek ise de sıktır· 

boıac ? 
şunları yaztyor: ltalyan dostluğunu ı< l\fl uluslar sosyetesi andlaşmasının 

16 maddesinin 3 üncü fıkrasını . 
Fransanın nasıl tefsir ettiğini 

soran lngiliz notasına Kedor
seyin cevabı henü~ lngiliz hü
kümetinin eline gelmemiştir ve 

bir kaç günden önce gelmesi 
bekleniyor. Fransanın takma-

cağı tavrın güven verici ola· 
cağı muhakkak sayılıyor. 

ITAL YANLAR NE 
DiYORLAR? 

Roma, 3 (Ö.D) - lngilte-

Akdenizde bir taraflı aldığı ABLUKA Y APILACtdePiıd.e 
d · l db. l ı f · "Jurnale Italya,,da A ·ıı·· fr cnızse te ır eri ca i görmı- . 1ng1 ., 

bu derece kuvvetli hır f •·s)'I 
ney lngiltere F ransanın da ab " .. 
müzaheretini istiyor ve bu iki osunun bulunmasının glW . . k kararıoı 
taraflı tasnifle ltalyayı uluslar şıddetlendırme ıar ı05" 

terdiğini ve ancak ulus (<sr"r 
sosyetesi kararlarına boyun eğ- db. lere 

yetesi zecri te ır lrı" 
meğe mecbur edeceğini umu· 

yor. Bu sırada Ingiliz filosunun 

abloka için aldığı tedbirler ta-

mamlanmış gibidir. Bu geçişte 

benzeri olmıyan bir taarruzdur 
ve Avrupa barışını tehlikeye 

1 b. ttar ikeJl bir 
vermeğe sa ft ıye k r~• 

1 1 Ya a .. ··oe gilterenin ta ya c~kıı 
hareket planı tatbik 

111 
.. bıut<11 

k' bu .. de koyduğunu, halbu 1 ete5İft 
meselesinin uluslar sosY dıit"' 

·ı olın• görUştilmüş bı e 
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Casuslar Avı 

=Cephe gerisinin esrarı_ 
• • . : 
• 1 k:l:n. cı. ~ısım : . 

isyanlara s:beb ne ·d·? ı ı . 

Fransız Meb'usanında sollar 
Puvankare'yi itham ediyorlardı 

M _Casusların avı 
c · Nadin • Puvankare ne 
evap verdi? 
ı\lb t F k er avre - Cumhur baş-

d~~ bu kabil durumlarda ver
v gı cevabı tekrar etti. Baş
k:racal k kap•yı yanıldığımı. şi-

Yet erimi h""k· t b"ld" lllek . u ume e ı ır-

S ?cap ettiğini söyledi. 
l\o 0 _cenah - O halde ne diye 

ınpıyeııe gitti. 
b ~lbert Favre - dedim ki baş 
a"anı 

n
1 

h seçen, bakanlar kurulu-
' arp kurullarına ve komite 
"ıe b k <ıu 'k aş anlık eden bir zatın 

cı. Şl ayetlere ilgisiz kalamı ya 
t.,<• nı (Şiddetli alkışlar. Gürül
~ tr.) 

işte a k d r a aşlar şu 32 fırka 
Urı arıl l,T 

da l a 1 ırdi. Halbuki onlar 
köt ·~ eşe sokuldu. Ve ne kadar 

d u Şartlar içinde 20 Nisan-a Y • •• 
enı b' h rild· ır arekete karar ve-

Yiikı. h Artık ilk günlerdeki bü
Dıüte ed_ef . bırakılmışb. Daha 
ihata~azı b:r maksatla Remsin 
hedefi an kurtarılması gibi bir 
O k de hareket ediliyordu. 

aarhay· t•h . ·ı nııya b a ı e emmıyetı o -
dir ~ g u hedefe varmak için
harb 2 hrka cehennemi bir 
ihti 

11 
sokuldu ve elde başka 

da Yat kuvvetleri kalmayınca 
ınuharehe k 'idi Bund esı . 

l•rınd an sonrasını, harp alan
bu fı ~ kahramanca harp eden 
isyan r al~rdan bazılarının nasıl 

1\1 pttikJerini bilirsiniz. 
&öst~ arvy • Adaletin kendini 
elbetteceği bir gün gelecektir 

e. 
Dubub · 

alay h ba • 1 Fresney 21 inci 
o da ~r a sokulmamıştır.Fakat 
Vard tsyıın edenler arasında 

ır. ( S 
&iirut•::ı osyalis sıralarında 

•uıer) 
Albert F 

harek avre - Yeni bir 
h .. k ete karar 'ld".. d u il ven ıgın en 
Yine °,'~t . haberdar edilmişti. 
&aray ıçıınııden birisi, lbame· 
bir ta' en çılgın şartlar içinde 
k• arruıa g ·ı . . d huıııeti h eçı ecegın en u· 
baz, k 

1 
aberdar etmişti. Hatta 

biihas 
0 

ordu kumandanları ve 
laarr~a &~neral Hirschauer bu 
liıı sona gırınek istemiyorlardı. 
k Uncusu . "A k 1 . . 
anını k · s er erımın 

te:ıse kyı° Yere feda etmek
cib ed 1 ~ncıını bırakmayı ter-

erıın · 
Bıırad "' Uemişti. 

liiiku a lbernagaray söz aldı. 
b ınet va · aberd zıyetten ne suretle 

ar etti"' . -.. liii g'.nı anlatb: 
dahaı _kUınetı nezdindeki mü· 
1 eının ş ki' . atııı1 tı e ını önce de an-
. ş ın s·· b &tin d · u akanlığı yedi 

ı.. . evaın d k -ııtlı · e ece bir topçu 
har~• &tından sonra kismi bir 
b ~"e e .. 
İitiin k 1 ızın verilmişti. Zira 

t 0 ordu k d Opçu h uman anları bu 
~orlard azırlığını elzem addedi-

ı. 

Beş ve 1 
dek' a h mayıs teca ·· -ı sonu 1 · vuzun-
b Çar b · · t!sind eşıncı ordu cep-

Al e sıfırdı. 
l bncı ord K l'f . asını al u a ı ornıya yay-
tıü zayi:ş~ı. Saldırışın ilk gü
'lS.50 bin n~s~eten azdı. Yani 
rilttnı ) f kışı arasındaydı. (Gü
bin k:r. akat ikinci günde 20 
k 

ışı za . 
onıand 1 zıat vermiştik. Baş

llıaJc i . an ıgın gösterişi koru-
arrıızu~~ Y~ptığı 10 mayıs ta
y ani bu~ ıse 160,000 kişi .. 
bin kişilik aarr~z bize üç yüz 
tll. ( B·r· zayıata mal olmuş· 
d11n1ı u un sıralardan koman· 
Yiika!1~ ~arşı nefret sesleri 

· Mebuslar bağrıyor· 

- Ve bunu yapan adam 
kurşuna dizilmedi mi ? 

- Milletin bu faciayı bilme· 
si istenmiyordu. 

Başkan Deşanel • Sakin olu 
nuz mösyöler. 

- Dahası var ... Bu karışık
lıkta 5813 Rus askeri ile 8682 
Senegallı da kayboldu. 

M. Albert Favre-Ceza işine 

geçti. Mes'uliyetlerden bahsetti. 
Sonra Sü Bakanı M. l'enlöve· 
ye dönerek sordu: 

- General Manjen ve Ge
neral Nivel hakkında ceza ted
birlerine başvurulduğu zaman 
Bakanlar Kurulunda genoyla 
mı hareket edilmiştir? 

Laniel - Bakanlar Kurulun
da General Nivel'i müdafaa 
eden bakan kimdi? bilmek is
teriz. 

Sosyalist saylavlar - Pu· 
vankara idi. 

Deşanel - Baylar, Cumur 
başkanının mesuliyeti mevzuu
bahs olamaz. 

Albert Favre - Orduda in· 
tizamı yeniden kurmak, şeflere 
güven telkin etmek için ordu· 
nun başına herkesin itimadına 
mazhar bulunan General Peten 
gibi bir askeri getirmek laz ı m 
geldi. Burada sü bakanının 

hareketini tasvib ederim. M. 
Penlöve bunu yaptı. Mukave
vemetleri kırarak yaptı. 

- Muhalefet eden kimdi? 
Sağ cenah - Kimdi? İsim 

söyleyin, isim ... 
Albert Fayre - Sözlerimden 

anlaşılmıştır? 

- Herkes biliyor. 
Sağ cenah - isim söyleyin, 

isim ..• 
Albert Favre - Baylar ma

dem ki ısrar ediyorsunuz söy
liyeyim : Cumhur başkanı idi. 
( Gürültüler ) 

Meclis o kadar büyük bir 
heyecan içinde sarsılıyordu ki 
başbakan Ribot kürsüye çık· 

maktan nefsini menedemedi. 
Cumhur başkanı ile başbaka
nın General Peteni ordunun 
başına getirmek için elele yü· 
rüdüklerini söyledi ve şunu ilave 
etti: "Baylar şunu söylemek be
nim için bir ödevdir. Bu son de
ğişiklikte cumur başkanının mu· 
halefetine değil, en küçük bir 
itirazına bile rastlamadım. Hü
kumeti idare eden cuınur 
başkanı değildir. Hükiımettir. 
Cumur başkanı bütün mesele
ler üzerinde mütalaasını bildir· 
mek hakkına ve vazifesine 
maliktir. Fakat tekrar ederim 
hükümet süren o değildir. Bir 
başbakanın mesuliyeti üzerine 
almaktan çekinmesi korkaklık, 
alçaklık olur. Karşılaştığı mu· 
kavemetleri ve muhalefetleri 
yenmek enerjisini taşımıyan 

bir adam başbakan olamaz . ., 
- Sonu var -

yangın var demiş 
Ve komşusunu yaralamış 

Karantinada Salhanede Şehit 
Nüsret sokağında Avram, evin· 
de karısı ve anası ile kavga 
ederken (yangın var) diye ba· 
ğırmış ve komşu Zeliha koşa· 
rak eve girince elinde tuttuğu 
gr.z lambasını Zelibanın üzerine 
atarak başı ile yüzünden yara
lıyarak k.açmıfbr. Tahkikata 

YENl ASRf 

Harp ilin etmiyecek 
ltalyan ordusu bir tedip hareketi 
Y apıyormuşçasına ilerliyecek ... 
İtalya tecim 

Büsbütün 
vapurlarına 

kötüleştirecek 
dokanırsa durumu 

hadiseler çıkabilir 
Paris, 3 (Ö.R) - Londradan 1 

bildiriliyor: Habeşistanda se
ferberliğin bugün resmen ilan 
edildiği hakkında gelen mü
temmim haberlere göre, bütün 
Habesistanda silah taşıyabile
cek çağda olanlar büyük şevkle 
imparatorun davetine koşmak
tadırlar. Adis-Ababa şehrinde 
toplanan başkanlar harp cephe
lerine hareket ettiler. Italyan 
elçisinin itimatnamesini geri 
almak istediğine dair biç bir 
haber yoktur. Italya adına ola
rak Habeşe siyasal münase-

betlerin kesildiğini ve harp saldıran İta , ~ya karşı uluslar 
ilan edildiğini bildiren bir nota paktının 16 ıncı maddesine 
verilmiş değildir. Italyanın ilan- uyarak zecri tedbirler alına-
sız harp yapmak istediği, daha cağını, kredi açılmıyacağını ya· 
doğrusu Ha\>eşistana karşı ııe- zıyorlar. Solcenah Fransız ga· 
ferini sömürgelerde yapılan ten· zeteleri ltalyaya şiddetli hil· 
kil hareketleri şekline sokmak cumlarda bulunuyorlar. 
niyetinde olduğu anlaşılıyor. Kızıl denizde korkulan 

Faşist başkanlarından biri Hldlseler 
Habeşlilere çölhaydutları na- Londra 3 ( A.A ) - Ingiliz 
zarile baktıklarını söylemiştir. kamoyu Habeşistana silah gö• 
italyaya krediler keslldl türen tecim gemileri ile Italyan 

lstanbul, 3 (Ö.D) - Paris- harb gemileri arasında kızıl 
ten bildiri iyor: Gazeteler tah· denizde hadiseler çıkması ihti· 
rik edilmeksizin Habeşistana malinden endişe etmektedir. 

dilis Diyor ki: 
''f. ükiimetin Kralı Meclis Kararile 

Geri Getirmesi imkansız Değil,, 

Genera o 

Çalda is İse Ulusun Dileğini Şart Koşmaktadır 
ATINA 3 (A.A) - Bir top· Makslmos ne diyor? General Kondlllsln 

lantı yapan halkçı parti üyele- Paris 3 ( Ô. D ) - Yunan Sözleri 
!eri Çaldarisi dinlemi şler ve re- Dış bakanı B. Maksimos Paris- Atina 3 ( Ö. D ) - Tırha-
jim meselesine genoy yo!u ile te " Figaro ., gazetesine şu eli· lada bulunan Sü bakanı Ge-
kotarılması husnsu ndaki hükii- yevde bulunmuştur: neral Kondilis Cumhuriyet mü· 
met siyasasını onaylamıştır. " B. Çaldarisle halk partisi- cadelesinin başına komünitlerin 

Başkan Çaldaris, Taçlı de- nin krallık lehinde mücadeleye geçtiğini ileri sürerek demiş· 
mokrasi rejiminin ulusun dileği atılmasile plebistin krallıktan tir ki : 
ile kurulacağı kanaatını yeni- yana neticeleneceği muhakkak- " Mücadele şimdi kızıl cum• 
den izhar etmiştir. tır. Kralın Yunanistana dön· huriyetle krallık arasında ol-

Krallığın yeniden kurulması mesi Yunanistanın Balkan and- maktadır. Bu vaziyette hükiı· 
için savaşa girişmek üzere bir !aşması içinde dış siyasasını metin kralı meclis kararile ge• 
komite teşkil edilmiştir. saj!lamlaştıracaktır. ri getirmesi imkansız değildir . ., 

============================-== 
Dostlukla ele almak istiyorlar 

Almanya Avusturyaya 
ittifak teklif ediyor 

Viyana, 2 ( A.A ) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre AJ. 
manyanın Viyana elçisi Fon 
Fapen Avusturya hükümetine 
beş senelik bir ademi iecavüz 
pakb yapılmasını teklife me
mur edilmiştir. Şartlar şunlardır 

"Almanya, Avusturya hükiı· 
meti aleyhinde ne Almanyada 
ne de Avusturyada Nazi pro· 
pağandası yapmıyacak ,Alman· 
yadaki Avusturya lejiyon teş
kilatını kaldıracak, Avusturya 
eşyasının [Almanyaya girimini 
artıracak ve Avusturyaya git
mekte olan Alman türistlerden 
alınan maktu bin marklık res
mi almıyacakhr. 

Buna karşı Avusturya hükiı
meti, dış siyasasında Alman 
aleyhtarı hattı hareketini hıra· 
kacak, Almanya - Polonya -

Dr. B. H. Hulki 
Ankarada toplanack tıp kon

gresine şehrimiz etıbba odasın
dan ve kıymetli doktorlarımiz· 
dan bay Hüseyin Hulki iştirak 
edeceğinden mumaileyh bugün 
kara yolile ve trenle Izmirden 
ayrılmıştır. Kongrenin devamı 
müddetince Ankarada kalacak 
ve şehrimiz etibba odasını 
temsil edecektir. 

B. Münir Nurittin 
Geliyor 

Elbamra sinamasında önü
müzdeki hafta perşembe ve 
Cumartesi günleri akşamı saat 
21 de olmak üzere iki konser 
vermek ıiçin bay Münir Nu
rittin dün lstanbuldan hareket 

Viyana Alman Elçisi Van Papen 

Macaristan ittifalı:ma katılacak 
Avusturyadaki ulusal sosyalist 
halka karşı polis tedbirlerinden 
vazgeçecek ve toplama kamp· 
larında bulunan Nazileri yavaş 
yavaş serbes bırakacaktır. 

B. İsmail Hakkı 
Beraet etti 

Kartal makarna fabrikası sa
hibi bay lsmail Hakkının bir pul 
İşinden ötürü mahkemeye ve 

rildiğini yazmıştık. Memnuniyet
le haber aldığımıza göre bay 
lsmail Hakkı bu durumdan be· 
raet kararı almıştır. 

Yatı Okullarına 
Alınacak Talebe 

Parasız yatı okullarına gir
mek için yapılan smaçların so
nucu bitmek üzeredir. 29 birin· 
ci teşrine kadar parasız yatı 

okullarına atanmış olan talebe
lerin listeleri neşredilmİf ola
cakbr. 

Bir • 
ıs yan 

Arnavutlukta kaç 
kişinin hayatına 

maloldu 
Paris, 3 (Ö.D) - Arnavut

luktan alınan malümata göre 
son zamanlarda siyasal bir suç· 
la ittiham edilerek tevkif edi
lenlerin sayısı bine yakındır. 
Bunlardan 539 u mahkemeye 
sevkedilmiş, içlerinden kırk 
ikisi ölüm cezasına, otuzu mü
ebbed küreğe, yüz yirmi biri 
on beşer sene hapsa mahkam 
olmuşlsrdır. Ölüm cezasına mah 
küm edilenler arasında eski 
kolonel Ali Şevket, kimyager 
Yavan Filipi, Okul direktörü 
Hasan Reci, gazeteci Mustafa 
Şinasi, Kolonel Ramiz Dibra, 
Pilo Papa, Naki Sbro'l'a, Ke
mal bey Viryoni, Nurettin bey 
Vlora, Muhammed Kelcire, Bek 
taş bey Cakrani, Sübay Kela 
Kami ve Fiyeri~in en çok ta· 
nınmış beyleri vardır. 

Kıra! Zogonun bunlardan bir 
kısmının cezalarını affederek 
müebbed küreğe çevirdiği ma
liımdur. •... · · -· 
Kendir ve Keten 
Uzmanı Isparta'da 

Isparta, 2 (A.A) - Türkiye
de kendir ve keten ürün ve 
endüstrisini incelemek üzere 
Avrupadan getirilen kendir ve 
keten uzmanı profesör Dr. 
Tobler beraberinde bölge zira
at mutahassısı Ekrem Uzumer 
olduğu halde bugün şehrimize 
gelmiştir. Mutahassıs zirraat ve 
ticaret direktörleri ve tecim 
odası ile temasa geçerek ken
dir ürününün yetişme t81%1, 
elyafı ye istihsal usullerile ur· 
gancılık hakkında malümal 
top_!amaktadır. 

t~-K-0-ŞE_MD_E_N__.j 
Kıyamet 

Kırk küpü birbiri üstüne di
zip de altındaki küpün birini 

çekiverirsek kopacak kıyame• 
tin seyri hoş olur, zararı do· 
kunmamak şartiyle .. 

Hemen bir senedir laf laf 
üstüne dizildi, lafların üstüne 
milletlerin hiddetleri, protesto• 
!arı dizildi, bunların fistüne 
blöflar, silah kaçırmalar, asker 
sevketmeler dizildi, elhasıl ai· 
yaset işi, harp işi için lazım 

olan hepsi tekemmül ettirildi, 
dizildi. . 

Şimdi bunların içlııde öteki· 
1 

nin küpü de var, ber_iJı;inin ktı· 
pil de var. Söıı 11'.ıİsali seninJ 
küpün de Yar, benim knpüm 

de var ... 
Haydiiii bir harb. İtalya çiz• 

mesile küplere bir tekme.
Geçin, çekilin karşıya aey• ,. 

reı\in dünyayı .. 
Halk itikadlannda yer tut· 

muş bir söz vardır: Adaklı ev 
kavgalı olur, derler. Avrupa, 
sulh perisine cihan harbından 
beri: 

- Sana artık rahat verece· 
ğiz, başımızın üstünde yerin var. 

Diye bin defa, bin dereden 
su getirerek rahat adadıkları 

halde; sulhu; oturduğu yerde 
rahat bırakmadılar. Birisi iğne
ledi, birisi su serpti, biriııi pi
relendirdi, birisi üfürdll, birisi 
korkuttu yapmadıkları kalma· 
dı. O da işte kaçıyor. Kaçıyor 
amma küpler devriliyor, kıya· 
metler kopuyor, altta kalanın 

canı çıksın hükmü olanca şid
detile yürüyor. Yani olmadısa
da olacak.. Ne kaldıki : Nah 
ltalya Habeş toprağında bu· 
gün değilse yarın harp 
ilan edecek, Ingilizler karı· 

şacak, Fransızlar karışacak, Al· 
manlar duramıyacak hatta Ame~ 
rika bile parmak oynatacalt 
dirken şu, bu, devrilen küp!eı 
birbirini devire devire har 
kıyametini tamamlıyacaklar. 

Bize gelince: Kartal dövüştil 
kanadı bize düştü. Şeytanını 

bol olsun, kursağınız dar olsun1 
kavganıza bereket... Karşıdan 
tırnak kaşıyacağız. Nemize la• 
zım. 

Tokdll 

ilk okullarda 
okutulacak kitaplar 
Uk okullarda okutulacak ki· 

tapların listesi Kültür bakan~ 
lığınca hazırlanmış ve şanmı• 
Kültür d rektörlüğüne gönde-1 

rilmiştir. 

Gelen bu listede ayrıca okn· 
tulacak kitapların isimlerinden 
maada fiatları da yazılınaktadr,I 

Kültür bakanlığı bütün okul'J 
!ara bu kitaplardan başka Iııi.' 
tapların okutulmaması ve göiıı• 
terilen fiatlardan fazlaya satıl 
mamasını, aksi takdirde mü-o 
sebbiplerinin cezaya çarpılaca• 
ğını bildirmiştir. Alınan bir ha-1 

bere göre bu yıl okullarda mu
siki dersinde not tutulacağı vo

1 

Ev idaresi derslerinin de kitap• 
sız verileceği anlaşılmaktadır, 

Kitapların basılınasına lstan• 
bulda başlanmıştır. 

Bay Halit Ziya 
Tapu ve kadastro fen kuru• 

lu başkanı bay Halit Ziya Ay• 
dında kadastro işlerini tetkik 
ederek şehrimize gelmiş ve 
Ege vapuru ile lstanbula git
m;ştir. 

• ••••••••••••••••• 

Çocuk bakımı 
Çocıık esirgeme kurumu ço-. 

cuk bakım evinde eylül ayı 
içinde yüz doksan sekiz hastıi' 
çocuk tedavi edilerek ilaçlan 
parasız olarak ver_il_miştir. 
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San1mı, soyadımı ·taşıyacak kadını 
Himaye edeceğine yemin et 

Bu sözler Konnetabli yerin· 
den sıçrattı. Yanaklan al çu
haya dönmüştü. kızgınlığından 
tirtir titreyor, Şiddetli sözleri 
odada akisler yapıyordu: 

- Dimek ki Kralın ve bü
yüklerinizin buyuruklannı din
lemiyorsunuz ha! 
-Bir saatlık müsade istedim. 

Sonra icabederse canımı bile 
vermekten kaçınmıyacağım ! 

ihtiyar kumandan . zırhlar 
giymiş olduğu halde koltuğun
dan aşağıya inmiş ve son de
rece hiddetli idi : 

- Fransova dö Monmoransi 
sana söyliyecek bir sözüm kal· 
dı 1 Taşıdığınız adı korumak 
için seni keneli elimle tevkif 
ederim. 

Sonra orada bulunanları tit
reten dehşetli bir sesle sözüne 
devam ederek : 

- Şayet haksızlık edersem 
başıma yıldınmlar düşsün. Şim
diyt! kadar ailemizden hiçbiri 
sözlerime karşı gelmemitti ! 
Bu ne uğursuzluk ?I ... 

Kahraman delikanlı başını 
öfke ile kaldırdı. l' albini ya• 
kan bir acı ile gürledi ve ihti-
yar babasıom sesini bastırdı : 

- Monmorans ailesinden ye
tiıen bit- adamın ölümden çe
kineceğini aöylemeğe cesaret 
eden bir kimsenin kafasma yıl
dınm düşsün. Adım ve sanım 
namına söyliyoruın babacığım! 
Buyuruğunuza boyun eğerek 

hemen yola çıkıyorum. Fakat 
sağ dönersem Mösy~ Konne
tabl sizinle müthiş bir hesap 
1ıöreceğimizi de bildiririm. Şim
dilik Allaha ısmarJadık!. 

Bu sözleri söyliyen delikanlı 
orduların başkomutanı bir ba
baya karşı gelişine hayret için· 
de k alan sübaylar arasından 

sert adımlarla geçerek kapıya 
doğruldu. Oradan: 

- Uşağım, savaş atam, zırhlı 
elbisem, kılmcım hazırlansın! .• 
Buyuruğunu savurdu. 
Bütün yüzler Konnetabla 

çevrilmişti. Fransovanın tevki
fini bekliyorlardı. Fakat ihtiyar 
babanın dudaklar!'1dan garip 
bir gülümseme belirdi. Kendi· 
sine yakın bulunanlara: 

- işte Monmoransi ailesine 
yakışan San ve honör budur. 
Dediğini işittiler. 

On dakika sonra Fransova 
baştan aşağı zırhlara bürünmüş 
ve ata hinmeğe müheyya bir 
halde şatonun avlusunda bulu· 
nuyordu. Babasının adamların
dan birine dönerek: 

.- Çabuk kardeşim Hanriyi 
çağırınız! 

Dedi. Meşalelerin ışıkları 

arasından Hanri gözüktü: 
- Buradayım Fransoval Ben 

burada kalacağım için seninle 
vedaa geliyordum. 

Cevabında bulundu. Fran
sova hemen kardeşinin elinden 
tuttu. Lakin tuttuğu elin ateş
ler içinde olduğunu ayırd ede
memişti. 

- Hanri sen benim öz kar-
deşimsin değil mi? 

Hanri titredi, kızardı .. . 
- Bunda şüphen mi var? 
- Affet kardeşim! Pek zi-

yade üzüntüm var. Bunun se
bebini şimdi anlıyacaksın. işte 

ben gidiyorum Hanri; belki bir 
daha dönmiyebiJirim. Belki ar
kamda büyük bir ııbrap bıra
kıyorum. 

- lsbrap mı? 
- Bir feJiket! Bunu öz canJa 

dinle! Çünkü son vereceğim 
karar senin sözlerine bağlıdır. 

' Sinyor dö Piyenin kızı Jan'ı 
ta vor un 

- Evet tanıyorum! 
- işte kardeşim! Felaket 

buradadır. Ben gidiyorum. 
Janla ben birbirimizi seviyoruz. 

Bu söz Hanriyi kudurtmuştu. 
- Sözümü sonuna kadar 

dinle! Altı aydanberi birbirimizi 
seviyoruz. Üç aydanberi de 
karşılıklı sevgilerimiz özelleşti. 

iki saatlenberi de o da benim 
gibi Monmoransi namını taşıyor. 

Yüreğinden kopan bir inilti 
ile 'Hanrinin gırtlağı tıkandı. 

Fakat bir şey işitmemiş, bir şey 
görmemiş kişi gibi göründü. 

- Sözlerime şaşma! Bu gece 
Marjansi rahibi bizi yekdiğeri· 
mize bağladı nikahımız kı

yıldı. Lakin hepsi hu kadar 
değil. Şu dakika Jan bir ce
nazenin baş ucunda ağlıyor. 
Sinyor dö Piyen öldü. Kilise-
' deki törenden sonra bana kızı
nın saadetini temin etmekliğim 
için yalvarır bir bakışla hayata 
gözlerini yumdu. Daha&ı var! 
Marjansi Konnetabl ailesine 
verildi. Bu sebepten Jan'ı dün-
yada her şeyden mahrum ve 
kimsesiz olarak bırakıyorum. 
Sözlerimi anlıyor musun ve d in
liyor musun? 

- Evet hem anlıyorum hem 
dinliyorum. 

- Kardeşim şimdi sözlerime 
eyice kulak ver. Sana bıraktı
ğım şu emaneti onaylıyor mu
sun? Sevdiğim ve bundan sonra 
San'ımı, soy adımı taşıyacak 
kadını himaye etmeğe yemin 
ediyor musun? 

Hanri bir ınüddet t itredi ıse 
d~ nihayet sonunda cevap 
verdi: 

- Evet, yemin ediyorum. 
- Eğer savaştan sağ döner-

sem lmrımı, yokluğumda hiç 
sıkıntı çekmemiş, meşakkat 

görmemiş olduğu halde baba
sının evinde bulmalıyım. Benim 
bulunmadığım şu müddet zar· 
fında onun hamisi, koruyucusu 
sen olacaksın... Yemin eder 
misin? 

- Yemin ederim!... 
- Şayet savaşta ölürsem bu 

sırrı Koonetabla söyliyerek 
kardeşinin son isteğini ona ka
bul ettireceksin. Arzum budur. 
Ben öldükten sonra onlara ve
rilecek gelir5m eyi hayat yaşa
malarını temin eder. Fakir düş
mezler. Bunu dahi yap3cağına 
yemin eder misin? 

Hanri üçüncü defa olarak: 
- Yemin ediyorum. 
Cevab :nı verdi. Fransova 

kardeşini kucaklıyarak: 
-Peki, artık yüreğim rahat

landı, gidebilirim... Biliyorsun 
ya yemin ettin ... Sakın unutma! 
Emanete hiyanetl k olmaz! 

Dedi. Yiğit delikanlı hemen 
atına binerek, geniş meydanda 
kılınç parıltı ve şakırtıları ara-
sında toplu bulunan iki bin su
varinin kumandasını alarak yola 
düzüldü. 

Fransova bir dakika kadar 
Marjansiyi gözyaşları arasında 
seyretti. Çünkü aşkı, çocuiu 
ve gençliği orada idi. Titriyen 
kalbini de orada bırakmıştı. 
Ağladı ... Kirpiklerinin ucundan 
dökülen sıcak göz yaşları ara
sında sevgilisinin oturduğu evi 
görmeğe çalışıyordu. Etrafa 
bakmıyor ve mütemadiyen ağ
hyordu. Fakat gece karanlık, 
vadi simsiyah, göy görünmi
yordu. Bunun üzerine: 

- Jan! Elveda Jant 
Sözlerini mırıldadı. Kolunu 

kaldırdı. Şatosunda seyre da
lan ihtiyar babasını selamladı. 

Ve işitebileceği bir sesle: 
- ileri! Ölüme kadar gide· 

ceğizl.. 

Diye bağırdı. 
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Onlerinde Habeş ordusuna rastgelmiyen 
koldan ilerliyor ar •.• Italyanlar •• uç 

Fakat Veliahtın 
Müstahkem 

kumandasındaki Habeş 
mevkilerde Italyanları 

kuvvetleri tabiaten 
beklemektedirler 

Adis-Ababada seferberlik emirnamesi imparatorun sarayında büyük merasinıle 
ilan edildi - taJyan elçisi Adis-Ahabayı hıraknıak üzeredir. 

RuZVEL T "1914 ÇILGINLIGININ TEKRAR EDİLMEK ÜZERE OLDUGUNDAN KORKUYORU 
BİRLEŞİK CUMHURLUKLAR HER NE uLURSA OLSUN BİT ARAF KALACAKLARDIR,, otYO 

Paris, 2 (A.A) - "Paris So
ir,, gazetesi Adis -Ababa özel 
aylarından aldığı bir telgrafı 
neşretm ktedir. Bu telgrafta 
denildiğine göre tahminen 200 
bin kişilik bir ltal!•an kuvvet i 
üç lcoldan Musa Ali böl~esine 

Üstte : JJir /lcıbt•ş siibayı 

girmişlerdir. ltalyanlarla Dana
kili kabileler arasında derhal 
müsademeler başlamış ve bir 
çok kişi ölmüştür. Fakat ltal
yanlar şimdiye kadar asıl Ha
beş askerlerile daha karşı kar~ 
şıya gelmemişlerdir. 

Habeşler bekliyorlar 
Adis - Ababa 2 ( A.A ) -

Dessyedeki Habeş kuvvetleri
nin baş komutanlığını yapan 
Habeş Veliahdı, Habeşistana 
giren ltalyan kuvvetlerini hırpa
lamak için bütün tedbirleri al
maktadır. 

Harbı kısallmak için 
Londra, 2 ( A.A ) - Genel 

olarak kabul edildiğine göre, 
mubasamayı kısaltmak için ya
pılecak zecri tedbirler alınma
dan evveJHabeşistana yapılacak 
sılih nakliyatı üzerindeki am
bargonun kaldırılması lazım gel 
mektedir. 

lngllterede toplantllar 
Londra, 2 ( A.A ) - lngi

liz kabinesinin bugün saat 11 

lngiliz kıralı dış işleri bakanı 

Sir Samuel Hoar'i ve onun ar
kasından sü bakanı Halifaks'i 
yanına kabul etmiştir. 

Ualyanın Habeş elçlsl 
Adis-Ababa 2 (A.A)- Roy

ter Ajansının bildirdiğine göre 

Ruzveltln dlyevl: Çll
ğınhktan korkuyorum 

Sandiyago, (Kaliforniya, Bir
leşik Amerika devletleri) 2 
(A.A) - Başkan B. Ruzvelt 
Amerikan donanmasının ma
nevralarında bulunmak üzere 
ha reket etmeden evvel verdiği 
bir söylevde, Amerikanın harb 
takdirinde bita t af kalmak hu
susundaki kesin kararını bil
dirmiş ve bazı ulusların 1914 
çılğınlığını tekrar edeceklerin
d en korktuğunu söyledikten 

manyanm ne gibi bir dur . 
tutacağını anlamak üzere logt 
liz büyük elçisinin teşebbüste 
bulunduğu hakkında şayiala 
deveran etmektedir. F ekat sa 
lahiyettar mahafil bu teşebbii'" 
sün daha henüz yapılmadığıO• 
söylemektedir. 
Habeşlerle mUsadern• 

olmamı,tır 
Adis-Ababa 3 (A.A)- Ha

beş hükümeti Musaali dağı 
yakınlarında çarpışmalar oldu
ğuna dair dönen dedikoduları 

Habeşli/eti vatan müda/ aasl!la çağmyor - Adis-Ababa ganııda halk smıra gide11 askerleri selamltyor 
Altla : Asker dolu trenler • Süel bando ulusal havalar çaltvor 

ltalyan elçiliği evrakını demir- sonra demiştir ki: 
yolu durağına göndermekte ve " Deniz aşırı kıt'alarda her 
vesikaları bahçesinde sakla- ne olursa olsun Amerika bir 
maktadır. kenarda serbest kalmalıdır. 

Adls-Ababada 
seferberlik 

Pariş, 3 (Ö.D) - Adis-Aba
badan bildiriliyor: Bugün saat 
on birde imparatorun sarayın
da bir çok kabile başkanları
nın huzuru ile genel seferber
lik ilan edilmiştir. Seferber-

lik haberi bütün memleket
te davullarla halka dHdiri ' miş· 
tir. Bütün Habeşistanda baştan 

başa heyecanlı insan dalgaları 

harekete geçmiştir. imparator 
seferberlik emirnamesinin neşri 
münasebetile Habeşlilere hitab 
eden bir beyanname de çıkar
mıştır. Bunda müstakil ve hür 
yaşamak istiyen bir ulusun 
gözleri daima ufukta, elleri te
tikte olacağını Habeşlilerin ta
rihsel Varlıklarını korumak için 
şerefle ölmeye hazır oldukları
na güveni bulunduğunu bildir-

Amerikanın Cumur başkam sı

fatiyle ben tekrar ediyorum ki · 
Amerikan ulusu ve Amerikan 
hükumeti bttün dünya ile bar>ş 

içinde yaşamak istiyor ve ya· 
şayacağı kanaatındanır. ,, 

Bay Ruzvelt bütün ulusların 
en sonunda Amerikanın 11 pek 
iyi komşuyum,, ülküsüne bağ

lanacakları ümid.ini gösterdik· 
ten sonra Almanyadaki dini 
krize temas etmiş ve şöyle 
demiştir: 

"Amerika infirad lehindeki 
ulusal duygusu her ne olursa 
olsun kanun önünde hürriyet 
ve adalet prensiplerini ihlal 
edildiğini gördüiü vakıt derin 
bir endişe duymaktan hali 
kalmaz.,, 
Ceza tedblrlerl önünde 
Almanya ne yapacak? 

Berlin, 2 ( A.A ) Zecri 

yalanlamaktadır. f{of' 
Adis-Abaha 3 (A.A)-: b• .. 

ter aylarından gelen bır li~ , 
bere göre genel sef~r~er edil'" 
bu gün saat 11 de ıl~!' or· 
diği resmen ba?er verıhY HarP 

lstanbul 4 ( Ö.D) - ~olS 
haberleri burada beY~ b-••'" 

'k' cı ..karşılandı.Gazeteler ı ıo 

lar yapıyorlar. ---
• 1 Et kaçakçıların 

T akibederken 1ı·· 
l ~. y• 

Salih dede mezar ıg kl'yell 
be 1 

• nında et kaçakçısı J;.ı.•• 
belediye et takip ıneınu:u910d• 
ve Ali bir ada~!~ . ar :rıııllt" 
bir çuvalla geçtıgını g .. claO 

kaSI•• · 
lerdir. Bu adamın ad tıak•P 
et kaçakçısı Ahmed e J;.ıi• 
ediyordu. Takip ıneınu!/'1 diY' 

- Sen ne istiyor~un l ,ilılı 
Ahmedin üzerine bır eıneıoaıt' 
atmış ve Ahmed de tut• 
lara tecavüzde bulunınuŞurlıar•"' 

Zabıtaca et takip ıneın 5jlıb" 
nın vesikasız taşıdıkları ~ 
ları alınmış ve tahkikata 



Vuruşmalar genişlerse 
ltalyanlar lngilizlerin dağ gibi 

Gemilerine karşt koyanıazlar 
BiR MÜTEHASSIS -ASl''ER BOYLE-SÖYLIYOR 

:'!'Je:ık_deki swasal du111mun rok gergi11/rşm1.ş old11f!11 bu sıraıarda, Akdmiz dcl'lelletinifl doflanma k11v~·et/eıi
hı btıbırleıiy/e kıyaslamak faydasız bu şev olm11·araifı ırin, eski Avustun•a - Marmislan imnaral01/11[funu11 haflı 
b~rp eemisi kumandanlanndan ron Avav'111 bt: mrı·zu İIZf'lf/lde " Noyes Vi11rr /11/110/,, da yazdığı 
1ğ2{azıvı ok11r/anmıza sumıııoıuz. 

tonda yılı şubatında Vaşing- .... ..,...,.,.,-. __,,,.,......,....,.,..........~ 
la Yapılan donanma and 
~:~:s1ında, lngiltere, Fransö 
•etı ~ ~a arasındaki deniz kuv
na e~ının nisbeh 5:1,75 idi.Bu
b· gore büyük Britanyanın 525 

•n tonl k F da 
17 

u . ransa ile lta!yanın 
ha b S bınşer tonluk mu-

re e g ·ı . tö l emı en olacaktı.Kruva-
~ r :r, destroyerler ve denizaltı 
"ernıler· h kk . ın 1 a ında bır andlaş-
le ar· ~apılrnamıştı. Uçak O'emi-

ınıu . b . o 
nın 

13 
nıs eti büyük Britanya-

Yan S,000 ton Fransa ile Ital
sını~~ da 60,000 er ton o hıra k 
da andırılrnışh. Bu andlasma-

zehirl' ~ 
&ak d' 1 gaz kullanılması ya-

B e ılnıiştir. 
Fra~ duruma göre, ltalya ile 
Ya :~n~n do.nanmaları bir ara
Britg rnış bıle olsalar, büyük 

anya 5·3 S · b · k -•ında ' · , nıs etı arşı-
iist" gene her ikisine de çok 

un bir d B" urumdadır. 
gah~Yük Brit 1nya 1925 te tez-

ara koyd w .k. Perd ugu ı ı tane sü-
Ytl retnot'u bu tarihten iki 

sonra bitird · 
Nelson Rı. 

dern ve od ney, en mo-
dırıl savaş araçlarile silahlan

mışlardır. 40000 tonluk çe-

lik w /11gilizletin 
gir ~gını, her biri 50.000 bey-
23 5 duvvetinde buhar türbinleri ' e . 
ltıektcd·nız ıni)i hızıyle yürüt-
leştiri' 1

.r. Üçlu taretlere yer· 
9 ta •rnış olaıı 40 6 santimlik ne t , 
ağ11J w op, her biri 1060 kilo 

ıgında 6 
"urınak tane gülle sa-

B tadır. 
b U daw 'b' İtind g gı ı gemilerin her 
ltıak .e. torpidolara karşı koy
•anti~Çın 6 çiftli tarette 15,5 

etrelik 12 satıtirnet . top, 6 tane 12 
lopu rehk uçak müdafaa 
k ıı, ıvta ayrıca 27 tane de ma-
l . op 
'tler· . vardır. Akdeniz dev 
k ının bu b·· .. k 
ilrş1 k uyu zırhlılara 

~e ku oyabilecek aynı de;.,er 
8 vvette . . .s 

undan b gemılerı yokt'1r. 
3 ltıub aşka on tane dretnot 
le · arebe krov · ··(b · tına~ ll ı .>ru u gemı-
~a ..ı gır topları . .. ' .. 1 • 1 1'1tt f • 1 •ıuıc surat_erı 

ngilt~rni:kat z~rh.arı zayıftır.) 
Ilı tanı aktıf donauması-
hpılana~aınaktadır. 1918 de 
ttbe kru\t u~ .~dındaki muha
dt, dün azoru, bugünkü gün-
an.. , Yanın en b·· .. k 
.qo atı· uyu ve en 
tonluk1

0~~b gemisidir. 46,000 
'-tunlu w bu zırhlı 262 metre 
lindelunda 32 metre genişli-
di w • ır. Bu · ıı zam gemıye hız veril-
lııülerek ao, 10 metre suya gö-
( S7,4 k'l saatta 31 deniz mili 
'-'aktad,; ome~re ) sür'at yap
Uçak t · lngıltere, hepsi 200 
uçak aşıyan 6 tane b.. ..k g . . uyu 
20 büyu~mıstle birlikte ayrıca, 
ktu\taıörü ve 48 tane küçük 
7o den· 'ı 158 destroyeri ve 

ıza tı g .. 
~ ernısı vardır 
r-ıa . 

Yada, ltalyanlar 
ltalya UstUndUr 

Çok, tor' .
80

" yıllar içinde daha 
va fil 1 pıdo, denizaltı ve ha-
h o anna .. 

Üyijk e . onem verdiğinden 
tane estin:; olarak elinde dört 
Yanların 1 retnot vardır. Ital
deıtr0y' . uçek gemisi, altmış 
de11iıaı~rı, e ~s. torpidosu, 72 

g mısı 45 hücum mo-

/-tansızlamı Dıwkr1k zuhltsı 

törbotu 19 hafif ve on tane temerküz ettirilmiş ağır topçu 
ağır kruvazörü vardır. ateşine uzun müddet dayana· 

Uçaklara gelince, ltalya bu m1yacak bir durumda olan Mal-
bakımdan Akdenizio havalarını ta, Mısır ve Cebelüttarık gibi 
egemenliği altına almıştır.Buna yerleri vardır. ltalyanların zayıf 
karşı İngilizlerin de, bir yandan tarafları ise, birinci derecede 
Süveyş kanalını öbür yandan Akdenizin kapanması ikincisi 
Cebelüttarığı kapamağa ve do- de kıyılardaki şehirlerinin bom

layısile Akdenizi tecrid etmeğe 
ve bunun sonunda da hava 

yolları ikinci derecede kalaca
ğından, harp çıkınca İblyanları 

Vi/SO!l Zll llıt:,t 

doğu Afrikasmdaki harp cephe
lerinden ayırmağa yetecek geniş 
ölçüde araçları vardır. Zaten 
daha şimdiden, İngiltere, Mısır 
üzerinden uçulmasını yasak et
miş olduğuna göre, bu gibi 
uçaklara ateş edileceği de ta
biiğdir. Böyle olmakla beraber, 
ltalyanlar da Sicilya ile Tunus 
arasını (75 deniz mili - 140 ki
lometre) kapamak suretile Ak
denizi ikiye ayırabilirler; yani 
Cebelüttarılda Malta veya Sü-

bardıman edifmesi meselesidir. 
Büyük zırhlı bakımından, 

Fransanın donanması ltalyan 
donanmasına önemli derecede 
üstündür. Bugün, Fransanın 
altı tane eski ve dört tane de 
yeni dretnotu var. En yeni zırh

lısı bu yıl bitmiş olan Dönke
rek adlı harp krüvazörüdür. 
Bu gemi, yalnız 8 tane 33 san
timlik topla silahlanmıştır. Bu 

gemi sınıfı, Almanların son sis
tem kruvazörlerine karşı yapıl
mış olup hattı harb gemisiyle 
zırhlı kruvazör tipi arasında 
bir şeydir. 

Almanların 10.000 tonluk ve 
altışar tane 28 santimlik topla 
silahlanmış, 26 not süratinde 

olan bu kruvazörleri, süratli 
olduklarından kendilerinden 
kuvvetli olan dretnotların ö nün
den sıyrılıp kaçabilirler bir 
kudrett ~ idiler; ancak, geri 
kalan bütün gemi tiplerine üs
tün bir durumda buhınuvorlar· 
di. Fakat Fransa 26,000 ton 
büyüklüğünde 30 not süratin-

Jtatyaıı zahltlatmda11 Pola 

veyş arasını kesebilirler. lngi- de olan Döokerki yaptıktan 
lizlerin donanma üssülhareke- sonra, Almanların bu sınıf ge-
leri olan Cebelüttarık ve hele milerine üstün bir hale girdi. 
yakın bir durum içinde oluşu Bundan başka Fransanın, iki 
dolayısile Malta adası ltalyan- uçak gemisi, 10 ağır ve 15 
ların uçak hücumlarına birer hafif kruvazörü, 75 destroyeri 
hedeftir. ve torpidosu, 108 denizaltı ge-

Her iki devletin de süel za- mısı var ki, bu bakımdan 
yıf tarafları vardır. lngilterenin hepsinden ilerde bulunuyor. ........... 
Bulgaristan'da Yugoslavya 
O.. f. ·d Ordusu manevra yabıyor 

r 1 1 are Belgrad, 2 (A.A) - Yugos-
Belgrad, 2 ( A.A) - Öğre- lavyanın ikinci ve dördüncü 

nildiğine göre Bulgar başba- orduları ikinci ordu komutanı 
kanı 8. Toşef'e karşı tertib general Eristiç'in idaresinde 

Brisko bölgesinde manevralar 
yapmaktadır. Bu manevralara 
piyade, süvari, topçu, istibkAm, 
hava kuvvetleri, motörlü kıt'a
lar ve sağlık kıt'alarından 30 
bin asker ittirak etmektedir. 

olunan bir suikasd neticesinde 

bütün Bulgaristanda örfi idare 
ilan edilmiştir. Suikasdi tertib 
edenlerin bütün ele batılan 

yakalanmııbr. 

Seferberlikten sonra 
söylev:··· ~verdi Mussolini bir 
Süel tedbirlerle, savaş "Süel mahiyette tedbirlere 

Hareketine savaşla cevap vereceğiz,, diyor 

20 milyon başıbozuk 
Roma, 3 (Ö.R) - Dün öğ

leden sonra saat 15,30 da sivil 
seferberlik ilan edilmiştir. Bay 
Mussolini saat 18 de Venedik 
sarayı balkonunda çok ateşli 
bir söylev vermiştir. 

Roma, 2 (A.A) - Buglin 
saat 15 - 30 da bütün ltalyada 
genel sivil seferberliği yapıl
mıştır. 

Roma, 3 (Ô.R) - Dün saat 
15 de V enedik sarayı önünde 
bugüne kadar eşi görülmemiş 

bir nümayiş yapıldı. Venedik 
sarayına giden caddeler ve so
kaklar yüzbinlerce kişinin teş
kil ettikleri insan sellerile dol
muştu. Düçenin söylevini bü
tün halkın duyabilmesi için 
şehrin her tarafına hoparlörler 
yerleştirilmişti. 

seferber 

Mussolini Venedik sarayının 
balkonunda etrafını alan parti 
başkanlarile birlikte görününce 
"Düçe .• Düçe .. " sesleri Roma· 
nın ufuklarında dakikalarca 
dalgalandı. MussoJini muazzam 
gösterilerle karşılanan söylevini 
verdi. Bu söylev sık sık surekli 
alkışlar, "Habeşi isteriz,, ses

Faşist sekreteri bir beya!l!lame;•ı okw 

lerile kesiliyordu. ölülerinin hatırasını taşıyan dır. Ekonomik mahiyette zecri 

Roma, 2 (A.A) - Saat 18/30 
da nutkunu söylemeye başlıyan 
Duçe ezcümle demiştir ki: 

Fransanın bu zecri tedbirlere tedbirleri fedakarlık ruhu ile, 

iştirak edebileceğini zannet- disiP,lin ile ve cesaretle karşı-
mediğim gibi hakiki lngiliz lıyacağız. Süel mahiyette ted-

"Memleketimiz tarihinde mü
him dakika gelmek üzeredir. 
Aylardanberi amacımıza erişe
bilmekliğimiz için aldığımız 

tedbirler ilerledi. Son anlarda 
bu tedbirler daha çabuk iler
ledi. Amacına doğru ilerleyen 
yalnız ordu değil, ordu ile bir
likte yürüyen 44 milyon Ital
yandır. 

1915 de lta)ya mukaddera
tını itilaf devletlerinkiyle bir· 
leştirdi. Bir milyondan fazla 
yaralı ve ölü verdi. Müşterek 

zaferlere hizmet ettikten sonra 
diğer devletlere düşen gani
metin yalnız kırıntılarını aldı. 

Zecri tedblrler 
Cenevrede tedbirlerden bah· 

sediliyor· Fakat ben ltalyan 

ulusunun da beraber bir ulus, 
medeni uluslar arasında yer 
almaya gayri layik bir ulus 
olan bir Afrika memleketi için 

M ussa/mi ııskerler ömilldeJı gcciyor 
kan dökmek istiyeceğini zan
netmiyorum. 

oı,e kar•• dl' 
Bununla beraber zecri ted

birlerin ittihazı mümkün oldu
ğunu da bildirmekliğimiz lazım-

lığın bir Avrupa anlaşmazlığı 
cesametini almaması için eli
mizden geleni yapacağız. 

Roma, 2 ( A.A ) - Bugün 
kü sivil seferberlik emrine 20 
milyon Italyan icabet etmiştir. 

te da halk sUkOnla dağıldı 
Roma, 3 ( A.A ) - Dünkü 

seferberliğe iştirak edenlerin 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

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

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

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

av saçması şenlik fiıekleri inhisarlar baş sabcısı 
S. 4. 5 - 6 3-20 3219) Avni Nuri Meserrttci oğlu 

birlere, süel tedbirlerle, ve sa· 
vaş hareketlerine savaş hare
ketlerile cevap vereceğiz. Bir 
müstemleke isi olan anlaşmaz-

sayısı yirmi milyon olarak kes
tiriliyor. 

Romada saat 19 dan sonra 
halk ~ükünla dnğılmıştır. Gece 
bütün binalar donanmıştı. Şehir 
her zamanki görünüşünü almış
tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Yaralamı' 
Karataşta Hamam sokağında 

Hasan ve Kadir arasında la
ğım meselesinden kavga çık
mış, Hasan kürek sapı ile Ka
diri başından yaralamıştır. 

Yangın baflangıcı 
Karşıyaka orta mekteb bah

çesinde kurumuş ağaç yaprak
ları ateş alarak yangın çıkmıı 
ve derhal söndürülmüştür. 

Hırsızhk 

Osmaniye caddesinde iplikçi 
Abdullah oğlu Şükrünün dük
kanından bir top basmayı ça
lan Ali oğlu Hüseyin yaka· 
lanmıştır. 

Çocuğu yaralam•• 
Karataş tramvay caddesinde 

köfteci Bekir oğlu Hacı Şerif 
himayesi altında bulunan on 
yaşındaki Kemale tekme ve 
rakı şişesi ile vurmuş ve ba
şından yaralamıştır. 

Nara atmı•lar 
Keçecilerde Karakol arka

sında Mehmed Ali, İsmail vo 
Ali sarhoş olarak nara attık
larından tutulmuşlardır. 
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''Allahlar eyleniyor,, 
Yıldızlar nasıl evleİıir ve nasıl 

Ayrılırlar? Joan Blandelin macerası 

B filmin u re i 
Çok kimleri beğe ıy ? 

o 

Parkere göre 
Hükümdarları 

• Allahlar 
eyi en i y o r,, 
filminde çok 
muvaffak 
olan Jan Par
ker Fransız 
sinemacılığın 

dan bahse
derken diyor 
ki : " Dünya
nın en meş-

Greta Garbo'yu 
arasında saymal< 

• s1nemanin 
l~z dır 

hur sahne va
zi le rinde n 
olan Rene 
Kler batıra 
getirilmede o 
Fransadan 
bahsedilemez 
" Allahlar ey 
)eniyor " fil
minde onlar-
la çalışma or 
taklığımd a n 
gurur duy
maktayım. 
Kordanın bu 

film için ter
tip ettiği ekip 
ten bilhassa 
memnunum. Muvaffakıyetimi \ 
bazırlıyan sahne vazii Rene 
KJer nasıl ideal bir rejisörse ı 
partönerimin de idela bir par
töner olduğunu söylemeliyim. 
Görüyorsunuz ya ne kadar ta
liJiyim. Düşününüz bir kerre : 
London film tarafından angaje 
\!dildiğim zaman daha kiminle 
birlikte oynıyacağımı bilmiyo
rudum. 

En çok befiendl§lnlz 
hangi artlstlerdlr? 

Bana sormuşlardı: "En çok 
beğendiğiniz artist kimdir?" 
Size yalnız adını söyliyeceğim 

fan Pakrr 

"Ala dediler. Siz de onunla 
oynıyacaksınız.,, 

"0 dakikadaki sevincimi ta
rif edemem. Robert Donat ka
yıdsız şartsız hayranlığımı çe
ken biricik artisttir. 

"Yıldızlar arasında başka 
sevdiklerim, takdir ettiklerim 

Oreta Oarbo To/stoyun " Anna Ke1e11in ., eselini temsil ederkea 
demiştim. Zira onu daha şah- de var, elbette... Fakat bun-
sen tanımamıştım. Böyle iken ların çoğu kadınlardır. Ve 
Monte Kristo filminde o kadar hepsi de Hollyvood'tadırlar. 
çok beğenmiş, ve takdir et- Katerin Hepburn, Helen Ha-
miıtim ki... Bu artist Robert yes, Greta Garbo gibi.. 
Oonat'tı. İlk ikinciler cok candan 

l 
i 

Vilyam Povelle evlenmek üzeıc olan }an ffanov 
Londra, (eylül) - İngiliz firma mukavelesini yenilemek Sembollk elmaslar 

arkadaşlarım ise de üçün- studyolarından birinde Korda - niyetinde olmadığını bildirmiş- Joan Blondel, Jorj barnesl~ 
cuyu şahsen biç tanımam. 1110 "Gelecek dünya,, fil rr i tir. Sylvia filim çevirsin çevir· nişanJandığı zaman nişanbsııı 
Kcndis yle hiçbir zaman görüş- hazırlanmaktadır. Bu film iç:n mesin bu parayı almakta idi. dan aşk sergüzeştlerini ç.olı 
mek fırsatını bulamadım. Hal- lngilterenin en güzel GirJsle- Conşlta Montenegro sevimli bir surette se~bob~' 
buki çalıştığımız stüdyoda loca rinden dört ~üzü seçilmiştir. Con9ita Montenegro Holly- eden bir altın ve platin bileıılı 
onunkiden iki kapı ötededir. ''gelecek dünya,, da ğüzel kız- voodun çok sevilen bu lspanyol hediye olarak almıştı. filb•" 
Böyle iken görüşmemiş bulun- lar eksik olmıyacak demek... yıldızı Raul Rulyenle evlenmiş- kika bu bilezikte işlenen 1110" 

mamıza hayret etmeyiniz. Zira Hollyvood (Eylul) - T.anın- ti~. On altı . yaşında san'ata lifler minyatür bir telefon b~ 
Greta locam önünden geçer- mış yıdızlardan lda Lubınoyu gıren bu artıst bugün yirmi üç şında birleşen iki kalbi tedl 
ken sanki elinde bir şemsiye Hollyvood~ kadar takip etmiş yaşındadır. e liyordu. Nişan yüzüğüne ~: 
tutuyormuşçasına dimdik yürür olan annesı Constance Emerald Sinema ılanları için r ·ce bir çocuk arabası şeklı d 
ve başını çevirmiş bulunur. dahi Katerin Hepburn'un Her sene Amerikada sinema c' ~ yapılmıştır. Bukadar ınes~ .. 
Fakat onun bu durumundan "Sylvia Scarlett ,, filminde ilk ilanları icin bir miJyar frank ,. örün en çiftler ansızın aY ..., d' bO .. 
gücenmiş değilim. Hatta ken- defa olarak sahneye girecektir. sarfediJir. Bütün dünyada her t '"l ağa karar verdiler. Şinı ı . i 
disine karşı saygı ve sevgim . Constanc~ Benett Hollyvvd hafta sinemaya gidenlerin ye- ~ :mma davasının nıesneclı: .. 
asla azalmamıştır. Ne bi'eyim cıvarmda bır şato. yap~rmışbr: kfınu 200 milyon kişidir. Ve u · uşmayı imkansız kiJan te il 
hükümdarlar, isterlerse d nema Bu~ası Fransız arbstler!n telakı bunun yetmiş milyonu Birleşik ı -:;at, karakter ayrıkları teş1' 
hükümdarları olsun!ar üzeri ı de yerı olmuştur. Amerika Cumhuriyetleridir. Bir e<l ecektir. Muzibin biri Jo~ 
derin bir iz, bir tesir bırakır- Sylvla Sldn&y tek filmin yapılmasında 276 Blondelle bir sed şeklinde 1 
lar. Onların sanat taçları göz- Sylvia Sidneyi 37500 frank çeşit endüstrinin alakadar bu pılmış cici bir madalyon S"50" 
lerimi kamaştırır. ,. haftalıkla angaje etmiş olan lunduğu tesbjt edilmektedir. dermi tir. ..,,.. 
....•............................•.................................••..•....••••........••.......•...•.••••••.......••.....••....•.••••........ ~ .......................•... 
Kızıl haç ve harpı Biliyormusunuz ki? •• , Boks şampiyonluğu 1 Toprak içinde buluııaJI 

1 .1. K 1 h t . Kadınlara ver veımek: Yahudi Boksör Maks Bir'in elmas 
ngı ız ızı aç sosye esı dd- d.. - tt • bok .... e 

genel direktörii General Harold Bir lngiliz gazetesi tramvay, _ 
0~ unc~ ~a.vnn a.:en~l • Bombaydan bildirild•s:da 

otobüs, vapur gibi yerlerde sti~r 
1 

oe uıs eAyenı .mkesdı e nek- göre Madras şehri civ: ... .: F av kus, sosyetenin Habeşistana ce enen maç merı a a pe d nifltJI' 
doktor ve ilaç göndermek üze- ayakta kalan kadinlara erkek- büyük bir ilgi uyandırmıştır. b~lu~an. Avust~rya .. :erkeP bit 
re olduğu haberini yalanlamış· Jerin yer vermesi doğru olup Bu maçın bıraktığı para bir bır çıftçı, topragı su tat•" 

milyon doları geçmiştir. taş çık~ış ve bir ~ınaP ,oo,. 
tır. Sosyeteye Cenevredeki ar- olmıyacağı hakkında kadın Maks Bir yeniJdikten sonra fından puayenesınden padil' 
sıulusal merkezden böyle bir okurları arasında bir anket Pariste çıkan L'Entransijan bunun penbe renkte ço~ all"' 
emir gelmemiştir ve gelmeyince açmıştır. Gelen cevapların bü- gazetesiue yazdığı bir yazıda bulunan bir elmas oldoğUkırat 
de böyle bir harekete geçmeye yük bir çoğunluğu menfi rey haklı olarak ve çok dürüst laşılmışhr. Bu taş 30 
imkan yoktur. . I d. 1 ·ı· f bir şekilde dövülmüş oldu- ağırlığındadır. bit 

vermış er ır. ngı ız eminist ğunu kendi ağziyle itiraf Çiftçi bu taşı Bornbayda ... 
Harp çıktığı takdirde eğer kadınlarının ileri sürdükleri fik- t · t• E k" · d k O R aya, Y 

k 
e mış ır. s ı şampıyon i- uyumcuya 660 upY tıt 

genel merkez ızıl haç teşki- b k d k. · d' k d h tııııf re göre ir a ın ya erkek yor ı: şım ıye a ar emen ni 495 lngıliz lirasına sa lı 
}atından oraya ilfıç ve doktor g ibi çalışır, şu halde her alanda hiç bir ciddiğ yenilemeye nğ- B t h b alan bir çol 
gönderilmesini isterse o zaman b d ramamış olmam benim çene- M du al.şlı a••terde beride bU .. 

onun gi i avranmaya ve ken· · J k . . a ras ı ar, o e 3 r• 
ltaJyanlara ve Habeşlere fark mın sarsı maz uvvetıne ınan- d kl b" k t a }arı paz 

disine özel imtiyazlar isteme- dırmiştı Fakat Bradok'un deh- u arı ır ta ım ş . · ·0 bd 
gö:ı:etmiyerek bakmak üzere 

bir kurul gönderilmesi imkanı 
olabilir. 

Harpte gönderilecek bir ln
giliz yardım heyetinin her iki 
tarafta da iş görüp görmiye
ceği bir meseledir. O zaman 
bu nokta. lngiJiz harp bakan
b2ından sorulacaktır. 

l · çıkarmışlarsa da hiç bırıo• meye mecburdur. Ve yahut ki şe t i yumrukları ben'.m bu yan-
1 

dığı ao .. 
çalışmaz, evinde oturur; şu lış kanaalımı değiştirdi. Luis nevi ve değerde o nıa 

beni sayısız defalar yere şerdi !aşılmıştır. • ••••• ····: 
halde de bütün gün çalış- ve pazusunun kuvvetiyle çok ............................ d·~ ·niıı ye 

niliş şekli artık ken ısı . Jıjıl 
mış olan bir erkeğ;n bütün hakh bir galibiyet kazandı. 'd . d.. sine ılll • 

h Öte Yandan Şı.mdı'kı· du··nya nı en rınge onme L1.1is';ıa gün ra at etmiş bir kadına b k C e şampiyonu olub maçı seyretmiş ırakmıyaca tır. o f4el 
yer ve~~esi. do~~~ olmaz. Bunu olan Bradok da demiştir ki: büyük bir istikbali var· ~ 
pek lo11k hır duşunce bulmıyor " Maçın neticesine kadar Bir'e halde kendisiyle karşılafl)ı.tit• 
musunuz? - itimadım tamamdı.Fakat onun ye- mız ·R'ÜD yakında tıelece 
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F ransanın [bir şehrinde 
Kanlı bir facia oldu 

Bir aşı~ metresini, rakib. ni, bunun 
Babasını ve bir yabancıyı vurdu 

Ve bir çiftliğe ateş vereli 
~~~~--.... ·----··-~·----~~~-

Parls 2a EylQI olan çi~çi Y orlevin yanına 
Betün kazasının Seut Hiler gitti ve oğlunun hareketinden 

tinyi Lezer adlı iki köyü bi; dolayı şiddetli sitemlerde bu-
k atil ve kundakçı tarafından lundu. ihtiyar ç.iftçi omuz silk-
N aııa ve ateşe bulanmıştır. tiği için, kat il tekrar silahını 
d eskr Vladislov adlı 24 yaşın- çekerek üç kurşunla bunu da 
k a bir Leh zıraat amelesi bir yerlere serdi. 

aç aydadanberi Linyide çalı- Kuduran ve kanı başına vn-
flYordu. Bir mUddettenberi o- ran Lehli bu yeni cinayet-
:~ çatık tavrı patronunun ten sonra bir sıçrayışda 

1 katine çarpmıştı. çiftliğe girdi ve samanlığa 
M Nestor Vlodislav 24 yaşında ateş verdi. Yangın d:ğer kom-

arya adlı bir Leh kızıyla ta- şu çiftliklere de sirayet etti. 
~llU!t~: Bu da, Livyi yakının- Kargaşalıktan istifade eden 
li'l kuçuk bir köy olan Sent katil kundakçı kaçarak yine 
Ç~krde çiftlik hizmetçisi idi. bisiklete atladı ve evine dön-
v geçmeden genç kadın mek üzere Linyi yolunu tuttu. 
atandaşının metresi oldu. Canavar bir siklisti de 

b Nestor Vladislav hoppa olan öldürily or 
u kadından şüphe etmeğe Evine dönerken yol üzerin-

Ve kendisini aldattığını zan- de Andre Patniye adlı 20 ya-
netnı .. b b d . ı ege aşlamıştı. Dün bu şında genç ir ma encıye 
g~n~ın doğru olduğunu kendi tesadüf etti. Bu delikanlı, 
oıuyle görerek vahşi bir ka- yangın çıktığını görerek 

tar verdi. yardım için bi· ikletle oraya 
li~ece olunca, bisikletine at- gidiyordu.Gözünü kan bürüyen 
re ~ ~e Sent Hilere gitti. Met- Leh.i bunu da Jorenin küçük 
ç Slftın çalıştığı çiftliğe yavaş- oğlu sanarak pusuya yattı ve 
a Yaklaştı ve Marya'yı bir dı- iki kurşunla kanlar içinde ye-

\tar d'b• d 
d 

1 ınc!e Rene Jorle ismin- re serdi. Son:-a eTine dön ü, 
e b" lt'k ır Fransız delikanlısiyle kendi göğsüna bir kuışun çekti 
~~ne suhbet halinde buldu. ise de ancak hafifce yaralandı. 

4· l ıçbir söz söylemec1.en Vla- Jandarmalar bu cinayetlerin 
e~· av hunJann üzerine ates kurbanlarından henüz ölmemiş 
k ı. l<adıu hemen öldii. Deli• olanları topladılar. Bunla- · 
anlı da ağır yaralandı. rın hayatı teh ikededir. Yangın 

Kundakçı ve Uç da güç hal ile söndürülmüştür. 
ik' defa katil Bu sabah Mestor yatağında 

rörül kurbanını yere serilmiş hiç mukavemet göstermeden 
bin ııce, Vladislov bisiklete yakalanmış ve Betün hastanesi-
dfi. eijk son hızla Lüiziye dön- ne kaldırılarak muhafaza altı-

eınen kurbanının babası na alınmışbr. - ............ 
Nevyork'da Boks Maçları 

Milyonlar Kazandıran 
Çarpışmalar Etrafında 
Şınelinğin M;~-~;~;i Ne Diyor? 
Nevyok 'd 

ŞO.eli . - Alman hoksoru Biricik çare, Avrupaya gı e .. 
ceri ~f ~ Aınerikadaki mena- ceği anlaşılan Joe Louis'in At .. 
JaCQ~ ngunu iddia eden Joe manya veya başka bir yerde 
bokso s, Alman hoksorun Zenci Şimelingle karşılaşmasıdır.Zen-
lllaaı .rh ~oe louis il~ karşılaş- cinin çarpışmalarını inhisarı 

1 hm ı· h k j k 1 b ~yl . a ı akkında şunları altına alan Mi e o o s una 
enuftir: razı olabilir. Fakat o da çok 

ile ~~llıeling ş~mdilik Joe Louis para istiyecektir. Zira onun 
l<arn Pışmak nıyetinde değildir. fikrince Şmeling Joe Luis maçı 
diln era karşısında kaybettiği Detroite yapılırsa 30 Milyon 
kıı:• Şampiyonluğunu tekrar frank (3 milyon lira) getirebilir. 

nnıak · · B d Ş l b k llıelc i . ıçın raddoku yen- Ben e me inge o sör 
stıyor ve y - • · L · ·ı k 1 t · iorünu enecegıne emın uıs ı e arşı aşmasını avsıye 

dı J Yor. Halbu ki ben ipti-
. oe 1 ui ·ı k ıstef ~. s 1 e arşılaşmasmı 
kat.a~rn, z.kıra daha fazla para 

aca br. 

içinden cıroımaz 
~ 

Fakat . vaziyet 
~ok 

0
.. 

1 
ış oraya varmadan bir 

6UÇ ükf ' 
dır. B·ı· erı atlamak lazım-
firnd·•~· ıyorsunuz ki Şmelinğin 

1
"

1 ınen · tenber . acerı Alman Ro-
b. gdır ve N . h"k- . 
ır Yalıud' azı u umetı 

Yasak .1 menacer tutmasını 
edıyor. 

Şu halde A 
karşı k ' iman kanununa 
kay 0Yrnaınak için, Ameri

a ancak R t b sind 0 en erg idare-
rtıi e geldiler. Fakat b k d 

Yecekr . o s e e-
A111etik ır. Zıra Şmelingin 
Anıeru,::a ınenaceri sıfatiyle, 
altın.ı l ancak benim emrim 

\\a o duğ 
itle Yol' 1 unu ona mahke-

D· ~ ıy e bildirecemm 
ıger "b 6" • 

fezıa CJ etten Braddok çok 
Para ve ·ı d.k Şab lnpiyonlu ~ r~ ~e ı çe dünya 

ir gu ıçın Almanyada Zate:;x ~abul etmiyecektir. 
biitüu adıson stadyomu onun 
~tı~aç.larını inhisar altına 

ederim, zira çok para kazan
mış olacaktır. Halbuki Braddok 
ile önceden karşılaşırsa pekala 
mağlub olabilir, o vakıt da bü
tün ümidlere elveda! 

" " 
ltalyan boksörü Karnera'da 

Noysel'i yendiği takdirde, Joe 

Luis ile karşılaşmak istediğini 

bildirmiştir. Fakat Noysel'i 
yeneceği şüpheli. 

* •• 
Maks Boer kansile Kalifor-

niya'ya gitmiştir. istasyonda 
demiştir ki: " Kaliforniya'da 
dinleneceğim. Bir çiftlik satın 
alıb almıyacağımı bilmiyorum. 
Fakat bir noktada kararımı 
verdim. Boksu terk etmi
yeceğim. Joe Luis gibi bir 
rakib tarafından yenilmek 
utanç vermez. Eminim ki be
nim yenebileceğim daha bir çok 
hasimlar vardır." 

Maks Boer sıhhatta bcnze
yordu. Zenci boksörden yidiği 
müthiş dayaktan yüzünde hasıl 
olan yara ve berelerden eser 
kalmamıı sibiydi. 

illerde 
••••• 

Genel nüfus 
ayn ına hazır < 

istatistik Genel dire töl1"ü 
Ve uzman gezilerlnln 
Sonuçlarını anlabyor 
Numarataj ve sayım hazır

lıklarını teftiş için lstanbul, 
Konya, Seyhan illerine giden 
Başbakanlık istatistik ğenel di
rek törb bay Celfıl Aybar An
karaya döndü. Genel direktö
rün bu inceleme gezisinde uz
man Dr. C.Bürschveiler ve 
kültür bürosu direktörü B,Ce
mil de bulunmuştur. B. Aybar 
bu üç ildeki durumu şöyle an .. 
!atmıştır. 

"- lstanbu!da sayım danış
manı ile buluştuk ve lstanbu
lun türlü yerlerinde numarataj 
kontrollan ynphk lstanbul sa
yım bürosu ile lconuşarak bazı 
zorlukları gözden geçirdik. il· 
çelerin sayım hazır:ıklarma 

baktık. Bundan başka lstanbul
daki 10 ilçenin ilçebayları de 
kırk hamunbaya sayımda 

dikkat etmeleri lazım gelen 
noktalar hakkında bir konf e
rans verdik. Konyada aynı şe
kilde hazırlıkları inceledikten 
sonra sayım işyalan ae halktan 
1000 kişiye sayımın faydaları 
ve nasıl yapılacagmı anlattım. 

Ertesi gün yakın kamun ve 
köylerin numara ve sayım ha
zırlıklarını gözden geçirdik. 
Ayrıca iki ilçebayla bu işler 
için konuştuk. 
Konyaaın sayım hazırlıkları 

tal<dir edilecek kadar iyidir. 
Adanada da ayni incelemeler 
yapılmış ve binlerce kişinin 
toplandığı bir yerde sayım iş

leri uzun uzadıya anlatılmıştır. 

AdaNmın hazırlıklan da iyidir. 
Elaziz hattının onarılması uzun 
süreceğinden şimdilik merkeze 
döndük sayım gününe kadar 
fırsat bulursak diğer ilier de 
dolaşılacaktır. Genel duyu~ları
mız, sayımın bu defa g c. çen 
sayımdan daha iyi hazırlandığı 
merkezindedir. ,, 

" " " Hükumetimiz tarafından ge-
çen yıl gene memleketimize 
çağırılan Dr. C, Brüschweiller 

' sayımın sonucu alınıncıya ka-
dar memleketimizde kalacaktır. 
lsviçre federal hükumeti ista
tistik bürosu direktörü bulunan 
bu değerli uzman sayını işleri 
hakkında görülerini bir ayta
nmıza şu satırlarla anlatmıştır: 

- Gezdiğimiz yerlerdeki in
celelemelerine göre sayım ha
zırlıkları dikkatle yapılmıştır. 
Hele Konya ve Adanada. ke
nar mahallelerde ve küçük köy 
lerde sayım hazırlıkları çok 
yolundadır. Yalnız Istanbulda 

bazı mahallelerde henüz numara 

taj tamamlanmamıştı. Geçen 

yıl benim de bulunduğum sa00 

yım dcneçleri çok iyi sonuçlar 
yermişti. Diğer iller de Konya 

ve Adana gibi çalışırlarsa sayı 

mm bütün memlekette tam bir 
hasarı ile biteceğinden şüphe 
edilemez. -·-Ölçüler için bir 

Genelge 
Başbakanlık devlet yönetke 

ve kurumlarile devletten yardım 
gören diğer kurumlara ura y
lara ve bıraloğh sosyetelere bi
rer genelge gönderilmiştir. bu 

geneJgeye göre, elektrik, hava 
gazı ve su saatları ile diğer 

ölçü levazımlarının tip ve sis
temlerinin Ekonomi Bakan
lığınca onaylandığı ve bu gibı 
gereçlerin alınması için şart

name yapılırken bu esasın da
ima aranması ve bu suretle 
Avrupadan gelen bozuk ölçü
lere para verilmemesi bildiril
miştir. 

Komşularımızda 
Neler oluyor? 

Yugoslavya'da 
Politika gazetesinde okundu

ğuna göre iç işler bakanlığın
da, basın, seçim ve toplantılar, 
cemiyetler hakkındaki kanunu 
hazırlamağa memur komisyon 
yaptığı projeyi bakanlığa ver
miştir. Şimdi bakanlık asıl 
projeyi tertip ederek bC\knn
lar kuruluna sunacaktır. 

iç işler bakanlığının kararile 
bu bakanlığın bütün işyarJarı 
için herhangi bir siyasal parti
ye girmek ve siyasal alanda 
çalışmak kesin olarak yasak 
edilmiştir. Bu yasağa itaat et
miyen işyarlar cezaya çarptın
lacakhr. 

§ Pravada gazesesi, Yugos
lavyanın iç durumunu gözden 

· geçirerek bu durumun, sağlam 
bir clemokrasiye dönüş umu
dunu verecek bir Aolda geliş
tiğini ve bütün ulusun da bunu 
istediğini yazıyor. Fakat, diye 
ilave ediyor, bu devre, entrika· 
sız ve manevrasız, düzenli bir 
şekilde gelişmelidir. Partiler 
arasındaki bütün toplantılar 
ve bunların birbirlerile olan 
değertleri dürüst ve açık ol
ma ıdır. 

Belgrad' da bazı politika 
adamları arasında gizli görüş
meler yapılmasının kamoy
da endişe uyandırması ihtima· 
lini ileri sfirdükten sonra hangi 
partiden olurlarsa olsunlar 
sıyasa adamlarının birbirlerini 
düşman saymamaları gerekti
ğini ve karşılıklı iyi niyetin 
bir elbirliği için esas olduğu
nu söyliyor. 

Yunani tanda 
~ Hükümet partisinin gazete

si olan Katimerini, lngiliz - ltal
yan anlaşmazlığının türlü safha
larını göıden geçirdikten ronra 
Yunanistamn durumunu incele
mektedir. 

Gazete " ya Yunanistan ? ,, 
dedikten sonra şunları yazıyor: 

Harba en çok Akdenizin 
sahne olacağını düşünen ve 
Yunamstanın kıyılarının geniş-

Jrğini göz önünde tutanlar Yu
nanistanın hesabına haklı ola-
rok endişe ediyorlar, Harb 
başlorsa Yunanistanın durumu 
ne olacaktır. 

Bu kadar bulanık bir hava 
içinde ve bu kadar bulutlu bir 
ufuk karşısında memleketin 
ilk lrnygusu, başlıca işi süel 
hazırlığına sıkı ve canlı bir su
retti'! çalışmaktır. Kimse yarın 
ne olacağını bilemez ve kimse 
memleketin yakın bir istikbal
de bir harp fırbnasının içine 
düşmiyeceğini iddia edemez:. 

Yunanistanın diplomasisine 
gelince, onun ödevi banşı ko
ruyacak her gayrete yardım 
etmektir. 

Barış, bizim gibi bir mem
leketin yaralarını sarması ve 
genelliğe kavuşması için en 
gerekli şartbr. Fakat istemi
yerek bir harbın içine sürük
lenmek ihtimali de büsbütün 
yok değildir. 

Bölgemizde barı~ı korumak 
için pozitif bir eleman balkan 
pakbdır. Çok şükür ki balkan 
anlaşmasına girmiş olan devletler 
arasındaki görüş birliği ve daya
nışma ve bunların siyasal istika
metlerindeki bidik bu paktın et
kisiııi artırmaktadır. Yunanistan 
bundan başka, barışı sağhya-
cak her türlü kollektif anlaş
malara iştirake her zaman ha
zırdır. 

Bölgemizde menfi eleman 
olarak gösterilecek bir taraf 

da, harp eedecek devlet-
lerden birinin Yunanistan 
kıyılarını hücum ve cihaz-
lar ma ambarı gibi kullanma 
ya kalkışması ihtimalidir. Kesin 
bir tarafsızlık ilan etmiş olan 
Yunanistan böyle bir hal
de tarafsızlığını müdafaa et
mek için her çareye başvur

mak .zorunda kalacaktır. Fa
kat isteğinin tersine olarak 
Yunanistan harbe sürüklenirse 
alacağı durum Akdenizdeki 
asığlarının ona dikte edeceği 
durnm olacaktır. 
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Borsa Haberleri "' 
DDn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Çu. Alıcı Fiat 
1880 Alyoti bira 6 19 
606 Halim alanyalı 6 50 8 
587 Üüzüm kurulu 6 75 7 37 
572 S Celardin 7 25 12 
356 inhisar idaresi 6 50 7 
311 J Tarnnto ma 5 75 7 50 
235 D Arditi 6 50 11 50 
203 T Debbas 5 50 15 
199 Manisa b koo 6 75 16 
167 M J Taranto 6 15 12 50 
146 H Alyoti 9 14 50 
118 Y 1 Talat 6 25 7 75 
110 Kırk Kazım 9 50 11 25 

65 Şerif Riza hal 5 14 50 
49 S Süleymano 9 50 13 
45 P Paci 7 25 7 25 
45 S Galemidi 6 15 7 87 
45 Albayrak tica 7 75 12 
44 Beşikçi z b 6 75 7 75 
29 H Alberti 12 75 14 
24 S Emin 7 7 25 
24 Ş Remzi 7 25 8 
12 Len Recyo 12 12 

5872 Yekun 
237874 dünkü satış yekunu 
243742 umumi sabş yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
3046 muh. alıcı 6 16 

Afyon 
Kilo Alıcı Fiat 

40 mub. alıcı 380 380 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 

I 

850 Ton Buğday 6 25 6 50 
43 ç. " 
71 Bakla 4 25 
83 Susam 3 

5721 Pa çekirdek 2 25 
250 B Pamuk 43 
126 ke palamut 330 

4 50 
12 
2 35 

43 50 
470 

Para Piyasası 
2-10-1935 

Ahş Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 614 619 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 12 21 55 
İtalyan lireti 10 20 10 30 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

lstenografi kursu sonucu 
Geçenlerde Finans bakanlığı 

işyarları için açılan istenografi 
kursu sınaçlannın yapıldığını yaz 
mıştık. Smaç kiğıtlan incelen
mış ve sekiz işyar çabukluk ve 
teoriden kazanmışlardır. 4 kişi 
teori kısmını yapmışlar ve ça
bukluktan kalmışlardır. 3 işyar 
ise sınacı başaramamışlardır. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi ~a. antina tramv"'TJ cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~717..7777Z7.:0!;'7./~ 

Genç kızlar 
Aranıyor 

N Pakette çalışmak için, genç 
~ kızlar ahnacakbr. lstiyenler 

Turan Yağ Fabrikasına ruü
~ racaat etsinler. 1-7 {3230) .. 
l.Y7.Z7XZ.7./L7JZT/L7J:/:.ZZZ7.7.77.7.J\i. 
'li"ZZXXXZZ:XZ7ZT..AZl7LZT../7/.Z7.7Z1 

TiREDE 
' lstanbnl sabık Alemdar sıh

hat yurdu hekimlerinden • 

DOKTOR 

üleymanSırn 
Hasta kabulüne başlamıştır 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 19/l 

1-13 (3234) t; 
r7.Z7.ZZZ.7ZZZTJV.Z7.:7..Z7.Zli'1Z.1.T..l!:Ll 

Yeni Asır'ın 
Laf on teni 

Kadın ve dedi kodu 
Bir zamanlar iki kadın var

mış. Anadolulu oldukları için 
çamaşırlarını köyün kenarından 
akan derince bir dere kıyısın
da yıkarlarmış. Derenin bir kı
yısında birisi, diğeıinde de bi
risi çamaşır yıkarlarken sözden, 
söhbetten, dedikoduya sonra 
da çekiştirmeğe ve nihayet 
ağız dalaşına kadar varmışlar. 
Bu didişme ayrıca bir zevk 
verdiği için her ikisi de evde 
çamaşırları yoksa bile icat 
ederler, muayyen vakitlerde 
dere kenarına gelirler ve karşı 
karşıya kavga ederlermiş. Ve 
her gün de kavgadan ayrıldık
tan sonra, konulanna, komşu

larına: 
- Aman, bittim, çamaşır 

yıkayayım diye dere kenarına 
giderim, şıllığın birisi her vakıt 
geçer karışır, olmadık sözler 
söyler, laflar atar, hafakan 
[ gırtlağını gösterir ] burama 
gelir; dayanamam ben de ça
bşınm, çamaşır yıkamaktan 
daha çok yorgun, üzgün kalı

rım, amanın dostlar rahat bir 
gün ne zaman görürüm. 

Diye ağız yapar, şikayet 
edermiş. Bir gün birisinin kom
şularından birisi bu şikayete 
tahammül edememiş : 

- Sen bugün dür demiş, 
ben gideyim dere kenarına .. 

V c kadını razı ettikten son
ra sımsıkı çarşaflanıp, elinde 
bohça ile dere kenanna var
mış. Bermutad öteki de karşı
ya. Bakmış ki basmı kapalı, 

ayni zamanda hiç ses çıkar
madan çamaşır yıkıyor. Kızmış 
ve dayanamamış -: 

- Kendi kabahatlannı ku
surlarını biliyorsunda susuyor
sun değil mi? 

Diye seslenmiş, cevab ala
mayınca daha fena içerlemiş, 

daha fazla söylenmeğe başla

mış, bunlara da cevab alama
yınca yerden büyücek bir taş 
alıp: 

- Dur ben söylettiririm1 

seni şılhk seni! 
Diye taşı fırlatırken ayağı 

bir çalıya takıldığı gibi haydi 
dereye ve derin suyun içine ... 
Tabii ölmüş .• 

Öteki kadın yel yapirdek 
komşusuna varıp: 

- Sevin, sevin demiş düş

manını öldürdüm .. 
Ve olan işleri birer birer an

latmış. Ne olsa beyenirsiniz. 
Dedikoducu kadın buna sevi
neceğine, iki ellerini dizlerine 
vurup, ağlıyarak, dövünerek : 

- Eyvahlar olsun demiş.Be
nim ona diyeceğim şu da vardı 
bu da vardı. Ben ona şunu da 
söyliyecektim, içimde kaldı.Ne
den böyle ettio, ölmeseydi 
kaşki, hergün kavga edip içimi 
açıyor8um. 

Kıssadan hisse 
Bir irısan kötü birşeyi itiyat 

edindi mi onu bırakması zor 
gelir, iyi itiyatlardan daha çok 
zevk verir, fakat her safhadan 

encamı kötü ve hay1sııdır. He
le dedikoduculuk kadar kötü 
ve insanın yakasına yapıfCln 
pis bir illet yoktur. Elden gel-

diği kadar terke çalışmak en 

hayırlı bir iştir. insanı daima 
kötü yola sokar ve hatta le
keler .. 

~·· ••• 
Denizli ve Sıvasta 
Atatürk anıtları 
Denızli ve Sıvasta Atatürk 

adana yapılacak anıtların 
maketleri iç bakanlığa gelmiş 
ve anıtlar komisyonunca ince
lenerek bazı ufak noktaların 
aydınlatılması iJgili ilbaylıldara 

yazılmıştır. 



' 

Yalnız Olsam! .. 
Şirketleri menfaatına bir mü

samere vermişlerdi. Oynanan 
komedide bizzat müdür de rol 
almıştı. Ömründe sahneye çık
mamış olan bu alemi kül, o 
canım komediyi adeta katlet 
m ş, acınacak bir hale getir
mişti. 

Fakat şirket mensupları, bu 
meyanda Ekrem de avuçlarını 
patlatırcasına alkışlıyorlar : 

- Bravo müdür bey, bravo! 
Diye avazları çıktığı kadar ba
ğırıyorlardı. 

Sonra birbirile yarış ederce
sine sahneye koşuşuşuyorlar, 
rolu biten müdür beyi candan, 
samimiyetle tebrik ediyorlardı. 

Müdür bey, bu alkış, bu teb
rik tokatları, bu " yaşa ,, ava
zeleri arasında sarhoşa dön
müştü. içinden : 

- Kimbilir ne kadar muvaf
fak oldum da beni böyle al
kışladılar. Meğer ben doğuş
tan aktör imişim! diyordu. 

Müsamere bittikten sonra 
grub grub ayrılıb başka yere 
gidenler arasında Ekrem de 
vardı. Hepsi de müdürü yerin 
d. bine geçiriyorlar: 

- Rezil etti komediyi ..• di
yorlardı. Ekrem: 

- Evet, dedi, rüsvay etti, 
fakat hepimiz herifi alkışladık, 
(yaşa!) diye bağırdık. Üstelik 
sahne Velefendi çayırına döndü. 
Kendisini tebrik etmek için 
biribirimizle yarış ettik .. 

- Sanki sen de biziı:ıle be
raber değil mi idin? diye ce
vab verdiler. 

- Doğru, dedi, ben de size 
iştirak ettim. Başka neyapa
bilirdim ki! Siz, müdüre hulus 
çakmak için yaman bir mü
sabakaya girişmiştiniz. Herif, 
aranızda beni görmeseydi: 
" Vay utanmaz vay! Mutlaka 
bana bir garazı var ki, har
kes beni alkışlar, tebrik 
eder, herkes benim şerefi

me yaşa diye bağırırken 

put gibi duruyor,, diyecek, bir 
"m,, koyacaktı. Ondan sonra 
da ben, bunun cezasını ölünce
ye kadar çekecektim ... 

- iyi ya, dediler, biz de 
böyle düşündük ... 

- Madem ki böyle düsün
dünüz, buna bir diyeceğim yok. 
Fakat arkasından zemmetmeyin 
adamcağızı bari... 

- Haydi sen de, dediler, 
şimdi bize ahlak dersimi ve
receksin! 

Ekrem kızmıştı: 

- Ah! Dedi, yalnız olsam ... 
Ben daha neler yapardım, siz 
gördünüz! 

O cemmigafir arasından, ken
disine hak veren bir sadık çık
mıştı, ikisi, arkadaşlarından ay
rıldılar, baraberce bir biraha
neye gittiler. 

Ekrem, çabucak sarhoş ol
muştu, nedense mütemadiyen 
anlatmak ihtiyacını duyuyordu: 

- Dinle Sadık. diyordu, 
yalnız olsam,.. Neler yapmaz
dım, neler... Bir defa müdürün 
istibdadını çekmez, keyfini ye
rine getirmezdim. Bu riyakar, 
bu dalkavuk arkadaşların için
de bulunmaz, istemiyerek, tik
sinerek onların bazı harekatına 
uymazdım. Hiç birinin selamını 
bile almazdmı. 

Mahallede bakkala, kasaba 
borçlanmazdım. Ev sahibini gö
rünce kızarmazdım, kaçmazdım. 
Hakikatı söylemek lazımgelen 
yerde durmazdım. Zaif ezilir
ken susmazdım. Haksızlığa se
yirci kalmazdım. Hürafata tap
mazdım. Masala kanmazdım. 
Karanlıkta kalmazdım. Hava
~ızlıktan boğulmazdım ... Çenemi 
ıırtlardım. Dağ tepe atlardım. 

Sedleri yıkard m.Dereleri aşar
dım. Dikenleri yolardım .. 

Ormanları delerdim. Mah ·ul
leri biçerdim. Denizleri ge
çerdim .. 

Başımı eğmezdim. yiye fe
nalık etmezdim. Beyaza lrara 
demezdim. 

Doğruluğu yapardım. riyaya 
harp açardım. Sefaleti önüme 
katardım. 

Kalbim rahat olurdu, beynim 
rahat olurdu ... 

Alnım semaların üstüne, is
mim örnek olurdu! 

Kim bilir daha neler söy
liyeeckti. Birden durakladı. 

Çünkü Sadıkın yavaşça ye·in
den kalkıp savuştuğunu gör
m;.iştü. Bu aralık yanına garson 
geldi: 

- Beğim, dedi, işte yalnız 
kaldınız- Deminbenberi yalnız 
olsam ... diyordunuz. 

Ekrem başını sallıyarak: 
- Doğrul dedi, fakat benim 

kasdettiğim yalnızlik, bu yal
nızlık değil... Evde ço!uk ço
cuk olmasa, onlar boynuma 
asılmasa, karım elbise diye tut
turmasa, çocuklara bir şey alın
masa, bana bağ!anmasalar, para 
diye tutturmasalar, bir kerre yi
yince acıkmasalar, konuya kom
şuya bakmasalar, bakıp azmasa 
lar, azdıkça üstüme varmasalar, 
biz de isteriz diye tutturma
salar, söz anlasalar, beni ce· 
henneme atmasalar, haysiye
timi hırpalamasalar, kendi ha
lime bıraksalar, doğruluğumu 

enayilik diye başıma kakma
salar, saflığımı beceriksizliğe 

çevırıp yuzume vurmasalar, 
ihtiyaçlarını ipe assalar, yaka
mı salsalar, boynuma asılma
salar.,. 

Garson da kaçmış, Ekrem 
muhatabsız kalmıştı. içini çe
kerek: 

- Ah, burada para alma
salar!.. dedi. Sonra hesabını 
görüp çıktı, evine doğru yol
landı. Hala: 

- Yalnız olsam! Yalnız ol
sam! Diye kendi kendine söy
leniyordu .. 

Mazlum 

Göz He~iml 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Bergama Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden: 403-1933 

Bergama'nın Ferizler köyün
den Haliloğlu Halil lbrahim ve 
Çalık Halil lbrahim ve Lfıtfiye 
aralarında hisseyi şayialı bir 
bab damın şuyuunun izalesi 
için satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci açık artırma 31 teş· 

rinievvel 1935 perşembe günü 
saat on beşte İcra edilecektir. 
Ogün mubammen kıymeti olan 
40 liranın yüzde yetmiş beşi 

bulmadığı takdirde on beş gün 
daha temdid edilerek 15 teş· 
rinisani 1955 cuma günü saat 
onbeşte kat'i ihalesi icra edi
lecektir. Satış peşin para ile 
yapılacak ve yüzde yedi buçuk 
nispetinde pey akçesi alınacak
tır. Şartname herkesin göre
bilmesi için 1 teşrini~vvel 1935 
tarihinden itibaren hergün da
irede açıktır. işbu gayri men
kule bir gfına hak iddia ve 
itirazda bulunanlar 403-1933 
numara ile Bergama Sulh mah
kemesinde satış memurluğuna 

müracaat etmeleri ve satıştan 
mütevellit bil'umum mesarlf de 
müşteriye aid bulunduğu ilan 
olunur. [3235] 

Ala,ehlr icra Dairesin
den: 

Buldanlı Talat Tarakçı'ya 
1500 lira borçlu Alaşehirde 
Karamolla oğlu Ahmed Nadir 
oğlu ve Raşid hafidi Raşid'in 
Buldan icra Memurluğunun 
26-6-935 tarih ve 935-178 No. 
müzekkeresi üzerine işbu borç 
için mahcuz aşağıda tapu va
ziyeti yazılı gayrimenkulü açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

Satılacak gayrimenku
lün tapu evsafı 

Borçlunun Köseali köyünde 
Köy civarı mevkiinde teşrini
evvel 324 tarih ve 83 numa
ralı tapuya bağlı şarkan, gar
ban, şimalen ç!ftlik tarlaları, 

cenuben lzmir yolu ile mahmud 
(180) dönüm h. tlanın dörtte 
bir his~esi. 

-(Vaz'ıyed evsafı)
Mahallinde yapılan tetkikat

ta: işbu 180 dönüm tarlanın 

hududu içinde başkalarına ait 
ev ve saire görülmü~ ve bu 
bap l& bir de kroki tanzim 
edilmiştir. 

1 - Krokinin 1 no•unda 
gösterilen mazharın oturdultu 
ev tetkik ed ı ldi: Üç oda ve bir 
hayatı muhtevidir. Zemini top
raktır. Kiremitle örtülü bir 
hayvan damı ve toprakla örtu
lü bir hayvan damı ve bir 
abdesanesi ve bir anbarı ve 
bir mikdar av:usula bir hayatı 

me{cut kerpiçten yapılmış ha
rap evine 250 lira kıymet tak
dir edildi. 

2- Haritanın iki nosunda 
olan ve l:arahallı Hasan'ın iş

galinde bulunan zemini toprak 
iki oda ve bir hayatı mevcut 
eve: 50 lira kıymet biçilmiştir. 

3- Haritanın üç nosunda 
gösterilen bir oda ve bir sofa
dan ibaret molla lbrahim oğlu 

Mehmedin müceddet kerpiçten 
yapılmış evine: 40 lira. 

4- Krokinin dört nosunda 
gösterilen yeni köylü Musta
nın sazdan, bir odadan ibaret 
evine 15 lira. 

5 - Haritanın beş nosunda 
gösterilen kemaliyeti Mehme
din oturduğu <..v kerpiçten ma
mul bir saya, bir ahır, iki oda
dan ibaret evine 25 lira. 

6 - Krokinin altı nosunda 
gösterilen Vezir oğlu Hasanın, 
bir oda, bir hayat ve bir ahır· 
dan ibaret evine 40 lira. 

7 - Krokinin 7 nosunda 
gösterilen Vezir oğlu Mehme
din bir oda, bir hayat bir ahır 
ve ayrıca bir odayı muhtevi 
evine 30 lira. 

8 - Krokinin 8 nosunda 
gösterilen Vezir oğlu Halilio 
bir oda ve bir hayattan ibaret 
evine 25 lira. 

9 - Mustafa oğlu lbrahimin 
oturduğu iki oda, iki hayat, 
iki hayvan damı, bir anbar, bir 
furun. bir hela ve bir miktar 
avludan ibaret evine 90 lira. 

10 - Ahmed oğlu Hasanın 
iki oda, bir hayat, bir hela ve 
iki hayvan damı olan evine 
35 lira. 

11 - Halil çavuş oğlu Meh
medin oturduğu krokinin 11 
nosunda gösterilen bir oda ve 
bir ahırdan ibaret evine 25lira. 

12 - Topal Halilden Halil 
oğlu Mustafaya geçen bir oda, 
iki hayvan damı ve bir saman· 
lıktan ibaret evine 15 lira. 

13 - Krokinin 13 nosunda 
gösterilen lbrabim oğullarından 
Halil oğlu Mustafaya satılan 
b r oda, bir hayat ve iki dam
dan ibaret evi 440 metre üze
rinden eylül-931 tarih ve 76 
nolu tapu senedile katip zade 
Sabit ferağından lbrahim oğul
larından Halil oğlu Mustafaya 
satılan ve tapu senedine müs
tenid olduğu indettetkik anla
şılan eve: takdiri kıymet ya
pılmadı. 

14 - Deli Mustafa oğlu 
Muıtafanın oturduğu, krokinin 

14 nosunda gösterilen bir oda, 
bir hayat, bir hala ve dört 
ahurdan ibaret eve: 35 lira. 

15 - Köse Ali karyesinden 
Halil oğlu molla lbrahimin 
oturduğu üç hayvan damı, bir 
oda, bir hayat, iki anbar, ze
mini bir ahır ve fevkani bir 
odayı muhtevi 500 metre mu
rabbaı olan evin Teşrinievvel -
930 tarih - ve 18-30 nolu tapu 
senedile katip zade Sabir fe
rağından molla lbrahimin uh
desinde bulunduğu anlaşılmağla 
kıymet takdir edilmedi. 

16 - Aza lbrahim oğlu lb
rahimin haritanın 16 nosunda 
gösterilen iki oda ve iki dam
dan ibaret evine: 50 lira. 

17 - Muhtar Süleymanın 
oturduğu iki oda ve bir hayat, 
zemini tahta bir sofa olan evine 
80 lira. işbu evin müştemila

tından olarak ayrıca bir ahır 
ve bir samanlık ve birde sayası 
vardır. Maa müştemilat bu ev 
Köse Ali karyesinden deli Ah
met oğlu Süleymanın uhtesinde 
bulunduğu Teşrinievvel 930 
tarih ve 25-18 numaralı tapu 
senedile katip zade Ahmet 
ferağından uhdesinde mukay
yet bulunduğu kayden anlaşıl
makla haciz harici bırakıldı. 

18 - Hacı Ahmet eğlu Ali
nin oturduğu iki oda, bir sofa, 
bir ahır ve bir fırından ibaret 
evine 30 lira. 

19 - Şafia hanımın bir oda
dan ibaret ambarına 15 lira. 
20-Çakırcalı Ali oğluMehmt 

eminin bir oda ve bir hayattan 
ibaret evine 30 lira. Ayrıca 

bir de ahırı vardır. 
21 - Çakırcalı Hasan oğlu 

Hüseynin bir oda ve bir ha
yattan ıbaret evine 30 lira. 

22 - Haritanın 22 nosunda 
gösterilen bir oda ve iki am· 
bardan ibaret eve 40 lira. 

23 - Hacı Hasanın, ikamet 
eylediği üç oda, iki ahırdan 
ibaret evi ayrıca bir oda, bir 
saya, bir ahır olan evi 100 lira. 

24 - Kürt Hüseyinin otur
duğu bir odadan ibaret evi 25 
lira. 

25 - Ayşe hanımın harita
nın 25 numarasında gösterilen 
ambarına 15 lira. 

26 - Kara Molla zade Ra
şidin oturduğu iki oda, bir 
hayat ve iki damdan bir mik
tar avludan ibaret evi 120 lira 

27 - Keçi kıran Hasanın 
oturduğu bir hayat ve bir oda
dan ibaret evi 20 lira 

28 - Yeni pazarlı Fatmanın 
bir oda ve bir hayattan ibaret 
evi yirmi lira 

29 - Çakırcalı Hüseyinin 
iki oda, iki ahır ve bir anbar
dan ibaret evi otuz lira 

30 - Hacı Ahmed oğlu Ha
sanın iki oda, bir hayat, bir 
ahır, bir anbar ve bir abdesa· 
neden ibaret evine elli lira 

31 - Durmuş oğlu Hasanın 
bir oda, bir hayat, bir ahır,bir 
anbar ve bir sayadan ibaret 
evine otuz lira. 

32 - Nizam. O. Kadirin 
bir oda, bir sofa ve ahurdan 
ibaret evine: 15 lira. 

33 - Mehmed kahyanın iki 
oda ve iki ahırdan ibaret evine: 
30 lira. 

34 - Nizam. O. Kadirin iki 
ahırına: 20 lira. 

35 - Horzumlu Halil. O. 
Hasanın bir ahnrdan ibaret e
vine: 15 lira. 

36 - Yeni köylü Halilin bir 
oda, bir hayat. bir samanlıktan 
ibaret evine: 25 lira. 

37 - Kaka oglu zevcesi E
minenin bir oda, bir hayat, bir 
damdan ibaret evine; 30 lira. 

38 - iki damdan ibaret ca
mi vakfına kıymet takdir edil
medi. 

39 - Süleyman kahya oğlu 
zevcesi F atmanın bir abur, bir 
hayat ve bir odadan ibaret evi: 
30 lira. 

40 - Halil oğlu Hasanın bir 
oda ve bir hayattan ibaret e
vine: 35 lira. 

41 - Vezir oğlu Mustafanın 

iki hayvan damından ibaret e
vine: 25 lira. 

42 - Vezir oğlu İbrahimin 
bir oda, bir ahır, bir hayat ve 
bir anbardan ibaret evi 25 lira. 
4~ - Nizam, O, Kadirin bir 

oda, bir anbar ve bir sofadan 
ibaret evine 25 L. 

44 - Vezir oğlu Mustafanın 
bir oda ve bir sofadan ibaret 
evi 15 lira. 

45 - Nizam oğlu Mehme
din bir ahır, tahtani bir oda, 
bir hayat fevkani bir sofa bir 
oda vardır. Tavansızdır tabanı 
tahtadır. Üzeri sazdır. Müced
dettir. 14 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

İşbu evlerin bulunduğu tarla 
içinde şarktan garba tiren hat
tıgeçmektedir. Ayrıca da köy 
yolu ve çeşme mevcuttur. Bil
mesaha : 60 hektar : 9650 
metre murabbaı gelmiştir. işbu 
zabıtta yazılı tarlaya 1200 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Birinci artırma : Alaşehir ic
ra dairesi önünde 5 - 11 - 935 
tarihinde Salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar müddet içinde 
açık artırma suretile satıla

caktır. 

ARTIRMA ŞARTNAMESi 
1-lşbu gayri menkülün dört

te bir hissesi yukarıda yazılı 
gün ve mahal ve saatta açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - 30/9/935 tarihinden iti
baren bir ay müddetle artırma 
icra divanhanesine talik olun
muştur. Herkes tarafından gö
rülebilir. Artırmaya iştirak için 
muhammen kıymetin % 5 nis
betinde pey akçası veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
olması şarttır. Bu şekilde mü
racaat edenler artırmaya işti· 
rakederler. Alacakhdan pey 
akçası, tetııinat alınmaz. muay
yen günde gayri menkul üç 
defa n·da ettirildikten sonra 
yapılan arttırma neticesinde 
sürülen bedel muhammen kıy
metin % 75 ini bulduğu takdir
de alıcı üzerinde gayri menkul 
bırakılır. Aaksi takdırde alıcı

nın artırmadaki taahhüdü baki 
kalmak şartile gayri menkul 
hakkındaki artırma 15 gün 
muddetle uzatılır. 

ikinci arttırma ise : 22-11-
935 tarihinde perşembe günü 
Alaşehir icra dairesi önünde 
saat 14 ten 16 ya kadar müd
det içinde son arttırması yapı
lacaktır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki hak ve faiz 
ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı müsbiteleriyle " 20 ,, 
gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillatile sabit ol
madıkça arttırma tutarının pay
laşmasından hariç tutulurlar. 
İrtifak hakkı sahipleri de aynı 
şekilde müracaata mecburdur
lar. Gayri menkul üç defa ni
da ettirildikten sonra en faz1a 
isteklisi üzerinde bırakılır. Şu· 

kadar ki ; sürülen bedel tah· 
min olunan kıymetin yüzde 75 

şini bulmazsa üzerinde bırakıl
ma ( 2280 ) nolu kanun muci
bince geri bırakılır ve borç 
beş sene müddetle beş müsavi 
taksite bağlanır ve gayri men
kul alacaklı üzerinde kanuni 
ipotek edilir ve borç şu suretle 
tecil olunur: 

T ellalive ve tapu harçları 
malı alana aittir. Alıcı satış 

tutarını istendiği anda vermeğe 
mecbur olup iki arttırma ara
sındaki farkı ve mahrum ka
lınan yüzde beş faizi de ver
mekle mükelleftir. Alıcı satılan 
gayri menkul bedelini verme
diği takdirde ilk müşterinin 
koyduğu bedel üzerinden bi
rinci müşteriye teklif olunur. 
Kabulünde anın ü:r.erinde iha
lesi icra edilir. O da razı ol
mazsa veya bu miktar ile alıcı 
zuhur etmezse üzerinde bıra
kılma bozulur ve iayri menkul 
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~ Fıvatlar rekafJ~t kabul etmez 
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9 e 'li <!add · 
Lt deknr t ,esınde Kazanhkuyu mevkiinde bili No. 190metre 10 
~~k a~a . 

~etr:P7ndrkşınıendifcr imalathanesi arkasında bili no. 352 110 
•1af k e ar bahçe 
ij 1 apınar k· h li a kapına ~at ane caddesinde 282numaralı ev 29 
C alkapın~ • athane caddesinde 272 numaralı ev 42 
~ Unıaovası fiatlıane caddesinde 250/1 numaralı ev 90 

8 
eşadiyc n_ 8 19 - 20 numaralı (dükkan) depo 18 
ahrive Must~cabi sokağında 4 numaralı dükkan 70 

~!sancak ~ddesında MaJtızlarda 12.10 numaralı dükkan 30 
Ut tı ş· ornova caddesinde 82-84 numarala ev 120 ! Uta~ ~rnendifer caddesinde 28 numarah dıvarh arsa 3 

Qa Ş•rnendif dd I 13 il Ytakıı B er ca esinde 29 numarah davar ı arsa 
Otno'fa 1-1 ornova caddesinde 59 numaralı fınn 119 
.. Yakarıd avuzbaşında 42 eski 42 taj numaralı ev 36 

~~~~Ü saat ~?azı~1 enıvalin bir senelik icarı 17-10-935 Perşembe 
llıt llıÜdür' ~e 1hale edilecektir. Alıcıların o saatete milli em-

ıyefuıe müracaatları. 4-14 3232 (3233) 

~aYaniar 
1\ırk' 

ttlege ıyeye ilk defa getirt-
dUnya rnuvaffalc olduğum 
e nın en . 
-n llıüke son sıstem ve 
dakikad rnmeJ rnakinesile 8 
korktıs a l 1 aylık ondüleyi 
ç~it s ~· tehlikesiz ve her 

· tlıadan a arı hiç sıcaklık duy
:alnız kadın berberi 

l\/Iıni_k Sıtkı 
G Yapar. 

eçeciler 
Yeni b · caddesi 4 katlı 

ınasında. Telefon 3101 
tr/. (3132) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğme!i 
model 

DOKTOR 

Ze~A· a çıl 
iÇ HASTALIKLARI~ 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

müzayede salonu bitişiğinde 
. No. 45 
Öğleden sonra 15-18 kadar 
hastalanm k~bul eder 

(1250) Telefon 3806 
~ı~;&;~rzz7...7:7-Z.7../7.7.ZZZZ77.zz7..zz:;c 

M 
Bu numaralı fener iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

renklidir. lstenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzak1aşbrar, vakınlaştırır ve arkalarında askıları mev-
cuttur.En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmı~tır 

Zabitan ve muhaberatta kullanılır. 
O'..ZZL7.7.z7.YJ.7.TJJ'2:ZT/7L7JZ/.Z/Z7..ZZZZZZZZZZLJl~:'i.m:le~~:zz; 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 

Anado u Hurdavat 
.., 

magazası 

: 
. .. . 
~ -.. . .. . . . . . . . .. . . . . 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 
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BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 

Sı at Ecz nesı 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

tuvalet çeşitleri satar. 

. . . . .. .. .. .. 

...............................••...•.....••... , ...........•..•....... 

PUDRAS 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplannn:ı uzun müddet yeni olarak saklar. 

um z rı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

Bey tarafından yapılar 
Kabul saatleri : 10 iJa 12,30 öğleden sonra 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Birine· sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
AD ES: 

·çivicihamam civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No . 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

zmir iler Istan 

Beyoğlunda 
ulda ııerede buluşurlar 

• 
rı l otelinde 

1 
a iyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Om r LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

anisa Şarbay ığından: 
Manisa şehrinde tesis olunacak elektrik santralı ve tevzi şe· 

bekesinin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak proje ve keşif-
nameleri açık eksiltmiye konulmuştur. Eksilteme müddeti 24 
Eylül 935 gününden itibaren on beş gündür. ihale 8 Teşrinievvel 
935 Salı günü saat on altıda Manisa urayıodaki komisyonda ya· 
pılacaktır . 

isteklilerin, diğer şehirlerin projelerini yapmış v.! bu projeleri 
Bayındırlık bakanlığınca tasdik ettirmiş bulunmalan ve yü%de 

yedibuçuk teminat akçelerini yabrmalan şarttır. 

Şebekeye aid proje ve keşifnameler hakkında urayımızdan 
malümat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere gönderihr. 

25, 28, 1. 4 3110 (3163) 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

nonim s·rketi 
Şirketin l\lerkez vo l!'ahriknsı: lzmirde Halkapınardadır 
Yeril Pamuğundan Aty 1 aggare, Köpekbaf, DetJirmen, 

Gegllc ve Lfglak Markalarını haTi her nevi Kabot bezi 
irual eylttınekte olap mRlları A vroparmı ayni tip menırn 
oatm& faiktir. 

Telefon o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: 

1. afıa Ü ürlüğünden: 
2464 lira keşifli Türkeli-Foça yolunun 22+000-27+100 

kilometreleri arasında mcvcud taş'arm döşenib siJindirlenmesi 20 
gün müddetle açık eksiltmiye konulduğundan isteklilerin 2490 snyıh 
>asaya göre hazırJıyacakları teminatlariJe birlikte 21 birinci teş
rin 935 pazartesi ~ünü saat 11 de İJbnylık encümenine gelme-
leri bildiriJir. 3163 [3229} 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacak olan vapurlar. 
1 - ORESTES vapuru 23 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

2 - ACHILLES vapuru 24 
eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

3 - HERCULES vapuru 7 
birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacakbr. 

4 - HERMES vapuru 21 
bırinci teşrinden 26 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

5 - GANYMEDES vapuru 
5 ikinci teşrinden 8 ikinci teş· 
rine kadar yük alacaktır. 

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacakhr 

1 - HERMES vapuru 4 bi
rinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacakta . 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve l!'!kandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

1 - VINGLAND vapuru 2 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacakbr. 

2 - VASLAND motörü 16 
birinci teşrinde buradan hare
ket edecektir. 

3 - NORDLAND motörü 
iki ikinci teşrinde buradan ha
reket edecektir. 

SERVİCE MARfTıM ROUMAİN; 
Malta - Katanya - Cenova 

MarsiJya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

1 - ALBA JUL YA vapuru 
iki birinci teşrinde gelip aynı 
giinde hareket edecektir. 

2 - SUÇEAVA vapuru 27 
birinci teşrinde gelip 28 birinci 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

Zeg!uga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

1 - LEW ANT motörü 10 
birinci teşrinde yük alacakhr. 

ilandaki hareket tarihlerin
deki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor• 
donda Tahmil ve Tahliye bi
nası arKasında FRATELLI 
Sperco vapur acentalığına mü-
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipterl 

Muzaffer Eroğul 
Kenuıl Çetindağ 
Hastalarmı her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

rz7..7J..ZZ777.7-77.Y.7.7./7..7///..zZJ::.;{.7J 

DOKTOR N 

Ziya Gö~şin ~ · 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ ~ 
~ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı ~, 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar:-..; 
TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505 

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

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

ITAURI vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburz ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

• 
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ROUMELIAN vapuru 20 ey
lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi 
Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks Yapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da ls-

teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TRO JA vapuru 2 birinci teş
rinde bekleniyor. S birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 

I . DIDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

tanbula Galata rıhtımına ya
naşır. 

lstanbuldan her Per
,embe günü lmıir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma Hamburg ve Bremen için yük

liyecektir. 
WASGENWALD Tapuru 14 1 

birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş
rine kada:- Anvers, Rotterdam 
Ha~burg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENTR SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bek!enivor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Soanskelin;en 

OSLO 
SARDINIA motörü halen 

limanımızda olup Havre, Dippe 
ve Norveç limanlanna viik 
alacaktı r. 

BOSPHORUS motörü 23 bı
rinci tesrinde bekleniyor.Dippe 
Dilnkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde beklenivor.Anvers Di
rekt için vük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekJeniyor. Anvers 
T1irekt için yiik alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXMOUTH vapuru 22 birinci 

teşrinde bekf P.niyor. 
EXCELSJOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

beklenivor. 
ABOUKIR vapuru ha-

len limanımızda olup Birleşik 
Amerika için aldıüı malfarı ls
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere lskenderiveye ~idecektir. 
A VUSTURAL YA Ve YENi 

Zelandaya sefer!er 
Hidiviye kumpanyasının A

BOUKIR vapuru halen limanı 
mızda olup Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN-
DICO v?pururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus- · 
turalyanın bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
Liverpul 

JESSMORE vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 25 eylülde 1 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla
va, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

ALISA vapuru 8 birinçi teş
!inde bekleniyor. Bt!lgrad, No
visad, Komarno, Budapest,Bra
tislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

ROuMELIAN vapuru 19 
ey1ü!de Liverpool ve Svansea-
dan crelip tahliyede bulunacaktır 

LONDRA ve HULL HATTI 
FABJAN vapuru halen lima

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

FGYPSTAN v~puru ?7 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten ~elip tahlivede hu'nnacak 
ve avni xarrand:t h tı>~riniev
veı~ kadar Londra ve Hiill için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
rration co. Lt~. 

STORK vapuru 27 eyH1'e 
katlar Londra icin vük ala-
cakhr. · 
DEUTSCH~ LJ;"VANTE Llnie 

GALTLJ: A vapuru Hambur~ 
ve Anversten gelip tahliyede 
bu lunmuc::tur. 

Not: Vannr tarihleri ve va
purların i~imleri üzerine deö-i-
şiklik Jerden mesuliy~t kabul 
edilmP7. 

eserre 

günü saat 18 da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen• 
teliğe T olefen 3658 

~m 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene ~ibi uzun bir zarnandanberi temizlik VP. istika
metile nam kazanan otelim;zde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edecek o1an sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmu~tur. 

Civar ilce ve ilbaylardan !"e'ecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmel<tedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah öğrete
cektir. Akşam 1arı temiz hava almak için taraçalanmız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama ı:ıularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

BU MEVSI DE NEZLE 
BÜYÜK BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSÜN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SE'LAmET ile kurtulursunuz 

Selamet Ferit Si~i nezle~en o .:-.şka menenjit, 
grıp ve agız burunla yol bulan 

hastalıkları S 1 ,.. t f • t Başka isimli ben
bırakmaz... e ame erı zerleri size boş va-
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: !:i. FERİT ŞlFA ECZANESi 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hac

zedilen birinci Karataş mahallesinde Teşvikiye sokağında kain bir 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılıia 

çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine ıelmeleri. 19-24-29-4 3011 (3115) - - -

.;}; 

~~L~~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu kartılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı 1 
Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
ne( e vermiş olan 

Klna Lfttfi 
yi ahp kullanmalı 

Kullanıpta faideslni görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Eczacı 

Kolonya 
emal Aktaş 
ve esansları 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraşhm. 

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

ıZMıRLILER 
Şahidimıiniz değilmi 1 

Gönül, Babarçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hahr:ı, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceiinlz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktat 
markası. 

lkincİIİ I 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

f(•'"' 
Buseneki 9 Eyhil panayırında en Jüks pavyon Hara~çı 1;oıcJİ"' deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi göroıege 

den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 
::::fu:Zllll'!W• ş;ç X :rı: :ı;:r:a M + a..f 

MA LIYE VEKALETINDE~:!d•: 
.. Eeki gümüş mec!diy~ ve aksamının 1 Şubat 1936 !~r ol•'d• 
ıtıbaren her hangı bır kıymetle mübadele vasıta kkııı~• .,. 
kullanılmıyacağı ve hunun hilafına hareket edenler ba dı"lrJ>lf~ 1• 

k "b "I" e "'" ta ı at yapılacağı 2257 No. )u kanun mucibince ı an oıe aıJ1S 
Müddetin hitamına az bir zaman kalmış oioıasıP8.;rııl•t1 _., 

halkımızın yedinde mevcut bulunan eski güoıiiŞ .f,.~ ol~ 
gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve gerekse 1 a 111ora 
fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için malsandıkları;: (,laQ 
etmeleri tekrar ilin olunur. 28 - t-4 31 


