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HAKKI OCAKOGLU 
. A.BC>NE:: ŞE:~T:i: 

l.lfevamı mUddet ürkiyeiçin lHariçiçin 
ı-Senelik . . . . . . . 1800 2500 1 

_Altı a11ltk. . . . . . 700 1300 1 

1 - TECEFON : 2&97 l 

No. eosa KIRKBIRINCI 8ENi vel = 
YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
~zan ; Fl.ebl.a .A.rl~ 

Bu çok sevlmH edebi tefrl
kamıza yakında ba,hyacağız 

Cttm1mriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Ç\kar Siya.st Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 
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lstanbuı .ıtu~soum Romadaki so!l gösıaııtı"e 
cePhesind' 8 (~.D)- Ogaden doğru çekildikleri bildiriliyor. 
llıandası de Vehıp(paşa)nın ku- ltalyan kaynağı kendi ordula-
k·u""etle~i): bulunan Habet rımn zayiatı hakkında ihtiyatlı 
ş ddetıi Italyanlar arasmda davranmakta ise de Erytre ve 
ltaıyanJarça~pışınalar o!muştur. Somalideki hastahaneler yara· 
ardınca u bölgede birbiri lılarla dolmuş gibidir. 
taP.ınen Y.~Phklan taarruzlara imparatorun Ordusu 
0ltnarnışla ıderlenıeğe muvaffak Tigr cephesinde kanla mu-
to r ır H b Prağını k · a tş ordusu harebeler olmaktadır. On bin• 
ttınekted· arış karış müdafaa lerce muntazam askerden mü-

ır. kk ltaıy re ep Habeş kuvvetleri lm-
Bu anıa~ın iddlas· parator Haile Selisenin kuman-

nıuha b 
lnarada re e hakkında As- dasında olarak toplanıyorlar. 
~ n Ro erlerde . nıaya verilen ha· Burada ltalyanlara karşı müte-
ltıaktuı v ıs~ Habeşlerin 1200 kabil taarruza geçmek için ge-

erdıkleri ve Cub ~ ~ aya niş hazırlıklar vardır. 
'4 ?'. 

Yeni cephe 
Yeni cephe Aksun un garbın

dan geçmekte, Aduayı içine at-
makta Entiscionun şimalini, 
Adigratm cenubunu tutmakta-
dır. ltalyan cephesi kesif or
manlıkla karşı karşıyndır. 

lta lyan zaylab 
Adis - Ahabndan verilen ha

berlerde Erytre cephesinde 
ltalyanlaıın zayiatı maldul ya-
rah ye gaip olnrnk resmiğ lta!
yaıı kaynaklarında eüst~dlen 
miktnrın en az birknç kııh oi-
duğu bildiriliyor. 

Harp cephesinde 

son vazi ·et 

ilerliyemiyorlar 
toplan

h zırlam r 
··N~gü;·;·:Ji~b~şr;t;ii··;;r;··y~~;;d;ği~·h;ii~d~~n;:·A·~i'iiiy; 

Kurtaracağımız gün gecikmiyecektir. " diyor 
Eritre ve Somalinin abloka edilmesi isteniyor 
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Habe,ıstan yanardafiı 
Helinde 

imparator Unayted Presı 
muhabirine diyevinde: 0 Aduvayı 
çok pabahya verdik. Fakat 
mütekabil taarrwnımuzla bu ta
rihsel kaleyi kurtancağ.tmız 
gün gecikmiyec.kür. Helteıiı
tan baştan bap Wr yauardai 
halindedir. Ha~ ulun 11için 
çarpıştığını biliyor. Arsıulusal 
adalete t>lan güvenimizi henüz 
kaybetmedik.,. Demiştir. 

rb rhAa cevap 
Haile Selasiye Italyanlnrın 

barbarlık ittihamlarıua karıı 
da .- ıözleri sôylemiıtir: "Ben 
düımanımın lısanını ku!Janacak 
dejilim. ,, Buna ahpıadım. 
Dii4manlarımız bütlin llidiseler 
meydanda iken bile bizi bar
barlıkla ittiham ediyorlu. Fa
kat uluıumuzllll mentel ve 
tarihi beHidir. Şimdiye kadar 
kimseye kötülük etmedik. Şim
di d~ yurdumuzu naaal adım 
adır.ı mfidafaa Mme)!İ lttldijıi
mm göster;yoru.. Btzlv Yftt•· 
dtkça höleYk zcncirleriai kimee 
ayağımın •uramıyac ldır.D a
ya bizim sesimizi de duysun. 
Zira bizde i z •e Hımti-

1 ~ roket rl 
durduruldu 

Ber!W, 1 (Ô.R) - Aclis -
Ababadaa hitdirildijiae pe 

· tılval-Uvlil ....Wini İtalyalllaP
daa iıtirdatl edea kuvvetler 
meYküeNoi tahkim etmiı~ir. 

lreytronin cenubwada taarruza 
geçeu ltalyan kuvYotleri Aus
d - Duakel müstahkeaı h.attıaı 
tahdtt etmek iıtiyorlar. Burada 
16 beka•ı Ra• M•lugettatU11 
kuvyetJwiH V elialtd ordusu da 
yardım etmeJıtedir. Bütün Aus
•• ve Duakal Yiliyetlerini mti
dafaa eden bu hatbn muhafa-
zatına çok ehemmiyet Yerili
yor. Makale'de önemli Habeı 
kuvvetlerile ltalyaaler arasında 
kanlı boğuımalar olmuıtur. 
ltalyanlarııı U.rl hareketleri 
biitön «phelerde durdurulanat 

po.ar k uruldu. ~(c.~unnosta ,tal
yan genel kurmayına menıup 
bir kolonel mUhim miktarda 
askerlerin yerleşecekleri yer
leri teabit etti. Pserumos ada-
lllNl topçu kuvvetile mücehhez 
ltalyan müfrezeleri çıkanldı. 
Leros - Rodos - Kos - Ciyali -
Arkiyus - Gayduronisıos adalan 
kuvvetle tahkim edilmiş bulu
nuyor. Geceleri ltalyan uçak
ları, distroyerleri ve denizaltı 
gemileri adalar etrafında do
Jaşmakta ve onların projektör
Jeri aJtında Leros adasının ba-
taryaları ahı talimlen yap· Nyıhr. 

OR iki adalarda maktadır. 
BUyUk hazırhklar Astiyaplaya adasında alela-

Aüa, 8 (Ô.D) - Yunan cele tahkimat yapılmaktaduı-
gaateleri, ltalyaalanaı oa iki Kastoleriizo (Meiı) adasına 91-
adalarda tabkima"- deYam karılan Italyan askerleri iae 
ettikleriai y .. yorlar. Pataıoa'da ltalyanlar tarafından on iki 
Profeti dağaaa bir telai• ietaa- adaların Verdunu haline ko-
yonu kuruJdtı. Ayai adaya iki nulacağı söylenen bu adayı 
büyUk topla bir çok mitralyöz tahkim ile uğraımaktadırlar. 
9ıkanldı. Süel mllıendiıler yeni llalyanın mahOmlyeU 
tay7ue iıtaayonunun yerini tayİD Londra 8 ( A.A ) - lugilia 
ettiWerindeD inıaata baılan- gazeteleri, ltaJyanların uluslar 
mak heredir. Arkiyuı ada- ıosyetesi konseyi tarafından 
ııadan hlkim tepelere ba- mahkum edilişi hakkında uzun 
taryalar yerlettirildi. Kııla- . tafsilat vermektedir. Nev Chre• 
lar yapıldı. Ônemlı miktarda nicle diyor ki : 
ıilah ve mühimmab havi de- - Sonu 4 rindi sayfada -
1 2· •••••••••••••••~ıt r •ııııııııııııııı••• •~•••••••• t ••• • ••••••••••••••••••••• eııı c aı .. 

İtalya uçuıunıa mı atılıyor? ( /11gılız gazetlla mdrnJ 
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ŞEDiR HABERLERİ 
Nüfus 
Sayımı 

ihracatımızı 
Genişletme yollan 

Almanya ile Türkiye arasın- Dr. c. savrarı 
daki iktisadi münasebetlerin Ih t 1 e· ı· ._ . d s d Ziraat Bankası idare 
geniş bir inkişaf yolunda bu- raca çı ar ır ıgın e a Ylffi a Meclisi reis vekili 
lunmasına ve gelecekte daha 20 birinci teşrin 1935 paıar 
ziyade genişlemek istidad ar- •• Mıntaka genel günü en geç sabahın saat .. ~: 
zeyleınesine rağmen bir çok Uzu··m fı·yatlarının artık takyı·t kizinde, yurdda, genel nu müşküllerle de karşılaşıldığında M •• f • ) • · ayııı 
şüphe yoktur. f U ettI,Ş eri sayımı başlıyacakbr. Bu ış, 

günde akşam karanlığı basıııa· 
Bu müşküllerden biri de iki Ed•ı • k d•ı Yarilbay Sedat, yarşarbay b ıuııa· 

memleketin ticaret hayatlarının J memeSJDe arar ver J er•• Suad, llbaylık jandarma komu- dan sonuçlandırılmış ~. de 
ayrı ayn hususiyetler taşıma- - taw bay Lütfi, kültür yardirek- caktır. O gün, ana yurd ıçııı ııı 
sından doğuyor. u·• •• k 1 ı k } •• •• .., b } törü bay Hakkı, belediye za· nüfusça sayımızı ve sıra~ ) 

Almanya, döYiz bakımından zum uru unun nazım 1 ro unu yapmaga aş amış bıta baş amiri bay Ali Rll.a ve saptayacağız (tesbit edeceğıı· 
aJıııı 

büyük bir sıkmtı içerisindedir. Bulunması hasebı·ıe h dd . ı·· k ı C.H.P. den münasip görülecek insan sayımı, insanın y r-
lthal3t ve ihracatında denklik a ı asgarıye uzum a mamış bir zat genel nüfus sayımı gü· sayısını değil, türlü bakırııl• . 

;;::~~~ g~kçav=:~ u·' retmenı·n hakk-ı go···zetilmelı.dir ~~i=n::::mı!:! müfettişlik- ~i;~) ::ğ:::~:n~~:n~~:s~:. 
mevkiindedir, En büyük sanayi O gün limanda bulunan va· rır. Şimdi nt: halde oldufu; 
merkezlerinden hiri olmasına Uzüm durumu nazik bir saf- cat ev!erinin a 'ınan kararlara maksada uygun mu gördüğü- purlardakileri tesbit için hususi muzu bilelim ki, bundan soo;İ' 
rağmen iptidai mevad temin haya girmiştir. Bugüne kadar uymamış bulunmaları yüzünden dür. Deniyor ki birlik, bun- motorler kiralanmıştır. olmak istediğimiz gerçekleŞeıı 
eylemek ve mamulatını satmak fiatları düşmekten korumak istikrar le:ninine imkan olır;a- dan böyle yapılacak satışlarda Hastaneler ve yatılı mektep- rebilelim.Bu öğrenti, gerçektğıl 
yollarında diğe rakip ülkeler- ve dış piyasada güveni arttır- dığı neticesine varmışlar ve memleket ve dünya piyasala- ler sayımı kendileri yapacak- var olmakta bulunanı, oı.du e· 
den çok farklı bir durumda mak için alınan tedbirleri hü- fiyatlar üzerinde uzun uzadıya rındaki fiatleri memzucen na· !ardır. Sayım ve kontrol me· gibi ve kusursuz bize bildırıll••I 
bulunmaktadır. Çünkü sömür- kü d.kk 1 k · · murları kendilerine verilmiş 11r .... .. msüz bırakmak isteyen bir görüşmüşlerd r. zarı ı ate a aca , yanı ıç lidir ve arbk bundan so f 1•1

• 
· ktu M ı· 1 1 olan talimata göre sayım ya· d a• gesı yo r. ese a arsıu usa hareket belirmiştir. Üretmen Uzun süren bu görüşmeler pazardaki fiatın dış piyasa için de, her zaman her e .. de 

pamuk piyasası 39 - 40 ku- pacakları sokaklardaki evlerin üJJ 
!erin ve haklı bir heyecanla neticesinde fiatların takyid partisine uygun olmasına dik- durumlarını tetkika başlamış- nüfus durumumnzu gözÖP ruş iken Almanya klering B 

yoluvla 45.50 kuruşa pamuk fiatler üzerindeki yersiz dalga- edilmemesine genoyla karar kat edecektir. irliği teşkil !ardır. bulunduracağız. fi· 
tedarikinde müşkülata uğrayor. !anmalara son verilmesini bek- verilmiştir. Birlik, bu kararını eden zevat fiat'arı düşürmiye- Lise ve Orta mektep talebe- 1-Yerimiz, yurdunıuı, e 
Bununla beraber harice döviz \erken bunun aksi bir dnrumla bir yandan üzüm rekoltesinin cek surette hareket edecekler !eri sayım ödevini vatani bir miz, konumuz nerededir? e· 
kaçırmamak için buna da göğüs karşılaşılmaktadır. Bir taraftan lamam en top 'anmış bu'unması kendi aralarındaki önürdeş· vazife olarak tehalükle kabule 2 - Adımız, soyadınıı:ı 11 

veriyor; dahili istihlakat için ihracatçılar birliği, üzüm ko- hasebi!e artık tehlüke kalma- meler haddi asgariyi ko· koşmaktadırlar. dir? da 
bir çok maddeleri dışardan te- ruma kurumunun faaliyete dığı, düşüncesine öte yandan rumak arzusunu sarsmıya· •• 3 - Evde konuştuğuıııut 
min eyleyor. Bu yolda da bir girişmiş bulunmasını kalkan da koruma kurulunun nazımlık cakmış. Biz buna, bu düşünce- Üğretmenler nedir? . jı? 
çok kombinezonlar yapıyor. ittihaz ederek ilk taahhütlerini vazifesini görmekte olduğu ye ciddiğ bir düşünüş gözüyle Der() başlamazdan 20 4 - Yabancı dil bilir ııılY 

Bu ve buna benzer daha bir sıfıra indiriyor. Diğer taraftan inancına dayatmaktadır. bakmakta mazuruz. Birlik had- Dakika evvel mektepte S - Nerede doğduk?. ? 
çok sebepler dahilinde ithalat üretmenin hayatiğ menfaatle- Birliği teşkil eden zevatın dı asgariye bağlı bulunduğu Bulunacaklar 6 - Kadın, erkek ıııi!~ıoi· 
Te ihracat denkliğini korumak rini korumak için kurulan ku- buldukları esbabı mucibe ne zamanda bile dış piyasadan ne Talebelerin, mektep idare- 7 - Sağlam ve esenli 1,.t ödevini üzerine alan kontrol d k klıı-ı ı sı~· rum a istenilen kavramlı ve dereceye kadar yerindedir. kadar büyük arışı ~ara }erinin tesbit ettiği şekilde yiz? yoksa hasta veya 
daireleri dümen başında nöbet la lı f h B k k ı d · · · ı · b an yış aaliyeti en üz gös· unu önümüzde i günlerin pi- arşı aştığımız iışiıniı iırse u gögu" -slük, ayakkabı ve saire mıyız? tutan kaptanlar gibi çok has- ? 

termemiş bulunuyor. Arada yaça durumuyla anlıyacağız. gün serbestilerini tamamen ik- tedarikinden evvel okula gel· 8 - Yaşımız kaçbr u"• sas davranmakta biraz pusla, uY • 
müvazene bir tarafa atmadı mı çiğnenen üretmenin hakkıdır. Bugünlük ortada belirli olan tisap eden zevatın faaliyetle- memelerinin kendilerine söy- 9 - Evli miyiz, dul ııı ı? 
derhal bin bir müşküller orta- Devletin candan bir hassasi- biricik hakikat üzüm fiatleri · rinde kendi aralarındaki reka· lendiği duyulmuştur. Kültür boşanmış mıyız, bekir ıııkıyıyuP 
ya atarak ithalatı tıkamak yol- yetle üzerine titrediği haklar· nin düşmekten korunması şöy- betin tesirlerinden bile kurtul- direktörlüğü mekteplere yap· 10 - Yeni harflerle o u 
1 kt d d 1 d d .. k d ı · k • d tıgı" bir tamimde bunun dog" ru bili . · ? anw arama a ır. ır. e ursun uşme le evam et- ma arı ım ansız ır. yazmasıw · ·r mıyız de' 

V d ·· · d k. olmadıg" ını bildirmiştir. . ~:ı · ~ Bize gelince: Biz Almanya· aziyeti daha iyi anlamak tiği ir. Uzüm kurumun pıyasa a ı 11 - işimiz, gücilıJl:U .'? 
dan yılın on iki ayında ihtiya· için ihracatçılar birliğinin ka- Burada daha az değersiz gö- nazımlığına gelince maalesef Öğretmenlerin derslere baş· çimimiz nedir, işsiz ınıyııt se· 

1 dd 1 • ·h · 1 k k lamadan yirmi dakika evvel a cımız o an ma e erı ı tıyaç rarını tedkik edelim: rülmiyecek olan ikinci bir nok- şunu kaydetme iyiz i urum herhalde mektepte vazifeye Sayım günü sabahın 18 uıd' 
nisbetinde getirtiriz. Fakat Dün öğleden evvel lzmir ih- ta da birliğin haddı asgari fi- lıcııüz ciddiğ bir faaliyet göster· hazır bir halde bulunmaları da kizinden başlıyarak, konUDI ğit· 
bu ülkeye ihracatımızı dörtbeş racatçılan Türk ofis direktörü- ati erini kaldırıyor gibi görün- memiştir. Bu faaliyetin daha fazla ilave olunmuştur. sayım memurunu bekliY:~:,101 
ay zarfında tamamlamak iste· nün de huzurile borsada bir mek istememesine rağmen ge- gecikmiyeceğini ummak isteriz. · ,_,..,..,_...,.. • ..,., Sayım memurunun sorg ~şp 
riz. Çünkü memleketimizin hu- dı 1 1 k f 1 · b k.d. B M M d" · ce toplantı yapmışlar r. noy a veri.en kara~ın aynı a· iat temevvüç erı a 1 ır. u enemen· ura ıye dinliyeceğiz ve dogru 
ausiyeti bu neticeyi doğuruyor. k d H b k b hl k d h f ı · ı ihracatçılar iç ve dış pi ya- pıya çı acağı ır. al u i u te ü eyi a a az a genış e· vereceg" iz. kı··iO" 

ihracat maddelerimiz hemen Yolu e • sadaki durumu kendi menfaat· karar Türkofisin gösterdiği lü· meden karşılamak ulusal ku- Sayım günü sabahın 5 
1
-.iG ktiçük farklarla 4 üncü aylarda 

11
e • 

!eri bakımından tetkik ederek zum üzerine alındığına göre rum!ara düşmektedir. Menemen - Muradiye yolunun den akşamın karanlığına br.tuO ele geliyor. Türk köylüsü ele ~ 
· d. · · h üzüm piyasasının ılk açılış ta- birlig" in bir lahzada onu }ok ihracat tecimerlerinin mem· inş.sı münasebetiyle bazı şiki- bı"tı·mı"ne kadar yurtda 

1 1
• b~ geçır ığı üriınünü emen pa· • 

zara sevkediyor. Ve bebeme- rihinden son güne kadar fiat- etmiş olması düşünülecek bir leket sevgilerine dayanarak ye r olmuş ve bayındırlık ba· vatandaşlar, yalnız ve ya 11ece1'· 
hal satmak mevkiinde bulunu- lerde görülen düşkünlüklerin şeydir. faaliyetlerinde kendi asığları kanlığı şose ve köprüler şubesi ulusal ödevle yükünıle:öyde• 
yor. Günün meselesi olan üzüm önüne geçmek için ihracatçı- Burada bizim anlamak iste- kadar üretmen asığlarını da başkan muavini bay Emin ile !erdir. Şarda, kentde, efde• 
işini yine ele alalım : Bütün !ar birliğince alınan ve yarım· diğimiz cihet birliğin toplantı- göz önünde tutacaklarını ve Manisa nafia direktörü bay kırda, dağda, ornıand•ıİe ç•" 
Almanya, senede 40 - 45 bin yamalak tatbik edilen kararın sında hazır bulunan Türkofis yeniden elde ettikleri serbes· Nusret tahkikate memur edil- handa, otelde, kulübe 1';,ıı.da 
ton üzüm yiyor. Biz istiyoruz istenilen sonucu vermediği birlik direktörünün de veıilen bu ka- tinin daha kötü bir durum ya- miş şehrimize gelerek dün Me- dırda, yolda ve belde iılleıı' 
ki dörtbeş ay zarfında bu mik- dışında kalan bir kısım ibra- rarı bugüne kadar güdülen ratamıyacağını umalım. nemene gitmişlerdir. ve denizde, vapurd .. a v~ ~diye· 

~~~~:~~?g:!~n a1t:~t~ ....... Ağ~;···;~·~~İ~.;j~······ .. ····o~·fi~~·~;;·~·~;~;·········:r;hi;~;~· .. dÖ~dÜ········Iİh~;·e·;;i~~;·d;·· ;d,~ü~fe~r~d~e~,ı~h~Ne~p:_:af~yn:ı~o~d~~~:·y~ı:JJJ~• 
litçıları nasıl dört ayda kimi· Alaçatıda Tokoğlu mahalle- Buca üç kuyular mevkiinde lstatıstık genel direktörlüğü ilbay Fazlı Güleç kaza ille· Gene Ü US bıl' 
len alabilsinler ? sinde oturan Şaban Kadruş, Kilise ve köfteci Abdurrahma· ziraatFşubesi direktörü bay Üs· rini teftiş için dün sabah oto- Türk ulusunun di·~t1.?111.rıııeı Buna imkan tasavvur eyle- Hacı Mehmed mahallesinden nın bağı sınırında define bu- man erit Denizlide numarataj mobille Bergamaya gitmiştir. reketlerini hiç söz gob"r bel· 
mek biraz güçtür. Durum bu Ahmed og" lu Hüseyini tabanca lunduğu komunbaylığa bildiri!- işle1 ri!1it.teftiş ederek şehrimize Ilbaym orada bir tahkikat işi sayılarla gösterecek 1 

8 
ber 

mi• ve bugün başta komun bay ge mış ır. J d ı • k d 1 k .. ·· ı f sayııııın ıo olunca satmakta istical gay- kurşuniyle üç yerinden ağır Y llb I k ld h ti ı e e a a a ar o ara uç gun ge o an nü us 
1 

,,e t• 
reti tecimerlerimiz arasında Şem'i, Jandarma karakol ku- ay 1 are eye kalacağı zannedilmektedir. Türkün canla başa etıoe: 
rekabeti, rekabet te fiatların surette yaralamış ve Adliyece mandam olduğu halde o yerde Ilbaylık idare heyeti dün öğ- Beledlye encUmenl bir doğrulukla yardıııı·:ııeriııı 

yakal~.nmıştır. Yaralı hastaha- araştırma yapılm1g·a başlan- leden sonra Yarilbay Sedat Eri· D·· ···ıd b · k d" "lıg"ının 1 • düşürülmesi neticesini veriyor un og en sonra şar ay sı, en ı sag d e1'tıt· 
neye yatırılmıştır. mıştır. min başkanlığında toplanmıştır. doktor Behçet Uz'un başkanlı- görüp anlaması eııı ,• 

ve bu netice de hem Al- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ğında toplanmış ve biriken Başvekile~dürliigo 
man ithalatçılarını korkutuyor, edilen fiyatle satmağa mukte- münasebetlerimizdeki mü•kila- liralık mal satmak işten bile b · 1 h kk d · d 1 · ·k ın mu 

Y azı ış er a ın a ıcap e en statıstı umu 
hem de kontrol dairelerini dir olamıyanların malını alarak tın bir kısmını ortadan kaldır· değildir. karalan almıştır. 
ortaya bazı müşküller çıkar- avans vermiş. Bu suretle istih- mak olacaktır. Bununla bera· Bu mevzua ayrıca temas ede-
mağa sevkeyliyor. Nitekim bu- salata yavaş yavaş satmak im- ber yalnız halli icap eden me· ceğim. Bugünkü durum Alman-
günkü fiatlarm yarısına oferto kanını bahşeylemiştir. sele yalnız bu değildir.Şimdiye !arın çıkardıkları müşküllere 
edilse yine büyük satışlar ya- Bizde de böyle bir usulün kadar yazdıklarımızı hülasa karşı bizi sert davranmağa sevk 
pılamaz. Her müşkülün nır tatbik kabiliyeti araştırılabilir. etmek lazımgelirse diyebiliriz edemiyor. Çüııkü Almanyaya 
aksülameli görülmesi tabii bu- Köylülerimizi malı ele geçirince ki : ihracatımız umumi yekıine naza-
1 d • - · · d hemen pazara koşmaktan ah-un uguna gore ıç pıyasamız a 1 - iki devlet arasında ye- ran bizim için yüzde kırk-
panik bu suretle kötü durum- koymak arz fazlalığı yüzünden 

hasıl olan fı'at du··şkünlu··kıerinin ni müzakerelerle kontrol dai· tan fazla olduğu halde Al-lar yaratmaktan hali kalmıyor. 
B önüne geçmek çarelerı· peka· ıa· relerinin ithalabmııa müşkllat manyanın bize yapbğı ih· unun önüne geçmek için 

gözdea geçirilebilir.. çıkarmalarının önüne geçilmesi. racat umumi vaziyetine yüz· 
ne yapabiliriz? Yine Al- iç pı·yasamızda bu da·va·nın 2 - Aktif veya sif olmak de bir küsurdur. Bu nisbe-manyanın tatbik eylediği usul-
lerden ist fade etmek mümkün· halli dış piyasalarda da tesir· vaziyetinin ayların değil yılla- ti yükselttiğimiz iÜn bizim Al-
dür. Bu usuller denenmiş iyi !erini göstermekten hali kalmı- rın duruma göre ölçülmesi. man pazarlarına verdiğimiz de-
neticeler vermiştir. yacaktır. Harice karşı fiat bir 3 - Almanya bu gün bizim ğeri Almanyada Türkiye iÖS· 

Vaktile Almanyada da pa- liği denenmiştir. Menfi netice için en iyi pazar olduğuna gö- termek veTürkiyeyi ihıoal edeme· 
tates bu duruma duşmüştü. vermiştir. Fakat makul olmak re Alman emtaasına daha ge· mek mevkiine düşer. Bu vaziyet 
Patates Almanyanın Çiftcilik şartile iç piyasada asgari fiat niş kontenjan verilerek onla- bizi genel siyasamıza da uy· 
hayatında mühim rol oynar. tayini ve bu fiatları koıuyacak rm da ithalatının tevsii yolla- gundur. Çünkü biz "bizim ma-
Mahsulü ele alan Alman üret- mali imkanlar bahşedilmesi rının araştırılması. lımızı kim alırsa ondan mal 
meni pazara koşunca fiatlar herhalde müsbet netice vere- 4 - Almanyanın muhtaç bu- alacağız,, diyoruz. Almanya 

k d d- .. ki h k bı.lir. lundug" u bazı iptidai mevaddı mallarımızı almağa en müsait 0 a ar uşmuş ü ıimet bir pazardır. Yeter ki iç ve dış 
bir kanunla patatesin asgari Bilhassa asgari fiyattan aşağı memleketimizde yetiştirmek piyasalardaki müşkülleri yene· 
fiyatını tayine mecbur kalmış. mal satan üretmenler için ağır imkanlarına baş vurulması la- rek mütekabil hüsnü niyetle iki 
Ve şu fiyattan aşağı pa'ates cezai ahkam da kabul edilrse. zımdır. memleket arasında ıreniş mik-
satılamaz demiş. Bu demenin iç piyasamızda bu emniyet Bilhassa üçüncü madde ehem· yasta emtea mübadelesi imkan-
kuvvei müeyyedesi olarak am- ve istikrarı temin eylemek aynı miyetle gözönünde tutulursa !arını elde edebilelim. 

ELHAMRA 
GARY COOPER. CAROL LOMBA~ 

Ve beş yaşında büyük artist SHIRLEY TEMPL 
rafından emsalsiz bir surette yarablan 

Herşey Senin için 
Fransızca sözlü PARAIVıUNT filnıi 

lpekfilm tarafından nesil olaıak filnıe çekileli Rl 
BALKAN ATLETİZM MÜSABAKALAkııru· 

!uslar 
PARAMUNT JURNALDA: Habeşistan ve u 

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. b~s 11e traııı· 
Akşamları sinemadan sonra her tarafa oto u ~ 

vay vardır. 

NA TAŞA RUS AŞI<Ja.0111 
ALiCE FIELD-ANDRE BURGERE-JEAN TO 

GELECEK HAFTA 
barlar açmış ve patatesini tavin zamanda Almanya ile iktisadi Almanyaya yılda yüz milyon "El akk.ı e>cak.oğ1u. 

~--=-:.~~=--~~~~~--------------..:.._....:::~~------



Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

········· B. ......... ır atalar sözü 
ı ~2Z'ZZZ7.7J:zZZZ7..zz7.z:o:7jl 

1 (.._K_o_· şE_M_n_EN_,.) 
Harbın akisleri 

krar eden af olunur, 
Israr eden af olunmaz 

" ff accacın ,, bu sözü tashihe 
nıuhta"'ır r...: . . le 1·• • .y;er /zer ıklar edem aj 

leya nıek Lazım gelsevdi, ceza kanun
rına l" uzum kalmazdı- iter milcfim 

suçunu "k , 1 ıar eder ı •e kurtulurdu. 
Fenalıkla ısıar edenleım '1iç bir 

VQkıt 

t at olllnmıyacaRına şıiplie 11ok-

U. Sosyetesi genel sekreterliği 
_Bugünkü Asambleyi hazırlamakla meşgul oldu 

ltalya - Habeş kavgası patla
dıktan sonra etrafa bir kulak 
verdim, baktım, gördüm, duy
dum ki: Çocuğundan ihtiyanna 
kadın, erkek siyasetle uğraşı
yor, poletikacı, diplomat, neler 
de neler ... Fısıltılar. kusultufar, 
mütalaalar, mübahaseler hep 
bunun üzerinde. Evlerde, kıra
athanelerde, dairelerde, yolda, 
vapurda, otomobilde görüşülen 
şeyler hep Habeş harbı .. 

ll1. At - . J 
k edılmege lırakat kesbev/iı:rn-

"· hem ik ı ibdi raı, ııenıde nedamet eden-
sanı ~· . Fakat bu nedamet mutlaka 
ess 

11111 0lnıa/ı, suç ta ammeyi mıite-

ltalyan delegesi dün bir nota verdi 
. 1~aet m.em~ buiunmalıdll. 

b h , hsı zıvanınuzdan vaz nerebi!ir 
o~~e ~ 6 •.• , 

liyeb. ~ Cll 11edamet ede11/eıi ar ey-
k b ılırız. Fakat lıetkesi veya bizim
tıev·eraher başkalaıını maddi ve ma-

ı zaraı k 'ilet a so anlar, cidden ıı,,da-
lar atse/er bile, kıırfulamazlar. B1111-

, soıı pış" l - I". • cet· . ma11 ıgın Jaide vermiye-
llll eve/den bilmelidirler. 

•••••• Mazlum 
••• '1l_•• 

teği u •••••• •••• •••••••••••••••••• 
dil kz. zel kanununun taşıdığı 

e lere ·· -lanrn . gore onceden hazır-
la ış bır düzen içinde sabah-
Yok ak_şama kadar ses yok, çıt 
'le h gıtrne gelme yok .. Herku 
t\'i ;'arda (aile) olduğu yerde, 
ko:U e, otsunda ( ikametgah ) 
i. sunda oturacak ve sayım 
...,yarlar b k cak ını e leyecek; sorula-

Cenevre, 8 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesi genel sekreterliği ya
rın top:anacak olan asamb!eyi 

hazırlamakla meşgul o~muştur. 

Bu gece sekreterlik konseyin 
dün kabul ettiği On iiçler ve 

altılar komitelerinin raporlarını 
ve ltalyaya karşı 16 ıncı 

maddeye uygun olarak ve
rilen cezri tedbir kara-

rını Radyo ile uluslar sosye
tesinin bütün üyelerine bildir-

miştir. Bu sabah sekreterlik 
yarın B. Edenin başkanlığı al-

tında toplanacak olan genel 
kurul celsesini hazırlamıştır. 

Komltelerln raporları 

MUnakaşa edilecek 
Bu celsede ilk önce iki ko-

tedbirlerinin tarihini tespit et
mek konseye aid olacaktır . 

ltalyan d- legeslnln 
notası 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Bugün 
öğleden sonra Baron Aloizi 

Uluslar Sosyetesi konseyi baş
kanına aşağıdaki notayı gön
dermiştir: 

"Konseyin dünkü celsesinde 
İtalya tarafındaa yapılan tehir 

talebini kabul etmemesini pro
testo ederim. Bu suretle kon-

Birisine sordum: 
- Nedersin bu haı be, sen 

ne düşünüyorsun? 
Bir amele müteahhidi olan, 

okumak, yazmak bilmiyen bu 
kişi : 

- Çiz yanındaki du.vara bir 
çizgi.. Bah yakında ltalyanın 

içinden iftilal (ihtilal olsa ge
rek) patlıyacak. Kendu ken
dulerini yiyecekler dedi. 
_ Dün bir başka yerde idim. 

Ben sormadan bana sordular. 
- Harp nasıl, ne olacak 

dersin? 

te ~o~gulara, savsaklamadan 
İfin ?,R"ruyu hiç saklamadan, 
cev ~uksek önemini bilerekten 

sey münakaşası bana ait ol
mıyan bir takım sebepler 
ve mülahazalarla davada 
en ilgili o!an tarafı dinlemek 
istememiştir. En basit bir mu
hakeme tarzı hilafına kabul 
edilen bu metod karşısında 

mitenin raporları üzerinde mü- Bug-ti11/.:ii asambleye.. başkanlık cdeCt'k olan B.Benes ka11sile bir atada hükumetim hesabına ihtiraz ka-
nakaşalar olacaktır. Bu mü- ediliyor. Bunun neticesin- finansal tedbirleri tespit ede- yıtları serdederim ve bunun 

- Siyasetten çakmam, de
dim, fakat zaten sualin ceva• 
bını kendileri vermek ıçın 
ortaya atmışlarla başladılar si
yasetten dem vurmağa: 

~ ~ere.cektir. 
•a11ıagln ıçin, sayanların ve 
.. ı n arın ödevleri yurdda 
'llUsaı , ' 

nakaşaların perşembe gür.Ü· de asamble ltalya . aleyhinde cck teknik bir komite teşkil konseye bildirilmesini rıca - Vehip paşa Osmanlı im
paratorluğu devrilirken kaçan 
eski bir paşa değil mi allahaş
kına? 

ne kadar uzayacağı tahmin tatbik edilecek ekonomsal ve edecektir. Bu ceza ve tazyik ederim . 

taktı ve kutsal bir ödev oJa-
··································~··································································································· .. ·····································•··· 

dide:· Yurdc!aşlar, daha şim
~ l" ;unu akıllarına yerleş
hnttı: 1 ırler. O gün gelmeden, 
iınrt Yurddaşlar, Türk topra· 
herk: ~t'ban yerli ve yabanca 
•6yle 

8
' u yönde . yazılacak, 

tileri ~jc~~. bildirilecek öğre
~.. ~ıh gözle okumalı, can 
İtin !~ ı~e dinlemelidirler. Bu 
ineli v sı .başarılacağını öğren· 
llleyeni bılmeyenlere, öğrene
ı&aı ere öğretmelidirler. O 
htdd:aba_h~!ln akşama kadar~ 
&den kbutun yurtdaşlar için 
._, ece t k _ 
.,lfu1 c odev vardır: 

S sayımı ödevi. 
oJ:a .. aJyılacak olanlara· sayacak 

'"'il arı t ' 
de,,ı .. t· anılalım: Her yerde, 
l " ın y""k k arı (ınak u se resmiğ orun-
daşlar aın) tarafından, yurd· 
•eçilec kasından daha önceden 
kiınseı e ve belli edilecek 
le sayere; sayım memurluğu 
lıteri 1~k kontrol memurluğu 

8 ~u letilecektir. 
...:ı. u ışler .. 
• ı.ılecek Ucretsiz olarak gö-
l'llti ) ve Yalnız zorağlı ( za-
€n çok ~Ôsraf!a.r . ödenecektir. 
Ctği h O kışının bulunabile· 
l'ırn bö~~ b?Ige, bir nüfüs saf ttıin b" es, olacak ; her böl-
eş böJ ı: s_ayım memuru, her · 

llıeınurug nın bir sayım kontrol 
dıfı sa bulunacaktır. Bölge 
lerı.. Yırnlar da, özel tedbir-

~ sa'"} 
'li!ıek ) g anılacaktır. ( temin 
Ödevle . ~ayılanlar, sayanların 
l rını h 
'•lırın 1 ' er suretle kolay-

20 la ıdırlar. 
et.'t •• lkteşri 1 rı.3 
~"nu . 8 n J S pazar gü-k ' ayını 1 Otıtr01 memur arı, sayım 
tesıniş ınenıurları, bu işle ilgili 
~ük i"'yoarllınlar, büyük ve kü-
b·· " r ar Utün ' sayıma girecek 
()\ Yurtda ı Ura11 Şıar ve yurtda 
Ödev' Yabancılar . bı"r tek 

•e Yük·· ' 
Ytde nüf uınlüdürler : Türki-

us sayımı öd · D evı. 
r. C. Savran 

Dış .Bakanı 
Dün Cenevreye 

Gitti 
ISTANBUL 8 ( Ô. D) -

Dış işleri bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras Ankaradan geldi. 
Cenevrede yarın başlıyacak 
olan çok · önemli toplantıda ha
zır bulunmak üzere bu :ak_şam 
Cenevrey~ gidiyor. 

Kamutayda 
Neler görUşUldU 

Ankara, 7 ( A.A ) - Nuri 
Cönkerin başkanlığmda bugün 
yapılan kamutay toplantısında, 
tarım, kredi kooperatifleri ku 
rulması hakkındaki kanunun 
görüşülmesine devam edilmiş 
ve encümene verilen bir mad-· 
desi müstesna olmak üzere 
diğer maddeleri kabul edil
miştir. 

· Yine bu toplantıda bütçe 
encümeninin talebi üzerine "ka
mutay gündeminde bulunan 
Finans bakanlığı teşkilati ve 
vazifelerine aid kanun layihası 
geri verilmiştir. 

Kamutay çarşamba günü 
toplanacaktır. 

Ankara, 7 (A.A) - Ne bir 
eksiklik ne bir fazla, devlet 
ve ulus yurtdaşların sayısını 
bilmek istiyoruz. 20 llkteşrin 
pazar genel nüfus sayımı. 

Fındık fiatleri 
Gireson, 8 (A.A) - Fındık 

fiatleri yükselmekte devam 
ediyor Dün 46 kuruştan 16 
bin kilo fındık içi satıldı. Piya
sanın genel durumu çok istek
lidir. 

-Londrada Derin Tesir 
~.---~~~----------------~ .............................. .. 

lngiliz Kamoyu ltalyaya Karşı 
Muhasım Bir Tavır Takınmaktadır -B. Laval ve Eden Dün de Görüştüler 

Londra, 8 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesinin kararları-Londrada 
çok derin bir tesir uyandır
mıştır. lngiliz kamoyu ltalyanın 
Habeşistanda giriştiği teıebbü

se gittikçe daha çok muhasım 
bir tavır takınmaktadır. 

B. Laval ve Edenin daha 
faal bir siyasa için aralarında 
anlaşacaldarı ümit ediliyor. 

B. Brltanya Bekliyor 
. Cenevre 8 (Ö.R)- B. Laval 

ve B. Eden bu sabah buluşa-
rak uzun uzadıya görüşmüş
lerdir. Dün konsey tarafından 
tazyik tedbirlerinin tatbiki için 
verilen karara rağmen Büyük 

Lava! ı•e Eden 

Britanyanın harekete geçmez
den evvel genkurul tarafından 
da bir karar verilmes'ni bek
lıyeceği tahmin olunuyor. Gen
kurul başkanı B. Benes bu sa-
bah Cenevreye gelmişiir. bakanı B. Runsimon Dovmin- Italyaya karşı alınacak tecim-

lnglltere tedbirlere yon Strite giderek baş bakan sel ve ekonomsal tedbirlerle 

- Heriflerin canına okuya
caklar vesselam. 

- Göreceksin Habeşler ga
lip gelecek bu işte; peygam· 
her onlara dua etmişti bw za
man •. 

- lngilizler işe fiilen karı
şırlarsa başka milletler de bar
ba sürüklenir gibi geliyor bana .• 

- Süveyşi neden kapamı

yorlar daha .. 
- Canım nasıl kapamr. 

- Onu öyle kapatmazlar, 
kanalda kocaman bir duba 
baiırırlar, geçit . kapanır olur 
gider bunu da kazaya hamle
derler. 

* ,,. . 
Kim bilir kadınlar aleminde 

ne düşünceler var. Fakat ilin 
harbından bu kadar düşünmek, 
bu kadar kem kfım etmek bi-
zim nemize gerek. 

Nemize gerek diyorum am
ma benim hoşuma giden bir 
şey var, eline hiç gazete al
mamış kimselerin 

- Birader sabahleyin kah .. 
veden evvel gazeteyi elime 
almadıkça gönlüm rahat 

etmiyor demeleridir. Maaşallab 
okuyucu çoğaldı. 

Tokdil Hazırlanıyor B. Baldvinle uzun uzadıya gö- ilgili olduğu tahmin edilmek-
ö ...... ,., ................................ . 

Londra, 8 ( .R.) - Tecim rüşmüştür. Bu görüşmelerin tedir. 

A d. Ah b d k-: .... İt l · .. d · Atinada 
a.Cıs - 1 ka a a ~ da yank ışglud erı Bornb;İ~;patladı 

asus U yaptıgın an 0VU U Atina, 7 (A.A)-Komünistler 
Cenevre, 8 (Ö.R) - Habeş delegesi B. Havayat Uluslar Sosyetesi sekreterliğine bir nota birinci jorj ~~z.esine üç bomba 

vererek hükumetinin Adis-Ababadaki ltaJyan orta elçisini ve memurlarını oradan gitmeğe davet atmışlardır.Muhım zarar olı:na-
ettiğini bildirmiştir. Bunun sebebi verilmiş olan vaide· aykırı olarak, elçilik radyo makinesinin mıştır. Bu, geneloy do:ayısıyle 
kullanılması ve elçiliğin böylece bir casusluk ve entrika merkezi olmasıdır. Buna binaen imparator komünist'erin bir tedhiş hare-
Romadaki Habeş işgüderine de pasaportunu istemesini emretmiştir. keti telakki edilmektedir. 

~ 

t-LHA M s· ~d Bir facianın yıldönümü 
C. RA ınemasın a 
---- • Telefon: 2513 Pariste ve bütün Fransada kral Alek-

SİNEMASI TAYYARE 
Telefon aıst BUGÜN Telefon ats t 

Münür Nurettin sandr ve Bartu için törenler yapıldı 
Paris: 8 (Ö.R) - Yugoslavya kralı Alksandr'ın öldürülmesinin 

yıldönümü dolayısile bugün Rus kilisesinde ayin yapılacaktır. 
Bundan sonra hükumet tarafından, kralın hatırasını yaşatmak 

Tan VE ARKADAŞLARI 
burı REFiK, kemençe FAHRiYE REFiK 

10 BI f . Kanuni ARTAKI 
12 R Ncı TEŞRiN PERŞEMBE VE 

F· 2 ,, . . .c~MARTESI AKŞAMLARI 
1Y•lJar· li 1,l5 de musıkıli sınema müsameresi 

. bl · ususi 150, Birinci 100, ikinci 75, Balkon S0 kuraftur. 

El. ~kAT· M" ----------liAMRAD unur Nurettin ve arkadatlan Izmirde 
~lclerd' AN başka hiç bir yerde konaer vermi-

ır. 

üzere dikilecek abidenin ilk temel taşı konulacaktır. Öğleden 
sonra eski Şark muharipleri takı zafar altına girerek karalın adını 
taşıyan bir çelenk koymuılardır. Fransanın her tarafında kral 
Aleksandır ve B. Bartu için buna benzer törenler yapılmışbr. 

Fransada Finans işleri 
Paria, 8 (Ô.R) - Finans bakanı .. &. Renye finans komi•yonuna 

blltçe hakkında ~bat vermit ve meseleraia aiyual taraflannın 
babını Ce .11.evreden dönecek olan bat bakana_ bırakmajı terdh 
ettijiDi bildirmiatiİ. 

Henry Bataille'ın ıJaheser: romanından iktibas edilen 

1 S KenAnNlcD AL 
Gaby Morlay ile Henri Rollan'ın temsil ettikleri bu filmi 

kadın erkek, genç, ihtiyar herkes mutlaka görmelidirler 
ilaveten : Çok gülünçlü "Miki Mavz" 
DIKKA T : fiatlar tenzil ediJmiıtir. 30-40-50 kuruştur 

Sean• uatları : HergOn 15-17 -19-21,15 
Cumartesi 13 - 15 - 17 •ea1,1.Jannda talebeye tenziJ'tJ. 

bifet Yerilir. 
Pazar 11,30 - 13 de ilAve •eamlan vardır. 
SinetadaJı nra ber semte ototilh, Ka akara Ya İll' var 
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!'.ydın oğlu Bay fJlehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvveti 
~aktki' Ta.rt.b:i roman. 46 ......•..............................••...... - - -YP za:n; :F>'e:r-vi.n.. ~en:ı.nı 
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Aydın oğlu 
Birgi'nin 

Prens Edmona gönderdiği 
teslimini 

mektupta 
istiyordu kan 

Prens Edmon - Alay et
meyınız rica ederim Prenses, 
çok müşkül ve tehlikeli günler 
bizi bekliyor. Bana itimad edi
niz hep sizi düşünüyorum. 

" Bir kaç günlük ömrümün 
nöbeti geçti. Sahradan rüzga
rla geçmesi gibi geçti. Yaşadı
ğım müddetçe şu iki günün 
gamını çekmem gelmiyen gün 
ve geçen gün ., Fakat sizi ha
nedanımın bahar çiçeğinin sol
masına asla gönlüm razı ola
maz. Ben kırk senelik hayati
mın kaç baharını kaç hazanını 
gördüm. Vazifemi, namusumu 
ölünceye kadar yapacağım. 

Prenses Sofiya - Beni dü
şündüğünüzden eminim ve bu 
alikanızın daima minnettanyım. 
inanınız: hana da Prens, geçen 
günümün hatırası ruhumda mu
kaddes bir emanet gibi gizli, 
benim sırrım aşkım yahut tenine 
aşkım sırrımdır. O gönlümün 
cennetidir. Fakat gelmiyen gün, 
o meçhulden, o geceden çok 
korkuyorum. 

Prens Edmon - Emin olu
nuz ki hiçbir şey anlamıyorum. 
Siz: ya muhayyel birşey bir 
hikiye anlatıyorsunuz, yahut 
müphem, çok müphem bir 
vehme kapılmışsınız:. Sır, aşk, 

cennet bu kelimeler öyle an
laşılmaz: şeyler ki? .. Darılma
yınız bana; asıl sır siz: olmuş
sunuz. Bırakınız mesih başı 
için bu sözleri.. Beni şaşırttı
nız. Elimden tutup beni zifiri 
karanlık bir gecenin içine atı
yorsunuz:. Tıpkı bir bilmece; 
halli mümkün olmıyan bir kör 
düğüm; Iskenderin zekasına, 
kılıncma malik değilim ki ... 

Prenses Sofiya - Bırakıyo· 
rum, bu vehimleri, hayalleri, 
dostum, müdafaa mı edeceksi
niz? Yıldırıma surler dayana· 
bilir mi? O bir tufan, bir bora; 
zayıf bir tekne ile Ummane 
karşı durulmaz: Aydınoğlunun 
kahramanlığını söyleye söyleye 
bitiremiyordunuz: . Kökremiş 
kaplanla, kedi çarpışabilir mi? 
Hakikat acı olmakla beraber 
böyledir Milletle aramızda ha
kikiğ bir sevgi yok. Halbuki 
imanın kaldırmadığı kılıç kes
mez:. Bana kızıyorsunuz:; beni 
vatansız:lıkla ittiham ediyorsu
nuz: .. 

Busırada saray muhafızı, bir 
Türk saisinin prens Edmona 
mektup getirdiğini haber verdi. 

Prens Edmon - içeriye alı
nız. Bakalım ne mektubu ge
tirmiş. Türk saisi içeriye girin
ce, prenses Sofiya, Viyolet ve 
Rober derin bir heyecanla bir
birlerine bakıştılar. 

- Sai - Prens cenapları ; 
sultanım Aydınoğlundan size 
bu mektubu getiriyorum. Ce
vabınızı yarın sa'1aha kadar 
kat'i fikrinizi rica ediyorlar ve 
size ayrıca saygılarını sunuyor
lar. 

Prens Edmon - Ver baka
lım delikanlı ; dostumuz bizden 
ne istiyor ? Prens mektubu 
okudukça renkten renge giri
yordu. 

Mektub şu idi: 
Aziz dostum prens cenahları; 
Hakkın selamı size olsun. 

Ordumun başında cevabınızı 

beklemekteyim. Maddiğ ve mi
neviıl kat'iıi bir mecburiyet 

dökülmeden 
altında Birgi'nin bana teslimini 
teklif ediyorum. Evvelce sev
diğim saygılı prense bu acı 
isteyişte bulunmak ıstırarında 

bulunduğumdan çok müteessi
rim. Hakkın dileği böyledir. 
Müdafaa tertibatınızı işittim ve 
anladım. Beyhüde yere kan 
dökülmemesi için size keyfiyeti 
bildiriyorum. Azmim kat'idir. 
Teslim olduğunuz takdirde, 
Birgi ve havalisindeki Hristi
yan ahalinin hertürlü hukukuna 
riaye edilecektir. Bu cihet ya
pacağımız teslim muahede
sinde arzunuz veçhile tes
bit edilecek ve tarafımız
dan taahhüd olunacaktır. 

Tekrar ederim ki; iki dos
tun çarpışması kadar elim bir 
hal tasavvur edemem. İmdad 
ümidini beslemeyiniz, Birgi 
yolları her taraftan kesilmiştir. 
Size ve hanedanınıza karşı en 
ufak bir fena muamele yapıl

mıyacaktır. Herkes din, mal 
ve mülküne sahib olacaktır. 
rz ve namusu mukaddes ta
nırız. Aksi takdirde harb mu
hakkaktır. Biz mağrur değiliz. 
Zaferi Allah idil olanlara ve
recektir. Yarın sabaha kadar 
cevabınızı saime vermenızı 

rica ederim. 
- Sonu var -

On binlerce imparator 
ordusu Tigrdetoplanıyor 

- Baştarafı J nci say/ada - -
B. Lava! bugünki gecikme

leri iler sürmek değilse bile 
makul görmekle büyük mesu
liyet yüklenmiştir. 

Daily Herald ise, ltalya ile 
her türlü ilgilerin derhal kesil
mesini ve lüzumu takdirinde 
Eritre ve Somalinin abloka 
edilmesini, içilecek su ve yi
yecek üzerine ambargo konul
masını ve nihayet Süveyş ka
nalının kapahlmasını istemek
tedir. 

Deyli Telgraf şöyle demek
tedir: 

Dün, ltalyan delegesi Baron 
Aloizi tarafından ileri sürülen 
fikirler ınsana hayret verecek 
mahiyettedir. Bütün dünya bi
liyor ki Habeşistan, bu barbar 
devlet sözünü tutmuştur. Ve 
Italya, bu medeniyet bayrak
tan, sözleri yerine getirmemiş
tir. ltalyanın hakiki isteği Ce
nevre ile yahud Cenevresiz: 
hareket ederek Habeşistanı 

zaptetmek istemesidir. Bundan 
dolayı muhakkak surette zecri 
tedbirler almak lizımdır. 

Tlmes gazetesi hiçbir 
Tefsirde bulun
mamaktadır 

Morning Post ise, bütün öte
ki lngiliz gazetelerinden ayrı 

olarak şu mütaleada bulun
maktadır : 

Italyaya ekonomik ve finan
sal bir abloka kurmak hatadır. 
Eğer bütün dünya bu zecri 
tedbirlere fiiliyatla riayet et
meyi taahbüd etmezse bu va
sıta ile ltalyayı kuvvetlerini 
geri çekmiye mecbur etmek 
ihtımali mevcut değildir. Diğer 
taraftan ancak aksülamel -
ler doğurabilecek ve ha· 
tıl işlerle ltalyayı sinirlendir
mekte minasızdı-. Her iki du
rumda ise harp tehlikesi, hiç 
olmazsa ittifaklar kurulması 

teglikesi vardır. 

Bu g::!2eto yazısının so
nunda, lnglltere hükO
metıne sabır ve müsa
maha tavsiye etmekte ve 
aynı tavsiyeyi ıtalyaya 

karşı da verirken, ltal
yan devlet adamlarının 
hakimllğlnden Adua ile 
iktifa ederek mukadde
ratı daha fazla zorlamı
yacakları Umldlnl Heri 
sürmektedir. 

lsveçll zabitlerin 
istifaları 

Londra, 8 ( Ö.R ) - Habeş 
hükümeti dört lsveçli sübayının 
istifasını kabul etmiştir. Hükü
met lsveçten bir seyyar hasta
hane gönderilmesine de, Ce
nevre mukavelesi hükümlerine 
riayet edilmek şartiyle muvafı
kat eylemiştir. 

Habeşe n is} onerler 
Gidiyor 

Londra 8 (Ö.R) - Habeşis
tandaki lngiliz misyoner heye
tinden olup burada bulunan 4 
misyoner Habeşistana gitmeğe 
davet edilmişlerdir. Bunlar 
doktor olmamakla beraber dok
torluktan anladıklarından Ha
beş yaralılarının tedavisine ça
lışacaklardır. 

Romada sesslzllk var 
Paris, 8 (Ö.R) - Romadan 

süel hareketler hakkında mü
him bir haber gelmemiştir. 

ıtalyanlann yeni İşgal ettikleri 
mevkilerde, Adua etrafında 
mevkilerini sağlamlaşhrmağa 

çalıştıkları ve yavaşça cenuba 
doğru ilerlediklleri zannolu
nuyor. 

Roma, 8 (Ö.R) - Bugün bü
tün ltalyada gençlik Faşist 
teşkilitının yıldönümü kutlulan
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nazilerde 
Yahuidi düşman1ığı 

Londra,da çıkan Star gaze
tesinde okuyoruz: lngiliz: sine
ma artisti Edna May, hakiğ 
adile bayan Oskar Levis'in 
geçenlerde Amerikada, doğ
duğu şehir olan Siragüz' e git-
mişti.Londraya dönerken,büyük 
alman Transatlantiklerinden bi
rinde bir kamara kiralamak 
istedi. Sosyete işyarlarından 
biri kendisine Yahudi olub ol
madığını soıdu. Artist kendisi
nin değil, fakat kocasının ya
hudi olduğunu söyledi. Bunun 
üzerine kendisine artist adı 
olan Edna May namı altında 
seyahat etmesini tavsiye etti
ler. Buna çok hiddetlenen si
nema yıldızı da başka bir va
pura binmeyi tercih etti. 

Bremen vapuruna binmiş 
olan zengin bir Amerikalı da 
yolcuların listesinde kendi adı
nı göremeyince hayrete düştü. 
Sebebini araştırınca anladı ki 
bir yahudi ismi taşıdığı için 
kendisini listeye Robenson na
mı altında kavdetmiş!erdir. 

• 
:ııı Teşrınıeveı .... - .. ,,.., 

Manisa da kültür • 
ışı 
• 

-----------.ıı:ı------------------=cza:::=-• Cumurjyet bayramında on iki köy 
okulunun temelatma töreni yapılacak 

Köycülük kolu faaliyete başladı 
Manisa 8 (Özel) - Sayın il

bayımız Murad Germen nüfus 
sayım işlerine gereken önemi 
vermekte ve Halkevinde ilgili 
işyarları sık sık toplatarak 
ödevleri üzerinde direktifler 
verilmektedir. Dün gene saat 
5 te Halkevinde sayımda ödev 
alacak daire direktörleri, öğ

retmen ve avukatlar mektupçu 
bay Şevkinin başkanlığı altında 
bir toplantı yapıırı.k sayım işi
nin amaca uygun yapılması üze
rinde konuşmalarda bulunmuş
lardır. Ulusal bir borç olan bu 
işte ödev alacak olan işyarlar, 
kendilerine düşen işi seve, 
seve yapacaklannı söyliyerek 
toplantıya son vermişlerdir. 

ilk okul kadroları va 
kültür hareketleri 

Kültür direktörü Naili Öz
eren ilimiz ilk okul kadrosunu 
özenliyerek kültür bakanlığına 

göndermiştir. Kadro onaylanıp 
gelince ilgili öğretmenlere bil
dirilecektir. 

Bu yıl direktörlük emrine 
934-935 yatgililerinden "48,. 
genç verilmiştir. Bunlar da ili
miz çevresindeki açık öğret
menliklere ve yeni açılan oku
lalara atanacaktır. Yeni öğret
men' erin karşılanmalan, ken
dilerine kla vuzluk edilmesi, 
gösterilmesi gereken mesleki 
sempatinin esirgenmemesi için 
hazırlıklar yapılmıştır. 

Özek öğretmenleri arasından 
seçilen bir kol bu arkadaşlık 
ödevini Ü7Prİne alarak çalış

mağa koyulmuştur. 

ilk okullann talebe durumu 
normal şeklini bulmuştur. Oku-

ma çağında bulunan ve oku
mak için okula başvuran hiçbir 
talebe açıkta kalmamıştır. Yeni 
sınıflar açılmış ve yeni öğret
menler atanarak iş istenilen 
düzenine bırakılmıştır. 

Yapısı bitmek üzere olan 
" istiklal Okulu " nun açılış 
töreni Cumuriyet Bayramında 

yapılacak ve bu suretle ilimiz 
on üç dersanelik bir okul daha 
kazanmış olacaktır. 

Cumhuriyet bayramında on 
iki köydeon iki okulunda te
mel atma töreni yapılacaktır. 

Orta okul direktörlüğüne 
atanan Kayseri orta okul di
rektörü Bay Sıtkı ödevi başına 
gelerek, yeni işine başlamıştır. 
Köycülük kolunun gezisi 

Halkevi köycülük kolu pro
gramla çalışmakta ve gönüle 
kıvanç verici işlerini göz önüne 
koymaktadır. 6-8-935 günü 
kol başkanı Naili Ôzeren, Ta
nm direktörü, Doktor, Öğret
men ve kol üyelerinden kurul
muş "20,. kişilik bir topluluk 
komşu köyleri geziye çıkmış
lardır. 

Saat tam 7 de halkevinde 
otomobillere binerek büyük 
bir neş' e ve inançlı bir du
yumla yola çıkılmış, Selimşah
lar, Tilki köy, Tepecik, Sarı 
çam, Paşa köy: Adil oba, Ha
cı rahmanlı, Is-akçelebi, Saru
hanlı, Yılmaz Vezir oğlu köy
lerine uğnyarak saat 20 de 
Manisaya dönülmüştür. 

Heyet köylerde hastaların 
esenliklerini yoklamış, reçete 
yazmış, parasız iliç vermeyi 
kestirmiş, mevsim ekimi ve 

tanm işleri üzerinde konuş

malar yapılmıştır. 
Kültür direktörü ve öğret· 

menler kültür işlerinin önemini, 
okulun köye ve yurtdaşlara 
yapacağı faydaları Cumuriyet 
rejiminin yüceliğini, devrim iş· 
!erini anlatmışlar; eski devrin 
köye verdiği değerle Atatürk 
devrinin verdiği önem üzerin• 
de durmuşlardır. 

"20,. Teşrinde yapılacak nü: 
fus sayımının amaç ve öneoı~ 
yurddaşlann bu sayım içinde~ 
ödevleri, ekonomik ve ulus 
kalkınma yolunda inançlı "e 
birlikte çalışmanın faydaları 
gözden geçirilmiştir. 

Gezilen köylerdeki yurddaş· 
!ardan bir çoğu kola üye ya• 
zılmıştır. Köylü yurddaşları~ 
kentteki işlerini kovalıyarak bı~ 
sonuca erdirmek, merkezdeki 
işlerinde kendilerine kılavuz• 
luk etmek için de Halkevinde 
bir işyarın bulunması onay gö· 
rülmüştür. 

Gezilen köylere birer siyah 
yazı tahtası Türkiye haritası• 
kitab, gazete gönderilerek 
okuma, yazma, bilme, tan~~ 
kabiliyetlerinin arttınlması go 
zetilecektir. Bu defa arnıag~P 

ao• olarak gazete ve mecmua ,, 
türülmüştür. . 

Kolun bu ilk gezisidir, ilrın• 
ci gezisi önümüzderi hafta ya• 
pılacaktır; çok büyük fayda~~ 
doğuran ve köyle kend!Ierı • 
birbirine bağlı yan bu gibı de~. 
reniş, gidiı ve gelişler h.epııı•. 
mizi sonsuz neş' e ve derın se 
vinçlerle bırakmıştır. il' 

Mert Adil 

Kavakalanı köyünde biri Akhisarda 
Adam karısını öldürdü 

Akhisar, 8 (Özel) - Şehri
mize bağlı Kavakalanı köyünde 
bir cinayet olmuş ve bir ka
dının ölümü ile neticelenmiştir. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Akhisarın Sarıçalı köyünden 
llyas, ortak ekininden hissesini 
almak üzere Gördösün Kızıllar 
köyüne gitmiş ve malını alarak 
geriye dönmüştür. llyasm ya
nında kapatması Ayşe de var
dır. Yolda tam Kavak alanı 
meykıine geldikleri sırada or
mandan birisi çıkarak llyasa : 

- Dur, kıpırdama!. Demiş 
ve iki el tabanca kurşunu atmışsa 
da isabet ettirememiştir. 

Ateş eden adam llyasın ka
patması Ayşenin nikahlı kocası 

Kooperatiflerimiz 
Akhisar, 8 (Özel) - Şehri

miz zirai kredi kooperatifi bu 
yıl ortaklarına ikiyüz bin liraya 
yakın ikrazat yapmış, muhite 
çok yararlık göstermiştır. Bu 
ikiyüz bin lira munhasıran 
merkez zirai kooperatifinden 
olmayıp bu kooperatife bağlı 
bulunan ve köylerde tesis 
edilmiş olan diğer yedi kredi 
kooperatifınin veznelerinden 
ödenmiştir. 

Gerek merkezdeki, gerekse 
köylerdeki zirai kredi koopera
tifleri ödenmenin en emin ve 
istenilen anda işe yarar bir 
kasası olarak tanılmakta, ge
nel itimad ve emniyeti kazan
mış bulunmaktadırlar. 

• 
Sayım işi 

Genel nüfus sayımı için öte
denberi devam eden çalışma
lar neticelendirilmiş, herşey 
hazırlanmıştır. Sayım ıfÜDÜ 
beklenivor. 

Veyseldir. Yanında lbrahim 
adında bir arkadaşı da bulun
maktadır. 

Ayşe kocasını görünce: 
- Niçin llyasa ateş ediyor

sun?. Sen adam olsan karma 
sahip olurdun. Demiş, bu söz
den çok hiddet eden Veysel 
karısına da iki el ateş ederek 
sol memesi altından ve bey
ninden yaralamıştır. 

Hidise duyulmuş, vak'a ma
halline şehrimiz jandarma ko
mutanı Şevket ve genel sav
man vekili Musa Sümer bay• 
larla Hükümet doktoru gitmiş
ler ve tahkikat yapmışlardır. 
Ayşe hastahaneye kaldınlmışsa 
da hemen ölmüştür. 

Akhisarspor 
Akhisar, 8 (Özel)- Burada 

"Akhisarspor., adında yeni bir 
kulüp teşekkül etmiştir. Te
şekkülün resmiyeti alınmış ve 
faaliyet başlamıştır. Şimdilik 
kırk adede yaklaşan "çalışıcı 
üye,.lerile bu kulübün ileride 
iyi bir durum alacağı zanno
lunmaktadır. Gençler, şehrimiz 
iş bankası sayışmanı Ziya 
Bahtiyarı başkan yapmışlardır. 

Romanya ile 
Anlaşma 
Romanya ile hükumetimiz: 

arasında Köstence transit an
laşması imza edilmiştir. Bu 
anlaşma 19 birinci teşrinden 
itibaren mer'iyete girecektir. 
Navlunların siyasi durum do
layısile yükselmesi beklendiği 
bir sırada bu anlaşmanın me
riyete konması işimize yarı· 

vacaktır. 

Fakir bir köylü j;a· 
dının Hamiyeti . 

Ö 
Akbı· 

~khisar, 8 ( zel) -: ·ncleo 
sar m " Dağdere " koyu fııt• 
Hacı Hüseyin kızı bayan k Jp~ 
ma adındaki yüksek a are 
Türk kadını bu hafta Tafrek 
kurumuna müracaat ede )cıır 
yegine varlığı olan on Ba"a 
miktarındaki tarlasını una 
tehlikesini bilenler kutuıll 
teberrü etmiştir. kadar 

Bayan Fatma şimdiye bil 
'd . t• . yalnız 1 ı are ve maışe ını k5u 
tarladan temin eden ~~ksek 
bir Türk ka-dınıdır: Bu Y~oğan 
ruhlu bayanın kalbınden 1 bit 
h . uh' . . de gene amıyet m ıtunız • urıııuŞı 
haz ve heyecan dog. · al· 

balın• Adeta günün mevzuu 
mıştır. kut• 

Kıymetli Türk kadın•.~~ eği• 
!ular ve önünde say~ilı indell 
lirken muhitte keP e~ın da 

b ki ıeva te errü be enen kaıoıa• 
harekete g<!çuıelerinde b [ııruı· 
malarını dilenıeği haklı 11 

1 l k}arı 
ta yan uça ı:erırıdB 

Topraklarımıı: U tır . 
Dola,ma~ış 4 Birin'' 

Zaman gazetesının d j\vru• 
Teşrin 1935 nüshasın 11 

der· 
d oakleP 

pa gazetelerin en ıtalyaıı 
colunan bir haberde abiJle' 

1 . · Anadolu 5 J rı tayyare erının 11çuŞ " 
. .. . d tarassut •• •ı· 

rı uzerın e bogp• 
yaptıkları, Çanakkale goıiilılii• 
na kadar uzandıkları 
ğü bildirilmektedir. dolu sa• 

j\oa a• 
Çanakkale veya b' taYY 

h'll . .. . de ecııe ı .ııır 
ı erı uzerın .. 1 ııÇU• 

releri tarafından boY ;
0
111 ajan· 

vukubulmadığını, Ana 
•ı beyana mezundur-



.._PA_R_D_A_Y_A_N-~A1_R_j 
- 10 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Zavallı ruhum! Talisiz yavrucak 
Acaba doğru mu ? 

. Bu suretle aylar, günler ge
çıyordu. Hemen bir sene oldu. 
c·· un geçtikçe aşkı artıyordu. 
Teruamn sukutunu öğrendi. 
Kaledeki sülerin ( askerlerin ) 
kılınçtan geçirildiğini ve F ran
~ovanın kaybolduğunu duydu. 
_ ransova kayboldu. Belki de 
:ldü. O böyle düşünüyordu. Bu 
b ~Y~u .. sefil kardeşin kalbinde 

uyudu. Hakikat oldu. 

b 
- F ransova öldü. Zaten bu 

elli idi. 

le Ded'.: : eruandan kurtulabi-
~ ustu başı yırtık bir kaç 

:r ın şatoya geldiklerinde bu 
~Ygusu daha ziyade kavileş

llıı f ş ı. Onlan sorguya çekti. Bu 
erler (neferler) Teruanın düş
llıan tarafından nasıl yakıldığını 
\'e İçindekilerin nasıl kılınçtan 

bg~Çİrildiklerini ve nasıl kaça-
ıldikl . • b" - 1 d erım ve utun baş arın-
an geçenleri anlattılar. Fran-

lova dö M . . d old _ onmoransının nere e 
dil ugunu bilmediklerini söyle
lı' er. Bir vakıt Fransovayı üç 
ti~ kadar düşmanın hücum et-
gı istihkam . . d .. d'"k le . ın ıçın e gor u -
~i b'.ldirdiler. 

loıı ann bu aldıiı duygudan 
~~a Yüreği büsbütün rahat 
bek:~ti, Yalnız Janm ikıbetini 
raf ıyordu. Eskisi gibi evin et· 
~1 dolaşmağa başladı. 

ay ardeşinin gittiğinden on bir 
snd90.nra bir gün Jan'ı ihtiyar 
~ nın · · l(alb' e~ının bahçesinde gördil. 

ile 1 buyük bir ilgi ve sevgi 
Çarpıyordu. 

Jan mat lb' · · · illi f em e ısesını gıy-

Yo~ ı. Acaba babasının mı, 
.... sa Fransovanın mı mate
... ın· 
bu ı .tutuyordu. Bunu hiç kimse 
b"rnıyordu. Yalnız bağnna bas· 
fllbirço - k _ d 

llYordu. cugu ucagın a t~-

lianr· b" va 1 ır plan düşünerek ya-
~ Yavaş şatoya döndü. 

ili an eyileşmişti. Artık Hanri· 
ıı de · 

geldi ışe baılamak zamanı 
1(10 • Genç kadını birinci 
d 11 

ahalisinin seçtikleri ka-
lnları kıllı 

kaÇırd k kolları üzerinde 
götu 

1 
lan gibi zorla şatoya 

d recekti B 1 d"" .. 
Üşii. • un arı uşune 

Üstü 
11

: şatonun avlusuna geldi. 
bulun aşı. toz toprak içinde 
dan . an. bır suvarinin hayvan-

ındıg" i · .. d·· . '•rd nı gor u. Rengı sa-
Ve ~ Acaba bu adam kim? 
düşii.n~: gelmişti? Şimdi bunu 
fİiııe u. Fakat bir türlü dü-
.~ !Dedi. Suva · H · · ·· •Ur g·· n anrıyı go-
l ornıe:ı: h 
aşar k emen yanına yak-
lcitı ~· saygı ile eğildi. Ve sa-

ır sesle: 

•e;y Esaretten kurtulan Mon· 
or Fr 

tıın1 •nsova dö Monmo-
llece~~ından s~~ra toatoya dö
•e"enle : Sevguı kardeşi ile 
l• . rıne bu h b . ·ı k 
Çııı be . a erı ı etme 
Dedi~ Hcel~ gönderdi. 

Gözlerin. ~nn mosmor kesildi. 
kend· .. 1 apadı. Fransovanın 
d- ısını 5 Uşiitıd'" S orgu)'a çekeceğini 
ka.11111 u. b on~a damarlarındaki 
Yİiıüııüıı keynıne sıçradığını ve 
dudakı ıpkırmın olduğu ve 
etti yarının morardıg" ını his-

. Um kI ._ L. ru annı kaldırarak: 
Sa 1 a~et olsun! .• 

lı l erıni h 
a.ned b 0murdandı. Sal-

ler gib~ b·alyozla vurulmuş ökü.z-
1 ırd b' Yıkıldı k en ıre olduğu yerde 
• aldı. 

u 

Jın d.. " " 
Pençele ~t ay kadar ölümle 
oldukı ş · Kendisini yatırmış 
sında ~rı ~akir bir köylü oda-
" eyın hu e acı! . . mmasıoın ıstırap 
k t arı ıçınde d F a. ne öld·· çırpın ı. a-
bardu .. u ve ne de delirdi. 

() ncu ay tehlikeyi atlattı. 
"akıt )atailın .. Jan yatmış olduğu 

ıcınde gözlerini. za· 

mania kararmış tavan girişle· 

rine dikti. Derin bir !essizlik 
içinde neler geçirdi. Hasta· 
lık kuvvetini kesmişti. Zafiyet 
onu aylarca ıztırap çekti~i bu 
yataktan kalkmamağa mahküm 
eylemişti. Böylece iki ay daha 
geçti. 

Bir sonbahar sabahı, birinci 
Teşrin güneşinin altın ışığı, 

Yaz mevsiminin sonu idi. Açık 
pençereden giren ziya odayı 
ısıtıyordu. Jan kendinde kuvvet 
hissederek kalkmak istedi. lh-
tiyar süd nine sevinç göz yaş
ları arasında :ı:avallı kızcağızı 

giydirdi. Jan ayağa kalkınca 

güneşin gird ·ği pençereye ka
dar gitmek istedi. Fakat bir iki 
adım atar atmaz acı bir çığlık 
kopardı. Ellerile iki böjrünü 
tuttu. Hamlin ilk ağrıları baş· 

lamıştı. Süd nine tekrar yata
ğına yatırdı. Bundan sonra ağ· 
rılar sıklaştı. Bir kaç saat zar
fında ağrıların şiddetinden Jan 
tekrar hastalandı. Hatta haya· 
tından bile ümid kesilmişti. 

Bir müddet sonra kendisine 
geldiği vakıt, ağırlaşan göz ka· 
paklarını kaldırıp etrafına ha· 
kınca yüreği muhabbet:e çarp· 
maga başladı. Yanında aynı 

yastık üzerinde, mini mini elleri 
kapalı, gözleri açık, küçücük 
yilzü süd gibi beyaz ve gül 
yaprağı gibi penbe bir nevzadı, 
taptığı yavrusunu gördü. Do
ğurmasına yardım eden kadın
lardaki sevinç te fazla idi Süd 
nine gülerek: 

- Bir kız çocuğu doğurdu
nuz!.. 

Diye müjdeledi. Janın ağzın
dan da: 

- Luizl.. 
ismi çıktı. Arkasından genç 

annelerin sevgi ve muhabbet
ten doğan bir iç titreyişile: 

- Kızım! Kızım! ... 
Sözlerini tekrarladı. Yüzünü 

çocuğa döndürerek kımılda
maksızın doya doya baktı. Gü
lerek çenesini, ağzını okşadı. 
Öptü, fakat birdenbire hıçkı· 
rıklarla ağlamağa başladı. 

- Zavallı ruhum! Talisiz yav· 
rucak ... Acaba doğru mu? Sen 
artık babasız mı kalacaksın? 

Bunun üzerine Jan yüzünü 
hazin ağlıyan yavrusunun 
yüzüne dokundurdu. Çocuğun 
elleri açılarak anasının başına 
dokundu ve saçlarını tuttu. 
sonra anasının şefkat dolu sı
cak kucağında buseleri ile 
oyudu. 

- Sonu Var 

:İtalyan - Habeş 
Har hı 
Ogedan cephesinde 
ltalyanların faaliyeti 

Adis-Ababa 7 (A.A)-Oga
den'in güneyinde İtalyanlar 
uçakların yardımile Polo ile 

Yot arasında büyük bir faali
yet göstermektedirler. Gamala 
ırmağının solu boyunca ve civar 
tepelerde Habeşler kuvvetli 
mevziler tutmuşlardır. 

Adis-Ababa 7 (A.A) - ltal
yanlar, Gorahai şehri üzerine 
300 bomba atmışlardır. Bun
ların üçte biri patlamamıştır. 

Adis-Ababa 7 (A.A) - Ha· 
beş dış işleri bakanı, Uluslar 
sosyetesi genel sekreteri B. 
Avonol'a 20 uçak tarafından 
takviye edilmiş olan ltalyan 
kıtaatının dün Adua'yı ve bir 
az sonra da Adigratı işgal et
miş olduklarını bildirmiştir. 

Habeş kıtaları Adua'nın dı
şında bulunmaktadır ve harb 
böll!'esinin haricine çekilecektir. 

a 
Fransız _ gazeteleri: "Aman Fransa 
barba sürüklenmesin,, diye bağırıyor 

Eğe~ Cenevre akim kalırsa lngiltere 
Almanyanın kolları arasına atılabilir 

Paris 3 ( O. R ) - Figaro 
gazetesi yazıyor : Hitlerci ida
re şefleri birdenbire lngiltere· 
nin uyandığını görmüşlerdir. 

Bazı yersiz söz'er lngiliz ars
lanını uyandırmqhr. Bütün ln
giliz filosu u'.us'ıır sosyetesinin 
icra kuvv::ıtı o'rnu'ltur. lngilız 

kamoyu an;fapn le'ı'!:ıde hay· 
kırmaktadır v~ lı :.umet h(!r 
saha la, hava, deniz ve lca•a h 
silah!arını ço;;:ı tnın;i'a kınar ver
miştir. Dütiln b:i·1'ar A 'm:ınyaıı 
düşündürüyor. Zaten ita 'ya 
Slresa cephes'.ni kırmıştır. 
Artık ~;:ı !la:n lıJ;l;z - Ita'y'l 
dostluğu h:ıtır:ı ge!eınez. Fran
sanın Ingiltereye kar~ı durumu 

• •. 

,. 
1 

f. 
la, 

planını sükünetle tatbik edi-
yor. 

lngiliz komoyu Almanyanın 

Cenevreye ı~önmesin çok 
memnuniyetle karşılıyacaktlr. 
Burayakadar gitmemekle be
raber A!manyanın lngiliz ka
moyunu kendisine bağlamağa 

çalıştığı bellidir. Eğer Cenevre 
teşebbüsü akim kalı~sa, Ingil
tere can sıkıntısından Alman-
yanın ko~!an arasına atılabilir. 

Kon:;ey ltalyayı taarruzdan 
mes'ul göstcrme'de lngiltereye 
yardımımızı re-:iletme:1e esasen 
• 1 - 1 t ırn.r n yo., ur. 

Fransız cevabı Almanya ile 
ihtilaf halinde aynı karşılıklı 

Anıual bayra!;111ı taşırau Arn Euzabet Cebelütfa•ık/a 
çok naziktir~ K• ndi öıdiiğh yardımın yapılması gerektiğini 
bağ arı şimdi kendi çözmekte· göstermektedir. 
dir. Bazı gazete münakaşa- Jur ne diyor 
!arının ölçüsüz dili lngiltereyi " Jur ,, gazetesi de aym 
gücendirmiştir. Almanya lngil· yolda mütalea yürüterek diyor 
tereye yaklaşmak için bunu ki : 
fırsat bulmuştur. Meme'e Lokarno andlaşnıası mütear· 
karşı bir kuvvet darbesi rızı tarif etmiyordu. lngiliz süel 
beklemişti . Hiç bir şey Fransanın bu noktadaki fikir-
yok. Bunu kimse düşünmiyor. !erini bildirmesine fırsat ver-
Avusturyaya karşı da Almanya miştir. lngiltere, 16 ncı madde 

• .. 

.. >;- ·:· 

1 
1 

•• 

Nei;;on Cebe/üt/atıkla 

gelince denizde yapılan hazır
lığın tahrik olduğunu ileri sür
ınekle, karada da ayni kar
şılıkların tahrik sayılamıyaca· 
ğını kabule mecburdur. Eğer 
lngiltere bunu kabul ederse 
lokarno andlaşmasının tesiri 

artacaktır. Fakat bakalım bizi 
bu kadarlık olsun memnun 
edecek mi? 

Zaten lngiltere konseyin ka • 
rarından sonra, bizim filomu

zun yardımını kazanmak için 
artık hususi bir mukaveleye de 
muhtaç değildir. Uluslar sosye· 
tesi andlaşması yeter. 

Herhangi bir anda bu ted
birler harı. çıkaracak bir şekil 
alırsa, Fransanın ödevi geri 
çekilmektir. Çünkü aksi halde, 
ı. .stakbel bir harbın önüne 
geçmek için hemen barba gi
rişmemiz lazım gelecektir. Me
suliyetimiz sulhun korunması 
için tatbik olunmalıdır. Yoksa 
biz bu işe karışamayız. 

Bir sual? 
"Remblik,. gazetesi de zor

lama tedbirlerinin doğru olması 
için herkese karşı aynı suretle 

tatbik edilebileceği kanaatının 

mevcud olması lüzumunu göa· 
teriyor ve diyor ki: 

- Habeşistanı istila eden 

lngiltere obaydi, bu müdhiş 

devlete karşı kim filosunu se-

ferber eder, kendi sisini tehli· 
keye atardı? Yahud Amerika 
uluslar sosyetesinde olsa da 
Meksikayı istila etse, kim bir 
şey yapabilirdi? 

lnglltere taarruza 
Uğrar•a 

"Pöti Jurnal" Fransanın ce
vabını tahlil ediyor: 

Ingiliz hükümeti, 16ıncı mad· 
deyi tatbika hazırlanırken bir 
taarruza uğrarsa, Fransadan 
yardım görmek istiyor. Forayn 
Ofisin fikrince Akdenizdeki 
duruma aid olan sorgu hadise· 
Ier tarafından geçilmiştir. 

lngilte e 
Zaferinı 

en büyük diplomasi 

Paris, 8 (Ö.R.) - "Omlibr,, 
gazetesi, "on altıncı maddenin 
tuzağı" başlığı altında diyor ki: 

lngiltere harpten beri misli 

görülmemiş olan en büyük 

bir diploması zaferi kazanmış 

ve ltalyan - Habeş anlaşmazlı· 

ğını 16 ncı maddenin hükmü 

altına sokmuştur. Konse~', 

andlaşmayı saydırmak vesile
sile bunu ittifakla kabul et

miştir. 

Andlaşma bozulmuş mudur? 

Neden Çin - Japon anlaımaı.

lığında buna önem verilmemiş
tir. Çünkü orada lngiltere doğ· 

rudan dogruya ilgili değildi.Za

ten Japonya Uluslar Sosye

tesinden aynlmıştı. 
Acaba Italya Cene:vrede 

kaldığı için mi şiddet ona tev
cih ediliyor? 

Zorlama tedbirleri meselesin
de Fransa durumunu değiştir

memelidir. Fransa olsa olsa 
ekonomsal zorlama tedbirleri
ne oy verebilir. Fakat daha 
uzağa sürüklenmemek için çok 
tedbirli olmalıdır. Fransa ulus
lar sosyetesine sadık kalmak 
ister. Ancak bu sadakat onu, 
ucunda harp heyulası olan bir 
inişe yuvarlamamalıdır. 

Zorlama tedbirleri isinde 

azanmış bulunuyor 
mes'uliyetler müsavi ise aceba 
tehlikeler de müsavi midir?Kim 
iddia ede bilir ki F ransamn kar
şılaşacağı tehlike ile Bolivya· 

nın karşılaşacağı tehlike Gerçe B. Lava! Cenevrede 
birbirinin ayni olsun? Nihayet bu tedbirleri kabul -etmiştir. 
tazyik tedbirleri ile abloka Fakat bu Fransanın elini bağ-
arasında bir hudud çizilmelidir. lıyamaz. 

F ransanın lngiliz 
Dün sabah 

notasına cevabı 
neşredilmiştir 

Paris,8 (Ö.R) 
16 ncı maddeye 

tedbir almakta 

- Fransanın, 

uygun olarak 

olan uluslar 
üyesi bir devlete karşı bir ta

arruz. yapıldığı takdirde ne du
rum takınaca!lını soran lngiliz 

notasına cevabı bu sabah gaze
telerle ilan edilmiştir • Nota 

başlangıcında m'eselenin esası 
hatırlanmaktadır. 

Ekselansımzl olan görüşme· 

!erimiz esnasında, Ekselansınız 

16 ncı maddeyi tatbika hazır 

olduğunu bildiren uluslar üyesi 
bir devlet bu 16 ncı madde 
hükümleri tam şümulünü bul
madan evvel hücuma uğrarsa 
Fransanın durumu ne olacağını 
sormuştur. Bu sual müşterek 
güvenlik sistemindeki bir boş
luğu doldurmaktadır.,. 

Fransız notası 17 inci madde 
hükümlerini tatbik eden bir 
devlete karsı da ayni suretle 

yardım edilmesi lazımgelece
ğioi kaydetmektedir. lngiltere· 
nin aradığı yardım, şu takdirde 
uluslar sosyetesi üyesi olsun 
veya olmasın herhangi bir devle 
tin hücumuna karşı bahşedilmek 
lazımdır. Fakat herhalde iki 
tarafın bir karşılıklı yardım 

hakkında alınacak t~birleri 

ln~iltere 
-·---F ransadan yeni 

Sualle'" soracak 
Londra, 8 (Ô.R) - Fransa

nın cevabi notasına lngiliz çev
renlerinde büyük ilgi ile tefsir 
edilmektedir. lngiliz kabinesi 
bu cevap dolay.sile bazı nok
taların tenviri için yni sualler 
soracaksa da bunların tarihi 
henüz belli deii'ildir. 

önceden birbirlerile istişare 

etmiş bulunmalan lizımdır. 
Aynı suretle iki taraftan bi

risi veya diğeri uluslar sosye
tesi andlaşmasına veya Lokaroo 
andlaşmasıoa uygun olarak 
vaziyeti karşılıyacak tedbirler 
alırsa karşılıklı yardım kaydının 

tatbik edilmesi gerektir. 

Romada 
F aşıst alaylarının 
Yıldönümü 

Roma, 8 (Ô.R) - Faşist mü· 
cadele alaylarını beşinci yıldö
uümü müuasebetile çok büyük 
törenler yapılmıştır. Halk Ve
uedik sarayı önünde toplana
rak Mussoliniyi alkışlamış, 
Duçe balkona çıkarak teşek
kür etmistir. 
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ihtilalden sonra 
Gizli müzakerelerdeki emperyalist 

Emeller meydana konuyordu 
Puvankare şunlan ilave etti: 
- Evet nüfuz edilmez bir 

sır... Zira ne Vivyani ne de 
ben böyle bir taahhüdden bah
sedildiğini işitmedik. Şu halde 
M. Delkase'nin hükumete sor
madan bu taahhüdü yapmış 
olması İcab ediyor. 

Böylece ne Franııa, ne ln
giltere, ne Puvankare ve ne 
de Lord Grey Istanbulu Çar
lar Rusyasına kimin vaadetti
ğini bilmiyorlardı. Yahud da 
öyle görünüyorlardı. Hakikatte 
bu çılgınca vaad itilaf devlet· 
}erinin bütün siyaseti ve harb 
gayeleri üzerinde müessir ol
muştur. 

Ke Dorsay bu teahhütle 
Vivyaniyi takib eden bütün 
dış bokanlarını da ayni teah
hüde bağlamış bulunuyordu. 
Briand dışbakanı olunca bu 
teahhüdü bozacak mı diye 
düşünülüyordu. 1917 senesinin 
başlangıcında, ikinci Kanunun 
ilk günlerinde, Çar Nikola 
ayrıca bir sulh akdı teşebbü· 
süne taraftar görünüyordu. 
Jngiltere Fransadan çok telaşa 
düşmüş olacak ki İnğiliz kralı 
Rus sarayını ümitlendiren söz
leri sarfetti. 

General Kastelnonun Pet
rograda giderek Rus askeri 
mehafilini harpta devam fik
rine kandırmak için çalıştığı 
bir sırada M. Gaston Du
margue'in başkanlığında fev
kalade bir heyet te Rusyaya 
gönderilmişti. 

İngiltere adına olarak ge
neral Milnerin, Italya adına 

olarak ta Siyalovanın başkan

lığındaki heyetler Petrograd 
yolunu tutmuşlardı. Mösyö Du
mergue Çarla imzalanacak yeni 
muahede müttefiklertn harp 
gayeleri hakkında bir söz bile 
sarfetmemesi tenbih edilmifti. 

işte gizli celsede görüşülen 
vaziyet te bu idi. Marsel Ka
sen-ki o zaman daha komünist 
değildi- Rusyadaki müşahede
lerini şöyle anlatıyordu : 

- Çar arbk yıkılmıştı. İhti
lll Rusyayı ele almıı bulunu
yordu. Lenin Almanyadan özel 
trenle geliyor. Rusyanın mu
kadderabnı eline geçiriyordu. 

Harp cephelerini gezdik. 
lbtiJilci askerlerle temas ettik. 
ihtilalden evvel Çarlık, bu 
harpte takip ettiği hedefin İs
tanhuJu ele geçirmek olduğunu 
askerlere yayıyordu. Bugünse 

blikumet : 0 lstanbula 

gitmiyeceğiz. Bize asla ait ol· 
mıyan bir şehir üzerille el koy
mak istemiyoruz. " Diyordu. 

Böylece görüştüğümüz Sov
yet şefleri itilaf orduları yanın-
da harpta devama hazır olduk
larını söyliyor, buna mukabil 
itilaf devletlerinin de harp ga
yelerini bildirmelerini istiyor-
lardı. işte Sovyetlerin size bil
dirmeğe beni memur ettikleri 
vazife budur. Müttefiklerin em
peryalist emeller arasında koş • 
madıklarına emin olmak isti
yorlar. Milletlerce bilinmiyen 
gizli maksatlara alet olmak 
istemiyorlar. 

- Söyleyiniz. Daha açıkça 
söyleyiniz. 

- Gizli harb maksatları ta
kib edilmesini istemiyorlar. 
Fransa ve Rusya arasında bir 
muahede mevcud olduğunu, 

fakat bu muahedenin yanında 
bir çok konferansların mevzu
unu teşkil eden görüşmeler de 
yapıldığını biliyorlar. 

- Bu görüşmeler neymiş ... 
Burada gizli toplantı halinde-
yiz. Hepsini söyleyiniz. Bir bu
çuk aydanberi bakanlık san-
dalyesini terketmiş olan M. 
Briand bu sözlerin kendisine 
matuf old11ğunu hissetmekteydi. 
Meb'uslardan bazıları ise: 

- Her şeyi öğrenmek iste
riz. Bütün hakikatlar ortaya 
konmadan gizli toplantıya son 
verilmiyecektir, diye bağrıyor
lardı. 

Marsel Kaşen - Evet, ke
sin bir noktaya el koyduğu
muzu zannederim. M. Briand'
dan soruyorum: Geçen ikinci 
kanunda M. Gaston Dou
mergue'iu başkanlığında olarak 
Rusyaya giden heyete ne gibi 
salahiyetler vermişlerdi. Soru
yorum: Acaba M. Doumergue 
Renin sol sahilini de Fransa 
için istemek vazifesini tevdi 
etmemiş miydi? Yine soruyo
rumf Küçük Asyada emperya
list bazı dileklerde hulunmağa 
memur edilmemiş miydi? 

Aristid Briand - Evet. 
Marsel Kaşen - Müttefik 

devlerden her biri küçük Asya 
ilzerinde bir pay elde etmek 
iddiasında bulunmadılar mı? 

Briand - Evet bulundular. 
Uk defa olarak lstanbul ve 

Ktiçllk Asya ile birlikte Renin 
sol sahiline taallük eden gizli 
vaadlar ve konuşmalar etrafın
daki sır aydınlatılmış oluyordu. 

Ertesi günü, 2 Haziranda 
Aristid Briand kürsüye çıka
rak iyzabat verecekti. 

Son Dakika 
Dün Cenevre hiç sarsılmadan 
Büyük bir buhran geçirmiştir 

Londra, 8 (Ö.R) - Times gazetesinin Cenevre aytan diyor ki: "Dün Cenevre sarsılmadan 
büyük bir buhran geçirdi. Bay Lavalın rolüne gelince Cenevreye yenid~n döndüğündenberi 
Uluslar sosyetesinin diğer üyelerinden ayrılmak niyetinde olmadığını derhal göstermiştir. Baron 
Aloizi dün 24 saatlik bir mühlet istediği zaman bütün gö:ıler şimdiye kadar Italyanlan daima 
müşkullerden kurtarmış o1an Bay Lavala dönmüştü. Fakat bu sefer Bay Laval bir el işaretile 
yapılacak başka bir şey olmadığını anlatmışbr. 

Kızılordunun müthiş kuvv:eti 
Paris, 8 (Ö.R) - Maten gazetesi Sovyet rakamlanna dayanarak Kı:ııl ordu hakkında şu izahatı 

vermektedir: Kızıl ordunun faal kadrosu 40 bini sübay olmak üzere bir buçuk milyondur. Kızıl 
ordunun hafif topları 400 dür. Ağır topların sayısı 1932 de 600 iken bugün 700 dür. Tanklar ve 
hücum arabaları 1932 den beri 350 den 3500 e çıkmıştır. Sovyet hava kuvveti 150 si ağır 
bombardıman uçağı oJmak üzere 4300 ü bulmuştur. 

Yunanistan durumu Balkan ant-
antı Devletlerinin durunıuna uyacak 

Istanbul, 8 ( Özel ) - Atinadan bildiriliyor : Yunan dış işleri bakanı bay Maksimos Cenevreye 
hareket etmiştir. Mumaileyh zecri tedbirler hakkında bir karar verecek olan uluslar sosyetesi 
Asamblesine iştirak edecektir. Hükümet mahafilinden öğrenildiğine göre uluslar sosyetesi 6yesi 
sıfabyla zecri tedbirlere iştirak edecek ve bu husustaki durumunu diğer Balkan antanb devlet
lerinin durumuna uyduracaktır. 

ItalyanJar tarafından kazanılan mu
vaff akıyetlerin fazla bir kıymeti yok 

Londra, 8 (Ö.R) - lngiliz gazetelerinin süel mubarirl~ri halkı ltalyanlar tarafından elde edilen 
muvaffakıyet!ere fazla kıymet vermemeğe davet etmektedirler. Daily Telgraf gazetesinde General 
Semferley diyor ki: "ltalyanlar yeniden ilerlemeğe geçmeden evvel günlerce bugünkü yerlerinde 
kalmağa mecburdurlar. 

Yol yapmak, erzak ve mühimmat getirmek ve aynı zamanda Habeşleri şimdi tutmakta olduklan 
çete harbi mevkilerinden atmak lazımdır. Bundan sonra ise ltalyanlar karşılarında muhakkak 
surette daha büyük miktarda düşman kuvveti bulacaklardır. 

Habeş lnıparatoru Otuz bin Kişilik 
Bir uvve le Cepheye Hareket Etti 

Istanbur, 8 ( Özel ) - Habeş kumandanlarından Deo jaf Ma Çin kumandasındaki Habeı 
kuvvetleri Eritreye girdiler. 

Rassayum kuvvetleri de ileri hiicumlarına devam ederek Italyanlardan otuzu zabit olmak üzere 
bir çok esir almışlardır. Habeş imparatoru otuz bin kişilik bir kuvvetle cepheye hareket etmiştir. 

Yerli eıskerler mitralyöz ve zabitlerile Habeşlere geçtiler 
Istanbul, 8 (Özel) - ltalyanların emrinde bulunan Zenci askerlerinden ellisi yerli zabitleri ve 

mitralyozlan ile birlikte Makala mevkiinde Habeşlere iltihak etmişlerdir. 

HabeşlerTaarruza Geçtiler 
80 Bin Kişilik Kuvvetleri Setnt 

Nehrine Doğru Akıyorlar 
Istanbul, 8 ( Özel ) - Habeş Veliabb Rassayum, Raskaffa Rasayelin kumandalan albndaki 

üç Habeı ordu1ım ltalyanların Eritre hududundaki eağcenahına htlcum etmiflerdir. 
Raskaffa 80 bm kişilik ordusile Fritre hududunda Setnt nehrine doiru ilerliyor. ........ 

Zorlama tedbirleri 
Münakaşa mı edilecek? 
ltalyan genel dikkatı Afrikada 
Beklenen zafer üzerinde toplanmış 

Pariı 8 (Ô.R) - Fransız ga- sosyetesi konseyinin kararlan 
zeteleri Uluslar Sosyetesi kon- Romada ıiikiinetle karıılanmıı-
aeyının ltalyaya karıı tatbik br. Esasen genel dikkat ye 
edilecek zorlama tedbirlerini ilgi Afrikada kazanılması bek-
kararlaştırmak üzere bir komite lenen zaferler üzerine toplan-
tayin etmiş olmasını, bu ted- mışbr. ltalya tekrar konuşma 

Yunanistanla 
Ticaret kllrlng anı.,. 

malarımaz 

Ankara, 8 (Özel) - Tlrko
fia baıkanhjından bildirildijine 
g6re Tilrkiye ile Yunaniatan 
arasındaki 30 Uktqrin 1930 
tarihli ikamet, ticaret ve 
ıeyrisefain mukaYelesine zeyl 
olmak &zere 26 eyl61 1935 ta· 
ribinde Atinada imzalanan an
tanbn 1 ilkteırin 1935 tari· 
hinden itibaren muvakkaten 
mer'iyete girmesi icra Vekil
leri Heyetinin 2-10-1935 tarih 
ve 2-3314 nayıh kararnamesile. 

• M • M w} D J birlerin kararlaştırılmazdan ev- açılmasına muhalif değildir. 
Jzmır t 3DIS3, Ug a, eni~ İ vel münakaşa edileceğine bir Fakat bu yolda bir teş~bl>üsün 

2 - Türkiye Yunanistan 
arasında 26 Eylôl 1935 tari
hinde Atinada imzalanan Kli
ring anlaşmasının bir ilk tesi
rin 1935 tarihinden itibaren 
meriyete girmesi icra vekilleri 
heyetinin 2-10-1935 ve 2-3303 
kararnamesile onanmıştır. 

B t b 
e e delil sayıyorlar. kendisinden gelmiyeceği tah-

aru ayı erine Roma•8 ( Ö.R ) - Uluslar min edilmektedir. •• .......... 

• Tefrlnıeveı teas 

ltalyanlar 
••••• 

Fabrikalarımıza 
20,000 batanlye sipariş 

ettiler 
Ankara, 8 (Özel) - ltalya 

hükümeti Feshane fabrikamıza 
20 bin battaniye sipariş ver· 
miştir. 

ltalyanın 
Müthiş hatası 
Londra, 7 (A.A) - Daily 

Herald diyor ki: 
B. Laval hareket zamanını 

geciktirmek için her çareye 
baş vurmaktadır. Hareket za
manı geldiği vakıtta yine bu 
hareketi hükümsüz bırakmak 
için her çareye baş vuracaktır. 
Eğer uluslar sosyetesi süratle 
ve tesirli bir şekilde harekete 
karar vermezse Avrupa sul
hunda bundan sonra arbk biç 
bir rol oynıyamaz. 

Taymis gazetesi de ıunlan 
yazıyor: 

Uluslar sosyetesi konseyi, 
Jtalyann1 paktı bozduğuna bu
gün karar verdiği gibi assam
blenin çarşamba günü toplan• 
masını da bekliyebilir. Bu usul 
makul olmıyabilir. Ancak bir 
ihtilafa meydan vermemek için 
her adımı iyice hesap etmek 
lazımdır. Mamafih bu zecri 
tedbirlerin tesirli olmamasi 
demek dejildir. Habeı harbına 
nihayet verdirmek ve ltayaya 
yaptığı müthiş hatayı anlatarak 
yola getirmek için düşünülecek 
her vasıtayı tatbik etmek üye 
memleketlerin vazifesidir. 

Daily Telgraf diyor ki: 
Italyanlar Adua zaferiyle 

1896 bozgununun acısını çı· 
karmış oldular. Artık O feli
keti unutabilirler. 

Su işleri 
lstanbul, 8 (Özel)- Evvelce 

Projeleri hazırlanmış olan Mer-
sin - Adana - Tarsus şehirleri· 
nin içme suları hakkında ince• 
lemelerde bulunmak üzere iç 
işleri bakanlığı komisyonu su 
mühendisi Tevfik Fikret Mer
sine varmıştır. Ayrıca komis• 
yonun proğramına dahil bulu-
nan Silifke - Osmaniye - Cey· 
han - Dörtyol uraylarının da 
içme su durumlerıni yerlerinde 
tetkik edecektır. 

Tıp Kurultayı 
BugUn Kapanacaktır 
Ankara 7 ( A.A ) - Cumur 

baıkanı Atatürkün yüksek 
himayelerinde ve başbakan 
general ismet lnönilnün onur
sal baıkanlığında ve sağlık ye 
soysal yardım bakanı Doktor 
Refik Saydamın başkanhj'ın· 
daki 6 ıncı ulusal Türk bb 
kurultayı bugün aaat 1 l de 
Halkevinde ismet lnönllolbl 
bir söyleviyle açılmıtbr. 

Kurultaya bet yüze yak!ll 
murabbu iştirak etmektedir· 
Yann saat 17 de sağlık .,. 
aosyal yardım bakanlığı tat•"' 
fmdan Halkevi aalonunda ~ 
ruJtay üyelerine bir çay •eti• 
lecek ve kurultay Çarı...,0 

günü saat 17 de kapan•~ 
Ankara 7 (A.A)- 6 ocı ~ 

kurultayımn . toplanmaaı. ~ 
nuebetile bu gün serfl e ,..,. 
de bir saj'bk sergisi açJoal 

Akhisar 
Okullanndaı ~ 

Akhisar 8 (Özel)-~ '1" 
orta okul talebe k• oıcl~ 
sene oldukça kabarıOl~lıİ t0 

ğundan okul dahili~de 1 fal"~ 
daha ihdas edilmiştır. yaıııold' 
mevcudu dörtyüze rfl,,o t .. 

Eskisi gibi acentahğımızdan yüzde beş isko~t? ve ayrıca Ellı Rus Sporcusu Dun 
yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yüzde ıkı, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. T •• k• H k t Ett• 

Cumhuriyet bayramı için şenlık fişeklerimiz .her cinsten Uf ıyeye are e } 
mıştır. ihtiyaçla~ b~ ısJ'~>'" 
mektebe mahallı Jti'I'' iıOj 

Bayındırhk dlrektörU menler de ahnmıtbr· k bjlı .1 .. 
Er N fi d. k Ö 1 - v l" " . hukU O bl zurum a a ıre t r üğü- ogretmen ıgane fe .. , 

ne atanmış olan şehrimiz Ba- Bay Akil önder "e . .rtıb•r 
Yındırbk direktörü bay Mehmed ı· v ·ne y- ftıt• gisi öğretmen ıgı . ......... 0 .. Nuri Pazar günü şehrimizden mütekaidi Bay Ferı· de ~ .. it 
hareket edecektir. lzmir Ba- ·"·ne _..,_ 
Yındırlık direktörlüg" üne Ça- Musiki öğretınenhgı '/ JP . . d D S• ... 111-ol• 

------...&c~.ı.u.--'"-naı11-.1__,..__......ur ~e~rı~m~ız.:..._e~--11~~...-:..._...wı• 

almak istiyenJer siparişlerini şimdiden bildirmehdirler. . 
Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası Jstanbul 8. (Ö.R)- Elli fut bole~, gü~eşçi, tenisçi, sk~im~iden 

Barut av ve ruvelver fişekleri av malzemesi mürekkep bır Sovyet spor heyetı bugun Moskovadan Turkıyeye 
hareket etmiştir. Yanlarında beden terbiyesi yüksek meclis 
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•nıp t 1 k Ilı .. d sa ı mış ve eza aynı 

i ~ ~et içinde ~lım ve satım 
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liateı ~ nıış olan gündelik sabş 3 erıne .. 
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4 
gore, borsada kilosu 

fiatıcrı: İl25 kuruş arasında 
'at111 1 116 çuval yerli arpa 
llıtri 0 ınuştur. Uşak malı arpa 
d he sab 
lir ı· ş yapılmış olduğuna 

ıstelerd b' k llıerni r e ır ayd görül-
ş ır. 

· A.nadoJ d 
•çinde 1 ~ ahili son hdta 
t ıınır pi b. . ' .r inal .. yasasına ır mık-
dat he gondenniş ve mevru
t k lllen p' e ta)"b ıyasaya arzedile-
A.llçak 

1 çıknıış ve satılmışbr. 
latnıin gelen miktar piyasayi 
0Iınadı" edecek bir derecede 
fısında g~~dan fazla taleb kar
ltri be 10-935 de arpa fiat
ter .... · ş Para daha tereffü -

-ış ve 4 gos-
Çuvaı ,125 kuruştan 400 

A nıaı sablnıışbr. 
. ""rpa f' 
•çinde .. •atların•n son hafta 
A. gosterd"v• h 

nadoluda ıgı. u durumun 
derilme . . n. Iımıre mal gön-
v Lı sını ınt d 
eı..ıe Urıı·t aç e ece~ kuv-
~evruda; e~il.?1ekt olup fazla 
Şışkinl'k Yuzunden piyasada 
dirde ~at~u~ule getirdiği tak-
b .. ~.. erın b"ır . . .. <>Unk·· zaman ıçın 
~decev .u vaziyeti muhafaza 

gı tah · . 

4 
Bugün . rnın edılmektedir. 

l .. 4,125 kç n arpa piyasası 
anı olu uruş arasında sağ-
~~r p bu ffatiarla iştihalı 

"ardır. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

hazır olarak kilosu 4,5 kuruş 
fiatla 171 çuval bakla satışı 

olmuş vadeli muamele yapılma
mışbr. 

iki hafta evvel alıcılar tara
fından teklif edilmiş olan fiat
lar geçen hafta satıcı zuhur 
etmesi ve hatta 4,5 kuruştan 

daha aşağı fiatla bakla satılmış 
olmas,ndan ümide düşen alıcı

lar son hafta içinde mal mü
bayaasında nazlı hareket ile 
fiatlerde biraz daha tenzilat 
yapmak istemişlerse de pıya

sada perakende mal bulunma· 
yıp lzmirdeki bakla stokunun 
kuvvetli ellerde bulunmasl yü· 
zünden fiatlar düşmemiş ve 
binaenaleyh alıcılarda müba
yaah ğenişletmemiştir. 

Pamuk: 
Borsaca neşredilmiş olan 

gündelik satış cedvellerine 
göre son hafta içinde borsada 
kilosu 42,5·43 kuruştan 194 
balya hazır ve 450 balya va
deli prese birinci ve 42,5 ku
ruştan 40 harar kaba birinci 
pamuk satışı olmuştur. 

Fiatlar 1-1,5 kuruş arasında 
değişen yeni bir düşküşlük 

daha kaydedilmiştir. Şu hesa
ba göre EyJül ortalarına nis
betle bugün pamuk fiatlannda 
sağlam olarak beş kuruş ka
dar bir düşkünlük mevcuttur 
ki alakadarlarca hu düşkünlük 
normal fiatlara rücu şeklinde 
telakki edilmekte ve fiatlar 
dünya pamuk piyasası fiatla
rma muadil bir raddeye gelir 
gelmez kuvvetli işlere başla
nacağı kuvvetle umulmaktadır. 
Şimdilik hazır mallar üzerine 
tek tük muameleler olmakta 
ise de bilhassa vadeli işlerde 
ihtiyatla hareket edilmekte 
olduğundan mevsimin icabet· 
tirdiği hararet ve faaliyet gö
rülmemektedir. 

Alakadarların söylediklerine 
göre Almanya bu sene Ame· 
rikadan müsait şeraitle pamuk 
mübayea etmekte olduğundan 
Almanya ile geçen sene oldu
ğu gibi kuvvetli işler yapıla
mıyacak gibidir. Mamafi'1 fiat
larda husule geleceği beklenen 
istikrar üzerine Almanyanın 

piyasamızdan da mal tedarik 
eyliyeceği ihtimalden uzak 
görülmemektedir. 

Şimdilik piyasada istikrar 
olmadığmdan ihracatçılar mü
hayea iş=nde gayet ihtiyatlı 

hareket etmektedirler: 
Vaziyetin önümüzdeki hafta 

içinde tavazzuh kesbedeceği 
ümid ve tahmin olunuyor. 

Palamut 
Yeni mahsul üzerine geçen 

hafta başhyan muameleler son • 
hafta içinde bir az fazlalaşmış 
ve genişlemiştir. Borsa listele· 
rinden palamut haftalık mua
meleleri aşağıdaki surette top
lanmı~tır: 

506 kental tırnak 470 ku
ruştan, 834 kental kaba 315 -
375 kuruştan, 19 kental rofoz 
220 kuruştan satılmıştır. 

Gecen hafta icinde piyasaya 

• 
ıse 

• 
yıne 

gelip satılmış olan yeni mah
sul palamutlara aid fiatlarda 
son hafta içinde geçen haftaya 
nisbetle bir değişiklik görülme
miş ve kalitelerine göre fiatlar 
ayni vaziyeti muhafaza etmiştir. 

Piyasada iştibalı ve kuvvetli 
alıcılar mevcud olmakla bera
ber mevrudat az olduğundan 
işlerde açılma ve genişleme 
olmamaktadır. Bunların görül
mesi için bir az daha intizar 
keyfiyeti alakadarlarca lüzumlu 
görülmektedir. 

Zeytinyağı 
lki haftadanberi zeytinyağı 

işlerinde görülmüş olan hare
ket son hafta içinde de görü
lür gibi olmuş ve borsaya ki
losu 28 kuruş fiatla muhtelif 
partilerde 53500 kilo lapanın 
zeytinyağı satışı yazdırılmıştır. 

Zeytinyağın son haftaya ait 
piyasa vaziyeti geçen ve daha 
evvelki haftaların aynı olup hiç 
bir değişiklik yoktur. Son 
yağmurlann mahsul üzerinde 
iyi tesirler yaphğı memnuni-
yetle söylenmektedir .• 

incir 
1935 Senesi mahsulü incirin 

lzmirde piyasaya in<lirilip sat:
şına başlandığı tarihten son 
tarihe kadar satılan miktarın
dan borsaya yazdırılmış olan 
miktarı borsa neşriyatına göre 
135513 çuvaldır. Bunlardan 
5358 çuval hurda mal ve di
ğerleri ise ihraca elverişli ne
vilerdendir. 

1934 Mahsulünün geçen se· 
nenin bugününe kadar satış 

miktarı ise bu yekunden 30-32 
bin çuval noksan hesaplanmak
tadır. 

Son haftayı teşkil eden ta• 
rihlerde borsaya gündelik iti
bariyle aşağlda işaretlenen İn· 
cir satışları yazdırılmıştır. 

Satılan mik- Fi 

kararsızlık 
düşmüştür 

deksiz üzüm satılmış olup bu 
miktar 4,5 ile 20 kuruş arasında 
fiatlerle muamele görmüştür. 

1934 rekoltesinden geçen se
nenin bu tarihine kadar sahl
mış olan çekirdeksiz üzüm mik
tarı da 155655 çuval ve 710 
torba olup bu miktarda S ile 
25 kuruş arasında sahlmışb. 

Bu hesaba göre bu son satış 
fazlası yekün itibarile yüz bin 
çuvalı geçmiş bulunmaktadır. 

Son hafta içinde borsaya 
gündelik itibarile aşağıda gös
terilen üzüm miktarları karşı· 

1 
lannda işaretJi fiatlerle yazdı

nlmıştır : 
Fi at 

'Tarih Torba Çuval Az Çok 
1-10-935 5608 4,50 16 
2 " " 181 5481 5 16,50 
3 " " 24 5863 5 19 
4 " " 100 5251 5,25 16,75 
5 " " 26 4029 5,75 15,50 
7 " " 5 4131 5,75 14,50 
Y eki'ın 337 30363 

Geçen hafta ise haf talık sa
tlş yeki'ınü 36871 çuval ve 377 
torbaya baliğ olmuş ve fiatlar 
5 ile 17 kuruş arasında dolaş
mıştı. 

Son hafta satış yekununda 
geçen ha1taya nisbetle 6-7 bin 
çuval arasında bir noksanlık 
görülmekte ise de bu noksan
lık doğrudan doğruya işsizlik 

neticesi olmayıp 7-10-935 tari
hi Musevilerin hususi günlerine 
rastlamakla musevi müessese
lerinin kapalı ve kendilerinin 
de piyasaya çıkmamış olmala· 
rından ileri gelmiştir. 

Tarih tar çuval Az Çok.. 

Son hafta zarfında borsada 
yapılmış olan üzüm işleri biraz 
yukanda yazdığımız gibi mik
tar noktasından geçen haftaki 
miktardan pek te geri kalır bir 
raddede olmamakla beraber 
fiatlarda yine yazılmağa değer 
düşkünliikler görülmüş ve buna 
rağmen satıcılar piyasaya Jü
~umundan pek fazla mal arzın
dan azade kalamamışlardır. 

1-10-935 1538 6,375 14,50 
2 il ,, 1019 5,75 11,25 
3 il " 3036 6,00 16,00 
4 " " 2657 6,25 15,00 
6 il " 4306 4,25 18 
7 il " 0000 0,00 0,00 
Yekün 12536 

işbu sahşlar borsa idaresin· 
·ce neşredilen bültenlerde ne · 
ve fiyat noktalarından aşağı

daki şekilde tasuif edilmiştir : 
Fi 

miktar çu. Az Çok 
1933 10,00 18,00 
5790 7,5010,25 

Son hafta içinde üzüm Hat
larında hasıl olan düşkünlük 
derecesini rakam ile arzet
miş olmak için 1 ve 7-10-935 
tarihlerinde borsada tesbit edil-
miş olan muhtelif nevile~e ait 
çekirdeksiz üzüm fiatlerini aşa
ğıda gösteriyoruz. 

1110/935 FiatJeri 
Az. Çok 
5,25 5,75 
6,25 6,50 

Nevi 
Süzme 
Elleme 
Paçal 
Yekün 

4513 4,25 7,875 

No. 
6 
7 
8 
9 

6,75 7 
7,50 7,75 

12236 
lnc!r piyasasi son hafta için

de de hararetli olarak devam . 
etmiştir. Yalnız musevilerin 
hususi günlerine tesadüf eden 
7-10-935 tarihinde piyasada 
incir üzerine iş olmamış ve bu 
münasebetle de borsaya incir 
satışı yazdırılmamıştır. 

Piyasaya sağlam ve iyi mal 
fiatlerinoe biraz daha yüksel
meğe meyil var gibidir. 

Ç. Üzüm 
1934 senesi mahsulü çekir

deksiz üzümlerin piyasaya arz 
ve borsada sataşma başlandığı 

tarihten 7-10-935 akşamına 

kadar borsada 257 ,078 çuval 
ve 1691 tarha muhtelif cekir· 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

10,25 10,75 
13 13,50 
14,50 l 15,50 

7/10/935 Fiatları 

5 5,50 
6 6,25 
6.50 6,75 
6,875 7,375 

10.25 10,75 
13 14 
14 16 

Şu hesaba göre hafta başla
rına nisbetle hafta nihaye
tinde fiatlerde görülen tenez
zül farkı 6, 7, 8 numarada 10 
para ve 9 numarada l O - 25 

l para arasında olup 10 ve 11 
numaralar bir hafta içinde 
ayni vaziyeti muhafaza etmiş 

ve 12 numaradan piyasada 

o manya ........ 
iç bakanının 
Diyevi 

Romanya iç bakanı bay ln
kuletz, istisnai durumun ve 
basın sansörünün daha altı ay 
müddetle uzatılması meselesi 
hakkında gazetelere verdiği 

diyevde demiştir ki : "Bu ted
birleri tatbik ettiğimiz yirmi 
aydanberi Romanyada tam bir 
sükun hüküm sürüyor ve her 
kes rahatça ve emniyet içinde 
işiyle uğraşabiliyor. Hem bu 
istisnai tedbirl'!r, ancak iç dü-
zeni bozmak istiyenlerin kötü 
niyetlerini karşıhyacak mahi· 
yettedir. Kanunlara itaat eden
ler bu rejimden hiç sıkıntı 
çekmemektedirler. 

Bakan sözüne devamla şunları 
da soylemiştir: "Hükumetin, si-
yasal rakiplerinden kendini 
korumak için bu tedbirleri 
bir silah gibi kullanmış olması 
yayıntıları hiç doğru değildir. 
Toplantı hürriyeti bütün siya
sal çevenlere verilmiştir. Basın 
sansörü için de hal böyledir. 
Sansör hükümeti tenkit eden 
ve hatta bu sahada çok 
cür'etli bir dil kullanan yazı-
ların bile çıkmasına karşı göz 
yummuştur. 

Doktrin bakımından ele alı
nırsa belki bu tedbirlerin saf 
demokrasi fikrine uymadığı 
görül:'ır. Fakat istisnai zaman
larda istisnai tedbirlerin alın
ması da pek doğru bir hare
kettir. Hem, harptanberi, bü-
tün hükumetler ve iktidarda 
olan bütün partiler devletin 
müdafaası için sansör ve istis-
nai tedbirlerden faydalanmış
lardır.,, 

•••••••••••• 

Sovyetlerde 
T olstoi günü 

20 llkteşrin 1935 de büyük 
Rus yazmanı Leon T olstoi'nin 
ölümünUn 25 inci yıldönümüdür. 
Bu münasebetle bütün Sovyet
ler Birliüinde T olstoi adına 

büyük bir habra günü yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Bunun 
için Maksiıu Gorkinin başkan
lığı altmda bir komişyon ku
rulmuştur. Bu arada Tolstoi 
müzesinde hu büyük yazmanın 
hyatının son senelerini göste
ren yeni bir şube açılmaktadır. 
Yazmanın vatanı olan Yasnaya 
Polonya'ya özel bir gezi tertib 
edilmiştir. Bütün şehirlerd~ 
T olstoi için konferanslar veri
lecek ve törenler tertib oluna
caktır. 

Zabıta Ilaberleri: 
Bıçak taşımak yasak 
Şirket Bulvarında araba sü

rücüsü Seyfeddin oğlu Mubar• 
remin üzerinde bir bıçak görü
lerek taharri memurları tara· 
fından alınmış ve hakkmda ge
regi yapılmıştır. 

Tatla yaralamış 
Kemeraltı camii önünde Mus

tafa oğlu Nuri satış meselesin
den ötürü Hüseyin oğlu lsmaille 
kavga ederek lsmailin başın
dan taşla yaralamış ve yaka
lanmıştır. 

izinsiz bıçak tatımak 
Kestelli caddesinde Ahmed 

oğlu Kenan ve Kemer cadde
sinde Seyfittin oğlu Muharrem 
v~ turkuvaz barında Nazmi 
oğlu Fethinin Üzerlerinde birer 
bıçak görülerek alınmışhr. 

Alttn çalmı' 
Kendisine Kırkağaç müs

tantiki süsünü vererek pansi
yoncu Esteri dolandiran ve iki 
albn lirasını çalan Mehmed 
Zekinin mevkufen asliye ce
zaya sevkıne karar verilmiştir. 

Otomobil Kazası 
Namazgah Türkpazarmda 

şoför Hüseyin oğlu Ferhad 
idaresindeki 556 sayılı kamyonu 
Avram oğlu Musaya çarptıra

rak yaralamışhr. 

* •• 
lkincikordunda Belçika kon-

soloshanesi önünde şoför Hü
seyin oğlu Mustafa, idare et
tiği 431 sayılı otobüsü arabacı 
Ahmed oğlu Mustafaya çarp
tırarak ayaklarından yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 

Adliyede 
Katil ağır cezada 
Panayırda eczacı bay Meh

medi yaralıyarak öldüren Talib 
oğlu Arif'in 448 inci madde 
ile mevkufen ağır cezaya sev
kine üçünü müstantiklikçe ka
rar verilmiştir. 

" " il 

Karısı nesibeyi öldürmekle 
suçlu ve mevkuf bulunan Salih 
oğlu Abdullahın bu işi taam
müden yaptığı anlaşılmışhr. 

Ancak kendisi 74 yaşında ol
duğu için 56 ıncı madde nazara 
alınmak üzere 450 inci mad
denin dördüncü fıkrası gere
ğine Ağır ceza mahkemesine 
mevkufen sevkine karar ve
rilmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
az mal bulunması hasebile fi- inhisarın mübayealarını geçen 
atlarda 0,25-0,5 paralık bir haftadan fazla gevşetmiş olma-
yükselme kaydedilmiştir. Ancak Jarı üzüm fiatlarının son hafta 
işaretlediğimiz bu tenezzül farkı içinde de tam bir kararsızlık 
bu iki tarihe aid olup bütün içinde bozmasını ve hergün 
hafta içinde fiatlerde kararıız- yeni yeni düşkünlük alimet-
lık ve temevvücler kaydedil- leri göstermesini intaç etmiştir. 
miş ve haftalık düşkünlük de- Bu vaziyet karşısında satı-
recesi bu şekilde tesbit edil- cılann düşündükleri ve bulduk-
miştir. ları yegane çare mallarını ne 

Üzüm kurumu son hafta pahasıoa olursa olsun elden 
içinde 2, 3 ve 7 tarihlerinde çıkarmaktan başka birşey ol-
piyasaya çıkmıştı. 2 tarihinde madığından piyasada azami 
6,25-7,5 kuruş arasında fiatlerle şişkinlik mevcuttur. 
245, 3 d.! 6,75-7,375, den 587 · Maamafih üzüm kurumu di
ve 7 ·de 6,25-8 kur~tan 342 
ki cem'an 1178 çuval mal mü- rektörünün Ankara seyahatinin 
bayaa etmiştir. Bu hesaba göre üzüm piyasasının son ve kat'i 
kurumun son tarihe kadar ki şeklinin tebellür ettireceği ka-
·mübayaat yekunu 7328 çuvala naati mevcuttur. 
ulaşmıştır. · Bugün için üzüm fiatlannda 
: Yine bu hafta içinde inhisar istikrar yoktur. Numara fiat-

idaresi de piyasada mübayaat- lan üzerinde de gündelik de-
ta bulunmuş ve 1-10-935 de ğil hatti saatlik değişmeler 
5,75-7,25 kuruş arasında fiat- görülmekte ve bu durum kar-
lerle 469, 3 de 6,5-7 kuruştan şısında satıcı ve müstahsil si-
356 ve 7 de 5,75-6,5 kuruştan malarmda endişeler belirmek-
399 ki ceman 1224 çuval üzüm tedir. 

almıştır. Umumi piyasa 
Bu suretle inhisarın müba-

yaatı yekunu da 4724 çuvala vaziyeti 
baliğ olmuş bulunmaktadır. Buğday fiatlarında biraz yük-

Üzüm kurumunun üzüm pi- se1mcler görülmüştür. Diğer 
yasasında beklenen önemJi te- zchair ve hububat fiatlarında 
siri henüz husule getiremediğini yazılmağa değer birşey yok· 
gören müstahsil tarafından son tur. Muamelat normal bir şe-
hafta içinde de piyasaya fazla mal kilde devam ve cereyan et-
arzedilmiş olmasına rağmen miştir. 
kurumun ve kurumla beraber ABDI SOKULLU 
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Bir Kadın Diktatör 
Çanlı Kule 12 Muhafız Arasında Geçiyor 

Huey Longun Karısı ŞimdiLuizyanın Diktatörü Olmuş
tur .... Kocasının Yerini Tutmağa Çalışmaktadır 

(DôKToR 
~Ze~ai T aratçı 

iÇ HASTALIKLARI 
Viran köyün hayli ilerisinde 

şimdi kuş uçınıyan, kervan 
geçmiyen ıssız bir yer vardı, 
Çanlı Kule diye anılıyordu. 

Belki bin, belki bin beş yüz 
sene evvel oralarda bir kasaba 
olmalidi. Bu Çanlı Kule de işte 
o zamandan kalmış olacaktı. 
Harabeler arasında, yüksek 
minareler gibi dimdik duruyor, 
saatlerce uzaklardan görünü
yordu. 

Aylardanberi Viranköy, ce
henneme dönmüştü. Çünkü 
Çanlı Kuleyi periler işgal et
mişti. Haftada hiç olmazsa '1ir 
kaç gece evler basılıyor, köy 
halkı meydana toplanıyor, ne· 
leri var, neleri yok alınıyor, 
hatta, içlerindeki güzel ço
cuklar ve kızlar da götürü
lüyordu. İşin fenası, böylece 
giden gençlerden dönen olmu
yordu. Onlar da perilere karı
ııyordu. 

Heyecan o hale gelmişti ki 
Viranköy halkı toµtan başka 
yere muhacereti bile düşünü· 
yordu. Çünkü bu periler, in
sanlardan da azgın, onlardan 
haris ve insafsızdı. Bir taraftan 
mültezimler aşar alırken, diğer 
taraftan bunlar da harmanın, 
sade bunun mu ya. meyvenin, 
tavuğun, davarın dörtte birine 
sahih çıkıyorlardı! 

Mal canın yongasıdır. Diye 
vermek istemiyenlerin vay ba
şına! Ya karılan, kızları, oğul
ları ortadan kayboluveriyor, 
yahut kendilerinin parçalanmış 
ölüsü bulunuyordu. 

Kaymakam da çanlı kulenin 
perilerinden korkmuştu. Birkaç 
defa ona da görünmüşler, ancak 
yalvarıp yakararak e !erinden 
Kurtulmuştu. Mütasarrıf da 
" pes ,, elemişti. Çünkü gön
derdiği jandarma kuvvetleri 
Çanhkuleyi altüst ettikleri hal
de insan namına birşey bula
mamışlar, iki zavallı nefer pe
rilerin hış nına uğrıyarak kendi 
martinleri ile vurulmuş bulun
muşlardı. 

Vali, periden korkan ve bun
lara inan an takımdan değildi. 
Lakin bütün emirlerinin fayda 
vermediğini, viran köy ahalisi
nin artık muhacerete karar 
verdiklerini gorup duyunca, 
meseleyi lstanbula yazmağa 
mecbur oldu. Gözü pek, zeki 
bir jandarma zabiti istedi. · Zira 
koca vilayetin jandarma zabit
leri içinde istediği kıratta bi
rini tanımıyordu. Bunlar ya pe-

riye inanıyorlar, yahut korku
yorlar, hulasa Çanlıkuleye git
seler bile bir iş beceremeden 
dönüyorlardı. 

Nihayet Istanbuldan yeni bir 
jandarma kumandanı gelmişti. 
Beraberinde arslan yapılı, açık 
a-öz iki de nefer vardı: Hasan 
ve Mehmed ... 

Vali, genç kumand<ln gelir 
gelmez kendisine çanlı kule 
hakkında bildiklerini anlattı. 
Kumandan Talha bey, bu taf
silatı dikkatle dinledi. Sonra: 

- Ben, dedi, periye inan
mam, fakat anlattıklarınız, kar
şımızdakilerin alelade insanlar 
olmadığım da gösteriyor. her 
halde bunlar çok zeki mah
luklar .. Sonra bütün vilayetin, 
bilhassa Viran köy havalisinin 
p eri masalına inanmış, eldeki 
kuvvetlerin de hakikatJaşan 
bu masalın tesiri altında kal
mış olduğunu hesaba katmalı
yız .. , Binaenaleyh harekatımızı 

~ nihayet gizli tutmak zarureti 
ı var. Öyle kalabalık ta istemez. 
Be~ lstanbuldan getirdiğim iki 

· neferle ve az bir kuvvetle bu 
ı\..heriflerin _haklarından ıeliriml 

Vali, yüzbaşı Talha beyin 
bu sözlerini pek beğendi. Ken
di kendine: 

- Yiğit delikanlı! Bu işi 
muvaffakıyetle halledeceği belli! 
Diyordu .. 

Bir kadın diktatör.. Daha kimdir. Bundan sonra kendini J almaktaydi. Bu mektublardan 
otuzuna varmamış bir kadın.. aşka vermiyecektir. Zira o en biri bir istifa mektubuydu. 
Evet bu ne bir masaldır, ne büyük aşkını siyasete vermiş- Ötekinde ise, muhayyel veya 
de bir senaryo .. Bu kadın Ame- tir. Şimdi kocasının boş bırak- doğru bir hatanın, suçun iti-

,,"" rikada mevcuttur. Adı da Alioe tığı yeri bizzat tutmak için sa- rafı vardı. Böylece Huey Long 
Talha bey, yolunu şaşırmış Lee Grosjan Tharpe'dir. vaşmaktadır. tan ayrılan, ona sadakatsizlik 

bir halı tacırı olarak, viran Bir suikasta kurban giden Mis Tharpe ı93ı de divanı gösteren memur daha önceden 
köye kiriyordu. Beş deveden Luizyana diktatörü Huey muhasebat genel mürakibi ta- verdiği iki vesikayla kendi 
mürekkep kervanı, dokuz saat L , . d"I y . d .. t ld mahkumiyetini hazırlamış de-

ong un hayatından çok defa- ym e ı mişti. anı or yı an mekti. Şimdi bütün bu koskoca 
öteden geçen Iran transit cad- J b h d· ı · · D ı ·1 b · L · d J t" · k ar a se ı ınıştı r. üşman arı e erı uızyana eve ının asa dosya Huey Longun karısı 
desi üzerindeki köprü yıkıld ı gv l b k · ı . d . ht ı 1. d d" s· o s yapan, gemııerın enıze ana ar arı onun e ın e ır . ım- olan Mis Tharpe'in eline geç 
için, başka bir yol aramış, fa- d" b "f • d 1 b.l k indirilme töreninde pijamayla ı u vazı eyı on ana a 1 me miştir. Bu durumda sevimli 
kat bulamamış, gece bastıgv ı · · K · · d·ı k d f d bulunan, belediyelerin re- ıçın ongrenın ve ayanın reyı- ı datör a ının nü uzun an 
cihetle viran köyde konakla- b k IA d k l h·ı· islerini ve üyelerini kabul ne aşvurma azım ır. im kurtu a ı ır. 
mak mecburiyetinde kalmıştı. ederken ayaklarını masa Böylece bütün Luizyana iş· Onun içindir ki gazeteler 
Mnayyetinde sekiz kişi vardı. H L "td·· F k t · · üzerine koymaktan çekin- yarlarının mukadderatını elinde euy ong o u. a a yerını 

Köylüler kendisini memnu- .. f I d f d b. 
niyetle karşılamışladı amma mi yen adam bugün art ı k bir tutan bu kadın şimdi yeni he- ::st~~ vbil~u k~;b:t~:mi~r ~f;'~ 
korkuları da artmıştı: hayal olmuslur. Huey Longun define doğru muvaffakiyetle karısına bıraktı diyorlar. Mis 

_ Eyvah! Diyorlardı, periler Luizyanadn milyonlarla insanın yürümektedir. Zira memur sınıfı Tharpe aynen kocasının prog-
bu halıları yağma etmek için kalbini kazanmiş olmasında lrn- onun isteği dışında yürümek ramını takib etmektedir. Onun 
mutlaka geceleyin gelirler, bi- rısının büyük rolü vardır. Ko- cesaretini gösteremiyecektir. gibi RuzveJtin mevkiini sars-
ze de yapmadıkları bırakmaz- caM yaşadıkça perde arkasın- Hepsi bu kadar sayılamaz. Zira mağa çalışmaktadır. 
l da çalışan, ona bütün projele- bütün kurumlara kendini seven, Mis Tharpe Luizan sokak-ar .. 

Hatta içlerinden bir kaçı, rini yaratmak için ilham veren kendi bağlı olan kimseleri yer- larmdan geçerken tebessümle-
bu tehlikeyi açıkça kendisine kadın artık meydana çık- leştiren Huey Long onlarm tini esirgemez. On iki muha-
de haber vermişlerdi. Talha mıştır. Mis Alice Lee Grosjan bu bağlantılarını içlerine kor- fız büyük görünmenin yolunu 
bey: Tharse çok güzeldir de. Bunun ku ve saygı duyguları ser- bilen diktatör kadını takip 

_ Ne yapalım ! diyordu, laberaber teshir ettiği gönüJle- perek devam ettirmekte ederler. 
allah ne isterse 

0 
olur. Çok rin avuçlarına düşmiyecek ka- idi. Böylece her memurdan . =rL/X.Z7>.Y...W./Y.W~!~/ZiSl7../'1 

yorgunuz, hayvanlarımızda adım dar dip'omat, duygularına ha- imzalı ve tarihsiz iki mektub ~ Borsa Haberleri .....•.••.................................•..... ..••.................•.•...........•.... ~ 
atacak halde değil., Kaderimiz söylendi, hütün planlarım alt O kadar ... Me~ar kaçkını herif ~ DUn Borsada 
ne ise onu göreceğiz.. Benim üst oldu ! Znvallı Hasan ... Ona yine bir harekette bulunmıyor- :-...; Yapllan Satıtlar ' 
malım, helali minallah kazanıl- da mutlaka kıymışlardır ! du. '{ ~ 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Tirk 

müzayede salonu bitişiğiade 
No. 45 

Öğleden ~nnra ıs-ı8 ka.lar 
N hastalarını kabul eder 
~ (ı250) Telefon 3806 
ı:.rz::rxy.L77.7/.7Z/Z7Z7.Z77J., k 

Ahkamı şahsiye sulh huko 
mahkemesinden: . 

lzmirin Pazaryeri maballeSl" 
nin at pazarı mevkiinde otur"' 
makta iken ölen Cezairli 15 .. 
mail oğlu Ali Galibin 

T. K. M. sinin 379 zuacu 
maddesi hükmüne tevfika• 

1- Husumet ve sulh 
2 - Gayri menkullerin ah!° 

satımı ve onlar üzerinde rebıP 
ve sair ayni bir hak tesisi 

3 - Kıymetli evrak alılll 
satımı ve terbini 

4 - Alelade idare ihtiyaçları 
haricinde inşaat k 

5- Ödünç verme ve abata. 
6- Sermayeyi almak ve faı" 

deli bir surette kullanmak 'd~-
1" ya faide verecek yere tef 

de nezaret 
7- Hibe • l· 
8- Kambiyo taahhütlerı 8 

tına girmek 
9- Kefalet 
10- Sermaye ve mallarını 

idare eylemek 
gibi esaslı medeni hakları: 

istimal salahiyetinden mab,,S 
0 

edilmesine ve avukat Osrıt: 

mıştır. Belki de periler bize Sonra kararını verdi : Talha bey, bunun bir UzUm 
dokunmaz.. Hemen şimdi Çanlıkuleye korkuluktan başka bir şey ol- Çu. Alıcı 

H:.ıdinin kendisine müşavir :: 
yinine 7-10-93S tarihinde •d• 0 
kemece karar verildiğio e · 
kendisinin müşavirinin re~ 

Fiat ve hakim izni almaksızın 1
0 

.. 

14 SO karıda yazılı tasarruf~tt~ b~e 
lunmasının hiç bir buk~~ jilll 

7 7S lüzum ifade edemiyeceğıZ) 
Köyün meydanında çadır gitmekten başka çare yok. madığını anlamıştı. Fakat bu ı321 F Solari 6 

92S
11

o.lumnmumr ... _..32~9~6 ... (3•26,,,.,~ 
ıo 

kurmuşlar, meş'aleler yakmış- Herifleri, tedbir almalarına korkuluk, bu meş'ale, peri hay- ı308,5 Üzüm kurmu 6 
lardı. Talha bey hadisata mun- meydan bırakmadan bastırma· dutların civarda olduklarını gös- 846 S Celardin 5 50 
tazır, tedbirlerinden emin bek- lıyız. Yoksa ya kaçarlar, yahut teriyordu. Ne yapmalıdı aceba? 6114 M J Taranto 6 
liyordu. Köylü evlerine çekil- hepimizi temizlerler. Böyle düşünürken, bir cepha- 374 J Taranto M 5 
dikden senra, çanlı kule isti- Ve maiyyetine gayet ihti . neliğin berhava olması nı andı- 339 T De bas 5 SO 
kametinde bırakmış olduğu iki yatlı, dikltatlı davranmalarını, ran dehşetli bir infilak duydu. 3:!7 H Alyo!i 8 
nöbetçiden birinin geldiğini ne oJursa olsun vereceği emir- Hayret ve korku . iJe yerinde 318 S Süleymano 5 62 
gördü: leri harfiyen yerine gdirmele- doğruldu, ileriye doğru baktı. 317 M B Koo 5 50 

- Nasıl Mehmed? isler tah- rini tekrar tenbih etti. Elektrik ÇJanlı kulenin yıkılarak yandığı 282 K A Kazım 7 7S 
min ettiğim gibi çıkıyor mu? fenerleri söndürelecek, sigara alevler arasından görünüyordu. 215 BPşikçi Z bi. S SO 
Dive kendisini karşıladı. içilmiyecek, kibrit yakılouya- Hemen düdüğünü iki de- 152 J Kohen 5 75 

- Evet Bayım, siz köye gir- caktı. Takriben onar metrelik fa öttürdü, ayağa kalkarak ı4S S Gomel 6 7S 
dıkten sonra, etrafına dikkatle mesafe ile ikişer kişi yanyana elektrik fenerini de yaktı .. Ar- 96 Koo ittihadı 12 50 
bakma bakma çanlı kuleye ilerleyeceklerdi. Tam ortada kadaşları kendisine doğru ko- 72 Jiro ve Şü. 6 2S 

7 25 
11 
11 25 
ı5 

7 50 
ı2 so 
ı3 25 
7 50 
7 7S 

14 25 
6 25 
7 

Bayanlar 
T ürkiyeyc ilk defa getirt" 

mege muvaffak oldui'l'° 
d.. · te- .,e 
unyanın en son sıs ":' 8 

en mükemmel makinesıle . 
düle.f1 

dakikada ı 1 aylık on 
korkusuz, tehlikesiz ve ber 
çeşit saçları hiç sıcaklık dut': 

b beti 
madan yalnız kadın er 

Minik Sıtkı 
9 SO yapar. 

1 7 . . 4 Jcal ı 
Geçecıler caddesı t01 

gitmekte olan bir herifi ko- kendisi yalınız başına rehberlik şuyorlardı. 74 P Paci 6 
layca yakaladık. ve nazımlık edecekti... - Kaybedecek vaktimiz 57 F Z Abdullah 8 

- lsticvab ettiniz mi? Bu suretle yarım saat kadar yok ... Süratle çanlı kuleye ye- 49 y 1 Talat 6 7S 
- Bir şey söylemiyordu. yol aldılar.Birden, uzakdaki ge- tişmeliyiz, d iyordu. 38 Ş Remzi 6 50 

Bastık sopayı keretaya ... Yo- niş bir kayanın önünde ışık Yarım saat içinde oraya 36 D Arditi 6 
7 50 yeni binasında. Telefon 3 

11 (3132) 
la geldi, çanlı kuleye gitmekte gördüler. Daha arkada, takri- vardılar. Yaklaştıkça alevlerin 35 Albayıak 6 75 1251-........ ~-..-~ 

1
; 25 Ölüm . ade 

8 lzmir eşrafından Sükkerıfı'ka" 

olduğunu itiraf etti. ben bir saat ötede, çanlı ku- ışığı etrafı aydınlatıyor, ağaç- 33 Ş Riza Halef S 7S 
- Ey?.. lenin korkunç hayali fark edi- lar, kayalar... Her şey seçile- 32 Şınlak Z bi. 7 2S 
- Ben de çanlı kule perilc- l b·1· d b"l. d Ik 28 E Feher 7 50 e ı ıyor u.. . ı ıyor u. i hayaJetin koşa-

rindenim, bu gece sizin ker- Talha beyin emrile, bu gece rak kaçmakta olduğunu gör- 27 Ş Z Galip 6 7S 
re 1 f' 7 7S merhum Tevfik paşanın 58 ı 

6 SO ları ve Sükkeri zade Ba~adYe 
vanı soyacaktık. Fakat yakayı müfrezesi. ışıklı kayayı yüz düler. 24 H Alanyalı 6 SO 
ele verdim, diyor. metre ilerisinden ihata edecek Emrine aldırmıyordu bunlar.. 23 Ç Taranto 6 

- Herifi buraya neden ge- şekilde ilerlemeğe başladı. Üzerlerine ateş ettiler. Niha- 17 Ali Naci 7 SO 
tirmediniz? Bu suretle dokuz kişilik kuv- yet herifler ellerini havaya 11 H Cemal 9 SO 

6 
nin valideleri Bayan t ]ıkta.t• 
müptela olduğu has .8 g:iil1 

8 SO kurtulamıyarak evvelkı buı'da 
9 50 ikametgahları olan Istan tılP'" 

Mişantaşında Emek apar 
- Ben sizi anladım, siz jan- vet birbirinden ayrılmış olacak, kaldırıp teslim oldular. Meh- 7237 •5 yek un 

d O k · 257150 d"u"nku·· t k" armasınız.. ervan yem kayaya yüz metre yaklaşınca met: sa ış ye unu 
kılıklı zabitiniz gelsin de, bu hepsi yere yatıp bekliyecek- - Bunlardan bir·' Hasanı 264387 umum:n::ıt~ş yekunu 
ihtiyar yaşımda bir iyilik ede- lerdi. Bir düdük kayaya ateş yok eden ihtiyar! Diye bağırdı: 
yim, Çanlı kulenin gizli yolla- edilmesini, iki düdük yine ka· Bu haydut korkusundan tit-
rını gösttreyim diyor ona.. yadan yüz metre ileride ve riyor: 

Talha bey birden yerinden kayaya amud istikamette bir- - Aman, canımı bana ba-
doğruldu: leşiJmesini emredecekti. ğışlayın! Diyordu. 

- Fena yaptınız Mehmed, ilerledikçe, kayanın üzerinde - Hasanı ne yaptın? Hasan 
dedi, herifi buraya getirecek- büyük bir meşalenin yanmakta nerede? 
tiniz. Korkarım ki, Hasan ile önünde de pek iriyarı, kefen - Onu, sonradan gelen iki 
yalnız kalınca ya kaçar, yahud gibi beyazlara bürünmüş bir arkadaşımla yakalayıp çanlı ku-
da... ınsanın durmakta olduğunu leye kötürdük. Fakat yaman 

Sözünü bitirmeden emretti: ğördüler. delikanlı doğrusu... Kendisini 
- .Haydi yola! Yüzmetreye yaklaşmışlardı. dıkbğımız mahzende ı cepha-
Ve köyün meydanında yal- Talha bey, yere sürüne sürüne ne vardı. onu ateşledi, 

nız bir nöbetçi bıraktılar, sekiz kayaya doğru ilerlemekte devam hepimizi mahvetti işte .. Yalnız 
kişi yola çıktılar. etti. Aralarında heman heman ikimiz kaçabilir kurtulduk! Di-
Kırk bes dakika yol almış- otuz metre mesafe kalmıştı. yorduk. 

lardı. Mehmed: Daha ziyade sokulmak, ihti-
- işte şu ağacın dibinde yatsızlık olurdu. Görünen ha-

idik. Nere ye gittiler? yal ete doğru nişan alarak ateş 
Diye aratıyordu. Sekiz kuv- etti. 

vetli elektrik feneri etrafı ay- Korkunç bir taraka işidildi, 
dınlattığı halde hiç birşey gö- o kadar ... O beyazlara bürün-
remiyorlardı. müş adam yerinden kımıldan-

- Hasan .•• Hasan ! Diye ar· madı bile ... Talha bey beş da-
kadaşlanna sesleniyorlar, fakat kika olduğu yerde harekeüiz 
bir cevap alamıyorlardı. ~.. kaldi, sonra · bir el daha ateş 

Talha bey: 
~ - Çok fena oklu 1 _ Öi..ıe 

etti ... 
. Korkunç bir baraka .clalıa... 

" " " 
Çanlı kule yangını iki gün 

sürdü. Köylüden ç
0

alınıp yığı
lan zahirenin külü küçük dağ
lar teşkil ediyordu. On üç hay
dud da enkaz altında kalıp 
yanmış, ölmüştü ... 

Bir hafta sonra, taşlar, top
raklar arasından viran köylü 
yirmi hayvanın ,parçalanmıı 
ceaedleri de çıkarılıyordu. 

Mazlum . 

Çu. Alıcı Fiat 
5638 Muhtelif 6 SO ıs 

Zahire 
Çu. · Cinsi Fiat 

50 ton Bakla 4 7S 4 75 
S Susam ı2 ı2 

ı 62 Akdarı 3 SO 3 SO 
22 Kumdarı 7 25 7 25 

1000 Pa çekirdek 2 35 2 3S 
62 B Pamuk 42 SO 43 
95 ke palamut37S 37S 

ı917 ki. çi. mazı 44 45 
658 ki. ceviz ı3 ı3 

Para Piyasası 
8-ı0-ı935 

Alış Satış 
Mark SO 20 50 70 
lsterlin 6ı3 SO 6ı9 SO 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 2ı ı 2 21 SO 
İtalyan lireti ıo 2S ıo 35 
İsviçre Fran. 40 90 4ı ıs 
Florin 84 87 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

nında vefat etmiştir. değerli 
Oğlu bay Safi'ye. v_e 08rıı· 

ailesine taziyetlerimızı (3
5z61) 

3295 

Doktor 

Fahri Işık. 
. Hastarıesı 
lzmir Memlek~~ h 8591sı 

Rontken mute NTKE,. 
Her Nevi RO 1 Muayeneler . · 

. Tedeavılerı 
Ve Elekt~ık bilhassa 
Yürilyemıyen ve l)Jtra "' 

RAŞİTİK çocuklar~ontkell 
Viole tatbık ve . 

3 1Jır. 
il~ KEL tedaviler~Jc ~rıll 

ikinci Beyler so 25 karşısı No. 
Telefon: 25(fg2) 

•~H~3:·---=~-...,. • • za,71 32 
• Ol 7 hisse U" 

2ı-8-932 No .. 5 sinden y32 
Palamut şirketi hıs~ebi yaı•~1 I .. 
k d N ve tarı . =- a a 
arı a o.. . y enısıa- 0 1 .. 

hisseyi zayı et~1!11i0 bük,.n 
cağımdan eskısılo ·-. d .. ·ıa ey erı.... fa f..-
madıguıı ı n d &fuıta ~~) 

Nalbant za e ~ ~ 



lzmir Belediyesinden: 
. ~ - ( 1148) lira bedeli ke

fiflı Halil Rifatpaşa caddesi 
~~~ tacı Ali Riza sokağından 
•tibareıı 265 metre yeninen ka
~al ı.asyon yaptınlması başka- l 

tiblikdeki keşif ve şartnamesi f 
veçhile 25-10-935 cuma günil ı 
~bat 10 da açık eksiltme ile 
1 ale edilecektir. 

iştirak için (87) liralık mu- i 
•akkat teminatla söylenen gün 
v.e
1 

saata kadar artırma ve ek-
sı hne le • omısvonuna gelinir. 

2 - (50) lira bedeli muham-
llleneli E fp . l> ~. şre aşa pazaryerınde 

iz.mir birinci icra memurla• 
ğundan: 

beegı~endağı yolu virajında 
. ~edıyece istimlak edilib yola ' maları ilan olunur. 

gı ecek olan 83-85 sayıh evin 1 3291 

Bir borçtan dolayı haciz al· 
tına alınan neşeste ve kolacılığa 
ait fabrika alil ve edevatı 

15-10-935 tarihine müsadif Salı 
günü saat on dötte şehitler 

Makara sokağında kain fabri
kada açık artırma suretile sa
tılığa çıkarılmıştır. Bu arttır
mada mahcuz alat muhammen 
kıymetinin % 75ini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırmasına 22 
-10-935 tarihine müsadif salı 
günü saat on dörtte satılacak
tır. istekli olanların o gün ve 
saatta mahallinde hazir bulun-

(3264) 
llluteahh. d k 1 
llltJte hh~ ~e yı ılıb ankazının Dördüncü mıntaka tapu sicil 
ba a ıdına aid olması işi 

şkatibJikdeki keşif ve şart 

1 

muhafızlığından: 
llaırıesi h·ı Şehitler mahallesinin savlet 25 .. 

10 
veç ı e açık artLrma ile 

-...J·ı -935 cuma günü ibafe- sokağında 4 eski 4 yeni kapı 
ÇQt ecektir. l numaralı ve sağı evvelce yorgi 

'aklşktirak iç.in ( 4 ) liralık mu- 1 Gaco şimdi aşçı Mustafa, ~ofu 
evelce Sakızlı Andon şimdi Polis 

•e at tenıınatla söylenen gün l Tevfik arkası evvelce ve ş' mdi 
Iİlt saata kadar artırma ve ek- emvali metruke haneleri önü 

3rne koo:ıiayonuna gelinir. umumi yol ile çevrili ev 1288 
ha - (21) lira bedeli mu- senesinde arsası Avusturya 

hlrne r d Ret d" n 1 oksan yedi adada tebasından yani A Palo oğlun-
lllij~~Ye~e ait yirmi sayılı evin dan sabo almmak suretile ln-
llıüt ~b~t~e yıkılıp ankazmm gıltere devleti teb'asındanFran~ 
h ~~ hıdıne ait olması işi cesko oğlu Nikola kasarın ub-
ll:ş a~iplikteki keşif ve şart- desinde bulunduğu Nikola ka-

hlesı v h"l k saran ölümile ana baba bir er-ile 2S- eç ı e açı arttırma 
Otıd .10-935 cuma günü saat kek kardeşi Francesko oğlu 

l ~· ıhale edilecektir. kazmiro kasara kaldığından 
ı_ ş ırak iç' 'k· ı· 1 k k mumaileyh namına tapuya bağ-ll(at t • ın ı ı ıra ı muva -
~ata e~ınatla söylenen gün ve lanmasım istemiştir. Bu evin 
rrıe k ~dar arttırma ve eksilt- tasarrufu hakkında 18-10-935 

4 ornısyonuna gelinir. günü mahallinde araştırma ya-
lllent (7S) lira bedeli muham- pılacağından bu ev üzerinde 
kar 

1 
Memle '<et hastahanesi her hangi aynı hak iddiasında 

b Şısında k" 1 • k •şkar l'k se 17. sayı 1 cıük an bulunanların h:mirde mıntaka 
hile 2~~ 1 teki şartnamesi veç- tapu ıicil muhafızlığına veya 
onda l0-935 cuma günü saat muayyen gününde mahalJinde 
kira açık arttırma ite bir sene tahkik memuruna müracaatla 

LY.a Verilecektir. 
4ttirak · . bildirmeleri ilan olunur. 

"•kkat t ıç~n alh liralık mu- 3298 (3293) 
\>e enıınaUa söylenen gün ı •-ra1•&•11iiii~B!2i!Siiiiiili:at:iZ::m 

saata k d ReUn· a ar komisyona Turgutlu Belediyesinden : 
ır. 

5 _ ]( 1 - Şartnamesinde cins ve 
haınnıenı· ırk Jira bedeli mu- mahiyet ve tahmin edilen kıy-
aalcı1 1 Kemeraltı cadddesi metleri yekunu yazılı Turgutlu 
diikk:r ~arşısında l 72-1 sayılı su branşmanları levazımı açık 
llıesi n ~şkatiplikteki şartna- ekc;iltme ile alınacaktır. Bedeli 
liiıfu· Veçhıle 25·10-935 cuma 
·ı saat da tesliminde verilir. 1 
e bir sen ~~ açık arttırma Eksiltme 24 - 10 - 935 Per-
lştir ~ k . e. ıraya verilecektir. şembe günü saat ona altıda 

te a ıçı .. ı · kk tni.natıa .. n uç ıra muva at Belediye encümeninde yapıla-, 
ata k d soylenen gün ve sa-

a ar '- . caktır. Talipler eksiltmeye gir-6 _ 
5 

~omısyona gelinir. 
hİllllllıen~· 00) Lira bedeli mu- mezden evvel yüzde 7,5 den 
Çlik D 1 Şerbetçilerde kü- (125) lirayı vermeye mecburdur. 
"Ytlt ~~t ~anı karşısında 8 Fazla tafsilat almak istiyenlerin 
t
9
eki şa t kan BatsekreterJik- belediyeye müracaatları ilan 
35 c: nanıesi Yeçhile 25 _ 10- olunur. 3265 (3246) 

,. rııa g .. u ·· d k 8 10 13 18 -.rtt1r111 • nu saat on a açı - - -
'e · ı a lle b· -rı ecekr ır senelik kiraya 

I ır. 
Ştirak . . 

~akkat •çın ( 38 ) lira mu-
~ teminatla - l .. .e ·•aat k soy enen gun 
lınir. a adar komisyona ~e-

h 
7 

- (30) t· . 
~ •rnrııeneli p ıra bedelı mu-
Ye b aralı köprü duhu-

k arakası B 
rtııaın . aşsekreterlik-

Cuına 7.81 ve~hile 25 - 10 - 935 gun .. 
'ttır ..... . 

1 
u saat 10 da açık 

·ı .._ ı e b" 
ti ecekti ır sene kiraya ve-

1 r. 
ttirak . 

......._ •çın ( 3 ) ı· ~ ıra muvak-

1 

i kat teminatla söylen gün ve 
1 saata kadar komisyona gelinir. i 8 - 285.03 Lira bedeli mu-

hömmen eJi 2 inci kordonda 
46 ıncı ada içinde 633.40 met
re murabbalık arsa başkatip
likteki şartnamesi veçbile 25 -

• 10 - 935 Cuma günü saat onda 
açık artbrma ite bir sene ki
raya verilecektir. 

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

C!X11 

. ~e~Jet demiryollaırmd ın: 
~Yon ~dın batb TorbaJı - Tire şube hattanda ve Torbalı 
b..ı..t c~varında 52 inci kilometre yakınındaki Fetrek çayında 
'ti llluteahbid. 
. ~e hıik' 1 tarafından ihzar edilecek 30,0JO otuz bin 
•ıi itap .. '- •bı balastın figüre mahallinden vagonlara yükletilmesi 
~, ·1ı -. zarf ulil . 

l'l inde p ua e eksiltmeye konulmuştur. ihale 22-10-935 
dinci İti t azartesi günü saat 16 da lzmirde Basmahane.de ye-
t.ak e ille ınüf tti l'k b. l tır. Bu . . . e t ı ınasında komisyon tarafından yapıla-
S kuruştu ış •çın tahmin edilen bedel beher metre mikabı başına 
İstekı·ı r. . 

tt·~. •erin 3371 · · 
d tigı Yes k I • 12 lıra temmat vermeleri ve kanunun tayin 
k air beyanna arı Y.e işe ginneğe kanuni mani bulunmadığına 

adar kom: anıeler1 Ye teklif mektuplarını ayni günde saat 15 e 
Bu i :syon reisliğine vermeleri lazımdır. 

li l'L Şe aıt şa t ) 
ş 11'[ kal . r name er lzmir Alsancakta 8 inci işletme müfet-

enıınde 
, Parasız dağıtılmaktadır. 

'tr§ l0..10.935 p .. .. 9~~5 3263 ~3?.09) . • 
A enlerin ğidi er~embe ~un__~en ıtib~ren Aydın ışletmesmdekı 

0Ydıa, Na il~ gelı~ saatlerı _degışecektir. Bundan başka her gün 
torayJar ~ 1~1• Tıre ve Ödemiş ile lzmir arasında yeni 

\:ıkarıbııışt ış ıyecektir. lzmir - Eğirdir trenleri haftada üçe 
ır3. !;!zla malumat istasyonlardan alınmalıdır. 
~~ (3266) Sekizinci işletme Müfettişliji 

Kanzuk eczanesi müstahzarabndan 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

lzmlr slclli ticaret me
murluğunden: 

lzmirde 1 inci kordonda ti
caret yapan müseccel [Fratelli 
Sperco-Enrico Sperco E. Figli 
Halefleri lzmir şubesi] için An
tuvan Armao ile birlikte · imza 
eylemek üzere Sadi Mümtaza 
verilen vekaletname ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1494 uumarasana kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Vekaletname 
Umumi No. 9886 
Hususi No. 11-53 
Bin dokuz yüz otuz beş se

nesi te~rinievvel ayının dör
düncü cuma günü saat on bir 
raddelerinde lzmirde saman 
iskelesinde kain büyük kardi
çalı hanındaki dairesinde ifayı 
vazife eden lzmir ikinci noteri 
Mehmet Emin Erenere niyabe
ten ve vukubulao talep ve da
vet üzerine ben zirde imzası 

mevzu daire baş katibi 
Ahmet Refik geçtan, lzmirde 
ikinci kordonda kain Sperko 
vapur acentasına gittiğimde 
orada hazır ve mukim olup zat 
ve hüviyeti iz.mirde ikinci kor
donda kain Fratelli Sperko 
müe~sesesi memurlanndan Şa
kir ve Etyeo Kroz nam şahit
lerin tarif ve şahadetlerile 

teayyün eden ehliyeti kanu
niye ve nizamiyeyi haiz bulu
nan lzmirde ikinci kordonda 
kain " FRA TELLi SPERCO 
ENRICO SPERCO ET FIGLI 
HALEFLERi ,, lzmir şubesini 
münferiden temsil eden daire-

mizce mahfuz vesika mucibinca 
vazı imzaya mezun şürekasın
dan "CARLO SPERCO,,Karlo 
Sperkodao davetimin sebebini 
ıorduğumda takrir edeceği 

veçhile bir umumi vekaletname 
tanzimini talep etmesine binaen 
kendisile münasebetleri ve şeha
dete mani bir halleri olmadığı 
tahkikatı vakıadan anlaşılan 
mezkur şahitler yanlarında ar
zusu soruldukta söze başlaya
rak: Şürekisından bulunduğu 
ve münferiden temsile saliihi
yettar olduğu merkezi Tiryes-

5 

tede kain '4Fratelli Sperco En
rico Sperco Et Fiğli halefleri 
lzmir şubesinin dahili ve harici 
bilumum muamelatını tedvir ve 
temşiyete ve şirkette açılacak 

hesabı cariler!n idamesini temin 
ve para tevdi ve icabında di
lediği miktarda nukut ve sai
reyi ahzu kabza ve tanzim olu
nacak senedat ve makbuzatı 
imzalamağa ve çek ve poliçe 
keşide ciro ve tediye kabul ve 
ya ademi kabule ve konşimen
tolara imza etmeğe, yine bil
umum gümrük muamelatını ta-
kip ve harice emtea sevk ve 
vürut etmiş emtea ve sair em-
vali tesellüme ve beyanname 
ve manifesto, ordino, ve mek
tupları ve sair evrakı imza et
meğe ve depozito tevdi ve is
tirdada, rıhtım, tahmil ve tah
liye ve ticareti bahriye müdü
riyetile sair makamatı resmiye
nin kaffesinde şubei mezkfıreyi 
alakadar eden muamelatın cüm
lesini takip ve evrakı lizime-
sini imza ve temsile, posta ve 
telgraf dairesinde bugüne ka
dar vürut etmiş ve bundan 
sonra vürut edecek adi, teah
hütlü, kıymeti mukaddereli me
katip ile havalename ve koli-
postal ve telgrafları tesellüm ve 
ahzu kabza ve icabında her 
türlü makbuz ilmühaberleri ve 
müstediyatı imza ve her nevi 
sigorta mukavelenamelerini po· 
liçalarını imzaya, her nevi mu
kavele akt ve imza ve teah
hüdata girişmeğe, bu vekalet
namede yazılı olmıyan ve fakat 
maruzzikir şirketin lzmir şube
sini alakadar eden bil'umum 
resmi ve hususi muamelatta 
salahiyeti tamme ile temsile ve 
hususatı mezküre ile cih:ıtı sai
reden dolayı şimdiye kadar 
mezkür şirketin lzmir şubesi 
aleyhine ikame edilmiş ve edi-
lecek bil'umum deaviden do
layı Türkiye cümhuriyetinin 
bilumum mahakiminde müddei 
ve müddeialeyh ve üçüncü şa
hıs ve sair bilcümle sıfatı ka
nuniye ile muhakeme ve mu
hasemeye ve protesto keşide 
ve cevap itasına, tebliğ ve te
beJluğa, abzu kabza ve sulhu 
ibraya ve davadan feragata ve 
mütekabil dava ikamesine ve 
istihsal olunan hükümleri icra 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
1 

. ~ . . . . ...... ..?:~ ~: . . . -. . -:·.,. : ' . 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın 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 

NİÇİN 
Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Dişlerin beyaz olması için ..... , . 
~ 1 i ınci şart : . . •••••• 

RADYOLiN KULLANMAK 
•••••• 

~2~ inci şart ta: 
•••••• 

Ağzı yalnız sabahlan değil, her yemekten sonra, mümklln 
olmazsa akşam, sabah mutlaka temizlemektir. 

.............. , ...........................•....................•.•...............•...•• , 
: Buiünaen itibaren dişlerinizi bu şartlara riayet : 
: ederek temizleyinizl : 
·······················································································' 

mevkiine vaz ve ahkamını in
faz ettirmeğe, haciz vaz ve 
fekkine, velhasıl bu veki.letna
mede zikrolunmıyan ve fakat 
kanunen icrası lazımgelen her 
nevi merasimi kanuniyeyi şir-

ketin nefsinden bili fark ifa 
ve icraya, aharlarını da tevkil 
ve azle mezun olmak ve lzmir 
ikinci noterliğinden resen tan-
zim ve tasdik kılmmış olan 4 
Nisan 935 tarih ve 3157 numa
ralı umumi vekaletname muci
bince her ikisinin müçtemi im-
zası olmamak ancak her hangi 
birisinin Antuvan Armao ile 
müçtemian imzası kaydiJe ve
kil tayin etmiş olduğum Edvard 
Joli, Wiliam WiteJ'in vekalet
namesine zey)en ve yalnız An
tuvan Armao ile müçtemian 
imza etmesi kaydi şartile mües-
sesem memurlarından "Sadi 

-Mümtaz'ı vekili umumi nasp ve 
tayin ettim. 11 Diye beyan ve 
ikrarda bulunması üzerine bu 
vekiletname resen tanzim ve 
hazırun muvacehesinde açıkça 
okunarak tefhim, münderecat 
ve mazmunun talep ve ikran 
vakıa mutabakata tasdik olun
duktan sonra altı hepimiz ta
rafından imza ve mühürlendi. 

4-10 935 tarih Fratelli Sperco 
Enrico Sperco Et Fiğli halefleri 
lımir şubesi firması ve imzalar. 

Umumi No. 9929 
Hususi No. 11-53 
işbu vekaletname suretinin 

daire dosyasında mahfuz 9886 
umumi numaralı a•lına muta
bakah tudik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz beı yılı teşrinievvel 
ayının yedinci cumartesi günü. 

lzmir ikinci noteri resmi 
mührü ve imza 



-
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Anvers - Rotterdam - Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacak olan vapurlar. 

1 - ORESTES vapuru 23 
eylülden 30 eylüle kadar yük 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

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

alacaktır. j 
2 - ACHILLES vapuru 24 

eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 3 - HERCULES vapuru 7 

birinci teşrinden 12 birinci teş
rine kadar yük alacaktır. 

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

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

Burgas - Varna ve Kösten
ce limanları için yük alacaktır 

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

GANYMEDES vapuru 19 
birinci teşrinde bu limanlar için 
yük alacaktı,. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 
Rotterdam - Hamburg - Co

penhage - Danzig - Gdynia -
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacak olan vapurlar 

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

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

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

SOFIA motörü 31 birinci teş
rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada; Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
alacakbr, 

MOREA vapuru 5 ikinci leş· 
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde beklenivor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

T>EN NORSKE Middelhavs 
Linje ID/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BOSPHORUS motöri\ 23 bi

rinci tesr"nde beklenivor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anveu 
EGYPTE vanuru 20 biri,..ci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt İçin viik alacaktır. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
FSPAGNE va.,uru 5 ikinci 

tesrinde bekleniyor. Anvers 
l1irekt için yük ~lacaktır. Malta - Katanya - Cenova 

Marsilya - Barselon ve Cezair 
limanları için yük alacak olan 
vapurlar 

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

'.? - SUÇEA VA vapuru 27 
• İrinci teşrinde gelip 28 birinci 
eşrinde hareket edecekti r 

Yolcu ve yük alır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacak olan 
vapur. 

1 - LEW ANT motörü 10 
birinci teşrinde yük alacaktır. 
HAMiŞ : llindaki hareket 

tarihlerile navlundaki değişik
liklerden acente mes'uliyet ka
bul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipler! 

MuzaHer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

U'L////////////.///////LZlC/,./l 

DOKTOR 

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 
qc?/////L/t'l'?/Cf//,(///.f.' u"S 

American Export Lines 
Nevvork 

EXl'v'OUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyo•. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELS!OR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
C:nvice Direct Danubien 

Tuna hattı 
,..LISA vapuru 12 birinçi teş- ı 

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest, 
Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 ·2008 

rz:z::zzzL/.JD' JZ7',,LZ7J' //-777 /"L77T/l 

Mua;lim Doktor 

Ahmet Hulüsi 
ALA TAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

fZZT"u&rJZZT.177-ZTA'7/.Z7 /7-L.TLZZJ 

fllf:ZXXZT&T/XMZZJT',.LZT./7..f"L?I///l 

Genç kızlar ~ 

Aranıyor 
Pakette çalışmak için, genç 

kızlar alınacaktır. isti yenler ~ ı 
Turan Yağ Fabrikasına ruü
racaat etsinler. 4-7 (3230) ' j 
L/~r:er.z;:rLZ7'-LO'..LZZL://./7'7//J.in . 

Doktor 

ı Kemal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramH7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

YENi ASIR ,_ 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 13 birinci 

teşrinde beklen:~mekte olup 19 
birinci teşrine kadar Livt"rpool 
ve Gla>gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 26 bi
rinci te~rinde Liverpool ve 
Svanseadan ge'.ip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 2 
ikinci teşrine kadar Liverpol 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

Londra hattı 
EGYl'SIAN vapuru limanı

mızda olup 8 birinci teşrine 
kadar Lonra ve Hull için yük 
alacaktır. 

GASTILIAN vapt•ru 9 teş
rinde beknilmek~e olup 18 teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 20 teş· 
rinde beklenılmekte o!up 28 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

T~URSO vapuru 15 teşrin
de Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunac-.ktır . 

T!\e General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rinci teşrinde beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retle rinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesı 

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

Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

f7ZZ/-Z/7..ZZZ7.:zr.17XrLZZT-7Lı.U!Z2lı;J 

, TiREDE 
• Istanbnl sabık Alemdar sıh
~ hat yurdu hekim'erinden 

' DOKTOR 

'SüleymanSırrı 
Hasta kabulüne başlamıştır 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 1911 

1-13 (3234) 
r77.:7ZT/YZZZZJ'fr.L7.,ZZZZ'LT~ 

BU rlı'. EVSIMDE NEZLE 
PÜYÜ'< BİR AFETTİR 

TRAMVAYIN, OTOBÜSUN, VAPURUN mikroplu 
Havasından SELAm~T ile kurtulursunuz 

S 1 A t F • t Sizi nezleden başka menenjit, e arne erı grip ve ağız burunla yol bulan 
hastalıkları S l "' t f •1 t Başka isimli ben
bırakmaz... e ame er zerleri size bot va-
kıt kaybettirir. 

U. DEPU: ~.FERİT ŞlFA ECZANESi 

lzmir linıan işleri ida,.esi alım 
satım komisyonundan : 

Alsancaktaki vapur iskelesinin içinde bulunan büfenin bir se
nelik kirası 4 birinci teşrin 1935 gününden 18 birinci teşrin 

1935 cuma günü saat on beşe kadar açık eksiltmeye konulmuş
tur. isteklilerin yirmi iki buçuk lira depozito paralarile alım sa
tım komisyonuna baş vurmaları gerektir. 

5-9 (3241) 3258 

DAIMON 
Cep vantilatörleri 

DAIMON Yıldırım Marka 
En son icat edilen bu vantilatör' er zarif bir kap 

içindedir. Bir bayan çantasında bir bay cebinde taşır. 

Ağırlığı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler b'.r saatta 

ancak bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır. 
UZ//' /7/77/f./:////L//7 L?T//.///L////7/7// ,"".('"" Ot"-Ar.T.Q~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28/9 

Anadolu Hurdavat v 

magazası 

a Te,rınıevaı t9S8 :fl 

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

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda ittihanız kesilir yemek yiyemezsini:ı 
diğer taraftan fazla terlediğini:ı için kalori ııarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu :ıayıatı telafi etmek la:ıımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Klna Ltıtli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz··· 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

şube: 
An kar• 

Anafartal.ar 
Cadde51 

f'{sP 
Kınacı 

4 
..• 

Nu.5 Tel.İ 

lzmir Deftern arlığından: .. ,, 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ır0.P 

haczedilen Hasan hoca mahallesinde hisarönü mevkiinde lı:f•;e 
42 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müdde\_. 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlik t; 
silat kelemine gelmeleri 3218 (3227 

3-9-15-20 

········································ ······························: • • • . . . 
• . . . . 

BAŞDUf:AK 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanesi • . 
• • • • • • • 

Yalnız taze temiz ve ucuz 

tuvalet çeşitleri satar. 
ilaç ve ~ 

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

lzmir Nafia Müdürlüğünden=. beş 
545 lira 94 kuruş keşif bedelli Bergama-lvrindi yolundakı ıdıt' 

köprünün onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeğe koıııtt 11 
ğundan isteklilerin 17 Birinciteşrin 935 Perşembe ıünü sa;.58) 
de llbaylık encümenine gelmeleri bildirilir. 3114 (3 

lnşaatınıl! için atidekiihtiyaçlarınızı pek noıız f ıyt~tiarltı 
temin etmek iijterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbaneRİnA müracaat ediniz 

Çi ENTO 
Çubuk demir ve her neı 1 ç içekli 11 bunıarı Çını ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve cıns 

te/errüatı envaı banyolar ve teımosıl?nla!. ve he',uıar 
musluklar ve kanalizasyon için demır dokme bo 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez I•" 
Yerli Çimentolar, Bütlin Mark• 

En Müsait Şaraitle 3 
Mağ•zam•zda Satılar h 


