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Deva~ mUddetı Tür~ye için r=ariç için 
Haberleri beşinci 

sahif ededir Senelik . . . . • . • 1300 2500 
_Altı a~lık . . . . . . 700 1800 

1 TEtEFON : 2&97 

Cımıhııriyelitı Ve Oıun1mriyet Eserinin Bekçisi, Sabalılar-ı Çıkar Si~ Gatıetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

or 
...... -...•.............••.......................................•.............•.•••.••••.....•.••..•.•...... , ............................................................................................................................................................. .. 

Ocaklardan 
Beklediklerimiz 

•••••• il 

C.H.Partisinin ocak ve ko
lllun kongreleri doJayısiyJe çı· 
kan bir yazımızda, bu örgüti!n 
•osyal yardım işlerinde ne ka
dar hayırlı bir rol görebilecek 
durumda olduğundan bahset
llıiştik. Bugünkü yazımızda da 
ocaklardan asıl beklenen işe, 
devrim ödevine dokanmak is
teriz. Köknel inkılib yapan 
hlemJeketlerin hemen hepsinde 
lıayatiğ önem kazanan işlerin 
başında kadro gelir. lnkılab 
kadrosunu yaratmak için okan 
çalışmalar görülür. Bizde, bü
tün gençlik inkılabın bekçisi
dir. dan kimse şüphe ede
?1tz. Böyle olmakla beraber 
~nlulab terbiyesinin durmadan 
•şle eğe ihtiyaç gösterdiği de 
be ilidir. Bu bakımdan ocak-
la işçenlik sahalarını geniş-
le ek, sosyal ve kültürel iş
lere olan ilgilerini arttırmaları, 
gençliğin inkılab heyecanını 

beslemeleri kesin bir zarurettir. 
~caklar ancak sistemli bir ça-
Ştnayla Partiye kayıtlı ve ka-

r•t~ız yurddaşları kendi çevre.r 
erınde toplıyarak bu işi başa-
tabiJirler. Şunu itirafa borçlu
Yuz. ki karakterimiz.in hakkıyla 
gelişmesine engel olan en zaif 
b.oktamız kayıtsızhğımızdır. Ve 
hu savaşılması gereken bir 
hastalıktır. Zira kayıtsızlık bU-
~n örgütlerin can düşmanıdır. 

nu yenmek, siyasa) ve sosyal 
hayatta kötü sürprizlerle kar:. 
~taşmanın önüne geçmektir. 
Udev ve sorav ( vazife " 
bıes'uliyet ) kaçaklığına soa 
'lerrnektir. 

Her yurddaş yaşadığı böl
gede bir çok ihtiyaçları, eksik
leri görebilir. Bunların yapıl
llıasını da isteyebilir. Fakat bu 
tok haklı olan istemler yanında 

endi ödev ve sorav (vazife ve 
~es'uliyet) payını bilmesi şar

Yle ... 
işte ocakların işçenJik saha

larını genişletmek için ilk sa
k~Şacakları şey, bu kayıtsızlığı 

okünden kazımak, genel il
fİyi harekete getirmek oJma
,'dır. lnkılab terbiyesinin temeli 
~lenı ilgiye dayanır. O olma-

an hiç birşey yapılamaz. Ka 
Yıtlı bir kaç yüz üyesi olan bir 
0cak toplantı yaptığı zaman 
tek yer boş kalmamalıdır. Ina
'.tıalırn ki siyasal terbiyemizin 
de~okrasi prensiplerine uygun 
Şekılde gelişmesi . için de 
buna şiddetle ihtiyacımız var
dır, Hele ldemen (entellektüel) 
~nıf için bu bir şeref borcudur. 
afları doldurmak,safJarı sıkJaş

;1rınak kadroyu yapmaktır. Ka
asını doldurmuş ruhunu işle-m. ' 

lı ış.. karakterini yapmış olan 
akıki entellektüel fedakar ol-

llıasını da bilir O inkı-
lab -d ı · d · ı ' k o ev erın en as a açına-
llıaz. Ocaklar, böyle bir kad-
ı:~a. dayanınca inkılap ödev
i rını, hatta kendilerinden bek-
~nen bütün ödevleri sandığı .. 
b';~dan daha kolaylıkla başara
G ırler. Şunu unutmıyalım: 
ençliğin heyecanını, akımsar

sarJ " b .. ıgını, hayata dölenle, şevkle 
ı~agfantısını yaratmak işi inlu-
~bınıızın kökleşmesi, verimle
rıni arttırması işidir. Biz parti 
0 caldanndan bu ödevi de bek
liyoruz. 

Nas;bu ve Vehıp paşa kumandasında 
130 bin kişilik Habeş ordusu Grazyanlnin 
Elli bin kişilik ordusuiıu ezmeğe hazırmış 
!'R~; .. K;;~~·~;·R~;··s;;·~·; .. M~;~;;i"B~d~gii;~· .. g~i;;d;~· .. ;;;;i· .. ;·ii·hi; .. ··h;;~·k·;1i·;; .. ·~~~;·~k··1 
j·flkrindedirler. Habeşler yılmazlıkla tayyarelerle dövüşüyorlar. ltalyan bombardıman tayya-

~ .. ~:~~~-~.~~-~ ... Y.~P.~~~-~-.. ~~! .... ~~~~~~~~.~~ .... ~~~.~.~ .. ~~.S~~~.~!~~.~.~~.!~ ... ~~ş!~ ... ~~~~-ğ-~ .. !~f.~.~ ... ~.~.~~-~~~~.~~~~:. 
MakalJe 19 ( A.A ) - Am- zeye doğru ileri harekete de- cephesinde uçakların ilk defa detli bir tüfek ateşine maruz 

baaleci istikametinde Habeş vam eden Maivigna kolu Mait- olarak yaralı taşımakta olduk- kalmıştır. Uçman MakalJeye 
kıtalarınm büyük harekatta bu- ramches boğazı yakınında bazı larını kaydetmektedir. dönmeğe mecbur olmuştur. 
lunacakları tahmin olunmakta- Habeş kuvvetlerine rastgelmiş- Ge~eral Naelbu He ge- Kendisi yaralı değildir. 
dır. Ras Kassanın emrindeki tir. Bu Habeş kuvvetleri bu- ner ~ Vehlp (pa,a) nın ltalyan uçmanları Antaloya 
kıt'alar Harrarı müdafaa et- Junduğu mevkilerde tutunmak kumandaları alllnda ve doğru gitmekte olan takriben 
mek üzere cenuba hareket et- Fakat ltalyanlar ateş açar aç- Dijl-Dljlgl etrafında 120 15 000 Habeşli muharipten mü-

. 1 d" maz nehrin öbür tarafına çe- bin kişi vardır. ltalvan- r.ekkep bir gurub üzerı"ne bom-
mış er ır. Ayrıca Copte kilise- 1 

fi kilmek zorunda kalmıştır. Neh- laı-ın Ogaden'de ancak balar atmışlardır. Habeşler tü· si şe eri arasında anlaşmazlık-
rin başka bir noktasında da tSO bin kişilik bir kuv- fek ve mitralyo-zlerle mukabe-

lar çıktığı bildirilmektedir. 
ltalyanlarla Habeşler arasında vetleri olduğu söylen- lede bulunmuşlardır. 

ERITREYE GiRDiLER MI? b" l H b ır çarpışma o muıtur. a eş mektedlr.Yağmurlar Ha- Tayyarelerle yiğitçe 
Roma· 19 ( A.A) - Adis - piştarlarınıo şefi esir edilmiştir. be lerln Ogadenl mUda-

Ababadan gelen ve Ras Seyum Ascbiangbi gölü ile Antalo faa etmelerine yardım çarpışmalar 
kıtalarından birinin Aduanın gölü yakınında da yeni keşif etmekted~. Askerlerin sıh- Asmara, 9 ( A.A ) -
batısında ltalyan sol cenahını hareketleri yapılmıştır. hi durumları mükemmeldir. D. N. 8. Ajansının özel 
zorlayarak Eritre topraklarına BiR iT AL YAN UÇAGI DÜŞTÜ MUSSOLiNiNİN DAMADI aylarının bildlrdlğlne 
girmiş olduğuna dair bulunan Cumartesi günü fiç motörlü Tigre cephesi, 19 (A.A) - göre, pazartesi 9UnU 

Ras Seyum 
runda kalmıştır. Bu uçak ica-

Habeşlcri11 sarkmak istedeklni Soma/ide genel ilbay/ık bi11ası beden tamirat yapıldığından Ad1Ja dra/mda İtalyan karargôkı 
haberlerin kat'iyen asıl vo esa- bir ltalyan uçağı düşman ta- binbaşı Del Montayı alarak Havas Ajansı aytanndan: Ambaalagl ile Antalo 
sı yoktur. rafından atılan mermilerin isa- Asmaraya götürmüştür. Cinohun uçağı Ambaa)agi arasında ltalyan bom-

T AKAZA BÖLGESiNDE beti ile Makallede vücuda ge- UÇAKLAR YARALI TAŞIYOR bölgesinde bir keşif hareketi bardıman tayyarelerl 
Asmara 19 (A.A) - Takaz- tirilmiş olan kampa inmek zo- Associated Press Habeşistan yapmakta olduğu sırada şid- - Sonll ilründl salzijede -

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

Is 
A 

an ana hatları • 
sıyasamızın 

lçbakan B. Şükrü Kaya iskin işlerinde gözetilen 
Maks_atla bu yoldaki başarıları iyzah etmiştir. 

"Biz 1.,rakyada muayyen bir zaman zarfında lstanbul hariç laakal bir milyon 
Nüfus görmek istiyoruz. Ve bunu az zamanda göreceğimize eminiz. " 

Ankara, 18 (A.A) - Kamu- alluk eden kısmını da sıhhiye 
tay bugün Refet Canıtezin vekaletine vermekten ibarettir. 
başkanlığında toplanarak iskan iskan işinin nakil, iskan ve 
kanununun bazı maddelerinin iaşe tarnfJarı teknik itibariyle 
değiştirilmesine, iskan işlerinin doğrudan doğruya sıhhat ve-
sıhhat ve içtimai muavenet kaletine taalluk ettiğinden do-
bakanlığına devrine ve ayrı layı vekalete devrederek tek-
bir bütçe idaresine aid kanun nik yollardan yürümeyi daha 

1,. 'h 1 hh t · t' i muvafık bulduk. Tek ve müctemi 
ayı n arını sı a ve ıç ıma 

muavenet bakanı Refik Soy- muhacirler davası da yine po
litikaya taalluk ettiğinden do-

damın isteği üzerine müstace- layı muhacirler müçtemi bir 
len müzakere ve kabul etmiş- halde geldikleri takdirde he-
tir. Görüşülürken bir soruya yeti umumiyesi birden kabul 
ve ileri sürülen baz.ı mütalea- edileceği için keyfiyetten tabi-
lara karşılık olarak iç işleri atiy)e Dahiliye vekaleti baber-
bakanı Şükrü Kaya, Türkiyenin Ana yurda Kdm g/jrnzenler dar olur. Ve nereye gideceğini 
iskan siyasasının umumi hatlan, batanlmıı itler etrafında ,. 1 muhacir itlerini ikiye ayınr. bilir. Fakat tek batına gele
iskin iılerinde gözetilen maksat izahatı vermiıtir : Politika kısmı dahiliyede ve ı cek bir mDlteciyi Dahiliye ve-
ile bugllne kadar bu yolda Kanunun esbabı mucibeai itin muaveneti içtimaiyeye ta- - Sonu 4 üncü say/ada -

Kral Yorgi ...... -
Pazar sabahı 
Atinada olacak 
·Yunan donanması bugUn 
Brendlzlye varacak 

Atina, 19 (Ö.R) - Deniı 
bakanı B. Rallis Bugün Sala
min tesrsa~esine giderek kral 
Yorgiyi Yunanistana getirmek 
üzere Brendiziye gidecek olan 
"Elli,, kruvazörile "ldra,, ve 
"Psara,, destroyerleri mürette~ 
batını teftiş etmiştir. Bu üç 
gemi bu akşam Brendiziye 
hareket elmişlerdir. Oraya 
çarşamba günü vararak kralı 
bekliyeceklerdir. 

Kral Y orgi Cuma günü "Elli .. 
kruvazörüne binecek ve Pazar 
sabahı saat 8 ile 9 arasında 
Atineye varacaktır. Yunan do
nanması başkumandanı amiral 
Sakelaryu "Elli,, kruvazörüne 
kendi filama::ıını çekmiştir. 

"Pantir., "Yeraks., ve "Kun
duryobs,, destroyerleriyle iki 
denizalh gemisinden ve iki tor
pitodan mürekkep bir filotilla-

- Lütfen rr.viriniz -
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(Dalaletlerin adedi namü-
tenahidir, fakat hakikat 

Birdir 
Köderüı /il hikayesini işitnuşsi

rıizdir: 
Dört, brş körü bir filin yanına ge-

liriyoı/ar vr 011/ara: 
_ Şa. /ıle balclll da nasıl şey ol

duğaııa bize söyle; "n diyorlar. 
rılin kayruğurıu elitıe [!efirm kör 

bağırıyor; 
- Fil, süpürge gibidiJ. 
Kulag11u ele geçire11, üiraz ediror : 
- Hayır. Jil ltadife gibidir. 
Baca[[tna ltrmanmağa çalışan : 
- Yalan, diyor, fil direk gibidir ... 

/t!ilı ... 
Halbuki Jil, ne süpürgedir, 11e ka-

dife; ne de direğe benzer. Fil. /ildir. 
Bun1111 gibi hakikat de birdir, da

lalet ise sa ı ıtamıvacak kadar çoktur. 
Hii11rr, bunlarm arasmdan lıakı

kati buluk çıkarmaktır. 
Mazlum 

Hava 
Tehlikesini bilen 

Oyalere verilecek 
rozetler geldi 

Büyük başbakanımızın altıncı 
hava kurultayında işaret bu
yurdukları hava tehlikesini ön
lemek için hava kurumuna 
yardıma koşacak yurddaşlardan 
senede en az yirmi lira vere
cek olanların hava tehlikesini 
bilen üye kaydedilerek kendi-

)erine özel bir rozet verileceği 
evvelce ilan edilmitti. 

Hava kurumunun çok zarif 
bir çekilde yaptırdığı bu ro· 
f zetler lzmir şubemize de gelmiş 
ve taahhüdünü tamamlamış olan 

rddaşlara tevzie başlanmış 

1 
ulun duğundan hava kurumu

na en az senede yirmi lira 
lv rmek suretile tehlikeyi bilen 
üyeliğe yazılmış ve taahhüdünü 

amlamış olan yurddaşlann 
va kurumuna müracaatla ro· 

ı:etlerini almalan. 
' ••••••• 1 

C. H. P. 
lNaJdöken kongresi 

C. H. partisi Naldöken yön
kurulu ocağının senelik kongresi 
ıevvelki akşam kamon yönku-
1rulu üyesinden bay Etem pe
kinin idaresi albnda yapılmışbr. 
Ocağın senelik raporu okun
muş ve bütçesi yapılarak yeni 
eçime geçilmiştir. Neticede 

kCSyün muhtan bay Feyzi Er
türkmen Tekrar başkanlığa 
seçilmiştir. 

111• •••• :14( 

Yunanistanda 
ihracı yasak edilen 

Maddeler 
Türkofisin Atina şubesinden 

lzmir Türkofis şubesine gelen 
bir telgrafta Yunan hükiimeti
nin peynir, sade ve iç yaila
n hayvan, bilumum hububat 
.hamur işleri, patates, domate~ 
ve salçalan, soğan, taze ve 
tuzlu balıkların ihracını menet
tiği bildirilmektedir. 

Zeytinyağının ihracı müsaa
deye tabi olmakla beraber ih-
racı için yapılan müracaatlar da 
reddedilmemektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da Vis Amiral Kavellorun ku
mandanlığında Kralı karşıla
mağa gidecektir. Deniz bakanı 
B. Rallis "Konduryotis., destro 
yerinde bulunarak Kralı selam
layacaktır. 

Atina 19 (A.A) - Dün öğ
leden sonra deniz bakanı Ral
lis Salamin tersanesine giderek 
Elli kruvazörü ile Hidra ve 
Psara torpido muhriplerini tef
tiş etmiştir. Bu gemiler gece-
leyin harb filosu kumandanı 
amiral Sakalariyunun kuman
dasında Brendiziye hareket et
mişlerdir. Oraya Çarşamba 
gunu sabahı varacaklar ve 
Cuma günü Elli kruvazörüne 
binecek olan kralı bek1iyecek
lerdir. r- - --

.20 Teşrin 
J•& 
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ene I· so çlar 
Em ... Em .. m!B .... llB ............. _. ...... liiiml .. 

Sayımımız örnek bir sayım olmuştur 
Nüfus sayımırıa, arsıulusal istatistik aleminin gösterdiği 
ilgi genişt_r ... Italya usu erirrıiz hakk nda m.aliirnat istedi 

Genel nüfus sC'\yımının neti- den her vilayetin tasnifi bittik- SAYIM, NE BfR FAZLA 
calerini ta nif etmekle meşgul çe diğerlerinin bitmesi beklen- NE BİR EKSiK 
olan istatistik genel direktör- meksizin parça parça neşredi- OLMUŞT IJR 
lüğü büyük bir faaliyet içinde- lecektir. Ulusun , ne bir eksik, ne 
dir. Direktörlük bir broşür ha- Genel direlctörlük ayrıca bir fazla sayılmaması ıçm 
zırlamaktadtr. Vilayet ve kaza ve 927 !:ayımmın bize verme- devlet teşkilatının sayım günü 
itibariyle köy ve şehir nüfusla- diği mühim bir iş üzerinde gösterdiği hassasiyetin sayısız 
rmın icadın - erkek nis'>etlerini; çalışmaktadır. Bu hazırlanan misalleri arasında genel direk-
927 denbcri şehir nüfuslarının törlüğe kadar aksdenleri var-

b 
eser bize her köyün ayrı ayrı dır. Bir kaza merke:ıinden 

artma nis etlerini, türlü bölge· nüfusunu verecektir. Köy üze- uzak bir yerin ve bir maden 
lerdeki kesafet değişikliklerini 

rinde nüfus miktarım gösteren kuyusunda sondajla meşgul 
ihtiva edecek olan bu broşür, b .. 1 b. d . olan y<ıbancı bir maden 
mufassal la!nif neticeleri bel- oy e ır eserin mevcu iyetı, 

idari teşkilat <leg· iştikçe, her mühendisi kuyuya da numa· 
Ji oluncaya kadar nüfus bakı- ra kounulduğunu J!Örünce bir 
mından bilinmesi en zaruri ma- kaza ve vilayetin sayım günü kaç zaman sonra terkedi-

Jş yasası 
••s:: 

Heyet tetkiklerini 
bitirdi Adanaya 

gitti 
İş kanunu üzerinde tetkikat 

yapmak, işçi vaziyetini yakın
dan görmek için şehrimize gel
miş olan Ekonomi bakanlığı 
iş ve işçiler bürosu direktörle
rinden Haluk, Kasım ve müte
hassıs Vaygert dün Adanaya 
gitmişlerdir. 

Heyet şehrimizdeki fabrika
ları, incir ve üzÜPl :malathane
lerini ve işçilerin toplu olarak 
çahştaklan yerleri gezerek işçi· 
lerden bazı maliimat almışlar
dır. 

Heyet bilhassa işçi yevmiye
leri Ü?erinde fazla durmu~, 
çocuk ve kadın işçilerin çalış-

lümatı temin etmiş olacaktır. nüfus miktarım yeniden bir lecek bir tecrübe kuyusuna ma tarzlarına bakmış, mali va-
Umumi tasnif neticelerine araya getirebilmek imkanım neden numara konulduğunu ziyetlerini .tetkik etmiş ve bun-

150 kişilik bir kadro ile çalı- temin edecektir. sormuştur. Kendisine sayım 
şılmaktadır. Şimdi Ankara vi- SAYIMIZIN ARSIULUSAL günü orada belki bir işçi bu-
la yetinin tasnifi ile uğraşıl- IST ATISTIK ALEMiNDEKi lunması ihtimah olduğundan 

larm işçiler üzerindeki tesirle
rini gözden geçirmiştir. 

Mütehassıslar, İzmirdeki tet
kikleri hakkında hazırladıkları maktadır. TESiRLERi bu i in sayım memurlannın 

dikkatini çekmek için yapıldığı 
Tasnifin çok süratle yürü- Ecnebi istatistik daireleri nü- b raporu Ekonomi Bakanlıö-ına ceva ı verilince bu hadiseyi a 

mesi için tasnif makinelerin- fus sayımımıza karşı hususi ve istatistik genel direktörlüğüne göndermişlerdir. 
den iki misli istifade maksadı geniş ölçüde bir ilgi göstermi~- bildirmiş sayıma karşı dünya- • 

11

' • • ' ' 

ile yakında gece mesaisine lerdir. Italya istatistik dairesi nın çok az yerinde bu kadar Fuhuşla ınücadele 
başlanacaktır. neticelerin sür'atle elde edil- kassasiyet göstarildiğini ilave Fuhuş ve fuhuş yüzünden

1 

Umumi tasnif neticelerinin mesini tebrik etmiş ve takib etmiştir. bulaşan hastalıklarla mücadele 
üç, dört bin sayıfalık 5 - 6 cild edilen usuller hakkında malii- Bir kaza kaymakamı da yolda komisyonu dün sağlık ve sos-
te kil edeceği tahmin edilmek- mat istemişbr. Ayrıca arsıulu- araba 1 bozularak, iki kaza yal yardım direktörlüğünde 

sınırı arasında kalıp sayıma 
tedir. Uzun ve devamlı bir ça· sal istatistik enstitüsü genel girememiş olan iki yurddaşın direktör doktor bay Cevdet 
lışma neticesinde bitecek olan sekreterliği de sayım nericele· kendisine başvurduklarını ve Saracoğlunun başkanlığında 
bu büyük işin sonu beklenme- tini tebrik etmiştir. nüfusa ilavelt!rİni istemiştir. toplanmışhr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nebo u acıa e • 
ı-

çılar 
htısas mahkeme 

sinde muhakeme 
ediliyorlar 

Ege vapurivle Yuoanistaııı 
altın ve döviz kaçırırkea t1ltr 
lan palamut simsarı Y.ta U. 
karısı ve cocuğmıun ......... 
Jerine dün ihtısas lliahke9C•İr 
ce devam edilmiştir. 

Genel savvaman, albolarPI 
kıza ait dikiş makinası içiade 
çıkmış olmasından baldccler.k 
bundan kızın haberi olınadıjr 
na göre babasının suçla o~ 
nu ve kızın beraet ettirilJDCll 
lazımgeldiğini söylemif ye Yr 
danın mahkumiyetini istemiftİ'· 
Mahkemece alhnlann Joyatd"' 
lerinin tesbiti için mahketllC 
başka bir güne btralnlnnıtır. ..... -

Gümrüklerde 
ış:erlnden çıkarıtan 

Memurlar 
Gümrül< idare memurlarıDl8 

her hangi bir sebeple işi~ 
den ayrıldıklan zaman yeri~ 
nin ne suretle idare olallaP15· 
hakkında gümrükler ~ 
müdürlüğünden tehri~ 
alakadarlara bir bilduioa gel
miştir.. 

idare işlerini aluatıD_..k 
ıçrn 15 günlük müddet~ 
bu memurların yerlerine i~ 
memur vekilliğini yap~ 

gümrükten bir memur I~~ 
rilecek, bunlar vekil o.&aPP 
çalışacaklardır. 

il 1 ••••••• 

ilk mekteblerde 
Çarşamba günü öğledet1 

sonra yapılacak işler 

şıt tbi 
Tahkika ted • 

İlk okullar talimatnam~ 
16 mcı maddesi değiştir~ 
Buna göre, çarşamba g-:: 
öğleden sonraki zamanlar .iack 

• tebce yapılacak gezinti~ 

ı fabrika ve saire ziyaretleriOC' a z ı 

Henüz bulunamıyan 
günlerde su üstüne çık 

cese erin bu D ·· n tecim erler tereddüt içindeydiler 
ası umu yor 

Inebolu faciası tahkikatı için yoktur. Denizle ilgili olan ze-
ehli vukuf olarak seçilmiş olan vat bulunmıyan cesetler hak- , 
heyet dün öğleden sonra Müd- kında diyor lar ki: 
deiumumilikte bir müddet meş- - Eğer köpek balıkları ta· 
gul olmuş ve fahkikat evrakı rafından imha edilmemişse kay-
üzerindeki bazı ifadeleri göz- bolan cesetlerin bugünlerde su 
den geçirmiştir. üzerine çıkmasına intizar olu

Vapurun battığı yer henüz 
harita üzerinde tamamile tes
bit edilruiş değildir. Bunun için 
denizcilik ilmine göre çizilmiş 
bir harita araştırılmaktadır. 
Henüz denizden çıkmış ceset 

nabilir. 
lstanl.Jul deniz ticaret müdü

rü Bay Müfit, Inebolu faciası 
hakkında tetkikat yapmak üze
re şehrimize gelmiştir. Bay 
Müfit şehrimizde bir kaç gün 
kalarak lstanbula dönecektir. 

•• •• 1 .. ı4D 

Nasıl hasap edilecek 
Top halinde gümrükler gelen 

mensucabn ve diğer eşyanın iç 
ambalajı dışında kalan kağıt ve 
mukavvaların gümrük resmi 
hesap edilirken kanuni saf 
sıklete ilave edilmemesi lazım 
geldiği gümrükler umum mü-
dürlüğünden şehrimizdeki ala
kadarlara bildirilmiştir. 

Mahkum oldu 
Seferihisarda Beyler köyün

de köy odasında reisicumhur 
aleyhine tefevvühaatta bulun
mak suçundan ağırcezade nak
zan görülen muhakemesinde 
Ismail Hakkının bir sene ağır 
hapsine karar verilmiştir. Ev
velce bir buçuk sene ağır hapse 
mahkum edilmişti. 

Haber aldığımıza göre ltal
yaya karşı tatbik ~dilecek ber-

gite)er hakkında ne Türkofise 

ve ne de Ticaretodasına henüz 

hiç bir haber gelmemiştir. 

Tiryeste tarikiyle orta Av

rupaya mal göndermek istiyen 
bir çok tüccarlar bu malların 

Italyan toprağına çıkarılabile

ceğinden emin olmak istedik-

B. ihad lriboz 
Teftişe çıkıyor ) 

Ege mıntakası haşerat ens
titüsü direktörü bay Nihad 

lriboz yakında lzmir, Aydın, 
Muğla illerinin bu yılki pamuk 

ürününü kontrol etmek üzere 
uzun bir gezintiye çıkacaktır. 

Bny Nihad lriboz bu incele
melerini Egenin en uzak nok
taları olan köyceğiz ve Bod
ruma kadar ulayacaktır. 

Senenin en 
Görülmemiş 

büyük 
bir 

filmi - En güzel 
Zenginlik ve 

şaheseri 
mevzuda 

lerinden keyfiyeti iktisat veka
letinden sormuşlardır. 

ltalya ile olan ticari anlaş
mamız 20-11-935 de biteceğin
den zorlama tedbirleri hakkın-

daki izahname gelinceye kadar 
yapılacak muamele hakkında 
gerek Türkofis ve gerek Tica
rC"todası tarafından iktisat ve
kaletine telle müracaat edil
miştir. 

Baroda 
B. Halit Ziya konferans 

verecek 
Baronun tertip eylediği ar 

lık konferaslardan· biri de bu· 

gün saat 16 buçukta adliye 
binasında baro salonunda tapu 

ve kadastro fen heyeti reisi 
bay Halit Ziya tarafından ve· 

rilecektir. Konferansın mevzuu 

kadastrodur. Sa!on herkese 
Açıktır. 

SEVGiNiN SESi 
BAŞ ROLLERDE : 
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mektebde verilecek koaf~ 
konser, temsil veya bahçe_.~~ 
!erine ve idman hareke~· 
gibi işlere aynlacakbr. tali: 
matnamenin değişen madddl 
Kültür Direktörlüğünden biltll' 
mekteblcre bildirilmiıtir. 

• 
Şikayet yersiz111ıŞ 
Profesörün yapbğı tet

kikabn neticesi 
Bazı dalyancılar kargıh at

larla ve gece karpit u.-ıe 
küçük balıkların avlanmall ~ 
lık neslinin kurumasına sebebi"' 
yet verdiğinden bahisle ba..:;; 
kilde balık avlanmasuun ö 
geçilmesini Ilbayhktan ist~ 
lerdi, hatta dalyancılar bu '.--:1.. 
den lzmir körfezi ci•aflll""'"'"" 
balıkların gittikçe a~ 
olduğunu da ileri sürm&şleıdi-

llbayhk idare heyeti. ti~~rf. 
üzerine Inciralbnda bu şeKPY 
avlanan balıkçılan balık •~ 
maktan menetmi~ti, fakat b~ 
çılar Ekonomi bakaahğma ~...;. 
yette bulunmuşlarda.Bunua üP""' 

ne bakanlıkça lstanbuldaki ~ 
çıhk enstitüsü lzmire gelet 
bu meseleyi tedkike -~-: 
edilmiş ve şehrimize ge!Jlllt ~ 
Profesör, yaptığı tedkiklel' it 
kargılı ağlar ve gece kat~ 
usulile balık avlanmasanı~ kil 
bir zararı olmadığım, bıli411 .. faydalı bir avcılık usulü _01 bit 
ğunu ve bunun TürklerıD bit 
keşfi bulunduğunu tel 

' etmiştir. p 
Profesör raporunu ya~ 

bakanlığa verecektir. 1,. 
gemisi ile lzmire gelmiş :ed
profesör balıkhanede de ~ 
kiki er yapmış ve babkÇI ~ 
faydalı bir konferans ve~ rİ"" 
Cumuriyet devrinde kendili,.t 
nin hertürlü himayeye roas ~ 
olduklarım ve inkişaf zelll~ 
üzerinde çalışarak ~u~ 
olmalarını tavsiye etJDlltil• ~ 

Profesör dün balak~-~~ 
misi ile Kuşadasına gitJDlr"" ~ 
Orada da bazı ~ 
pacaldır. 



KADIN 
Yazan. ; :R.ebi.a :E:ıl.1g1.:n. 

~ .......................................... +ti 
Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

say1:2s 
•••••••••••• 

Onu yakından tanıyan Suna Demirde 
Büyük bir kusur buluyordu 

- Evet öyle kızım, ya senin hanede ilacı yaptırdı. Sardır-
gibi biJgiH bir erkek kadm ol- dığı kağıt arasına da bir beş-
«nalı, ya erkeğe dayanmalı... lik koydu: 
Kadıncağız sustu, etrafa Paketi uzatırken: 

baktı: - Haydi hit sağlıkla kadı-
- işte geldik. Yaşına veril- nım. Dediklerimi unutma ve 

llıİyen bir yürüyüşle Sunanın sakın çocuğa ağlar diye başka 
Önünde adımlarını sıklaştırdı. bir şey vereyim deme .. 

- Zavallı kadın! Zavallı iki - Ah gönlümüzü şen etti-
kat ana.. niz, ne kadar eyisiniz doktor. 
Yıkık bir ev... KUçük bir Allah da sizi sevindirsin. Di-

avlu... Çocuk bezleri doldurul- leklerinize kavuştursun. Kadın 
llıuş bir leğen.. Tek bir yer dualarının birine bin katarak 
0dası. Çocuğunun üstüne eğil- söyliye söyliye uzaklaştı .. 
llıiş genç bir ana... Suna ne vakıt bir çocuğa 
Kapı gıcırtısiyle seslendi: baksa, bir çocukla meşgul olsa 

Yeni lnğiliz kabinesinin kurulması 
başlandı görüşmelere • • 

ıcın 
~ 

Seçimde kazanamıyan Makdonald için bir saylavlık 
temınine uğraşılıyor. Kral ve Kraliçe Londraya öndü 

Londra 19 (Ö.R) - Chekers 
villasından dönen başbakan B. 
Baldvin, Dovning Street'de bir 
çok kabine arkadaşlarının ve 
bu meyanda Lord başkan B. 
Makdonaldın ziyaretlerini ka
bul etmiştir. Seçmenleri tara
fından saylavlıktan mahrum bı
rakılan eski başbakanın siyasal 
istikbali başbakanı düşündür
mektedir. 

bakımdan dikkate şayandır. 
Bundan sonra B. Baldvin dış 

işleri bakanı sir Samuel Hoareı 
kabul ederek arsıulusal siyasa 
üzerinde görüşmüştür. Nihayet 
B. Edenle nafia bakanı da 
başbakanı ziyaret etmişlerdir. 
Bunlara yeni birer bakanlık 

verilmesi muhtemel görülmek
tedir. , 

- Bulmadın d~ğil mi anam? olsa içinde derin bir sızı du- B. Baldvin kabinesinin scçim-
Londra, 19 ( Ö.R ) - Kral 

ve kraliçe Londraya dönmüş
lerdir ve önümüzdeki 3 ilkka-Sonra bir hıçkırık... yardı. Hele bir annenin çocuğu den evelki ulus3l birlik karak-

- Buldum, buldum, doktorla üstüne eğilerek titremesi onu 
birlik geldim kızım, baksan a.. çok müteessir ederdi. Bütiin 

Taze kadın top kundağında ömründe duymadığı bir sevgiyi 

terini muhafaza etmek isterse 
- ki istediğinden şiiphe eclilme
mektedir - B. Makdonaldın ka-

0turınuş gibi sıçradı, yüzü utan- duyuran anneleri gördükçe kü- binede kalması gerektir. Bunun 

nunda parlamentonun debde· 
beli açılışında hazır bulunmak 
için o vakıta kadar Londrada 
kalacaklardır. 

tından kıpkırmızı oldu. Kuçük çük bir çocuk gibi hasretle iç için başbakanla selefi arasındaki Kral ve kraliçe yarın torun-
Uyanınış kesik, kesik ağlıyordu. çekerdi. Annesini bilmedi. Ya görüşmelerın, B. Makdonaldın larının yani Dük ve Düşes 
Çocuğu soydular. Doktor onu anne de o1amaz mıydı? Sıhhi, kolaylıkla saylavlığını ele ge- B. Makdonald Kentin yeni doğan kızlarının 
eli içinde evirip çeviriyor, ke- temiz bir usulle çocuğu büyüt- çirebileceği bir seçim böl- rın muvafakatını almakla müm- vaftiz töreninde bulunacaklar-
llıikleri sayılan zaif göğsfü ince mek, gürbüz bir çocuğun her gesi bulmak noktası üze- kün olabilir. Bundan ötürü dır. Tören Bukingham sarayın-
ıarkık bacakları yoklıyordu. bakımdan duyuracağı zevkleri rine dolaştığı h hmin ediliyor. başbakan bir karar vermezden daki özel kilisede yapılacaLtar. 
l<üçük başmı iki tarafa sallı- duymak için ulusal bir dilekle Ancak bunun için bu seçim önce seçim dairelerindeki du- Londra, 19 ( Ö.R ) - Kral 
Yor, kaldınp yatırıyordu. Onlar yapılacak ne kadar işler eksik dairesinin şimdiki saylavının rumu gözden geçirmek lüzu- başbakan B. Baldvini kabul 
~ahın huzurunda gibi korku kalıyordu. istifa etmesi gerektir. Bu da munu hissetmiştir. Muhafaza- ederek görüşmüştür. Yeni ka-
ıle, sessiz, mütevekkil bekli- Dudakları arasmda tekrar ancak kendisinin ve seçim kar partisinin propaganda dai- binenin teşkiJi işinin görüşül-

Bükreş'te 
Eski Fransız ba
kanı hara·"etle 

karşılandı 
Bükres, 19 (Ö.R) - Fransız 

parlamentosu üyelerinden eski 
kültür bakanı B, de Monzie 
Romen kültür bakanının hima
yesi albnda bir kaç konferans 
vermek üzere buraya gelmiş 
ve istasyonda Dış bakanı B .. 
Titulesko, Kültür bakanı ve 
diğer bir çok kimseler tarafİ:ı
dan karşılanmıştır. 

Celal Sahir 
için cenaze töreni 

Ankara, 18 (A.A) - Türk 
dili lrnrumu Istanbul kültür 
direktörü ile halkevi başkanını 
kurum adına kurum üyelerin
dden Zonguldak saylavı Celal 
Sahir Erozan'ın cenaze töre· 
ninde bulanmak üzere memur 
etmiştir. Ve ayrıca telgrafla 
ailesine de başsağılarını bil
dirmiştir. 

Istanbulda ekmek 
14 kuruş 

lstanbul, 19 (Özel) - lstan· 
bul' da ekmek fiatı yeniden 
yükseltilecektir. Yarından sonra 
ekmeğin kilosu 14 kuruşa sa· 
tılacaktır. Yorlardı. etti: dairesindeki siyasal kurumla- resı şefıle yaptığı görüşme bu düğü tahmin ediliyor. 

- Öksürüyor mu? - Gürbüz ve sağlıklı bir •• --------------

: ~~,,~~hk? ;:~~aü::
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~~!~ Sui s ·ç ın uhake- ltalyaya sevkedilecek 
- Bir yaşına yeni girdi. çaJışıJsa hiçtir. 

Meıne almıyor hiç, yiyecek te Yine derin bir düşünce onu • d • h A d • I il b d il • 
ilranuyor. ishal kesilmiyor, bitti tezinin incelemeleri ile karşı- sın e yenı a ıse er ma arımızın e e erı 
Yavrum, bir deri bir kemik !aştırdı. Kan ve heredite üze- •·-• •, - • - , • 
lcaid H lb k' .. t ı rindeki tetkikleri gözüne ~e- U İ J • 1 b k k y b d•• • } k b 1 idi.~aı:h:r~e;~~:iri;~ 0°!ı~ mırın hayalini getiriyordu Ş aşı erID aVU ~atı aş anın a- a ser est OVJZ e ya mer ez an {3S1UCa 

Suna başını salladı. ·~onun gibi,, dedi. rarı·ıe mahkemeden k ld Italyan matlôbatından verilecektir Fakat neden hali karar ve- Çl arı 1 
- Herşeyi yidirmekle bar- remiyordu. Demir zeki, güzel, Paris 19 (Ö.R) _ Aiks·en·Provenec agvırceza hakyerinde gö- Istanbul, 19 (Özel) - Zecri tedbirlerin tatbikatına aid karar· 

aakJan bozulmuş. Başka birşey mevki sahibi bir adamdı. 
Yok amma çocuk hastalıklan- rülmekte olan Marsilya suıkastçılarının davasında bugün yeni name telgrafla gümrüklere ve alakadar dairelere bildirildi. 

Şüphesiz en seçkin sosyete- hAd• l k F k k f ı J llın en fenası da bu.. a ıse er çı mış ve ransız mnh emderi tarihinde il de a oıa- Italya ile ticaret andlaşmasının bir av daha temdidi karar aştı 
)erde en güzel kızlar ona hay- k hk d k U 

Genç kadın ninesine baktı, ranlıkJa bakarlardı. Fakat onu ra ma eme ortasın 3 baş an staşıler n avukatının cel~eyi Uluslar sosyetesinin kararlaştırdığı esaslar dahilinde ltalyaya sev· 
tt" d ? terketmesine kar vermiştir. Avukat askerler tarafından zor!a b t 
~0r ün mü demek istiyordu yakından tanıyan Suna Demir- kedilecek mallarımızın bedellerinin ya ltalyanm vereceği ser es 

ıh · d b k b. k b l d çıkarılmıştır. Bunun üzerine avukatsız kalan müttehimler açlık 
tıyar: e üyü ır usur u uyor u: dövizle ödenmesi yahutta merkez bankamızda Italyan matluba-

N k S B' k d b v l k ·· grevi yapmağa karar vermişlerdir. HSdisenin neticeleri yarın 
· - e yaparsın ızım. en ır a ına ag anma guç- belli olacaktır. tından tediyesi hususunda karar verilecektir. 
~e gidince çocuk durmıyor. Aç lüğü ..• O, taşkın bir sel gibi 

urur mu çocuk!.. her yana akmak, önüne geçen Mareşa B ı· ·ı · Kral yunanı·stana aelı·nce 
Suna kat'i: her seddi kırıp geçmek isterdi. og } 0 gı } ~ 
- Şimdi beni dinleyiniz. Bu işte Ankaradan geleli kaç gün ._ ..... --· -------

ıelecek tozları küçük bir ka- olmuştu. Daha onu görmemişti. V • d k h ) k h d 
tık~a ezerek günde üç defa Nesrin, Demirin kendisini iki apur gı er en a fi tını a 
\terırsiniz. Şimdilik yalnız Pirinç kerre aradığını bildirdi. Sakın S • •• · ı • 
8UyU iJe biraz soğuk çay vere• bu aşk onun gergin sinirlerini evınç go.sterı erı yaptı 
~eksiniz. Meme alması için zor- bozmuş olmasın .. Kendi kendi- Roma, 19 (Ö.R) - Mareşal Badogliyo dün Romadan Napoliye 
ilk.:yınız. Dediklerimin dışına ne güldü. hareket etti. Burada Preno de Piemonte tarafından kabul edildi. 
Çı azsanız hastalık çabuk ge- O mu dedi, belki yeni bir Sonra Asmaraya gitmek ütere Talmido vapuruna gitti. Eritre 
Çer. Yavru yine toplanır. heves peşine takıldı, bu he- yarilbayı general Grizoni ile gönüllü yazılmağa giden kendi 

Suna genç annenin gönlünü veste en çok iddialı bir rekoru ki M p ı f a)d çocu an ario ve avlo mareşa a re akat etmektedirler. Vapur 
k ı. Ona ümid verdi. ihtiyar kazanmak arzusu var. kalkarken halk rıhtımda sevinç gösterileri yapmıştır. 
•dınla birlikte çıktılar. Ecza· - Sonu var - ,. 

Hükumet geçen mart isyanı mah
kfımlarının affını teklif edecektir 

Atina, 19[Ö.R]- Kral il Yorgi pazar günü burada bulunana 
caktır. " Etniki " gazetesinin haber verdiğine göre, Kral gelir 
gelmez, hükumet geçen mart isyanı mahkiimlannın affını teklif 
edecektir, Hükumet çevrenlerinin fıkrince " Taçlı demokrası ,. 
böylece vektile devletin güvenini tehlikeyt? düşürmüş olanlara 
karşı yüksek merhametini göstermiş olacaktır. 

Nasibu ve Vehip paşa TELEFON TAYYARE SiNEMASI 3151 
TELEFON 

3151 

l Bü-yu-.. k-h-a ... lı_k_s_a_ııayii , 

Istanbul, 19 (Özel) - Büyük 
1 balık sanayii kurulması hak-

Kumandasında . 
l20biu kişilik IIabeş ordusu Grazyaniniıı 
50 bin kişilik ordusunu ezme~e hazırmış 
i - Baştarajı / 11ci say/ada - -
le Habeş kuvvetlerl 
"rasında yapllmış olan 
t;arp·şma sUel çevren
~~rce son günlerinde en 
0 nemn harb hadisesi 
~larak telakki edllmek-
edir. 

iki tayyarü filosu Makalle 

t
cenubunda Buia mevkiinde muh 
el'f 

• 
1 Habeş tahşidatı keşfe'\:-

~ışlerdir. Sırtlarda mevzi almış 
liulunan 7000 kiş:lik kadar 
d abeş kuvvetleri Üzerlerinde 

•01aşınakta olan tayyarelere 
:ılah, makineli tüfek ve bir kaç 
J ayyare topu ile ateş açmış
ardır. BUtUn tayyareler 
llur,unıa delik deşik ol
lh11 makinist 

bacağından ağu· surette 
yaralanmışllr. 

Kont Cianonun tayyaresi 
MakalJe civarında yere inmeğe 
mecbur kalırken Hausiende 
yere inen diğer bir tayyare de 
bazı hasara uğramıştır. Söy
Jendiğine göre bu çarpışmada 
ölen ve yaralan Habeşlerin 
mtktarı çok büyiiktür. Bunların 
beş bin kadar olduğu tahmin 
edilmektedir. Bazıları bu çar
pışmaya iştirak eden Habeş-

lerin 7000 değil fakat 20 bin 
olduğunu söylüyorlar. 

Burada sanddığına gö
re Ras Kassa ile Ras 
Seyum Mareşal Badog-
1 o gelmenen evvel mU
hlm hareketler yapmak 
flkrlndedlrler. 

MAURiCE 
Beraberinde 300 güzel kız ve 
en tanınmış Fransız artist

leri olduğu halde 

FOLi 
BER ER 

Filmi ile lzn1irlileri zevk 
. içinde yaşatmaktadır. 
~~~~~ .. ----~ 

Chevaller'nln en güzel 5 şarkısı 
Büyük revüler canlı bir aşk mace

rası - En yüksek muvaffakıyet 

CHEVALiER 

AYRICA : FOX Türkçe sözlü dünya haberleri "MJKI,, karikatür komik,, 

H •• • 15 17 19 21,15 Cumarte.si 13 15 Talebe için tenzilatlı Seans 
saatleri ergun . bilet Yerilir. Pazar günleri 11,30 13 te ilave seanslar 

Fiyatlarde değişiklik yoktur. 30 40 50 kuruştur 

i kında ekonomi bakanlığında 
tedkikler yapıhyor. Fabrikanm 

Trabzonda kurulması muhte
meldir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Kocam doktor Amadonun 

hastalığı ve vefatı münasebe
tile istifsarı hatır ve ziyarette 
bulunan dostlara, tedavisine 
koşan ve geceli gündüzlü ken
disini kurtarmağa gayret eden 
doktor arkadaşlara, cenazesine 
iştirak edenlere ve çelenk gön
dermek lfıtfunda bulunan mü
esseselere ve eczacılara, mer· 
humun meziyetleri hakkında 

t söylev veren ve mersiye oku· 
yunlarn ve neşriyat yapan ba

l sıma, velhasıl benimle ve ni· 
lemle beraber ağlıyan fzmirin 
saygılı halkına sonsuz teşek
kürlerimi sunarım. 

Racina Amado 
s 3 3770 (3483) 
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sıya ana hatları amızın 
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Biilem sayısı : t 

ir adam karşıma dikildi hiçte eddüt ''Biz 1.,rakyada muayyen bir zaman zarfında Ista bul hariç laakal bir milyon 
Etmeden üzerine atı dım üfus görme istiyoruz. Ve bunu az zamanda göreceğimize eminiz. " 

Kapı açıldı ve içeriye girdim. 
yerdeki petrol lambasını 

yalancıya kadar kapı eşiğinde 
bekledim. Dudaklannda dola
şan sıcak tebessümlerle görün
dü. Şapkamı, pardesümü aldı. 

- Helen, buraya gelmeme
lidim değil mi? 

- Neden böyle söylüyorsu
nuz? Si1.i burada kabul etmek 
ile nekadar sevindiğimi bile
mezsiniz! 

Gentş odanın ortasına kadar 
ilerledim. 

Pencereleri örten ince tül 
perdelerden Greenviç köyünün 
dolambaçlı sokaklarındaki apart 
manlardan gelen ışıklan göre
biliyordum. Helen'in apartmanı 
ötekilerden uzaktaydı. Köyün 
en ilcra yerinde sayılabilirdi. 

içimde aolablmaz bir heye
can varda. 

- Helen, bu bina bir buğ
day anbannı ne kadar andırı
yor dedim. 

O cevab verdi: 
- Hayır sevgilim,biraz garip 

yapıh bir stüdyo... Greenviç 
a partmaıılarının en yükseği 

budur. 
Cebimden çıkardığım sigarı 

yakh. Ona takdim edecek 
başka sigarım yoktu: Özür 
dilemek istedim. 

- Ben sij?"ara içmiyorum 
Danni dedi. Sesim sizin için 
safiyetini korumalıdır. 

- Bu akıaınki muvaffakıye

- Eğer o ise bu fotograf
Iarı görmesini istemiyorum, de
di. O kadar kıskançtır ki •• 

Sonra beni yatak odasına 
itti: 

- Danni burada bekleyiniz, 
dedi. Allahaşkma gürültü t=t
meyiniz. Beş on dakikada onu 
başımdan savacağım. 

- Otelime dönmeğe mec
burum. Suvare bitmeden evel 
buraya gelmemeliydim. 

- Biliyorum, biliyorum. Biraz 
sabırlı olunuz. 

Halen cevab vermeme vakıt 
bırakmadan lambayı söndiirdü 
ve kapıyı çekti. 

Hatta kapıyı kitlediği de 
muhakkakb. 

Kulağımı kapıya koy rak 
dinlemeğe koyuldum. Knpı açıl
dı. Erkek sesleri duyuldu. Bun 
!ar üç ki i idiler. ikisi erkek, 
birisi kadındı. Radyo Monuk 
ın sevimli spikeri Keııny Dins· 
mor'un sesini pt:k güzel tanı· 
dım. Diğer kalın sesleri hiç 
duymamıştım. Kimler oldukla:ı-

- Baştarn/ı 1 mcı sal'/ada -
kal eti nereden gel01iş ? Ne 
maksatla gelmiş? Nereye yer· 
le'i'tirilecek ? Bunu nereden 
bilsin. Bu maksadı uzatmak 
için değil bilakis tarafeyn bir
birini haberdar etsin içindir. 

65,000 kişidir. Yekftnları birer leket dahilinden hareketler celderdir. Dahiliyedeki kültür 
birer arzedeceğim. Bunlar yapılmıştır. Şimdiye kadar şar- ve nüfus muamelatı için rica 
Trakyanın muhtelif yerlerine ka da muhacir gönderilmiştir. ettiğimiz bir kısım vardır. Bu-
yerleştirilmiştir. Geçen sene ve Trakya bu mıntakalarm başlı- nun zaruri olduğu vaktiyle nii· 
bu sene verdiğimiz tahsisatın calarındandır. fus mUdüriyeti umumiyesinia 
kısmı Azamı Trakyaya hasre- Biz Trakyada muayyen birinci şube evrak müracaat 
dilmiştir. Bugün Trakyada ge- bir zaman zarfında Is- ve valilik kaldmlRcak olursa 
lecekleri yürleştirecek ve yer- tanbul hariç, laakal bir 
leştirilmesine müsait olacak ml~yon nüfus gtiı-mek 
kadar cam, çivi gibi inşaat Is •yoruz. ~ bu~u . az 
malzemesi vardır. z manda görecegimıze 
ROMANY ADAN GELENLER eminiz. (ln,allah sesleri) 

Bu sene en çok muhacir ge- Trak) anın şüphesiz en bü-
len }'er Romanya olmuştur. yük sermayesi kendi nüfusu-
Romanya hükumetiyle muka- dur. Son sayım neticeleri de 
\ele a 'tında deyılse bile şif hen bize göstermiştir ki, memleke-
an 'aşı!an bir takım ahkam var- timiz nüfusu en çok artan 
dır. Bu ahkamın esası şudur: dünya memleketleri arasında-

Türkler mallannı serbestçe dır. Bu nisbet bizde binde 
satacaldar, paralarım alacaklar 23 tür. Bugün Trakyaya yer-
ve orada kanunun müsaadesi leşt.irilen ve y<-rleştirilecck olan 
nisbetinde mal alarak burada nüfus oraya en yakın olan yer-
leva ile Türk pa asının müba- ler nhalisindendir. Trakyaya 
dele suretiyle maruz kalacağı beşyüz bin nüfus yerleştirece-

1 düşüklüğe mani olmak, baka)a ğiz. Bu suretle TrakyaJa da 
d 1 Sağlık ve sosyal yartlım bakanı vergileri affetmek, kendilerinin memleketimizin iğer yer erin· 

Bav Siikrfi Kava f Refik Soydanı 
askerde olan çocuklarını as- de olan re aba, servete en 

Muhacirin işleri vakit vakit ondan daha az mühim olmıY•11 

kerden çıkaracak, memuriyette yüksek hadde erişmiş olacak· a 
mecl' i aliye ve bu kürsüyü nüfus işi memlekette arizaY 
çok işgal etti ve edecek kadar bulunupta tekaüt olanların ma- tır. işlerinde belki çok yakın- uğrayabilir. Onun için rica et· 
mühimdir. Umumi nüfus siya- aşları verHecektir. dan alakadar olduğumuz. için tiğimiz kiıım sırf bu dosya ve 

Şüphesiz ki dost Romanya ufacık bir noksan kalbimizi L•• 
setimiz esaslarından biri dışar· müracaat memurluğunun nllı-.. 

hükumetinin gösterdiği bu ko- sızlattığı için teessürü mucib b 
daki Türklerin buraya gelme- müdüriyeti umumiyesine ag'" 

laylık bi:tce şayanı şükrandır. şeyler görürüz. Fakat hey'eti 
leridir. Mesele yalnız nüfus lanmasıdır. Diğer kısım ınua" 

Fakat henüz mukavele şekline umumiyesi muhakeme edildiği al 
işile de kalmamışhr. His işi, melitına aid arkodaşlanm su 

Kuvvetli bir müzik sesine rağ- mornamet işi, insaniyet, adnlet girmediği için ne bizi ne de vakıt Türkiyenin daha doğ· sorarlarsa çevaba hazırım. Sıh-
men arasıra seslerini duyabili- işi olarak ta tecelli eder. onları kayıt altına sokmuş ol- rusu Cumuriyet Türkiyesinin hiye vekiletine aid kısma da 

nı tayin edemiyordum. Kenny 
nin kahkahaları kulağımdıı çm
byordu. lçerdeki odada bütün 
ıürultüyü yapan o idi, içlerin
den biri radyo makinasmı açtı. 

Y
ordum. Bu anlaşılmaz muha- Türkiyenin bugünkü mazhar mak için söylemiyorum. Yalnız mübadele-, iskan işlerinde gös- arkadaşlanm cevab verecektir. 

nada geçen bir müzakeredir. terdiği muvaffakiyet hiçbir ta- AYDIN SAYLAII MAZHAR 
vereleri duymaktan yorularak olduğu terakki, refahını gören h h b 

hariçteki ırkdaşlarımız kendi- Romanyada evini satarak ve ri tc iç ir memleket göster- iN SÖYLEViNE IÇBAKANl 
yatağa u:ıandcm. iş erini tanzim ederek Kösten· memiştir. Başka memleketler· NIN CEVABI 

A · d fı l d Ierini bundan aşag· ı bir mevki· 
nsızm yenm en r a ım. cede vapura intizar eden üç deki muhacir namı altındaki 

Zira bir tabanca sesi dyumuş- de görmemek için buradaki k Ankara, 18 (A.A) - Kaaıu· 
- Oturmaz mısınız? Türklerin hayat ve hukukundan bin Türk vardır. Keza evlerini hal la yerli halk arasında taym bugüngü toplantısınd~ 

tum. sattıkları halde şimdilik evle- daima miinaferetin devam et· 51 

tiniz nasıl? 

Kar.:ıkarşıya oturduk. Daha B · d ld'· · · istifade etmek istemektedirler. iskan kanununun görüşü_lme 
':J u sesın nere en ge ıgını rinde hazır bülunan beş bin tiğini hergünkü vakayi arasın- bat 

doğrusu ona o kadar yakındım anlıyamamıştım bile ... Pencere- Bunlara kapılarımızı arkasın.ı esnasında söz alan Maz 
ki f . . b b . 1 rh k d k b' . . . b' kişi vardır. Bunların mecmuu da görmekteyiz. Halbuki bizim (Aydın) Bulgarı' tandan yurdu-

• ne esının u arıy e sa 0 t yi açarak dışansını dinledim. a ar açma ızım ıçm ır k. b' k. 'd' B 1 k 1 k tt h · l 1 ı· 
olacagı .. mı sanıyordum. B '- • · d d d' · borçtur. Bir mem ekette hak se ız ın ışı ır. un ar ış meme e e mu acır ere yer 1 muıa gelmiı olan göçmenlere 

uraya utr ım a mer ıvenı gelmeden evel Trakyaya nakıl halk hepsi elele vermiş, mem- le" 
- Helen proğramı nasıl asılmış bulunuy.:>rdu. Caz sesi ve adalet olmazsa kimse oraya k d k . d 1 k temas ederek bunların mem . 

buldunuz? uğramaz. Az zamanda hepsi ve ış olayisile Trakyada yer- etm saa eti için ça ışma ta- ketlerinden ayrılırken çektiklert 
Tebesstm elti: arasında iniltiyi, hatta feryadı gelecek şen yurd~n şen havası leştirilmeleri kabil olmazsa Is· dır. Geçen s~ne Romanyadan büyük müşkülattan acı bir lisao 
- Fakat ben o programda andıran bir ses duyar gibi içinde bizimle beraber yaşaya- tanbul ve civarında yerleştiril- ve Bulgaryadan gelen muha- ile şikayet etmiş ve sulhu ke~-

dahilirn. oldum. Karşıda ve yandaki caklar ve elbette mes·ud ola- meleri hükumetçe kararlaşhrıl- cirler gelir gelmez derhal mus- disine en büyük ideal edindllf 
- Evet ... Yanndan itibaren apartmanlardan ışık geliyordu caklardır. mıştır. tahsil mevkiine geçmiş ve el- olan Cumuriyethüklımeti bu }ıi-

sık sık programlarda yer ala- ama hiç birinde hareket yoktu. CUMURIYET DEVRiNDE Sonra bunların kış günü kü !erinden geldiği kadar istihsa· diselere karşı sükiinetle aıuk•'" 
B b .. 1 l k G Ansızın bir ikinci tabanca sesi CELEN MUHACiRLER çük vapurlarla yavaş yavaş limize yardım etmiştir. d b İf'"' caksınız. u oy e o aca . Ö• bele etse bile ken isi u 

receksiniz. ikimiz birlikte daha daha duyuldu. Topuklarımın Eski devre aid muhacir işle· nakli zor olacağı için bunların Bugün açık ve aç tek bir lerin arasında ne gibi muahedt'" 
eylenceli, daha hoş değil miy- ucuna basarak kapıya yaklaş- rini bir tarafa bırakıyorum. Cu- devletin elinde bulunaıı büyük adam yoktur. (Bravo sesleri) fer, münasebetler, muamelelerı 
dik ? tım. içerisini tekrar dı'n!emeg· e d d . 923 d vapurlarla nakli ve toplu bir Bu jc bütün senelere taksim h b 1 ld b'loıe-. muriyet evrin e yanı en lm 

1 
T mu a ere er o uğunu ı b 

- Danni beni dinleyin. Siz koyuldum. Gaz güri.iltüsünden bugüne kadar memlekete 600 halde memlekete getiri e eri edildiği vakıt devletin yaptığı diği için hükümetin artık sul 
cidden hoşsunuz. Herkes size başka bir şey yoktu. Az sonra bin muhacir gelmiş bulunuyor. dü,ünüJmüştür. Bu hem kendi- masraf nüfus başına 21 liradır. periliğinin de fevkine çıktığı~ 
hayran olacak acele adımlarla bir adam bu- Bunun 400,000 i mübadele su- leri için hem de hükumet için Bütün bu muvaffakıyetler bu söylemekten vazgeçemiyeceğiıtl 

1 k? daha iyi olacaktır. Son verilen memleketin emsali atisi ve di· - Hayran o aca Radyo- Junduğum odadın kapısına gel- retiyle gelmiştir. Diğer kısmı ilave etmiştir. 
ff k karar budur. Tnbii bundan g-er memleketler için misal ı Öl" fonideki muva a ıyetimin na- di. Kapı tokmağını çevirmeye da kendi istek ve arzulariyle Bay Mazhar heyecan ı 5 

1 b llk Uya d b·ı • . . b 1 d K 1 k gelen ırkdaşlanmızdır. Mubacı'r sonra gerek kanun ve gerek olarak gösterilecektir. 1 . .. 1 1 1 nı'bayet ıı ayran n ıra ı ecegını aş a ı. apı açı mayınca uza - erıne şu cum e er e 
anlıyamıyorum. laştı. Fakat bir dakika geçme- işleri bidayeten sıhhat \'C içtimai muhacir hakkında ne yapılaca- Hepimiz harekatı askeriyede vermiştir: 

- MeziyetinİJ:i takdir etmi- d k k ld' A h Muavenet vekaleti tarafından ğını arkadaşım icap ettikçe bulunduk. içimizde büyük ku- - Türkiye cumuriyctinin s.e: 
Sunuz? en te rar apıya ge ı. na - izah edecektir. mandanlanmız vardır. Bir ta- · · barıcı 

yor mu tar delig· inde bir hareket oldu. görünürdü. 1923 de mübadele nelerdenberi takibettığı 
Y lnız sizi kecıf d b'I · Türk muhacereti tarihimizin b b' fı k ki' b ka" 

- 3 "' c e ı mış Kapı açıldı. mukavelesinin tatbika girmesi urun, ır r anın na ı ne siyaset gösterir ki ona aş 
olmaktan derin sevinç ve övünç - Helen ne oldu diye sor- üzerine b:r ıskan vekaleti ih· çok hazin bir faslına teşkil demektir? Bu fırkanın bu ta- sının kararma hiç bir fikir . .,,e 
duymaktayım. Sizin gibi daha mag· a hazırlanmıştım ki hayrc- das edildi. Bir seneden bir az eder. Şimdiye kadar olan mu- burun 21 yaşındaki gençlerini hareket isnadı kabil değıldır. 
b. klarını bulaca~ d haceretler cebridir. Türkün b ı d b'tl · Id ki ı k t .,,e ır ço gımı a timden dona kaldım. fazladevam eden bu iskan aş arın a za 1 erı 0 u arı Herhangi bir mem e e 
umuyorum. Bir adam karşıma dikilmişti. vekaleti mübadelenin arkası vasfı vardır. Sancağını ve ha- halde nakli iskanı ne demek- millete, herhangi bir sulh ide•: 

- Yanılmıyorsam siz. bugün Hiç tereddüt etmeden üzerine alınması üzerine ilga edilerek kimiyetini kaybettiği yerde tir? iyi bilirler. Çocuklardan, line karşı resmi veya busu~ 
cll.rekto"rlük nıevkiinizi para se- h · · -d- · t' · yaşamıyor Bu hususa daı'r ge 'h · k d 1 d .. kk T" k' · · · hareke atıldım. Oda karanlık olduğun- mu acırın mu urıye ı umumı- • - ı tıyar a ın ar an mure ep ur ıyenın ımzası ve ·de 
renadı şarkınıza borçlusunuz. dan etrafımı iyice göremiyor- yesi yapıldı. bu da 929 a ka- çen safhalan hepimiz biliyoruz. böyle 60000 kişilik aıim bir görülemez. Benim bu va~ı ı 
Bu şarkı Jim Durbenin hoşuna d dar devam etli. Ve ilga edildi. Tekrar edecek değilim. Bay kafilenin bir senede yerleşti- söyleyişim ve bayınşım ya 111 

gidince sizin de muvaffakıye- um. -Sotıu Var- Nüfus müdüriyeti umumiyesi Kitapçının da işaret ettiği gibi riJmesi hakkında, bu ancak vicdani ve insatıi hislerin ~e 
tiniz tamam o~du. r-----------· teıekkül etti. 929 dan 934 e bu defaki muhaceret böyle memleketin ve memleket hal- biraz da ırkdaşbğın 5es;d;; 

- Fakat u şarkı işinde Satılık kadar muhacir işleri bu suretle değildir. Bu defa Romanyadan kının yapabileceği zorlu işler- Yoksa siyaset veya de\f e 
111 

hen yalnız değildim. Benny görüldü. Devlet bütçesinin gelen muhacirler mallarını sata• dea biridir. umumi menfaatları neyi istilı: 
Davis, Peter Deroz ve daha ' darlığı ve buhran bu işi daha rak gelmektedirler. Bulgaris- Trakya iskanında Trakyalı- ediyorsa onu yaparlar. .. .. ıe· 
b k ı rl ~·ardı Celal Bayar Bulvarı üzerinde f t d l 1 • • l 1 d f d k ı b so.-. aş a 3 " • azla ehemmiyet vermemize an an ge en er aynı şeraıt ı ann göster iği e a iir ığı Mazhar (Aydın) ın u .. k .. 

- Fakat Radyo-Monark ko- kain 4 numaralı ev (870 lirasi mani oldu. Bu hususta en dahilinde gelmiyorlar. iki se· şükranla anmak borcumdur. rine karşı Jç işleri bakanı şu • 
mitesi sizinkini en güzel buldu. sekiz senede ödenmek üzere) büyük ehemmiyet 934 ün ma- nede Bulgaristandan 35,000 den Kanunu iki esasa ayırdık. rü Kaya da şu karşılığı \fer 

Elb tte 5500 liraya satılıkLr. d b d d'w · · b' B - c ·· yısın a ura a ver ıgınız ır fazla muhacir gelmiştir. Son irinci kısmı doğrudan doğru· miştir: . . dtı'" 
Bu sırada kapının zili çalın- yeni yapılmıştır, Şehir ga- tahsisatla başlar. Ondan itiba- alchiımız haberlere göre bin ya politika ve kültür işidir. - Türkiye Cumuriyetı~ını· ıı• 

w b ı d a·ı d zinosilc denize çok yakından R l'd l kd I B l · d gız ı maga aşa ı. ı mem ne en ren ume ı en ge en ır aşa- ailen'n mallarını tasfiye etmiş una ait işler dahiliye vekile- hili ve harici iş erın e ktur• 
k .. ı .. ı · d nezareti vardır. Bahçesi ge· · R l' T k · d' k kt yo genç ızın gu en goz erın e rımız yıne ume ıye ve ra - olarak Bulgaristanda beklemek- tme, ığer na il, iskan, iaşe bir köşe ne bir no a . bii· 

derin bir korku alamet) eri be- J niş, havası günesi, ziyası yaya yerleştirilmeye başlanmıı· tedirler. Hükümetimiz bunlar işi de sıhhiye vekaletine ait- Memlekete ve millete aıd k ö-
lirdi. DerhaJ ayağa kaJktı. Ben · boldur. Her türlü konforü tır. Şimdiye kadar Trakyaya hakkında icab eden tedbirleri tir. Tabiatiyle dahiliye vekale- tün işler bu kürsüden açı hi~de 
de onun gibi kaJkmıştım. Kor- ı haizdir. Senelik iradı 650 yerJeştirilen nüfusun mıktan derpiş etmiştir. Muhaceret iş- ti ile sıhhiye vekaleti memur- rüşülür ve görülür. Da er 
aajından kağıt paralara sarılı · liradır. Müracaat yeri Büyük Romanya, Bulgaristan, Yugos- Ierin'n dahile taalluk eden lan bu işde elbirliği ile yürür- olduğu ııibi bırakbğımız yy•· 
bir paket çıkardı ve bana KardiçaJı Hanı numara 66 lavya ve Yunanislandan ge· kısımları da olmuştur. Seylap, lerıe muvaffak olacaklardır. lerde •e biz.im harsıoıızla ~ 
)D'.atb:~-~·~~~~~~~~~__.:,;;. .. Tiııiiieljemfojn!!!!lilı3lm1~8~•f•1•5İİllllml ... IL~le~n~le~r:.......~d~a~hiil'l~&o~lm~aukL...~üyz~e~reLJ._JIJutallll-Xllll~·~·~d~ol~a!fM~·ı~e~me~m~-:....!....!.!Lıl.mın.e.11Z._gu.a.m:L-.x.ı11~~:.....:...Juu~•n~v~e~d~ili~·m~iz~le~k~o~n~Ufall-=-_.• 
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20 Italyan uçağı haraboldu1 

20 bin kişilik Habeş kuvtetine 6 bin 
kiloluk patlayıcı madde atmışlardı 

ltalyan tebliğleri ilerilemekte olduklarını bildirmektedir 
Paris 19 (0.R}- llabUeaill 1 llarqal Dö Boao telgrafla 1 

20 kilometre <Hml• ~ lailııliııijW. 

Mısırı 
Dinliyen yok 

Roma, 19 ( Ô.R ) - Mısı
rın istiklaline kVfl ı.ıtttere 
tarafından yapılan taarruzu 
protesto İfİD Cmevreye p.. 
derdiği notaya uluslar sosyetesi 
likayd kalmış, gaıel .beter
liği bu noktafı me;ir ~ et
memiştir. BailaUki lMısır, fia... 
bep.t.D• tClur.uııii,y.le ilen& 
darumanu ımıika.yeae cabndlöe 

-~-_.........._ -- . 

a ta hadiseler 
_·yetini arttırdı .. 

Fransız gazeteleri buna, Habeş 
· işinden fazla önem veriyorlar 
Paria 19 (Ö:R~ - Dıt •İyaada uzak prk hadiseleri Habeı 

savqıodan şimdilik daha ÖJI •ıraya a-elmiftir ve gazetelerin tef· 
sirleri bunun etrafında yayıkna'ktadır. 

"Pet joanW" diyor ki: Durumun bu :telde rircceji çokta• 
beri talımin eailebilirdi. Büyük Britanyae1n dikl<atini pıki Afri-
bra ve AWeame hağjanı oimaa jıpolara meyd.aaı boş bırak· 
mış ve fırsat vermiştir. 

"Journal,, meseleyi şöyle görüyor: Nankin biik6meti Tokyon11a 
tazyikine ne dereceye kadar mukavenıet etme1' ituklnına .....-1lktiı 
ve mukavemet etmek arzusunu ;beslemekUdir. 
~ .de P•i•~ Av.r.~allaki anla1mazllklef'aan Japontaraa 

,çı'karililGlan istifadeleri kaydediypr. Çmin fa'kllMrti haldcHMla ııiH ltal,an aplduile Hahqler ara- B•üa Eritre kolonlasa hare 
.... ki malaarebe:re dair gelea kele pçımif ~ 'ıll!mpı\ea eya-
~ ıh 20 ltalpn açait leti.e iawiftir. Bir kol K 1-

20 itin kiplik Habq lnınet.ine 1 
. ~-

.. ._;_ CA o L:l.L'L la.Jl reç:&if '7e 17 • tqıwie 
c- e....., ft vv &UURI& Aboro .,._.. iin'a1 etmişti 

patlaJICI auıdde~. ~ 18 de :-..• ali1cm lmv.a'li•r. 

Biro s.ttan~ı -eyraf •e tef· 
itti Oa1M1k ı l<af'a.phtna :gde
~k" mtitavaat ıetmi4'~. 8iıy
te'Oe 'Ma~n ıcmdbi "8~
sinôe 'Yüksek ~ 'hu&ıdunllını 
başlayıb Doleşi gölünden geve
r-dk f,.nsrı - ltalyan 'Somalileri 
buduelıurtaa'l)rib&k• civarııra ·IGa

aar ::\>üt'iin hölge ılta1yan1arın 
kurttrdlü 73Jtma :gimreletean-. qJu 

Suttarlhk 1 -son kanun 'f90tl He 
ltalyenlarla _yaptığı l:iir mua
hetle ile 'ltulyan himayesi lll
hna ginn~I" 'Mutavaat etlen 
cqİT'e~cr A-disabcibaya karşı 
barelrata "İş\ink arzusunu ·g=ös· 
tıemiişterdir. 

ıLeı., 
.mr•pkfw*n başka yol kalma1DJşt1t'. japoDya Çto t.jin'i 'blMli 
'9in bir c.&ilıili iş yapmıştır. 

'tllatiı\,, Avrupa da ve birleşik Ameıtjka da ıııt.alısi.y.M J.k· 
liy..oc. Ulwilar sosyetesine geline,, .mW:l•ltssi ~kk~A1eı.. 1.#.a 

in :.ona ımütacaat etmemiştir. 1.aten e•ae ~ uluelar 9"fet.i 
Ü>İr§ey ıyapamaz. ~nkü Amerika onun td.şmtla kalmi,llır .. lanareler Habeflena atqile . ....... e 

+r ·.aa-. hıllıiiıle&e ipte aeom <0lun-
Paris, 19 ( 0.R ) - Gden m1Ştur.. Buanftla !hera'be? kna 
~ tire Ha\epnwla ~r Seamo fh~inle 
tiw'Mdi •+erelaeler oLaalda- llir lml ..le ıeralbmm ıimali 
.... 1.paratw c erkeye laare- ~e Nmr ımev'kiirii iş:al 
.. etmİflir. eblüftir. 

Rw,, 19 (0.ll) - 49 Nu- 'M(:a1Ciar YJoa ıoen11'bonla 
~ ı« ffii W,.. ltildiri- ~ Ha'bş to;plautı'lauu 
iilir: lbonifarAnnlm ~ir. 

• • • • 
ışım bilir •... __. ...... .._ ........... . 

a Çin Haritasını 
Baştan değiştirmektedir 

Pariı, 19 (O.il) - Çia - Ja- tiüen ayrı hir leje,asyoa Iİfe müd&bıde riçm biç bir !Be-
pon iti çok ...... a L5

j r.' le- banağı kabul dbai~ir .. f!e• 1te1b •gör'ülniiyor. llngilrere 'lt.e.ntli 
dir japea ge .. O nre L- 'kin, Tiyen·Çin ıgarn~mat'ıllct>- menfesttlerine ~ayırnarak tta 
ıey Çia Slel o4cil:r1nt• l:iir mutam general 'Smı-'Şen-Kan ınüllehale -etlemez. ilim ~on 
lltin:atom vererek Ş ..,, Çin- bu .federasyonun başına ge{iri 'bir llıeç c:seıte 'Ml1fın8a •bu men-
4eki Mt ilin, Nankin hüküme· lecektir. ~f~ u:dten •dU:hik.ça 'Cttdl-
tiaden ekoMIDl"k ve IİDaDaal ba- J~l\YA itini "bilerek hareket mıpr. 
Ia.daa miıltakil bir fec1er.uyoa eWği 'içia durum ba&la inkişaf iseııtba, :l.9 (it>~~ - tftlıan-
...... ie billetmui teklifini ka- edecektir.. Halbuki ~ kinden bildirildiğine .göre ~o-
-.ı etmeleri ~ kendilerine teklifi Çia lıuitaauu bapan ıba- miataor hoıwresi itqplcftım,ftır. 
Jana 6iler• kadar mft\ılet f& ~- ıuelanım... Londraya Mareıal ÇaQg - ~aıy- Şek Çi-
........ Bu ll1timatom biyıik relen J'eami .haberlere g.öre nia solhper.verlij'ini jyzah ..ede· 
..... &tuimle ..._.lmaa Naakine kAP•• ~atikUillel'.ini •ilim N!k .clw ·~yı ,ftla:r.e i.çin 
..__ .. _t" -... hl.'kumete tam .salahiyet veri~ 
._.mli 1·-a kunetlariDİll eden U-1 ewaletleri a.. ... _ ~:1 
t,! did. · ~ L.1-..ı_ r---

8 
___ 1~ ...-. -s"' mesioi ietemiş Ne bu atelClrf 

me uayaaaaııu;wmr. 1Qt6r. UIUlll" ffapey, Şaha, kabul edilmiştir. 'Bununla bera· 
Pekiadua öir.eoildiğüıe göre Çaag • Çin.aylbtleridir .. .Lesulra her Cltl~eler.arasın<la, 'Koniin-

bazey r:.. ol;oriu-4.eıen· _:tL•-~=- r:-:. ..ı_L... 7.İw:a..ı- z-!Lı-Le,. .. k ~ ··-. -UlllCI..- ~ .ua-. -v-gc iWHCl _. tangm mutlak kuarefli bir 
ıaeticesW bUJiyu bu fiaa• olan böy.le .bir llarekete teeuüf ytiksek baŞkan seçmei 'tema-
ve ekoıaemi aakımındaa Nm- etmektedir. Fakat .buada 1-u yn!ü de vndır. ......... 
kabine yeniden kurulunca 
Uyuya kalmış olan diplomasi müza

kereleri tekrar başlıyacaktır 
. londra, 19 (Ö.R)- lngilterede b1itü11 dikkat likte aışbakanhğım çevirmeiğe -devam ııe~ceWir. 
•1...ı durumun incelenmesi üzerinde toplan- Or\:ad ve Se1tlad •d911lrl1n'ilım •ki aayla\'Hk 
lllltbr. Kral Bqbakua B. Baldvini kabul ederek için be1<1enUen son ıaeticeler wıeimil;tir.. ıBunlan11 
-.._ uzadıya rörüfmüftür. Bundan sonra Kralın birisini biikümel, dipriai nnılaaie'fet bt:anmflftır. 
'-tkanlıiaada Lord başkan B. Makdoıaaldın Buna gfiTe hlklimetiıııl ekMriJt:ti yine eskisi .fibi 
İftirakile "Mecliai has kurulmuıtur. 443 rey olarak bJayw.. Atbk Jaelli olmıpa 

Kabinede apdacak" deiifildilder son kuar- yalmı ~ saylavllk .kalnuftır ki bunlar da ;~,_ 
lara göre : kiçiik hadde inecek ve bakanlar hivenitü:riain seçt:ilderi sayıla:rı.dır. 

Fır.ansamm \Leliistanlila 
~ ıloStlan -.v.adlır 

arşova 119 ( Ö.R) - ı:E.tlii 
F.ransız mdharjpleri tlel .. le
rinin ye(linci Ireh eski~
ribleri kurultaymöa hulunmalan 
Fransız - Leh gösterilerine 
vesile olm~tur. Kurultay~
kana bir nuhik!&Öyliy:~k Fran
sız Clelepleıini ffimnaay:a karşı 
Ltib ga~uıila dh;i~iklik ail
au_gllDu aıdcaaa;ınma lbilair
meye ~ fJ!tnii.Ştir. ıP.dlon,a 

&amaya tkaşı 118Dlimi oatWk 
beilemtiktedir. lfuanaanın [re. 
histanda yalnız Hostları varHır. 
Lmıiataamlbir dl§h!iy•aaı NaT

dır. Wıımm 'hiiyük fhdtJamu 
Mareşal ~ilscıdeaki çizmMlİ. 
Bu da .Aöct ~elime ile t hulaaa 
.edilehilir. 

Birlik, sadakat, sulh ~e 
normallik. 

Eranırı .eski muharipleri 
:aHına 'IS. 'Debor "'Cevap verer~k 
F.nmsamn 'Leliistana 'doslhık 

bestemekten geri katnıa'.dığnaı , 
Lebistanı büyük bir de*tet 
mevküne yükselten terakkileri 
Fıansanan ilgi ile karşıladığını 
söylemiitir. 

Sıhhat .miisteşar.ı 
t~~aMidiy.or 

:a\nlcara '1'8 '(A.~) - ' İskln 
iılerinin "dahiliyedeıı Sllıhat 
veliiietine ~vrhı~<rtiilikııaıa.aı 
bugün Meclisce kaltul eClilıweai 
üzerine Sıhhat vekaleti oriiate-

tfa'r• w~~imle ·' · •ı~•t •1i
fettişi olduğu halde Trakyaya 
gitlerik göçemenhrrinwazjyetini 
tetkik v.e Wkin ımuametehrrinin 
Üevrine t:taallôk ~ wım 
tamim için ;g6çmen y8rlejti'rilen 
bUtlbı kqyleri dolaşıp teftiş 
edecektir. 

~mı~ ................. rtiler arasın-
teşebbüsleri 

lıl>SW.iOJtlllıt~ ikabl .. 111eyi devirebilecek mi 
Paris, 19 ( Ö.R ) - :f'ina11s komitesindeki radikal ~er~ 

finam bakanı IB. IRegnier ..arasmda dün YC\Pllan ,göd\ş111el~ria 
tbüöçe meelesintle bir a~ma imkanını verecek bir formiile 
~I ~c:Çı r.amneiliJmekte iken Sosyalist partisinin 1qtebbtis~le 
.,, ... cmeale finansal meserenin ön1ine ge,çmiştir. 

IFiffvaliika, !Limoy kasabasında SCJ~larla soUar a~smda çıb• 
Jri.betlt!leii ileri -.men :Soay.aldt partisi parlamento gurultu h.ükü-
metin gereken azimle hMelutt «ittiğine h1Jkmetmiş ve.Ya P41ria
mento toplanır toplanmaz kabineye karı• bir glivensizlik takriri 
ftt'ID~ ·kaaar wermi4tiT. 

·Ger~e 1bu takririn kebutü :PCk az muhte&neldir ve sosyaliltler 
de lbunu tasdik -e&r gibitlitlet". Fakat böylece ottay;a çıka..U
siyaaal bava ı içintle finansal •müzakerelerin geri kalacaj1'ıelan 
ko.&ailmaktadır . 

.. Ber~ilelerin lal iki 
~arı mıta!lna verilen~~~ 

-~lm1n1ya Jqgiltereye ıitiraZ ·aliw1Jr ~ 
Londra, 19 .( Ö.R) - İtalyanın beıgitelerin tatbikini protesto 

eden nota-sma Büy'ük Britanya bükümetinin cavabı Cuma günü 
Roma hnkbaetine verilecektir. 

•ns, 119\{Ö.IJ)- ltaJyaam tıon a6tasaıa 'FMlls•ın ..e-eceği 
ctfap ~eıak~tli 1-f>ir ifade ile yaz'dacak ve~tanın aimdıgmı bil· 

:'\tinneide ıkttfa ~tektir. üan11z • WGMll c.e-.r.eilllııtiaıterinden 
~setmiyer.ek Fransız - İtalyan dostlutu 'fe Fransanm•ulu•r ••· 
Jyttesi aıclı. .... aaa •aİıtlkati üzeitıacte 11rar ectetlld,r. 

Londra 19 (O:lt) - Almanya · blyük elçisi Baron Von Hoeseh 
.Qğledtn sonra fF.or~yn ofise ,,giderek dşş itleri bakanaıı z.jyaret 
Jtaıtşlir .:1'.lma~ İ'İqjilte~e ~.ak.dtaeali ~aıenıe 
mam••111 1 h•I• •-ı iıteyen ~z Jea11aıına karşı Alman hü
ka.etinin ittradallnı i>ildil'fıiij'i ~edil;)'dr. 

F.r.ansız Sönıür~g81er lıakanı 
m.n., WJ (l>;R) - Hangi l_l>attiaen cıohtrea Glısun · lliü,teaaleke· 

ı.r.e rmanaub _,..v ve ... ıı.rııar ~qpelıer dWunı :S. a.llla· 
in~ inci ..,Wltk ylWiaWfülü btlamak üzere 'tophn•ftlar 
• lW&am. -.J.lı ve ~terini bildimiiflerdir. B . . Rıollin -tctek· 
ıkllr etmiş ft~ olan adevdle bu41öst•riDin ~Jiılatr t~vik 
ôldqiunu ~tir. .-....... 

nahşırer 
1 tiZak Şa.-'k 

kana bubımakta ~ı'oest lwr.aktrd& ... ~ 
•r d -..ı:~ L • L k · im lııPD 9eçimİ delaylSile upklıya kalmış elaa aıın a ne tgaa._, ne oecaYJf uare eta o ı- .tipi · ..... k l • 1 .. r bit" · "den ______________ .... _....,_, 
htakttr. Hatti, fimcliye kadal' sanıldığanın bi· ~ 1._ '

1
. ~: erı,k qgı ~ı. :ı meuk )"Clll :Palia, İ9 (Ö.:R) - 1818ireur ulual ftruaıa kaıışbnnaaı Cla llnı Ya itttHki~ 6ir ~ ft. 

itfa •---•- L.: ... L!- b k nlık u.. dil . k awruruaca, 5'9a ıreue te rar uaıııyaca br. d ..,,Es , . ba B b . k lia ı-;.I .._u_ d .ı...I.! _na o ...... ....,....- a a •ıve ~ mıye~ ı....tlra, 19 (O.R) _ Yarın kabiae haftalık e .o t,, _gazetesı sazwor: ca . u if,ça u "llı yet uu • ruımlfS11U trfliJe e i)'or ft a.-

~ reoç bakan B. Eden, çok parlak bır tekilde toplubeuu ,apacak ve BaıLakan B. Balv.yln Bnftia 1talya 'bacalet ve b&kıaz· malaClır. ror ki: 
t_~~İ!_e ~adar idare ettifi uluslar sosyetesi ba· kabiaede ,..,..nail defif\klildeT \ıaldanda\i 'ka· lik 'tan1ii "T8 ilktqrini IUithl&. "Jıitranaireant ,, durumun ·Bi~ Uluslar Ses~e•ide 1ilu-
~ kalarak Sir Suauel Hoare ile bir- rarını belki bil.iMcektW. Ber.ket _.eaia Cliğer DMUDle- .Mlaım.tini kaytlaCl~)JOI': Japon- lwilif 4egiliz. J\A.et liiakeltr 

~i;;;;.;;.;·;~ .. k;;d~i;t;i;(;··,··b;;;t;; .. ;;:·ei;·T;k"k;;••ı ·d-;~-~ı:ltW-:;.;;r'b;;;.;· ketler daba çok .quk Jialı- ya iuııteb.wlir. Maaar kayaa-- Cenev1e mılkineainin ne k•dlit 
IÇtİmat ferdi havat ve hürri- alublclıg" ı, bir Türk ltıaksızb"'- Tnr'kivania • .::-L--1. mevkidir. bklarına mıilıafaza ediyorlar ve ııyor. ' Uıua&ar aosyetesine legi- altr h~te ~4tlfiıai ta· 
r,~tleriyle herıb- allkadara. veya tuyika ujradaiı um: Onun,. Uriç:ldci':j;ialericlir. çok ıil<llr «i "Fmnaa, lagiltere liz teca.aila •ı.rfl bir pro· te_.... 
·~rlciyenls laer zaman hu ali· Tirk efkln --,eamia p• - Arkadapm 'kit~1111a ele- ile lta'l,ayı birleftirmeğe çalı· .wto 111otı.ı Jlllntletmif-ve ·1111- " PrQJreı de •L.yoa"' u.ak 
lc.yı g&atercli. Ve pıtermekte· terdiji h••airet blktmeti la· diji pi biraıa enet )'Ul"da fll!Dr · ~ .. ~ clav~11ndaki ibtillf Şarkta v~iyelia valılmJi.ii a.e-
~·Oradaki ll'ktiatlaımuzın hiç ka,t buakamaL Fakat b.wlilut· ve biran evvel Atatürke ve Eclaireur de °Nice" ulawtw- p•lllipleriıün kendi dlWMI• 'riaCle Cluruyor. Bu 3anm mt 
L! ma f8yretleriain aevamllll tav• da tatb•ı:· ' ' t · t' v ..:1_ bakanbkJannı afitüWüımt'klea 
UU' tazyıka ajTamadaklan ye zanla gerek dahilde ve aerek Atatürk kanualanna ve rejimi· r IKını 18 emış ır. 11&1& 

"irama. yacaklan laaklmada te- hariçte yapbiunaz tahkikat ne kavUfmak iatedikleri i.ri11Ü. ~ ediyor.Transa 'lniftterBin Lonara liısınn uhıslar sosye- geri lulladlaz. 
lla -.- A..,~ ..199111nı •i,..ama D&rt yıl "önce J\sya 1htilda• 

1Dat alda. Ba itibarla ruml ıiçmea huslllUDda harici taı· Asıl eaaı budur. Bu piu'ke- .... etimi tdie dm ıı·., ı.tifar. teline aaıuı o1ma8rtım ı;n- ·~11 f'e 'ClcB'taır -ptwlln• 
llaakaaılan ittibam edecek bir yikten ziyade dahili tazyikin lojik ciheti hakikatea unutma- ıt.ı,. utea iN• lıamıcbr.. airiyor. Fakat bu veıDe ilerl kuta\ asnnyall }ÇOD1• 'Moçu· 
~~yet k••macb. Eter ınbit· vicdandan ıelen, içten kopaa mak lizımdır. Bupa ıelecek "Liltdııte,. Mp&edn _.. .Miline ~Ulaya ıab\aknriln ~ rYe )'aptJll1il ~ k1ateJ 
:::;.de maclcll •• manevi bir tuyikia mevcudiyetini göm· olu muhacir içia Trakyada •• vaffakı.fet veftıcep.clen ..... , klt1ir? "9afi htlun ,.,_~ Çinde aenit miky~• 1e1tftr 
-., k ,Wlklerilae muttali teriyor. latanbulcla yerler baarlanmıftu". ediyor ve diyor: ki: Bizim u- uzak şarkı kana ı.ta .. kta ..,.r -..e laıet ayalııtti'- ,...en 

1 __ . lak_ i•• oradaki TGrk· Biliyoramz ki Romaaya Bunlar yenia Ye aç kaJauya_.. Jaıtuma ---tt..imlli nibnt t.lratmda fJM9a cesatan ~ea ·~ - ·sy al~• 
..:rı - ·-~--- • .. .. ........ ili ....... 
L _ • •ıw.a , ..... k kak- bikhleti çok aclil bir laak6- caW.nlar. &•'•na ........ ....sw• .... Jsa•• ~· ftalıaY• ı.m- •.. ._ 
'lll1 temia ettilmeye Wl- .. w... 81Ue·=• T .. teaı-- - ;' ••• ••••- t.~ıl~•İi·~lıi:i R4'91\. a. ..,. ... . 
lıGaaetiaiz •11:•..tu. Yapa• heklnnda pis ....... ••-.. lln rıflla ........ __. ,_ tle ......._ ılitıı• ,.. ... .... ,.. ... ..., ... A.M-

tııı~lalll• IEAfi•ıha... .._ _.."' .. ' yqq•kt..... plp,............ iciD teh•I• .__. ~•k •an Fw,. Lı•llta .. ....._•Beria• Rw ~~r_ı. •clif9,- d"9 .. :'* ter-
-----'-'-- .ı._.:.._;s.:.::_:.~_!11ı..Wiiıiııİl...._._.__ı11..ı11ua.._....__LaakbL.~~~~~~~_:j~~lll!!ID.....d•~k~!!tlillllll...J!ll!!~~ar~u~ı~ncla!l!_~h~Al~ed~M~~-!..:!V~ ..... ~-~· _!1l9nlff~!!!_~__:_..:...:_~:__;_~~~ 



as 
in ·vata sever islerini 

• • • • • • a ı e çın ıgreye gı ıyor ... 
----------------·-----abeş mil eti hayranlığa değer hır uyanıkltkla 

Vatan to raklarının müdafaasına koşuyor ... 
as Seyu tabiiğ kale am iendedir . . 

Londra, 18 (A.A) - Mare
şal Badoglio ltalyan şimal kuv
vetleri karargahında ayın 27-
sinde bulunabilecektir. Fakat 

imparator l /aıle. Selôse 
buna intizaren askeriğ hare-
ketler inkıtaa uğramış değildir. 

Royterin şimal cephesindeki 
ytarından aldığı bir telgrafa 

nazaran iki ltalyan kolu Ma
kalleden garb istikametinde, 
diğn bir Italyan kolu da Ha
us en civanndaki Gundi dağın
dan şimaligarb: istikametinde 
hareket etmişlerdir. Müşterek 
gayeleri Seloa bölgesinde Sam
rayı işgal ederek Ras Seyumu 
muhasara altına almaktır. Ras 
Seyum 2500 metre yüksekliğe 
çıkan dağlarla muh~t ve tabii 
bir kale olan Tambıen vilaye
tinde bulunmaktadır. 

General Maravinya'nın ku
mandasında olub Takazza 
nehri bölgesinde askeriğ ha
reket yapmakta olan kuvvet-
ler de bu muhasarayi cenub 
tarafından kapatmaya çalış· 
maktadırlar. Bunun haricinde 
bazı hava bombardımanları ile 
tektük musademelerden başka 
hirşey yoktur. 

Adis - Ababadan Roytere 

bildirildiğine göre; imparator 
skerlerinin vatansever hisleri

ni kvvvetlendirmek için şimal 
cepbesine gitmek üzeredir. Eş
yasının bir kısmı bugün Des
sieye gönderilmiştir. 

Şimdiye k dar iyi havadis 

veren Habeş kaynakları, Ha
beş kuvvetlerinin Ma!<allenin 50 
kilometre kadar cenubunda bu
lunan Amhaalağı mevkiinde sı· 
kı surette tutunarak Ita)yan 
yürüyüşlerini durdurmak az-

minde olduklarını bildirmekte
dir. Bu plan şinıdi tebeddül 
etmişe benziyor. Söylendiğine 
göre, Makalle ile Ambalaği 
arasındaki kısım geçilmesi ko
lay yerlerden mürekkep oldu-

be banın özel 

ğu için Habeşlerin ltalyan yü
rüyüşlinü Ambalağiden 65 ki
lometre kadar cenubda bulu
nan Ahuna Jozef dağına ka
dar bırakacakları anlaşılmak
tadır. O vakıt Habeşlerin mü
taleasma göre, ltalyan cephesi 

200 kilometre uzunlukta bulacak 
ve Habeş kuvvetlerinin geç· 
mesine müsait bir zemin teşkil 
edecektir. 

ordusu 
O bin kişi aslanlar önde oldu"' u 
hal e cenuh cephesine gidiyorlar 
adınlar şarkı söyliyerek bu kuvveti takib etmektedirler 
Londra, 18 (A.A) - Roy

terin Harrarda bulunan ayları 
çektiği bir telgrafta otomobil 
ile Direduadan Harrara gider
ken yolda Raı; Arasdanın Ac
cazmac Abebaya tesadüf etti
ğini bildirmektedir. Abeba 10 
bin kişilik hususi ordusu ile 
cenuba doğru yürümektedir. 
Kendisi bir at üzerinde olarak 
yanında üç aslan yavrusu ol
duğu halde ordunun başında 
yürümekte ve bütün sesleriyle 
şarkı söyliye? sakallı muharip
ler onu takıb etmekte idiler. 
Başlarında yiyeceklerini taşıyan 
yüzlerce kadın ordu arkasında 
erkeklerini takib etmektedir. Habeş Sildhşorlafl 
Bu kadınlar dağlık arazide den Roytere bildirildiğine göre Habeşistan tarafında otlatmakta 
ıülerek ve eğlenerek ilerle- lngiliz - ltalyan somalisi budu- olan lngilter~ Somalisi köyle-
mekte ve saatte 6 kilometrelik duoda bir küçük hadise olmuş- rinden üçüne taarruz etmişler-
bir mesafe katetmektedirler. tur. Bazı gayri muntazam Ital- dir. Bu milsademede üç lngiliz 

Londr 18 (A.A)- Bt:raber- yan kuvvetleri koyunlarını Somali köylüsil ölmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamyon faciası 
Şoförün muhakemesi 

son safhaya girdi 
Mersinli ile Salhane arasında 

idare ettiği Çeşme.i Hasanın 
gazoz kamyonuna çarptırarak 
şoför Mehmed ve Cemalin 
ölümlerine sebebiyet vermekle 
suçlu şoför Süleymanın Ağırce
zada muhakemesine devam 
edilmiştir. 

Şarb ylıktan gelen bir mek
tub okunmuçtur. Bunda Mer
sinli He Salhane arasındaki 
yolda otomobillerin saatte 15 
kilometre hızla gidebilecekleri 
bildiriliyordu. Suçlu bu yolun 
şehir dahilinde sayılamıyaca-

JHayvan Hastalıkları 
Etrafında 

Bakteryolo ji müesseselerine 
tahlil ve muayene için gönde

rilen hayvan marazı maddele

rinin birer parçasının Ankara 

baytar fakültesi hıfzıssıhha 

enstitüsü direktörlüğüne gön

derilmesi lüzumu Tarım ba

kanlığmdan alakadarlara bil

dirilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
ğını söyliyerek otomobilJerin 

daha sür'atli gidebileceklerini 

söylemiştir. Karar tefhim edil

mek üzere muhakeme başka 
bir v:üne bırakılmısbr. 

Memurların suçlan 
Memurların vazife alanında 

işledikleri suçların kı:1a bir za
manda kesinleşmesi lazım ol
duğundan bazı vilayetlerden 
gönderilen istidalann havale ve 
kayıt tarihlerinin istidalara ya
zılmadığı görülmüştür. Keyfiyet 
iç Bakanlığından llbaylığa bil
dirilmiştir. Bu gibi istidalara 
havale tarihlerinin dikkatli bir 
şekilde yazılması emır edil
miştir. 

Namus hırsızı 
Kemalpaşa kazasının F etrek 

köyünde Haticeyi çadırından 
zorla kaçıran lbrahim, Ağırceza 
hakyerinde bir sene 3 ay ağır 
hapse mahköm edilmistir. 

W44 
o Teşrlnisa 

• • 
iDi ta Gar s 

an -Li- Yunun felaketle baş 
yatı feci , ir intiharla kapa 1 

n 

Çinli yıldızın iki kocası vardı. Bu rezalet mahke eye 
Aksedince intiharı kurtuluş yolu saydı 

Birçok gazeteler Çinin Greta 
Garbosu adını taşıyan Yuan-Li
Yunun intiharı hakkında sütun
lar dolusu yazı yazdılar Böyle 
iken bunlardan hiçbiri bu inti
harı örten esrar perdesini aç· 
mış değildir. Artistin hayatını 
yakından takip etmiş olan bir 
sinema mecmuası şunlan ya
zıyor. 

.. Yuan-Li-Yu kuvvetli bir 
afyon tozu içmek suretiyle in
tihar etmiştir. Vak'a bütün 
şangbayın heyecaDla beklediği 
bir dava arefesinde olmuştur. 
Bu kadının hayatı hakkında 
söylenenler en kuvvetli bir 
romancının muhayyelesinden 
çıkmış sanılabilir. Halbuki bun
ları birer birer teyid edenler 
vardır. Sonra bütün Şangbay 
şehri bu romanı Yuao-Li-Yu 
ile birlikte yaşamıştır. 

YUANIN HAY ATI 
Yuan-Li-Yu, ecdad kostümü 

sayılan brodeli ceket ve ipek 
pantalonu hiç giymemiştır. Ha
yır Miss Yuan Hollyvood mo
dasına göre giyinirdi. Ayakları, 
bütün Çinlilerin ayakları gibi 
işkence iJe şeklini kaybetme
mişti. Halbuki onun ölümü, 
tayyör ceketinin altında, Miog 
hanedanı devrinde yaşayan bir 
Çinli kızın kalbi atmakta oldu
ğunu göstermiştir. Miss Yuan
Li-Yu Çinlilerin tapındıkları 
kadındı. Oynadığı bütün ope
retler Hollyvod ilslfıbünde filme 
alınmıştır. 

FELAKETLE DOLU BiR 
BAŞLANGIÇ 

Yuan - Li Yu matemli bir 
hava içinde dünyaya gelmiştir. 
Onun haya gözlerini açbğı da
kikada yandaki odada büyük 
babası son nefesini veriyordu. 
Yuanın ailesi, ·Yan - Tse - Ki
yang kıyılarında sakin bulunan 
faldr çiftçilerdi. Her sene bir 
af etle, dolu, tugyan, çekirge 
baskınlarıyla karşılaşmakta idi
ler. Yuanın üç yaşına bastığı se
ne taşan nehirin suları baba evini 
sürüklemiş, tablaları mahvet
miştir. Küçük Yuam da sular 
a!mıştı: Eğer etraftan yetişil
meseydi Çinin Greta Carbosu 
çoktan hayata gözlerini kapa
mış olacaktı. Bu tuğyanı kıt· 
lık, kıthğı da veba salgını ta
kibetmişti. Nihayet en büyük 
salgın kendini gösterdi. Hay
dutlar bulundukları bölğeyi 
yağma, halkı katliam ettiler. 
Bütün bu felaket cehennemi 
içinde Yuan bir çiçek gibi aer 
piliyordu. Gözleri alan bir çi~ 
çekti. o... O kadar sevimli 
idi ki akrabaları bu asri 
güzellikten başlanna bir 
fela;.;et geleeeğini düşünerek 
endişe ediyorlardı. Yuan on 
dört yaşına geldiğinde anasını, 
hemşirelerini kaybetmiş babası 
ile yalnız kalmışb. Bir baba ki 
felaketler kalbini yumuşatacağı 
yerde sertleştirmişti. Bu git
tikçe açılan çiçeği yanında 

tutmak istemiyordu. Bir çay
hanenin sahibiyle görüştü. Kı
zını satmak için tekliflerde 
bulundu. Pazarlık çok sürmedi. 
Çinin enfes krizantemi beş yüz 
dolara satıldı. Fakat bu güzel
likte bir kızın çayhanede çok 
kalmasına da imkan yoktu. 
Günün birinde onu 
bir kabere direktörü 

gören 
kendi 

revüsüi için angaje etti. Yuanın 
sahneye ilk çıkışı böyle baş

ladı. Talii gülmiyordu. Birgün 
kendini kaldınmlar nzerinde 
himuesiz buldu. Cesaretini 

Yaan - U - Yu 
ve ilk kocası 

kaybetmedi. Zor
lukları yenerek 
Şanghay tiyatro
larından birinde 
küçük bir rol ko
parmağa mu
vaffak oldu. 
Bir tesadüf ese-
ri olarak o gün
lerde tiyatronun 
yıldızı ağır ıu:et
te hastalanmııtı. Yuan baş
rolü deruhte etti. 

Sahnede inanılmaz bir 
muvaffakıyet kazandı. Bununla 
beraber oynadıgı tiyatrolar 
birbiri ardınca iflas ettiler. Bu 
iflaslar onun töhretini azalt
mak ti)yle dursun arttırıyordu. 

BEY AZ PERDEDE 
Yuan - Li - Yu sinemaya in

tisab ettikten sonra şöhretinin 
ıahikasına varmıştır. Onun oy
nadığı operetlerden her biri 
nenzetsiz muvaffakıyetler ka
zanmıştır. Bu muvaffakıyetler 

silsilesi bir çok firmaların Yua
na müracaat ederek başdön

dürücü ücretler teklif etmeleri
ni mucib olmuştur. Fakat Yuan 
Li - Yunun şeameti beyaz sah
nede de kendini gösteriyocdu. 
Filmlerde partöneri alan artist
ler birer kazaya kurban gidi
yorlardı. Sahne vazilerinin 
başlarından bir çok belalar 
geçmişti. Onu çok takdir et
melerine ve sevmelerine rağ
men operatörler. makinistle 
bile Yuan-Li - Yunun çalıştığı 
stüdyoda çalışmak çekinmi
yorlardı. 

iLK AŞKı 
Yuan-Li-Yu günün birinde 

zengin ve ~enç bir Çin tüccan 
ile tanıştı. iki genç birbirlerini 
çıldırasıya sevdiler. Gizlice ev
lendiler. Bundan bir aene sonra 
Yuan kendisine devamh surette 
kur yapan yüksek memurlar
dan birile birinci kocasından 
ayrılmadan ikinci itıkı ile yine 
gizli olarak evlendi. Bugün
d eu sonra Yuanın hayab 
en zorlu bir safhaya girmiıti. 
Zira aynı zamanda iki adamı 
idare etmek imkinsızlaşıyordu. 
Bütün meharetine rağmen gii· 

nün birinde iki adamın karısı 
olduğu anlaşılacakb. Netekim 
böyle oldu. iş anlaşılınca Yuan
Li-Yu binbir dereden su geti
rerek kendini mazur göster
meğe çalıştı. Rakib kocalar 
birbirlerinin hayat düşmanı ol
dular. Mahkemeye başvurarak 
birbirleri aleyhine dava aç
tılar. işte bütün Şanghayın 
heyecanla beklediği dava 
bu idi. Öte yandan aldablaıı 
kocalar hır lannı bununla da 

Ö/lisliflderı 
sonra 

· b" (erı yenemiyerek yine bır ır ~ 
aleyhinde birçok iftiralar yag
dırmağa başladılar. işte bu çık" 
maz karşısında yeise dilş.~: 
Yuan-Li-Yu mahkemenin 1 

celsesinde hazır bulunmadaP 
hayatına son vermeğe karar 
verdi. Kuvvetli bir afyon toıu 

d •. İP" 
bu dramın ıon per esını 1 
dirdi. Artist intiharından e-v-ve 
iki kocasına da şu satırları 

d niı• 
yollamışbr : " Aranız a E 
mevzuu olmak istemiyoruııı· 0 

tatlı kurtuluş yolu seçtim.,. 
Artistin cenaze alayı beY" 

betli oldu. Bütün Şangbay, yüı 
binlerce kişi alayı takip ettiler, 
Yalnız tabut yüz bin dola~a 

). bıt yapıldı. Bu kadar azamet 1 .. 

törenin bir eşini daha göx önU"' 
ne getirmek için Çinin jp:ıpa-

1" uııratorlar devrine dönmek az 
dır. Hatta ölen Çin imparat~" 
!arma yapılan tören bile d u 
derece muhteşem ohnaz ': 
Yuan - Li - Yunun açılan kabrı 
önünde iki koca barışarak t.': 
valarından vazgeçtiler. Ted 

10~ 
takip eden dokuz ğüolük ııı• 

.. . d .J8 yuan 
tem torenın en sonra 0 d ki 
Li - Yunun kabri karşısın 8 

ağaca kendilerini asmak sure" 

tiyle intihar ettiler. , ••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tecrübe 
iyi neticeler verdi 

Ceoaoııı 
Karşıyakalı ba~a~ . ol•· 

üzüm ve sebzelerımııı ya~c:ldet 
rak bozulmadan uzan Dl 

. k ift buluO"' 
~oruyacak bır e~ . e roov• 
duğunu ve bunun ıçm Bu teC"' 
Ziraat mektebinde bir de k 

azuııştı • 
rübe yapıldtğını ~ ınb•· 
Bayan Cenanın yapbg• a . 

d ., jçııı 
lajlar muhtelif ol ug~ d fn 
bunlardan en iyisinin bır e 

. ygun 
daha tecrübe edilmesı ~kind 
görülmüştür. BugUn]erde ı 
tecrübe yapılacaktır. laı> 

Bir ay evvel yapılınıŞ 0 ,,e 
ambalajdan çıkan üzUııı "o 
patlıcanlar dün koparı~ış bir 
tazeliğini muhafaza etınıŞ t c· 
halde idi. Yapılacak son e ğl 
rübenin çok iyi netice vere:~r. 
kuvvetle tahmin edilmekte 

1 



~o Tetrınısanr tese 

D.~~şet D vrinde Büyük Bir Aşk Kadını 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lhtilil Kra içes · 
BAYAN TAL YEN 

... Yere Seren Kadın 
h ••••• • lıııı ~ 1ı······~············································· .•••••••.•......•..••..•.•• 
•···~~' ı: tarılii 1·011w11 - 75 - lJit-irıci l.Jtililm ,, ............ ····································•·······························• k erezya "Debats" g.azetesini tık ölmüştür. Seneler geçmiştir. 
0
• urkenTalyanin vefatı habe· ihtilal adamları tarihe mafol-

l'ıtai öğrendi. muştur. Ve Chimny prensesi 
.. B. Talyen bu sabah Pariste olan Terezya, asırlarca kı; pıcı-
olrrıu" t·· K - · l 1 b 1 ld · d .. Ş ur. onvansyon uyesı o - nm oğ una ağ ı o uğunu şım-

llgunu hatırlarken mes'ut bir di anlıyor, şimdi onu hatırasmı 
~hreti olan 9 termidor devre- güzeJle tirmeğe, müdafaaya, 
~lfli hatırlabrız. O zaman mem- en iyi eserlerini yapmıya çalı-

kete yaphğı büyük hizmet şıyor. 
26 senelik teessürle ödedigi bir Bir müverrih eylülcüye karşı 
~t)'den dolayı affını kazandırır. şiddetli bir tavur takınmıştı. 
ıai, Talyen fakir ölmüştür. Yüce Bn de Chimay buna teessüf 

fırsat imdadına yetişme- ediyor: 
:!di, en sıyah sefalet içinde - B. Talyene gerçekten 
~cekti. dostlar kazandıran bir hadise-
0.~r:nsf'.:sin elinden gazete den bahsetmemiş olmasına te.:. 
~tu. O, bütün hayal sukut- essüf ederim. O hadise de 
~ndan Talyeni mesiil tutmuş- şudur; Birçok saylav1arJa diğer 
~~ariste kibar salonları, şimdi bazı kimselerin sürgün olmağa 
...,ka bir ad taşımasına rağmen mahkum oldukları bir toplan-
°"- somurtmuştu. tıdan çıkarken benim dairemde 

18rıenses topraklarına çekildi. bunlardan bir kısmına tesadüf 
O senesinde babasının mi- etti ve onlara şunu söyledi: 

l'laı kendi mallarına ve koca- •·Burada ben artık ulusun 
:'l"n muazzam servetine ka- müıne sili değilim ve sadece 
~ ınıştı. Chimay da ve Bloir siyasal kanaatlerinin kurbanı 
dc

1'•rında Menars şatosunda d ı k d 
avetlilerini çok parlak kabul o an ost :ır arşısın ayım . ., 

f
tderdi. Komediler verdi, etra- Bunlar için elinden gelen bü-
ın tün hizmetleri onlara teklif h' a artistler topladı. Labeyle 
,.:r~~e resme heves bağladı. etti. Akalliyetli bir sığPak ve 
11

'•18 konserler verdirdi. bol bol para. B. de Villaut 
~ Prens Holanda sarayında hali sağdır ve buna şehadet 
~al Giyoma saray yaveri ta- edebilir. 

cnk ~dilmişti. Prensesi saraya 1826 da Terezyaya karşı çok 
b· dırn için Paristen büyük zalim ve haksız olan Senartin et' tuvalet getirtti ve bütün hatıraları çıktı. Terezya bura-
~ lllaslarından bir taç yaptırdı. da Bordoda fahişelik etmiş 
r esıni davet Chimaye geldi. olmakla cesetler üzerinden ara-
id~kat yalnız prensin adı yazılı basile geçmekle, Jülyeni boz· 

ı. mağa çalışmış olmakla itham 

e ~a son hakaret Terezyayı ediliyordu ve şöyle deniliyordu: 
dt~ı. Ölümünün bundan ol- " - Bir fahişe o'duğu her-
Ugu söylenebilir. Kocası kesçe malum olan Kabaran ha· 

~nu bir çok itinalarla sardı tun tanriçe gibi gezdirildi. Çok 
~ e de o bir zamanki parlak bahalıya hürriyetler dağıtı.rdı. 
ti~dın zaifJedi, sarardı. Kara Bu satırları okuyan Bu. i;ri hastalanmışb. de lhimay bayıldı. Aylarca in· 
t k ~kat hala üzerine çöken ledi durdu. 
.~ bıhJeri yüklediği T·dyen ar- - Sonu Var -

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

Dünya Piyasalarında 
Üıümlerimizin fiyatları hakkında 

Son alınan haberler 
bondra borsasında: 

\ıa Z~ın: lzmir peşin 35 - 50 
v,~al~ 25 - 46 Iran peşin 27 - 36 

elı 16-23 Kaliforniya tom· 
•on va ?aturel seçme peşin 36 
dt~elı 24 fantezi peşin 38 va
ltı 1 36 altın yaldız ekstra seç· 
I> ~ Peşin 40 vadeli 28 fantezi 

4;tin 43 vedeli 29, Girit peşin 
ti -59 vadeli 22-44 Korent pe
" ~ 45-70 vadeli 30-45 Avustu
; 1a eski mal peşin 35 yeni ti; Peşin 40-50 Kap peşin 38 

indir. 
Ilı !iarnburg borsas,nda: Türkive 
9 ~ No. 7 vadeli 14,5, 8,15, 
li~, • 10 18.5, 11 21.5 Türk 
dct~ı. Yunanistan Kandiye va· 
A~ l 5·32 Florin, Korent 
•tıJ alyas seçme 32-35 rh. Iran 
lif tal\a vadeli 33-38 c:ilin Ka-or · y· 
S.8

5 
lUya sultana naturel vadeli 

le , · baker 5.80 gcldenb-
~hed v ·6.55. 

•tılt ew. Y ork borsasında: lzmir 
i . ana 9 crown 3 D 1. kutu 
Çılld . 

Sa e 12.5 yeni mal peşin 13.5 
n Fransisko kaba 4 dolardır. 
l iNCiR 

tur ~ndra borsasında Guin na-
tra e P:şin 33 vadeli 22 eks-
1 1~eşın 35 vadeli 24 skeleton 
li 

46
· 4 crovvn peşin 50 vade

Şin 
4 
beş 55 vadeli 49 alta pe

\><ld ? vadeli 53 yedi peşin 65 
38 ~lı 58 on peşin 48 vadeli 
~~· eş peşin 53 vadeli 41 altı 
4S •n 58 vadeli 44 yedi peşin 

••deli 50. 
~·uıcla : Tirki-

ye 30 librelik torbada peşin 

yeni mal peşin 15 şilindir. 
Marsilya borsasında: Cezayir 

12-15 kiloluk sandık 125 on 
kiloluk sandık 135 on kiloluk 
sandik 90·105 ispanya l<antin 
5 Gosenza ekstra fleur 210-320 
Gosenza 290 adi 280 fr. 

Hamburg bcrsasmda:Türkiye 
hazır mal 24-26 rh. vadeli 14 
T. lirası. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Ana

do!u yıkanmış 8-8.50 yıkan
mamış 5.50 fr. 

ZEYTINYAGI 
Marsifya borsasında: Tunus 

tasir cinse göre, cif 380·400 
2 inci tasir. cinse göre, cif 
375 - 385 Cezayir sufine 
cinse göre, cif Marsilya 
340-360 bor jaı; cinse göre cif 
Marsılya 200·210 Andal~usie · 
cinse göre hazır m~l cif Mar-
silya 170-180 adi hazır mal 
Marsilyada cif 180 frank. 

Hamburg borsasmda: ispan
ya hazır mal ilk teşrin 240 va-
deli 1 ci ve 2 inci teşrin 340 
peçetadır: Hazır mal ilk tasir 
510 vadeli 510 franktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çamları tahrlb etmek 

yazıklar 
Kavaklıdere köyü ve civarın

daki ormanlarda bulunan çam 
ağaçlarının tahrib edilmekte 
olduğu matbaamıza tikli edil
mektedir. Alikadarlann bil· 
haua au:U"ıdikkatana celbe-

1 

Bir Tashih 
15-11-35 tarihinde muhterem 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada gazetenizde Yugoslav konso-

Yapılan Satışlar loslugw u muamelatına ait olarak 
~ ~' UzUm intişar eden havadisi tavzihen 

Çu. Alıcı Fiat acentalığımızm hiç bir zaman 
587 inhisar ida. 5 50 6 75 mezkur konsolosluk muamela-
303 Üzüm kurumu 9 50 13 tile iştigale memur edilmemiş 
108 T Debas 13 25 14 SO bulunduğunu beyan eder bu 
103 M J Taranto 10 50 11 50 noktanın tashih buyurulmasını 

48 M Nuri M 9 50 9 50 saygı ile dileriz. 

50 Kaptan Ken. 10 50 10 50 ı?C::ll!l!-~Plmusilli:li:ç:ılv~a:ııpmulllrEaElc:i!eısn:;;taıcs11tilil!m 
33 Ş Bencuya 7 50 9 50 
25 S Gomel 7 75 9 50 
25 S Celardin 12 50 12 50 
10 Beşikçi bi. 9 50 9 50 

5 S Sü!eymano 9 9 
1297 Yekun 

437429,5 Dünkü satış yekunu 
438726,5 Umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
780 Muhtelif 4 50 12 

2e linyağı 
Kilo Alıcı 

10000 Muhtelif 31 
Za 1ire 

Fiat 
31 

Çu. Cinsi Fi at 
100 Arpa 4 81 4 81 
500 P. çekirdeği 2 60 
231 K Palamut 410 

2 60 
510 
44 25 bal ye pamuk 44 

1870 kiJo K ceviz 15 

• 

15 

yasası 
19-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
BeJga 21 20 
1talyan lireti 10 17 
lsviçre F ran. 40 82 
Florin 83 50 
Kr. Çe coslo. 5 24 
Avstr. "'ilini 23 50 

Sabş 
50 70 

621 
8 30 

79 40 
21 50 
10 27 
41 08 
85 87 

5 27 
24 

prk fiatları da 
ihtikar o lup olmadığı 

Araştırı ıyor 
llbaylık ibtikiir tetkik komis

yonu dün yar Ilbay!ıkta top:an
mış ve dokuma aplikleri fiat
ları hakkmdaki şikayetler üze
rinde görüşmeler yapmıştır. 

Denizlı Sarayköy dokumacı
ları lzmirde bir fabrikanın do· 
kuma iplikleri satışında ibtikar 
yaptığını şikayet etmiştir. 

Komisyon dünkü toplantısın
da bu müessese sahibini çağı
rarak dinlemeğe karar vermiş
tir. Bu hususta alacağımız taf
s lah yazacağız. 

Doğanlar 
Ve Naldökende 
Bornovanın Doğanlar ve Nal

döken kövlerinde baş gösteren 
göz hastalığının yapılan de
vamlı tedavi ne\icesinde önü 
alınmış ve Bornova mekteple
rindeki talebelerin muayenesi· 
ne başlanmıştır. 

Diğer köylerde sihhat bakı
mından görülen e~sikJiklerde 

Bornova kamunbayhğınca ta
kip edilmektedir. 

Kadın yüzünden 1 

Dün Karşıyakada bir 
Hadise oldu 

Karşıyakada Kemalpaşa cad· 
desinde Giritli berber Süley
man ile eski Soğukkuyu gece 
bekçisi Hamdi arasında dün 
bir kadın yüzünd.en bir hadise 
olmuşlur. Rivayete göre Süley
manın metresi olan bir kadınla 
bekci Hamdi alakadar olmuş 
ve bu yüzden aralan açılmış· 

tır. Hamdi dün Süleymamn 
dükkanına giderek: 
-Ben senin yüzünden vazifem

den ayrıldım ve aç kaldım, demiş 
ve bir iskemleyi kaldırıp Süley· 
nın kafasına fırlatmıştır. Süley· 
man o esnada bir müşteriyi 
trq ettiii için elindeki ...turayı 
Hamdinin üzerine atmıı Ye ona 
bileğinden yaralamıthr. 

Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

Tire Hukuk hakimliğinden: 
Tire kazasının Cumhuriyet 

mahaliesinde oturan Yenişehirli 
Mehmet kızı Ayşe Süeda tara
fından Tire asliye hukuk mah
keme.:;iode açılan ve muhake
menin 1935 yılanın 410 dosya 
numarasında mukayyet bulunan 
boşanma davasında müddeia
leyh Osman oğlu Osmanın 
Tire Cumhuriyet mehallesinde 
oturmakta iken mezkur ikamet
gahı terkettiği ve elyevm ika
metgahı meçhul bulunduğu 
cihetle davetiye varakasının 
tebliğ edilemediği mübaşirin 
meşruhatından anlaşılmış ila. 
nen tebligat icrası )üzumuna 
mahkemece karar verilerek da
vetiye varakasının birer nüs
hası ikametgahı mezkur ile 
mahi(eme divanhanesine talik 
edilmis duruşmanın 1935 sene
sinin Teşrinievvelinin yirmi al
tıncı günü Tire asliye hukuk 
mahkemesinde bizzet veya bil
vekale müracaat etmesi için 
ilanen tebligat icra edildiği 
halde daveti kanuniyeye ica
bet etmediginden hakkında 
gıyap kararı verilmiş mahke
mece müddeinin şahitlerini ge~ 
tirifmesine ve ihtar dosyasının 
istenilmesi için duruşma 27-11 
-935 Çarşamba güni\ ona talik 
kılınmış olduğundan tarihi ilan
dan itibaren beş gün içinde 
itiraz etmediğiniz takdirde 
mahkemeye kabul olunmiyaca
ğıne dair keyfiyetin tebligat 
makamına kaim olmak Ü7ere 
ilan olunur. 3767 (3482) 
n•~ ............... ... 

öz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baaaı yanında. 

Numa;a: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

- '·=======:: Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

1'1uzalier Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı 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 

İzmir Belediyesinden: 
- Beher kilosu ü~ kuruş 

yetmiş beş santim ve tutarı 
iki bin yirmi beş lira bedeli 
muhammenli elli dört bin kilo 
kalın buğday kepeği başsek
reterlikteki şarbıamesi veçhile 
29/11/935 Cuma günü saat on· 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için yüz elli 
iki liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
13--16--20--26 2684 (3438) 

- Beher tenekesi dökme 
olarak dört yüz yirmi beş ku
ruştan sekiz yüz doksan tene-
ke tutarı üç bin yedi yüz sek
san iki lira elli kuruş bedeli 
muhammenle alınacak benzinin 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ihalesi 3-12-935 salı 
günü saat onda yapılacaktır. 
iştirak için iki yUz seksen dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu vey11 banka teminat mek
tubu iJe s6ylenen gün ve saat 
te komisyona gelinir. 3727 

16--20--23--27 (5467) 

YANLAR 
- 39 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Bir i:ılı ç vuruşu büyük galibiyettir. 
Ufak bir tereddüd her şeyi malı veder 
Sokak canlandı. Seyyar satıcı· 
Jar benzi sararan adamm gö· 
zünü eve d ikerek beklediğini 
hnyretle gördüler. Fak at kim
se bir şey sormağa cesaret 
edemiyordu. Hanri Dömonmo
rans yerinden kımıldamıyordu. 
Birdenbire yukardan bir pen
çere açıldı bir saniye içinde 
bir kadın başı gö. ündü. Lakin 
bu saniye Hanri Dömonmoran
siye her şeyi öğretmeğe kafi 
geldi. Yüreğinden kopan acıyı 
güç zaptedebildi, bağırdı ... 

- Pençereden başını çıka
ran kadın Jan Döpiyenin ken
disidir. 

* "'. 
Akşamın saat dokuzu idi. 

Tahta köprüdeki Katerin Dö 
Mediçi ile müneccim Röjiyeri 
şövalye Dö Pardeyanı bekli
yorlardı. 

Kraliçe masa başında yazı 
yazarken Röjiycri de sabırsız
lıktan oda içinde geziniyordu. 
Katerin mütemadiyen mektup 
yazıyor adeta bir sekreter gibi 
çalışıyordu. Bu yazılar arasında 
vakıt vakıt : 

- Bu delikanlı gelecek mi? 
Sorgusunu da Röjiyere soru· 

yordu : 
- Buna emin olunuz. Fakir 

ve kimsesiz olduğundan herhal· 
de servet sahibi olmak için bu 
fırsatı kaçırmaz ümidindeyim. 

- Rojiyeri ! Bu delikanlı 
pek cesur ve kılıncı da gayet 
güzel kullanıyor değilmi ? 

- Evet ! Fakat bu kavgacı 
herifi ne gibi bir hizmette kul· 
lanacaksınız ? 

Katrein Dömediçi masasının 
başında bir yığın kağıtlar, dos· 
yalar arasından başını ağır ağır 
kaldırdı. Elindeki kalemi bıra
karak Rojiyere dikkatle bak
dıktansonra : 

- Böyle adamlara çok ih
tiyacım var. Bazı mühim işler 
var ki henüz karma karışık .• 
Bunun için dediğin gibi iyi bir 
kavgacı adama ihtiyacım var. 

- Morevcr varya! 
- Doğru ama bu da beni 

rahatsiz ediyor. Bunun da çok 
işe yanyacak tarafı var. Fakat 

son dü~lloda yaralanmış gali
ba,.. ÖyJe dakikalar olur ki 

bir kılınç vuruş büyük galibiyet

tir. Ufak bir tereddüd her şeyi 

mahveder. Halbuki Röne Reji
yer bu delikanlıda bunları gö
rüyorum. 

- Emin olunuz! Bu delikanlı 
bizim olacaktır. 

Kraliçe bitirdiği son mektu
bu da mühi.irledikten sonra: 

- Ha! Eyi aklıma geldi. 

Röne siz.in ikametiniz için bir 
ev ile bir kulübe yaptırdım. 

Yıldızlara yaklatmakla daha 
fazla meharetinizi göstermeniz 
icap edecek. 

Evet! bu delikanlı işime pek 
çok yarıy.acakhr. Röne ; bu 
adamın yıldızına hiç bakdm 
mı? Mukadderatını keşfedebil

din mi? 
- Henüz bazı şeylere ihti

yacım var amma her haldf' 
buna da muvaffak olacağım. 

Aziz kıraliçem, bu fakir ada
mın üzerine neden bu kadcır 
düşüyorsunuz ? Jantiyumlarınız 
yok mu? 

yorum. Bu evlendiğim geceden 
beri devam ediyor. Bu hayata 
nasıl tahammül ettiğimi ben 
bilirim. Birgün Hanri dö Frans 

m beni boşamak işlediğini işit

tim. Bundan doğan azab içimi 

titretti. Kocamı bu hale sürük

leyen sebebi Papasıma sordum •• 

Biliyor musun Papas ne cevap 
verdi? 

Rojiyeri başını salladı. Ölü 

gibi sapsarı kesilen Katerin 

dö Mediçi sözüne devam 
ederek: 

- Papas, madam! Kral sizin 
ölüm kokusu neşrettiğiniıi 
iddia ediyor. 

Dedi. Ro jiyeri hem titredi 
ve hem de sarardı. Katerin 
tekrar söze başladı: 

- Nihayet Kral müşa· 

virleinin ve papa~ların asra· 

rile beni hakikiğ karılık 

şerefinden mahrum· bırakmadL 

Çocuk doğurdum. Kral da 

bir sene sonra kulaktaki bir 

yaranın tesirile öldü. Çocukla

rım maJül! .• Hanri aklını boza

rak ölecek, diğer çocuğum da 

bitkin bir halde... Ben ise sal

tanat sürmek istiyorum. Salta• 

nat davasında bulunan kimse

lerin hükümleri albna girme

mek isterim. Kimsesiz ve bi

çare kaldığım zamanl:ır beni ha

kareti re boğdu. Bir sürü düş

manlarımı tasavvur et 1 işte ço· 

cuğumun hakkını; bu hainlere 

uzatılan bu müthiş pençelere 
bu keskin dişlere karşı müda
faa edeceğim. 

- Sonu l'm· -
r?Z7..7..7..AT/Z7.7.J717...z.7.ZZIE7I..LZZZ7:1 

~ Kiralık Otel 
' ~ Basmahanede Dibek soka· 
~ ğında Hacı Gedik oteli de
~ mirbaş eşyasile kiralıktır. 
~ CZZZ7...7...7J...7....7.7..727..7J.J 

~ Kiralık Ev 
~ Karşıyakada Muradiye so-
~ kağında 17·1 numaralı apar• 
~ tamanın birinci katı kirahkhr: 
~ Fevkalade asri ve lük kon
~ foru haizdir, Dört oda, antre 
I~ komple banya, alaturka ve 
N alafranga hela, bahçe vesair 

müştemilat, Yamanlar suyu, 
hava gazı, gizli tenvirat,Gazi 

~ bulvarında 6-4 numaralı Ar-
pacı zade binasında iki nu-

~ ~ marada Muzaffere müracaat. 
~ 2~2 (3481) 
~rz7J..7..77JJJ.:z7.JfZZ7..zzT".1i7..z7J..zx;Jj 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Paz.ardao mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder 2- 26 (3436) . ... c· Doktor 

Kemal Sa~ir 
- Evet t var amma yine bir SARAÇOGLU 

türlü inanım yok 1 Memleket hastanesi 
Son derece sararan ve bir Dahiliye Mütehassısı 

cadı kafasi gibi caoaız ve kuv- Muayenehane: ikinci Bey-
vehiz kalan başını elJel'İ ara· ı Jer •okağı 65. Tel. 3956 
aına aldı. Tok bir sesle: Evi Ka. antina tramt't:')' cad

- On altı senedenberi iş-
kence ve isbrap kinde yaşı- ;.dieıiiılaiiıilliNiıılıılıoiııl. liSiiıı9iiıı6•Tİllielii. llİ2iııiS4iıııiııiS--rTı 



Milas maJ müdürlüğünden; 
Köyü Mevkii Cinsi Hektar Metro Kıymet 
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7600 175 
6800 200 
3000 110 
2000 400 
4760 200 
5200 150 
8400 40 
7600 30 
6800 130 
2880 64 
2000 1000 
3000 50 
9000 100 
8400 25 
8400 30 
2200 100 
2200 1000 
3600 160 
4400 140 

2760 
4960 
5520 
9200 
2760 
4160 
4600 
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4600 
2760 
7600 
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" " " 92 5 
Yukarıda yazılı Rum emvalinin mülkiyetleri 2-11-935 tarihinden 

itibaren bir ay zarfında pazarlık suretile satılacaktır. Alıcıların 

bu müddet zarfında Milis malınüdürlüğüne müracaatları. 
3774 (3487) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHA 1' Balıkyağı 

N orveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IE~ 

~ Sıhhat Eczanesi ~ . . 
~ ..............................................••...................... 

--

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

c.,ETALLUM 
Lambalarım kuJlanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatrı fiyatlar 

e et Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
PeştemaJcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

, 1 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen :-ebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 

ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Diş macunu piyıınko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RAD YOLlN güzel kokulu hoş ve lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za-· 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLiN 
Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme

den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

DAIMON 
Marka ampuller ampullerin 

En eyisidir 
2,5 3,5 3,8 voltluk ampuller her zaman için mevcuttur. 

Bütün dünya bu marka ampulleri tercih etmiştir. 
rzzzz77Z7.72'.7.LZZLZLLT.LZLTL?:'ffl77727.L7.J..z7..Llu:7JF777.XZ/7TLZZJ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
( Anadolu Hurdavat mağazası ) 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

'· 

Zümrüt Damlası ............................ ~ .. 
Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin . 
son eserı ..• 

Devlet Demiryollarından; 
Erzurum hatları hariç, Bursa - Mudanya, Samsun - Çarş.aDJl>ki 

Aydın ve Filyos hatları dahil olmak üzere şebeke üzerındllk 
istasyonların herhangi birinden en çok 70 "yetmiş,, kilometre.ttd 
bir kısım dahilinde mekteb bulunan diğer bir istasyona •1-: 
günde gidip dönecek talebeye seyahat mesafelerine göre aŞ:. 
ğıdaki maktu ücretler mukabilinde yalnız ikinci ve üçüncü .. e 
kiler için aylık abonman kartları verilir: 

2 inci 3 üçüne 1-8 kilometreye kadar olan mesafeler için 
150 100 l(tt 

9-14 " " " " 200 125 ,, 
15-25 250 175 " 
26-45 :: :: : = 450 3~ : 
46-70 ,, ,, ,, ,, 1so 5 ak· 

Bu tarife bugün meriyette bulunan tarifelere göre daha Y Is
sek ücretli münasebetlerde birincikanun 1935 den ve daha. ·b•'" 
ven ücretli münasebetler için ikincikinun 1936 tarihinden. ~ti 
ren muteber olacaktır. Fazla tafsilat istasyonlardan alınabılir· S) 

16-18-20 3459 (371 yel 
§ 15 - 11 - 935 tarihinden itibaren D. D. 102 numaralı 8 

0 
tarifesi Aydın hattma da teşmil edilecektir. Bu tarifeye n'b•j.; 
avcılar beraberlerinde götürecekleri iki av köpeği ile "k • rıo• 
hakkından başka ,, vurdukları avlardan otuz kilo mi3i6ı) meccanen taşıyabileceklerdir. 16-18-20 3716 ( laJI 

§ Sirketten müdevver olup müddetleri hitam bulmuş "rab 
1049 numaralı kereste, 1026 numaralı alçı taşı, · 1030 ~u~~ar• 
preseli kendir ve 960 numaralı arziye tarifeleri yeni hır ış 
kadar uzatılmışlardır. . fe 

1026 numaralı tarife şeraitindeki asgari nakliyat baddı ıiJli 
reddiyat usulü kaldırılarak doğrudan doğruya 800 kuruş (t~z 
ücret tatbik olunacaktır. 16-18-20 3717 ubli 

- Muhammen kira bedellerile miktarları aşağıda yazdı Sa te 
istasyon simsar barakalarımız 3/12/1935 tarihinde saa1 1~ıaat 
pazarlıkla kiraya verilecektir. lstiyeuler aşağıda yazıli telll uoi 
parasını istasyon veznesine vererek alacakları makbuzla kaBal'" 
mani bulunmadığına dair beyannameyi aynı gün ve saatte tlafl 
mahanede komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaa1:: 
lazımdır. · dir. 

Bu işe ait şartnameler Salihli istasyonu ile işletme kaleminde ' 
Muhammen bedeli Ebadı Teminat miktarı 

2400 K. 27 M 2 180 J<. 
2400 21 180 
2400 20 180 
300 19.25 23 

20- 24 (3769) (3485) ri 
Muhammen kira bedellerile evsafı aşağıya yazdığımız g:~e 

menkuller 3-12-1935 tarihinde sah günü saat on beşte lilet 
pazarlıkla ve arazi açık artbrma ile kiraya üerilecektir. Iste~atl 
aşağıda yazılı teminatı istasyon veznesine vermeleri alaca y11i 
makbuzla kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile a 

1
, 

gün ve saatte Basmahanede komisyon reisliğine bizzat ve 
tahriren müracaatları. k .ırle"' 

Bu işe ait şartnameler Bornova istasyonu ile işletme a 
mindedir. . t 

Muhammen kirası T eoıına 
Bornova büfesi 
Bornovada arazi 160 M2 
Bornovada arazi 2034 M2 

30 lir~ 225 J(. 
60 " 450 J(, 

4 30 

20-24 3798 (3486M 
lzmir 

ğünden 

•• 
l.Vlıilli Emlak Müdürlıı-

Lira K. 
36 45 

Mal
Pınarbaşı Hacılar ve Doğanlar - Abbas yaka ve kÖP .. 
tepe ve Bornova hududunda Çardak tepe ~e Taş 
rü mevkilerinde 949 ağaç zeytin mahsulü. h 11Ii1 

58 53 Pmarbaşı mıntakası dahilinde 1438 ağaç zeytin oıa h:uıtı 
1 62 Naldöken Kara orman meukiinde 18 ağaç zeytin rnİu 
4 56 Doğanlar köyü cıvarında 38 ağaç zeytin mabsU r~till 
Yukarıda yazılı 935 senesi zeytin mahsulü pazarlık ~u ~ 

21-11-935 perşembe günü saat 14 de satılacaktır. lstek1Ue . "' - .. . . 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

1 W. F. H. J~n Der r 
liver Ve 

LİMİTET 

•• u. 

Zee & Co. 
KUMPANYASI 

OBERON vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

künü bo lttıktan sonra 14 
ikinci teşrinde Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 

SOFIA motijrü Halen )imanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 

f Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

İçin yük alacaktır. 
GANYMEDES vapuru 8 

ikinci teşrinde gelip 14 ikinci 
teşrinde Anvers. Rotterdam, 

Aoısterdam ve Hamburg liman
ları için yük aJacaktır:. 

ULYSSES vapuru 20 ikinci 
teırinde gelip yükünü tahli

Ytden sonra Burgu. Vanıa ve 
ICöıtence limanlan için yük 
•lacaktır. 
CERES vapuru 21 ikinci teş

rinde gelip yükünü tahliyeden 

IOnra 25 ikinci teşrinde An
•ers, Rotterdam, Amsterdam 
•e Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
FREDENSBURG vapuru 28 

ikinci teşrinde gelip yükünü 

tahliye ettikten sonra 21 ikinci 
lt4rinde Rotterdam, Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve Iskantii

llavya Jimanlanna hareket ede
ttktir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

darn - Hamburg - Copenhage- ' 
I>antzig - Gdynia - Oslo ve Is
kandinavya limanlan için yük 
•lacaktır. 

Zegluga POLSKA 5. A. 

SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
~ Anvers - Gdynia limanlanna 
•reket edecektir. 1 

'SERVİCE MARITıM ROUMAIN 

DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Köstence 
Sulina - GaJas ve BryJa liman
lırı için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
'Malta - Cenova - Marsilya ve 
Barselona limanlarına yük aJa
cakbr. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
•centemiz mes'uliyet kabul et
llıez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve TahJiye binası f 
llrkasında 72-4 numarada 

F~.A TELLi Sperco vapur acen- 1 
tabğına müracaat edilmesi rica 
olunur. f 

Telefon· 260-1-2003-2663 i 
~ . 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Hamburıı ve Bremen için 
yük almaktadır. 

AVOLA v;tpuru 9 ikinci 
teşrinde bek'~niyor. Hambur'! 
Bremen ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde be-kleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter-
dam, Hamburg •c Bremen iç.in 
yük a'3caktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci tqrinde bekJenivor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev-
york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekJeniyer. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr~ 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna battı 

ALISA vapuru Halen lima
nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
ala cacakt ır. 

Arment Deppe - Anvera 
ESPAGNE vapuru S ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 
llirekt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelbavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS rnotörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn
kerk ve Dieppe için yük ala
cakbr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpooJ ve Anversten yük çı
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzmir Liman Tş eri Genel Di
tektörlüğüoden; 
h Rüsum tonilatosu yüze kadar olan yelkenli ve motörlü ve bu-
ar}ı gemilerin yüz tondan aşağı gösterdikleri ve yüz tondan 

~fağı yükliyecekleri kömür ve keresteden başka eşyadan yük
ttne ve boşaltma işini yönetgemize yapbracak olanların yük
~tne ve boşaltma amele işi ton başına açık eksiltmeğe konul· 
llştur. Eksiltme işi bu ayın otuzuncu cumartesi günü yönet

~ernizde yükleme ve boşaltma direktörlüğü odasmda saat 10 da 
t apıfacaktır. isteklilerin altmış lira inanca parasını kasaya yab
iltak eksiltmeğe girmeleri b !dirilir. 
~ 16-20 3725 [3465) 

lzınir ldbalat Gümrüğü Mü
diirlü~ü r den; 

I<. G E • · T b"t N . şyanın cınsı es ı o. 
~83 500 Adi baskül 201 

la u kantarların altmış kilo bölümünü yüze çıkarmak ve yağ
Q1 nrnası ölçüler B. müfettişliğinin isteği bu şekil müşterisine aid 

8 
l'llak üzere yukarıda yazılı eşya 2/12/935 inci pazartesi günü 

l <lat 14 de açık artırma suretile dahile satılacağından işine ge-
eıııerin fdhalat Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ifan 
0huıur. 20-30 3712 [34881 

V ap r Ace tesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Livcrpool Hattı 
OPORTO vapuru limammız

olup Liverpol ve Svanseadan 
tabJiyede 'bulunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru l8 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 
kadar Liverpool ve Glaskov 
için yük alacakbr. 

ROUMELJAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li
verpool ve Svanse 'dan yük 
tabliye edecektir. · 

Londra-Hull hattı 
1. BULGARIP N vapuru 18 

son teşrinde Londra ve Hn'll
den gelip tahliy~ce bulunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
iptidamnda dönüp Loodra ve 
Hull için yük alacaktır. 

Tbe General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 ~on teş
rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

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

.. 

Herkesin beğendiği, ucuz gayet 
parlak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E ampulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe etmek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız 

8-13-20- 25-30-5 (3407) 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta-

lebeleri velilerine ~ 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlannda sıkınb 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Altın I 
Damlasını 
Eczacı başı 

~s. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşleı· nıohilyelerile süsleyiniz •.• 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Tt 3778 

Şube: 
Aıakara 

Anafartalar 
Caddeal 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

r~ekteple: alım satım k<Jmis
)'ODU başkanlığından kız ve 
erkek liseleri pansiyonlarile er
kek öğretmen ve san'at okulları f 
müşterek ihtiyaçları. 
Cinsi azı çoğu kili fi tutan muvakkat teminat 

K. S. L. K. L. K. 
1 nci nevi ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 
Koyun eti 11000 15200 38 5776 433 20 
Kok kömürü 190000 220000 3 6600 495 00 
Yukarında yazılı okulların üç kalem ihtiyacı liapalı zarf usu

lile üsterme 28-11-1935 Perşembe günü saat onalbda kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonda yapılmak üzere eksilt
miye konulmuştur. Gösterilen pey akçelerile teklif mektuplarını 
üsterme günü saat onbeşe kadar komisyon başkanlığına verile
cektir. 

isteklilerin şartnameleri görmek üzere her 2ün saat on ikiye 
kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saabnda komisyona mü-
racaatları. 12 16 20 24 

lzmi.- Cumhuriyet Müdddeiu-
•• ..., • _J n. uuıı ıgınoen; 

Açık eksiltme suretile b.mir Adliyesi için 25 ton kok lcömüril 
satın alıoacağmdao isteklilerin 30-11-935 gününde saat 10 da 
Müddeiumumilik dairesindeki komisyonu mahsusa müracaat 
etmeleri ilan olunur. 17-20-23-26 3735 [3473 

Kin Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

... . 
ı ına Lütfi 

KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZA YlF ve KAN SIZ olanların an kmtaranıd1r. 

N •• 
.. IÇID tercih edilir, 

Niçin seYilir. 

ÇUnkl : 
ÇUnkl : 

Le:r:zeti hoştur, herkes içebilir. 

Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanaklan kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalide bir 

iştibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına tavsiye ederler. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka çeşit ye
mek baharlarımıı:.ı, birinci 
kafite çamaıır ve badaor. 
çividini, Gö:r.tepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öı: gül 
ve çiçek suyunu firmamı.u 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Neıtle ve Turan fabrikalarının tanınmıi. çeıitlerini 
Kara sUdn, Besi. Her boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka raatık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Tnrkiyede tanınmıı Ye denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satıı yeri yalnız depomuıdur. 

Telefon : 3882 

) 

Saç Eksiri . 
Saçların dökülmesin~ ve kepekJenmesine mani olur. KomoJ•D 

saçların köklerini knvvetJendirir ve besler. Komojen saç.lana 
gıd .. ıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojcn Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazaları.da 
~ulunur. 
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Yemeni Hicaz bitaraf kalacak 
Italyaya artık koyun ve deve vermiyecekler 

· ----------------.-ıı------------------................................. _ 
ltalyan basını bütün ün id erini Lavalın uzlaştırma gayretlerine 
bağlamış gibidir ... Fransa ya v him ve müthiş te jfler yapılmış .•• 

• 

bildiriliyor : Italyan basını Fran- ı MUSSOLINININ 
sa_ Başbakan ve Dış işleri ba- RAPORLARl 
kanı B. Lavalin uzlaştırma gay- Ro~a 19 ( Ö. R) - Dün 
·retlerini takdir etmektedir. saat 21 de toplanan bUyük fa .. 
Fransa U uslar sosyetesi and- şist kurulunun ikinci celse.i ba 
!aşmasına sadık kaldığı için sabah aaat birde nihayet bal-
_bergitelere iştirak etmektedir. muştur. Neşredilen bildiriie 
.Bununla beraber ltalyan yarım göre B. Mussolini iki saat •1i· 
adasında Fransanın durumunu ren süel ve siyasal mahiyette 
anlamağa çalışmakta ve B. bir rapor vermiştir. Bildirikte 
Laval tarafından bergiteJerin b k t f ·ı k B k 
tatbik dairesini tahdit ederek aş a a Si at yo tur. üyü 

faşist kurulu yeniden 18 ilk 
anlaşmazlığın daha genel bir kanunda saat 22 de toplana-
hal a maması için sarfedilen 

caktır. ı 
gayretler tasdik ve takdir edil- DEBONO GENEL • 
mektedir. ltalyan gazeteleri 
bunu tanıdıklarını göstermekten KURAGINDAN AYRILDI 
sakınmıyorlar. Roma,19 (Ô.R) - Adigrat· 

"Giornale d'ltalia,, nın öğle tan gelen bir telgrafa göre. 
nüshası olan "P;ccolo,, gazetesi mareşal de Bono Asmaraya 
bundan bahsederken diyor ki: müteveccihen şimal orı:lulan 

B. Laval bazılarının genel knrağından ayrılmışbr. 
kendis;ni sürüklemeğe Hareketinden önce yapılan bir 

törende m"areşal kurmay ve 
çalıştıkları kararlara askerlere kendisine süel hare-
doğru sürüklenmemek- ketler esnasında göstermekten 
le hakiki bir mucize hiç bir an geri kalmadikları 

sadakatttan dolayı teşekkür 
yapmıştır. Fransa hüku- etmiş ve halefine ayni sadakat 
metine yapılan teklifle- ve gayretle bağlı olmalarım 
rin vehameti ve deh~e- d ileyerek ayrılmıştır. 

'~ HABEŞLER NE DiYORLAR? 
ti bir gün belli olunca, Adisababa, 18 (A.A) - ltal-

italyan kralı ı•e faşist srkretcri B. Lava'ın bunları ka- yan Generalı Dehono'nun geri 
Paris, 19 (Ö.R) - Yemen- Necid Kralı lbnissuudda sıkı bul etmemekle barış da- çağırılması haberi hükumet me-

den bildirildiğine göre Yemen bitaraflığa karar vermiştir, Bu- hafilinde büyük bir memnuııi- lbnissuud br 
imamı ltalyan - Habeş sava- nun için ne Yemen, ne Necid vasına ne kadar önemli yeUe karşılanmıştır. Bu karar da şiddetli bir taarruzda bulun- acele ileri hareketl~r~nd_e. --
tında bitaraflığını ilan etmiştir. ve Hicaz lta)yanlara çok yük- bir yardımda bulunmuş şimdiye kadar elde edilen ne- mahırı bekleniyor ve bu hususta Junmaları Habeşler ıçın ı)'I il"' 

deniliyor ki: Mareşal Badoglio caktır. Çünki ltalyanların dl Adis-Ababadan gelen haberler sek fiyat vermelerine rağmen oldug"' unun bir gün tak- ticelerden ltalyanların memnun ...... 
bunun Ciddeye gönderilen Ha- deve ve koyun göndermiyecek- olmadığına bir delil suretinde kendisinin asıl İcab eden ku- vasala hatları ne kadar . 

0 beş deleğelerinin gayreti saye- )erdir. di~ edil~ceğini sö~l~me- tefsir olunmaktadır. Bu müna- mandan olduğunu göstermek olursa bu hatların kesibDell 
ainde olduğunu bildirmektedir. Paris 19 (Ö.R) - Romadan mıze musaade edılsın!,, sebetle ltalyanların pek yakın- istiyecektir. Italyanların alel- kadar kolaylaşır. 
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Fransada ulusal koruma ı Kahire'de sükônet var 

Paris 19 (Ö.R) - Parlamen
tonun toplanması arifesinde 
Kamutay koridorlarında bir 
çok rivayetler dolaşıyor. 

Finan5 komisyonunun sollar 
delegasyonuna men.,up azaları 

hükumetin uzlaşma tekliflerini 
tetkik için yarın toplanacak
lardır. Çarşamba sabahı sollar 
delegasyonu ve öğleden sonra 
radikal so~yalis grubu toplana
caktır. Bu sırada bakanlar ku
rulu da toplanmış olacaktır. 
Finans komisyonu ancak Per
şembe günü toplanarak hüku
metle münazaalı olan metinleri 
tetkik edecektir. 

Komisyon bugün ulusal mü
dafaa büdçesini kabul etmiştir. 
Bu büdçe raportörü B. Areham
baud Fransayı silahlarını git
tikçe artırmakla itham eden 
gazete manşetlerine cevaben 
Fransız barb büdçesinin azal
dığı.Jını rak mlarla göstermiştir 

Süel masrafların yekunu 1936 
senesinde 6,953,674,380 frenk 
oJaC2.ktır. Halbuki 1935 yılında 
aynı masraflar 7,122,597.045 
frankb. Yani 1936 yılında süel 
masraflar bir yıl önceye gkre 
160,922.665 frank azalmış ola
cakbr. 

Raporun en ilgili kısmı Al-

Reısi cam!t11r Lebeım fransız gcnetal/enl;c göı11ş:iyor 
man silahlanmasının hızlı geli
şimini gösteren rakamlardır. 
Bunlara göre şimdiki halde Al
man ordusu aşağıdaki kuvvet
lerden mürkkeptir: 
Asil ordu 530.000 er 
Süel polis 30.000 ., 
Kışlalı yardımcı 40 000 " 
kıtalar 

iş servisleri 200.000 11 

Yekun 800.000 11 

Birkaç aya kadar silah altına 

alman yeni kuralarla, bu ordu 
aşağıdaki rakamlara varacaktır: 
Asıl ordu 600,000 er 
Süel polis 30,000 " 
Kıılada bulunan 

Kahire, 19 (Ö.R) - Şehirde 
bugün sükunet hüküm sürmüş
tür. Bununla beraber kuvvetli 
devriyeler dolaşmakta idi. Bazı 
maallelerde üniversiteli talebe 
toplantıları olmuştur. 

Bu sabah kültür bakanı bir 
bildirik neşrederek talebenin 
gösterilerini tatbik edenlere 

karşı 20 Mısır lirasına kadar 
para cezası ve dokuz aya ka
dar hapis cezası tatbik edile-

ceğini hatırlatmıştır. Mektebler 
yanındal<i toplantılar, talebe 
grevine aid doğru veya yanlış 
haberler neşri ve talebeyi 
mektebi bırakmağa teşvik eden 
yazılar bu kanunun hükmü al
tına girmektedir. 

Son hadiselerde tevkif edilen 
18 tnlebe hakyerino çıkarıl

mı tır. 6 sı beraet etmiş ve 
12 ai hafif para cezalarına ~ 
mahkum olmuştur. J(aflire 11ilmaviş/1ri ~ 

=======================~1'3,tJlr' kabarmaktadır. Seyyar kuvvetler 213,~ yardımcı kıtalar 70,000 ,, 
iş servisleri 300,000 ,, 
Y ekim 1,000,000 ,, 
Şunu da ilave etmek ıazım

dır ki bu yeni şeklile Alman 
ordusunun kıymeti şimdikinden 
çok yüksek ola~ktır. Zira 
doğrudan dağruya del kuvvet
lerin, yani ual wdaaun yekODa 

Buna karşı aynı devrede Deniz aşırı " 54 ur 
Y k~ 6 1 LI~ 

Fransız. ordusu, sübaylar ve 

müstemleke kıtaları dahil ol

duğu halde 654,000 erdir ve 

şöyle aynlmaktadır : 

Anayurt müdafaası 368,000 
(30,000 Emafla birlikte) 

e un • r 
Görülüyor ki her ~aol' ~ 

Alman ileri hareketiDe ~ 
hemen Fransayı koru18b 
kuvvetler 368000 rak 
30 bin ihtiyat im 
rı 


