
44 -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdftrii: 

NO· 9100 KJRKBIRINCI 81!NE 

HAKKI OCAKOGLU 1 
..A.BC>~::E Ş::E~'X".t 

Deva~ mUddellrürkiye içinıH~ç içi-;; 
Senelık • . • • • • • NJOO _,5od 

'
_Allı at1ltk . . . . . . 700 -J.fJOO 

1 TELEFON : 2&97 

Haberleri beşinci 
sahif ededir 

Cum1mriyetitı Ve Ct.onhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• ~ Siycutı ~w Yeni Aıır matbaasında basılmıştır. 

Oga nde Habeş taarruzu başlad 
................ ..................................... .. ................................................................... ............................................................................................................... .. . ................... ........... 

Ulusumuz -.. 
lier gün yapıcılık 
kudretine örnek

ler yaratıyo~ 
Yalnız bizim topraklarımız 

İçin değil, bütün dünya için 
Endüstüri denilince kömür ve 
bakır iki büyük kuvvet o'arak 
gözlerde canlanır. lşte bizim 
topraklarımız bu iki büyük ha-
ıineye sahiptir. Bunları bugi.ine 
kadar değeri gibi işletemiyor-
duk. lşletemezdik. Çünkü ne 
tılnsal bir endüsturimiz vardı 
Ve ne de bunları işletebilecek 
Yollara sahip bulunuyorduk. 

.On yıl içinde bir yandan dc
nnr ağları örerken öbür yandan 
bir ulusal endüstiri yaratmak 
Yoluna girdik. Beş yıllık pla-
llın verimleri vaktinden çok 
evvel tahakkuk ettirılirken de-
l'Jıir yollarımız Lu endüstiriyi 
tarnamlayacak, hızlandıracak iki 
havzaya girmiş bulunuyor. 

Biz yalnız on yıl içinde ya
bancılardan memleket istiklalini 
T~~arak alınan paralarla değil, 

urk par&sı, Türk bilgisi,Türk 
itJİsi ile yapılan iki bin altı 
Yuz yirmi sekiz kilometro de
-İryolundan dolayı sevinmiyo
~z. G8ğiisleri kabartan bu ne
~cenin takip ettiği şuurlu amaç-
. rı da gödnfine g etirerek if
tıhar ediyoruz. Bugün yabancı 
lı.ıpitali ile yapılıp sonradan sa-
tırı alınarak devlet demiryollan 
•rasına sokulan hatlarla birlikte 
lt~e!rneğe açılan ıimendif erleri
llriıın yekünu bet bin yedi yüz 
lı~ur kilometreye varmıştır. 
Şillıendif er ifletemez ithamı al
lında bulunan bir ulusun bu 
1•ünç verici neticeyi elde et-
~eai ve bir çok Batı ülkelerin-
en üstün bir işletme idaresi 

tutması yalnız Türk milletine 
~s olan bir yapıcılık kudreti

bın çok güzel bir ifadesidir. 
Anadolu topraklarının işlen

lllerniş hazineler gizlediğini 
~epimiz biliyoruz. Ulusun asır
~rca karanlıkta kalışı bu ba
~ıneleri , işletmek şöyle dursun, 
•şletnıeği düşünmeğe bile fır
jat \'ermiyordu. Türk çocuk
arı Yemen çöllerinde can 

Ve • .. rıyor, Ulusun varlığını saray 
&onıürüyordu. 
b ll~us, Cumhuriyet rejimile 
d enJığine kavuşunca iki büyük 
erdini kavramakta zorluk çek-

ll:ıedi. Mektcpsizlikten ve yol-
su ı -b ı uktan kurtulmak çarelerine 
" vurdu. 
Mernleketin geri kalmasına 

s 'k ll:ı~~ olan, hatta memleketin 
.. Udafaasını güçleştiren bu 
hllernli ik; derdin kökünden 

1 alledilmesi ıçin atılan hamle-
~r Yurdun h

0

er köşesinde ve
l1rnlerini yüze yurmağa baş
aınıştır. 

A. Yurdun büyük kurtarıcısı 
d latürkün işaret · ve inanma 
h <lYanan başbakan ismet Inönü 
anılelerini atarken u.usun te

~iı duygularından, köklü yar-
ırnlarından hız almı .. tır. Bir 

~ıl önce Karndenizi Akdenize 
a aglaınıştık. Geçenlerde iç 

blladoluyu lcömür havzasına 
a ~ l 

.. g adık. FiJyosa varan 
"C • ( 
t ış etmeğe açılan hat-
11~ ehemmiyetini kavramıyacak 

':_ bir adam yoktur. Bir kaç 
~un önce de Ali Çetinkaya uğur
~ eJiJe Diyarıbekir hattını açb. 

"-dolunu11 16beiine varan 

ş Is tan ud r 
iki f brikanın açılma iğer iki fabrikanın da 

temel atma töreni rinde bulunacaktır ..• 
BAGLANACAKTıR - ŞARK DEMIRYOLUNUN DUGUILLERıHER YANA TELEFONLA 

DA DEVLET YOLLARINA 
İstanbul 25 (Ö zel) - Başba

kan ismet Inonü yann (bugün) 
Istanbulda bekleniyor. Başba
kan cam fabrikası ile lzmitte 
inşaatı biten kağıt fabrikasını 
açacaktır. Ayni zamanda Gem
lıkte )pek, Bursada yeni kuru-

iLTiHAKI ZAMANI GELMiŞTiR .. 
fonla bağlanacağını, Edirne mi- AT ATÜRKÜN CEVABI 

1 

telinizi büyük sevinçle aldım. 
zi Istanbula bağlıyan Şark de- Ankara, 25 (A.A) - Fevzi Yurdumuzun demir ağlarla 
miryollarının de11let hatlarına paşa - Diyarıbekir hattının açı- örülmesi sahasında kazanılan 

iltihakı zamanının geldiğine lış töreninin yapılması dolayı- bu yeni muvaffakıyet güven 
kani olduğunu, Afyon - Antal- siyle Ali Çetinkaya tarafından ve genliğimizi arbracakbr. Bu 

....,..._.-_,_,,_ __ ya hattının lspartaya kadar 
olan kısmının p ek yakında iş-

Yeni arıla11 h:vzıpaşa - Di.yaıbeki! bak1ryo/11 ile ya11nki E1zun11ıı - Siı'as 
ticaret yolı111u gösledr lıarita 

lacak olan Kang al fabrikaları- )etmeye açılacağını söyledi. 
nın temel atma törenlerinde MALA TY ADA 
hazır bulunacaktır. BEZ F ABRJKASI 

ÇETINKA YANIN DIYEVI Ankara, 25 ( Özel ) - Ma-
Ankara 25 ( Özel ) - Diya- latyada bir bez fabrikasının 

rıbekirden dönen bayındırlık kurulması tekarrür etti. Bu 
bakanı Bay Çetinkaya diyevin- fabrika orta mal yapacak ve 
de dogu illerinin heryana tele- beş milyon liraya çıkacakbr. 

çekilen telgrafa cumurbaşkanı 

Atatürk şu kar91hğı vermiştir: 
Bay Ali Çetinkaya 

Nafia vekili 
- F enipaşa - Diyarıbekir 

hattınm açılma töreni dolayı
sile vatandaşların samimi teı:a
hüratmı ve sevgisini bildiren 

Edirnenin kurtuluşu ... 

yolda baıarıların devamını di
lerim. 

ATATORK 
Başbakan bmet la&ıü de fU 

kuphjı g6ndermlftin 
AB Çetinkaya 

Naha Vekili 
- YOkaek bqbahğmız aJ.. 

tında yapılan aplma törenile 
flizel duyıaJannm bildiren 
telgrafınıu aada• teıekknr 
eder daba pk batanlar 
.1!1-...! 
~m. 

Bap ekil 
ismet lnönü 

- Sonu 4 lnd Stlld/tde -

Boı•an Zehra 

8. Zehr 
Feci kaza nasıl 

olmuştur?. 
Genç · kızı; cesedi 

Ankaraya nekledllecek 
. lstanbul 25 (Özel)- Atatür

k ün manevi kızı bayan Zebra
nın cesedi Ankaraya nakloluna
caktır. Fransa hükumeti adına 
olarak bir kazaya kurban olan 
bayan Zebranın cesedine çe
lenk konmuştur. 

• .... 
Fransız gazeteleri bu kaza 

hakkında ıu taf.iJitı veriyor
lar: 

Bayan Zehra Mehmcd 20 ya
şındadır. Kendisi Londrad~~ 
ayrılışında Londra büyük elçııı 
Bay Fethi ve refikası ta
rafından uğurlenmıştır. Elim 
kaza · Kale ile Paris ara
!nnda Amyense yakın bulunan 
Ally-sur-ıomme' da olmuştur. 

Tren Abbevili geçtikten 
sonra bayan Zehra vagonun 
açık bulunan arka kapısı önün· 

Sonu dördüncü sahi/ede 
Dün bütün Trakya halkı e~ coşkun 

Bir bayram sevinci içindeydiler lfll/A ....................................... 1111::~ 

Kurtuluş yıldönümünde yapılan şenlikler 
Edirne, 25 (Özel) ...:.. Istan

bulun ve Trakyamn her bölge
sinden gelen binlerce yurdda
şm ve Ankaradan gelen say
lavlarla General Salih, General · 
Mazlum ve General Şemsed
dinin iştiraklerile güzel Edir
nemizin kurtuluşunun onuncu 
yıldönümü sevinç ve heyecanla 
lrntlulanmıştır. 

Edirne saylavı Şeref Aykut, C. 
alanında verdiği heyecanlı 

söylevinde kurtuluş S!iinünün 
tarihsel önemini anlattıktan 
sonra Trakyanın umranı için 
yapılan büyük işlerden bahsetti. 
Meydanı dolduran on binlerce 
halkın yaşa sadaları arasında 
kürsildcn indi. B. Şeref Aykutu 
genç sözerler takip etti. Türk 
mimarisinin ölm\!Z abidesi olan 
Selimi~ye törenle Türk bay
rağı çekilirken kurbanler ke
sildi. 

Saatlarca süren geçit res
minden sonra Atatürkün hey
keli önüne gelinerek heykele 
taze çiçeklerden yapılmış yüz-

.. • 
< • 

1 ark nunıaı /siu m şaliescrlcıı/Jdm Sel un iye 
lerce buket ~ondu. coşkunlukla bu mes'ud günü 

ikindide Selimiye camiinde kutlulayor. 
şehitlerin mukaddes ruhlarına lstanbul, 25 (Özel) - Edir-
ithaf edilmek üzere mevlüt nenin kurtuluş yıldönümü bu-
okundu. gün sevinçli gösterilerle yapıl-

Gece büyük fener alayı ya- dı. lstanbuldan gelen heyet-
pıldı. Halkcvinde müsamere · lerle Kırklareli, T ekirdağından 
uray binasında bir balo verildi. ve T rakyanm kazalarından ge-
Süel mahfeldeki ziyafete üçyüz len binlerce kişi kurtuluş şen-
kişi davetli bulunuyordu. Halk liğinde hazır bulundular. 

•••••••••••• ıııaııııııaıaıaıııııaııaıımıeııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
demiryolları bu kısımda bakır ulusumuz için bu iki mühim havzalarına varmağı bir mer-
bavzasına girmiş bulunuyor. neticenin anlamı çok büyüktür. haJe olarak kabul ediyorlar. 

Endüstrileşmek, sömürge du- Daha güzel olan ciheti ıu- Bu öyle bir merbaledirki TOrk 

rumundan kurtularak tam ve durki bu neticeyi elde eden ulu.unun hakkı olan refah 
pürüzsüz: bir egemenliğe (istik- devlet adamlarımız İfİ bitmit yoltarını açacak kuvvettedir. 
ille) kavuşmak yoluna giren saymıyorlar. Kömür ve bakar ~ak.kı C>cak.oAıu 

Habeşlerin bir zaferi .. 

ÜÇ ltalyan alayını boz· 
guna nıı uğratmışlar? 

Asmara, 25 (Ö.R) ~m~~~~~~; 
Mareşal de Bono 
kont Ciano ve di
ğer uçmanlara ma
dafya dağıtmak için 
yapılan bir tören
de bir söylev ve-
rerek demiştir ki : 
Şimdiye kadar hiç 

bir mukavemet ile 
karşılaşmaksızın 'A
dua, Adigrat, Ak
sum ve Makalleyi 
aldık, ve Takaze 
nehrini geçtik. Düş
man mukavemete 
cesaret edemedi-
ğinden buraları ko
layca alınmıştır. Fa
l ...... t zaferleriniz üze

,_,,_,._..,.. 

Pi~·:::;: 

rinde uyumamahsınız. Savaş 

henüz şimdi başlamıştır. 
Adis - Ababa, 25 (Ö.R)

Habeş hükumeti Ras Soyum 
komutanlağı altındaki kuv
vetlerin Makalle şimalinde 
üç ltalyan alayını hezimete 
uğrattıklarını ve Harrann 
cenubunda mDhim bir mev-
kii ltaJyanlardan geri aldık
larını bildirmektedir. 

Londıra, 2s ( O.R) -
Adi - Ababan gelen 
kontrolsuz haberlere 
göre Habeşleg- Gora-
hayinln istirdadı ne i
ceslni veren bir hare
k e tlerinde Somali yerli 
aakerlerlnden bir ta
buru ealr etml•lerdlr. 
Bu haberin teyidi bek
lenmektedir. 



•• zm 
Durumu 

••••• 
Üzüm kurumu 

Geçen yıla nisbetle bu yıl 
çok daha fazla üzüm satabil
memizin belli, baılı sebebi 
ucuzluktur. Nefaset ve şeker 
miktarı itibarile rakibsiz bulu
nan Türk üzümleri bir de ucuz 
Juk vasfını takındığı gün sah
laınak vaziyetind.ı bahse im
kan kalmıyor. 

Ucuzluk... Fakat bu, üret
menin kazanmaması ve elindeki 
malı yok bahasına çıkarması 
minasını tazammun edemez. 
Ucuzluk demek; ucuza malede
rek ucuza satabilmek demektir. 
Bunun da yolu maliyet fiatına 
tesir eden amilleri para itiba
rile asgari haddine düşürmektir. 

·Üretmen iki, üç elden geçen 
kOkürt, potasa, göztaşı sergi 
kigıdı gibi levazımı bugünkü 
fiatler ile satın aldıkça, 
amele gündeliği meselesi esaslı 
bir hal şekline bağlanmadıkça 
ve nihayet bağcılık bizzat 
içinde işlenen bir meslek haline 
gelmedikçe istenilen ucuzlu
ğun temini mümkün değildir. 

t - Kükilrt, göztaşı, potasa 
ve sergi kiğıdı birer kar metaı 
olmaktan kurtulmalı ve üret
mene maliyet fiatile tevzi edil
melidir. 

2 - Amele gündelikleri sıkı 
bir teşkilit İçinde tevzi olun
malıdır. 

.3 - Bağcılık; şehirlerde otu
rulup başka ellerle döndürülen 
bir i ~ olmaktan kurtulmalıdır. 

B•:ıtün bunlarla beraber dö
nüm le bir, bir buçuk çuval 
mabs': I veren bağların (ucuzluğa 
doğn:) siyaseti karşısında sö
knln-: eğe mahkum bulunduğunu 
ve ır. :ıliyet fiatfarının ayni 
zamanc!a verime bağlı olduğunu 
ilave) e hacet yoktur. Dönil· 
münd e dört çuval mal veren 
bağla iki çuval veren bağın 
aynı mahsulü aynı fiata mal 
edebilmesi imkanı yoktur. 

Bugünkü üzüm ve üzümctı
ll\k durumu teşkilatsızdır, hi
mayesizdir, başı bozuktur. Bu
nun en büyük misalini bu sene 
gözlerimizle iÖrdük. Üzüm ku
rumu olmasaydı malJarımızın 
yok babasına elden çıkması 
muhakkaktı. 

Üzümün bu durumu karşısın• 
da kurumu hatırlamamak kabil 
değildir. Kurum; herkesin zannı 
hilafına söyliyelim ki; piyasada 
nazımlık ödevini görsün diye 
teşekkül etmemiştir. O; iş ve 
Ziraat bankalarının sermaye
leriyle vücudbulmuş hususi bir 
şirkettir ve her hususi şirket 
gibi gayesi kazançtır. An· 
cak şirket bu kazanç yo-
luna giderken üretmen ve 
memleket menfeatini gözönün
den uzaklqhrarak yalnız ke
sesini düşünmüyor. Piyasada 
nazımlık yapacak ayn bir mü
essese bulunmaması kuruma bu 
vazifeyi kendiliginden yüklemiı 
bulunuyor. Bunun içindir ki 
üzüm kurumu - hususi bir şir
ket olmakla beraber - ulusal 
olması ve ekonomi bakanlığı
nın yüksek alika ve müraka
besine tabi bulunması noktala· 
rından üzüm işine içinden ala
kalanmak durumuna girmiştir. 

Binaenaleyh kükürt, göztaşı, 
potı:sa, sergi kağıdı getirterek 
bunları maliyet fiatiyle üretme
ne dağıtmak ödevini üzüm ku
rumundan bihakkın istiyebiliri:ı.. 
Kurum bunları getirtmeli. ve 
çok sıkı bir murakabe altın-
da biç kimsenin bunlar-
dan kar teminine meydan 

vermeden doğrudan doğruya 
üretmene dağıbnalıdır. 

Üzüm kurumunun; sabş ko
operatifine inkiJabı çok muh
t~mel olduğuna göre; amele iş-

ŞEDiR B BE LER .. 

Italyaya ...... -
ihracatımızın 

Takyidi 
ltalyada son alınan tedbirler 

netice~i olarak lzmirin belli 
başlı ihracat maddelerinden 
olan palamut, arpa, bakla, zey
tinyağı, pamuk, yulaf ve diger 
bir çok emteanın ltalyaya it
hali için hususi müsaade isten· 
mektedir. 

Italya ile olan tecim anlaş
mamız bir ay daha uzatılmış
tır. Buna göre · bu müddet 
içinde Italyaya gönderilecek 
olan mallarımıza ltalyanın da
hili mukarreratla takyitler koy
ması doğru deyildir. 

Bu çihet ticaret odasınca 
Türkofis başkanlığından tel
grafla sorulmuştur. 

Gelenler 
Maraş C. H. P. başkanı 

Burdur saylavı bay Halid, Ma • 
raş ilbayı bay Mustafa Adli 
Bayman dün akşam Afyon 
trenile şehrimize gelmişlerdir. 

Ölçü işleri 
Isparta şarbayı ekonomi 

bakanhğından bir 
takdirname aldı 

Isparta şarbaylığımn ölçüler 
iıindeki ilgi ve kınavı ve grub 
ayar işyarımn da verimli çalış
ması ekonomi bakanlığınca 
değerlendiği haber alınmıştır. 

Bu yerinde olan değerlen
meden dolayı Isparta şarbaymı 
kutlularız. -

Müll<iyeliler 
Bir toplanb yapacaklar: 

Mülkiye mektebinin açılması· 
nın yıldönümü münasebetile 4 
birinci kanun Çarşanba günü 
akşamı lzmirle civar kazalarda 
bulunan mülkiyeliler Halkevin
de bir toplantı yapacaklar ve 
mülkiyenin açılma yıldönümünü 
tes'id edeceklerdir. 

Bu münasebetle bir çay z.i .. 
yafeti verilecektir. ilbay Fazlı 
Güleç ile C H. P. Başkanı 
Yozgat saylavı Bay Avni Do
ğan tes'it merasiminin hazır

lanması ile yaki~en alakadar 
olmaktadırlar. 

lzmirde mülkiyenin eski me
zunu olan Tireli Bay lsmail 
Hakkı ile mülkiyeden çıkan en 
genç aza tarafından birer söy
lev verilecek ve o akşam sami 
mi hasbihallerde bulunulacaktır. 

• 1 ......... . 

Memleket hastanesinde 
lzmir memleket hastanesi 

hemşirelerinden Bayan Emine 
Bartın memleket hastanesi 
hemşireliğine atanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerile de alakası pek tabiidir. 
Bugünkü kredi kooperatifleri
nin islab edilerek hakiki birer 
kooperatif haline gelmeleri ve 
bunların satış kooperatifine 
bağlanmaları üretmeni teşkilat-
landıracak ve bağcıhğı önemli 
bir meslek haline sokacaktır. 
Bütün dünya nefasete ve ucuzlu· 
ğa doğru gidiyor. Türk üzümü 
için nefaset mevzuubabs değil-
dir. Ucuzluğun ise maliyet fiya
tına bağlanarak üretmenin meş
ru kaıancile mukayyet olması 
pek tabiidir. Üzümden fazla 
istihsal masraflarının kalkması 
ancak bu suretle kabildir. 

Türk üzümü bu emsalsiz ne
fasetine yaslanarak müstahsile 
kir getiren şekilde ucuzluğa da 
dayandığı gün rakip memle
ketler bağcılığının tamamile 

tehlikeye düşeceğini açıkca söy
liyebiliriz ... 

Az kar, çok satış, fazla ka
zanç .• Üzümün yolu budur-

Sonbahar at koşuları 
Zevkli ve heyecanlı oldu 

çamurlu olması koşu Pistin 
Hayvanlarını 

Sonbahar at koşulannm ikinci 
ve son haftası pazar günü idi. 
Kııılçullu alanındaki koşu yeri 

çok kalabalıktı Koşular heye· 
canla takip edildi. 

Mesafesi bin altı yüz metre 
ikramiyesi 295 lira olan birinci 
koşuya üç tane yerli yanm kan 
lngiliz atları girmiştir. 

Bu koşuda birincıliği Anka
ralı bay Emir Salihin Alemdar 
adlı atı, ikinciliği de aynı şah· 
sın Semiramis adlı atı, üçüncü
cülüğü · Günanlı bay Nazif:n 
Mavzıkası kazanmıştır. 

Birinciye 220, ikinciye eili 
beş lira ve iiçüncüye de yirmi 
lira ikramiye verilmiştir. 

iKiNCi KOŞU 
1800 metre mesafe ve 320 

lira mükafatlı lngiliz atlarına 

mahsus ikinci koşuya bay 

Akifin KazbadaJyası, bayan 
Bins'in Bariç admdaki atları 
girmiştir. Kazbadalya birinci 
gelerek 245 lira, Bariç de 
ikinci gelerek 55 lira mükafat 
almışlardır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
3000 metre mesafeli. 190 lira 

mükafatlı yerli yarım kan Arap 
ve hiiliskan Araplara mahsus 
koşuya (4) hayvan iştirak et
miştir. lstanbullu bay Mehme
din 1Sada (2) si birinci, Öde
mişli bay lsmai1in Zeybeği 
ikinci, Neciple izzetin Al Der-
viş ve Yıldız atlı atları başbaşa 
gelerek üçüncü addedilmişler· 

dir. Birinciye 120, ikinciye 50 
ve üçüncü gelenlere de onar 
lira mükafat verilmiştir. 

Boyalı yenilecek 
ve içilecek şeylere 

Katllan boyalar 
Yenilecek ve içilecek şeylere 

kablacak zararsız boyalar hak-
kındaki umumi hıfııssıha ka
nunu talimatnamesine göre bo-
yalı makarnaların paketleri 
üzerine (boyalıdır) ibaresi ya· 
zılmak lazımdır. Bazı makarna 
paketleri üzerinde küçük harf
lerle ( talimatnameye muvafık 
bir şekilde boyalıdır) ibaresi· 
nin yazılı olduğu görülmekte
dir. 

Sağlık ve Sosyal yardım ba
kanlığından ilbaylığa gelen bir 
bildirimde bu gibi pak~tlt:r 
üstünde fazla tafsilat verilmiye
rek normal harflerle göze gö-
rülecek bir şekilde yalnız (bo
yalıdır) ibaresinin yazılması ile 
iktifa edilmesi bildirilmektedir. ·-· Çocuk bakımı 

Kız lisesi çocuk bakımı öğ
retmenliğine doktor bay Osman 
atanmııtır. 

çok yormuştur 

1 DÖRDÜNCÜ KOŞU 
2800 metre mesafeli, 600 

lira ikramiyeli ve sonbaharın 
en hüyük koşusu olan ve haJis 
kan Ingiliz atlarına mahsus 
bulunan dördüncü koşuya üç 
at iştirak etmiştir. B. Ahmedin 
Şoronpo adlı atı birinci, prens 
Halimin Şurbara adlı atı ikinci, 
bay Akifin Bekyarı üçüncü 
gelmişlerdir. 

Birinciye 500 lira ve bu ko
şuya giren hayvanların duhu-

liye ücretleri, ikinciye 75 lira, 
üçüncüye 25 lira mükafat ve
rilmiştir. 

BFŞINCI KOŞU 

Beşinci son koşu mesafesi 
3500 melre, mükafatı 255 lira 
ve saf kan Arablara mahsus 
idi. Dört hayvan iştirak etti. 
Birinci Edirne i bay Eminin 
Necib'i, Bandırmalı bay Meh-

medin güzel Bandırması ikinci, 
bay Ahmedin Ünlü adlı ah 
üçüncü gelmiştir. Birinciye 180 
lira, ikbciye 55 ve üçünce 
gelene de 20 lira mükafat 
verilmiştir. 

lzmirde ilk defa olarak bu 
kadar uzan mesafeli koşu ya
pılmıştır. Bir akşam evvel ya

ğan yağmurlar pisti çamurlu 
bir hale getirmiş olduğundan 
bu koşuya i, tirak eden hay
vanlar hayli surette ezilmiş
lerdir. 

hmir koşularının biraz daha 
Sonbahar ortalarına alınması 

koşuların rağbetini ve hayvan
ların sağlıklarını mucip ola
caktır. 

öğretmenler 
Arasında 
Çandarh okulu öğretmeni 

bay Tevfike sıhhi mazeretine 
binaen kültür bakanlığınca altı 
ay izin verilmiştir. 

Sebebsiz olarak işi başına 
gelmiyen Gazi ilkmektebi öğ
retmeni bay Süreyya da ba
kanhkça müstafa addedilmiştir. 

Arsıulusal 
Tecim odaları kon

gresinde 
Bu aym 29 ncu günü lstan· 

bulda toplanacak olan arsıulu
sal ticaret odaları kongresine 
lzmir delegesi olarak Istanbul
da bulunan bay Refi Celil 
atanmıştır . 
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Urla sahlllerlnda 
lnebolu vapurunun battığı 

sırada batmış olan Susamlardan 
iki çuval Susam dün Urla sa
hillerine çıkmıştır. 

Fevkaladeliğin fevkinde... Adeta çılgınlık... 1001 
harikalı . • . Dans ve şarkılar filmi .. . 

MARAHUANA .. . 
Amerikanın en güzel yüzlerce dansözü, gözleri kamaştı· 

ran bir güzellik ve zenginlik, emsalsiz ve orjinal musiki 
ıuasında geçen meraklı ve heyecanlı bir mevzu. 

Bu aktam 21,ıs seansından itibaren 

ELHAMRA 1. Milli 
Kütüphane Sinemasında 

Ayrıca: 

PARAMUNT JUR ALDA 
En son dünya havadisleri 

Kuduzla ........ 
Mücadele 
Tedbirleri 

Son zamanda lstanbulda ku· 
duz vak'alarının çoğaldığı göz 
önünde tutularak şehrimizde 
de icap eden tedbirlerin alın
ması gerekli görülmüştür. 

Bu münasebetle ilbaylık ta
rafından kazalara ve daireler 
müdürlüklerine bir bildirim ya
pılmıştır. Bunda deniliyor ki : 

- Kuduz köpekler tarafın
dan ısırılan eşhasın sayısının 

günden güne çoğalmakta ol
duğu gazetelerde önemli bir 
surette göze çarpmaktadır.Böl· 
g~mizdeki şar, kasaba ve 
köylerde başıboş köpeklerin 
çokluğu tefti şler esnasında gö· 
rülmektedir. 

Bunlardan birisın kudurması 
lstanbulda olduğu gibi bütün 
köpek ve kedilerin dalanmasını 
mucip olacağı gibi insanlerın, 
bilhassa çocukların hayatlarım 

da tehlikeye koymaktadır. 
Bu yüzden başıboş ve sahip

siz köpeklerin, kedilerin öldü· 
rülmeleri genel sağlık yönün
den zaruri görülmektedir. 

Sırasile köy muhtarları, na
hiye müdürleri ve şarbaylar 
şimdiden savaşa geçecek ve 
her hafta öldürtecekleri köpek 
ve kedilerin sayılannı ilbaylığa 
müntazamen bildireceklerdir. 

Şardaki sahipli köpekler 
markalı ve tasmalı oJacak,başı 

boş olarak sokaklara saldml
mıyacaldardır. Aksi halde bun
lar da tutulup hapsedilecek ve 
sahip' eri cezalandırılacaklardır. 

Demiryollarında 
Hayvanlar başı boş 
bırakılmamalldır 

Dün iç bakanlığından ilbay
lığa gelen bir bildirimde son 
giinlerde demiryolları üzerinde 

tren ve otorayların hayvanlara 
çarpma vak'alarmm artmış ol
duğu bildirilmektedir. 

Otoraylar nisbelen hafif ol
duklarından günün birinde çok 

feci kazalar olabileceği ve do
layisile hayvan zayiatına mey-

dan verilmemesi için köylülere 
hayvanlarını başı boş bırakma-

malarının tenbih edı lmesi emre· 
dilmiştir. 

Yaban domuzu . 
ile mücadele 

Bazı illerde yaban domuzu 
mükellefiyetinin liizumu dere
cede ehemmiyetle tatbik edil
memesi yüzünden meı:ruatın 
mühim zararlar gördüğü anla
şılmıştır. Dün Tarım bakanh-

ğından llbaylığa gelen bir bil
dirimde domuz ziyanını önlemek 
için her yerde ve her sene ih
tiyaca göre silah, cephane ve 
havale gönderildiği ve teşkilat 
yapıldığı halde 1 .• .uikellefiyet 
tatbik etruiyenlerin vazifelerini 
suiistimal etmiş sayılacakları 
bildirilmiştiı. 
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Bergama ve 
Dikilide 

Bergama ve Dikili havali
sinde yabani domuzlann et ve 
derilerini satmak veya ihraç 
etmek için bir şirket teşkil 
edilmek üzeredir. Bunun için 
Dikilide alakadar olanlar tara• 
fından bir miktar para toplan
mış ve ıirketin resmen teşkili 
için İllaavlıia müracaat edil
miıtir. 

=-
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Hayal 
Kasam yok ya ! Cebimde on 

bin liram olsa, ( o zaman ka
sayı da buluruz ), on, on beş 
odalı; üç dört katlı bir evioı 
olsa, sırtımda : Yazına göre, 
kışına göre elbiselerim, palto
larım, kürklerim olsa, banyola
rım. kaloriferlerim olsa, çoluğu· 
mun, çocuğumun sırtlan pek, 
karınları tok olsa, yüzümüzde 
kahkahaların çizdiği şen çiı-
giler, gözümüzde saadetin 
parlattığı ateş olsa, altını· 
daki küheylan atlar, şık 
otomobiller, yolların tozunu du· 
mana katsa, nerdesin ağadlr 
nerdesin paşam her gittiğim 
yerde yerim kabalansa, bir ye-
rine beş, beş yerine on barca·. 
sam, kafamdaki şu kısa akıl; 
paranın sihirli kuvvetiyle bÜ" 
yüse, büyüse, büyüse de bet 
dileğim yerine gelse, para ce
saret verir, elbise yürilmek öğ· · 
retir derler ben bunları öğren· 
sem, bir yanım hacı, bir yanılP 
kabe, sağlı, sollu fukarasına, 

muhtaçlarına para dağıtsa~· 
serpsem, ipekli yorganlar, yun 
yataklar, somyalı karyolalar 
içinde Ashabı Kehfin uy-
kusu gibi ve fakat şe_rı 
ve mes'ut tatlı ve deliksıı 
uykular uyusam, rüyalarım şi11ı
dikiler gibi aç tavuğun ar~• 
anbarı değil tok gönlün perı

leriyle dolsa, sabahleyin kalk· 
sam binbir çeşit tathlı kahve· 
altı yapsam, öğleye yakın kah· 
ve üstü yapsam, gündüzüm pllr 

olsa, cihan bana dar gelseı 
herşeyi penbe renk görselP• 
herkesi benim gibi sansam ~e 
açhğa, parasızlığa, bu didirı1P 
çalışmanın sonları elim hamur, 
karnım aç olduğuna inanma· 
sam, gecelerim radyoların gra· 
mofonların, şaklıyan, şakravaP 
sesleriyle kahkahalariyle dolsa, 
kütüphaneler dolusu kitaplarıJll 

. e 
olsa, bol bol okusam, sıı 
böyle değil, başka türlü yaı~ 
lar yazsam, siz de bana duda 
bursanız, siz dudak burduk" 
ça ben de size bursaJll• 

' Bursam da evimin koridorl~" 
rmda çınhyan direkli saatlerJı 
uykumun arasında öten f gıı: 
guklu değil] bülbüllü saati~~ 
dinlesem, kireçli sulara degı ' 
kuvvetli sulara ağız açsamı ~e 
sizlerden bana yakan olanlarl 
alsam, geniş, süslü masala~ 
başına, çiçkler, kokular ve bo 

e· mezeler arasında benim şet 
fime, kadehler başlara kadıır 
kalksa, dünyanın siyasası u01u· 
rumda olmasa, gülsem, oynll"' 
sam, şakrasam, şenlense~~ 
güldürsem, oynatsam, şakra 

. b Jar• sam, şenletsem ve sıze un 
saymak ihtiyacına katlandığıll1 
va kıt Yeni Asırın bir başt;'' 
bir başa sütunlarını, sayfa il"' 

rını doldursam ... 
Adamakla mal tükenrneıı 

ıı-Allah vermeden saklasıo, 

yalinden sen kendine adı~o:: 
sun diyeceklerin ağzmada •f 
böyle bir hayal şamarı at,_OI ,., .. 
·neden hakikat şamarı olDJ&~ b 
siz ne dersiniz bu işe... A ~b 
akıllar versinmi dersiniz, .J\:1 ısıi 
umduğunu yerine getirsın 
dersiniz ? t 

· · kaş! ' Herkes gidişen yerın~ bll 
benim de gidişen yerılD balı"' 
amma, ben kaşıyamıyorum, 
tım kaşısın .• 

TOKDll-

BUCADA 
ea,ıbo' köpekler nıı-

Bucadan yazılıyor: Sond!ı.t" 
lerde Buca ısokaklann~a k .. Pelı'· 
mağa başlıyari serserı 0 

1., .. 
lerden biri dün bir çocU 
bacağım ısırdı. do 

•• 11ce 
Bucadan bir kaç ay 0 ıttJ• 

bir bayanın üstünü parçalaı:,u
Bu çirkin hallerin önüne i ı1tt 

. . . b 10 ıı• mesı ıçın şar ayımız 

dikkatını celbederiz. 
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Bu bakışta e aciz, ne şikayet .. Bu 
Seste ne hırs, ne hıçkırık vardı .. 

Daha doğrusu boranın kop
masını bekliyordu. E" et şimdi 
0 bu emrivakie kızacak, köpü
recek bir yıldırım yüzünde şak
lıyacak!. 

Her ihtimale karşı biraz geri 
çekildi... 

Suna ağır agır kalktı .. Demir 
bekledi. Şimdi haykırsın onu 
asabi bir hırsla kovsun diye ... 

- Defol, alçak, çapkın .. 
Ve daha bir çok iltifatlar 

duyacaktı. Her kadından işit-
tiği, işitmeğe alıştığı bu lakab
lardan sonra... Suna bir hıçkı
rık sesi ile kanepeye düşecek 
IJJ.İni mini elleri yüzünü örte
cek... O vakıt ikinci kısmı yine 
Deınir tamamlıyacak ... Yalvara
cak, inandıracak, en son kadı
nın zaafı erkeğin büyük kan
dırıcı prestijine kapılacaktı. 

Demir bir dakikada bütün ı 
bu sahneyi kafasından geçıre· 
rek gücünü topladı .. 

O anda sert kesin bir ses 
işitti .• 

- Bay Demirl.. 
Hayret.. Bu ne yumuşak ses .. 

O ne bekliyor, ne görüyordu? 
Suna bütün projeleri darma
dağınık eden bir bakışla ona 
hakb. Bu bakışta ne acz, ne 
tikayet.. Bu seste, ne hırs, ne 
hıçkırık vardı. Suna yine eski 
Suna idi. Demiri yukarıdan 
kŞağıya kadar sarsan sesinin 

d
esin kudretini bekler gibi 
Urdu. Sonra ilk ve son ku· 

lllandasını verdi: 
- Bay ))emir haydi gidiniz 

Yalnız kalmak istiyomm. 
Demir şaşırmış kekeliyordu: 
- Fakat, şey, anlaşa ..• 
Doktor sözünü keserek tek-

rar etti: 
- Çıkınız ..• 
Eliyle kapıyı gösterdi .. Sonra 
dudaklarında bir bıcak ucunu 

'tıdıran ince bir kıvrılışla: 
- Eğer henüz çıkacak kud

reti bulamıyorsanız ben çıka· 
>'ıın.. Ve cevap beklemeden 

dönünce geniş bir soluk aldı .. 
Hala rüya görmediğine inana
mıyordu... Bu ne umulmaz bir 
sonuçtu! 

- Kafir kiz ne çabuk ken
dini toplamış, nasıl bir anda 
buyuruğuna onu boyun eğdir
mişti!. Hayır hayır hiç öteki 
benzerlerine benzemiyen, insanı 
çıldtr\nn bir hakimiyeti vardı .. 
Nereden alıyordu bu gücü2 

Biraz gezindi. Demir bir türlü 
yatamıyordu.. O şimdi kim' 
bilir ne yapıyordu?. 

- Fakat ben de ne budala-
yım,, Bir dakika bile o tavır
lara, o dölene aJdanmalı mı? 
Yok yok ne olursa olsun, ba
yan Suna benim elimde, benim 
egemenliğim altındasınız yav-
rmn ... 

Tekrar düşünceye daldı: 
- Suna şimdi ne yapıyor ... 

Hiç şüphesiz bütün hmcım göz 
yaşlariyle çıkarıyor, bana klz
madı. Aciz göstermedi, ağla
madı, hatta dövmedi amma 
kendi kendini yiyip bitirmediği 
ne malum? Bu maçı kaybetti, 
yenildi. Şimdi de bütün guru
rile beni dilediği vola getirmek 
istiyecek!. 

Demir elini başına götürdü .. 
Ne yapacaktı? Sunadan öyle 
pek çabuk ayrılamazdı. Onu 
asıl şimdi deli gibi istiyor, se
viyordu.. Fakat Suna kimhilir 
ne şartlar koşacaktı. Elbette 
sabah olunca bu durumu daha 
eyi anlıyacak ve ona · telefon 
edecekti .. 

Sanki genç kız karşısına di
nelmiş de: 

- Bundan sonra Demir ar
tık bekJiyecek bir şey kalmadı. 
Bu maceranın bağlantısını ya
palım.,. Diyormuşçasına .. 

Kendi kendine tekrarladı: 
- Bağlantı, bağlantı.. Yani 

evlenmek.. Bekarlığa allaha 
ısmarladık diyerek evlilik ilmi
ğini boynuna geçirmek .. 

- Sonıı Vm· -

'" ;c:::z 
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Beraberindeki kimselerle Ankarade 
Ankara 25 ( Ö. R ) - F evzipaşa • Diyarbekir hatbnın açılma 

törenine başkanhk eden Bayındırlık bakanı Ali Çetinkaya ve 
beraberindeki kimseler bugün saat 14,25 deAnkaraya dönmüşlerdir. 

Cirit oyunu oynandı 
Üç binden fazla talebe bu 

Müsabakaları seyretti 

Vehip paşa Hararda 
Yaralanan Habeş askerlerini 

ziyaret etti Hastanede 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Romadan telsizle bildiriliyor: 
Habeş orduları kumandanlarından Vehip (paşa) son yapılan 

Ogaden muharebesinde yaralanan askerleri Harara giderek 
hastanede ziyaret etmiş ve hatırlarını sarmuştur. 

Çinde Japon projesi 
YürUdü. Salondan çıktı .. 

Bay Demir ne hareket etti, ......................................... . 

lle de itiraz edebild;. Sunanın Bu1gar Başbaka-
lstanbul, 25 (Ö.R) - Saat on dörtte Bayburdlu ciritçiler 

Üniversite meydanında ikinci müsabakalarını yaptılar iki binden 

fazla talebe bu müsabakaları seyretmiştir. Daha iki üç 
müsabaka yaptıktan sonra ciritçiler Bayburda döneceklerdir. 

Gerçekleşmek üzeredir 
~ıun zarif siloeti kaybolana nının so··zıerı· 
l(adar arkasından baktı .. 
. Dışarıdan ayak sesleri ke

~ıldi, bir kapı açılıp kapandı. 
b~nra her yana derin, sonsuz 
ır sessizlik çöktü ... 

N Demir böyle ne kadar kaldı? 
e bekliyor, ne istiyordu? 

Yavaş yavaş kalktı, gravabnı, 
elbiselerini düzeltti. Şapkasını 
~dı. Çıkması gereken bu evden 

Sofya 24 ( A.A ) - B. Köse 
se lvanof kabinenin ilk toplan
tısından sonra matbuata ver
diği beyanatta : 

Bulgar dış siyasasının değiş
miyeceğini söylemiştir. 

Hükümetin beyannamesi ya
nn neşredilecektir. 

Kaçak rakı ve tutun 
inhisarlar takibat memurları 

pazar günü Bucada bir evde 
yapbkları araştırmada tam ta
kımlı bir taktir alatı ile bir mik· 

ılı hızlı uzaklaştı.. Sokağa 
Çıkınca kararsız adamlara mah
~Us tavryile duraladı. Tramvay• br işliyordu. Saat gece yarısını 
ulı:nuştu.. tar kaçak rakı ve tütün müsa-
F abrıkada hususi pavyonuna dere etmişlerdir. 
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Bugün 
Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat aleminde 

inkılap yapan meşhur romanından iktibas edilen 

SAFO 
Aleksandır Doma Fils'ın " La dam o kamelya " sı, Emil 

Z~Ianın 11 Nana ,, sı kadar kuvvetli ve şöhretli olup bütün 
~ıllere terceme edilen bu eserin filmi romanından daha 

Uvvetli ve daha güzeldir. 
Oynayanlar : Komedi Fransez tiyatrosunun 

bütün arti eri 
Ayrıca : En son gelen F oks Jurnal Türkçe 

sözlü - Miki ( canlı resimler ) 
Sean aatlerı hergün: 15 - 17 - 19 - 21.15 
Cumartesi 13 - 15 talebe için tenzilütlı bilet verilir. 
Pazar günleri 11,30 - 13 de ilave seanslar. 

Fiyatlarda değişildik yoktur. 30, 40, 50 kuruştur 

' ünist t a 
A 

a ışır 
Paris, 25 (Ö.R) - " Intransigeant " gazetesi Rio de Janiro

dan haber alıyor: 
Resmiğ olarak bildirildiğine göre; Natal ve Parnambrukta bir 

komünist ihtilali çıkmıştır. Bununla beraber hükumet duruma 
hakimdir. 

Komünistlerin birkaç haftadanberi hazırladıkları bu hareket 

Brezilya ile birlikte Ar jantinde de buna benzer bir ihtilal çıkar
mak amacını güdüyordu. 

Riyo Grade Df'l Rio, Natal ve Parnambrok illerinde vahim 

hadiseler olmaktadır. Parnambroka bir süel uçak filosu gönde

rilmiş ve iki piyade alayı Natala doğru yola çıkarılmışbr. Do

nanmaya mensub hava filoları iki kruvazör de şimale hareket 
emrini almışlardır. 

Paris üzerinde kesif sis 
münakalatı güçleştirdi 

Paris 25 (Ö.R) - Kesif bir sis Paris bölgesi üzerinde hava 

münakalelerini güçleştirmiştir. Bugün Le Bourget hava limanında 
.faaliyet olmamış, uçakların gidiş gelişi Bouvet hava kurağı yo
luyle olmuştur. 

Paris bölgesinde en yüksek görüş mesafesi 100 metredir. 
Öğleden sonra saat 15,30 da Le Bourget'den uçakla Londraya 

hareket ederek amiral Jellicoe'nun cenaze töreninde bulunacak 
olan Fransız delegasyonu uçakla yola çıkamamış ve şimal istasyo· 
nunda trene binmiştir. 

Bcrlinden özel uçakla gelen lngiliz gazeteleri sahibi Lord 
Beavcrbrok Bouvet'ye inmek mecburiyetinde kalmıştır. Bouvet 
iJe Pnris arasında otokarlar yolcuların gidip gelişini temin et· 
miştir. 

• 
ı Hopey ilinin ye 

muhtariye ilan 
ko utanı 

etti 
Londra, 25 (Ö.R}- Fu-Çeodan bildiriliyor: Doğu Hopey 

ilinin yeni komutanı general Vin-Cu-Kuey bu ilin muhtariyeti~~ 
ilan etmişti. Yeni hükümetin adı "Komünistlere karşı muhtariyet 
Konseyi,, olacaktır. General Vin-Cu-Kuey başkanlığındaki yeni 
hükumet 9 üyeden ibaret olacak ve bunların beşi zabıta kuv
vetlerinin komutanları arasından alınmış bulunacaktır. 

General muhtariyet ilanını bildiren bildiriğinde Nanl<in hüku
metini şiddetle tenkit etmekte ve ancak doğu bölgesi muhtariyet 
hükümetinin Komünist tehdidinden ve Nankin hükumetinin para 
siyasasından ileri gelen tehlikeden bu havaliyi koruyabileceğini 
bildirmektedir. 

Muhtariyeti ilan ettikten sonra general Tien-Çine hareket 
etmiştir. 

lngiliz kabine kurulu 
Yarın toplanacaktır 

Londra25 (Ö.R) - lngiliz genel seçimlerinden beri ilk yap
lacak olan kabine kurulu toplantısı 27 sonteşrin Çarşamba günü 
(yarın) toplanacaktır. 

Kabine hükümetin parlamentoya bildireceği program diyevini 
gözden geçirecek ve arsıulusal durumu inceliyecektir. Özel ola· 
rak, ltalyaya karşı berkitelerin genişletilmesine ve Petrolun 
ltalyaya ihracı yasak edilen maddeler arasına alınmasına karar 
verecek olan on sekizler komisyonunda büyük Britanyanın du· 
rumunu kararlaştıracaktır. 

Aynı toplantıda, kralın Parlamentoyu açış diyevinde hükume
tin programı hakkında bulunacak fıkralar da gözden geçirilmiş
tir. Kralın diyevi bilhassa aşağıdaki üç nokta üzerinde duracakhr. 

1 - Deniz kuvvetleri siyasası: Bu kuvvetlerin tahdidi mese
lesi yakında Londrada topJanacak olan Konferansın konuşu oJa
cakbr. 

2 - Büyük Britanyanın ulu al savgasım, özel olnrak hava 
müdafaasını bcrg.itmek meselesi. 

3 - işsizlik meselesi ve bunu hafifletmek için düşünülen 

çareler. 
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Bölem sayısı: & 

az~te aytaı .. ları Dandinin 
Yakasını bırakmıyorlar ı 

Güneşin bol ışıklarla yıkan
mış güzel bir nisan sabahı idi. 
Elli ikinci West caddesinin 
33 üncü sokağını geçerken kol 
saatıma baktım. Saat onu yedi 
dakika geçiyordu. 

On üçüncü kata çıktım. 
Acele adımlarla büroma ilerle
dim. Dudaklarımda dolaşan 
bir şarkıyı mırıldanarak oda
mın kapısın• açtım. Büyük 
odanın her yanına göz geıd.r

dim. Özel bürom sağ köşesin
deydi. Şapkamı, pardesiimü 
çıkardım. Masamın başına geç
tim. Sekreterimi çağırdım. 

Genç bir kız olan sekreterim 
pek heyecanlı göründü: 

- Dışarıda beni kimler bek
liyor diye sordum. 

- Birçok kimseler var. Fa
kat çoğu gazete raportörleridir. 

- Lee onlarla görüştü mü? 
- Hayır mösyö. Merakımı 

mazur görünüz. Geçen gece 
neredeydiniz, bana söyliyebilir 
misiniz? 

Sol kolumu dosyemden kal
dırarak parmaklanmla saymağa 
başladım: 

- ilkin banyomda.. Sonra ' 
takside •. 

Sekreterim sabırsızlanıyordu. 
- Bunlar değil mösyö.. Be

nim öğrenmek istediğim M. 
Watersi ölü bulduktan sonra 
nereye gittiğinizi anlamaktan 
ibaretttir. 

22 ynşında oldukça güzel 
bir yahudi kızıydı bu ..• Radyo· 
Monark direktörlüğünü deruhte 
edinec Şikagodan birlikte ge
tirdiğim biricik kadın da budur. 
Biraz takılmak istedim: 

- Miss Goldman neden 
benimle bu kadar fazla ilgi
leniyorsunuz? Acaba başıma 
birşeyler geleceğinden mi ür
küyorsunuz.? 

_ Bütün bu birbirini kova
hyan dramlar, gazetelerin yazı
ları ve nihayet adınızdan sık 
sık bahsedilmesi endişeye değ· 
mez mi? 

- Gazeteler dünkü konser 
için ne yazıyorlar? 

- News'de güzel bir yazı 
v9r.dı. Diğer gazeteler de 0 

kadar önemli bir şey görme
dim. Belki öğleden sonra çıka· 
cak olan Sun ve W orld T eleg
ram gazeteleri birşeyler yazar-

b~ 1 

- New 'in makalesini geti· 
riniz göreyim. 

Bir dakika sonra Goldman 
makaleyi getirdi. Ve ben yazı
lanları okuyuncaya kadar bek-
ledi. 

Sonra şunları söyledim : 
Muhabirlere söyleyiniz. 

Yedi sekiz suali geçmemek 
üz<:re öğrenmek istediklerini 
bir kağıda yazsınlar cevapla
rını toptan vereyim. 

Mis Goldman kapıdan çıknr
ken Lee göründü. Arkasından 
da Şikagodaki meşhur Jim 
Durbinin kardeşi olduğunu bil-

diren Durbin içeri girdi. Dur
bin kendisini takdim ettikten 
sonra şapkasını masanın üze
rine koydu ve oturdu : 

- Bu sabah trenden çıkbm. 
M. Dandy 

- Ve ilk ziyaretinizi bana 
veriyorsıqız: değil mi? 

- Kardeşim sızı derhal 
görmemi tenbih etmişti. Sa
bahki gazeteleri okuyunca ..• 

Ben daha okumadım 
bile ... 

- Zizin buna ihtiyacınız 
yoktur. Sırası gelmişken bir 
şey rica edeceğim: kardeşime 

telefon etmek isterim. Kendi

disiyle görüşebilir miyim? 
- Elbette 
Sekreterimi çağırarak 
- Niss Goldman. Şikagoda 

M. Derbini telefona çağırınız, 
dedim. 

Goldman telefona koştu. Guy 
Durbinle görüşmeğe koyulduk: 

- Radyo Monarkta karde
şinizle ortak mısınız? 

- Hayır. Bununla beraber 
kardeşimle çok sıkı ve müşte-

rek hayat yaşamaktayız. 
- Hangi otele indiniz? 

- Mac Alpine 
- Cidden güzel oteldir. Ev-

velki gece oradaydım. 

Lee Bu sözüm üzerine kol
tuğunda boğulacak gibi oldu. 

Miss Goldman kapıyı açtı: 

- Şikagodan kimse cevab 
vermiyor. Büroda bulunmıyor

lar. 
- Ev~en arayınız:. 

Miss Goldman bu ikinci emri 
yerine getirmeğe gitmişti ki 
odaya güzel, zarif bir genç kız 
girdi. Karşıma dikilerek sordu: 

- Siz Mak Glone Danny 
değil misiniz? 

- Evet. 
- Sizinle görüşmeliyim. Si-

zinle olarak yalnaz görüşmeliyim. 
- Peki kızım, peki... Otu· 

runuz da ne istediğinizi anla
tınız. 

Genç kız Leyye ve Guya 
baktn 

- Sonu var -

Gelecek hafta sinemacılık dünyasında şimdiye kadar görül
memiş bir inkılap yapacaktır. 

• 
1 

•• z • ZI Hergün 
Bir fıkra 

• ez'de meyd a 
ef ağala 

ç karılan Ashabı 
da bu nan ka a 

Kokuların renkleri 
Ve tadları 

Bu yıl müzeye en son gelen 
eserler kazısı biten Belevi mo
zo!esinin seçme parçalaridır. 
Santurlarla Lapidler:n cenkle
rini gösteren ve mozole = tür
benin hamisi olarak temsil edi
len kanatlı ejderhaların resto
resine başlanmak üzeredir. 

Müzeler müdürü Kantarağası 
oğlu Bay Salfihattinin kıymetli 
ça ışmalarile; E3'e havzası ve 
çevresinin bertarafından çeşit 

çeşit gelen eserler müı.eyi dol
durmuş, taşırmış, müzede eser 
yerleştirecek hemen hemen 
yer kalmamış gib' d.r. 

Bana sağ taraftald duvarı 
gösteren müdür: 

- Burayı, dedi, düzeltip şu; 
yerde yatan yeni gelmiş eser
leri dizeceğ:z. 

Miladdan eve\ 3 Ü'lc'i ve 
2 inci asırlara v~ sonralara ait 
birçok eserler, bulunabilen 
parçaları birbirine eklenmiş 
bir halde yerde yatıyordu. 
Bunların arasında türbelerin 
tavan zinetlerinden tut ta Os
manlıların mezar taşları, bu 
etnografik abideler ve Santur
Jarla Lapitlerin muharebelerini 
tasvir eden taşlara kadar ne 
nefis, ne bedii, ne sanaharane 
şaheserler vardı. 

lzmirin delice yağan yağ
murları altında şıkır şıkır yıka-
nan bahçedeki heykellerin 
önünden geçerek müzenin met-
haline ilerledik. 

kadın heykelinin temiz gerda
nına dilim uzattı ve tozu var 
mı ! 1 Diye yaladı. 

Camlarını mendilile sildiği 
bir camekan önündeyiz, Saraf 
camekanı kadar bir şey amma 
bin zengin sarrafı alır da şöy-

hokkaları koyarlar. Onu doJdu
runcaya kadar ağlatırlarmış. O 
yaş ölüyü cehennemin ateşin

den mi kurtarırdı kimbilir? 
işte bu hokkalardan Üzerleri 
işlemeli birkaçı müze vitrinle· 
rinde sıralanıyordu. 

M üzellill lciude.n bir gorwuiş 
le koyuverir. Nilattan evvel J Bunlann yanlarında ve vit-
3 ncü asrın sonu ile 4 üncü asır riniu fırdolayı bir rafında Ro· 
iptidalarına ait olan bilezikler, men devrinin kirhane kandil· 
kolyeler, iğneler, başlıklar pı- leri sıralı idi. Bunlar topraktan 
rıl pırıl altın içinde kırk saray- mamül ve Üzerlerinde kirha-
lı ecinni padişahlarının masal- neye aid resimler kabartılmışti. 
larını anlatıyor gibi sanki... Bunun altında bir kurukafa 

Müzenin içerisi arkayik, Ro 
men, Bizans devirlerine ait 
taş, toprak, demir, tunç, bakır, 
gümüş, altın, camdan yapılma 
eserler dolu, herbirisinin önünde 

gördüm, şaştım. 

- Bune üstad? Kimin ka
fası bu? 

Salaheddin bey gözlerimin 
içine >akarak tatla bir kahkaha 
atta, bu ona göre bir gülüştür: 

- Ne olacak dedi kuru bir 
kafa. Fakat sana Aşık Kere-

min saz çahb, laf söyletib, 
konuştuğu kurukafa desem 
inanmazsan. Amma şunu bil ki 
bu kafa Kefeş Tatayyuş haz
retlerinin olsa gerek .. 

- Amma yaptın ha !! 
- Ben yapmadım! Efezde 

928 de hafriyatı yapılıp mey
dana çıkarılan ashabı kehfin 
mağaralarında bulunmuştur bu 
kafa ... 400 sene evveline kadar 
açık ve ziyaretgah olduğu ma
ğaranın duvarlarındaki tarih-

Müzenin dışardan göıünüşü lerden anlaşılan bu yerden çı• 
Birinci yazımda gördüğünüz eğlene eğlene gezmek ne bü- kan bu kafa her halde bet 

fotoğraf methalin sağ tarafmın yük b.c zevk oluyor. Eskiden altı asırlık olduğundan profö· 
resmidir. Methalin sol tarafında birisi öldü mü ağlayıcı kadın sörlerin mlitaleasile kaldırdık 
Arkayik kablelmilad 7 nci ve tutarlar, önlerine; şimdi bizim buraya koyduk. 
6 ncı asırlara ait eserler bütün mevlüdlerde gülsuyu serptiği- -Sonu Vat-
inceliklerile aid olduğu kablel- miz armudi şişeler gibi yaş Tok Dil 
milad asırların iptidai sandığı- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mız insanlarının ne şaheserler B Zehra Başbakan 
ibda ettiklerine kat'i birer şa- • 
bit olarak parmak ısırtıcı gü
zelliklerile sıralanmışlardı. En 
genci milattan 6 asır evvele 
ait olan heykeller, heykel ka
ideleri, başlıklar, klazumen ve 
şimdiki tabaffuzban~nin oldu
ğu yerde bulunan eski şehre 

ait lahidler ve eserler çok mun
tazam yerleştirilmiş, bal dök· 
sen yalanacak kadar temiz tu
tulmustu. Bu temizlik başından 

sonuna kadar müzenin her ta
rafında gözleri gönülleri okşa
yordu. 

Zaten o müdür orada olduk
ça bu temizlik de eksik olmaz, 
zira daha içeriyi benimle bir 
gezerken hiç tozu olmayan hey
kelleri parmağıle oğmak, men· 
dilile camları,camekan1arı, taş· 
ları, tahtalara silmekten hiç 
vazgeçtiği yoklu. Bana bir za
man, kim dedi bilmiyorum, 

- Müdür dediler öyle za
man oluyor ki bir heykelde 
toz var mı, yok mu diye hiç 
bir şeye inanmazsa heykeli di
lile yalar, tozlu olup olmadığı
nı anlar. 

Bunu ben; şaka ediyorlar di
ye ihtiyatla dinlemiştim. Me
ğer öyle değilmiş, gözümün 
önünde beyaz meı merden bir 

••••• 
Feci kaza nasıl 

Olmuştur? 
- BaştaraJı ı nd sav/ada -

de bulunuyordu. Kendisine re• 
fakat eden guvemantına ba· 
şında ağırlık olduğunu, hava 
almak istediğini söyleıniştir.Gu· 
vernant çekildikten birkaç da
kika sonra da genç kız trenden 
balastlar üzerine düşmüştür. 

Bu sukutu gören iki işçi şef 
de garı vakadan haberdar et
mişlerdir. Şef dö Gar bayan 
Zebranın yanına yaklaşbğı za
man genç kız hala soluk al
makta idi. Vücudunda hiçbir 
yara yoktu. Yalnız kafa tasının 
aşağı kısmında bir yarık vardı. 
Yaralı Amyens hastahane 
sine nakledilirken yolda vefat 
etmiştir. Bundan sonradır ki 
bayan Zebranın hüviyeti anla
şılarak Par' s elçiliğimiz vak'a
dan haberdar edilmiştir. Paris 
Türk konsolosu Amyens vali
sile birlikte cesedin bulunduğu 
Amyens hastanesine giderek 

ölüyü selamlamışlardır. Fransa 
hükumeti adana olarak cesedin 
yanına bir çelenk konmuştur. 

....... 
Istanbulda 
Bekleniyor 

- BaşlaraJt I nd say/ada -

ANKARAYA DÖNÜŞ 
Adana 24 (A.A) - Diyaribe

kirden dönmekte olan Bayın-
dırlık bal:tanı bay Ali Cetin
kaya bua-ün saat 13, 28 de 
buraya gelmiş ve istasyonda 
ilbay, hükümet erkim, şarbay, 
subaylar, asker, jandarma, po
lis müfrezeleri ve mektepliler 
tarafından karşılanmıştır. Bun
dan başka istasyonda büyük 
bir halk kalabalığı göze çarpı• 
yordu. 

Bakan, trenin burada kısa 
bir müddet durmasından isti
fade ederek şehri gezmiş ve 
bir müddet urayda kalmıştır. 

Saat 15 de hareket eden 
Ali Çetinkaya ayni trenle yol
larına devam etmiş ve samimiğ 
te7.ahüratla uğurlanmıştır. 

Bakan, Adanaya geh~eden 
önce Osmaniye ve Toprakkale 
ve bütün diğer istasyonlarda da 
cıvardan gelen halk tarafından 
karşı!anmı, ve uğurlanmıştır. 

Bilhassa Osmaniyedeki karşı
lama ve uğurlama çok coşkun 
ve samimiğ olmuştur. 

- . -Kokunun ren9i olur mu? 
Kokudan tad dtayulur 
mu? Bu duyguları na
sll ifade ediyoruz. .. -

Yazan: Eczacı 1<.EMAL AKTAŞ 
Kokulan burnumuz.la tanır, 

şame dediğimiz duygumuzla 
ölçeriz. Renkleri gözümüz, tadı 
da dilimiz anlar. Burun, göz ve 
ağız birbirine pek yakın birer 
uzvumuz olmasına rağmen dur 
gulan büsbütün başka şeylerdir. 
Görmek ile koklamak, tatmak 
ile koklamak kadar birbirinden 
uzaktır, çok şayanı dikkattir ki, 
biz her hangi bir duygumuzu 
öteki duygularımızdan birinin 
dilinden ifade ettiklerimiz pek 
çok olur. Mesela ne tatlı bir 
koku deriz, kokunun' lezzeti yok 
galiba renk ile koku arasmda 
dimağımızı daima ayarlıyan 
bir muvazene, bir işaret bize 
bu kararı verdirmiştir. Meseli 
kırmızı renkte tat tatlıdır da 
yeşil ekşidir, gül kokusu peoı
be bir kokudur da menekşe 
kokusu mordur. Burada bir 
noktayı işaret edeceğim. Me
nekşenin rengind~ki morluk, 
menekşenin kokusile daima bir 
anda dimağ merkezlerine tesir 
ettiği için beynin duygulara 
birbirlerini akort etmişler bize 
galat da olsa bu duyguları 
uyandırmışlardır. Mesela katran 
siyah kokar da yasemin beyaz 
bir koku neıreder, duygu oyuo
ları yapan edipler ile 
şait lerin bu yol üzerinde yürü
meleri boı yere değildir. 

Penbe tebessüm, Yeşil yuva, 
Mai melek hep böyle bulun
muş adlardan biridir. Mai, ha"' 
vai maide kuku uçuktur, adeta 
pek hafiftir. Böylece bize ga
lat bir duygu bırakan göı:, 
burun ve ağıza ben dile getir
terek şöyle söyleniyorum, kar• 
renk acı lezzetlidir. Yeşil ekşi, 
tatlı kırmızı, kiremidi buruk,sarı 
mayhoş olur, kara renk katran 
kokusu gibi birşey neşreder, ye"' 
şil yaprak kokusundadır.Kırroııı 
ile kiremidi tatlı kokarlar, sarı 
her şey kokar, hayatın göz, bu
run ve ağızla insamn haber 
verdiği bu tesirleri bazı insan"' 
lar zekllarile öyle ayar eder"' 
ederler ki İcab edince hiç renk 
vermezler, size tatlı bir tesir 
yaparlar da bazen kokuların• 
sonradan çıkarırlar... Karaıo•"' 
oın koyunu sonra çıkar oyun.u 
sözünU galiba böyle ifade edı
yorlar, renkler, tadlar, kokular 
iıte üç akortlu duygu .•. ......... 
Yumurta ihracatı 

Nizamnan,esi 
Ankaradan gelen duyuıolar• 

göre Ekonomi bakanlığınell 
hazırlanan yeni yumurta ibr•c 
ni:zamnnmesi bugünlerde DeV"' 
let şurasında tetkik edilecek" 
tir. Bu nizamname ile bilhn558 

kontrol muame!eleri şiddetlell .. 
dirilmektedir. Mevcut niıaın .. 
name, ihraç edilecek yumur~;: 
ları iki sınıfa ayırmakta 1 1

' .. re 
Yeni konulan hükümlere g~ 

b'tıP" 
yumurtalar bundan sonra 1 k 
ci, ikinci ve konserve olroll a-
üzere üç nevi üzerinden ınude 
mele görecekt r. Buzhaneler ·r 
kireçli kuyularda veya sa~ .. 
suretle muhafaza edilen Y 
murtalar konservedir. t'1 

Yeni nizamname ile yuınurıl· 
ihraç iskeleleri on üçe çık~r80 
mıştır. Yumurtalar münhasır 1'" 
bu iskelelerden ihraç edilecdtJı 
tir. Trabzon, Gireson, Ort .. 

Bar .... 
Fatsa, Samson, ine bolu, r{ı ,. 
lstanbul, lzmir, Antalya, ,c 
sın, Üzunköpru, Kilis. 



weus .. 

Bergiteler işi etrafında 
On sekizler komisyonunun toplantısı 

birkaç gün sonraya bırakılmıştır 
Cenevre, 25 (Ö.R) - ltal

yaya kartı tatbik edilen bergi
teleri nezarete memur On se
kialer komisyonu başkanı Por
tekiz başkanı B. de Vasconsel
lo• lngiltere ve Fransa hükü
metleri tarafından önümüzdeki 
29 sonteırin cuma günü top
lanması beklenmekte olan On 
sekizler gomisyonunun geri 
bırakılması için verilen kararı 
ö~renmiştir. Bununla beraber 
B. de Vaskonsellos bu isteğin 
kabul edilebilmesi için diğer 
d :!vletlerin de muvafakatları 
Jcizımgeldiğini bildirmiştir. An
cak bu muvafakatin elde edi
le: ceğinden şüphe edilmemek
tedir. 

B. de Vaskonsellos Fransız 
başbakanı B. Lavalio onsekiz
ler toplantısında bizzat hazır 

imkanını verdiği zaman toplan
mağa çağmlacaklardtr. 

Komisyonun geri bırakılması 
hakkındaki karar komite baş
kanı tarafından bu akşam ve
rilecektir. 

Cenevre, 25 ( Ö.R) - ltal
yaya karşı yeni bergitelerin 
tatbiki meselesini görüşecek 
olan on sekizler komisyonu, 

Fransa baıbakanı B. Lavalin 
de hazır bulunabilmesi için 
birkaç gün sonraya kalacaksa 
da berkitelerin tatbiki hakkın
da hükümetlerin raporlarını 
tetkike memur komite tayin 
edilen tariht~ yani yarm top· 
!anacaktır. 

Paris 25 (Ö.R) - ltalyan
Habeş anlaşmazlığı daima üç 
cephe üzerine birden gelişmek
tedir. Müzakere cephesi, ber-
giteler cephesi ve süel hare
ketler cephesi. 

Müzakere cephesine şimdi
dilik yeni bir şey yoktur: Fa-
kat bergiteler günün meselesi 
olarak fikirleri işgal etmekte
dir. 

on sekizler komisyonu toplan
hsmın birkaç gün geri bırakıl
ması muhtelif tefsirlere yer 
vermiştir. Hakikat şudur ki 
hergitelerin genişletilmesı me
selesinin nezaket ve hatta teh· 
likelerini bilmez olmıyan B. 
Laval bu toplantıda bizzat bu
lunmak istemiştir. F rans&z par• 
lamentosu 28 Sonteşrinde top• 
Janacağından başbakanın 29da 
Cenevrede bulunmasına imkan 
yoktu. Bunun için toplantı, 

lngiliz.lerle mutabık kalınarak 
tehir edilmiştir. 

Cenvre, 25 (Ô.R) - Onse-
kizler komisyonu B. de Vas
konselos Fransız başbakanının 

toplantıda hazır bulunmak iste
diğini ve yeni toplantı tarihini 
29 sonteşrinde tayin edece• 
ğini, bu birkaç günlük tehir
den istifade eden eksperler 
komitesinin 27 de toplanıb 29 a 

kadar incelemelerini bitirmiş 
olacağmı bildirmiştir. 

Paris; 25 (Ö.R} - B. Laval 
bu sabah ltalya büyük elçisi 
B. Cerrufiyi kabul ederek 

bulunmak isteğini de ögrendi
iini, ve Fakat Fransız parla
mentosunun yeni toplantı dev
resinin açılmasından dolayı cu
ma günü Paristen ayrılmasına 

imkan olmadığnı da ögendiiini 
ilave etmiştir. Şu halde Onse
kizler Fransız iç siyasasının B. 
Lavale Paristen uzaklaşmak Cuma günü yapılacak olan uzunca görüşmüştür. ........ 

Sol Kanat Partileri 
F ransada Faşist kurumları işini bir 

Kabine meselesi yapacaklardır 
Paris; 25 ( Ö.R ) - Bugün 

açılan h:ıfta Fransanın iç ~iya• 
sası için çok önemlidir. Finans 
komisyonu bugün bazı bakan
lari bütçe hakkında dinliyerek 
büdçenin incelenmesini bitire
cek ve raportör M. Bareti ra
porunu lıazırlıyacaktır. Böylece 
perşembe günü toplantılarına 

başlıyacak olan Kamutay he
men büdçe müzakerelerine 
başlıyabilecektir. 

Yarın kabine kurulu birçok 
siyasal mesel~Jeri ve bu arada 
sol kanat partilerinin kabineyi 
devirmek için bir hücum konusu 
yapmağa hazırlandıkları ligler 
(faşist lcurumlaı ı) mesel~sini 
gözden geçirecektir. Başbakan 
parlamentoda güdülmesini isti
yeceği müzakere proğramım 
anlatacaktır. Hükümet siyasal 
kurumlar meselesinden önce ı 

finansal meselelerin görüşülmesi 
üzerinde ısrar edecektir. 
Çarşamba günü her kamu

tay toplantısmın arifesinde 
adet olduğu üzere, başbakan 
B. Laval bükümetin pro;ramını 
memlekete açmak için bir si-
yasal söylev verecektir. Bu 
defa bu söylev bir şölen vesi· 
lesile değil, doirudan doğruya 
radyo önünde verilerek bütan 
memleketin dinlemesi imkanı 

hazırlanacaktır. 

Yine çarşamba günü bütün 
siyasal gruplar toplantılar ya
parak hükumete karşı durum
larını tayin edeceklerdir. Bu 
arada, sollar delegasyonunun 
bükümete itimad reyi verip 
vermiyeceğini tayin için yapa
ca~ı toplantı çok önemli ola
caktır. Zira kabinenin akıbeti 
kamutayda ekseriyet sahibi 

1 

olan bu partilerin durumuna 
bağlıdır. 

Paris, 25 (Ö.R) - Fransada 
paranın dururluğunun muha
fazası işi gazetelerin müna
kaşa konusu olmakta devam 
ediyor. Radikal sosya!ist par
tisinin örgeni olan "Republique,, 
gazetesi sosyalistler tarafından 
istenilen frangın değerden dü
ıürillmesi fikrine muhalefet 
etmektedir. 

" Matin ,, de aynı yolda yü
rüyerek franıın değerinin ko-
runmasıl)ı istemekte ve "deva
luasyoo ( paranın değerden 
düşürülmesi ) ellerinde para 
olanlar için bir barsızhktır,. de-
mektedir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Triyeste
den bildirildiğine göre ltalyan 
dıı bakanlığı damımanı Bay 
Suvitch'in annesi Triyestede 
ölmüıtür. 

lngiliz intihabatı 
S ... çim neticesi anlaşılmazdan önce 
ölen saylav yerine Makdonald namzet 

Londra 25 ( Ö. R) - Avam muhtemeldir. Bu, .muvaffakıyet 1 
Kamarası yarın toplanacaktır. ihtimali yüzde yüz bir namzet· 
Fakat bu küçük bir törendir. liktir. 
Asıl toplanış kralın söylevini Avam kamarası spikerliğine 
dinlemek üzere bir kaç gün geçen kamarada olduğu gibi 
sonra olacaktır. B.Fisryo seçilecektir. Liberal 

Neticesi henüz helli olmıyan ve travayist muhalefet grupları 
lıkoçya Üniversiteleri seçimi de da parlamento liderlerini seçe-
bitaniı ve iki muhafazakar ile ceklerdir. Liberal muhalefet 
bir liberal seçilmittir. Bu seçi- grubu saylav aeçilemiyen Sir 
lenlerden 8. Skelton seçim ne- Herbert Samuel yerine Sir Si-
ticesi anlatalmazdan önce &l llclairi liderliğine seçecektir. 
lbllftir. Onun yeri11e 8. Mak- ltçi pariiainin parlamento gru-

··-~~· ko H hatkanliğlna geçecek 

kimse daha çok ilgi uyan• 
dırmaktadır. Çünki bu lider : 
"Sa Majestenin muhalefet par
tisi,, unvanmı tatJyacaktır. 

Az önce Labour Party bat
kanlığından istifa eden Bay 
Lansburry yerine reçea baJ 
Attlee yine liderliğe namzettir. 
Diğer iki namzet de eski Mil· 
nakalat bakanı bay Morrison 
ile uki -'Nl~ . INJlat~ J. .. 
Vineaobrcbr. tiCI, ~ IP!ad• 
bGyDk bir otonte.ı olan bay 

' Morrisonun liderliğe ae~eai 
pek muhtemeldir. ~ 

Desperata 
Kumandanı Çlanoya De· 
ger Madalyası verlldl 

Asmara 25 (Ö.R)-Desperata 
uçak filosu tarafından habeş 
ordusuna karşı son yapılan hü
cumda yaralı görüJmüş olan B. 
Muasolinin damadı Kont de 
Cianoya gümilı değer madal
yası verilmiştir. 

Portekiz Cumhur 
Başkanı 

Lizbon 25 (Ô.R.) - Cumhur 
baıkanı bay Cannona dün Liz
bonda 66 ıncı yıl dönümünü 
kutlamıştır. Birçok kimseler, 
başta baıbakan bay Salazar, 
hükümet örkünleri, Lizbon şar
bayı, generaller, korporasyon-
lar odası başkanı ve üyeleri, 
saylavlar ve Lizbon ilbayı cum
hur başkanını ziyaret ederek 
kutlamışlardır. 

Berkiteler ve ltalya. 
--------------·-..· .. ~--------------

Berk iteler ltalyanın ıııiidafaa ve genişle-
ıııek hakkını eznıek için çıkarılmıştır 
Roma, 25 (Ö.R) - " Gior

nale d'ltalia 11 berkitelerin şid
detlendirilmesi teşebbüsleri kar
şısında " Berkitelerdeo CSteye " 
başlığı altında diyor ki : 

Berkiteler ltalyanın müdafaa 
ve geniıleme' hakkım ezmek 
için çıkarılmıştır. Cenevre ltal
yanın müdafaa hakkını reddet
mekle beraber geniılemek, 
diğerleri gibi müstemlekeye 
sahib olmak hakkmı kabul et
mişti. 

Eğer berkitelerle Italyanın 

genişlemesine mani olurlarsa 
ltalya Cenevrede bOtün mese
leyi yeniden açacaktır. Şu hal
de berkiteler işi kolaylaıtıra
cağına kanıtırmıı oJacakbr. 
Vakıa sir Samuel Hoare Ce
nevrede ilk maddelerin aclilint 
taksimi için bir çare dliflinül· 
mesini vadetmişti. Fakat ltal
yanm istediği yalnız ilk mad
deler değildir. O yerleteceii 
topraklar üzerinde tam haki
miyeti ele geçirmek istemek· 
tedir. 

Italyan resmi tebliği 
Roma, 25 (Ö.R) - Basın bakanlığının bildirdij'i 54 numarala 

resmiğ bildiriktir: 
R: .. inci kolordu cephesinde ulusal ve Eritreli kıtalar Şerik• 

hattında duruyorlar. ikinci kolordu. cephesinde istikpf yapdnuf 
ve muntazam kuvvetlerle karagömlekliler garnizon kunaap 
devem etmiılerdir. Uçaklar T embiycnde Amba·Alati 
istikametinde istikşaflar yapmışlardır. . ....... 

Yunan kralı Atinada 
Siyasal durumun nasıl gelişeceği 

Bugün belli olacaktır 
Ankara 25 (Ô. T.)- Atina- likte benim kabineme girdi ve partisinin şimdiki bafkam bay 

dan bildiriliyor : Sa Majeste etrafında toplandı. Diğer ta- Sofulis te ıu diye•de buhm-
II Yorgi Atinaya ayak basar raftan seçim arefesinde B.Çal- muştur : 
basmaz başbakan general Kon- darisle benim aramda yapılmıı Eğer kral beni istifanye 
dilis bütün hükumet erkinını olan anlaıma da bozuldu. Bu çağırırsa, Cumhuriyet partiainia 
kendisine takdim etmiıtir. gün yalnız iki siyasal unsu~ başkanı olarak bu çaiınyı ka-

A . 25 (Ô R) s· I vardır: Kral ve ulus. Umuma bul edecegv im. Bu da, filen yeni 
tına, · - ıyasa sanı kralın Yunanistana dö-

d l r v. k ' reı'imi tanımıı olduğumu rll-urumun ?ası ge ışece~ anca nünce ulus yeniden mümessil-
yann belli olacaktır. Zara kral lerini seçmeğe çağıracağı mer- terecektir. 
başbakan bay Kondiliale ilk kezindedir. Ben de hüküm- Paris, 25 (Ô.R.) - "Tempı. 
g6rUşmeaini yann yapabilecek• dara yeni seçim yapmasını gazetesinin Atina muhabirinin 
tir. Bununla beraber üç ıiyasal tavsiye edeceğim. bildirdiğine göre Kral il Yorgi 
lider tarafından Avala ajansına ÇALDARIS NE DiYOR Yunaniatancla her weyden 6ace 
yapılan diyevler ilrilidir. Bun- Diğer t~raftan, B. Çaldari• ulusal birlik iatedijini bilclir-
lardan baıbakan ve kraliyet de ~y~ı aıansa 'u malümatı miştir. 

'b" b K d·1· n1 ö vermııtır: s· k·ı· ·nde yapalu naı ı ay OD 1 IS fU an S y- s· b " k k kt ıngru ı ııesı 
ı . . ıyasa ugun ço arışı ır. T edeum ·Ayininden sonra kral 
emıştır: Harpten önce Venizelistler ve 

KONDILIS NE DiYOR? antivenizelistler diye iki parti meçhul asker abidesi &nüne 
Hükümdar Yunanistanda ka- vardı. Şimdi antivenizelistler de giderek muazzam bir çelenk 

rııık bir siyasa durum bula- parça parça aynlmışlardır. koymuı ve bir dakika silktıt 
caktır. Şimdilik eski muhtelif Zannederim ki Kıral dönünce durmuıtur. 
partilerin mevcut olup olmadı- parlemento içinde ve d11ında Kral saraya gittikte• s~~ 
ğı belli değildir. Zira 9 bazi- kalan bütün siyasal pbsiyet- balkona çıkmış ve kendismı 

. . C b . . lerle istişare edilecektir. Ben, mütemadiyen alkışlıyaa halkı 
ran scçımıne um urıyetçı par- memleketin en kuvvetli parti· 
tiler girmemitlerdir. 9 Haziran k b selamlamıştır. 

sinin ıefi olarak yeni a ine- Akşam bay Kondilis kabi-
seçiminde B. Çaldarisin ve be· yi teıkil vazifesinin bana kral 
nim etrafımızda toplanan ek- verilmesi lüzumunu krala bil- nenin istifasım vermit ve 
seriyet te sonradan 10 Ilkteı- direceğim. Her halde, kralın siyasal durumu tetkike bafla· 
rin hadiseleri üzerine par• kararı ne olursa olsun, şimdiki mışbr. Yeni kabineyi tetkile 
çalandı. B. Çaldarisin baıkan• kabinenin it batında tutulmı· dış iıl~ri bakaoı bay Mabi· 
lığındaki halk partisi ikiye bö- yacağı mubakkakbr. moıu memur ederek kamutaJI 
lündü ve bu partinin mühim B. SOFULIS NE DiYOR dağıtaca;ı ve yeni seçim em· 
bir kısmı, B. Teotokiale bir- Nihayet, Venizelist liberal redeceği zannediliyor. ........ 

Bergiteler meselesi 
................................................................................................. 

Petrol verilip verilmemesinde Rusya, 
Romen ve Amerika anlaşabilecek mi? 

lngiltere Mussolini ile müzakerelere girişecekti~ 
Paris, 25 (Ô.R) - ltalyaya bir harb, petrol olmay.nca pek edebilmelerini iatemektedirlet. 

kartı yeni ve daha ıiddetli uzun süremez. Fakat ltalyamn Amerikaya reliace, Ameri· 
bergitelerin tatbikine karar petrolauz bırakılmaaa, petrolu kan ihracatçalannın ltay&P 
verilme:ai meseleıi gazeteleri ona veren devletlere, yani Sov- petrol ihrrcahnı k.-eı.I 
baıtanbqa iıgal etmektedir. yet Ruaya, Romanya ve Ame- ç.areai blll ~uhınU1ı••fh'· 
Pariı-Soir gazetesinin Londrada rikaya batbdır. Buna kanuini bır çare ballld 
bulunan aytan B. Sauervein Sovyet Ruya, diier mem· için de ancak Konp Wr ka· 
durumu 16yle hulisa ediyor: leketlerin de ayni karan ver- rar verebilir. Halbuki k_,... 

irtibat komitesi bu ayın ıon kinunda toplanacakhr· meleri prtile, ltalyaya petrol • 
29 unda beklenilmekte olan Su halde lngiltcreaia genq-
kararlan o tarihte almı - aevkiyabaı durdurmağa hazır letmek istediği berkiteler bl-
yacaktır. Berritelerin ıid· oldupaa bildirmiştir. Fakat yiik rtıçltiklerle kal'fllanmak-
detlenmeai hakkındaki bu ka- Romenler bu tasavvuru protes- tadır. Fakat bu yeni mübletia 
rar birkaç rtın sonraya bara· to etmekte, ulusal ekonomile- ltalyaya aOel laareketlero de-
kılmıftar. Yani ltalya busGaJer- riaia ne kadar zarara dllfti- .... imklama ..,...ı fiW Wr 
d• ,... ........ •• .... 4ıJ11J! 1 

....... ··-- .... .,,.. • .... ..ıı;.t .... ........ .... 
.. cellJc ahWlıceldlr. a. fil• ~ psfNI s••••rm• denm üamektedlr, Baaaa tpll, ı..u
..ıdana içiiılde - ..... ola• .._.,. Utemekte, hem de tere B. MN-o'in' ile dof-
nı da petrol yasafıchr. Motlrll Amerikahlar sibf kendilerinin rudan dofraya miisak•relen 
vasıtalarla, uçak Ye tanklarla de kiiıt liretle tediyab kabul giriıccektir •• 

• 
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mparator Ha· e Selase ası büyük taarruzun pek yakında 
başlıyacağını söylemiştir. ta ya ar an es· ·alındı. 

Adis - Ababa, 24 ( A.A ) -
Dündenberi Habeş kuvvetlerine 
mensup mühimce müfrezeler 
gerek şimal. ve gerekse cenup 
cephesinde Italyan mevzilerine 
g~ce hücumları yaparak düş
manı hırpalamağa başlamışlar
dır. Bu hareketlerin hedefi, 
ltalyanların erzak ve mühim. 
mat irtibatlarını kesmektir. Bu 
suretle Italyan ileri hareketi 
tamamen durmuştur. 

İleri hatlara erzak, mühim
mat ve silah nakleden Italyan 
kolları üzerine ansızın baskın'ar 
apılarak bunlar yanlarındaki 
yalarla birlikte esir alın-

maktadır. 
24 TANK ALDILAR 

J 

Askerlerdm aJnlık 
Şimdiye kadar Habeşler 

fil avında kullaıulan örtülü 
arabalar da bulunmuştur. Dönen rivayetlere göre Ital

yanlar Harrarm srar bmda kain 
Carcer dağının eteğinde bir 
uçak üssü harekesi. tesis et
mişlerdir. Buraya lazım olan 
eşya hava yoluyla getirilmiştir. 

ndekler vasıtasile yahud, 
BÜYÜK TAARRUZ 
YAKiNDiR 

.. nüllülerin şahsi fedakar
kları sayesinde 24 tane 

küçük tank ele geçirmişler-
dir. Habeşler küçük tank

rın iJerleoıesine yol ver-

imparator D. N. B. aylarına 
pek. yakmda Habeş kuvvetJe
rinin büyük mikyasta harekete 
kalkacaklarını bildirmiştir. iT AL YANLARIN 

HAZIRLIKLARI 
ekte ve sonradan bu iş 

DESİYEDE DURUM 
Adis-Ababa 24 (A.A)- Üç Harrar, 24 (A.A) - Habeş 

kaynağından alınan haberlere 
göre ltalyanlar Dagayorun 60 
kilometre c«>nubunda bulun
maktadırlar. Zannonulduğuna 

göre müstahkem bir mevzi tut
makta olan Habeşlere sal-

• dırmazdan önce ltalyan -
lar toplanmakta daha kesif 

bir kuvvete malik bulunmak 
için gelen askeri ayni yerde 
temerküz ettirmektedirler. 

RAS DESTA HAZIR 
Gene zannolunduğuna göre, 

lfarar'dan apluye giden askeı/er 

ltalyanların maksatları en önce 
Ras Destayı mağlüb etmektir. 
Ras Desta 50,000 kişilik bir 
ordu ile Arusi kabilesini tah
şid eyledıği Duludan gelen ve 
ltalyanların garb cephesine 
taarruz etmeğe hazırlanmakta 
da bulunmuştur. 

lclın gönüllü yazılan efrad 
ellerindehi dinamit kapsol
larile arkadan tanklara hü
cum ederek hayatları baha!lına 
bu korkunç harp aletini yak
makta veya berhava etmekte
dirler. Ayrıca müthiş sıcak
brdan dolayı bu tankların ma
den cidarları arasında kalamı
varak" tankçıların bizzat ter
kettikl~ri müteaddit küçük 

günlük çetin bir yolculuktan 
sonra Desieden buraya gelen 
ulaklarm bildirdiklerine göre 
Desie bölgesi harbden pek te 
müteessir görülmemektedir. An
cak bütün erkekler cepheye 
gitmiş olduklarından köylerde 
yalnız kadın ve çocuklar kal-
mışbr. 

iT AL YANLARIN YENi 
BiR ÜSSÜ 

Adis-Ababa, 24 ( A.A ) ........ 
• 

ltalyan ileri hareketinin dur 
muş olması Habeşlerin mane
viyatını yükşeltmeğe yardım 
edecektir. 

Habeş ordularmm taarruzu 
üç koldan ilerliyor. 

1 an aşmaz 

s 
· n vakaların an doğabi_ecek 
n çlar şimdi tahmin edilemez 

İngiliz gazete eri işin halline askerlerin değil dipl<;>mat
- ların çalışabilmelerini dileyorlar 

Tokyo, 25 (O.R) - Rengo 
ajansı bildiriyor: Pekin ve Tien- ı 
Çin garnizonlarının komutanı 
olan general Cong-Cenk-Yank 
doğu Hope~ ilinin. is~~klalini 
"l" n etmiştir. Yenı hukfımet 
ı a . d b fong-Çeoya üç pıya e ta uru 

.. derilmiştir. Burası Çang-
gon k . 'b" Çong-Çin ınütare esı mucı ınce 

askerlikten çıkarılmış bölgede 
elduğundan Japonya asker 
gönderilmesini protosto etmiş
tir. 

Tien - Çin şehri harb tehli-
kesine maruzdur. Burada muh
tariyet hükümelinin silahlı kuv
vetJerile resmiğ kuvvetlerin 
çarpışmasından korkulmakta
dır. Bununla beraber imdiye 
kadar bir eJ bile aiJAb abl
awnııbr. 

Mahtariyetçiler ıebir bariciae 

Nankindt Büyük Tezalıiirat 

takviye kıtaları göndermişlerdir. I hir içinde otomobilJerlc dola· 
Bunlar kendilerine tayin edi· prak propaganda riaaleleri 
len mevzileri maniasız ita-al dağıtmaktadırlar. Hopey eya-
etmiılerdir. Muhtariyetçiler ıe- Jetinin iatiklllini ilb etmuiai 

Şarbay lzmir Kül ür ve istirahat park1nın mükemmel 
Bir sure te hazırlanmış projelerini de bir ikte getirecek 

Moskova. 24 (A.A) - bmir 1 - , 
şarbayı Behcet Uz bugün Le
ningrada gitmiştir. Orada bir 
kaç gün kaldıktan sonra Av
rupa yolu ile Türkiyeye dö
necektir. 

Behcet Uu Moskovadan ay
rıhrken matbuat mümessillerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Moskovadan ayrılırken 
burada geçirdiR"im günler r.ar
fmda memleketinizle olan ün
siyetiruin arbk aranızda ken-
dimi yabancı addetmiyecek 
dereceye çıktığını söylemeli-
yim. Kültür, endüstri, ve Uray 
sahasında elde edilen muvaffa
kıyetleri gördüm. Parlak b a-
rılarınızdan dolayı sizin kadar 
müftehirim. Türk ulusunun Sov-
yetler birliğine karşı olan de
rin sempatisini bir kerre daha 
kaydetmek isterim. 

İzmir Kültür ve istirahat par
kının hazırlanmasına aid çalış-
malarda Moskova Sovyet baş
kanı B. Bulganin ile Sovyet 

Mısırda durum 
Roma, 25 (Ö.R)- Kabire

den bildiriliyor: Gazeteler umu
mi grevi tefsire devam edi
yorlar. "Ehram,. gazetesi di
yor ki: "Aran basını lngiltere
nin tazyik siyasasını protesto 
etmiştir.,, Mokattem gazetesine 
göre Ulusal parti başkanı 

Vafd partisi başkanına bir ulu

sal koalisyon yapılmasını teklif 
etıniştir. 

Stiryada 
Stahrenbergin söylevi 

Paris, 25 (Ö.R) - Avustur· 
ya asşansöylesi prens de Stah-

ranbcrg Stiryada önemli bir 
söylev vermiştir. Bu söylev iş-
çileri Avusturyada korporas
yon usulüne bağlamak için 
büyük bir propaganda mahiye
tinde idi. Önemli bir işçi mer

kezinde verilmiş olan bu söylev 
işçilerin durumunu eyileştirmek 
için birçok vaidleri ihtiva M
m ektedir. 
•••••••••••••••••••c••••••••••••••••••• .. • 
şimali Çindeki diğer dört 
eyaletin de takip edece-
ğini yazan İngiliz gazeteleri 
Japonyada askeriğ partinin 
çok kuvvetli olduğunu kayde

diyor ve her işin onun eli al
tından çıktığını gösteriyorlar. 
Vaziyetin şimdiki inkişafı, Ja
ponyanın hakikiğ dostları tara
fından teessüfle karşılanmıştır. 
Şimaliğ Çin vak'alarmdan çıka
bilecek olan vahim sonuçları 

şimdiden tahmin etmek müm
kün değildir. lngiliz gazeteleri 
İşin halline askerlerin değil, 

diplomatların çalışabilmelerini 

dileyorlar. 
Londra, 25 (Ö.R)-Şangbay

dan bildiriliyor: Bu sabah saat 
onda Pekin yakınindeki Fong 
- Çeu'da şarki Hopey eyaleti
nin istiklali ilan edilmiştir. On 
sekizi askerlikten tecrid edil
miş bölgede. c,imak üzere 25 
il bu yeni muhtariyet ida
resinin murakabesi altında-
dır • Bu illerin işyarları 
yeni rejime sadakat yemını 
vermişlerdir. Askerlikten tec
rit edilmiş bölgenin idariğ mü

fettişi ve Pekin diplomatik ve 
siyasal işler direktörü Yung
Yu-Ken de bu aradadır. Tiençin 
de, muhtariyet teşebbftsü akim 
blmıfbr. Halkın muhalefeti 
karpmada a.iler projelerini 
tuket.iılel'.U.. 

Leningrallall bir manzara 
se!<reteri B. Karpof ve kültür 
ve istirahat parkı direktörü B. 
Glandan büyük yardım gördüm. 
Burada lzmir parkının mükem
mel bir surette hazırlanmış 
projelerini aldım. İzmir ehri 
adına bu yardımdan dolayı ha
raretli teşekkürlerimi bildirir 

ve Türk-Sovyet dostane müna· 
sebetlerinin takviyesine pek 
ı:iyade hizmet etmekte olan 
Sovyet matbuatını selamlamak 
için bu fırsattan istifade ederim. 

Leningrad, 24 (A.A) - Bay 
Behçet Uz bugün Moskovadao 
buraya gelmi~tir. 

ki Eser 
• ~~L' 

J Borsa Haberleri 

Türkiye hakkında 
J - Das la11d KAM.Al ATATÜRK 

( Kamfil Atatiilkün memleketi) 
Voll A11e11st v. Kral. 

Orta elçi ve kral, Osmanlı 
İmparatorluğunun paylaşılmasın

dan kurtarılan Türkiyenin kur
tuluş savaşını anlattıktan sonra 
elde edilen memlekette mo
dern manasında bir devlet ku
rulması teşebbüsünü ifade eden 
bütün devrimleri, kanunları ve 
bunları yaşatmak üzere kurulan 
müesseseleri gayet objektif bir 
metodla incelemektedir. 

Kitabı eline alan bir yabancı, 
Atatürkün eserini ilk çağları 
olan Sıvas ve Erzurum kongre
lerinden geçenlerde yapılan 

1935 sayım hareketine kadar 
takib edebilecektir. 

Kitapta devrimle, siyasal, 
ekonomik yahut kültürel bir 
istikamet ifade eylemelerine 
g6re tasnif edılerek hem top
luca, hem de Türk devriminde 
mevcud olan ahenkliği Ye 

bütünlüğü aksettirecek bir 
surette incelemiştir. 

Kitap Türkiyenin büyük bir 
dostu tarafından yazılmıtbr. 
Hatta bu hususta bazı Viyana 
gazetelerinde .. fazla Türkiye
den yana " diye tarizlere bile 
uğramıştır. Fakat bu tarizleri 
yapanları orta elçi kralın 
kıtabındaki objektif metinler, 
deliller ve tahliller ve bundan 
başka da rakamlar, suıturmağa 
kafidir. B. Kralın Türkiye dost
luğu emrindeki bu gerçek mal
ı:eme, Türkiyeye ezberden hü
cum etmek illetinden bili kur
tulamamış olanları, samımı 

adamlarsa ikna etmeğe değil
seler, iskat etıneğe bol bol ye
tecek gibidir. 

Türkiyede dost Avusturyayı 
temsil etmekle kalmıyarak 
Türkiyeden Avusturyaya Tür
kiyede olup bıten esaslı hayat 
hamlelerinden haber götüren 
orta elçi kralı önce tebrik eder 
ondan ~.,ora büyük bir dos
tumuz olarak selamlanz. 

il - ANKARA -Von Nor
bert v. Biscboff.-

Orta elçi v. Kralın güzel 
eseri ne kadar objektif bir 
etild ye malzeme kitabı ise, 
müsteıar Y. Biachoff'wı Anka
ra11 da o kadar sübjektif tu
hllm111 bir dayıu ve dlf6nc• 

_llitaWar. 

DUn Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

17 
11 

730 S Süleymano 8 
441 Alyoti bi. 10 
272 M J Taranto 10 
229 Ş Riza Halef 9 50 
220 lnhisa: ida. 6 
194 S Celardin 1 O 50 
174 Manisa B Ko 12 50 
156 S Gomel 8 

75 R Kohen 12 
60 M Sipahi bi. 11 
33 Albayrak tic. 9 50 
32 Ş Bencuya 1 O 25 
24 Hikmet Besi. 11 50 
13 E Feber 11 
1 O L Galemidi 11 50 
9 Koo ittihadı 10 75 

2672 Yekiın 

11 2s 
13 
6 50 

13 
16 
11 
12 2s 
12 
9 50 

11 
11 50 
11 
11 50 
10 75 

442249,5 Dünkü satış yekünu _ 
444921,5 Umumi satış yekünu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
467 Muhtelif 3 50 13 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1 403 ton Buğday 7 25 1 3
1 100 Arpa 4 87 5 4 8 

122 Susam 15 15 
100 P. çekirdeği 2 70 2 70 
17 balye pamuk 46 46 

258 K Palamut 390 520 
.......................................... 

Türk devrimine ve onun 
ıanb şefine yaşit devrioıler 
ve şefler arasında değil de 

Türk tarihi ve insanlık ,eflerİ 
arasında yer ve ölçü veroıek, 
işte B. Biscboff'un hareket 

noktası bu olmuştur. 
Kitapta Türk miJleti tarihinin 

muhtelif devirmlerindeki çıkıt 
ve yayılışları ile ele ahnarak 

kurduiu devletlerin ve kültür
lerin karakteristiği veriJoıektc· 
dir. 

Ayrıca, Türk devrimi ve ~~: 
nun siyasal, ekonomik ve ku 

.. b' ktürel amaçları hakkında su JC 
te

tif olmakla beraber çok en 
resan mütalealar vardır. k 

Mesela· kapitülasyonlar ha -
' p.v-

kında yazılan satırları ve .. a-
rupanın bu eski ve ağır gun 
hını bir Türk bile Michoff'taıı 
iyi yazamaz.. 

Ankarada Türklüğü ıeverelı 
Türkleri tanımak istiyerek ~ .. 
zılmıı bir kitapbr. Onu d•.-,. 
manca bilen Tirldere ta 
ede . 
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Fakat heyhat ki bir anayım! Yavru-1 

l d ı· · · k · t · t Altınord u O - l Demirspora, lzmirspor O - 3 
arımın saa e ı ıçın yaşama ıs erın1. B (.., .. t d h .. k ş k ı· ucaya, :.oz epe e u men ar sporaga ıp 

- Evet ! Buna şaşırıyor mu- Kraliçe vücudunu sarsmak 
•unuz?. Etrafımı bir çok düş- istiyen düşünceye mani oldu. 
lbanlar sardı. Gece gündüz Rojyeri sarardi ve boğazından 
kralı da emniyette bulundur- ftrlamak istiyen iç çekişini 
lllak lazım.. işte bunun için zorlukla tutabildi. 
korku ve endişe geçiriyorum. - Benim için ne gibi bir 
Giz.ti entirikaları siz bilmiyor- hizmette bulunacağınızı söyle-
•unuz... meden evvel ne yapmak fik-

Pardayan Devinyer pansiyo- rinde olduğumu söyliyeceğim. 
bunda bütün sırları bildiği için Fakirsiniz ... Zengin olacaksınız. 
fesat ocağını hatırl.ayarak deh- Feleğin kahrından kurtulacak-
fetten titredi. Kraliçe sözünde sınız. Şimdilik sizi yirmi bin 
devam ediyordu. franklık bir irad ile Luvr sa-

- Eğer yalnız benim için rayında bir memuriyete tayin 
01nıuş olsaydı şimdiye kadar ediyorum ne dersiniz? 
düşmanlarımın eline kendimi - Ne diyeyim madam! Göz-
tealim ederdim, Fakat heyhat lerim kamaşıyor. 
ki bir anayım l Yavrularımın - Şövalye siz kılınç sabibi-
laadeti için yaşamak isterim. siniz böyle bir vazife ve me-

Pardayan heyecan eseri S!ÖS· muriyet vermek kral ve kr~li· 
lermiyerek : 

çeierin vazifeleri iktizasından
- Madam f zannedersem 

1. k dır. 
ııe ılıcile yardım etmiyecek Bu lakardı üzerine ku!ak ka-
~ç bir jantiyom tasavvur edi- bartan Pardayan : 
enıez. Bir ana ayni zamanda 
k - Pekala! Bu vazife nedir? raliçe olursa insaniyet noktai 
'tlaz.anndan bir mecburiyet olan 

Ç
bu yardımı kimse reddedemez. 

ünkü bu bir ödevdir. 
- Demek ki bana karşı 

~anlınnı fedadan çekinmiyen 
Jlntiyomlanm meyanına ğir
lllektea çekinmiyoraunuz öyle 
mi ? 

b - Hayır, madam. Ben ica
ında sizin için ölürüm.Benim gibi 
f~lcir bir adamdan ne gibi bir 
h1Ztnet beklediklerini söylemek 
lülfünde bulunurlar değil mi? 

Dedi. Katerin bir saniye 
kadar sustu. Rojiyeri terleyen 
yüzünü sildi. Çünki kraliçenin 
Pardayana havale edüceği va
zife çok müthişti, kraliçe sesi
ne ve sözüne daha ziyade te
sirler vererek: 

- Bay, size karala düşman 
olan b rçok kimselerin bulun
duğunu söylemiıtim. Bunların 
ıimarıklıkları günden güne ar
tıyor. 

- Sonu var -........... 
Kadın uçman 

Rio de Janeiro, 25 {Ö.R) -
l<adın uçman Joan Baten saat 
11,40 da buraya varmış ve süel 
~çak kuvvetleri başkanı tara-
1rı;an selamlanmıştır. 

ıvıacar yahudile ri 
Budapeşte 21 - Macariı

!'nda yahudi aleyhtarı talebe-
~r tarafından yapılan nüma
Yışler bir haftadır devam edi
Yor. Yahudiler birliği dartılfü
kun direktörlüğüne ve başve-
lletc yazdıkları yalvarmada 

•rtık bu nümayişlere nihayet 
deri_!nıesini, Macar yahudilerine 

e oz evlad nazarile bakılma-
~-~ı, siyasete karışmak ısteme

hderini bir Macar gibi bu 
~enılekete bütün mal ve caa

rı ile çalısacaklarım ve Ma-
İ'r evladı olduklarını bildirmiş
trdir. 

Otobüs kazası 

Küçük Haherlr: 
Tettı,ıer 

Mülkiye müfettişlerinden Bay 
Hikmet teftiş için Aydına git

miş ve mülkiye müfettişi Bay 

Osman Nuri Muğlanm Dadya 

kazasındaki teftişlerinden dön· 

müştür. 

TaJlnler 
Finans bakanlığınca varidat 

genel direktörlüğü ikinci sınıf 

mümeyyizlerinden Mustafa T ev

fik lzmir tahakkuk müfettişli
ğine atanmıştır. 

Şapka kanununa 
muhalefet 

Basmahane caddesinde Os-

man oğlu rençber Mustafa ba
şına şapka kanununa aykırı 

olarak Bere giydiğinden tu

tulmuştur. 

Bir istatistik 
a· ilimizde hayvan, hayvan mad-ırınci Kordondan geçen 

10för lbrahim oğlu Hasan ida- deleri ve hayvancılık işleri hak-
~sindeki otobüsü Ömer oğlu kında bir istatistik hazırlaml-
hasana ~arP,brmış ve başından ması Tarım bakanlığından 11-

.talanmasm,a sebebiyet ver· baylığa bildirilmiştir. 
llııştir 
J\ · Bir tabanca çahnmı, 

dliyenin elektrikleri Karşıyakada Bostanlıda Gi-
t Adliye dairesindeki elektrik ritli Şevki oğlu Hüsnünün ev-
t~l•isatınm fenni olmadığı anla-
iç-nııştır. Fenni tesisat yapmak de bulunmadığı su ada giren 
y ıra yakında İcab eden keşif hırsız tarafından bir tabancası 

•• ~Ptırılacaktır. · çalınmıştır. 
•••• 

"~······································································ ........ . 

ıvıacaristanda bütün bir 
Şehir halkı zehirlenmjş 
~ehirlenenlerin sayısı _7,000 kişiyi 
ulmuştur. Zehirleyiciler bulundu 

ta:ud:peşte; 21 - Muricyada bütün şehir halkıp,da zehirlenme 

111 •Yetı görülmüş ve zehirlenenlerin miktarı 7,000 kişiyi bul-
Uştur HAd• . h b 1 • bit · a ıseyı a er ~ an >ç, tüze ve sağlak bakanlarının 

"at Z.at Yaptıkları tahkikat neticesinde büyük bir un fabrikaaıaan 
'ili abaşısı Molnar tarafından unların içine kurıun. karıt~"~~ 
1-( aşılınışhr. Fırınlardaki ekmek ve . u~la~ muaade~e. .~cblmışhr. 

trtaraffen imdadı sıhbiler g6nderdm!ttir. Yllz ~ı olmüştlir. · 
U'ata iiôıa~ we ·nç amele tevkif eclilmiftir. 

Lik şampiyonasının ikinci 
b.tfta maçları hu pazar gunu 
tam bir bahar havası içinde 
oynandı. Fakat maç ar nisbe
ten ehemmiyetsiz olduğu için 
stadyum geçen haftaya naza
ran tenha sayılabilirdi. 

ALTlNORDU-OEMIRSPOR 
Günün ilk maçım yapan bu 

iki takım sabah saat 10 da 
karşılaştılar. Altınordu tam 
kadrosuy!e çıkamamaştl. Bu"un 
için yeni gördüğümüz Demir
spor takımının ne netice ala
cağı merak ediliyordu. Filvaki 
lzmir şampiyonu bu lcadrosiyle 
Demirspora bir türlü gol 
atamıyor heklenen beticeyi 
elde edemiyordu. Demhspor 
iyi mukavemet ederek ve canla 
oyunile devreyi golsüz berabere 
bitirmeye muvaffak oldu. 

ikinci devrede A 'tmordu 
daha hesap!: oynuyor ve mut
laka kazanmak icabeder dü
şüncesile Demirspor kalesine 
sık sık dayanıyordu. Nihayet 
bir gol atabildi ve artık oyu
nun bu neticesini dekiştirmt:· 
den bu maç sona erdi. 

GÖZTEPE-ŞARKSPOR 
Şarkspor eksik kadro ve 

nizamsız oyuncu1arla sabaya 
çıkmıştı. Hakem bu vaziyet 
karşısında Göztepeyi hükmen 
galib addetti. Nizami olarak 
sahaya çıkmış olan oyuncula
nn sayısını bilmedi~imiz için 
bu kararın isabeti hakkında 
birşey yazamıyacağız. 

Fakat ne de olsa çoktandır 
bir keşmekeş içinde bulunan 
Şarksporun hala vaziyetini dü
zeltememesi varaır ki bu şa
yanı tessürd\,r. Şarksporun 
kendisini toplıyara'k bundan 
şonraki maça diğer t.ııkımlar 

gibi tam ve nizami kadrosu ile 
çıkacağını ve kümedeki eski 
yerini alacağını ümid etmetc 
isteriz. 

Bu vaziyet üzerine diğer ma-

Çırçır 
••••• 

ithaline müsaade 
Edilecek 

Çırçır fabrikalarına bir mik
tar Çırçır topu ithaline müsaa· 
de verilmesi takarrür etmiştir. 
Ekonomi bakanlığı ilgili fabri
kaların Bakanlığa on beş güu 
zarfında bat vurmalarını sonra
dan yapılacak müracaatların 

nazara ahnmıyacağını Türko iı 
lzmir şubesine bildirmiştir. 

Bulgarlar 
Koıa,ı·k gösterecekler 

1 

Almanyaya Bulgaristan yo· 
liyle gönderilen Türk yumurta
larrndan Bulgarlar baytar şe.ha.
detnamesi istiyorlardı. Hükiı
metimizin yaptığı terebbüs üze-
rine Bulgarlar bu taleplerinden 
vazgeçmitler, yalmz bu mua
mele Türkiyeye tatbik edilece
ğinden Türk ihracatçıları iuenıe 
şehadetnamesi g9stermeğe 
meçbur tutulacaklardır. . 

C. H. Partisi 
Büyük.cami kongresi 

Pazar günfi sabahısaatonda 
C. H. Partini Burnava bUyUk 
cami kongresi vilayet parti 
idare heyeti azasından bay 
Enver ve Burnava baŞkanı bay 
Cemal Kavukçuoğlunun baş
kanlikları altında yapılmııtır. 

Büyükcami · otağı · baıkaıu 
ba1 Taluiaı 11eaelik rapol'UDa 
oka,.arak dilekler ~t '""'"919 
ye yeni •~ime geçilmiftir. So
nunda idate bey~ti Jlyelilderine 
bay Tahsin. bay ·Baha; b.-y 
Mustafa seçilmiflerdir; · .h • - • 

çın zamanı gelinceye kadar bu 
iki takım sahada bir egzersiz 
maçı yaptılar. Ve Göztepe 7 
gol attı. 

IZMIRSPOR - BUGA 
Günün son ve mühim kar

şılaşmasmı yaptılar. Buca bu· 
gün geçen haftakinden kuv
vetli çıkmıştı. lzmirsporda Zih· 
niyi muhacim hattına, Adnanı 

müdafaaya ve Ismaili de takı
ma alarak en son ve kudretli 
kadrosile çıkmıştı. 

Oyun güzel ve seri baş

ladı. Bilhassa lzmirspor çok 
sık hücumlar yaparak ge
çen hafta olduğu gibi baş
langıçta iyi bir netice almak 
istiyordu. Fakat Bucalılar bu 
saldırışlara çok canlı oyunla
riyle mukabele ederek tek bir 
gol yaptırtmıyorlardı. Nihayet 
devrenin ortalarına doğru 

lzmirspor Etemin ayağından 
ilk golü çıkardı. Bucalılsr bun
dan yılmadılar ve devreyi bu 
tek gol farkla bitirdiler. 

ikinci devrede lzmirspor ek· 
seriya bakim ve Buca nısıf sa
hada oynıyarak Reşadın ve 
Zihninin yaptıkları iki golle 
oyunu 3 - O galip bitirdiler. lz-
mirsporun bu kadrosunda şim
dilik antrenmansızlık göze çarp
maktadır. 

HALK STADINDA 
( B ) takımlarından Altmor· 

du 1 - 3 Demirsporu yenmiş, 

lzmirspor - Buca 1 • 1 berabe
re kalmış, Şarkspor gelmediği 
içın Göztepe hükmen galip 
addedilmiştir. 

•••••••••••••••••• 

lstanbul maçları 
ltanbul 25 (Özel)- Lik maç

larına bugün şehrin üç muhtelif 
stadında devam edilmiştir. En 
mühim maçların sonuçları şun-
lardır : lstanbulspor-Galatasa
rayla O - O berabere kalmış, 
Fener bahçe 9 - O Bey kozu; 
Güneş de 2·1 Vefa takımını 
yenmişlerdir. 

Bir~enelge ...... 
Zecri tedbirlerin 

tecimimizüzerinde 
tesiri 

Milletler cemiyetine dahil 
bulunan hükumetlerin İtalya 
hakkında tatbik edecekleri 
zecri tedbirler için neşredilen 
kanun üzerine Türkofiı, iç 
ve dış kolJarına bir genelge 
sröndererek tecim erlerimizin 
dikkat etmeleri lazımgelen 

noktalan izah eylemiştir. Bizim 
incelemelerimize göre, zecri 

tedbirler1n tatbiki, ihracatçıla
rımızı hemen hemen hiç muta
zarrır etmemektedir, Çünkü 
zecri tedbirler arasında bulu-

nan ithali, ihracı ve yapılması 
menedilen şeyler~en çoğu mem
leketimizi ilgilendirmemektedir. 

· Milli mahıu11erimi% arasında 
bulunan .'ve . dış pİfasalarda 
sat.lan malJarımızden zecri ted
birlere dahjl olanltJrı canlı 
hayvanlar, manganez ve krom 
madenleri ve hurda demirler
dir. Hurda demirlerin ihracı 
eıaıen önceden menedilmiş bu
lunmaktadır. Eldeki istatistik
lere göre de memleketimizden 
c~nlı hayvan ve d_iğer iki ma
denin umum ihracaf Dİ•betin-

. dea ltıalyaya laabef ec1- ıo.... 
p-R ~as-ıclfr. Bti lldmaa cLa df. 
~I' -piy .. alardi k9laylılda sarf
edilecetl mbb~kliak. iGrlibe)(':' · 
te-Cir.. ı : ' ·: 

--------
Gap· r-nhı' n:alların açık 

,rttırma ilanı 

Tire icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün T"" ol
duğu bir bap hane ve on bir 
dönümlük zeytin ve incir bah
çesinin üçte bir hissei şayia~ı 
gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası Tire kurtuluş mahallesi 
Akyol caddesi ve Hisralık 
köyü timarı Köyaltı mevkiinde 
takdir olunan kıymet: Hanenin 
üçte biri 167 lira zeytinliğin 
üçte biri 200 lira. Arttırmanın 
yapılacağı yer, gün, saat: 24-
12-935 Salı saat 15 Tire ic-ra 
memurluğu. 

1 - işbu gayri menkulün 
açık arttırma şartnamesi 23-
11-935 tar hinden itibaren 

numara ile icra daire· 
sinin munyyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan 
fa%1a malumat almak istiyenler 
işbu şartnameye ve 935/579 
· asya numarası ile memuriye

timize müracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için 

yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya mitli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. "124,, 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı :;ahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için-

de evrakı müsbiteleriyle bir
likte memuriyetimize bildirme-
leri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu siciliyle sabit ol· 

madı \.a satış bedelinin pay· 
]aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır· 

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu mallimatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 -- Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl-

dıktan sonra en çok arttarana 
ihale edilir. Ancak aı tbrma 

bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağma 

rüçhani olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil-

miş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok arttı-

ranın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün 

daha temdit ve on beşinci gü
nü ayni saatte yapılacak art-

tırmada bedeli sataş istiyenin 
alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklaların o · gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttıraua ihale 

edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve 
sabş talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve
ya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arıetmiı olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı 
olmaz, veya bulunmazsa he
men on beş gün mUddetle ar·· 
tırmıya çıkarılıp en ~ok arttı
rana ihale edilir. iki ihale ara
eındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap olu
nacak faiz ve diğt:r zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksı
zan memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur, "Madde. 1 33. 
baDe ve zeytinlik yukanda 
.,e.l•rUen 24-12-935 tarilafacl• 
Tire icra memurlvjv oda•oda 
itbu .il•n ve glfsbrilen 11rttırma 
ıartnameıi dairesinde aatılacafı 
ilin olunur. 3811 3510 

Herkesin beğendiği, ucuı gayet 
parlak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E "'mpulüdür 
Yalnız bir defa tecrflbe etn1ek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde nrayınız 

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

Müjde 
Okumadan 

Geçmeyiniz 
Meşhur tandar kebabcısı mer· 
hum Besmeleci Bay Hüseyinin 
aynı nefasette tandır kebabını 
kuzu başlarını ve tandır güve· 
cini baklava ve saireyi ya
pan kalfası Ali usta ızmir 
Birinci Belediye sokağında 
6 numaralı dilkkinda 26 tetri· 
nisani 935 çarıamba gününden 
itibaren işbu yemekleri yap· 
mağa başlayacak lokantadaki 
temizlik ve yemeklerin nefa· 
seti teşrif buyuracak veya 
yemeği dairelerine ve dük-
kanlarına getirtecek olan 
muhterem müfterilerin tecril
beleri ile sabıt olacakbr. 

2-3 (3509) s 7 

lzmlr bı:ledlyeslnden: 
- Beher kilosu üç kuruş 

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

menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakasının bir sene· 
Jik icarı başsekreterlikteki şart
namesi Vt!çhile 6-12-935 Cuma 
günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilecektir. lıtirik 
için dörl liralak muvakkat te
minat makbuzile söylenen gOn 
ve saatta komisyona gelinir. 

2 - Kırk lira bedeli mü
hammenli Halimağa çarf&lıDda 
yeni yoldaki iki sayılı dükki· 
uın bir senelik icarı baııekre• 
terlikteki şartnamesi veçbile 
6· 12-935 Cuma günü saat onda 
açık artırma ile ihale edile
eektir. iştirak için üç liralık 
muvakkat teminat makbuıu ile 
söylenen gün ve saatta komis
yolla müracaatları. 

21, 26, 30, 4 3780 (3490) 
- Ramazan münasebetile 

fırınlarda çıkarılacak pidelerin 
beheri iki yüz elli gram ağır
lığında olacak ve beheri üç 
buçuk kuruştan satılacaktır. 
Alakadarlarca bilinsin. 

3827 (3513) 
- Hava gazı fenerlerinde 

kullanılmak üzere muhtelif 
numarada on bir bin adet hava 
gazı amyandı başsekreterlikte· 
ki şartname veçhıle 13/12/935 
Cuma gUnU saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Umumi bedeli muhammeni 
bin yedi yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruştur. iştirak için yOz 
otuz dart Jir•lık muv•kkat te
minat makbuzu veya bltnka 
teminat mektubu He sSyJeilen 

JlÜn ve saatte . kom~S'~o •. ~· '' 
geliflir. • ·. · · 
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Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 
F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 

Telefon: 3937 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sili AT Balıkyağı 

Norveçyanın beılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıs Yeri • 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

428 Numaralı Çırp ZiraA Kre· 
di ooperatifin en : 

428 Numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 
( 59,000 ) kilo arpa üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü 
ile satışa çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpanın beher müzayede kaimesi için ( 90 ) 
liradır. 

ihale 27 ikinci teşrin Çarşamba günüdür. 
14-17-19-21-22-24-25--26 3698 ( 3443 ) 

Çırpı zirai kredi kooperatif in-
den: 

23-11-935 de ihalesi ilan edilen 75,000 kile buğdaya verilen 
fiat haddi layık gör!ilmemiş olmakla mezkur ihale 27-11-935 
çarşamba gününe uzatılmıştır. 3822 (3515] 

' . 
453 Numara ı Hamidiye Zirai 

Kredi kooperatifinden: 
453 numaralı Canlı [Hamidiye) Bayındır Zirai kredi koo· 

peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğday 
açık müzayede usulü ile satışa çıkarılmıştır. Talipler şartna

meyi Canlı {Hamid ye) de kooperatif binasından Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilir1er. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday için 
· (19600) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 

14-15-18-21-23-26-27 3697 (3442) 

• • 
-

Kadastrosu yapılmağa başlanmış olan Alireis mahallesindeki 
gayri menkuller!~ bu gayri menkullerde ayni hakları bulunanların 
yıkık minarede Saçmacı Hamam sokağında 20 numaralı binada 
kadastro komisyonuna ilan tarihinden 15 gün sonra her hafta 
salı, çarşamba, perşembe günleri müracaatları ve müracaat etmi
yenlerin ayni hakları 2613 sayılı kanun hükümlerine göre komis
yonca basıl olacak kanaate göre kayıd ve tesbit olunacağı ilan 
olunur. 3826 (3514) 

--= 

Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 Jiraya satılıktır. 

Yeni yapılmıştır, Şehir ga
zinosile denize çok yakından 

, nezareti vardır. Bahçesi ge
niş, havası günesi, ziyası 

boldur. Her türlü konforü 
haizdir. Senelik iradı 650 
liradır. Müracaat yeri Büyük 
Kardiçah Hanı numara 66 

Telefon 3118 r 15-1 ] 

Eczacı istiye ere 
Muktedir diplomalı bir eczacı 

eczacılık veyahut müdürü mes

ullükle iş aramaktadır. İstiyen
Jer Yeni Asır gazetesinde çin
kograf bay Zekiye müracaat· 
Jarı. 2-5 (3507) 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
a yenehnnesinde hastalarını 
kabul eder. (3436) 

Satdık ev 
Namazgah civarında Sarım· 

sak sokağı Tahtahmesçit kar· 
şısında 89 No. da altı odalı 
iki salon iki koridor bir kiler 
bir yemek odası ve mutfak bir 
kızma hamam ve soğukluğu 
bir bodrum ve müteaddit yer· 
Jerinde suyu bir büyük bahçeyi 
havi ev satılıktır. Talib olan· 
Iarın mezkur hanedeki sahibi 
bay Rifata müracaatları ilan 
olunur. 3-5 (3500) 

T envirabnızda 
. 

yenı çıkan çifte ispiralli 

Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yen· te zilat ı fiyatlar 
• e vı 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

l 1eştemalcılar 77 - 79 
Tel. 3332 

,... e • an ueçmey nız 
• • • e ervea çınız 

"HERVEA,, derilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik· 
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra m üstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese

sinin; hmir mümessili G. D. Giras 
Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu

racılar Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
' Posta kutusu 234 Tel. 2413 

TER._ 

Kati yen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 1 
eder. Elbise Ye çoraplanaızı uzun müddet yeni olarak saklar. t 

l\'lilli Emlak Müdüriüğünder "' 

Tepecik dar sokağında 14, 12 No. Iu odalı arsa 50 
,, Sürmeli sokağında 50 eski 44 taj No. lu dükkan 400 
,, ,, ,. 77 eski 67 taj numaralı dükkan 
,, ,, ,, 48 eski 42 taj numaralı dükkan 
,, ,, ,, 49 eski 39 taj numaralı dükkan 

Kahramanlar ikincibahçıvan sokağında 9-9 taj No. lu baraka 80 
Darağaç Papağan sokağında 7-11 numaralı dükkan 150 
Şehitler altın sokağında 11 taj numaralı ev 80 
Salhane 9 eylül sokağında 138 eski 116 taj numaralı ev 50 
Çarşı tahmis sokağında 6 ve 6-1 eski 16 taj No. lu mağaza 650 
Bornova şadırvanlı çarşıda 21 eski 5 taj numaralı dükkan so· 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ikinci tertip 
mübadil bonosile ödenmek üzere mülkiyetleri artbrmıya konul· 
muş ise de haddi layıkile alıcı zuhur etm diğinden ongün müd
detle uzablmasına karar verilmistir. 

:1!6 ·re,rlnlsanı t93 & 

Jzmirlilerin evgi i 1 acı 
ORiZO EMAL 

Grip, nez)e, bronşit gibi hastalıklara .kar.şı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz.·· 

" 
lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Aakar• 
Anaf arta fır 

Cadd•ti 
Kınacı tf•P 

Nu.5 Tet.1426 

İnşaatınız i9in atidekiibtiyaçJarınızı pek nomıı f iyatlorlıı 
temin etmek istertieniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 

li 

eri 

Aiıcılann 2-12-935 Pazartesi günü saat 14 de milli emlak 
!11ÜdüriY.eJ!.n~_ ll1üteşekkiLko!J11SYOJla,Lmüracaatları. 3818 3512 a.;~~~~~~~~ .. -•liıJIUD~~ li~imil 
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Fıa1e1Ji ~Fe rc o ~. V. J Oliver Ve Şii. Öksürenlere: KATRAN 
Vapur Acentesi ~~. F. H. Van Der • LIMiTET 

ROYALE NEERLANDAıs Zee & Co. Vapur Acentesi Doktor 
KUMPANYASI SOFIA motörü Halen limanı- CENDELl HAN BiRİNCİ 

mızda olup Anvers, Rotterdam 

Kemal Sa~ir CERES vapuru elyevm !ima- Hamburg ve Bremen için yük KORDON TEL. 2443 
nırnızda olup 26 ikinci teşrinde almaktadır. THE ELLERMAN LINES L TD. 
Anvers, Rotterdam, Amster· AMSEL vapuru Halen !ima- Liverpool Hattı 
dam ve Hamburg limanları için nımızda olup Anvers, Rotter- OPORTO vapuru limanımız-
Yük alacaktır. dam, Hambur~ ve Bremen için olup Liverpol ve Svanseadan 

ORESTES vapuru 30 ikinci yük almaktadır. tahliyede bulunmaktadır. 

SARAÇOGLU 
Memleket hutanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

teşrinde beklenmekte olup yü- A VOLA vapuru 9 ikinci BULGARIAN vapuru 18 son 
k· teşrinde bekf Pniyor. Hamburg 0 nü tahliye ettikten sonra k teşrinde gelip 20 son teşrı"ne n Bremen ve Anversten yü 

Urgas, Varna ve Köstence çıkaracaktır. kadar Liverpool ve Glaskov 
limanları için yük alacaktır. HANAU motörü 11 ikinci için yük alacaktır. 
FAUNA vapuru 2 bir nci ki- teşrinde bekleniyor. 15 ikinci ROUMELIAN vapuru ikinci 

Evi Karantina tram•ay cad
desi No. 596 Tel 2545 

nundan 5 birinci kanuna kadar teşrine kadar Anvers, Rotter· teşrinin sonunda beklenip Li-
Anvers, Rotterdam, Amsterdam dam, Hamburg ve Bremen için verpool ve Svanse'dan yük Doktor 
Ve Hamburg limanları icin yük yük alacaktır. tahliye edecektir. 
•l MACEDONIA vapuru 25 F h • ı k ~ acaktır. Londra-Hull hattı 

ikinci teşrinde bekleniyor. 30 a rı şı 
UL YSSES vapuru 2 birinci ikinci teşrine kadar Anvers, 1. BULGARIAN vapuru 18 

kanundan 5 birinci kanuna ka· Rotterdam, Hamburg ve Bre· son teşrinde Londra ve Hull- İzmir Memleket Hastanesi 
dar Anvers, Rotterdam, Ams- men için yük alacaktır. den gelip tahliyl'ce bulunacaktır Rentken mütehaassısı 
terdam ve Hamburg limanları American Export Lines OPORTO vapuru ilk kanun Her Nevi RONTKEN 
için yük alacaktır. Nevyork iptidasında dönüp Londra vo Muayeneleri 

HERCULES 13 b. EXCELSIOR vapuru Halen V El kt "k T d il . vapuru ı- Hu_ll için yük alacaktır. e e rı e eav en 
t" limanımızda olup Nevyork için bilh 
ınci kanunda beklenmekte yük almaktadır. The General Steam Vu·i· Yürüyemiyen ve assa 

olup yükünü tahliyeden sonra nation co. Ltd. RAŞİTİK çocuklara Ultra • B EXMINISTER vapuru 12 " 
ur1as, Varna ve Köstence ikinci teşrinde bekleniyor Nev- PETREL vapuru 19 son teş- Viole tatbık ve Rontken 

liıı:ı;ı ,Jarına hareket edecektir. york için yük alacaktır. rinde gelip 21 son teşri ne ka- ile KEL tedavileri yapılır. 
SVENSKA ORIENT LIEN EXERMONT vapuru 18 ikinci dar Londra için yük alacktır. İkinci Beyler sokak fırın 

FREDENBORG vapuru 25 teşrinde bekleniyer. Nevyork NOT : Vürut tarihleri, va- karşısı No. 25 
ik:nci teşrinde beklenmekte için yük alacaktır. purların isimleri ve navlun üc· Telefon: 2542 
olu "l yükünü tahliyeden sonra EXARCH vapuru 30 ikinci retlerinin değişikliklerinden me H 3. (182) 
Ro tterdam, Hamburg,. Gopen- teşrinde bekleniyor. Nevyork suliyet kabul edilmez. ., __________ .... 
lıage, Dantzig, Gdynia, Oslo, için yük alacaktır" 
Goteburg ve İskandinavya Ji- EXECUTIVE vapuru 15 bi-
lllanlaıı için ylik alacaktır. rönci kanunda bekleniyor. Nev-

GOTLAND motörü 29 ikinci york için yük alacaktır. 
EXILONA vapuru 31 birinci 

teşrinde beklenmekte olup yü- kanunda bekleniyor. Nevyork 
~Ünü tahliyeden sonra Rotter- için yük alacaktır. 
aın • Hamburg • Copenhage· Service Direct Danubien 

Dantzig - Gdynia • Goteburg- Tuna hattı 
!J.slo ve lskandinavya limanları 
•çın yük alacaktır. ALISA vapuru Halen lima-

nımızda olup Beograd, Novi· 
ERLAND motörü 14 birinci sad, Komarno, Budapeşte,Bra• 

k~nunda beklenmekte olup tislava ve Viyana için yük 
Yukünü tahliye ettikten sonra alacacaktır. 
Rotterdam, Hamburg, Dani- Arment Deppe - Anvera 
lllarka ve Baltık sahilleri için ESP AGNE vapuru 5 ikinci 
Yük alacaktır. teşrinde bekleniyor. Anvers 
SERVİCE MARIT1M ROUMAİN l1irekt için yük alacaktır. 

OL TUZ vapuru 3 birinci ki- ARMEMENT H. SCHULDT 
lltında Köstence, Suliyna, Ga- Hamburg 
las limanlan için yük alacaktır. HANSBURG vapuru 8 ikinci 

, PELEŞ vapuru 18 birinci teşrinde beklenıyor. Anvers, 
kanunda gelip 19 birinci ki- Rotterdam ve Hamburg için 
n d yük alacaktır. 
tın a Malta, Cenova, Marsilya DEN NORSKE Middelhavs 

Ve Barselonaya hareket ede• 
tektir. yolcu ve yük alır Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

NIPPON YUSSEN KAISHA OSLO 
BANASERAS nıotörü 21 

kumpanyası 
TOYOHASHl vapuru J 5 ikinci teırinde bekleniyor.Dun· 

b· kerk ve Dieppe için yük ala-
lı irinci kanunda Singapor,Şang- caktır. 
ay, Kobe, Moji, Osaka ve Johnston Warren Lines 

Y
1
okohama limanlan için yük Liverpool 

a acaktır. QETRNMORE vapuru 4 
IJandaki hareket tarihleriie ikinci teşrinde bekleniyer. Li-

tıavlıınlardaki değişikliklerden verpool ve Anversten yük çı· 
acentemiz mes'uliyet kabul et- karıp Burgas, Köstence, Galaç 
lllcz. ve Braila için yük alacaktır. 

1 
Fazla tafsilat için ikinci Kor· Vapurların isimleri, gelme 

c tarihleri ve navlun tarifeleri 0 nda Tahmil ve Tahliye binası a hakkında hiç bir taahhüde gi-
ı/ı{asında 72-4 numarada rişilmez. 
t A_ TELLi Sperco vapur acen- N V W F H · V D ı . . . . anrı an er j •gına müracaat edilmesi rica Zee & Co. 
0 

Unur. Birinci Kordon Telefon No. 
Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

' : .. _. 1' (:~ - : • • ... 'l ı 1 ~ • 

Umum Hastaların . azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

11 eticesi lüzuır. gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 

hdoğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
azları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 

lııkları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
llJüteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
İçin korsalar. 

L 
TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 

1 E RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
11e MuTEHASSISI 

t"a.h ri BizaJ 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakaoı Midhat bey 

lzmir Cumhuriyet 
tl Uıı~i . iğin<" en; 
811 Açık eksiltme suretile lzmir Adliyesi için 2S ton kok kömürü 
Ptı·~ın alınacağından isteklilerin 30-11-935 ııününde saat 10 da 
t llddeiumumilik dairesindeki komiayona mahsusa müracaat 
tıııeleri ilin olunur. 17-20-23-26 3735 (3473 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

s. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

. Depo: 

Şifa 
EcLanesi 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar· 

Beyo.., tunda Bristol otelinde 

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

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

Bütiln bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

SÜMERBANK 
GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

Avrupa ve Amerikanın yüksek fen mekteplerinden, üniversi
telerin kimya fakültelerinden, dört senelik yüksek mensucat mek

teplerinden ve teknikum derecesindeki ihtısas mekteplerinden 
1933, 1934, 1935 mezunlarının Sümerbank müesseseleri ve fab
rikalarında istihdamları düşünüldüğünden, bunların aşağıdaki 

vesikalariyle, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğüne, Istan· 

bulda Sümerbank Istanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları lü· 
zumu ilin olunur. 

Müracaatların yukarısına, sair müracaatlardan tefriki için "M.E,, 
işareti konulması. 

Hüviyet 

T ercümei hal 
Diploma kopya.11 
Askerlik hizmeti 
Bildiği ecnebi diller. 
iki tane res:m 

• 26-3-10 3813 (3517) 

HAKKI EKREM 

Kina Lütfi 

1-8 
(3429) Sa. 

Yirmi senedenberi mevküni ve töhretini mu· 

hafa7.a eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olauların cau kurtaranıdır. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl 

ÇUnkl 

: Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

: Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş· 

larına tavsiye ederler. 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene p'yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çoıitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınıı. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

Devlet demi~yorllarından: 
Aşağıda yazılı gayri menkuller, 10-12-935 Salı günü saat 15 

de lzmir - Al~ancakta 8 inci işletme binasında açık artbroıa 
usulü ile ve üçer sene müddetle ayrı, ayrı kiraya verilecektir. 
isteklilerin aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat ver
meleri ve işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair be
yannamelerle aynı gün ve saatte Alsancaktaki komisyon reisli· 
ğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Çatal, Horsunlu ve 
Keçiborlu istasyonlarında, istasyon yazıhanelerinden parasız 
alınır. 

Mevkii Cinsi Muhammen 3 senelik 
Kira bedeli lira k. 

Çatal istasyonu 30 dönüm tarla 170.00 
civarında. 
Horsunlu istasyo- 2 dükkan ve bir fırın 25,00 
nunda. arsası 91 metre 

murabbaı 

mu. teoıinat 
lira k. 

12,75 

1,88 

Keçiborlu istasyonunda 2 No. lı baraka 108,00 8,10 
23 26 3795 ( 3499 ) 

- Muhammen bedeli beher 4,5 kiloluk bir topu 515 kuruş 
olan çuval tamirine mahsus 700 kilo gram iplik 6 - 12 • 935 
Cuma günü saat 15 te açık eksiltme usulü ile lzmirde Basma
hanede 1 nci işletme müfettişlik binasında satın alınacaktır. 

isteklilerin 60 liralık muvakkat teminat vermeleri ve işe gir
meğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
ayni vakitte basmahanede komisyon reisliğine müracaatlan 
lazımdır. 

iplik örneği ve şartnameler Alsancakta 8 nci işletme oıüfet· 
3805 ( 3511) tişliğinde görülebilir. 26 - 30 

Izmir ithalat .. ... . ..., .. 
gumrugu 

•• mu-
dürlüğünden: 

K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 
J 43 Kesilmif yaıEJ kağıdı 272 
Yukanda yazıh eıya 27-11-935 ci ÇarfAmba gllnD saat 14 de 

açık arttırma •uretile dahile sabfacağından itine gelenlerin 
ithalat gDmrtl&'ll aatış komisyonuna müraceatları ilin olunur. 

15-26 3680 (3455) 
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Italyan - Habeş anlaşmasının barışçıl özgeye bağlanması imkansız 
Değildir. Londra ile Roma arasında konuşmalar durmuş gibidir 

Ingiliz siyasasında hiç bir değişiklik olmıyacakbr 
Paris, 25 (Ö.R) - ltalyaya 

karşı bergitelerin genişletilmesi 
ye taşkömürü ile petrol, demir 
ve çeliğin de Italyaya ihracı 
yasak edilen maddeler arasına 
Jr.atılınasını görüşecek olan 
aluslar sosyetesi irtibat 
komitesi önümüzdeki 29 
Sonteşrin Sah günü Ce
nevrede toplanacaktı. 

LAV AL DE BULU
NACAK MI? 

Bu konferansa büyük 
bir önem verilmekte ol
duğundan Fransız başba
kanı B. Lava] de bunda 
hazır bulunmak isteğin
dedir. Fakat İç siyasa iş
lerinin buna engel olması 
ihtimali karşısında kon
feransın bir müddet geç 
bırakılması ihtimali vardır. 
KONFERANSIN TEHi-

Ri DE MUHTEMEL 
Dün akşam lngiltere 

büyük elçisi Sir George 
Clark ile mülakatında, 
B. La val İç siyasa 
ıneseleleri yüzünden Paristen 
aynlmadığı takdirde konferan
•n bir müddet tehiri için lngi
lz elçisiyle uyuşmuştur. 

sebep olmadığını bildirmek
tedir. 

DURUM EYJLEŞIYOR MU? 
Cenevre 25 (Ô.R) - Fran

sanın isteğiyle, irtibat komitesi 

pazar olmasına rağmen Fransa Amerika Birleşik Devletleri gazetesi Habeşistanda İtalyaya 
dış bakanı B. Lavalle Büyük ötedenberi güttükleri bitaraflık böyle bir manda verilmesile 
Britanga büyük elçisi ıir Ge· siyasasını bırakmağa yüz tuta- davanın kökünden halledilebi-
orge Clark arasında önemli caklar mıdır ? ,. leceğini ileri sürüyor. Fakat bu 
bir görüşme olmuştur. Bu gö- BARIŞÇIL UZLAŞMA pek güzel düşünceye lngilte-
rüşme sonucu olarak, ltalyaya iMKANSIZ DECILDIR renin ortak olması ihtimah 
karşı yeni zorlama tedbirleria im "Jour" gazetesine göre ltal· yoktur. 
masını görüşmek üzere toplan- yan - Habeş anlaşmazlığının LONDRA - ROMA 
mağa çağırılnıak üzere olan 18 ' ARASINDA 

J !er komisyonunun geri bırakıl- \ "Echo de Paris" gazetesinin 
masına karar verilmiştir. Londra aytarı şöyle yazıyor: 

AMERiKANIN DURUMU "Londra ile Roma arasındaki 
"Petit Parisien,, gazetesi bu konuşmalar şimdilik durmuş 

önemli konferansın geri hıra· gibidir. Bir taraftan Trablus-
kılmasının asıl sebebini Birle· taki İtalyan süel kuvvetlerinin 
şik Amerika hükümetlerinin diğer taraftan Akdenizdeki 
Italyaya petrol ihracı mesele· lngiliz deniz kuvvetlerinin geri 
sinde hakıki durumlarının belli alınması meselesi üzerinde 
olmamasını ileri sürüyor ve di- durmaktan iki taraf ta vazgeç-
yor ki : miş gibidir. Bununla beraber 

"Gerçe Başkan Rossevelt ih- gün geçtikçe, Paris ve Roma-
racatçı petrol kumpanyalarmı da oldugu gibi, Lodrada da 
kendi isteklerile ltalyaya pet· anlaşmazlığın barışçıl bir çöz-
rol ihracından vazgeçmeğe da- ffabeşin reni Paris elçisi aill'sile geye bağlanabileceği umulmak-
vet etmiştir, fakat bu meseleyi barışçıl bir çözgeye bağlaı;ıması · tadır. 
kökünden halle yetmez. ibra• INGİLİZ SiY ASASI 

imkansız değildir. "Bir mem-' 
catçı petrol kumpanyalarının DEGIŞMEDI ' 

düşmiyen fikirler sahibi B 
Winstan Churchil'in önceki 
tahmınlere aykırı olarak kabi· 
naya alınması ve ikincisi de. 
B. Edenin, yıne aynı tahnıin• 

Sır Corr Klark Edenle birlikle bu ög" üde uyarak kendi istek· leketin Uluslar •osyetesine üye 'J I b fik' d d ' ouma " u ır e eğildir: 
toplantısının biraz geri bırakı- !erile işlerini feda edecekleri olabilmesi için, kendi kendisini Bu gat:eteye göre Ingiliz siya- Bay Larnl 1 r lacağı haberi gece Cenevreye k ki b d ld idare edebilmesi ve belli hu- lerin tersine olarak Ulus a. pe a a yatan ir İş eği ir. sasında geçmişe göre hiç bir Sosyetesi Bakanı olarak yerİJl1 

gelmiş ve durumun eyileşmekte Şu halde, Amerikan hüktimeti· dutları olmaıı gerektir. Bu değişiklik yoktur ve bunu muhafaza etmesidir. Bundan 
olduğuna bir İşaret olarak ka- nin, icabında petrol kumpanya- ıartları haiz olmıyan uluslar, iıpat eden iki unsur vardır: anlaşılan şudurki lngiliı dıl 
bül edilmiştir. farını ltalyaya mal gönderme- Uluslar sosyetesinin himayesin· "Birincisi, dış siyasa üzerin- siyasası seçimden önce neidiser 

ÖNEMLi GÖRÜŞMELER meğe mecbur edip etmiyece- de olarak diğer bir devletin de kabinenin şimdiye kadar seçimden sonra da aynı yold• 
Paris, 25 ( Ô.R ) - Dün, ğini bilmek gerektir. Fakat mandası altına sokulurlar.Qour) ıüttüğü siyasaya daima uygun devam edeeektir." ... ~ ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

fngiliz dış bakanlığı, Cenevre 
toplantısının biraz geri bırakıl
-•ı için bundan baıka hiçbir 

as 
m 

• 
ası u 

vkiini 
or 
istir 

ltalyan ordusunda itaatsizlik hareketleri genişlemiştir 
Paris 25 (Ö.R) - Asmara

dan gelen haberler Ogaden 
harekatı hakkında sessizlik 
içindedir. Sassabenke kadar 
ilerlemiş olan ltalyan koUarının 
bu cephede geniş bir ric'at 
hareketinde bulundukları Ha
beş kuvvetl~~inin tekrar Gora
hayi starateıık !11evkiini ve bu 
bölgede daha bırçok mevzileri 

istirdat ettikleri teeyyüd et
mektedir. imparatorla görüş
melerden sonra Ras Nasibunun 
Ogaden cephesinde önemli ha
reketlere başlamış bulunduğu 
tahmin ediliyor. 

Harardan gelen haberlerde 
ise ltalyaoların yağmurdan bir 
çamur denizi halinde olan bazı 
yerlerde toplar, tanklar ve 
kamyonlar terkettikleri iddia 
edilmektedir. 

BÜYÜK YARDIMLAR 
Budapeşte, 25 ( Ö.R ) -

Pesli Naplinin Adis - Ababa 
aylarından aldığı habere göre 
Necasi özd servetinden o. du
nun techizatı için 200 bin, has
tahaneler için 50 bin sterlin 

ıı~rı ~plıesind. harp lrarrkrtleri 
armağan etmiştir. Şimdiye k -
dar harbe devam edebilmek 
maksadıyla başkanların, zen-

• r • .. 
gın erın armagkn ettikleri para 
bir milyon lngiliz lirasını geç
mektedır. 

300 YABANCI ZABİT 
Yine ayni gazl'teye göre 

Ad.s-Ababaya 300 kadar ya
bancı uluslara mensup süb;;y-

lar gelmiştir. Hüviyetleri hak
kında büyük gizlilik muhafaza 

edilen bu sübaylar Habeş or
dusunda vazife alacaklardır. 
Necaşinin bunlar şerefine 
verdiği ziyafette Vehip paşa da 

hazır bulunmuştur. Ziyafetten 
sonra gazete aytarları havadis 
almak için Neçaşiyi ziyaret et
mek istemişlerse de kabul edil
memişlerdir. imparator son du-

rum hakkında bugün bir tebliğ 
neşı edecektir. 

YAKICI GAZLARLA 
KORKUTMAK iSTiYORLAR 

Londra, 25 (Ô.R) - Habeş 
bildirikleri Habeşlerin dumdum 
kurşunu 1mllandıkları hakkın
daki haberleri kesin olarak 
tekrar yalanlamış!ardır. Bu 
bildiriklere göre ltalyan başko
mutanlığının bu iddiayı ısrarla 

ortaya atmaktan maksadı 

zehirli ,<azlar kullanmağa 
fır~at bulmak içindir. Ne-
tekim ltalyan uçakları ta
rafından atılan ıon beyanna· 
melerde aynen ıunlar ya:r.ıh idi: 

Arsıulusal andlaşmalar dumdum 
kurşununun kullanılmasını ya
sak ettiği halde Habeşlerin bu 
kurşunları kullandıkları tesbit 
edilmiştir. Dumdum fil avların-

- ---

Ogadm crplıesincle 

da kullanılır. insanlara karşı 
kullanılmaz. Bu durum devam 
edecek olursa uçaklarla yakıcı 
ve zehirleyici gazlar atmak 
suretile kasabalarınızı ve köy
lerinizi yakacağız. 

iT AL YAN ORDUSUNDA 
iSYAN MI? 

Harrar, 24 (A.A) - Burada 
dolaşan bir şayiaya göre, yerli 
askerlerden mürekkeb bazı 
Iıalyan kuvvetleri, daima ateı 
hatlanna yollanmalarından ıi
klyet ederek ayaklaumıı ve 

beyaz askerlere hücum ederek 
bunlardan 300 kişiyi öldürmüı
lerdir. ltalyanların bu sebebten 
dolayı Daggahbure doğru iler• 
]emeğe devam edemedikleri 

/fafyau askerleıi 

söylenmektedir. Mamafih, böy
le bir haber ançak kaydı ihti
yatla kabul edilmelidir. 

Harrar 24 ( A.A ) " Roy-
ter ,, ltalyan askerleri arasında 
itaatsizlik hareketleri çıktığı 
hakkındaki haber, sözüne ina
nılır yabancı kaynaklar tara
fından da teyit olunmaktadır. 

Adis Ababa 24 ( A.A ) -
Bu sabah imparatorun sara
yında ba:r.ı harb ganimet
leri tethir edilmittir. Bunlar 

lngilt ere' de 
Çorçilin kızı 
Dansöz oluyor 

Çorcilitı kızı Sara Çoıcıl d ,. 
Londra, 25 (P.S) - Loıı r. 

yüksek sosyetesi eski bak8~1 
la~dan Vinson Çurçilin l<.11 ıc Mıss Saralı Çurçilin 23 .. 1 ~ 
kanunda bir müzikhal dansoı. 
olarak sahneye gireceği bııbe lı 
rini tefs·r etmektedir. sar11

,; 
Çurçil çok zamandan bel<• 
dan~ı çilgıncasına se\IJl'.l~ıı· 
tedir. Bu genç kız bir a J<İ 
demide dans tahsil ederek e\ 
ve yeni dansları öğren.ıııiŞ:~: 
Genç kızın annesi kızının • 
şebbüsüne asla mani oı.ıııı)'~i 
cağını söylediğinden ebeVCdil• 
ta_rafından buna mümana~t ekır· 
mıyecektir. Sarah Çorçıl r.1 s• 
mızı saçlı zarif bir kızdır. r:ııı 
ter Çorçil de kızının kara 
memnuniyetle karşılamıştır· , .... , ... ......... ······ .......... .... .. .. ""' 
arasında bilhassa Italyan taıı 6~ larından alınmış altı ınitralY • 

11rıı vardır. Bu ganimetler lıııl' 'dİ 
b•tı"' torun cephedeki seya di• • 

yapmış olduğu uçakla A 
Ababava getirilmi,tir. 


