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Ekmek 
işinde ---- -H 1 i~~ olma:.r..sa lsta n bulu 

•• 1 

Ornek alalını 1 
Buğday fiatlarman beklenil

miyen bir ıekilde yükselmesi ,. 
ekmek fiatlarmın da yüksel
mesi neticesine vardı. Bu yük
seliş bir çok ailelerin bütçe!e
rine ağırlak verecek bir dere-

. cey: buldu. Bundan aolayıdır 
ki bir kaç gün önce yine 
mevzua ilişmiş, ekmek mesele
ımin devletçe ham gereken bir 
dava haline geldiğini yazmışhk. 
Hükümet merkezinde, lstan
~ul ~ehremanetinde ekmek işi 
uzerınde Önemli çalışmalar var
dır._ .11k tedbir olmak üzere ek
megın çeşnisi değiştirilmiş ve 
narhın ·k· k 
k 1 ı uruş endirilmesi 

arar altına alınmıştır. 
Yapılan nedir? ş· d. k 

dar birinci nevi ek~mk ~y~ a-
e ıçın yu-

muşak buğday nisbeti yüksek 
tutuluyor ve sert bug-d 1 b . ay arın 

u cıns ekmeklerde daha az 
kullanılmasına itı·na g"' t ·ı· 

d 
. os erı ı-

yor u. 

Yumuş.ak buğday unlarından 
yapılan ekmeklerin göst · . 
d h .. erışı 

a a guzel olduğunda ü h 
kt L~k· ş p e 

yo ur. - a ın kalori itibarile 
•ert bugclaydan yapılan unlar 
arasında göze batacak bir fark 
mevcut değildir. 

.. D~rum bu olduğuna göre bu-
gunun ihtiyacı lükse d - . 
ucuzl - d - egil 

. uga eger verdirmeği İcab 
ettırmektedir. 

Nitekim İstanbul ve A k 
belediyeleri hu kt n ara 
- .. no ayı göz 
:;:nte dtutarak yeni kararlar 

h 
ış a~ ır. Biz bu mevzuu da

a genış d .. -
Ç.. .. uşunmeğe borçluyuz. 

unku lzmı . . . . . r sınesınde genıı 
ışça kütleleri bulunduran bir 
memleketti O k r. tuz beş kuruş 

azanmak 1• • •• 1 . • .. çın yuz erce ışçı 

gunlerce tütün hanlarmıo önün
d "t• . e 1 ışmekte hayab kazanmak 
1':'~anını ele ıeçirmek için 
dıdışmektedir. 
. GcneJ bakımdan işçi günde
lıkleri orta bir hesabla elli, 
altmış kuruşu geçmez. Günde 
bir lira kazanabilen bahtiyarlar 
parmakla gösterilir; ve bOnla
rın da omuzlarında üç beş nü-

. fusluk bir ailenin me11'uliyeli 
vardır. 

işsizleri hesaba katmasak 
bile, gözönünde tutmağa mec
~ur olduğumuz kazanç haddi 
ıle hayat bahalılığı arasındaki 
büyük denksizlik bizi düşün-
d Crmexe yeter. . 

Gerçi Türk ulusu kanaatkar
dır. Ekonomik ge~inme ,yolla
rını çok iyi bilir. Ama bu ka
naatkarlık açlığa idman etmek 
derecesine varamaz. Ve vardı
rılmamalıdırda. Bizde ekmek 
aile geçinmek temelini teşkil 
eder. 

Ulusumuzun yüzde sekseni 
kalöriyi ekmekten alır. Yemek 
ikinci safta kalır. Bundan do
layıdır ki ekmek meselesi üze
rinde çok hassas davran
mahyız. Halkımıza ne kad~r 
ücuz ekmek yedirebilirsek on· 
ların o kadar yüklerini hafif
Jetmit oluruz. 

- &na 2 inci say/ada -
~•kk..ı C>cakoğ1u. 

Ras Desta ordusu ile Italyanlar arasınlla 
Dolo bölgesinde kanlı çarpışmalar oluyor · 
abeşler iki tank ele 
rdusunun en ş · dde li t 

geçird.ler. lsveçli general Habeş 
arruzlara dayanabileceğin· söylüyor 

Adis-Ababa g (Royter) 
Son günlerde cenub 
cep esinde Dolonun şi
malinde Ras Desta or
dusu ile kUlllyatll yerli 
ltalyan kuvvetleri ara
sında bUtUn gUn devam 
eden şiddeth bir muha
rebe olmuştur. Habeş
ler iki tank ele geçirdi
ler. Muharebe sonunda 
Habeşlerden &oo, ltal
yanlardan 700 kişi ölU 
ve yarah vardır: 

rine uçmuşlardır. Habeşler tay
yarelere ateş açmışlardır. Bir 
ltalyan zabiti ölmüştür. 

'* .... 
ltalya general konsolosluğun .. 

dan gönderilmiştir: 
Ramadan almış olduğum 

telgrafın tercemesini saygıla
rımla sunarım: 

Roma: 9 - Ras lmeru ku
mandası altında ilerleyen Ha
beş kuvvetleri bir şiddetli 
bombardımandan sonra Gon• 
dara çekilmektedirler. 
Neğüs Makalleye karşı ta

arruz etmek üzere Habeşlerin 
kumandasını alacakmış. 

YARALILAR ADIS-ABA
BA YA GÖNDERiLDi 

Ais-Ababa 9 (A.A) - Cuma ita/pall bombardıma11 tayyareleri 1 igre üssüllıare.kesindi' Brükselde üniversite talebe-
lsveç Generali Virgin burada 
karaya çıkmıştır. General bü· 
yük bir barbın vukuu mümkün 
olduğunu, ancak bunun pek 
yakında vukua geleceği fik
rinde bulunmadığmı söyle
miştir. 

General demiştir ki: 
Habeşler yağmur mevsimine 

kadar ltalyanların büyük mu
vaffakiyet kazanmalarına mani 
olabilir. Bunun da harbın neti
cesi üzerinde mühim bir tesiri 
olabilir. Mükemmel askerlerden 
mürekkeb olan Habeş ordusu 
ltalyaoların şiddetli taarruzla-

Necaşi tan·aıesile Dessiede rına mukavemet - edebilecek 
ft Cumartesi günkü Dessee Mareşal Badoglio dün kıtaları kudrettedır. Habeşistan dahi-
b b d d 1 l ft. t · t• Ogadtnde Jtu/1·011 tak/an om ar ımanın a yara anan ar- te ış e mış ır. )inde nifaklar çıkmış olduğu " 
la dolu 6 kamyon buraya gel- JSVEÇLI GENERALiN doğru değildir. bildiriğe göre ltalyan uçakları leri profesör Struyenin ltalyaya 
miıtir8. ADOGLIYO BEYANATI HABEŞ KAMPLARINI bugün Deısienin ıimalindaki karşı yaptığı ko11feransı yaşa-

CEPHEYi bir kampı bombardıman etmiş- sın ltalya ve kahrolsun zecri 
TEFTiŞ ETTi Hamburg, 9 ( A.A ) - Ha- J BOMBAR~IMAN ETTI~ER. lerd~r .. Kaproni .. tayyarele~i kuv- ~edbi~ler !esleriyle kesmesini 

Tigre cephesi, 9 ( A.A ) - beşistandan dün avdet eden Roma 9 (Ö.R)- Resmıg hır vetli bır tahaıutt merkezı üze- ıstemışlerdır. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Sulh şartları anlaşıldı 
-----------····-----------

Adis-Ababa veRomaya bildirilecek 
Tekliflere yarın cevab bekleniyor 

Jlaris 9 ( A.A) - Ha- mam olacaktır. Ya-
vas aja11s1nın diploma- hud da ltalya bunu 
tik multabiriııl' göıt kesin olarak redde-

Fra11sa ile l11gillcre decek olursa lngilii 
tarafmdan miiştr.rrkm Somali sindeki Zeyla 
trkli/ rdi/rn Habeş da· Jimanınıo . ,. verilmesi 
vasuu hal p/ıi11111111 a11a 
(izgilt•ri şwılartlu ; düşünülecektir. 

1 - Km! tlr11iz Tigre bolgesine te-
ıizetinde lfa/Jt~ı ta11a alluk eden ikinci şar-
serbest bir liman vnile- T 
cektir. ta gelince igreoin 

2-=- 7igrr bölgesi- büyük .parçasıltalya-
..,,;;, m büyük kısmı ya terkedifmeklc be-

Jta/J•aya bağış/allar.ak- raber Habeşler için 
fır. 3 - ita/ya, :/iabe- kut-sal mahiyeti olan 
şistamrı r.eııub kısmuula Aks uma Habeşistana 
Ogadl'll'i ılıtfra etler.ek kalacaktır. Üçüncü 
olan geniş bır toprak madde de Ogadene 
pa1cası alacaktır. Bun- dokunan toprak tevi-
da11 başka Ogadrnİlı 
garbinde İta/~ıaya işld- zatı şarkta sekizinci 
mck üzere ayrıca bir arz dairesiyle şimalde 
bölge tahsis edılecrkfir. Brrganz dfikası Tigıe başka11/amıdan biri}'IC eöıiişiiyor otuzuncu arz daire-

4 - Habrşistanın Amlıa11k kıs- ajansının özel olarak aldığı sine kadar uzanmaktadır. 
mı müstakil kalacak fakat impara- malumata göre B. Laval ile Sir ŞARTLAR ROMA ve ADIS 
tor Milletlrr cemiyetinin ekonomik Samuel Hoare arasında ana -ABABA YA GÖNDERiLDi 
yaıdınunı i'ilryraktir. Ö 

Fransız • İngiliz teklifleri bu- hatları çizilen plana göre lstanbul, 9 ( zel) - Fransız 
- B M r · b ·ıd· ·ı ki" Kızıldenizle Habeşistana veri- ve logiltere ekıperlerioio de· 

gun ay assa lflLJ'C ' "'ece .'r~ vamlı çahşmalanodan sonra 
LORDLARIN iZAHI lacek olan deniz mahreci ya vardıklan anlatma esaılan 

Paris, 9 ( Özel ) - Havas · ltalyan Eritreaindeki Aaab li· ı So11n 6 ın(I 'zayfoda ) 

Mondros adasında 

lngiltere bir üssübahri 
Kurmak istiyormuş ... 

gazeteleri 1.,everenin bu Yunan 
Haberini yalanlamışlardır 

Ymi Y1111an kabi11rsi 
Atina, 9 (A,A) - Eleftron Atina, 9 (A.A) - Saylav-

Vima gazetesinin yazdıgına far kurulu başkanhği, saylav-
göre, Bahriye bakanlığı lngil- ların fırkalara mensubiyetlerjoi 
terenin Mondros adasında bir gösteren listeyi neşretmiştir. 

Bu füteye göre, halkçılar, 
üssübahri kurmak istediği 203. T eotokis grubu 40, Kon-
hakklDda Italyan T evere ga- dilis grubu 35, eski bakanlar-
zetesi tarafından verilen habe- dan Kirkos krubu 10, Metak-
iin aıılaıi: olduiunu bildirmiıtir. ıas grubu 4, aİietakiller 3 tir. 
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Dil beıhlslerl: 
..................... 

Dilimizin 

YENi ASIR to Kln11nuevver .,.,. &' 

Ekmek · 
işinde 

Kemaline dair 
Düşünceler lzmirde naklidem istasyonu 

Hiçolmazsalstanb11l1 

Şampiyona Maçları örnek a1aıım 
Ve Türk dilinin yapısı y dd 1 k f d 1 • 5 - B~tara/ı ı nci sayfada - ~ 
üzerinde tetkikler.. Ur aş ara ÇO ay a I lzmirpor 1- 5 Demırsporu, Altınordu O - fiy!~~ı:ın 1~~~:e~~:iui e~:, - • - J b• k d Şarksporu, K. S. K. ta O - 2 Bucayı yendiler normal sebeplerin tesiri altınılf 
Güa.eş·dil teorisioia istinad Q aca Jr arar a JD görmüyoruz. Filhakika buğcW 

ettiği bedihe, H z ve ya- Pazar günü lik şampiyona- o!una güze~ başladı. ~akat ~a- fiatlan da yüksektir. 
nılmaz bir kıymette mi, değil k sının dördüncü hafta maçla- kıkalar geçıyor ve bır netıc~ Lakin narh bu fiatlerin ele 

0

mi? Bunu bundan önceki (4) istasyonda dört grub olarak an rına devam edildi. Program alınamıyordu. Bucalılar tam bır üstündedir, Yumuşak buğdl1 
numaralı ;azıınızda tetkik et- • •1 T "f d"} k . mucibince ilk maçı sabah saat rakib gibi çarpışıyor ve oyun- fiatleri ele alınarak narh ta1" 
tik .. Başkaca, ilmi ve mantıki VeTICI er aSnl e 1 ece İlf 10 da ızmirspor·Demirs~r ta- de tevazün~ muhafza etme~te edildiği halde yapılan paçaUar 
mueyyedeleri olub olmadığını Kızılay lzmir merkezi, yurd- sıulusal panamerikan kongrele- kımları yaptı. ilk golü lzmırspor devam edıyorlardı. Netekı~ da bu nisbetin tamamı taııı•· 
da araştırdık .. Neticeyi tam bir daşlann sağlığını ve canını kur- ri mukarreratı veçhile lzmirde penaltıdan yaptı ve az sonra devre golsüz ve berabere bittı mma tatbik olunduğundan eıııi' 
şekilde ele alabilmemiz, yani tarmak yolundaki didinmeleri de hatta son defa Yunaııi.ttan- Eeminpor mukabele ederek Halbuki K. S. K. tam kadro- değiliz. 
bu nazariyenin ayakta durabilib arasında yapılabilmesi imkanı da Atinada yapıldığı gibi bu- Taziyet 1-1 oldu. Bunun üze· sile sahaya çıkmıştı. Piyasada yumuşak bu&-dayl~ 
duramıyacağını tahkik etmemiz olan naklidem "Transfizyon" rada tesis edilecek istasyonda rine esasen hakim oyoıyan iKiNCi DEVRE sekiz buçuk kuruşa satıldıJ' 
lazımdır. Bunun için de, onu ameliyesi için lzmirde bir istas- dört gurup olarak " Donörler, lımirspor iki gol daha atarak K.S.K. Bir netice almak için halde sertleri yedi kurııt' 
d ğer bir teori ile karşılaştır- yon yapmağı diiJünmüş ve bu· kanverciler tasnif edilecek ve devreyi 3-1 galib bitirdi. daha sıkı ve dikkatlı oynamağa müşteri bulamıyor. Kıtlıkta' 
mak; onunla kıyaslar yaparak nu llbay ve Parti başkanlığına bunlar Kızıl ay tarafındaıı bir iKiNCi DEVRE başladı. Oyunun bu cereyanı değil bir çeşni ve bir lüks if 
düşüp çürüdülı:ünü veya çürü- arzederek her iki yüksek katın ücret mukabilinde lüzumunda Demirspor sahaya on kişi ile bilhassa otuzuncu dakikaya yüzünden ekmek fiatleri ıor 
mediğini görmek gerektir. hatta teşviklerini görerek bir kan vereceklerdir. Bu teşkilat çıkdı. Fakat oyunun onunca doğru gol için ümitvar bir saf- lanıyor, Sıkışık günlerde k•· 

•* • istasyon yapmağı kararlaştırmış· her kan nakledilecek hastanın dak-kasında eksik oyuncu ta- haya dökülmüştü. Bucalılar bu rarlarımızı zaruretlere uydıır 
MADDE HAREKET NAZA- kımdaki yerini aldı. Bu sefer sırada tevali eden K.S.K. hü- malı, prati"k yollardan yür4' tır. Bu istasyon gerek idari ve kam hangi guruba tevafuk et· k k 

RIYESI OBJE MUVMAN lzmirspordan Fethi sakatlana- cumlarını a amete uğratma ta B . . d ·~ 
- gerek ilmi cihetten yönkurul tiğini tayin ettikten sonra kan devam ettilerse de 32 inci da- melidir. unun ıçın e 1 

TEORiSi rak oyundan çıktı. Ve lzmirs- tedbı'r olarak lstanbulun yal" üyesinden doktor Hüseyın' nakledilecektir. Kaniiz ki, bu ki 1 k kik d kale · t tutmn~k·n 1 · d" por dav reyi on · şi o ara oy· a a cı opu -., ~ • Dil, ınsanın ma 1 ve eserı ır; Hulki Cura tarafından idare istasyon yurddaşlara çok fay- ellerinden kaçırması üzerine tığını örnek alabilirı:ı:. 
L -iL' ilk · dir b namak mecburiyetınde kaldı. S b • d 1 lI Jı 
oc ıu esen ve u eser, edilecektir. Gerek son Roma dalı olacak ve bir çoklarının K.S.K 0-1 galib vaziyete aeçti. ert ug ay arın paça a,..... 

k M 1 lzınirıpor 39 ve 41 inci dakika • kull .L kendinden çı mıştır. ese e, arsıulusal Transfisyon düsaıı canlarını kurtarmağa vesile k Buna rağmen Buca ezilmedi •e daha geniş mikyast aDI'. 
nasıl Ve ne 

'
artlar ile çıktıg· ını !arda iki gol daha atara oyu- k d k ti 1 ye'1 

kongresi Ye gerek üçüncü ar- olacaktır. nu 1_5 kazandı. Hakem ,.0 k hatta bir iki tehlükeli a ın masını eneme sure Ye 
bulub bilmektedir. Bakalım, bu T t F '- t dak"kalarda b' l al k f" ·•-• beceriksiz ve bilgisizdi Ofsayt yap 1• aı<a son 1 ır nümune e e ara ıya1M"' 
dilekde, obje-muvman nazari- Ataru••k Bı•r ÇOCUk kaidelerini bilmemesi ekseriya K.S.K ikinci bir gol daha bir veya bir buçuk kuruş il. 
yesi bizi tatmin edebilir mi? rakip kalesi önünde oynayan kazandı. Ve oyun 0-2 lehleri- dirmek mümkündür. Önce bel' 

OBJE - MUVMAN lzmirspor muhacimlerinin akın- ne bitti. diyemiz aalabiyetini kuilaDr~ 
NA7.ARIYESI NEDIR? T . t Araba okuna farını yanlış hükümleriyle altüst Buca takımı beklenildiii ıtibi bu birinci neticeyi elde etııı• 

Bütün alemde, insarun idraki azıma a Cevap d" d k"b" k 'k la • ..ı 
e ıyor u. ra ı ıne ço nazı an r ya- ve bundan ııonra da bir devır 

sahaStna girebilen varlığı, biz Verdiler çarparak öldü Demirsporlular baıtan niha- şattıktan ıora muhacim hattı- i·i haline gelen ekmek da\'~· 
iki ıekilde görebiliriz- yete kadar canlıhklanoı kay- nın daha tecrübesiz obnasın- .., .;,ı 

Ob. M dd M Ik' k 1 11· d k D·· t ·· d Ş h'dl sının kökünden çözülmesi İy 1 - ıe - a e ü ıye o u unun e ı o u- un saa on uç e e ı er betmediler. Bu takımın kuvvet dan oyunu kaybetmiştir. ,ı.ı 
2 - Muvman - Hareket zuncu yıldönümü münasebetile caddesinde bir araba kazası derecesi Buca ve Bornova kar- Dördüncü hafta nihayetinde hükfımet nezdinde teşebbü:r 
Bunun bir üçüncüsü bizim hmirdeki mülkiyeliler adına olmuş ve yedi yaşlarında bir şısınde belli olacaktır. takımların puan vaziyeti şudur: de bulunmalıdır. 

idrakimiz Ye ilmimiı sahasına Atatürke çekilen tazim telgra- çocuk ağır surette yaralanmış ve AL TINODU • ŞARKSPOR Takım Maç Puan Buğday koruma kanunu uret· 
girmez. Uı::aktan, yakından ne ğına qağıdaki cevap gelmiştir: ölmüştür.Vak'a şöyle olmuştur: ikinci oyunu bu iki takım lzmirspor 3 9 menleri kurtarmıştır. Ayni le'' 
obje ile muvman arasmdaki Bay Hakkı Sur Foçalı Hüseyin oğlu Osma- yaptı. AJtnnordn'da bek AJtmordıı 3 7 nun müstehlikleri de konıııı~ 
münasebetleri idare eden - ruh Siyasal bilgiler okulu mezwı· nın idaresindeki 313 sayılı tek Ziya yoktu. Şarkspor da zayıf K.S.K. 3 7 imkanlannı verebilir. Yeter; 
ıadmı verdiğimiz - bir kuv•et lan mümessili hmir yük arabası Şehidler cadde· kadrosile çıkmıştı.. Birinci dev- AJtay z 6 Ziraat Baukasrna •erilecek 
ttaaannr •e tefekldir ederiz; Siyasal bilgiler okulnnun sinde Hacı Süleymanlare aid rede beceriksiz bir oyun oy- Göztepe 2 6 rektifferde bu nokta da öııed'' 
lııatta"ilmi ruh"cliye bir de ilim yıldönümü münasebetile Ata· un fabrikasına gitmekte idi. nıyan AJbnordn muhacimleri Buca 4 6 le ele alınmış olsun. 
ted'fin ederiz. Fakat, bu ilim, tiirkeçektiğiniz telgraftan ötürü Bu arabanın önünde yol alan nihayet bir gol atabilerek dev- Borno•a 2 2 ~akkı C>cakoSl-' 

fbize ruhun mahiyetiui bildir- tqekkürlerini bildiririm. diğer bir arabanın arkasına reyi 1-0 galib bitirdiler. Demirapor 2 2 b'J 
mez. Ilmi ruhun biı::e bildirdiği Umumi katip amele Muradın o&"ln yedi ya· iKiNCi DEVRE Şarkspor 3 2 25 kuruş İçİn 1 
feyler, mumıan ile muvman H. R. SOYAK şında Zaim takılmıştı. Arkadan Bu. partide AJbnordu daha HALK STADINDA } d 
obje ile mnvman; muvmaD ile d----·. giden arabama sürücüsü Osman düzgün oynadı. Şarksporda ikinci takımlardan K. s. K. adam yara an ı 
aksiyon muvman ile sübje, Men reste tarım Yenipazarlı olan çocuğa inme- yorgunluk barizdi. Ve goller Buca 1 - 1 berabere kalmış- Ödemişte meşrutiyet mabal; 
aübje ile muvmdakian 

9~~jela,ile ak- Durumu sini ihtar. etAmi~ bfadkatb çlocuk birbirini takibetmeğe başladılar. !ar, Demirspor ve Altınordu lesinde 25 kuruş bir ala~.: 
aiyon ara.sııı · Uili n •• İnmemiştır. ra a a u unan Nihayet oyun 5-0 Alhnordtmu takımları ıelmediii için İzmir- yüzündan bir vak'a oimuştP': 
ilgileri idare eden • beşer id- Küçük Mendres mıntakasın- diğer bir şahıs Osmana dikkat galebesile bitti. Altınordwıun spor ve Şarkspor takımları ııe- lbrabim oğlu Mehmet ile Meb 
rakine girebilen - kanunlandır. da yeni yıl mahsul durumunu etmesini •~ bir kazaya sebe- kümenin en zaif takımı dı med og"lu Izzet arasında kavg' 

biyet vermemesini söylemişse remoni yapmışlar r. , 
Ruh bunlann hepsinde cari ve tetkik eden vilayet ziraat mü- d 0 addedilen Şarkspor karşısında GAYRI FEDERELER çıkmı• ve Mebmed çifte tP' 

d lan h"lkat dır dllrü bay Zllhtü dün şehrimize e sman aldır~ etmemiş ve ,. 
mevcu 0 1 sırn · arabayı sürmü•tür. Bu suretle zaman zaman gösterdiği zaif ARASINDA fengi le ağır surette yara.1'1'' 

B d ··b· -'--'yoa. ta dönmüştür. Son yag"an yamnur- -. .... 
ura a su Je ve......,. - ladan mahsulün vaziyell~ok arabanın oku tehlikeyi görerek oyunile esasen sarsılan hak- Parkspor O - 3 Eşrefpaş.a ta- mışhr. Yaralı, şeb.timiz me,.. 

birlerini kullandık. Bunlan ne- öndeki arabadan atlıyan çocug· un kındaki ümitleri büsbütün zaif- kımma, Bayraklı O - 1 Türk- le ket hastanesine aetirilmiştİ' 
f - · fi 1 d" dü.zelmiıtir. • 
s - teessur veya ın a ıye karnına çarpmış ve çocuk yere !etmiştir. yurduna galip gelmiş 9 Eylül Fail tutulmuştur. 

tercüme edebiliriz. Ba yıl mahsulün bereketli yuvarl~-arak bayılmıştır. Zaı"m k 1 
k olacağı anlaşılmaktadır. - K. S. K. - BUCA ile Hacı Hüseyinler ta ım arı 

O halde beşer idraki; endi- Nazilli, Muğla ve Söke ha· ifade •eremiyecek bir halde Son eyun, her iki taraf da de 1 - 1 berabere kalmışlardır. 
sini doğrudan doğruya ilgilen- •alisinde pamuk hastalıkları hastahaneye kaldırılmış ve ora-
diren, dört şey karşısındadır üzerinde tedkikler yapan Bor- da ölmüştür. 
demek oluyor: nova ziraat mücadele istasyo- Arabacı yakalanarak adliye-

1 - Obje=Madde nu müdürü B. Nihat lriboz bu- ye Yerilmiştir. 
2 - Muvman = Hareket gün şehrimize dönecektir. ,_.. __ _ 

34 - suk·b;e = NTefs - Ku··ıtu""rpark Mekteplerde - A aiyon= eesaur veya 

infial . Belediye mühendis ve bah- Altı gün tatil 
Hakikatta bu dört fey, yine k ı 

çevanlan dün belediyede bay Şehrimizdeki ilk me lep er 
ikiye -racidir.Çünkü sübje, obje Behcet Uzun başkanlığında bayramın birinci gününden 2 
içinde mündemiç oldugu gibi, toplanarak Kültürpark plioı son Kanuna kadar alb gün tatil 
aksiyon da muvman içinde mün- üzerinde müdavelei efkarda yapacaklardır. Bu suletle yılba~ı 
demiçtir. Bunlar _birbirinin aslı bulunmuşlardır. tatili de yapılmıf olacakbr. 
ve feridirler. Bunları kal'flLkh ••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
taksime tabi tutmak; tabiatta 
•harici ilimde., zaten dahil bu
lunan (bqer) i, beterin kendi 
idrakiyle taDJDJasma yardım et
tiii içindir_ 

Kuvvede olarak, çok şümulln 
bir idrak kabiliyet ve istidadını 
taşıyan ilk inııanın; kendisinde 
- nefs:nde - meknun fakat gizli 
olan bu idrilı: kudretini kepi 
ve izhar etmesi için bir müea· 
sire ihtiyaç vardır. O müessir 
ise nefse aılolan (obje) Ye ak
siyona aslolan muvman içinde· 
dir. Beşer; idrakiyle, bu asıl
lar~ frri'k~-:ı!aıımda doğan 
eserin tetkik ve ml!taleaaına hil
katen memurdur. 

Bn memuriyet hilk~t meb
deinde fevka11uur oJarr-k ba .. 
.lar. Ilk bqu klihulete erince, 

en mürekkebi en basit tekli 
ile fehmetmek suretinde ken
disini duyurur ve yavaı, yavaı 
bu febm nüma bulur. 

• • • 
insanın da diğer hayvanlar 

gibi bir ses cihazı Yardır. Bu 
ses cihazı - hayvanlannkine 
nazaran - insan dimağı ile mü
tenasip olarak, mürekkep ve 
mükemmeldir. 

SES NEDiR? 
Ses; ağzımız içınde, dudak, 

dif, dil, hançere gibi uznvlan 
bulunan bir cihazın işlemeııi ile 

hasıl olan eserdir ki harici va
sıtalıırdaa. reçerek kulaiımıı:ı 
ilgiler. 

Ses cihazından çıkan bu eser 
de, bütün eserler gibi bir mües
sire ihtiyaç a-a.terir. Bu müeı-,... 

ıir nedir? Sualine cevap ver~ 
mek için, biraz tetkikte bulan
mak ve düşünmek icab eder. 
Ses sübjenin bir cihazından 

çıktığına göre müessiri sübje
deki aksiyon olmak gerektir.Bu 
Aksiyon ise muvmandan mül
hem olursadır ki varlığını gös
terebilir. Bu halde sese: 

- Harici alemin, beşer ağ
zında ve savt halinde bir in'i
ki.ııidırl.. Demek uygun diifer. 

llk insan, ilk önce, en mn
rekkep ses en basit ve en ko
lay bir teliffıula ifade eden bir 
harfı söylemekle söze başla
mııbr. Bu harfın bangiai ol
ması lazımıeldiğini ve harfların 
mahiyetlerini ve bölümlerini 
ırelecek yaı:ımııtd& araşbnnz. 

Avni Ulusalf 

Yine define 
Karşıyakada Menemen cad

desi üzerinde bulunduğu milli 
emlik müdürlüğüne haber ve
rilen define için bugün bir 
heyet önünde araştırma baş
lanacaktır. 

•••••••••••• 

Kuduzla mücadele 
Kuduz köpekler tarafından 

ısınhp tedaviye muhtaç bulunan 
ve mülhakatta oturan halkın 
lımir kuduz hastanesine mec
canen gelip gitmeleri •e teda'ri 
edilmeleri Nafia vekiletinden 
vilayete bildirilmiştir. 

Bir mütecaviz 
Güzelyab tram•ay caddesin

de oturan müddeiumumi mua
vini bay Şevkinin evine taarruz 
ve kendisini tehdid eden Hü
seyin oğlu Mustafa yakalan-
mışbr. Mustafanın JUurunda 
halel bulunduğundan füphe 
edil~ ve kendisi mütahede 
albna alınmıştır. 

• • • • • • • • 
Çandarb kalesi 

Kqadasmda bulunan tarihsel 
anıtlanınızdan Çandarh kalesi
nin acele onarılması Türk tarihi 
araştırma kurumu başkanlığın
dan istenmesi üzerine 300 lira• 
lık havale gönderilmistir. 

EL HAMRA Sinemasında Telefon za73 

BUGÜN 
ORıUA SHEARER-FREDERIC MARC 

CHARLES LAUGTON 
Gibi 3 bUyUk yıldıZI 

SEVMEK Y ASAKMI 
Eınsalsiz bir güzellikte olan f ransızca sözlü filminde gö

recekainiz. 
PARAMUNT RNALDA: En son dünya haberleri 

Gözünü taşla 
Köretmişti 

Kemalpaşada Dere mehelle' 
sinde Lütfi oğlu Bekir ~ 
Müyessexi taşla gözüne vurıo' 
suretiyle kör eden Fikret balı' 
kı:tıdaki tahkikat evraki nı~' 
keme edilın.ak üzere ıehriJıliı 
agir ceza hakyerine getiril' 
miştir. 

Yeni ebeler 
Ebe mektebinin 934 seoef' 

mezunlarından bayan Müne's 
ver Tire köyleri ebeliğine, 9'J. 
senesi mezunlarından baY1~ 
Meliha Kuşadası Burgaz köf 
ebeliğine, Lalapaşa nahiyesl 
eski ebesi bayan Nıızite 1'~' 
şadasının Davutlar köyü ebe'. 
liğine, Sındırgı belediye ebeY 
bayan Zarafet KuşadasııJI~ 
Şirince belediyesi ebeliğİJle 
atanmışlardır. 

Gramer dersleri , 
ilk mekteplerde gramer det 1 

!erinin ilk mektepler miifred', 
proğramnıa göre ilk okalll, 
kitaplari üzerinde teııırİl'ıe§l 
yapılmak suretiyle olmta!ı01.1 
Kültür bakanlığından şeb~!ı
Kültür direktörlüğiiıte biJditl 

_miştir, 

ı 
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KADIN iSTERSE Son Telgraf' Haberleri 
Edebı Roman vaza:u., R.eb•a :e:r:• •• ~oma medeniye~nin sel3mları 1 Kamutay toplantısında 

su:;:·~;:ı:ii"h::.i her gün bir yaprak""k:;~ .. a olum ve felaket saçan 
Koı>am günleri, sonr:ı. ~yları sayar olmuştu bombalardan mi ibarettir 

inhisarlar memur layihası müzakerede 

. -_Tamam vaktında mantonu istediği bir vakayı yine hatır· 

~~0::~ kızım, işte Şenii de ge- tatmıştı... • Habeş imparator.u mitralyöz başın.da 
•. b 

Ankara, 9 (Telefonla ) - Kamutay bugün bay Nurinin baş· 
kanhğmda toplanmıştır. Bu toplantıda 1935 yılı maliye vekaleti 
bütçesinden kırk bin lira indirilerek bu paranın Hariciye vekaleti 
bütçesine ilave edilmesine ve bu vekalet kadrosuna muhtelif 
derecede alh memur ilavesine dair kanun kabul edilmiştir. 

Bundan sonra gümrük inhisarlar memurları layihasının goru-
şülmesine geçilmiş, layihanın on altıncı maddesine kadar 

- Geliyor mu? Bay Demir takvimden bir İzzat Uçaklarla çarpıştı 
Balkondan sarkıyarak: yaprak daha kopardı. Suna 
- Bravo size! ne kadar ge- gideli beri her gün bir yaprak 

ciktiniz canım!. Artık yukarı kopara kopara günleri, sonra 
çıkmayın, biz iniyoruz.. ayları sayar olmuştu.. Elinde 

Şenii aşağıdan: kağıdı tutuyor. 
- Müjdeme ne vereceksin? - "Beş birinci Kanun!,, 

Suna geliyor 1.. Rakamını tekrar ediyordu .. 
Ayten, Suna adiyle elektrik- - iste tamam üç ay dedi. 

lenmiş gibi mt!rdivenleri koşa- Ve guya ehemmiyet vermek 
rak indi. Özgür de geniş bir istemiyerek tekrar planlarına 
solukla: eğildi, fakat bir türlü bir şey 

- Oh nihayet dileğimiz oldu yapamıyordu .. 
dedi.. Artık makinesinin son deneç-

Şenil çantasını karıştırıyor, lerini de Ankarada yapacağını 
aranıyordu. unutmuş gibi idi. Ne Vekalete 

- Mektub? Mektub Erol müracaat etmiş, ne de bu işin 
•en almadın mı? arkasıııı araştırmıştı. Kafasının 

- Matbaada unuttum!.. içi önündeki çizgiler gibi yarık 
Ayten merakla: yarık olmuş, beyni bQ. yarıklar· 
- Şımdi mektubu aramasını dan dışara fışkıracak gibi bu 

bı.rak, s~yle ne vakıt geliyor? işle uğraşamıyordu. Fabrikada 
~ız ~.e şımdi onu kont•şuyorduk. gündelik işlerini bitirince yine 

zgur madamki doktor gelmi- Sunayı düşünüyordu. Kadın 
yor düğün yapalım diyordu. maceralarında ilk defa bir kız 
~tık ben de sevgiJi Sunanın onu şaşırtıyor. Sinirleri Ü!:;tünde 
uğünümde bulunması ü · d' . hakim rolünü tamamlıyordu. 

kesrw• b mı ını d b'I ıgım ir sırada geleceğini Halbuki Suna o~un a ını ı e 
~uymakla ne sevindim bil _ sormuyor, ortadan çekilerek bir 
ım Şenii... mez mektub bile yazamıyordu. Di-

F akat söylesene n vakıt rektör, bir kerre lzmire gitti-
geliyor? e ğini ve orada uzun kalmak ih-

- işte ona bilmem ba timaliyle yerine doktor Cemili 
I · d ' na b k z.mar en yazıyor ve gelece w · . ıra tığını söylemişti. 
b' ld' . gını s ı ınyor o kadar. Hem daha onra bay Cemil ile Sunanın 
başka şeyler de yazıyor amma muhabere ettiklerini de öğren· 
mektubu kendin okur anlarsın di. Kendisine hiç olmazsa onun 
Senin · • d A • mektubunda hir selam bildirse!. 

ıçı?. e yten eşini seçti Fakat dün artık dayanamamıştı 
ve kendısıne çekti sanırım Cemil bütün arkadaşlara hatta 
Şimdi kimbilir beni ne kada; işçilere varınca ayrı ayn Suna· 
bekliyor diyor. Sen yarın mat... nın selamını bildirirken latife 
baaya gel · hem görüşür hem tarzında: 
Su~amn bilmecelerini hallet· - Doktor benim selamımı 
mege çalışırız... unuttunuz galiba!. Fakat bayan 

Erol bir taksiyi durdurarak· ~onanın beni unutmıyacağına 
H d' • ınanım var .. 

- ay ı buyurunuz gide-
ceksek gidelim.. yoksa benı'm - Cemil belirsiz bir alayla: 
d - O halde size de ayrı yaz-

uracak halim kalmadı. Yukarı mıştır. Bunun için bana gön· 
~ıkar teyzemin yanında karnımı derdiği mektupta size selam 

oyururum dedi. yazmağa lüzum görmemiş ola-
Şenil gülerek: cak .. 
- Yok zahmet etme bayım Anlamamış görüner~k: 

hep hazırız .. - b k 1 ' - Doktor Sunanın bu kadar 
S k. k yuru a a ım... I . d k 1 h an ı al k h zaman zmır e a masına ay-d w. sa oşuna gitmez 
e~ıl:·· Burada şöyle yan gelip ret ediyorum. Uzun bir istira-

etkısız teklifsiz rahatına bak- hat müddeti geçiriyor!.. 
mak hir se d' v. •1 - So1111 Var -

Y vme ıgın şey mı.. , • 1 

Otomobile bindiler. Özgürle 
~ol nıkah için yapılacak ka
gıtlar ve !ıazırlanacak evrak 
~akkı~da konuşurken, Şenii 
Y~enın ko~yesini parmaklariyle 

çevırerek Özgüre takıldı: 
- Nasıl Özgür, bir yıl önce 

bay Aytene böyle bir kolye 
arnıagan etmek aklınıza gelir 
miydi? 

Özgür ciddi: 

'"":- O 8Ün düşündüğüm bir 
Şoeyı bugün yapmakla o kadar 
mesudum ki, bu saadet o mah
rumiyetleri düşündürmiyor!.. 

- Egoisti.. . 

1 
:- Hayır egoist değil, göz-

erım )cıgw a 1 k k ı k "" a ıştı artı , ar.an-
~· tan, körlükten 'kurtuldum .. 
~r daha o uzun boşluğu dü- , 
şunmek istemem. 

Erol filozofane bir tavır ile: . 
. - 010! Bu istemek veya 
ıstememek ihtiyari değil ki 
ancak "k d · ' 8 ın ısterse bize dün-
bamızı da, cehennemimizi de 

dulduracağma İnandım deyiver 
ostum!. 

Şen~l ve Ayten bu söze kah
~aha ı!e gülerken otomobil de 
o~atl~!an önünde ıstop etti: 

ı .... : zgur nışanlısına elini uzattı. 
oS\"lnden tekrar etti: 

- Ne gerçek bir aöz· 
Erol bilmeden onun e~ içseİ 

yar~•una dokunmuş. unutmak 

Edirnede 
iskan işleri 

Edirne, (Özel) - Köylerde 
yeni göçmenlerin iskan işleri . 
ve arazi tevziat işlerile meşgul 
bulunan iskan amirlerinden bay 
Edip Özyaman dün şarımıza 
relmiş iskan ve göçmen işleri 
etraf\Dda alakadarlara uzun · 
uzadıya izahat vermiştir. ·-
Kafkasyada 
Dağ faciası 

Moskova, 9 ( A. A ) - Kaf
kasya bir dağ faciası olmuştur. · 
4095 metre yüksekliğindeki Ay 
dağına çıkan · 1 O sporcunun el 
ve · ayakları donmuştur. 

Gönderilen imdat heyeti · 
kendilerini kurtarmış isede ikisi 
ölmüş, üçününde kol ve bacak
larının kesilmesine mecburiyet 
hasıl olmuştur, 

18 ler komitesi 
Berlin, 9 (A.A) - 18 ler ko· 

mitesi petrol ambargosu mes· 
elesini görüşmek için 13 Ilkka
nunda toplanacaktır. 

ispanya kabinesi 
Madria 9 (A.A) - Kabıne 

1 istifa etmiştir. 

Adis-Ababa 9 (A.A)- Ha
vas aytarı Dessie'ye karşı dün 
yapılan ikinci bombardıman 
hakkında şu tafsilatı vermek
tedir : 
Beş İtalyan uçağı yangın 

bombaları atmıştır. Nüfusça 
zayiat yoktur. Hasar da ehem-

miyetsizdir. Habeş hükümeti 
ltalyanların Dessiye şehrinin 
bir tahaşşüd ve silah kaçak
çılığı merkezi olduğu hakkın

daki iddiasını kat'i olarak 
red ve Necaşinin bombardı

man sarasında korkarak bir 
ormana saklandığı isnadını 
protesto etmektedir. Bilakis 
Necaşi, bombardıman devam 
ettikçe mev1i başında kal
mış ve ltalyan uçaklarına 

karşı kullanılan bir mitralyözü 

bizzat v soğuk bakanlıkla ida
re etmiştir.Buradaki gazeteciler 
hadisenin şahididirler. 

Cepheden; Ogaden cephe
sinden hiç bir haber gelmemiş· 

-tir. ltalyanların bütün gayret-
-lerini Tigre cephesinde sarfet-
tikleri sanılıyor. 

Adıs-Ababa, 9 (A.A)-Des
siyeyı bombatdıman eden uçak
lardan biri, içinde şehir hal
kına hitabeden şu mektubu ih
tiva eden bir şişe atmıştır. 

.. Roma medeniyetinin selam
lamu buraya getiriyoruz. Ha
beş imparatorunu selamlamak 
ve biskiivitJerini yeyip yeme
diğini sormak için geliyoruz . ., 

Şehir asabiyet iç ndedir. Bu 
mektup milletler cemiyefine 
gönderilecektir. 

Mussorninin nutku 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F ransız-lngili siyasasını ı 
kat'i o a ak ya 

r 

}aştırdı 
Paris, 9 (A.A) - Bütün ga

zeteler dün dış işleri bakanlı

ğındaki görüşmelerden sonra 

neşredilen tebligde " Sıkı iş 

birliği siyasas10 tabirini ehem
miyetle ·kaydetmekte ve Mus 
solini tarafından hiçolmazsa 

teknik itibarile teessüfe şayan 
bir nutuk söylenmiş olmasın

dan, dündeııberi teessüf göster
mektedirler. 

lngiliz-Fransız görüş birliği

nin uzun zamandazberi bu ka

dar kat'i bir şekil almadığını 
ve Roma nutkunun iki memle
kette de can sıkıntısı uyandır
dığını yazıyor : 

Övr gazetesi, Duçenin nut
kunun Dış işleri bakanhS!ı 

çevrenlerinde bir nefret duy
gusu uyandırdığını yazmaktadır. 
Ayni gazde; on sekizler ko-

mitesinin evvelce tesbit edildigi 
gibi 12 birincikanunda toplana
cağını, Roma yeni tekliflere de 

cevap vernıediği takdirde petrol 
üzerine konulacak ambargonun 

ikinci kanunun birinde başla
masına karar verileceğini ya
zıyor · ve diyor ki : 

-"Duçenin nutku, Fransız 

ve lngiliz siyasalarını kat'i su
rette birbirine yaklaştırmağa 

yaramıştır.,, 

Mısırdaki karışıklık 
Üniversite gayri muayyen müd

. detle kapatılacaktır 
Kahire, ~ (A.A) - Dün en mühim karışıkhk Kasrı alım has

tahanesi önünde olmuştur. Kahire sokaktan kırılmış ağaç dal
lari yle, indirilmiş elektrik ff'nerleriyle ve yakılmış tramvay ara
baları enkazı ile doludur. Üniversite belirsiz bir tarihe kadar 
kapatılacaktır. Geceye doğru durum sükunet bulmuştur. 

Kahi~e, 9 (Ô.R) - Bakanlıklar piyade müfrezelerinın muha
fazası altına alınmışhr. Kız mekteblerinde de istiklal lehinde 
nümayişler yapılmıştır. 

müzakere edilmiştir. 

Hükumetle Fransız şirketi 
müzakere Arasında 

lstanbul, 9 ( Özel ) - Ereğli kömür madeni şirketininin sahn 
alınması için hükumetimizle Fransız şirketi arasında müzakere
lt!r başlamışhr. 

inkılap dersleri 
M. Esat Bozkurt ilk dersini verdi 
İstanbul 9 (Telefonla)- Mahmud Esat Bozkurt bugün Üniver

site konferans salonunda bu senenin ilk inkılap dersini vermiş, 
Osmanlı imparatorluğunun sönük ve sakim idaresi yüzünden 
geçmişte başımıza gelen felaketlerden milletin nasıl ve ne gibi 
bir azım ve imani!e silaha sarılarak kurtulduğunu anlatmıştır. 

Ras Desta ordusu Ital
yanları bozguna uğrattı 

Paris, 9 (Ö.R) - Adisababa'dan gelen henüz teeyüd etme· 
miş bir habere göre, Ras Desta ordnsu ltalyanları bozguna 
uğratmıştır. ltalyanlardan 700 kişi ölmüştür. Habeşlerin zayiatı 

500 kişidir. 

Paristen Londraya 
Londradan Roma ya •.. 
Londra, 9 (Ö.R) - Arsıulusal diplomasinin merkezi 48 saat 

Parıs olduktan sonra şimdi Londraya geçmiştir. Yarın da, Ital
yadan beklenecek cevab dolayısile Roma olacaktır. 

Londrada arsıulusal siyasa bakımından diğer işlerle ilgili bü
yük bir hadise de Deniz konferansının açılmasıdır. Diğer taraf
tan lngili~ hükumeti B. Laval ve Hoare arasında tam uygun· 
lllkla karartaşbrılan teklifleri incelemektedir. 

Galatasaray - T rikolör 
1 - 1 Berabere kaldılar 
Beşiktaş 1 - 2 Güneşi, Eyip de 

1 - 2 Vefayı yendiler 
lstanbul, 9 (Özel) - lstan

bula gelen Romanyanın Triko
Jör takımı bugün Galatasarayla 
karşılaştı. Birinci devre 1-0 
Romen takımının galebesile 
bitti. 

ikinci devrede Galatasaray 
daha güzel ve hakim oyfladı. 
Fakat ancak penaltıdan bera
berliği temin edebildi. ve maç 
bu netice ile yani 1 - 1 bera
bere kaldı. 

Galatasaray takımı oyuncu-

)arından lbrahim ile Necdeti 
kaybetmiş olmasına rağmen 
Romanyada yenildiği bu takıma 
bu defa yenilmemekle vaziyeti 
kurtarmış oldu. 

Diğer sahalarda Lik maç
larına devam edildi. En mühim 
maç Beşiktaş-Güneş arasında 

oynandı ve Beşiktaş 1-1 kazan
dı Diğer maçlarda Eyup 1-2 
Vefayı yenmiş Beykoz ile Sü
leymani ye 1-1 berabere kal
mışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,_ . ·~x· ........ ~ . . . ..... 1 ·., ••• 1 • • , ... ,•. • Kayseride Kalpa
zanlar yakalandı Telefon TAYYARE SiNEMASI Telefon 

3t5t 3151 
!!".QQ7"~t:,Zf~.LZ77.7.//YYJ.777Y:/hV'/.CY.Ju.:TLLZ/.T.LZ7.77Y~LZX 

Bugün s~K Mil~IÇRii~KAAL'iA ]~enNk Elanan filmi 

Güzel yıldızın dört şarkısı bir 
ninnisi ile süslenen ve Karyoka 
'motifleri ile · ihtişamı temin 

: edilen l>üyük fantazi 
. . . -
Ayf!"ca: Musiki dahisi Bizetin 

bayatı ve şan eseri olan 

KARMEN 
Operasından seçilmiş olan en 
nadide parçalar "Musiki üstat
ları serisinden,, 
FOX dünya bavadisleri"Türkçe 
sözlü,, MİKI tanınmış bütün 

sinema yıldızlarının canlı 
karikatürleri 

(Bu filme mahsus seans saatleri) 

Hergün 14,30-16,15 - 18,40 ı.._..:;..ı.w_.L_.. l:~:::::;:..a~~:=:::~I 
21,15 cumartesi günü 12,30 
14,30 talebe seanslarıdır. Pazar 

IST AN BUL 9 (Özel) - Kay
seride yeni çıkan gümüş lira
ları taklid etmek suretile kalp 
para yapan iki kişi yakalan
mıştır. Kalpazanların üzerinde 
otuz kadar kalp lira bulunmuş
tur. Bu paralar, asıllarından 

belirsiz surette taklit edilebil-
miş d~ğildir. 

Samuel Hoare . 
lsviçrede 

Istanbul 9 (Özel) - Sir Sa
muel Hoare lsviçreye gelmiştir. 

Kazalarda 
Orta okul ilk sımtları 

açllacak 
Istanbul, 9 (Özel) - Kültüı 

bakanlığı, gelecek yıldan itiba· 
ren elliden fazla ilk mektep 
mezunu veren ilçe merkez
lerinde birer orta mektep ilk 
smıfları açılmasına karar veril-
mis tir. 
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Bölem sayısı : t7 

Tavsif edilemiyecek çılgınlıklara 
Tutulmuş bir amatörler çetesi var 
Salona döndüğümde doktor 

Darrowu koltnğunda düşünür 

buldum. Bana bakmağa bile 
lüzum görmeden sözüne bırak
bğı yerden devam etti: 

- Bu gök yaranlar yapıla

hdan beri bir çok kadınlar ve 
erkekler hayatlarına son ver
mek isteyince gökyaranlardan 
atılmayı daha uygun bu'uyorlar. 

Gittikçe asabım geriliyordu. 
Anlayordum ki bu adam, sonu 
gelmiyen nutkuyla bana önemli 
bir şey söylemek arzusundadır. 
O devam etti: 

- Mac Glone 1914 - 1918 
harb devresine bakalım. Bu 
devrede intiharların nisbeti ne 
olmuştur? 

Bu sual beni de ilgilendir
miş gibi bir vaziyet takındım. 

- insanlar harbm neticesini 
öğrenmeğe o kadar çok sıkı 
bir ilgi besliyorlardı ki en nev
mid olanlar bile yaşamak isti
yorlardı. 

- Hakkınız var dedi. Harp 
esnasında intiharlar şaşılacak 
kadar azalmıştır. Hatta yalnız 
muharip devletlerde değil, bi
taraf devletler ülkesinde de 
durum böyle olmuştur. Yani 
yaşamak arzusu, hayata bağ
lantı çoğalmıştır. Burada da 
şaşılacak bir müşahede daha 
yapılabilir: istatistiklere göre 
intihar ede.ı üç erkeğe 
ka.rşı ancak bir kadın ha
yatına son vermektedir. 

Böylece harp zamanında 
erkeklerden intihar edenlerin 
sayJsı yüzde 37 rakamların 

yüzde otuz yedisine, kadınlann 
ise yüzde onuna düşmüştür. 

işte bu genel istatistiklerden 
sonra Radyo-Monark faciasına 
gelebiliriz. İsterseniz; birlikte 
sayalım. intihar etmediği mu· 
hakkak bulunan Helen Deman 
hariç bırakırsak Simore, Vaters 
Tc Schulte karşısmda bu sonuç
lann sekreteri olan bir kadı
nın intihan ile karşılaşıyoruz. 

Yahut ta bize anlatılan şekilde 
bun'un böyle olduğunu sanmak
tayız, Eğer buna inanırsak nis
bet yine tamamdır. 

- Fakat biraz önce bu 
adaanların intihar etmediklerini 
söyliyen de sizdiniz? 

- Bu sözü unutmadım. Yal
wz siz şunu unutuyorsunuz ki 
ben bu cinayetlerin hepsine 
insihar şekli vermek istiyen bir 
manyak katilden bahsetmek is
temiştim.O şüphesiz bu iı;te bi
le nisbeti muhafaza etmek is
temiştir. Belki de böylece mu-

kadderatın icra aleti olduğunu 
tahayyül etmektedir. Bütün bu 
izabatımdan sonra şu neticeye 
varabiliriz Cani henüz elde 
edilmediğine göre onun in
tihar şeklindeki gelecek ilk 
kurbanı erkek mi, kadın mı 
olacakbr? Büyük bir ihtimal 
ile söyleyebilirim ki erkek ola
cakbr. Radyo-Monark şirketi 
ve onun proğramlarıyla ilgile
nen şahıslar kimlerdır?. OnJan 
gözden geçirince ikramiyenin 
hangisine düşebileceğini tayin 
edebiliriz. 

Kahkahayla gülmeğe başla
dım. O tefeülde devam ede
rek= 

- Gülmeyiniz Mac Glone, 
ciddi konuşuyorum dedi. 

- Fakat sualini:ı.in yeri yok? 
- Beni dinleyiniz dostum. 

:iiz intihar edecek bir adam 
olmadıiınııLsö.vlemistiniz.Belki 

de bir kaç güne. hatta bir kaç 
saata kadar fikrinizi değiştire
bilirsiniz. 

- Bu da satma oluyor. 
Şimdi gülmek sirası doktor 

Darrova gelmiş gibidi. 
- Darrov gülmeyiniz. Cid

diğ soylüyorum dedim. 
- Affedersiniz dostum. ilk 

sualime gelelim de Radyo- Mo 
narkla ilgili zevatı bir gözden 
geçirelim. Şahsiğ kanaabma 
göre, gelecek kurban bir ka
dın olacak. Manyak cani oka
dar kaprisçi ki, işinde devam 
edecek. Tanıdığımız:. kadınlar

dan başlıyarak şöyle adlarım 

gözden geçirelim. 
- Doktor, tanıdığımız bir

likte tanıdığımız kadmlardın 
çoğu Şikago'da bulunuyorlar. 
Birçoğu evlenmiş ve diğerleri 
de gözden kaybolmuşlardır. 

- Belki ... Fakat Şikagoda 
birlikte tanıdığımız ve hakkın
da aynı sıcak alakayı besledi
ğimiz için bozuştuğumuz Luiz 
Nelsonun para kazanmak için 
Nevyorka geldiğini duydum. 
Bana önce söylediklerine göre 
gece kutulannda dansediyor• 
muş. Diğer bazıları ise onun 
çok esrarengiz işler arkasında 

koşmakta olduğunu iddia etti
ler. Luiz Nelson güzeldir. Ve 
onda bu güzellik oldukça en 

inanılmaz kombinezonlara ka
n mı, bulunmasına hiç şaş

mıyacağım. işte bu Luiz Nel
sonun ansızın intihar etmek 
arzusunu beslemiş olmasına 
ne dersiniz? Belki intiharlar 
Manyağının yeni kurbanı da 
o olur... Bu sözler üzerine 
kendimi az kalsın tutamıyarak 
doktor Darrofun boğazına sa
nlacakbm. Zorlukla kendimi 
zaptettim. Masa üzerindeki 
kağıda şunları yazdım: "Miss 
Nelson içerideki odada bulu
nuyor." 

Ona kağıdı uzatınca herteyi 
bilir gibi göründü: 

- Zaten bundan şüphe et
miyordum, dedi. 

Ne vaziyetini, ne de sözlerinin 
mahiyetini değiştirmedi. Ara-
11ra bana bir göz atarak söz
lerinin tesirini anlamak iati
yordu. 

- Müsterih olunuz dostum. 
Söylediklerimi onlar iıidemez
ler. lfidilirse miiteeuir deyiJ, 
memnun olurlar Bu hadise hak
kındaki fikrimi de söyleyim: 

Tavsif edilemiyecek çalgınlık· 
fara tutulmuı bir amatörler 
çetesi var. S zin gibi namuslu 
bir adamın böyle bir çeteye 
alet olması imkansızdır. 

- Zekavetim onlara sizden 
fazla hürmet telkin edebilir 
doktor. 

- Daha doğra aayleyiniz. 
Onlar sizi benim sandığımdan 
daha naanuslu aamyorlar. 

- Bundan ela maksadmız 
nedir doktor? 

- Mac Glone beni bu bi
disede ilgilendiren feY bu uy

durma intiharlar serisinden 
baıka bir ıey değildir. Polis 

bu dört veya bq şahıstan her 
birinin kendi canlanna kıydık· 
larını sanıyor. Elene lleman 

istisna ediyorlar. Şüpbeai.z ki 
Helen Demar öldürühniiftür. 
Fakat bu cinayeti yapan adam 
bizzat cinayete kurban olan 
Dismore değildir. 

- Sonu var -

YENi ASIR ıo Kinunuavvel ıeaa 

Uşak ''Aşıklar Yurdu,, dur [ KÖŞE!\IDEN ) 
Uşak ~ençliği musikiye büyük 

önem vererek çalışıyor 
Sılanın toprağına ayak basar 

basmaz eğilip öpmek canım 

istedi. Hey gidi Uşak hey 1 
işte şu sırtlarda bir zamanlar; 
çocukluğumun bütün şakrakh
ğile koşar, oynardım, yuvarla
nır, otururdom. Dokuzyüz bil· 
mem kaç metre denizden yu
karı ıııemleketimin temiz ve 
sağL'lm yayla havasım şu çi
menlerin üstünde koklaya kok
laya ne seneler yaşadım ... Ara
bam mahallelerden geçip, çar
şıya dc,ğru ilerledikçe neler 
görüyorum. Evler yerlerini cle
ğiştirmiş, yıkılmışlar, yeniden 
yapılınış!ar. 

Çarşılar, sokaklar bir başka 
düzene girmiş, kılıklar, kıya

fetler az çok farklı, belki be
nim görüşüm bu farkı icat 
ediyor, kimbilir belki de unut
mak hissi kafamda ağır ağır 

iz yapıp cöküyor. 
Fakat şunlara ne dersiniz ki: 

daha ben giderken sokakta 
bilye oynıyan, top arkasında 

koşan çocuklar Tüy tümür düz
müşler, delikanlının eşıgıne 
ayak basmışlar .. Ben giderken 
delikanlı çağındaki gençler 
şimdi ellerinde sepet karıla

rına, çocuklarına erzak taşı
yorlar 

Hey gidi dünya hey!. 
" u .. 

" Uşak ., aşıklar yurdudur, 
adının hükmünü yerine getirir. 
Ona o ezelden verilmiş. içinde 
hiç bir yabancı unsur olmıyan 
Uşak gençliğile de aşıktır, ih· 
tiyarhğı da ... 

Türk varhğmın bütün şeha
met ve ruh satvetini kendisin· 
de çok mükemmel tecelli et
tirmiştir memleketim .. 

Vatan ve cemaat uğruna fe
rağatferi bilir, yine onlar uğ-
runa inatlarını da tan r. Temiz 
bir yurd, coşkun bir muhittir. 
Tann oraya tabiatin de balı
şayişlerini bol bol vermekte ih-
mal göstermemiştir. 

* •• 
Gece halkevinin musiki şu-

besinde, eski arkadaşlann 
arasında çok tatlı, çok zevkli 
saatlar yaşadım. Bir zamanlar 
gençler birliğinde çalışan bu 
aşık Uşak çocuklari, yine bir 
zamanlar ayrılıp bir musiki 
yurdu açmışlardı, fakat halkev
lerinin şubeleri içinde kıymetli 
bir yer alan musiki cereyanı 
bu coşkun çocukları ayra yaşat
mamış oraya koşub çalışmıya 
baılamışlar. 

Başlarında, Ahmed isminde, 
bestekar ve kıymetli bir .arka· 
daşları var. Haftada üç dört 
defa ders yapan çocuklar o gün 
beni milli gururun; milli aıkın 
şahikalarında gezdirdiler; ru
humu aldılar attılar bu ululuk-
lara, ilahi zevklere ....... .. 
Şu dalmadan gcçdin mi 
Souk sular içtin mi 
Efelerin içinde 
Yirik Aliyı seçtin mi 
Hey gidinin efesi 
Efelerin efesi. 

Portakah oydular 
içine g6Uer koydular 
Y6rilk Alinin adına 
Hazreti Ali koydular 
Hey gidinin efesi 
Efelerin efesi. 

Gepkeninin kollan 
panldıyor pallan 
Yürük Ali geliyor 
Açıl Aydın yoliart 

Hey gidinin efesi 
Efelerin efesi. 

Geç de ortalanna ç8kdtire 

l 
çökdüre bir zeybek oyna dedi 
gönül. Okadar coşturdular. 

Yaylar çekilirken, mızrablar 
tellere çarparken güftenin, 
bestenin fevkinde ayrı milliğ 
bir varlık kaynıyor, taşıyor, 
kabarıyor. 

Uşak Halkeı:i 

Bir suyun çağlaması, dağla
rın inlemesi, çamların hışıldısı, 
zeybeğin kekre kokulu çep

kenleri, silah sesleri birer birer 
bu güftede bu bestede bu 
güfteyi bu besteyi daha zen-

ginleştiren gençlerin hallerinde 
maharetlerinde beliriyor, can
lanıyoi', duyuluyor. 

Bir zaman Münir Nureddinin 
ağzından dinlediğim şu şarkıy• 
Anadolunun bu temjz gençleri 

ondan bin kat daha canlı, on
dan bin kat daha kendilerinin 

malı olduğu için sanatkarana 
okudular ve çaldılar. 

Götür bizim ile çok selam ile 
iller, iller, iller, vay iller 
Beiı o mürüvvetsize küstüm 
Giderim giderim giderim, 

* •• 
yanarım. 

Sevdim amma söylemedim ne 
diyem 

Aşkın deryasına dalmış giderim 
iller iller illler vay iller. 

Sabah değil, haftalar olsa 
ne farkına varacak, ne de du
yacalCtım.. Bana alafrangadan 
parçalar da çaldılar. Alaturka 
musikinin yalnız halk şarkıları 
üzerinde uğraşan yurdumun 
gençliği alafrangada mükem-

M usiki kolu 
meldiler. Piyaoolan ve alaf
ranga çalgının bazdan vardı. 
Çok yakın bir zamanda sanı
yorum ki Uşak gençliği Tür• 
kiyede musiki aleminde par
makla gösterilecek, birinci ola· 
cak, besteler, bestekarlar ye
tiştirecektir. 

Zaten kaç senelerdir emek 
çeken gençliğin bu çalışmasını 
bilen belediye bu sene Halk 
evine bin lira vererek bir 
memleket bando teşkliAb 
kurulmasını teklif etmiş, 
Halkvi bu parayı bizim genç
lere vermiş,onlar da hani harıl 
buna uğraşıyorlar. 

Sevgili Uşak gençleri sizi 
kimbilir daha kaç sene göre· 
miyeceğim. Fakat kaç sene 
sonra da görünce sevinç hay• 
retimden parmağımı ısırırken. 
belki de koparacağım. Acaba 
içinizden hanginiz alafranganın 
ve halk şarkılarının dahisi ola
cak? .• 

Tok Dil ........ ,... 
Bocada C. H. P. Ocak kurulu 

Seçim yüzle:rce üyenin 
lştirakile yapılmıştır 
Su işi halledilmek Üzeredir 

Buca 9 (Özel)- Cuma gecesi 
Aşağı mahalle Parti ocak he
yeti seçimi yapıldı. Saat 23,4S te 
kongre açıldı. Başkaobğa vili
yet llyön kurul üyesinden Dr. 
B. Rahmi, ikinci başkanlığa B. 
Riza, sekreterliğe B. Necdet 
ve Murat Celal seçildi. 

Ocak başkam bay Ahmed, 
ocağın bir yıllık çahf1Da rapo
runu okudu. 

Sıra dileklere gelmişti. Yine 
bay Haki siz alarak hakika-
ten Buca için büyük bir dert 
olan susuzluğun önüne geçil· 
mesiai ve Bacayı aumluktan 
birin öace kurtanlmaaım istedi. 

Şarbay Nazım Anık : 
- Arkadaflar, müjde .. Diye 

gür sesi ile ablarak : 
- Su iti yoluna girmiftir. 

Dedi ve Buca suyunun Buca 
halkına kifi geldigini bayındır
lık bakanlızı uzman su mühen
disinin projesinden anlaşıldığını 
ve bir kaç aya kadar işe baı
lanacağını bildirdi. 

Bucada elektrik olduğu hal
de bir çok sokaklar zından 
gibibir. Bay Recep sokaklann 
karanlıktan kurtarılmasını di
ledi. 

Bay Ahmet Buca - lzmir 
yolu fizerinde olan virajlara 
birer siper yapılmasını diledi. 
Bocada iki ilk okul vardır. 

Bu yılki olan hücum sonunda 
bu iki okulun yetmediği apa
çıktir. Bay Şemsi daha bir ilk 
okul açılmasını diledi. 

Bu dileğe kamun yön kurul
tayı baıkanı doktor B. lzaettin 
kartıhk olarak bir yıldanberi 
bu itle uğraflll&kta olduğunu 
ve özel hesapların toplanmuınm 
yetersizliğinden ötürü bütçeye 
konulamadığı Te bu yıl tekrar 
bu ise daha önem vereceğini 
ileri sürdü. 

Sıra seçime gelmişti ... 
içeride 335 iyenin bulun

duğu tesbit edildikten sonra 
reyler kiğıdlaıa ip.ret edile
rek atdmağa başlanıldı. 

ASIL ÜYELiKLER: 
155 reyle B. KAmil, tSS B. 

Süleyman, 128 B. Receb Ya
Jaz, 128 B. Salih Ahmed, 126 
B. Tevfik. 

YEDEK ÜYELiKLERE 
130 B. Murat Celal; 126 B. 

Eyüpce 124, B. Recep Öner; 
74, B. Tahsin; 74 B. N. Tevfik 

ASIL DELEGELIÔE 
195 Bay Veli Nazif; 195 B. 

Cemal Yağcı, 193 B. Alı kap
tan; 192 8. Eyüp bakkal, 191 
B. Arslan; 191 Muharrem ağa 
189 B. Hüseyin Girit; 189 B. 
M. Ali Veli 181 B. Salih K. 
seçildiler. 

8ucall 

Bir yolculuk 
Hatırası 

Bu topraklar kendi toprak
larımız.:, bu dağlar kendi dağ• 
)arımız., yiğitlerimizin atla cirid 
oynadığı, kanatlandığı, çınlatb· 
ği dağlar .. 

Bir zamanlar bu topraklardan, 
bu dağlardan iller faydalanıp, 
iller doyunuyordu. Cumhuriye· 
tin temeli atıldığından beri ille
rin ellerini buralardan yavaş 

yavaş çeken bukümet bir şe
hirden bir şehire iosanlan ak
tarıp, boşaltan trenleri de ken
di işletip, kendine mal edince 
bu zeminde en kıymetli bir 
başank yapmış oldu. 
Kuş uçmaz, kolan dayanmaz, 

kervan yürümez dağların sırt

larmdan geçen lzmir - Ankara 
treni;hükumetin eline geçtikten 
sonra hem ucuzladı, ham ra
batlaşb. Trenin bir ucundan 
öbür ucuna kadar birbirine 
ittisali olan kompartimanlarda 
eşdost birbirini bulub yolculuğu 
zevklendirebiliyorlar. Eskiden 
böyh~ mi idi, tıkılırdın hapse 
tıkılı~ gibi bir odaya, habirel 
Sallan da sallan!.. 

Böyle düşünüb duruyordum 
birisi çıka geldi: 

- Çay, kahve ne emreder· 
siniz?. 

Yüzüne baktım bayrcc ve 
sevinçle : Çay l dedim. Ya
run saati sonra çay geldi. Çor
ba kasesi kadar geniş ve derin 
bir hncan... içte iç tükenmez .. 
Garson fıncanı alırken sordum: 
- Kaç kuruş .• 

- Onbir .. 
Eh ucuz.. Biraz sonra öğlo 

yemeği iç.in müşteri aramağa 

çıktı. Allah varya bende kur
sağıma; sıcak bir yemek girse 
diye düşünüyordum: 

- Neler var? dedim. 
- Pirzola, sahanda yumurta 

pilav, komposto, .. 
- Kaçar kuruş bunlar? 
- iki tek pirzola otuz bet 

kuruş, yumurta on yedi buçuk 
kuruş, pilav on beş, komposto 
da öyle, etli yemekler hep 
otuz beş .. 

- Yahu otuz beş kuruş• 
bir kilo et alınır, bu ne paha
hlık, hadi sen bana yumurt• 
yaptır dedim, yumurtayı bayat 
bir ekmekle yedim. Bir hesab: 

On yedi buçuk kuruş ikİ 
aded yumurta, beş kuruş altıd• 
bir bölük ekmek, yüz para d• 
garsoniye etti yirmi beş kurut 
verdim amma, kamım da a~ 
kaldı, düşündüm etli yemelı 
istesem otuz beş diye söylediği 
mutlaka elti kuruşa çıkacak .• 

işte aziz dostlar her şey hO"' 
ıuma gitti, bu hoşuma gitme"' 
di, hem bahalı ve heıude fial'" 
lar anlaşılmaz bir tarzda söyle'" 
niyor, cebinden hesapla bit 
para çıkarırken ummadığm bit 
hesap veriliyor. 

* • 
Yolculuğum çok şen ve ı•"" 

rak geçti, giderken de gelir' 
ken de çok sevimli şahıiyatlet" 
le tanııtım. Hele bizim gaıe"' 
teyi ta başından ea sonuo~ 
kadar okuduğunu ve sevdiğiO' 
söyleyen bir müfettişle tamttlll9 
ki bizi kabkabaclan çatlatb,a~ 
zamanda zekbma da meftun ett' 
Yalnız ne var ki o zat bu y•'" 
zıyı okuyuncaya kadar berıiO' 
adımı bilmiyordu. Şimdi anlı~~; 
cak ... Anlayacak ama kim balı 
tekrar buluşup buluşmıyacağı" 
mızı... işte böyle bir ftrs•tf 
böyle bir vesile yalnız onu diO" 
lemeğe ve sevmeğe sebep old"' 
O kadar .. Bir dahası umulıu•Y 

Yolculuk haya •ı böyleclit:" 
O da tıpktı şu sürüp gittiioJ~ 
ömür gibi : Tanıtır, tanıştır~~ 
sevdirir, tutar da ayırıverir b• ... 
birimizden... Çünkü o da Y0 

culuktur. 
TOKPll-
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Son tekliflerden sonra 
Mussolini önüne konulan biricik 
Barış fırsatını da kaçıracak mıdır? 

Bütün gazeteler bugün bunu soruyor 
Paris, 9 (Ô.R) - "lntransi

geant" gazetesi, cumartesi ve 
pazar günleri Pariste yapılan 
lngiliz ve Fansız görüşmeleri 
hakkında diyor ki: Yapılan di
yevde Avrupa barı ının ioao
cası olan bir kelime vardır. 
Bu da lngiliz-Fransız dostluğu 
,•özüdür. iki devlet arasında 
sıkı bir anla ma kurulduktan 
•onra bütün tecavüz projeleri 
umutsuzluğa mahkümdur.F akat 
bu yolda Italyanın mozahereti 
de lizundır. Bunun içindir ki 
B. Laval hem lngiltere hem 
ltaJya ile dostluğu kordmağa 
çalışmıştır ve bu kararın her 
·1as· d 1 1 e barış ve Fransanın gü-
veni için gereklidir. 

"PAR . IS - SOV AR .. gaze-
tesıne a- '-...:ı . .ore, wautere ltalyaya 
.&c~ı tavizler vermeği kabul 
, etnıış, f k t b >f a a una karşı da ransadan . •F . ınançlar almlfbr. 
. ransa şımdi ka 
bir hü ye dar sebebsiz 

cuma ka 1 . 
rıı ngıltereye 

muzaheret edece v. . d . 
id" ş· eli · guu va etmıı 

ı. ım ıse mutlak b" . 
ca vermiştir. Roma. Adbab:.b; 
ve Cen~vrcdc 
diplomaı· yapacaklan 
hlikUıııet 

1 

b~~:~~üslcrinde iki 
cakl&rd eıı •mlmıya-

ır. 

"ECLAIREUR DE L'EST .. 
gazetesine göre Romanın ya
kanda konuşma yoluna girece
ğini dilşündüren önemli sebep-
ler vardır. lngiliz - Fransız 
plana ltalyanın genişleme hak
lannı H:.abeşistanın baldariyle 
telif etmiştir. Gerçe ltalyaya 
yapılan teklifler onun göster
diği raçlar kadar genif değil-
dir, fakat kendisine verilen bu 
fırsattan istifade etmek M.Mus· 
soliniye aittir. Her halde Londra 
ve Paris arasında hasıl olan 
anlaşma, Avrupa sulhunun teh
Jükeye düşmiyeceği hakkmda 
kesin bir garantidir ... 

"DEBATSn gazetesine gire 
bay Mus.solininin bu teklifleri 
kabulde tereddüd edeceğini 
farzetmek onun önüne çıkan 
biricik farsah kavrayamayacak 
kadar öngörüsüz olduğunu far
zetmek olur. İtalyaya önemli 
faydalar temin ediliyor. ltalya 
yalD.1% kazandıklarını elinde tut
makla kalmıyor, işgal etmediği 
ve askerlerinin hala pek uzak 
bulundukları ba1.1 yerleri de 
kazanıyor. Romanın anlaşma 
müzakerelerini uzatmıyacağı 

umulabilir. Ona doğru büyük 
adımlar atılmıştır. Artık birkaç 
adım atmak ta ona düşer." 

" INFORMATiON " Rama· 
da da akıl ve manbğm hakim 
olacağına kanidir. ltalyaya ya
pılan teklifler, beşler komitesi
nin tekliflerinden daha ileri 
gitmekte, ona süel durumun 
verdiğinden fazla menfaatler 
kazandırmaktadır. ltalyan şe
refine maddiğ ve maoeviğ tat
min edici teklifler yapıldığın
dan şüphe ecHlemez. Gerçek, 
Sir Samuel Hoare'un Paristc 
gösterdiği geniş görüş ve uy
sallık hayret uyandırmışbr. 

"TEMPS,. tekliflerin karak
teıi ve kamsamı (şümulü) hak
kında kamoyu sakındırıyor ve 
diyor ki: Bu teklifler bazı dü
zeltimleri kabul edecek dere-
cede ğeniştir. Hiç şüphesiz 
bunlar ne değişmez bir proje, 
ne de berkite komitesinin 
toplantısına kadar B. Mussoli-
niyi cevab vermeğe mecbur 
eden bir u timatum değildir. 
Ne Fransızlar, ne lngilizler 
tarafından böyle bir niyet bes-
lenmemiş, takımıyla ya alına· 
cak, ya reddedilecek bir for
mül yapalmamıştır. Teklifin 
esası Stresa ruhile yapılmıştır. 
Böylece Laval - Hoare teklifi 
namuslu bir müzakere esası 
olarak kabul edilebilir. 

Müşterek plin hakkında 
lngiliz hükiinıetinin kararı bugün 
Fransız :hükiimetine bildirecektir 

.~ondra, 9 (Özel)- Fra:ıa. ve Büyük Britanya etmiyeceğini anlamak için iskandiller yapıla-
tnunıessill · · · · kt 
h
-k· ennın müşterek plim hakkında lngılız ca ır. 
u urncr ) p Paris, 9 ( A. A ) - Fransız-İngiliz teklifleri 

b
. . ınce Verilen karar yarın (bugün arise 
ildırilec kf I . . d bugün Mussolioiye bildirilecektir. ltalya bu tek-

e ır. ngıltere bu esaslar' tasvıp e erse, liflere aym 13 ünden evvel uygun bir cevab 
plin sureti Fransa ve lngiltere adına olarak verirse ayni tarihte petrol ambargosu hakkında 
Ronıay ve Habeı impar toruna gönderilecektir. karar vermek üzere toplanması mukarrer bu-

Ayni zamanda meselenin bu esas dahilinde lunan 18 ler komitesinin ictimaı geriye bıra-
balline Uluslar Sosyetesinin muvafakat edib kılacaktır. ......... • 

Kibus dağılacak mıdır? 
P 

............................................................................................... . 
l aris görüşmelerinin amacı Streza 
'Cephesini yeniden ortaya çıkarmakbr 

Paris, 9 (Ö.R) - B. Laval göre perşembe günü yapılacak gazetesi lngiliı: - Fransız ko-
ve Sir Samuel Hoare arasında olan 18 ler komitesi toplantısı nuşmalan hakkında diyor ki: 
Y~pılan görüşmeler ltalya ile ya yapılıp petrol ambargosuna Bugünkü tekliflerin esas ln-
bır anlaşmaya vanhp Stresada karar verecek, yahut ltalyan giliz tekliflerine ne dereceye 
lngiltere - Fransa - ltalya ara- cevabı müsait çıkarsa, berk.ite- kadar benzediği bilinmemekte-
aında kurulmut olan cephenin ler komisyonunun toplantısı dir. Fakat Hoare'in faaliyeti 
Yeni~en ortaya çıkması amacı- öteye bara.kılı~ onun yerine neticelerini Londraya bildirmek 
nı gudmektedir. beşler komıtesı ve uluslar sos- mecburiyetini hissetmış olması 

Lon~ra, 9 (Ö.R) - lngiliz yetesi konseyi toplantıya çağı- keyfiyeti bazı tahminlere yol 
eks~erı B.Peterson dün akşam nlacaklır. açmaktadır. 
Parısten gelerek görüşmelerin ltalyaoın bu ikinci yolu tu-
8?nuçlarını baıbakan B. Bald- tarak aylardanberi Avrupa 
~ıne. ve Uluslar sosyetesi üzerine çöken kabusun dağıl-
ışlerı bakanı B. Edene anlat- muma hizmet edeceği umul-
mıştır. Baıbakan tarafından maktadır. 
!0e~~na~ baıkanlar şimdi bu TA TMIN EDiCi ŞARTLAR 
be 1flen görüşmektedirler. Eğer Raris 9 (A.A) - ftalya -
S ?nlSr kabul edilirse hemen Habeı ' anlaşmazlığına dair 
kır amuel Boare'a ve Pariste tesbit edilen Fransız - logilız 

alan Forei){n Office daimiğ hal sureti projesi hakkınde 
~~nı~manı vasıtasile Fransız bü- büyük bir ketumiyet muhafaza 
_ um~tine bildirilecek ve bunun edilmektedir. Bu tekliflerin 
uzerın~ aynı teklifler ltalya ve ltalyay1 oldukça esasla surette 
~abeşıstanla Uluslar Sosyete- tatmin edecek mahiyette ol-
ııne tebliğ olunacaktır. duğu aöyleniror. 

ITAYANIN CEVABI (TIMES) iN MÜTALEASSI 
\ ltalyanın vereceği cevaba Londra, 9 (A.A) - Timea 

B. Mussolininin söylevi lngil· 
terenin bir karar aimak yo-

lundaki niyetlerini teçci etmiş 
ve nihayet Romaya bir lngiliz
Fransız müşterek teşebbüsü 
yapmak hususunda B. Laval'ın 
tereddüdlerini izaleye yardım 
etmiıtir. 

B. Muaolini'nin bu yeni 
projeye cevabı her ne oluraa 
olsun Laval-Hoare konuşması-

nan yapıcı mahiyeti inkar olun
maz. Bu konuıma Franıız-İa· 
giliz tesanüdünü yeniden luu-
mUftur. 

1 
ussa 

ilerinden 
ya mı 

ws 

ve a 
-·-·-·· bir kısmı a ya
verilecekti-r ? 

Paris, 9 (Ö.R) - "İntransi
geant,. gazetesine göre Laval-FRANSIZ • Ho re teklifleri Ausa ve 

Romada Lava! - Hoare pro· 
jesi üzerinde sükut muhafaza 
edilmekte, ancak çok önemli 
bir arsıulusal hidise olduğu 
söylenilmektedir. 

...... 
Kabina kurulu çar
şambaya toplanacak . 

Paris, 9 ( Ô.R ) - Fransız . 
kabina karuluııun Çarpmba 
günkü toplanbsmda bütçe ay
tııımı ( münakaıaaa ) ile ilgili 
olarak saylavlar odasının gün
demi (ruznamesi) üzerinde ya
pılacoak değişiklikler de konu
şulacakbr. Şimdiye kadar ka
zandığı üç güven oyundan 
sonra kabine bütçeyi biı· 
an evvel Kuruldan çıkart
mak isteğinde olup bu 
maksatla, kanunun verdiği yet
kiye dayanarak, Saylavlar oda
sına yeni bir görüşme yolu tek
lif edecektir. Oda koridorların
da sanıldığına göre hükumet 
bütçenin birkaç saat içinde 
görüşülüp tasdik edilmesini 
mümkün kılacak olan yeni bir 
teklifte bulunacaktır. 

Amerika 
Daha 3000 uçak 

yapacaktır 
Nev-York 9 {Ô.R)- Süha

kanı, Cumur başkanı B. Roos
velte gönderdiği yıllık raporda 
bava kuvvetlerine daha 3000 
uçak katılmasını ve ulusal sav
ga kuvvetlerine de 2000 sübay 
ve 15000 er katılarak sayısının 

14000 sübay ve 165,000 ere 
çıkarılmasını istemiştir. 

Deniz aşırı 
Sergide 

Paris, 9 ( Ö.R ) - Belçika 
Sömürgeler bakanı B. Rubens 
deniz aş.n Fransa sergisini 
gezmek üıere Parise gelmiştir. 
Bu gezide Fransa sömürgeler 
Bakanı B. RoJlins kendisine 
yoldaşlık edecektir. 

Bir vapur battı 
Londra, 9 (Ö.R) - Bir Şili 

vapuru kazanı patlıyarak 20 
tayfasile birlikte batmıştır. 

Ele geçirilemiyen 
Bir adam 

Paris, 9 (Ö.R) - Bir mah
kumiyetten dolayı sayJavbktan 
düşürülen ve aylardır bir türlü 
ele geçirilemiyen eski saylav 
Philibert Besson nihayet yaka
lanmıştır. 

Fransız deniz uçağı 
Antile gidiyor 

Paris, 9 (Ö.R) - Antil ada 
Jarına gidecek olan "Lieutenant 
Paris" deniz uçağı Biskradan 
kalkarak saat 11,5 te Dakara 
varmışbr. 

Amerikan doktorlar 
protesto ettiler 

Cenevre, 9 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesi genel sekreterliğine 
Desye Amerikan hastane.si dok-
torlarından ltalyan uçaklannı 
bu hastaneyi bombardıman et
melerine karşı bir protesto 
telgrafı gelmiştir. 

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

Mesud bir akıd 
Şehrimizin tanınmış tüccar

larından bay Tevfik Baykent'in 
kızı bayan irfan Baykeot ile 
belediye elektrik ve makine 
mühendisi Hurşid Çağların ni .. 
kahları dün saat onda belediye 
evlenme dairesinde iki tarafın 
bir çok güzide davetlileri buzu· 
runda Şarbay doktor Behcet Uz 
tarafından kıyılmıthr. Mesud 
çiftleri candan kutluJanL ,ı., 

'_,1- - S-S ,,,,,. 

Harar illerinin bir k1sm1nı 

lt.lyaya Yererek Somali Ye 
Eritre sömürgelerinin birleş
mesmı aağlJyacakhr . Ha
beşistana ise Eritre'nin Asab 
limana deniz mabre ci ola-
rak verilect"ktir. Mussolini bu
nu kabul etmezse Ingiliz So
malisindeki Zeila limanının 
verilmesi ihtimali vardır. Niha
yet üçüncü bir teklif te Cibu· 

tide Habeşlere imtiyazlar ve- 1 

rerek bu limanın bir Fransız -
Habeş limanı haline sokul
masıdar. 

ltalyanın ne cevab vereceği 
belli değildir.Senatodaki söyle
vinde B. Mussolini sadece Af
rika ve Avrupadaki menfaatle
rini son şiddetle koruyacağını 
söylediğinden niyetlerinin ne 
olduğu anlaşılamamıştır. 

Londra, 9 ( Ö.R ) - lngiliı: 
gautelerinin en çoğu teklifleri 
eyi karşılamışlardır. Bazı gaze
teler du:umun tehlikesini ileri 
sürerek acele edilmesini iste
mektedirler. "Daily Telegrapb" 
a göre Pariste neşreailen bildi
riğin en riyde dikkate değer 
tarafı iki hükumetin anlaşmaz
lığıwn halli ıçın birlikte 
harekete karar vermeleridir. 
"News Chorniele .. de ayni yol
da mütalaa yürütüyor. Sosya
list "Daily Herald .. bunun te,... 
sine olarak projeye karşı ko
yor ve diyor ki: 

"Eğer bay Baldvin bu projeyi 
reddetmezse, lngiliz hükumeti 
mütecavize tecavüz hediyesi 
olarak büyük kazançlar temin 
etmiş olacakbr .,, 

Mısır, Fas kapitülisyon
lan arasınde mukayese 

Paris, 9 (Ö.R) - " Journee 
lndustrielle ., gazetesinin ver
diği bir hobere göre Senato 
dış işleri komisyonu Fas tara-
fından berkitelerin tatbiki tle 
ilgili olarak bu memleketin 
kapitülasyon rejimi hakkında 
bir görüşme yapmıştır. Bu gö
rüşmede, B. Lucien Hubert 
rueselenin arsıulusal hukuk ba
kımından nasıl olduğunu anla
tarak demiştir ki: 

' 
Mısır ve Fas hakkında ayni 
hükümleri muhtevidir. Fakat 
tefsir başkalığı yüzüden Mısır
da ve F asta birbirinden ayn 
durumlar ortaya çıkmıştır." 

B.Lucien Hubert Mısır ve fas 
kapitulasyonlarını mukayese~ 
ederek bundan istikbale aid 
bazı teklifler çıkarmışhr. So-
nunda komisyon, dış bakanı bu 
nokta üzerinde dinlenmezden 
evvel B.Hubert, Steeg ve Saint 
tarafından bir rapor yapılma-

" Fas kapitülasyon rejimi, smı istemiştir. Komisyon asbaş-
Elcezire muahedesini değiştir- kanı da Fas'la incelemeler ya-
diği 1904 muahedesile temel· parak sonucu hakkında bir ra-
lendirilmiş olup bu andlaşma por verecektir. 

••••• 
Mussolini diyor ki: 

ltalyanın haklarını koruyacağıma 
Herkes emin olmalıdır! ... 

Roma, 9 (Ö.R) - Senato bugün toplanarak B. Mussolini ile 
tam birliğini bildiren ve ltalyanın şeref ve haklarını korumak 
için ona güvenen bir gündem kabul etmiştir.B. Mussolini kürsüye 
çı~arak demiştir ki: 

- Bu ittifak oyundan dolayı Senatoya teşekkür ederim. Bu 
kurul ltalya ulusunun dileklerile aydi seviyede olduğunu bir 
daha isbat etmiştir. Afrika ve Avrupada ltalyanın baklanw son 
şiddetle koruyacağıma herkes emin olmalıdır. 

Japonya silahlanmada 
Müsavilik istiyecektir 

Paris 9 (Özel) - Londra deniz konferansı hakkında " Lyon 
Republicain.,diyor ki: 1930 konferansında yalnız lngilterc·Ame
rika - Japonya arasında bir anlaşma yapılmış, Romanın uzlaşmaz
lığı yüzünden Paris ve Roma dışarıda kalmışlardı. 5-3 nisbeti-
nin muhafazasını istiyen Amerika ile tam eşitlik arkasında ko
şan Japonya arasındaki anlaşmazlık durumu daha çok bozdu. 
Şimdi silahları azaltmağa değil, sadece bir tehdide varabilirse 
yine tebrik edilecek iş olur. 1930 da verilen 3-5 nisbetine Ja
ponya şimdi razı değildir. Amerika filosunu üstün tutmak için 
pasifik meselesini, lngiltere imparatorluğunun genişliğini, Fransa 
da sömürgelerinin önemini ileri sürüyorlar. Eğer Japonya silah 
müsaviliğinde ıaJrar edehe konferans kısır kalacak ve silah re-
kabeti başgösterecektir. ,,. 

Uluslar Sosyetesi 
Karşısında Al~anya 

. Paris 9 (Ô.R) - lngilix - Fransı dış bakanlarının müzakere
lerinde Almanya ile ileride yapılacak müzakereler hakkında da 
bir anlaşma temin edilmiştir. Alman mnrahhasları bu hafta için
de sarih bazi t~kliflerle Parise geleceklerdir. lngiltere ve Fransa 
Almaoyanın uluslar sosyetesine dönmesini temin etmek ve hava 
ve kara silahları hususunda bir anlaşmaya varmak maksadiyle 
birlikte hareket edeceklerdir. 

ltalyan uçakları Eritre ve 
Somalide ne yapmışlar 

Roma, 9 (Ö.R) - 66 numaralı ltalyan resmiğ tebligidir: Bü
tün cebhede devriyelerimizin keşif faaliyetleri olmuştur. Eritre 
cebhesinde uçaklar Desaienin şimalinde düşman •grublannı keş-
derek bombardıman etmiılerdir. Somali cebhesinde de dOpan 
grublan bombardıman edihniş ve uçaklarımız hiçbir zarara uğ'-

~ ramadan dlnmüşlerdif'_. 
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Esrclrengiz görülüyor 
'29,000 ton hacmindeki zırhlının 

oldu Topları harab 
Londra, 9 (A.A) - " Deyli Telgraf " gazetesine göre, "Ro

,ak Oak" adındaki 29,000 ton hacmindeki zırhlıdaki kaza tari
~iğ bir hidise olmuştur. Zırhlının bütün topları esrarengiz su
'rette harab edilmiştir. Bazı şayialara göre, bir müddet evvel 
" Qberan ,, adlı denizaltı gemisinde de ayni hadise olmuştur. 

Londra, 9 (A.A) - Royal Oak zırhlısında vukubulan kaza
nın bir kasd eseri olduğu hakkında Plymouth'da dönen riva
~etleri Deniz bakanlığı teyid etmektedir. 

Uzak Şark'ta 
ıMısır'da olduğu gibi Çin'de de 
liniversiteliler gösteriler yapmışlardır 

Pekin, 9 (A.A) - Tientsinden bildirildiğine göre kendi!erine 
millet mümessili süsü veren bazı Çinliler Japonların Y arhimiele 
Tangku polis diaektörlüğü binasını ele geçirmeğe teşebbüs 
etmişlerdir. 

Pekin, 9 (A.A) - Bir Jepon kaynağından bildirildiğine göre 
Hopey eyaletinde Jenkio de 3000 köyJü isyanetmiş, resmi 
'binaları ele geçirmişler ve emniyet teflerini hapsetmişlerdir. 
isyanın sebebi belli değildir. 

Pekin, 9 (Ö.R) - Üniversiteliler Hopsi ve Çahar muhtari-
yetlerine karşı gösteriler yapmışlardır. Polis göstericileri 
dağıtmış, 30 kişi yakalanmıştır. Otoriteler duruma bakim 
olduklarını bildirmektedirler. ....................................................................................... 

Sulh şartları anlaşıldı 
- BaştaraJı 1 inci sav/ada -

üzerinde bay Laval Samuel 
Hoarın hazırladıkları uzlaşma 

formülü büğün Romaya ve A
dis-Ababaya gönderılecktir. Bu 
barış şartlarına her iki hüku
metin cevabı gecikmiyeceği 
umulmaktadır. 

MUSSOLINI BUGÜN 
CEV AB VERECEK 

lstanbul 9 ( Özel ) - Ro
madan bildiriliyor: Bay Mus
solini bugün lngiliz ve Fransız 
elçilerini kabul etmiştir. Elçile
ıin kendisine Paris uzlaşma 
formülfi üzerinde malümat 
sundukları tahmin ediliyor. 
ltalyan başvekilinin 13 ilk 
kanunda toplanması mukarrer 
bulunan on sekizler komitesinin 
yapacağı toplantıden evvel, 
yani yarın cevabını bildir
mesi bekleniyor. Bu tak
dirde B. Aloiziye gereken tali
mat verilecektir. ltalyan cevabi 
Paris formülünün esas itibarıyla 
müzakeresini kabul edecek 
mahiyette bulunursa bay Laval 
ve Samuel Hoare cezri tedbir
lerin daha ziyade ağırlaştınl
masının önüne geçmeğe çahp
caklardır. Bilakis ümidler hila
fında olarak ltalya bu formülü 
de reddedecek olursa zecri ted 

birlerin petrola teşmili ve daha 
ağırlaştırılması önüne geçilmez 
bir emri vaki olacaktır. 

KAT'İ CEVAB iSTENiYOR 
Istanbul 9 (Özel) - Londra

dan bildiriliyor: lngiliz çeven
leri Mussolinin açık ve kesin 
bir cevap vermesini istiyorlar. 
Times gazetesi bay Mussolininin 
söylevinden sonra lngilterenin 
kesin bir karar alması zarure
tiyle karşılaştığını yazıyor. 

Paris konuşması Fransız - ln
giliz çalışma birliğini ve 
tesanüdünü takviye ettiğinden 
artık bir çözgeye varıJması 
için Italyanın da cevabını bek
lemekten başka bırşey kalma• 
mıştır. 

Mussolini uzlaşma formülüne 
müsaid cevab verirse barışa 
daha kolaylıkla varılması için 
mütareke akdına yol açması da 
muhtemeldir. 

ZORLAMA VE ITALYA 
Roma, 9 (Özel) - B. Mus

solininin sövlevini tefsir eden 
Popolo D'ltalia diyor ki: 

"Zecri tedbirler ltalyan ru
huna tesir etmemiştir. Muka
vemet kuvvetimizi azaltmamıştır 
ilk ftç haftalık netice ltalyan 
hareketini asla sarsmamış bu
lunuyor. .......... 

Polisimizin 
Önemliihtiyaçları 
Temin edildi 

lstanbulda bulunan Emniyet 
direktörü · bay Feyzinin teşeb
büsleri le lzmir polisinin önemli 
ihtiyaçlarından olan bir deniz 
polis motörü ile bir otomobil 
ve iki motosiklet temin edil
miştir. Otomobil polis müdü
riyet~ hizmetinde, motosikletler 
ise karakollarla direktörlük ara 
sında enak postalarının acele 
yapılmasında kullanılacaktır. 

Cinayette 
Tahrik varmış 

Bornova~ın Naldöken kö
ründe aralarmda uzayıp giden 
bir kız meselesinden Aziz ve 
Ômeri yarahyarak öldüren Ka-
21m ve lbrahimin muhakeme
lerine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Vak'a failleri cinayeti kendi
işlediklerinı, fakat tahrik edil
diklerini söylemişlerdir. Gel
memiş olan bazı şahitlerin 

dinlenmes\ için muhakeme baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

B. Lemi Aksoy 
Ölçü ve ayar baş enspektö

rü bay Lemi Aksoy on beş 
gün mezuniyetle Ankaraya 
gitmiştir. 

Bir cinayetin 
Muhakemesi 
Panayır yerinde bir kadın 

kavgası yüzünden eczacı Meh
medi öldüren Talip oğlu Arifin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
devam edilecekti. Bazı şahitle
rin ifadeleri için yapılmış olan 
talimata cevab gelmediğindenE 
muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. 

Narlıderede 
D~rt şüpheli adam 
Narlıdere köyünde dört şüp

heli şahıs tutulmuş ve lzmire 
getirilmişlerdir. 

Bunların Üzerlerinde iki kese 
içinde (58) lira gümüt para 
bulunmuştur. Hüviyetlerinin tab 
kikine zabıtaca çalışılmaktadır. 
Vilayet daimi encUmenl 

Viliyet daimi encümeni dün 
öğleden evvel ilbay Fazlı Gü
Jeç'in başkanlığı altında topla
narak elde mevcut işleri tetkik 
ve icebeden kararları almıştır. 

izinsiz bıçak ıa,ıyanlar 
lkiçeşme:ikte Rasim ve Ri

fatta birer bıçak bulunmuş ve 
zabıtaca alınmışhr. 

§ Kemerd"! Lale sokağında 
Ahmed oğlu Mustafanın üze
rinde bir sustalı çağı görülerek 
alınmışhr. 

Sarhn' olmu' 
Güzelyalıda Hamza oğlu 

Mehmed sarhoş olarak bağırıb 
ç_~ğardıiı.ndan yakalanmıetır. 

Londra deniz konferansı 
Forayn Ofisin Lokarno salonunda 

Bay Baldvinin bir söylevile açıldı 
Baldvin lngilterenin durumunu anlattı 

Londra. 9 (A.A) - Deniz 
konferansı bu sabah saat 19 
da dış bakanlığının Lokarno 
salonunda ve Baldvinin baş
kanlığı altmda açılmıştır. Ame
rikan Delegasyonunun teklifi 
üzerine konferans başkanlığına 
Samuel Hoare seçilmiştir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Toplan
tının yopıldığı memleketin baş
bakanı sıfatiyle B. Stanley 
Baldvin deniz konferansmı aça
rak bir söylev vermiş ve bu 
konferansın Londı a ve Vaşing
ton konferanslarının bazı mad
delerinin tatbiki icabı olarak . 
toplandığım ve iki yıl önce 
yapılan konuimaların da bu 
yoJdaki güçlükleri kaldumağa 

yaradığını söylemiştir. 
FRANSIZ DELEGESiNiN 

SÖZLERi 
Fransız büyük elçisi ve 

Amerikall filosu 
sını dilemektedir. Bu konfe
ransın konusu tabiati icabı ay
tışmaya elverişli meseleler ol
duğundan ihtiyatla hareket 

mektedir. Eğer denizalh gemi
lerinin ilgası mümkün olursa 
Ilgiltere ilgili hükümetlerin bir 
an önce bu neticeye varmak 

Fransa baş delelegesi B.Çorbin 
başlıca beş deniz devleti ara
sında bu toplantıdan memnun 
olduğunu söyliyerek deniz si
lahlarının cins bakımından azal
tılması noktasında 1922 ve 
1931 muahedelerinin mutlu ne
ticelerini kaydetmiş ve bu sa
yede silah rekabetinin önüne 
geçildia'ini ve bu uğurda yapı
lan masrafların a:zalbldığını 
söylemiştir. 

Bir jngi/iz zırlılısı 
edilmesi de Fransaya göre ge üzere aralannda · anlaşmalarını 

istemektedir. reklidir. 
BALDVININ SÖYLEVi 

B. Corbin Fransa adına Fran· 
sanın silahsızlanma itinde dai-

B. Corbin bundan sonra 
Fransanın gemilerin gerek 
hacmi, gerekse topların çapı Londra, 9 (Ö.R) - Deniz ma her teklife uyduğunu söy

Bil Japon zuhlısı 

bakımından sıkı ta hdidleı e ta- konferansının. ilk celsesi lngi-
rafdar olduiunu ·söyliyerek bu liı, Fransız, ltalyan, :Japon ve 
yolda daha önceden bir anlaş- Amerikan baş delegelerinin 

söylevlerile geçmiştir. B. Bald-
ma olmamasına acıklanmış ve vin lngilterenin durumunu şöy-
bu belli başlı meselenin bütün lece anlatmıştır: 
devletler ve başta Fransa ta- - lngiltere dün gibi bu-
rafından silah masraflarında gün de Vaşington ve Londra 

konferanslarında kurulan esas
ları arsıulusal durumda olan 

yapılmak istenilen tasarruflar 
ile ilgili olduğunu söylemiştir. 

Mıkdar tahdidine gelince ha
diseler bu bakımdan deniz si-
lahsızlanması meselesinin sa
nıldığından daha karışık oldu
ğunu göstermiştir. Fransa üç 
cins deniz silahı mes~lesinin 

birbirine bağlı olarak gözden 
geçiri1mesini istemekte ve her 
şeyden önce, müşterek güve
uin ana şarb olan karşılıklı 
itimad fikrile hareket olunma-

değişiklikleri ve her memle
ketin ihtiyacım göze alarak 
gerektiği gibi tadil etmek ve 
zamana uydurmak suretile 
devam ettirmeğe hazırdır. ln
giliz hükümetinin durumu 
şudur: 

Büyük harp gemilerinin ge· 
rek tonaj, gerekse top çapla
rının azaltılması, denizaltı gemi
lerinin ilgası. lngiltere silahların 
gerek cins, gerek miktar itiba
rile tahdidine ehemmiyet ver-

lemekle beraber denizaltı ge
milerinin ilgasına taraftar ola-
mamış ve lngi1• ükfımetinin 

1 de bu nokt~ devletle-
rin ayralık l.... . . . . ,.. ... ı etmedi-
ğini ıleri sürerek bu silihın 
nasıl kullanılacağı hakkında 
bir anlaşma yapılmasını tavsiye 
etmiştir. 

iT AL YAN DELEGESiNiN 
SÖZLERi 

ltalyanın Londra büyük elçisi 
B. Grandi ltalya adına söz ala
rak, uluslar sosyetesindeki bir 
çok devletlerin Italyaya karşı 
şimdiki durumlannı ltalyanın 
göz önünde tutmak mecburi· 
yetinde olduğunu. bununla be
raber her vakit silahsızlanma 
prensibini tutmuş olan ltalyanın 
konferansa yine silibları hem 
tahdit etmek, hem de azaltmak 
isteğil~ geldiğini söylemiştir. 

JAPON DELEGESiNiN 
SÖZLERi 

. Japon . baş , delegesi amiral 
Nogano japonyanın müşterek 
silah tahdidine ve bu tahdidin 
mümkün olduğu kadar aşağı 
bir rakam üzerinde yapılması
na ehemmiyet verdiğini teca
vüz lruvvetlermin kaldırılması, 
müdafaa kuvetlerinin de ancak 
müdafaaya yeter dereceye in
dirilmesi ve böylece tecavüz 
tehditlerininin ortadan kaldırıl
ması iyi olacağını söylemiştir. 

Nihayet Amerika baş dele
ğesi B. Norman Davis Ameri
kanın amacı muhtelif filolar 
arasında şimdiki nisbetleri tut
mak olduğunu ve bu amaca 
silahlanma rekabetindense an
laşma yoluyla varılacağını um
duğunu söylemiıtir, 

Italya 
Ve Petrol 

Sunday Tlmes gazete
sinden: 

Geçen hafta yazdığımız bir 
betkede ltalyaya karşl Millet• 
ler Cemiyeti tarafından konul
muş olan zecri tedbirler liste· 
sine Habeşistanda giriştiği sa· 
vaşta önemli bir rolü olan pet
rolun da kablması zamanı yak• 
)aştığına işaret etmiştik. 

O zaman başlangıç halinde 
bulunan bu tasarlama bugün 
artık vazıh bir hal almıştır. 

B. Laval'in işin geciktirilmesi 
için yaptığı müracaat üzerine 
on sekizler komitesi, meseleyi 
12 birinci kanunda konuşa

caktır. 
Komite toplanır top'anmaz, 

petrol üzerine ambargo konu
lacağı varid görülmektedir. 

12 birinci kanunda ve yahut 
daha sonra bu zecri tedbirler 
listesine başka maddelerin de 
ilave edilmesi mümkündür. 

Dışardan görüleni şudur: 
Milletler Cemiyetine bağh 

olan devletler, zecri tedbirler 
işini ileriye götürmek kararını 
vermiş bulunmaktadırlar. 

Petrolun listeye konulmasının 
ortalığa nasıl bir tesir yapa• 
cağı, yahut Duçe üzerinde ne 
gibi değişiklikler yapacağı bir 
takım amillere bağlıdır. 

Bunun için Vaşingtonun taz• 
yiki ile Amerikan petrol kum• 
panyalarının ve V enezüellanın 
zecri tedbirler hakkında no 
cevap verecekleri bir meseledir 

Fakat petrola ambargo koy
manın ne kadar mühim birşeyı 
olduğunu Romada birkaç gün· 
denberi görülmekte olan telaş-
tan anlamak mümkündür. 

Bu türlü yankıların sulha 
yol açması, dünyada herkesten 
ziyade lngiltereyi memnun 
eder. 

Milletler Cemiyetinin hedefi 
saldırganlık harbına bir niha· 
yet verib gerek kendisi, gerek 
Habeşistan tarafından şerefli 

bulunabilecek ve kabul edile
bilecek şartlar dahilinde bir 
sulh müzakeresine girişmektir. 

Henüz on sekizler komitesi· 
nintoplanmaıına on beş gün 
vardır. Eğer bu müddet içinde 
sulha doğru bir yaklaşma hare· 
keti belirirse o zaman Bay La· 
valın istemiş olduğu teehhur-
dan da bir fayda çıkmış ola
caktır. 

Bereket versin, son günlerde 
ortaya çıkan bir takım şayia-
larm yalan olduğu görülmüştür. 

ltalyanın Fransa sınırınn as
ker gönderdiği ve Trablusgarb· 
teki askerlerini kuvvetlendir
diği hakkında çıkan haberlerin 
mübalağalı olduğu anlaşılmış
br. 

ihtimal ki bay Mussolini, 
petrol ambargosuna karşı ted-
bir almak ve be t5rlü tehdid
lerle Milletler cemiyetinin mo· 
ralini sarsmak istemiştir. 

Fransa, lngiltereye karşı ya• 
pılacak her hangi bir tecavü· 
zün Fransızlar tarafından mu
kabele göreceğini Romaya et
rafiyle anlatmıştır. 

Bugünkü günde Duce ve ge• 
nel kurmayı, giriştikleri kumu 
oyununun sonucundan adam· 
akıllı şüphelenmeğe baılamış· 
lardır. 

Şark Afrikasındaki hava va
ziyeti onların ihtiraslanna yar• 
dım etmemiş, Cenevrede Pa· 
ris•ıe Londra'nın arasını açmak 
tasavvurları gerçekleşmemiş, 

bilikis Milletler Cemiyetinin 
durumu kuvvetlenmiştir. 

Ortada Italyaya ve yahut 
Italyanlara karşı hiç bir düş· 
manlık yoktur. 

işlerin daha iyileşmesi ve 
mesud bir devreye girebilmesi 
için Milletler cemiyetinin and· 
)aşmayı yaphğı zaman düşün· 
düklerini Romanyanın kabul 
ve tatbik etmesi lizımgele· 
cektir. 
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orsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Çu. Alıcı Fiat s· . h st lıklan 
549 T Debbas 10 50 15 50 ınır a a 
474 Alyoti bira 11 50 13 Mütehassısı 
158 M J Taranto 11 25 15 Pazardan mada hergün 
131 P Paci 11 14 75 dörtten sonra ikinci Beyler 
110 lnhisar idar 7 50 7 50 sokağında 81 numaralı mu-

86 S Süleyma 16 16 ayenehanesinde hastalarını 
82 S Gomel 10 10 50 kabul eder (3436) 
72 K A Kazım 14 50 14 çO ;.13iilımimılı·iıt•mr.ıı--•-ı• 
72 H Alberti 12 75 12 75 .!!mi--~ICllll-.-:ımmlliiı:;;;il~ 
64 ı Rasih 12 1s 12 15 Doktor 
39 M Sipahi b 13 . 13 

18 G Abdullah 8 50 8 50 Kemal ~a~·ır 15 L Galemidi 13 14 
12 H z Ahmed 10 50 11 50 
10 Len Recyo 13 13 
1892 Yekfin SARAÇOGLU 

457914,5 Eski sabş Memleket hastanesi 
459806,S Umumi sabş Dahiliye Mütehassısı 

Ç Zahire Muayenehane : ikinci Bey-
u. Cinsi Fiat T J 3956 

456 Susam 15 50 15 50 ler sokağı 65. e . 

96 Bakla 5 12,5 5 12,5 Evi Ka,antina tramvay cad-

283 Palamut ke 340 450 8mdilemsilılNİıİ!om.!Iİ51ii9m6•T;.eml.m25m4:ıiı5a1-r 
206 balye pamuk 44 45 • 
87 harar ZAY it 

Para Piyasası 
4-12-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 617 50 621 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 90 79 50 
Belga 21 12 21 37 
İtalyan lireti 10 12 10 20 
İsviçre F rau. 40 62 40 87 
Florin 85 85 37 
Kr. Çekoslo. S 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

lzmır ithalat gümrüğünden 
almış olduğum 32 sayı ve 
3. 7-935 tarihli bir kıta mem-

leketimize ithali şahadetname
!lini zayi ettiğimden şahsıaher 
tarafından ibraz edilecek olursa 
muteber olmadığını ve yeniden 
bir şahadetname alacağımdan 

gazetenize ilan etmeniz rica 
olunur. 

O. de Ciaves 
Yeni tuhafiyeciler 

iz mir 
3956 (3582) 

·~ 
... ~~balarınız için hali~ 
~oll'&Uid~kk;ibi~·;~d~~·kö~ü;rrr 
~Sömikok : Antrasit kömürü : 
J!~giliz : Antrasit komürü ~ 

'SÖK""'"öOLMA' ..... BAHÇE ........ 
ki.!<es~ne Pazannda Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

yanı ma azasında bulacaksınız Telefon 3937 
, (3508) 

Nafia Başmühen-Muğla ili 
disliğinden: 

23-12-935 pazartesi günü saat ıs de Muğla vi~yet ~aka
mında vilayet daimij' encümeni tarafından ihale edılmek uzere 
~l2 lira keşif bedelli Köyceğiz - Fethiye yolunun D~laman 
koprüsü ile Köyceğiz yolunun 64 + 000 - 86 + 11 O kılomet
~eleri arasında yaptırılacak şose kaldırım ve imalatı smaiye 
ınşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Şartname, 
Proje, keşif ve buna aid diğer evrak 142 kuruş mukabilinde 
Muğla Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat taminat 2130 lira 90 kuruştur. 
Ekıiltmiye girebilmek için iatekliJerden ıu şartlar aranır: 
Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika. 

. _lınatatı amaiyesi mevcud eo az 10,000 lirabk toıe yapmış ve 
ıyı surette bitirmit olduklarını gösterir resmiğ vesika. . 

Keşif, şartname ve projeyi 25 kuruşluk pul yapıştırarak ımza 
etmiş olmaları. 

lsteklii bir şirket olduğu takdird~: 
Eksiltme şartnamesinde yazılı evsafı haiz olması lizımdır. 
isteklilerin teklif mektublannı 23-1 'ı-935 pazartesi günü saat 

14 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine ver-
~ri lazımdır. 10-12-16-20 3940 [3586) 

iLAN 
lzın ir Milli emlak müdüriyetinden 

, Lira K. 
Darağaç Demir Mehmedcik sokağında 2 No.lu dükkin 16 · 
Bayraklı Vişne sokağında 3 No.lu · ev 31 
Burnova Arapkirli sokağmda 14 No.lu ev 24 
Darağaç Demirhane 11okağında 23-29 No.lu ev 18 
Bayraklı Muradiye caddesinde 92-94 No.lu ev 27 
Buca Uzun sokağında 63,67-51 No.lu arsa 4 50 
Buca Aşağı Tahirağa sokağında 1-3-S No.lu ev 62 
Buca istasyon caddesinde 21,77 No.lu ev 110 
Bayraklı Şeftali sokağında 8 No.lu ev 18 
Yol bedeslanında 18 No.lu dükkan 42 
Alsancak Izmir bahçeler sokağında 9,1,7 No.lu ev 62 50 
Buca Halk sokağında 4-23 No.lu ev 150 
Alsancak Meı'udiye caddesinde 192-162 No.lu arsa baraka 30 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarları artbrma
'~ ~onulmuştur. isteklilerin 19-12-935 Perşembe günii saat 14de 
Mıllı Emlak müdUriyetine müracaatlan. 10-16 3954 (3584) 

, YENi ASIR 
* 

• • 

erı· mallar pazarı 
i..2 Birinci kanunda başlıyacak Tasarruf haftasında 
Yalnız PEŞiN alınacak biliimum mallarda 

·t.10 iskonto yapacaktır 

-~:w , •• 

Akhisar icra memurluğundan: 
lzmir Emlak ve eytam bankasına borçlu Babacan zade Perte

vin Akhisarın Mermere nahiyesinde kain 2918/934 tarihinde açık 
artırmaya çıkarılan aşağıda evsafı yazılı yedi parça gayri men
kulün muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığından 
2280 numaralı kanuna göre 5 sene tecil edilmışti · Borçlu bir 
sene zarfında muayyen taksit ve faizlerini vermediğinden satışı 

geri bırakılan aşağıda yazılı (7) parça gayri menkul Emlak ve 
Eytam bankasının 844 numaralı kanun ahkamına göre bir ay 
müddetle ve bir defaya mahsus olmak üzere kat'i olarak açık 
artırma suretile her kaça çıkarsa satılacaktır. Artırma 16/1/936 
Perşembe günü 1aat 14 de Akhisar icra dairesinde yapılacaktır. 
Şartname 5/12/935 tarihinden itibaren Akhisar ve Izmir 2 nci 
icra dairesinde alıcılara açıktır. 

Müzayedeye iştirak edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesi 
yatırmaları veya banka teminat mektubu ibraz etmeleri şarttır. 
Harcı, delliJiyesi alıcıya ait satış peşindir. Bu şerait dairesinde 
abcı olanlann Akhisar icra dairesinde 935/466 ve bmir 2 inci 
icra dairesinde 933/69i4 numaralı dosyalara müracaatlan ilan 
olunur. 
Nev"i 

Tarla 

" 

M 
.• 

era 

Tar:la 

Bahçe 

Mer'a 

Çiflik 

Mevkii 

Nikoli çifl!ği 

.. " " 

" 

" " 

" " 

" " 

ebniyeai maa 
mnıtemilit 

Hududu 

Şarkı Ahmet ve Hasan. 
tarlası garbı sahibi mülk 
bahçesi pi pine mer' ası 

muhammen K. 
Dö. M.M. Lira 

şimalen katine mer'ası 432 39,7440 4000 
Cenuben kasaba yolu 
şarkı Ahmet yolu şi-
mali armuta tarJası 60 5,5200 300 
Şarkı Halime çifJiği ara-
zisi garbı Kasaba cad-
deliı timalen Hasan ağa 
mer'ası cenubu Katina 400 36,8000 2000 
Şarkı Katina mer'ası 1 

gar~ı, pipina mer'ası 
şimali Eyyüp oğJu mer-
ası cenubu Hasan ağa 
mer'ası 162 14,9040' 100 
Şarkı sahibi mü'k garbı 
Hasan ağa bahçesi şi-
mali yol cenubu sahibi 
mülk 10 9!00 800 
Şarkı uzanca yolu ve 
Pipine mer'asa garbı 
Hasan ağa mer'ası 
şimali Ali çavuş tarlası 
cenubu gcdevre yolu 
Şimali sahibi mülk 
bahçesi cenubu tarik 
ile mahduttur 

338 30,0960 5500 

2000 
3948 (3587) 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucu:r.luğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade ten:r.ilatlı kumuşlar 

• Kış ık 
Kışlık 

Ucuz 
Lüks 

a .: a tou 
Paltolu~lar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende sahlmaktadır 

lzmlr baledlyeslnden: 
- Yetmiş beş lira bedeli 

muhammenli memleket hasta-
nesi karşısındaki 8 sayılı dük
kanın bir senelik ican baş
sekreterlikteki şartname veç
hile 20-12-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilece~tir. iştirak için altı 
lirabk muvakkat teminat mak-
buzu ile söyJenen gün ve saatte 
komisyona gel nir. 

3-6-10-14 3887 (3539) 

1 - Belediyenin eski Bay
raklı tenviratmda kullanılan 

sekiz yüz lira bedeli muham
meoii 35 beygirlik Tanğis 
markala mazotla işler ufki 
yarım dizel otomatik tertibatlı 
motor ve teferruatı olan ekzos 
borusu, hava tazyik " deposu, 
bir su pompası, bir benzin 
deposu, bir mazot deposu 
ve anahtarları baş sekre-
terlikteki şartname veçhile 
20/12/935 Cuma günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Motoru görmek 
İ!tiyenlerin belediye makine 
mühendisliğine ve iştirak için 
altmış liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Mesudiye, gümrük ar
kası, Eşrefpaşa Bayramyerinde 
olmak üzere üç umumi hala 
yaptırılacaktır. Beherinin be
deli keşfi bin yirmi dört lira 

Güzelyalıde 1056 No.lyalt 
uygun fiatle kiralıktır. akinci 
belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

(3530) 5-15 
GliıY"~J~N.J • 

yirmi yedi kuruştan uçunüo 
bedeli keşfi üç bin yetmiş 
iki lira seksen bir kuruştur. 

Başsekreterlikteki keşif, plin 
ve şartname mucibince 20112/ 
935 Cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. 

iştirak için iki yüz otuz bir 
liralık muvakkat te~inat mak
buzu veya banka teminat 
mektubu ile sölt-nen gün v~ 
saatta komisyona gelinir. 

3-6-10-14 3888 (3538) 
- 350 Metre murabbaında 

ve beher metre murabbaı 25 
k~ruştan tamamı 87 lira 50 
kuruş bedeli mubammeoeli 95 
adanın 12 ve 13 sayılı arsaları 
baş sekreterlikteki sartname 
veçhile 17 - 12 - 935 Sah günü 
saat 10 da açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için 7 
liralık muvakkat teminat mak
buzile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 
29-3~ -10 3860 (3527) 



I 

.. 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasınm filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) (3393) 

lzmir Linı.an işleri Genel Di
rektörlü~ünden; 

1936 yılı başından 31 mayıs 1937 tarihine .d~ğin ola:? müddet 
içinde Alsancak iskelesinde vagonlardan gımıJere yuklenecek 
biumum eşyanın ton hesabile yükleme işi 18-12-9_35 ~arşa~ba 
günü uat üçe kadar eksiltmeğe konulmuştur. Eksıltmege gıre-
ceklerin 225 lira dopozito parasile birlikte idaremize gelmeleri 
bildirilir. 

1936 yılı başından 31 mayıs 1937 tarihine değin gemiler.~en 
lzmire denizden gelecek ve mavnalara boşaltılması eşyanın gum-
rük rıhtımının saçak altına ve Dolmada gümrük ambarı yapılan 
hangarlara çıkarılması işi 18-12-935 çarşamba günü saat 10 a 
kadar eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltmeğe girecek olanların 250 
lira depozito paralarile birlikte idaremize gelmeleri bildirilir. 

. 

7---10 3912 (3562] 

TE~ 

PUDRAS\ 

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

··············~i-~i·i~-~~;····~·i;i~~-~~~i·············· 

Norveçyanın hitlis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 
Sıh11at Eczanesi 

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

SUMERBANK 
~ENEL Dl~EKTÖRLÜGÜNDEN 

Avrupa ve Amerikanın yüksek fen mekteplerinden, üniversi
telerin kimya fakültelerinden, dört senelik yüksek mensucat mek
teplerinden ve teknikum derecesindeld ihtısas mekteplerinden 
1933, 1934, 1935 mezunlarının Sümerbank müesseseleri ve fab
rikalarında istihdamları düşünüldüğünden, bunların aşağıdaki 
vesikalariyle, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğüne, Istan
bulda Sümerbank lstanbul şubesi mü..J.ürlüğüne müracaatları lü
zumu ilan r)lunur. 

Müracaatların yukarısına, sair müracaatlardan tefriki1çin "M.E11 

işareti konulması. 
Hüviyet 
T ercümei hal 
Diploma kopyası 
Askerlik hizmeti 
Bildiği ecnebi diller. 
iki tane reıim 

26-3-10 3813 (3517) 

o.' G. , Vhittall 

Kömür .. Deposu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altınc\a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• Her cins sobalarda, salamandra1arda 
mangalda kolaylıkla yanan 

hıı kömür.Ü hararetle 
tavsiye ederiz. 

• il • 

Acele Ediniz .. 
11111 ......................... .. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Malbzlar Vah Caddesi No. a TELEFON: 3120 

7 - 15 (3525) 
ı . -~' . .• . 

Devlet Deı• iryollarından: 
-Muhammen kira bedelleriyle miktar ve evsafı aşağıda yazılı 

Salihli istasyonunun iki büvet mahalli 16-12-935 tarihinde pazar 
tesi günü saat 15 de lzmirde 7 inci işletme komisyonunca pazar· 
lıkla kiraya verileceklerdir. 

istekliler aşağıda yaz ılı teminat akçelerini istasyon kasasına 
yatırarak alacakları makbuz ve kanunun dördüncü maddesine 
göre kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile aynı gün 
ve saatte Basmahane komisyon rsis!' } ine bizzat veya tahri
ren müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname Salihli is-asyonu ile işletme kal~minde 
parasız dağıtılmaktadır. 

Büvet sahibi Senelik Ebadı 

M2 
19.70· 

4 
6-10 

Teminat 
akçesi K. 

180 
360 

(3555) 

Ferdane 
Ala ettin 

kirası K. 
2400 
4800 

3897 
- lzmir-Alsancale Şehidler Yadigar sokağında kain numara

ları aşağıda yazılı depolar, 23-12-935 saa!' onbeşte lzmir-Alsancak 
8 inci işletme komisyonunda açık artırma usulü ile ayrı ayrı . 
kiraya verilecektır. 

isteklilerin aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmeğe ka11uniğ manileri bulunmadığına dair 
beyannamelerle komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
No. Muhammen kira bedeli Muvakkat teminat kira müddeti 

18 
20 

Lira K. 
400 senelik 
200 

" 

Lira K. 
30 
15 

Bir seue 
,, ,, 

13 A deniz tarafı 200 aylık 150 
7-10 

"13-5-36,, e kadar 
3920 (3561) 

Bornova Mersinli istasyonunda yıllık kirası yirmi lira tahmin 
edilen yüz üç metre murabbaındaki arazimizi 23-12-935 tarihinde 
pazartesi günü saat on beşte lzmir yedinci işletme komisyonunca 
açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

istekliler üç yüz kuruş muvakkat teminatlarını lzmir istasyon 
kasasına yatırarak mukabilinde alacakları makbuz ve işe gir
meğe kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni gün 
ve saatta Basmahane komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartname Bornova Mersinli gişesile işletme kale-
minde parasız verilmektedir. 7-10 3933 (3566) 

- 10.12.1935 Tarihinden itibaren yeni bir iş'ara kadar Aydın 
hattı üzerinde yapılacak portakal, limon ve turunç nakliyatında 
beher ton kilometre başına 5.25 kuruş alınacak~ır. Tafs~lat istas-
yonlardan alınabilir. 7-10-12 3918 (3563) 

5 Kilogramdan 50 kilograma kadar küçük koliJere mahsus 
D,D/8 N. lu mesajeri tarifesi 10-12-935 tarihinden itibaren 8 inci 
işletme mıntakasına da teşmil edilmiştir. 

10-12-14 3958 (3580) 

Aşağıda yazılı büfeleri 25/12/935 Çarşamba günü saat 15de 
lzmir - Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usuliyle 
ayrı, ayrı ve üçer sene için kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair bayannamelerle 
komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

"' Şartnamelar Alsancakta komisyandan ve istasyonlarda, istas-
yon yazıhanelerinden parasız alınır. 

· 'Muhammen 'iiç senelik 

Mevkii 
Geziemir issasyonu 
Selçuk " 
Söke 
Sarayköy 

" .. 

kira bedeli muvakkat :teminat: 
Lira K. Lira K. 
300 22 50 
120 9 
100 
120 

10-14 3947 

7 50 
9 

(3585) 

lzmir Defterdarlığından: 
Bir mükellefin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Basman ede Tahir sokakında demiryolu yanında 
20000 tuğla ayın 12 inci Perşembe günü saat 11 de müzayede 
suretile satılacağından almak istiyenlerin orada bulunmaları. 

3951 ( 3583) 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KOR.iZOL KEMAL 

Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

agız ve burunda yaşayan bütün mikroplarJ 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde buluomnJıdır 

DEPOSU: 

' Türkiye 
Halkının 

O/o 99 u 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

1 
daima en , 

. . . . . 
=mükemmel diş~ . . . 
a macunudur 

. . . . --. . . . . . . . . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirliler Istanbıılda nerede bul usurlar .. 
. Beyoğlunda Bristol otelinde 

~irkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski oteJci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki ·otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacakİardır . 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveteıi fiatlar 
müthiş ucuzdur 

428.ııurLaralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

Kat.'i ihale 
428 numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi ambarında mevcud 

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimesine taksiııı 
suretile ve açık müzayede usulile satışa çıkarılmıştır. 

Talihler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırdll 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir. 

Muvakkat teminat beher müzayede kaimesi için 290 lira d~r 
ihale 16-12-935 pazartesi günü saat 14 de Çırpıda kooperatı 

binasında icra kılmacakbr. 
Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 

8-10---11-12---13-14-15 '3579) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımız.da olup Anvers- Rot
terd.ua - Aaısterdam ve Ham
barg limaalara içia yük ala
calrtu. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
künü tabliye ettikten sonra 
Burgas •Yama ıre Köstcnce 
limanları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nuııd.a Alıvcrs-RoUerdam-Ams 
~~dam ve Hamburg limanlan 
ıçın yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND ıuotörü limanı

:ıı.da olup Rottcrdam, Ham
. urg, Danimarka ve Baltık 
limanları · · -k ıçın yu alacaktır. 

ERLAND m t·· .. 14 b" . . 1ıı: • o oru ırıncı 

:~:~a ~eklenmekte olup 
y u tahlıye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
~~rka ve Baltık sahilleri için 
yuk alacaktır. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
PELEŞ vapuru 18 b" · · ka d ınncı 
nun a gelip 19 b" . . k' n d ırıncı a-

un a Malta, Cenova, Marsilya 
::k~arselonaya hareket ede· 
Nıp;0· yolcu ve yük alır 

N YUSSEN KAISHA 
Toy kumpanyası 

birinci k?HASHI vapuru 14 
bay Kaııbunda Singapor,Şang· 
Y ' oeM··o okohaın ' . o Jı, saka ve 
alacakt a lımanları için yük 

ır. 

ilandaki h 
navlunlard k" areket taribleriie 
acentem· a 1 dcğişiklilderdcn 
mez. ız mes'uliyet kabul et· 

Faı!a lafaiJ•t .. 
donda Tah .

1
a ıçın ikinci Kor· 

mı ve T hl" . arkasında 
7 

a ıye bınası 

FRA TELLi S 2-4 numarada 
talığına m.. perco vapur acen· 
olunur. uracaat cdilıncsi rica 

T clcfon: 20n• 
u<t-2005-2663 

N. V. ·~ . 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

MACEDONIA vapuru ha
len limanımız.da olup Anvers, 
Rottcrdam, Hamburg ve Bre
men ' çİD yük almaktadır. 

ISERLOHN ır.apııru 9 birinci 
kananda beklcaiyor. 13 birinci 
kimma kadar A8'•ers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

Aınericaıı Export Linu 
RXCHANGE vapuru: 20 

8 ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXİLONA vapuru: 26 Bci 
Kinunda bekleniyor, Boston 
ve Ncvyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kanunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev· 
york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

Johnston Warrcn Llnes 
Livcrpool 

" JESSMORE ,, 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Livcrpol 
ve Anvcrstcn yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve naırlnn tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde &i· 
rifilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zce et Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çav yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde faz.la mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar• 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf• 
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ıre 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmit olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamcrat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese-

s· sinin; hmir mümessili G. D. Giras 
ra ;ııarisat ve fazla malümat için Izmirde Yeni Manifatu

cı ar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

T c~viratınızda yeni çıkan çifte is pi ralli 

MET.A.LLUM 
Laınbalarını kullanınız.. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

-.. Yeni tenzilatlı fiyatlar 
lJ•ehınet Tevfik 

Elektrik, .telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Sıemens fabrikalan mümessili 

l'cştcmalcıl.ar 77 - 79 
Tel. 3233 

YENi ASIR aahlfe • 

Oliver Ve Şü. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 1-8 
(3429) Sa. 

LİMİTET ···············~···················································································································· 
Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LlNES L TD. 

Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ... 

Londra-Hull hattı 
GROONO ırapunı ilk ki

•anda Loadra; H.U ve An· 
versten gelip tahliyede bulu-
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMlNlAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede l.uluna
caktır. 

FLAMINlAN vapuru 20 ilk 
kana.nda a-elip Liverpool ve 
Glaskov için yük .alacaktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MlLOS vapuru 16 ilk ki· 

nunda Hamburg ve Bremen· 
den gelip tahliyede bulunacaktır 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çeşit ye· 
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztcpe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
tatıyan ambalajlarda beHi 
batlı satıcılarda da bulabi· 
lirsiniz. 

Merkez: 
iz.mir 

tkinci Beyler Sobk 
Na. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

F eyıi Hiki ve şürckisı ifliı 
idaresinden: 

Masa muamelitı hakkında 

müzakeratta bulunulmak üzere 
alacaklıların 17 Kanunuevvel 
935 Salı günü saat 15 de Sc
linik bankası üstünde 3 numa· 
ralı yazıhanede hazır bulunma· 
ları rica olunur. 3957 (3581) 

Ncstle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 

Kars ıüdü, Besi. Her boy dif macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
l arının genci satış yeri yalnız depomuz.dur. 

T elcfon : 3882 

428 numaralı Çırpı Zirai 
kooperatifinden: 

(Kat'i ihale) 
428 numaralı Çırpı Zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 

yetmiş beş bin kilo buğday üçe taksim suretile elli 
bin kilo Arpa da keza üçe taksim suretilc ve açık müzayede 
usulü ile satışa çıkarılmış iki defa ihalesi uz.atıldığı halde talip 
zuhur etmemit olmakla her iki mahsulün kat'i ihalesinin yapıl
masına karar verilmiştir. 

Kat'i ihale 11-12-935 çarşamba günü saat on dörtte Çırpıda 
kooperatif binasında icra kılınacaktır. 

Muvakkat teminat buğdayın beher müzayede kaimesi için iki 
yüz lira, arpanın beher kaimesi için doksan liradır. 

Şartname Bayındırda Ziraat bankasından, Çırpıda kooperatif 
binasında öğrenilir. Talep vukuunda adrese gönderilir. 

Kooperatif tren uğrağındadır. 
8-10-11 (3578) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depozitosu Esas No. Yeri No. su Nav'i 

T. L. 
288 Hasan Hoca M. Bakır bedesteni 39 Mağaza 160 
331 Bayraklı Karyesi Bltlbül sokağı 14 ev 80 
702 Hatuniye M. Dcllalbaşı ., 2 evin 320-640 sehmi 600 
702/1 4 evin 320-640 ,. 600 

•• tt tt 

70212 6 evin 320-640 " 600 
" " " 925 Köprü M. "Karantina,, tramvay 600 292 M. M. arsa 350 

caddesi Köprü iskelesi "ada 4-5 
çıkmazı 791 Parsel 26-37 

984 Köprü M. "Karantina,, tramvay 600 219,50 M. M. arsa 300 
caddesi "ada 791 Parsel 39" 

1067 Toraman M. bırinci Asmalı 14 evin 6 hissede 4 H. 110 
Mescit sokağı 

1071 Selimiye M. Tire kapısı S. 13 E. 15. Y. ev 25 
1086 Bornova nahiyesi Salhane - Kum 28-30 5051 M. M. arsa 260 

Kahve mevkii 
1087 Reşadiye M. tramvay caddesi 1150/2 688,80M.M.arsa700 
1088 ,, " n 115013 651,49 M.M. ,, 700 

Mevkii ve numaralan yukarıda ya:ı:ıl emlakin pefiD para ile 

1 
satışları 10-12-935 Salı günü saat ONDA ihale edilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

1 istekli olanların hizalarında yazllı pey akçelerini Veznemize j yatırarak artırmasına girmeleri lazımdır. 
4-7-10--3!!2 (354Sljf1 • ·-
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Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mcvkiini ve şöhretini mu· 

.- :a 
hafa7.a eden KUVVET ilacıdır. • • 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH mcnbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtarauıdır. 

N .• IÇln tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

Çtinkl : Lezzeti bottur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ıre DCfC alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnld : içenler memnun olur ve arkadat· 

larına tavsiye ederler. 

G 1 p 
Baı ağnıı, dıı ağrısı, Nevralji, vücut kınldıklanna 
Tek bir kaıe ALGOPAN alacaksınız ismine dikkat 

AL-GO-PAN .,;~sç. 

• 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. 

iill· fa ecztt~tmet 
~ caddesi 

~~.Y.!J b~ş~a YJ'~~~-~gbp.» 

• 



Sahtte 10 YENi AfilR toltanunucvveı .... 

• 
- 1 

• • • • r erı o rver 
Laval ve Samuel Boare görüşmelerden memnundur .. 

Bulunan formül 1 alya ve Habeş hükfimetlerile Uluslar Sosyetesine 
Bil , r) orlar. 

B.MUSSOLINI~Y~A~P~l~LA~CA~K~~TE~K~L~IF~L~E~R~I~E~N~D•E~S~O~N~D~~~K~~~B~U~L EDECEKTiR 
Paris, 9 (Ô.R) - Sir Samuel 

Hoare'la görüştükten sonra 
gazetecileri kabul eden B. 
Pierre Lava!: Size vereceğim 
bildirik lngiliz ve Fransız hii
kümetler i n in 
ltalyan-Habeş 

anlaşmazlığını 

barışçıl bir çöz 
gt:ye bağla

mak istekleri
ni göstermek· 
tedir,, diyerek 
ıu bildiriği dik 
te ettirmiştir : 

"DUn ve 
bugUnkU u
zun görüş
melerimiz
de Slr Sa
muel Hoar 
ve ben ltal 
yan-Habeş 
anlaşmazlı 

ğını kotar
mağatemel 
ola bilecek 
bir formUI 
aradık . ln
giiiz kabl
nesi henUz 
formUlu ell 
ae almadı-
ıından bunu ilan et
mek hatıra gelemez. 
Zaten bu formül llalyan 
Habeş hUkOmellerlyle 
Uluslar Losyeleslne de 
blldlrilecektir . Anlaş
mazlığa mUmkUn olduğu 
kadar hızlı bir son ver
meye çahştık. Elde edl-

lıen sonuclardan ikimizde 
çok memnunuz.,, 

JNGILIZ KABiNESi 
TOPLAN Dl 

Londra, 9 (Ö.R.) - Fransız 

finbrş ımparıı/0111 

ve lngiliz dış bakanları tara
fından Pariste hazırlanan uz
laşma formülü gece yarısı gel
miş ve başbakan B. Baldvine 
verilmiştir. Başbakan bu sabah 
saat 11 de Jtalyan - Habeş 
işile ilgili meseleleri inceleme
ğe ödevli kabine komisyonunu 

toplıyarak uzla •ma formülünü 
arkadaşlarına bildirecektir. Ka
bina bu esası kabul ederse, 
ayın 12 sinde Ceoevrede top
lanacak olan berkiteler komi
tesinde takınacağı durum hak
kında B. Edene gereken tali
mat ,.P .. j 1PC("J .. t ir. 

bunun hakkında gazetelerin 
verebilecekleri haberlerin HH 

sız olacağı kaydedilmektedir. 
INGJLIZ ÇEVENLERIN 

DUYGULARI 
Londra 9 (Ô.R) - Paris gö

rüşmeleri hakkında logiliz çe
venlerinin duyj!'ul Arı çok elve-

1 1tlflS/t'll bır / /JllllZll l fl 

Parıs goruşıne ı eri sonunda 
neşredilen bildir ik Londrada 
memnuniyetle karşılanmıştı. 

Paris, 9 (Ô.R) - Dışbakan
lığı tarafından ne~redilen bir 
bildirikte ilgili hükümetler ha
berdar olmazdan önce uzlaşma 
formülü neşredilmiyeceğinden 

rişlidir. Bu sabahki bütün ga
zeteler memnunluklarını ve in· 
giliz-Fransız anlaşmasının ger
çekmesindeki hızdan dolayı 
hayretlerini bildirmektedirler. 
Basının en büyük kısmı lngiliz
Fransız iş birliğinin aldığı bi
çimden memnun görünmek
tedir. 

GAZETELERiN MUT ALEA
LARI 

Pariı, 9 (Ô.R - Gazeteler 
B. Mussolininin ende sonda 
Lava) ve Samuel Hoare tara-

Mussolüıi 

fından kestirilen formülü kabul 
edeceğini ve istemelerini Ulus
lar Sosyetesi kadrosu içinde 
tutacağını umuyorlar. 

" Petit Journal " diyor ki: 
" Herşey Mussoliniye bakar. 
Eğer Fransız - lngiliz teklif
lerini kabulederse işlerin sarpa 

sarmasına meydan vermede• 
barıf kurulabilecektir " 

DÜÇE YENi BiR 
DIYEV YAPACAK 

"Jour " Düçenin Senato 
önünde yeni bir diyev yaparak 
F rasız - lngiliz uzlaşma teklifine 
karşı ltalyanın durumunu ay
dınlatacağını yazıyor. 

" Matin ,, e göre ltalya niha· 
yet görüşmeğe kanarsa, petrol 
ambargosuna karar vermek için 
12 de Cenevrede toplanacak 
olan berkiteler komitesi kara· 
rını daha öteye atabilecektir. 

BARIŞ TEKLiFi 
DÜŞÜNDÜRECEK 

Nihayet "Oeuvre,, diyor ki: 
•· ..... mdradan bildirildiğine göre 
yeni barış teklifi Mussoliniyi 
düşündürecektir. Negüsün de 
böyle yapmasını dileriz. uluslar 
sosyetesine gelince Fransa, 
lngiltere ve ltalya tarafından 
kabul edilecek bir formüle 
, iddetle itiraz etmesi pek az 
muhtemeldir.,, 

AFRiKA BULUTLARI 
DAGILINCA 

Paris, 9 (Ö.R) - "Petit Pa· 
risien., Samuel Hoare - Laval 
müzakeresinde Alman meselesi 
de gözden geçirilmiştir. iki 
bakan üçüncü Rayhın durumu· 
nu ve Almanyanın Uluslar Sos· 
yetesine dönmesile buna ben• 
zer diğer bazı meseleleri göz· 
den geçirmişlerdir. Siyasal 
durum eyilefir eyileşmez, ya· 
ni Afrika ufkunu karartan 
bulutlar dağılınca bu ifİ yeni• 
den ele almağa karar verdik• 
leri sanılıyor . 

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

Kahirede ayaklanmalar 

ARA BULUCULUK 
ÖDE.VI 

Lo~dra, 9 ( Ö.R ) - Gaze
teler Pariste hazırlanan met
nin Romada diplomatik hadi
selerin gelişine bağlı olduğunu 
ileri sürmekle beraber bu ge
lişin ne olursa olsun, vanlan 

gelen şifrelar açılıp kendisiııe 
verildikten sonra Bay Stall' 

' ley Baldvin Paris'ten dö· 
Baldvitı ., nen Bay Petersonla ve Baı 

nın Uluslar Sosyetesi tara-
fından verilen ara buluculuk Edenle görüşmüş ve bakall' 
ödevine dayanarak çalıştıkla- lar kurulunu bu akşam toplall' 
rını kaydetmektedir. mağa çağırmıştır. 

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

Komplo müteşebbislerinin muha· 
kemesine yakında başlanacak .. 
latanbul, 9 (Ö.R) - "Tan" gazetesı Atatürke karşı yapıla" 

komplo teşebbüsü suçlularının yakında Ankarada muhakeınesill' 
batlanılacajını yazmaktadır. 

• 


