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ltalyan uçakl&rın saldınşı imparator! Lon~~ada 
O d 1 t d • d• Muhalifler anlaşma r ll &rlDI aarruz an V8Z geçır 1 Tekliflerine hücum . 

Ediyorlar 

Güksanın adamlarından 

Bombardimaıı edilen Habrş şehirlerinden bıri 
Harrar, 10 (A.A)- Bir ltaJ

yan uçağının Ciciga üzerinde 
uçtağu haber veriliyor. Tafsi
lat yoktur. 

Rivayet edildiğine göre uçak
lar Ogadenin muhtelif mer· 
kezlerini bombardımana devam 
etmekte ve oralarda tahribat 
yapmaktadır. 

Adis - Ababa. 10 (A.A) -
Teyid olunan bir şayiaya göre 
ltalyan uçakları Adis - Ababa
mn 150 kilometre şimali şarki
sinde kiin Ankober şehrini 
bombardıman etmişlerdir. 

Desaie üzerinden · dün de 
uçaklar uçmuı ise de bomba • 
atmamışlardır. 

Roma, 10 (A.A) - Stefani 
ajansından: 

Dessie bombardımanı, biri 
aDel, 6teki de cezai iki türlü 

mahiyeti haizdi: 
- Bu bölgeye fazla miktar· 

da Habeş kuvvetleri ile Ras 
lmronun pek çok askeri tahşid 
edilmiş bulunuyordu. 

Adigrat. 10 (A.A) - Şt,e
fani &Jansından: 

Ras Imronun kumandası al
bnda batıdan gelen Habeş 
kuvvetleri son günlerdeki zorlu 
bombardımanlar fizerine Oga
dene doğru çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Adiı-Ababa 10 ( A.A ) -
Tigre cephesinden bildirildiii
ne göre Ras Seyumun arsker
leri küçlik bir ltalyan müfreze
sine taaı ruz ederek 4 nefer 
6ldürmütlerdir. 
Başka bir çarpışma esnasın

da da ltalyanlardan S, Hebeş
lerden de bir kiıi ölmüştür, 

50 kişi daha ·geri geldi 
Glkaanın adamlanndan ohap gelerde asker 71jınlarmın bi- · 

ltalyanlar tarafına geçmif bu- rikmeai erzak yoluuzluğunu 
lunan SO kiti geri gelmitJerdir. doğurmuıtur. Cephelerdeki 

Tigre cephesi, 10 (A.A) - yoksu.zluğa rağmen .Haheşista-
Habeşlerin Gorahai bölgesini nın bır çok bölgelennde bolJuk 
ele geçirmek için sarf ettikleri mevcftttür. ÇnnkO halkın cephe-. 
boşu boşuna gayretlerden son- Jere koıması .gerilerde iaşe me-
ra imparatorun kuvvetleri Har- vadının aarfiyatmı duı:d~ 

r yolu üzerinde önemli bır ve bolluk vücuda getirmıttir. 
~:vkulceyş noktası olan Daga- Şimdi bolluk m.mtakala~n~~n 
bur havalisinde müdafaa mevzi hububahn cephelere sevki ıçm 
lerı hazırlamaktadırlar. Daga- münakaJlbn tamimi kar.arlaşb· 
hurda abılmakta olan çok mü- nlmış ve bu ~olda 6nemli kara-

y . rlar ve tedbırler alınmıştır. 
kemmel}ahkımat ,bunlara Av- ITALYAN RESMi~ TEBLl~I 
rupab subayların yardım etmek 
te olduklarını gösteriyor. Roma ~VO (~·~) - ~7 numa-

rah resmıg bildın : Erıtre cep
CEPHELERD E ERZAK besinde müfrezelerimiz Takkaze 

YOKLUCU mıntakasında kuvvetli bir düş-
Adis-Ababa 10 ( Ö.R ) - man grubuyla çarpışmış ve 

Bombardıman edüen Hebq şelıirkrindm biri 
Habeşistan cephelerinde erzak siddetli bir dngl htlcumundan 
ve mühimmat temini meselesi sonra kaÇIDlfbr. Habeıler 15 
güçleıtiğindeon yeni tedbirler aın bıraklDlf}ardır. Eritreliler-
almması ihtiyacı baı g&ster· den 2 •ilbay •• 5 asker aı-
miştir. mlfttlr. 
Habeı askerleri bugiiDe ka- Somali cepbeai kamanclam 

dar bulunduklan mıntakamn general Graaianiye ordu ku-
erzakile iate ediliyorlardı. 861- mandanı rtltbeai verllmiıtir. 

işçi partısi Udui B. AttJe 
Londra 9 ( A. A. ) - Mu

halif işçi partisi lideri B: Attle, 
Kralın nutkuna verilecek ce- ; 
vapta bazı tadilat yapılma• 
için partisinin verdiği takriri 
müdafaa ederek Kralın nut• 
kunda kurucu hiç bir fikir bu
lunmadıjmı a6ylemİf ve de
miştir ki: 

ltalya - Habeş muhasamasını 

tek başına bir badiae olarak 
tellkki etmek imkansızdır. 

. BugünkG ihtiJAf Afrikayı " 
halkmı ıu veya bu devlete aid 
telikki ederek parçalamak 
euretiyle halledilecek oluna 
bu çok ml1fknl bir vaziyet ya
ratacakbr. Bu mesele bu su
retle bütün Afrikayı harekete 
getirebilir. Beyaz ırk ile kara 
ırk araaındaki münasebetler 
tehlikeye girer. işçi partisi ID 
mütaleadır ki eski Emperyalizm 
ortadan kalkmalıdır ve artık 
Afrika milletleri ilerde beyu 
ırka odunculuk ve uşaklık 

·yapamazlar. 
- Sonu beşinci sahifede -

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

Paris Anlaşması Mısırda tam istiklal 

1 .1. k-b-. -.-b-. -b. . .. . I için kan dökülüyor 
ngı iZ a ınesı tr iri uzenne top a- Partiler kral ve Ingiltere nezdinde teşeb-
nıyor - Teklifler degı""' . ştirilecektir büslar yapmışlardır. Fakat neticesiz kaldı 

IJ. Baldvin 
Londra 10 (A.A)- ltalyaya 

teklif edilecek şartlan müza· 
kere eden lngiliz kabinesinin 
bu toplantısı ıekıen dakika 
aürmiittlir. 

Bakanlar arasında iatitare-

Jere devam edilmektedir. laail
teıenin Habeş moaeleainde ta
kip ettiii siyasa değiımemiştir. 

Pana, 1 O ( Ô.R ) - Pariste 
verilen kararların lngiliz kabi
nası tarafından r~miğ kabulü 
henüz olmamıttır. Buudım do
layı ilgili hük6mcUere de daha 
bitdirilmemit olan kararlar 
'.baklanda pzete1erin verdik-
Jeri haberlerin ihtiyatla kabul& 
lüzumu bildirilmektedir. Çünkii 
lngiliz kabinasının müzakere
leri neticesinde Londra hükü
metinin barışa esas olacak 
tekliflerin bazı yerlerini değiş-
tirmek istediği anlaşılmaktadır. 
Fransa dışbakanlığı tarafından 
aıağıdaki bildirik neşredil
miştir: 

"Laval-Hoare gi>rüşmesinde 
kararlaşan esaslar hakkında 
bazı gazetelerin verdikleri ha
berlerin uydurma mahiyeti 
bildirildiği halde bir takım 
gazeteler yine yalan · Janht 
ihbarlara devam etJDitlerdir. 

Sir Samuel Hocn 
Dış bakanlığı kamoyu bu gibi 
neıriyattan aakınmağa bir defa 
daha davet ed~r. 

KABiNE TOPLANTILARI 
Londra, 10 ( 0. R ) - B. 

- Sonıi yetünd ıahikde -

Kahire 10 (Ô.R) - Mııırda I 
dün de bllt6a gece nümayifler 
de•am eylemiştir. Mllteaddit 
defalar zabıta nümayişçiler tlze
rine ateı açmağa mecbur kal
mııbr. Y aralılann adedi hayli 
fazla iae de kat'i miktan tes
bit olunamamııhr. 

Nümayişçiler huşuai tertibat
la hareket ettiklerinden bir 
çok büyük binalarda da mühim 
tahribat yapmıılar •e otobtis, 
tramvaylarda yağmalar olmuş-
tur. Tahribat elektrik tesisatına 
da teşmil edilmiı ıehrin mühim 
bir kısmı karanlıkta kalmıştır. 
N eıredilen bir beyannamede 
ndmayiıçilerin mahkemelere 
verilerek ağır cezalara çarpb
rılacakları bildirilmiıtir. 

Süvevş, 10 (Ô.R) - Kahi
reden gelen haberler dün ıeh
rin muhtelif yerlerinde nüma
yitJer ve talebe ile polis ara
sında muaademeler olduğunu 
yarablann sayuı belli olmacbğım 
buaui bazı biaalarm mlbim 

K..ıcıl /11a . 

hasarlara uğradığını bildirmek• 
tedir. 

Hükumet yeni hadiseler kar
şısında zabıtanm çok ıiddetle 
harekete geçeceği ve alakadar-
ların en ağır cezalara ıarpıla
caklannı bildirmiıtir. 

NasyonaHıtler Krala bir 
ariza vererrk 1923 temel ya
sasına d6nülmealni · iatemit· 
lerclir. 

- Sona bqind sa/UJ«k --
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Dil behlslerl: - --- -
..................... 

Dilimizin ....... 
Kemaline dair • ~ 
Düşünceler lzmit Kiğıt fabrikası 1

1 

Muhtelif mahsüller hak
Sergi kiğıdı yapacak kında hazırlanan rapor 

-
Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler •. -·-• ---•e••• _ ..,._ 

••• cl.a ........ ,..... 
geldiği; ya ....... tınclaki kemali, 

c uzaktan yataaclan, sezme;e 
bqladığı çailarcla ve ralıal "bir 
gece uykusaacl•a man, gö
ziinü açarak, doiuya bakbğını 
tasavvur edelim: 

Tan yeri, beniz a;armağa 
bqlamlfbr, Dk .ıpk .. r, alaca 
kannhklarla sanDq dola, ol
mUf gibi belirsiz temalarla, or· 
talaia yeyıhJOI'. (Obje) Din 
bljıluclen kopab (•bje) nin 
bajrme dola bir cezbe, ada· 
.. laafif bir tepreame ile bir 
u clalaa uyac:bnJOf' •• Yayq
çaak aiu açılıyor; iç benli
tlnd• Yf•P teuld eden bir 
1a çıkanyor; ba ses, zayif ve 
•lrebis bir (A) dar. 

ltaklar bir a daha kuvvet 
balayor: 8afka bqb renklere 
blrlalyor; t.n yerilldeki 
Ufif sanllk azar nar par
laldtimı artbnyor; pembe
likler, lmarblar ahenkli ilati
uçlarla birWriai lmcakhJor .•• 
Beride, ad.mm da dikkati arb-
1or; içindeki J&kaa, bir İnfİ• 
rab dayıa• ol.JOr, aizmclan 
daha keskin ve dalla airekli 
bir (A) fltlanJOr·-

Nilaayet, TayerİllİD merke· 
zinde, ıpldana ka,.....b •a· 
çddafa klçlclk bir nokı. gl· 
dkGyor.. Ylk1eUyor, fenbı 
blytlyor. Ziyuı arbyor; d6rt 
Jlnde, glkte, balatta, datda, 
7erde nurlar, ve sayua renk· 
·ler ka,....,or •• 

Ba defa adana apmdaa 
birbiri ardınca iki tane (AA) 
çıkıyor. Ba (A) larcla birbi
rinden bqb, fakat IJirbirin
den aynlmaz mbllar vardır. 
Haf1Deti takdir, glbeUiie inci· 

-ub deyimleri elele vermİf 
ıibidir ... 

Bu temapcla hürmet, tazim, 
hayret, yiibelme, tqma, coı
ma ıibi biabir çqid ve iç içe 
IHrbirine batla du1ıalarile bin 
bir nape .. A. H8İnİD batka 
bqb tonlan içine 11;claran 
adam; nihayet .. A,. larla •et· 
bu olmut aibi bir halde auau• 
yor! ..• 

O vakıt, bakadar .. A " yı 
aksettirib dopaa baridi 
llem, adama pe • A • aduu 
alıyor. Baylece sesin ve söziin 

anası dotmuı olu1or... " A " 
ilk adıma göre bayat ve hare· 
ketin de adıdır. 

tık insan, gk6 ininde sür
atli bir detifme, ini ve kun 
bir değişme ve sananb girme
dikçe, blyle bir laarekettea, 
ve objenia - tedriç ile detil 
defaten·Yllku balaa bir ueria
dea ve tebeclclalGaclm mllhem 
Ye meteeuir olmadıkça (A) yı 
diier bir lwfla alqbnaak ve 
çarp11bnnak illtWe•nı kendi
aiade bulamaz. Ba, bir pi8iko
loji icabı ve bicluidir. 

Güneıin mlpbedm ise in· 
una böyle bir ibtilu telkia 
etmez. Bu Hbeple dil - glnq 
teorisinde ileri alrllea : ilk 
insamn glaete verdiii ilk İ8İlll 
( o; ) dar iddi.ama ( pimkolo
jikman ) kabal etme;e imkin 
yoktur. 

Fakat, 16yle bir tabiat bah
ram anını muhayyilemizden 
geçirelim: 

Gece karaahtı.. Çok fid
detli bir kuarıa ortalajı kasıp 
kavuruyor •• Gli ylzl biribirini 
kovala1an koca koca k•if kara 
balatlarla lrtllmlftlir. Yapar 

• ve dolut ..._lrm uhklan ara-

Bunlar müstahsile veresiye dağıtılacak incir, Pamuk Buğday yükselmektedir 
Geçenlerde !nai~tere piyasa- ile bir anlaşma yaparak parası 

lannde• T6rkofiae akseden aıa1ısalün idrakinde ahnıpak 
bam fikayetlerde izimleriaıizde prtile mllatabsile sergi kiiıdı 
arama ufak tq parçalanna tevziine karar vermifti. 
tesadilf olunduğu bildirihnişti. TOrkofis merkezi lzmit fab-

Tlrkofis iti bilyük bir ehem· rikası ile bu hususta yapbğı 
miyetle k ......... ı ve bunun temas neticesinde sergide kul· 
~ ilk çare olank üdmleri· landan kiğıtlaran fabrikada 
mizin badema toprak &zerinde imalini temin etmiştir ve hatta 
kuratulmıyarak sergi kiğıtlan bunun için icap eden sergi 
&zerinde bu ameliyenin yapal- klğıdı niimuneleri lımir Tiirko-
masına karar vermit bunun fiıinden istenmi,tir. Ofis iste• 
için de mlatahaile kolaybk ol- Dilen niimuneleri ofis riyasetine 
mak lizere lzmit kiğıt fabrikası göndermittir. ......... 
Üzüm fiyatı Belediyede 

• ••• • 
iç ve dış piyasa
larda yükseliyor 

Son iki gtln zarfında izim 
· fiyatlerinde kiloda ylz para 

kadar çok pyanı memnuniyet 
bir yBkseHt kaydedilmiştir. 

T&rkofis lzmir ıubesinin dıt 
koUanndan aldığı haberlere 
pre mezkür piyasalarda da 
lzilaı fiyatleri son günlerde 
aıitemadiyen yükselmektedir. 

PiyaMmuıdaki fiyat yikaek
liii bilbaua 7, 8 ve dokuz na· 
maralarclaclar. -

Borsada 
Yeni yıl bütçesi hazır

bldanna başlandı 
Bona 'bltçe encümeni yeni 

yıl biitçainin bazırlaıunuı ile 
mfJll'UI olmaktadır. Din top· 
lanaa enclm• bltçeyi kuman 
haarlalDlfhr. 

936 bona blitçeainin 50 bin 
lira nddeaiade olacaiı tahmin 
ediliyor. 

••••••••• 
Bir memur dehe verlldl 

lmir Tlrkofia ıubeainin itle· 
rİDİD çoldapu ve kadrosunun 
darbjuu g6zlnilne alan AD· 
kara Türkofis merkezi lzmir 
Tlrkofiaiae bir yardımca me· 
mar Yeraıiftir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sında, acıyı g6nllllere sindiren 
seslerle diitliyor. Birbiri ardı 
aıra çakan ıimtek karanlıkları 
f8marlıyor parçalıyor gibidir, 
gök gürlemeleri korkunç ve 
dafdağah velvelelerle patlayıp 
ortalığı sarsıyor.Adam, sığındığı 
inde veya kovukta titre yor, in· 
Hyor, her gtırlemede kııa, uzun 
Ye acı tonlu ( A ) sesleri çıka
nyor. Nihayet, ti yam başına 
bir yaldınm dl1f üyor ! . . O za
man, adam : ( A ) sesini ( g ) ye 
çarparak mürekkeb bir ses çı
kanyor. Hariçten aldığı intiba· 
ın şiddeti ile mütenuib olarak 
( A) ; ( g) ye o kadar şid· 
detle çarpıyor ki ( ı ) nin se· 
aini kaybettirerek derin bir 
( ai ) •metinde tefevYiib edi-
yor ••• 

Dün iki mühim 
Toplantı yapıldı 

ilbay Fazlı Glileç ve Parti 
baıkaai Yozgad saylavı bay 
Avni Doğan diln a;teden sonra 
belediyeye gelerek başkanın 

Rusyadan beraberinde getir
diği KültOrpark planları üze
rinde mühendislerle birlikte 
tetkikat yapmışlardır. Bu gö· 
riifmelerdeo sonra ilbay bele
diyede kalmış, geç vakit top
lanan belediye enclimeni aza
lariyle birlikte ekmek meselesi 
etrafındaki müzakerelere itti
rik eylemittir. Ekmek fıatlerini 
indirmek için hilkümet nezdin· 
de bazı tetebb&sler yapılması 
kararlqbnlmııtır. -

Bay Sedad 
Kütahya valisi old .ı 
Vali muavmı bay Sedad 

Erimin Kiltahya valiliğiae 

atanma emri yüksek tasdike 
iktiran etmiftir. Emrin bugiln· 
lerde viliy~te gelmesi bek
lenmektedir. .. . ..... 
Fuhuşla 
Mücadele 
Dört gazino ve bir 
baraka kapatılacaktır 
Fuhot ve fuhuş yüz6nden 

bulaıan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğiinde 
toplanmııtır. Komisyona gelmif 
olan tahkikat evrakı tetkik edil 
miş ve lnc:r altında Cevad, 
Halil ve Salibin gazinolarında 
uygunsuz bazı kadınlar bulan· 
durulduiu anlqıldı;ından bu 
yerlerin ve çakal bumundaki 
gazinonun kapablmasma karar 
verilmittir. Gazino aabipleri 
fabp vaatalık etmek suçundan 
adliyeye verileceklerdir. 

F eni paf& bulYannda ticaret 
liaeai yanancla Ali çavutun bara
kuuıda da fubta mllsaade edil
diii teabit edilmif ve bu bara· 
ka da kapattınhmftır. 

Şehrimiz borsa idaresince 
hazırlanan bir rapora göre son 
ay içinde üziim fiatlan J&V&f 
yavq Jlikaelaıiftir. 

Alıcılar ayıa ikinci haftasınm 
sonlarına kadar çok ittahh 
dananank fazlaca mal Mba 

almıtlardır. Ayın sonlamaa 
doiru itlerde az çok darpa· 
luk göriilmüştür. Bununla be· 
nber fiatlarda auh bir geri· 
leme görtılmemit ve istikrar 
bual olmllfbu'. Rekoltenin mii· 
bim bir kısmı satılmıı olduğuna 
göre bundan soan fiatlann bir 
az daha yiikaeleceği llmit edil
mektedir. 

kımdan fiatlar geçen aya na· 
zaran ayni gibidir. Yalnız 
barda incir fiatlannda mllbiaı 
y&kseldilder glriilmllt ve bir 
kilo hurda incir fiatı 7,5 ku
l'Uf& çıkmıtbr. 

Geçen ay en yakan barda 
fiyab 6,5 kanıt idi. 

BUGDA Y : Buğday fiatla
rında son ay içinde evelki aya 
niabetle biraz daha y&kseklik 
görülmllştGr. Sabş miktan bir 
ay evelki ••lif miktannı bul· 
mu9tur. Alıcılr iftihalt.. hareket 
etmişJerdir. 

Piyuaya gelen mallann ço
;unu Merain mallan teıkil et
mektedir • 

incir; mevsim sonu olmak Pamuk: Bazı ihracat evleri-
buebile ibracatçılar aon taab· nin bu ay içinde barice yap· 
hlldlerini kapamak için incir tıkJan sabflan kapatmak 
mibayeumda oldukça hararetli için mal ubn almaları üze· 
claYrallllllflarclır. Ancak ıyı rine bilbaaaa ve son haf. 
neYİ mallara piyuada az rast· talanla pamuk fiyatlan ya· 
lancb;mdan fiatler istikrar Y&f yavq ytikHl•it Ye ktrk 
peyda edememektedir. yedi kurup kadar pklDl.fbr. Ve 

Bunanlaberaber genel ba- mDbim sabflar yapılmıtbr. 
••••••••• 

Bugün 
••••• • •••• 

Istanbuldan vapur Yapılan toplantı
Gelmiyecektir da alınan kararlar 
Deniz yolları idaresinin lzmir 

acentesine gelen bir telgrafa 
gare Salı gibıleri lstanbuldan 
hareket eden ekspres deniz 
postası yalnız bu haftaya mah
sus olmak iizere hareket etme
mittir. Bugiin lstanbuldan Yapur 
~elmiyecektir. Yalnız Pireden 
hareket eden son lskenderiye 
postası Ege vapuru Perşenbe 

giinü limanımıza uğnyacaktır ...... 
..-- . -

Fransız elçisi 
İzmirden geçti 

l>Gn ıehrimize gelen T eofil 
Gotiye Yapurunda Franaamn 
Ankara büyük elçisi bay Kİı· 
merer ile madamı ve iki kızı 
vardı. F ransaz elçisi sıhhiye 
mot6rii ile karaya çıkarak 
,ehri biraz geımittir. Mumai
leyh lstanbul tarikile Ankaraya 
gitmektedir. 

"'"' ....... 
Akdenizde fırtın3 

Akdenizde fiddetli futmalar 
olduju, vapurlann bu ylzden 
ieciktikleri haber ahamıttır. 

111111-

Enstitüde 
Sipariş atelyesi açıldı 
Cumariyet kız enstitGstınlln 

siparit atelyeıi d&n saat 14 de 
açılmıtbr. Atelyeye hemen ilç 
milıteri gelmiştir. Enstitilde 
beş yıl tahsil ederek yeti9en 
talebelerle akfUD mektebin
deki mllataid talebeler seçilerek 
atelyede ite bqlattırılacakbr. 

Tecim ve endüstri oduı 
mecliıi dün 6ileden soma bay 
Hakkı Balcıotlunun batkanh· 
ğında toplanmıı, 936 yılı büt
cesini kabul etmit ve bazı 

kararlar almııbr. 
Odamn yeni yıl bütçesi (40) 

bin lira olarak kabul edilmiıtii-. 
Pamuk balyalannda kanaviçe 

ve saire claruı olarak dört 
kilo d&ılllmeıi kabul edilmit 
ve pamuklara bile kal'lfbran
lann caı .. ndınlmalaıı takarrür 
etmİftir. 

•••••••••••• 
Öğretmenler arasında 

lstanbul Selçuklaatan klZ8 an· 
at mektebi 6irtnıeni B. Kemal 
lzmir kız eutitüsü Tüukçe 
öpebnenlijine, erkek sanat 
mektebi Frauazca öiretmeni 
bay Naci kaz enstitüsüne, lstan· 
bul elqam mektebi öğretmeni 
bayan Zehra ıebrimiz kız ens· 
titOsll nakıt öğretmenliğine 
at&lllDlflardır, 

Eczacı K. Aktaş 
Hilll eczanesi sahibi Kemal 

Aktat kolonyalarından Zümrilt 
damlası, Bahar çiceği, G6nül 
Altın riya tibi lmıirde çok 
ıeYİllDİf kokalar batta olmak 

Türk dilinde (ajlamak) mu
dan bu, ( •i) k6kinden çıkar. 
Bu suretle derinden (ağ)lar çı· 
karmak derin bir elem ve te
easllr ibtiauı ile de mllterafik 
olacağı ve b6yle bir halde ıöz ' 
yaıı akıtıldığı için ghya11 d6k
mete de atlamak denmiştir. 

ELHAMRA Sinemasında Telefon 2873 

llzere bittin Kemal Aktaf kö=9 
loaya, lo•yon ve mn.talızerab• 
mn latanbulda büyllk bir revaç 
balmm•nı Kemal Aktq heaa
bma bir muvaffakıyet sayaraz. 
Yalbatm mlauebetile Beyotlun 
da btikW caddesinde blyük 
Galatuaray eczanesi tarafın
dan toplu miktarda lmıirimizin 
bu glzel kolonyalannın ahndı
;ım a;reniyoruz. Ga'-tuaray 
eczane8İ, lzınir Hilll eczanesi 
ve Kemal Aktıt kolonyalannın 
latanbul aabf merkezi olmut· 
tur. ı.tanbul muhiti daha genit 
bir yerdf', qr-.da bu ka.tar mil· 
tenevvi \okular içinde lzmirin 
Kemal Aktat kolonyalanoın 
bu derece ıöhret bulmasını 
tebrimiz namına bir muvaffa· 
kiyet addeder reklam iiatadı
m111n ba ciddi adımlannı tak· 
dir ederiz. 

Tnrk dilinin ilk dillerden bi
ri olduğunu isbat için batka f 
delil olmasa bile, bu (ağlamak) İ 
s6z0 onun kidemine ve Tiirk 
dilinin tabiat ile beterin tab'ı 
arasındaki münasebetten doğ· 
dufun• idil bir şahit sayılır. 

" Avni Uluuv 

BUGÜN 
ORMA SHEARER-FREDERIC MARC 

CHARLFB LAUGTON 
Olbl a bOyUk yaldızı 

SEVMEK YASAKMI 
Emsalsiz bir gOzellikte olan F raasızca sözlü filminde gö· 

receksiniz. 
P ARAMUNT URNALDA : En son dün a haberleri 

1t KAnunuevvaı ·~· 

Radyo işi ..... 
Planlı ·bir şekild 
Kotarılmalıdır 

- BaşlaraJı I nd say/ada -

9eyden ÖJ1Ce radyo 909yete 
devletin mala olmahdır.Bu da 
yalnız devlet elile kotanlahiliı 
Atat&rk yıllık saylevincle ba me 
seleye dokanılmıtb. Blyik 
fin belirttiii biç bir ihtiJ 
yoktur ki karfılu-aaıış 
Bu alylevden c:lojaa sandm 
inancaaızla Tür ki yede Rad; 
meselesinin artık kesin 
kotarılma yoluna gİı'lll 
bekleyoruz. Yalan k.01114pdalrr 
mız olan Balkan memleke 
rinde bütün klylere ka 
Radyo makinalan datıtma 
kuvvetli iatuyoalar kurn1mırıı 
güden planlar hazırlanırk 
Ttırkiye komıulanadan geri 
kalamaz. 

Radyo İfİDİ endilatrileflD 
planamıza verdijimis ôaem 
dar ciddilikle ele almalı 
Planlı bir faaliyete geçmeli 
Her köyde en az bir Rad 
olmalı.. lstasyonlarımwn n 
yatını yalnız Türkiye balkı d 
ğil, yurdumuzun dıf1Ddaki ır 
datlanmız da seve seve taki 
edebilmelidir. 

ljJe"Vk.e-t :mngt:n 

•• 
KOŞEMDEN 

Vurun abalıya 
Dün mü, evvelki gün 

İzmirde mi, lstanbulcla mı, 
kek mi, kadın mı, muharrir 
değil mi birisi almıı ve 
zavalh mOrettiplere •.• 

itte töyle yapmışlermıf, bl 
yapmlflarmıt , diıememiflel' 
bozınUflarmıf, falanmıt da 
lanmıf.. Ben bazı yazdan g 
den kaçınrım okayamam, • 
bir ,eyler olur •• Bu yazıyı 
do;rusu okuyamadım. F 
siz; okumadın ela nereden 
yonuouz diyeceksiniz. Onun 
vahı kolay: Baıkası aly 
Hem tepeden, tınaağa kaclaı 

Döndüm, · dütündüm ya 
arkadaı işin iç yBdnO b•011 

111P.1• 

yor, yahut o gün yazı yaza 
birıey bulamamıt diline bu 
dolamı,. Milrettiplerin h 
hir anlatayım ıiıe, ç&nldl 
sık · sık onlarin yanına a 
çabflD&larma merakla baka 

Kasalar dolusu harflar, 
giler, noktalar, virg&ller 
•iri acibillki1afet tefler .. 
Iar ayrı ayn gözlere ur 
mıf, A 11 ayn, B ai ayn, f 
ayn, fealekeni ayn .. 

Yazı gelir, 1Dürettip e • 
alır, hele Arap bam ile g · 
mllrettibin kuvvetli bir ta 
olmak gerek; eline aldığı 
zıda kim bilir kaç binle 
harf vardır. 
Oıenmeyip kabaran mera 

nııı teskin etmek iatersenis 
benim yazıdaki harflan 
birer sayın, bakın bakalım 
bin tane .. Ha 1 Ne diyord 
mürettib eline aldığı bu 
ı&z nuru tüketerek deli 
teki sayar gibi birer birer 
toplayıp dizer ve tashilı 
sin diye de musabbihe v•r1°1 ~· 

Ben bunu bu kadarcık 
latbm amma yalnız dizme i 
sathi bir görütle izah e 
yoksa kazın ayağı öyle d 
daha ne zorlukları var ki 
mez, tllkenmez... M&rettib 
den fiklyet eden birhi 
ise gelsin de kendiai ya 
bu iti ... 

Nasraddin hoca tarlada 
aUrerken, sapanın kaylfl 
muf, ne yap11D duracak d 
a.. San;ını ka)'lllP 1 
ba;lamıı. Öküzler boyundur 
zorlayınca sarık cayırdanı• 
baılamıı: 

- Gardlln mü a dlld 
,imdi kayıtın neler çekti 
demİf .. 

Bir bata oldu mu mire 
lere yüklenmesi koJ.y 
amma onların yapbldan 
ri de 16rürıen yerden 1 
kadar bak vermemek de 
gelmez. Makinalann bile 
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ller kadını teslıir edeceğine eınin olan bu 
Mağrur adanını iç yiizii.yle karş1 laşacakt1 

- Yanılıyorsunuz bay Demir 
doktor Suna orada da durma
dan çalışıyor. Ulusal bir ödevi 
üzerine almıştır. Ege mıntaka
smda dolaşıyor, genel sağlık 
esaslarını sosyal kurumların bir 
çok eksiklerini araştırarak içli, 
canlı bir rapor hazırlıyor de
mişti .. 

işte ş!mdi hala bunu düşü
nüyordu. Bu kızın yolu iistüne 
çıkması kafasını karıştırıyordu. 
Tetkikler, tecrübeler bilmem 
daha neler arkasında koşuyor· 
muş, eyi amma asıl aralarında 
geçen aşk tecrübesini ne ça
buk unutmuştu? Ona hiç te
mas etmiyordu. Sanki bir gece 
Sunanın varlığında bir yangın 
gibi parlamış sonra bir anda 
sönen yangının bir avuç külü 
de rüzgarla savrulup uçmuştu. 
Eğer böyle ise... Yok yok bu 
kabil miydi? Hangi genç kız 
ruhunun üstünde böyle bir ge
cenin anımını bir anda silkip 
atabilirdi? 

Demir iki ellerini kafasına 
götürerek tekrar etti: 

b - Peki amma bu süküte ve 
u karara ne demeli? Ne di-

yeceğim yi 'lk .. 1 d'-. . • ne ı soy e ıgım 
ve ılk düşünd" - .. 'b' 1 t huld ugum gı ı s an-
k an daha doğrusu benden 
• ~çtı. o halde bana zaafını 
ıtiraf etmem k . . d' e •çın sükut e ı-
Yt ofr. mağrur kız bir türlü ona 
e &'Vvukn h 

Fak t . mu azmedemiyor. 

0 a kyıne geleceği muhakkak. 
'Va ıt ... 

Kendi k d' 
- işte ;n ıkne yine. güld~ .• 

d · va ıt benım elım-

d~-s~n byavrum, o kadar güven· 
ıgın enli·· · 

cim d gını parçalıyan çeki-
. ~a .. "m ki bir kerre kalbi

Dın ustune d" t 
hen· d' uş ü, maddiyetin 

ım ır artık 
Bu bud 1" 
l ur. şte boş yere yo• 

ru uvorsu 8 var) - n. enden kaçtıkça 
ıgının b"t" d 1 

birbirine ekı·u un .o~u1m~ a~nı t .. d ıyen sınır erın us-
un e be . k v b nırn varlığımı duyaca 
e ana ı G ge eceksin mutlak .. 
. enç nıühendisin gözleri de

rın b' _ 
1 

ır arzu ile yandı. Daha 
g~n erce beklemektense lzmire f hnesine ne mani vardı? Ora· 

l
a onu nasılsa bulur, kimsenin 

e nıad -ıgı surette onun olan Su-
:~ya son sözün (aşk) olduğunu 
ır daha duyurmuş olurdu .. 

Bu kararla bir az rahatlar 
gibi oldu. Bugün de geçmişti. 

- Sabah bir kerre tekrar 
Şenile uğranın. ihtimal ona bir 
şeyler yazmıştır. Olabilir ki ben 
~~aya g~derken o, buraya gelir, 

oyle hır aksiliğe meydan ver· 
Dıemek gerektir. 

Birden aklına gelmiş gibi: 
.. zavallı Ayten o da düğünü 
•çın Su::ayı bekleyip duruyor .• 
d ~a~at ne garip tesadüf o saa-
etırnızi Sunaya borçluyuz der-

ken ben, nışanlısının bir şişe 
••••••••• 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ra vardır. Zaten umumiyetle 

abul edilen bir (hata payı) var-
dır. Bir mürettip'te ondan fazla 

hata yapmaz, yaparsa zaten 
0 mürettip değildir. 

Her ue ise lafı uzattık, mak
sadım bu işi bilmiyenlere kü-

çük bir fiske atmaktır Her 
vakit ağızlarda sakız ettiğimiz 
zavallıların kabahatlerinin yal
nız kendilerine aid olmadığını 
ve dizdiklerini doğrudan 
doğruya makineye verme
yip bakılsın diye tashihe 
verdiklerini bilmek lıı. • 
Yoksa her zaman: 

- Vurun abalıya! 
Günahtır. 

nzım .. 

Tok Dil 

aşk senbolü de bizi birbirimize 
karıştırdığını düşünüyorum .. 

Birden uzun bir telefon çın
layışı .. Demiri yerinden s çrattı!. 
Bir :zamanlar düşman gibi bak-
1:ığı bu alete şimdi heyecanla 
koşuyordu. 

- Allo? Allo? 
Erolun sesi: Doktorun gele

ceği müjdesini veriyordu. 
O kadar şaşırdı ki dili tu

tuldu. Telefonda ne dediği an
laşılmaz kelimelerle ne bir şey 
sorabildi, ne söylediğini anlata
bildi. Kulaklarında yalnız bir 
6es var: 

- Suna geliyor!.. 
O da gelmesıni bekliyecekti .. 

Bir iki sözle teşekkür ederim 
diyebildi .. 

* • • 
Suna artık karannı vermiş 

bu hafta lzmir ıvapuriyJe lstan· 
bula dönecekti: 

Bir iki dakika otel odasının 
pençeresinden bir baştan başa 
gözüken korudan boyuna baktı. 
Karşıda el tutacak kadar ya
kın olan deniz, beyaz köpük
lerle kabarıyor, sahili yalıya
rak yine tatlı şırıltılarla denize 
dökülüyordü. lstanbu!un gürül
tülü hayatı, gelişi, gidişi yerine 
burada ne sakin, içsel bir ya
şayış vardı. lzmirde bir çok 
aileleri tanınmış, Egenin her 
tarafını hemen dolaşmıştı. işte 
aylardır sevdiklerinden haber· 
siz ayrı yaşıyordu. Şeni], Ay
ten, bu iki sevgili arkadaşı ne 
kadar göreceği gelmişti. Ya 
başka düşündüğü yok muydu? 
Hayır, kendini aldatacak de
ğildi. Demiri de düşünüyordu. 
Madam ki hayatına kanşmışh, 
düşüncelerinde de yeri vardı. 
Kim 'bilir onu bulamayınca ne 
kadar hayret etmiş, sonra bu 
uzu11 süren sessizliğe ne anlam
lar vermişti? Hareketinin ne
reye varacağını pek güzel bi
liyordu. Evet, aşk veya bir he
vesle içilen bir yudum su de
rin bir sabırsızlıkla teskini ara
nılan yeni bir hararetin başlan
gıcıdır. Demir de başladığını 
bitirmek hararetini gidermek 
istiyor .. Şüphesiz .. Ya kendisi.. 
Bir tecrübeye esas ittihaz et
tiği bu feda karlık ta onu kan
dırmcaya kadar ilerliyecek 
miydi? 

Hayır, hayır, asıl şimdi onu 
anlıyacaktı. Yüzünün renkli ca
zibesiyle her kadını teshir ede· 
ceğine emin olan bu mağrur 
adamın iç yüzüyle karşılacak, 
son hükmünü verecekti. Bu 
maksatla değil midir ki "lstan
bulda bir gece,, rüyasını iz
mirde incelemiş şimdi hakikatı 
anlamıştı. Şenile yazdığı gibi 
kalbinin darabanı kafasını şa
şırtmıyordu,. O halde artık 
gidebilirdi ... 

- Sonu ı•ar -

Tasarruf ve Yerli 
Mallar haftası 
Ankara, 9 (A.A) - Tasar

ruf ve yerli mallar haftası bu 
ayın 12 ci Perşembe günü 
başlıyacakhr. Haftayı başbakan 
ismet lnönü saat 15 d e halke
vinde vereceği bir söylevle 
açacaktır. Bu söylev Ankara 
radyosile her tarafa yayılacak
tır. Bu sene tasarruf ve yerli 
mallar haftasının memleketin 
her tarafında öteki senelerden 
daha muvaffakıyetli olması için 
icabeden bütün tedbirlerin alın
dığını ve haftanın ulusal bir 
ekonomi bayramı halini a'aca
S'rını ö_2reniyoruz. 

rENI ASIR Sahife• 

Son Telgra:f Haberleri 
Endüstrimiz gelişmektedir 

fabrikasının 
töreni yapıldı 

Sömikok 
ı Gayrimübadiller bazı 

Açılış 
. -

Zo1111•ıldak hükfimd ko11aif1 
Zonguldak, 9 (A.A) - lktı- i lstanbul, 10 (Telefonla) 

sad Vekili Celal Bayar refa- ı Zonguldak'ta bulunan Ekonomi 
katından iş ve Sümer Bankala- bakanı bay Celal Bayar bugün 
n direktörlerile beraber Tari inşaatı hitam bulmuş olan An-
vapurile saat 4 de limanımıza trasit fabrikasının açılma töre· 
geldiler. Vapura kadar motör-

nini yapmıştır. 
ler gitti. Karşılama ı a giden Bay Celal Bayar bu müna-
heyetierle birlikte iskeleye 

sebetle söylediği nutukda en-
geldiler. Vekil ve maiyeti is- d 
kelede askeriğ müfrezeler, düstri siyasamıza temas e e-
mektebler ile işçi kütleleri ve rek demiştir ki: 
halk tarafından karşılandı. Türk antrasit fabrikası Cum-

Zonguldak bayraklarla süs- huriyetin kömür endüstrisinde 
lenmiş ve bir bayrak gibi neş- attığı ilk adımdır. Bu adımı 
e içindedir. daha büyük ve muvaffakiyetli 

Vekil vilayeti, partiyi ve be- adımlar takib edecektir. Endüs-
lediyeyi ziyaretten sonra antra- tri planımıza önem veriyoruz. 
sit fabrikasının kurumunun Güvenimiz ulusumuzun enerjisi 
Uzuemez maden bölgesine gitti ve kapasiiesidir. Bundan dola-
Vakit geç olduğu için fabr ka-

yidir ki endüstri planımızın 
nın açılış töreni yarına bıra-
kıldı. Tören yarın saat 10.30 muvaffakiyetsizliğe uğrayaca-
da yapılacaktır. ğını asla düşünemeyiz. ... ·--

Yunan Kralı Y orgi 
Atinadaki elçiler heyetini kabul etti 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Yunan krah Jorj bugün elçiler 
heyetini kabul etmiştir. Elçilerin en kıdemlisi olan Romanya 
elçisi bir söylev vererek elçiler heyetinin krala tebriklerini arze
derek Yunan ulusu hakkında samimi temenniyatını bildirmiştir. 

Kral cevabında diploma lar heyetini kabul etmekle bahtiyar 
olduğunu ve Yunan ulusu hakkındaki sitayişlerden müte~ıassis 

bulunduğunu söylemiş, vazifemiz müsbet bir şekilde çalışmak, 
Yunanistanla ülkeleriniz arasındaki dostluğun takviyesi için her 
türlü çalışma kuvvetlerini esirgememek olduğunu ilave eylemiştir. 

Petrol kumpanyaları 
ltalyaya mal göndermemek ve zarar

ları Telafi etmek için anlaştılar 
Cenevre 10 ( A.A ) - D. ye Emperyal, SelJ Ruvayyal Doyc 

ve lngiliz Iran petrol şirketleri arasında cereyan "ICden müzake
rat neticesinde ltalyaya petrol yolJamamağa ve ltalyadan gayri 
memleketlere olan petrol ve benrin sabğını aralarında müsavi 
bir şekilde taksim ederek ltalyaya petrol ve ~enzin yollanma· 
masından mütevellit zararlarını telafi etmeye karar vermişlerdir. 

T eşebliüsler yapacaklar 
Satışların hızlandırılmasın! istiyorlar 

lstanbul 10 (Özel) - Gayri mübadillerin istihkaklarına karşı
lık tutulan Yunan emvali satışlarının lıızfand rılması için müba
d ller cemiyeti yeni teşebbüslere girişmiş ve hükumet nezdinde 
bazı taleplerde bulunmuştur. Şimdiye kadar satış komisyonu 
ancak bir milyonluk mal satabilmiştir. Bonoların kıymetlendiril

mesi için yeniden bazı kararların alınmasına lüzum gorülmekte· 
dir. Keyfiyet Maliye bakanlığı nezdinde sıkı bir takibe tabi tu
tulacaktır. 

a a:rr f haftası için her 
a hazırlıklar 

Ankara ve lstanbuldaki program 
lstanbul 10 (Özel) - Perşembe günü başlıyacak olan tasarruf 

haftası için burana hazırlıklara başlanmıştır. Halkı tasarrnfa 
sevk için her tarafa levhalar asılacaktır. 

Ankara, 10 (A.A) - 12 Birincıkanunda başlıyacak olan artır
ma ve yerli mallar haftası münasebetiyle Ankara radyosunda 
konferanslar verilecektir 12 Birincikiinun akşamı saatt 19,30 da 
Sü bakanı ve Ulusal ekonomi ve artırma kurumu başkanı general 
Kazım Özalp, 13 Birincikanun akşamı ayni saatte Sümerbank genei 
direktörü B. Nyrullah Sümer, 14 Birincikanun akşamı yine ayni saat• 
Türk ofis başkanı B. Mecdet, 15 Birincikanun akşamı yine ayni saatle 
C. H. P. Genel sekreteri Receb Peker, 16 Birincikanun akşamı 
ayni saatte İç işler bakanı Şükrü Kaya, 17 Birincikanun akşamı 
ayni saatte Tüze bakam Şükrü Saraçoğlu, 18 Birincikanun 
akşamı ayni saatte Ekonomi bakanı Ce1al Bayar konferanslarını 
vereceklerdir. 

••••• 
Fransada 

Ayan meclisi mü
zakeratı geri kaldı 

Paris, 10 ( Ö. R ) - Ayin 
meclisi birlikler hakkında par
lamentonun verdiği kararların 

müzakeresini bay Lavalin Ce
nevreden dönüşüne bırakmıştır. 

Romanyada iki 
saylav birbirlerini 

tokatladı 
Bükreş 10 (Ö.R)- Ekseriyet 

partisine mensub meb'uslarla 
Milli Köylü fırkası meb'usları 
arasında parlamentoda yeniden 
hadiseler olmuş iki meb'us 
birbirlerini tokatlamıştır. 

Hofman 
Niha}et 
Asılacak mı ? 
Vaşington, 10 (Ö,R) - Fe

deral mahkemesi meşhur tay
yareci Lindberğin çocuğunu 
kaçıran Hofman hakkındaki 
ölüm kararının temyiz talebini 
reddetmiştir. 

Başbakan 
Parti grubunda 

izahat verdi 
Ankara, 10 (Özel) - C. H. 

P. kamutay grubu bugün Baş
kan vekili bay Cemalin baş
kanlığında toplanmıştır. Kısa 
bir inceleme ve istirahat gezi
sinden dönmüş olan Başbakan 
General ismet lnönü Genel 
siyasamız ve arsıulusal durum 
hakkında izahat vermiştir. 

Ankara da 
Adliye veznedarı 

Tevkif edildi 
lstanbul, 10 (Özel) - Ad

liye Bakanlığı veznedarı Bay 
Enver'in ihtilas suçile teviflen
diğini "Kurun,, gazetesi yazı

yor. 

Ankarada 
llukuku yayına 
Kurunııuıun 

Konferansları 

T!!~~n TAYYARE . SiNEMASI T!!~~n 
~./...:COC~zm!'.7flfEL"'l!LZ/"~~..AT..P~&"Ynıw;Ol'ZZZZZ7J...Z7ZY.GL7..zz7..zzı7.ZJl.,z/TIJZJJ/t7T..LT~ 

ANKARA 9 ( A.A ) - Hu
kuku yayma kurumunun ter
tib ettiği konferanslardan adli 
tıbbın hukuk alanında rolü ad
lı ikinci konferans Ankara ad-Bugan seK MafiyılÇRüISKAAL'iA l~en Nk Elanan fılmı 

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

edilen büyük fantazi -·· Ayrıca: Musiki dahisi Bizetin 
hayatı ve şan eseri otan 

KARMEN 
Operasmdan seçilmiş olan en 
nadide parçalar "Musiki üstat
ları serisinden,, 
FOX dünya havadisleri"Türkçe 
sözlü,, MİKI tanınmış llütün 

sinema yıldızlarının canlı 
karikatürleri 

(Bu filme mahsus seans saatleri) 
Hergün 14,30-16,15 - 18,40 
21,15 cumartesi günü 12,30 
14,30 talebe ıeanslarıdır. Pazar 

li tabibi profesör Fahri Cavid 
tarafından verilmiştir. Profesör 
kısaca, Adli tıbbin ceza huku
ku ile olan yakın alakasından 

bahsettikten sonra adli tıbbın 
medeni hukuku alanında ge-
beliğin ve babahğın tayiııinde
ki rolü üzerinde durmuş ve ge-
beliğin tayini için şimdiye ka
dar ortaya sürülen na:r.ariyele
rin muhasabesini yaptıktan son· 
ra en son bulunaıı ve gebe 
denen kadının idrarının dişi fa
re ve bilhassa tavşanlara zerki 
usulünden bahsetmiştir. Bu 
ameliyeden sonra bu hayvanla· 
rm yumurtalıkları üzerinde mü
şahede edilecek tebeddülün 
Doktora hiiküm verdirtecek 
kadar knti olduğunu söyledik
ten sonra babalığın tesbitinde 
de kan muayenesinin yanılmaz 
bir kıstas olduğunu bir çok il
mi tecrübelere dayanarak gös-
termiş, tezini projeksiyonla da 
izah etmiıtir. 

Konferans çok alkısla?mıştır. 
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Böle°' sayısı: ta 

Doktor Darrofta sakınınız. Onunla 
Yalnız kalmayınız 8. Danny ... , 

Doktor Darrovun hali kadar 
llzleri de garibime gidiyordu. 
Hele Helen Demarin öliimün
den 6yle ilgili bir tarzda bah
•editi vardı ki buradan bir ne
ticeye varmak istediğini sezer 
gibi oluyordum. 

- Bu cinayet hakkında sizin 
mütaleanw öğrenebilir miyim 
dedim. 

O bu suali bekliyormuşcaama 
cevab verdi : 

- Jack Vatuıin Dismore 
ile birlikte Helen Demar nez
dine gittiklerini zannetmekte
Jİm. ikisi de Heleni ziyaretle
rinden önce Radyo Monarkın 
güzel tantözünün bir yabancıyı 
kabul ettiğini, onunla görüş
mekte olduğunu bilmiyorlardı. 

Hele kendileri içeri girince bu 
T&bancının yatak odasında sak
laaımlf bulunduğunu ise habr
lanna getirmemişlerdi. 

- Ne kadar entueaan tah
minler •.• 

- Hidiseler daima entere
san olur Danny .•• Bana kalırsa 
Dismore ve Oemanı öldtlren 
Watentir. Sonra evine döne
rek bir Alibi yaratmakta i.ti
cal etmittir. Watenle inemJi 
bazı işleri görii,mek istiyen 
Scbulte de büroya gidince Wa
teni orada kendine muntazır 
buJmuıtur. iki ortak arasında 
evvelden beri devam eden gii· 
veaizlik ylizibadea bir liylet
me bat gktel'IDİftİl'. lfıe bu 
ajız kavgasından sonradır ki 
Schulte Watersi öldürerek evi
ne clönmüttür. 

- Katil evinde intihar et
miıtir iyle mi? Ya kiiçiik sek
reter oda mı intihar etti? 

- Anlamıyorum Danny .•• 
izahatıma inanmıyor, birisinde 
ftlphelenmişe benziyorsunuz. 

- Yanılmadınız. Ben sizden 
tlpbelenmeie batladım. 

Doktor baf1nı arkaya attı •• 
gllmeğe batladı. 

- Danny bu genç kızlan 
baımdan sav da yalnız glr&
telim. Sana anlatacak enteresan 
şeyler var. 

Tavrımla bütün bu enteresan 
şeylere kanıksadığımı aalabaca 
ayağa kalktı. 

bırakır mısınız? 
Janet başını eğdi ve yan· 

daki odaya çekildi. Luizle yal
nız kalmıştık. 

Genç kadmın bileğinden 
yakalayarak sordum: 

- Liz buraya niçin geldi
niz? 

- Bilmiyor musunuz? 
- Düşlindliğlimii söyleye-

yim mi? 
- Zahmet etmeyiniz ben 

iyzah ederiıq. Belki sözlerime 
inanmıyacakaınız. Ben buraya 
sizi kurtaracağımı haber ver
mek için gelelim. 

Elini bıraktım ve kahkahayla 
güldüm. 

- Beni iki azılı haydudun 
eline verdikten sonr" mı kur
taracaktın? Zannettiğin kadar 
budala değilsem yarın seni 
hapsettirebilirim. 

Luiz bu aa darbenin albnda 
sarsılır gibi oldu. Dudaklarım 

ısırdı. Fakat "esinin tatlı ibeo· 
ginden bir şey kaybetmiyerek 
cevap verdi: 

- Danny beni dinleyiniz? 
Bana 36 saat demiyorum, 24 
saat vakıt bırakınız. Bizi Şika
ğoda ayıran anlqmazbğa rağ· 
men sizi bir dakika bile sev
mekten vazıeçmediğimi, ba
yatta sizden başka erkeği sev
mediğimi ispat edeceğim. Sizi 
fiipheye dilfüren elmaslann 
elime geçtiji dakikaya kadar 
batla ba h&6iterle dla ligim 
olmadığını isbat edeceğim. 

Luiz çantasını açarak içinde 
duran elmaslan çıkardı. Hepsi 
ilk gördüğiim saatta olduğu 

gibi kusursuzdu. Biraz mliba
lagah bir istical ile elmulan 
tekrar çantasına koydu. 

Bu sefer elimden tutmak 
•rası ona ıelmif gibiydi. Bir 
elile saçlanma okfıyor, saçlannı 
yanaklarıma alrlyorclu. 

- Dinleyiniz sevgilim, din
leymiz. Bana inammz ve hiç 
olmazsa muvaffakıyetim ıçm 
elzem olan ba 24 -t içinde 
tedbirli olunuz. 

- Ne yapmak istiyorsun? 
- Beni siyletmeyiniz. Bu 

aca teerlbeye 1alaız başıma 

katlanmahyım. Ben bu kanpk 
İfe girmif bulunayonam, ancak 
aizi kurtarmak iatediğimdendir 

Oanny df' ·. Bqanıza va
him bir felaket gelmiyeceğini 
size tebşir edebilirim. 

- Bu tefeüllünüze teşekkür 
ederim doktor. 

• Danny ... 

Kapıya doğru yiirüdiik. Ben 
Holun kapı .. nt açarken o ka· 
binenin kapı11nı açtı ve elbise
lerim arasından sıynlch. Ben 
diter kapıyı kapadım. Ve dön
dtım. Odada iki llç defa dolat· 
clıldan sonra yatak odama gir• i 
elim. iki ıeaç kız yatağımın ı 
k .. naa otarmat bulaauyor-

lardı. 1 
Luiz: 
- Doktor Darrof fimclide 

b.nada mı 16rlndil diye aorda. 
- Ne olabilir sanki? 
- O bır haindir. 
- Doktoru temıiyor musu 

nuz Uz? 
- Hiç bir zaman sevmiş 

delilim ki ... O bir yalancıdır. 
- Ben sizin yeribizde olıay• 

elam böyle kunetle bağırmaya• 
cakbm Luiz. 

- Bağırmak az gelir Danny .• 
Hatta telsizle bitiln cllnyaya 
yaymak. 

Ba kaa muhavereden soara 
Miu Janet Fline dhd6: 

- Miss, bizi biraz valoız 

- Bi,.e1 anı.-,._. Bu 
kadar tehlikede miyim? .• 

- Anlamaz11nız. Elbette 
anlamauıaa. Fakat birgln ıe-
lecelc anlıyaeak111aa. Şikap
daki hatayı tamir etmeliyim. 

- Doktor Darrov da bu 
hatayı tamir edilmit farzecle
cek mi? 

- DunnJ pderime bakma. 
Sizden yakan,.._ Doktor 
Dano•cla• salnmnı•. o..-. 
yalmz kahnaJIDIL Birlikte bir 
tabiye bimaeJİllİL T eclbirli 
olaaL 

- Peki ••• Ha1di .... emni
yet edeyim. Fakat niçin laaki
kab bana anlat•yor, nziye
timi kolayJqtırmak iatemiJor
sam? 

-Son v"'-
•••••••••••••••••• 

Yumurta kontenjanı 
Almanyanm memleketimize 

birinci klnua ayı için malatelf 
muflardan (2) W. kental ,... 
murta kontenjanı verdiği din 
Türkofiae telırafla bilcliril-.... 

tt K•nunuew991 

Uşakta gençlik hareketi 
Uşak Ilçebayının Yanında 

•••• 

Uşak Ekonomik bir sarsınh geçirdi - Hükumet 
Köylüye 90 Ton tohumluk Buğday dağıttı 

UŞAK NOTLARI bil oldu.Köylü de memnun,biz de 
Temiz yürekli, mütevazi bir l lbemnunuz. Sonra asayiş cibe-

insan olarak gördüğüm "Uşak" tinden cidden düzgün bir bal-

köycülük şubesidir. Köylere 
doktorlar götürüp, ilaçlar gö-
türüp hastalan ayaklannda te
davi etmek gibi insanlıklar 
gösterdiler. 

ilçebayı Besim Tuğay'ı maka- deyiz. Bütün nahiyeler ve bir 
mında ziyarete gittim. Ağır çok köyler kaza merkezine te-
ceza reisile göriitürlerken rast- Jefonla bağlandı. Telefon teı-
ladım, bilgili bir konuşmaya kilitı Manisa, Afyon karabisar, 

Temsil ıubesi miiaamereler 
tertib etti. Musiki şubesi o bir 
ayn güzel eserdir. (1) Cumu
riyet balosunda; dışandan mu
zik tedarikine mahal bırakmı· 
yacak kadar ilerlediklerini bil
dirdiler. 

sahip olan ağır ceza reisi yanı
mızda çok durmadı. llçebayla 
başbapyız: 

- Gezdiğim kazalar içinde 
diyor, kültür itibarile daha çok 
yüksek bir muhit olarak gör
dOğüm Ut Jkta orta Anadolu
nun üsttln bir gençlik hareketi 
faaliyettedir. 

Oosekiz bin nüfuslu ve fa
kat köylerile beraber yiiz.bir 
bin nüfuslu Uşak yalnız bu se
ne iktisadi vaziyetinde sarsmtı 
görmiiftür. 

Eskiden hahcıhğı vaı dı. Son- ı 
ra hahcılık sönünce şeker fab· 
rikası bunu telafi etmişti ve şe· 
ker fabrikasmm iılemesi hah
cıhğın bıraktığı boşluğu dol
durmuttu. Fakat ıon kampan
yanın açılmaması telafisi gayri 
kabil iktisadi bir sarsıntı yap· 
mışbr. Maddi kuvvetlerin ma
nevi kuvvetler üzerinde çok 
büyük tesiri vardır. Köylünün 
maneviyatı bu cepheden sa sı
lınca pancara heves kalmamış
tır. Ve bir çok köyler bu yüz· 
den sıkıntı içinde bunalmıştır. 

- Bari bir imdat oldumu? 
- Evet hükümet doksan 

ton tohumluk buğday dağıtb. 
Hükumetin bu yüksek ve ye· 
rinde şefkati köylüyü çok se
vinc!irdi. 

Zaten memleketimi ve köy
lerini bilirdim fakat, yeni bir 
kay yapıldı yahacl bir köy 
başka bir köye taşındı lağve
dildi mi diye: 

- Uıakın kaç nahiye ve 
kaç kayü vardır? Dedim. 

Kaymakam nazik bir hitapla: 
- 4 nahiyesi 165 köyil 

vardır. Nahiyelerden Karahallı 
nabiyeıi çalışmak yönlinden 
ve iktisadi refahtan yana 
birinci gelir .• 

lkiacili Banaz, Ye •ra
ıile ulubeJ, Sivaahclır. Kara
ballı'am merkezi zengin ve 
çalıtkan olmasına rağmen kay
lilkleri biyle değildir. Oralarda 
arazı ıteptir. Bu yüzden köyln 
fakir kalmııbr. 

- Kaylerin hepsinde kaç 
mekteb vardır? 

- 34 tane, dedi. 
Bir dtıtllndüm. 4 nahiye, 

165 kay top yekun 169... 34 
tane mekteb. Çok az, klyl8-
atln bitin istek ve arn ile 
irfan diye atıldığı bu arada 
bir kazama 169 klyiine 34 
mekteb çok hem pek çok 
azdır, bu dlittblcemi ilçebaya 
açmaktan kendimi alamadım. 

- Orasını hükumet bilir, 
mamafila klyli mektep iatiror 
eledi. 

Kir rollarmı 80rd .. ; 
- ffeplİDİD birbiriae ittiaa

Iİllİ temin eder u çok JOIU 
•archr. Fakat biz baalan daha 
mlkemmellettirdik. Tlrabi te•
YİJelerini 1aptık. lmklaa mer
tebede geniflettik.. 

- Çinile tiden yol ne oldu? 
-T amamlanaaadı amma hll-

mlzcleki sene tamamJa•ma11 
dlflallmekte •. 

- Kly tqkillb iyi midir 1 
- Onu aormaJlll, çok mll-

kemmeL. Her klyde kiıı ka
n••• hakloyle tatbiki İçİD 
kltipler t&Jİll olaacla. ICAtipler 
marifetile kay muamelltını ya
kınclaa takip etmek ve mlata
... Wree"ep.iillemekb· 

Uşak /lçeba}'ı B. Tugay 

Kütahya ve civar kaza ve vili
vetlerle göriifmeğe elverişli bir 
tekle sokuldu. 

- Halkevinin çahımalari na· 
11ldır? 

- Cidden mükemmeldir. iki 
senelik bir hayata sahib olma-
sına rağmen verdiği sonuçlar 
kıymetlidir.Sonzamanlarda sesli 
•inema getirtti, memleketin eğ
lence veirfan hayatına iyi yarar
lık yaptı. En ~iyade faal olan 

- u,akta öliim, doğum nia
betleri nedir dersiniz? 

- Onu daha ziyade hüki
met doktorundan haber alabi-
liriz. Beklerseniz maliimat ah
rız. Fakat bundan evvel Uşak 
nüfusu 86 bin iken şimdilerde 
101 bine çıkması ga.teriyor ki 
6lümden :ıiyade doğum var. 

lktısadi hayatın zarureti yü· 
zünden dıtarılara giden kişile
ri de gözönüne abrsak doju· 
mun çok olduğu mubakkakla· 
şır .. Sevimli llçebaya teşekklir 
ederek aynlmak üzere idim ı 

En son olarak size ıunu a&y
leyeyim ki Utakta genç unıur 
işin batına geçmİf tir, yeni re
jimi kavrayarak işe bqla
mııtır. Eskilerden kimse kal
mamıştır. Upk bir çok viliyet 
merkezlerine gıbta olacak bir 
kazadır. 

- Deseniz a vilayet olmağa 
çak liyık .. 

- Şahsi hanaatım bundan 
başka değildir. 

TOKDIL 
(/) Bunu kendi. müşalıedemle dlllı 

yazdlm. 
) •••• t 

Manisa Şar Kurulunda 

istifa edenler yerine 
Yedek üyeler geçti 

Horosköyde bir meyveli ağaç fidanlığı 
Hazırlanıyor -Manis bir meyve ili olacak 

Manisa, 9 ( Özel ) - Manisa 
ıar kurulunun düzeltilmesi ka
ran neticeli olarak belediye 
azalığından istifa eden doktor 
Muammer, tllccanlan E•lat Hl
seyin, Çiviri Murad ve eczacı 
Sadettinin iatifalanm okumak, 
yerlerine yedeklerini ııetirmek, 
budan soma ela istifa eden
lerden içinin belediye eadl
meni lzaaıadan bulunmaı.naa 
biaaea yuleriae yeni encllmea 
haJanm seçmek Dun bele
diye mediai puartai ı&ni 
(d11n) fevkalide olarak toplu· 
bya çağınlllllfbr. 

Meclia 6i'leden enel ve ıoa
ra olmak llıere iki celse 1a
pacak sabah celsesinde istifa
lar okunarak kabul ve yerleri-
ne geçecek olan F abriye Ak
fid, manifaturaa Çepel otlu 
Ali' tOccarclu GiricUi Selim, 
ttlccardu CaYicl'e teblipt ,.. 

pdacek ljieclen aoaraki top
laabcla ela enclmen adlan 
.eçilerek fevkallde toplaab1a 
son •eritecektir. 

MANlsA MEYVA bJ 
Maniaacla meJVelİ ağaç 6-

danlaiı teaia ediliyor. Ubayımu 
Mand Germenin ytmi ve vill
yet halkı için çok faydah bir 
tepbblslerini Yeni Atar okuyıa
balarma bildirmekle bahtiyanm. 

ilbay, Horoa kiyiinde Ziraat 
Yekaletiain nlimune fidaahğı 

bitifiğinde villyet tarafmclaa 
timclilik 20 d6nllml0k bir me1• 
veli ağaç fidanbit teaia içia 
icabeclen tedbirleri almlf b• 
..,.... ficlulajl• lemi .... 

reti Amerikan asma fidanlıjı 
müdilrii bay Re.-da verilecek
tir. Baracla Elma, Aımud,Kay11, 
Şeftali ve Yillyet iklimine UJ
pı bir çok fidanlar retiftiri
lecek ve viliyet balk•aa daitbla 
caktar. M.niu. ili toprakJanaiaç 
yetiftinaeğe çok miiaaid oldafa 
halde fimdiye kadar ba çok 
6neaali ye halk içia IMa çok- ka
zançlı ite; JAyık olduğa derece
de kıJ1Det veren olm•mııbr. 
Uba)'UlllZ bilb111a yqmdaa ku
rusandan istifade edilecek •iaç
lar yetiftirmeie ehemmiyet 
vermekte ve ba yizden Manisa 
Yiliyetinin yalnn bir gelecekte 
bir me)'Ye memleketi yapılabi
lecejine ve il lıalloam bundan 
iktiaaden çok fayda glrecetlne 
kunetle kani bulamnaktadar
lar. 

Manisa, 9 (Ôzel) - Ura11n 
tu son zamaacla yapbiı ifler 
verimlidir. ite ilk ince meaaar 
maqlarmclan NıtJaam'f, alb 
a7dır ID8&f alamıyaa •emur• 
lann m&tedahil maqlarmm kısa 
bir zamanda 6denmeai temin 
eclilmiftir. Bunu m&teakib 
tabsilll ifleriae önem veri· 
lerek geçen ıeaeniu bet 
ayı ile bu yıbn bet ayı ara•ın· 
da on bin lira bir tabsillt ka
bınklığı elde edilmiftir. Bu· 
nunla, Urayın Ç&l'fl borçlan 
adenmi•, sabık idareden kalan 
borçlardan 4800 liraaa ile lzmire 
olan borçlaruı bir kısmı te
diye edilmiftir. 

Ôdeaen borçların miktan oa 
W. lirayı geçmektedir. Bua cad
delerde dilemeler Ja&Nlmlft 

Hergün 
---Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Alt/111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kokuların hatıras 
. 

Dikkat ed~misiniz. kokw•"" 
rm hahra üzerinde mühim te
sirleri vardır. Herhangi bir ko
ku size bir hatırayı ihya edet. 
Hekim değilim amma zanne• 
derimki beyinde koku merkezi 
ile hatıra merkezi birbiriae 
kom,u olacak ki birbirlerine 
yardım ediyorlar. Ben keneli 
hesabıma katran kokusu duy• 
duğum vakit lstanbulun tüne
lini habrlarım. Öd ağacı koku· 
•unu ne yakit bir yerde duy
sam göziimün önline büyük bir 
cami ıelir, galiba ilk öd agaCI 
kokusunu da bir mevlutta cami
de duymuı olacağım. Tarçın ko
kuaile V efama bozasım babrla
rım, uskumru bahğı ıskara üze
rinde Galata nbbmmın Rum lo
kaatalan kokar, ,W.uyu kok .... 
au mahallebisini hatırlabr, ser
de lstanbulluluk var ağzım aa
Janar. Bazı iliçlarda kullandıjl"' 
mız. safran bazı reçetelerde. 
eliıne ıeçer, derhal latanbal 
-diiğünlerinin zerdesini habrlabr, 
dilğtln sofrasını, gelin hanımı• 
duvağını görmeğe batlanm. 
Pasbrma ile suçuk çocuklu
ğumun ramazan sofralanDI 
kal'fıma diker. Sofralardaki 
hardal ve sirke kokulan Sell-
nikte bir lokantayı ıı&züm811 
antlne getirir, kumaşların ker 
dine mahsus bir kokusu var
dır. Bu koku Mahmut paşada 
hazır elbiseci dnkkAnlannda 
bayram kalabalıklarını glztl
min &nüne getirir, asitfi• 
nik ve iodoform kokulatl 
ile eski yılan işaretli eczane-
leri,fipr kokusu kimse duymasdl 
zeaçlik mi, çapkınlıklar mı. çİ4' 
çek ıuyu batiamın '&attahtudt 
keskin sabun kokusu rahmetli 
•anemin hamamda beni yıka• 
dağım, soğan doiduğuQı evİll 
aıuthalum habrlatır.Koku deyı11 
ıeçtitimi.ı bu duygularm bcO"" 
liiimiz ilzerinde önemli rolt 
Yardır. Ben hayatımda kok•• 
larla lrtllmüt bir insanım, .
etmem ki bu duyıuJan beailll 
ıibi daJIDalDlf olanlar bulumllllf 
harua, si• kaclar mukacldea 
eclilmemiftir. Bunm bir a.a111ım 
•iuha sebep olaa bir u 
çalaatılı ulutıyle ytlae te 
verea ifruatile bir ağıs bif 
ık olamıyaa bir uıvmu tr 
l&kld edilmiıtir, fakat fiayolr 
jik roll rub ve bia ilzerinde 
İfİ pek bltyllktlr. Koku alm•k• 
eİJ bir koku ile mest olmak d11"' 
yan bir adam için ne d~ 
bir mazhariyettir dejil mi? 
......................................... 
telair dahiline sekizytlze ya 
•taç diktirilmif, itfai1e tefkİ 
llbna can verilmiş, çıplak ka~ 
riataaa dlrtylıe yakın • 
apcı dikilmit, otopsi yeri ola" 
rak kullanılan gaailhane ta 
edilmiştir. 

Tahta ve kara mızrak kit' 
rtlleri, belediye dairesi, me • 
salon• tamir ettirilerek 
mobilyuız olan aalOll m-... ılW9i• 
ile alalenmiftir. 21 parça 
mlrekkep yelli Wr ( bando 
dahi teıkil olunarak iyi 
yere yerlettirilmiıtir. 

Bet ay zarfmda fakir hı• 
lara da hayli yardım ya.m.bllllll' 
480 lira e~za para11 verilm" 
Bilhusa bu yardım fakir 
kı çok miltehauis etmekte 
T ealıblltlue uypn olarak 
palauyan su tesisata me 
fimdi nafia Vekiletine ha 
edilmiftir. Şirket, ne ........ 
suyun noksanlarını tama 
bakiye hakkım alacak, 
mukabil Maniaamn hayati 
iti halledilmıt olacakbr. 

TOKSÔ 
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Londra Habeş elçisi bir ka
rış toprak Vermeyiz diyor Muka~il_teklifin~e 

ltalya ....... 
neler ıstıyecekmış 

Anlaşma te.klifleri Cenevrede hayret aj!::.~ 
1

i~ti~~~~1ı~: g~:cv~~ 
Mussolını lngıltere ve Fransa 

U d d D• l ti •• t ı ı tarafından yapılacak teklifleri 

yan ır ı. ıp oma arın mu a ea arı ;~~,'.ti~:~!: ~=~~~; ~::~=:~ 
TEKLiFLER ETRAFINDA MUHTELiF MEMLEKET- . bazı değişi~likler i~tiyecek.tir. 

LERIN DURUMLARI BAŞKA BAŞKADIR ~i~i~~·r da şoyle hulasa edıle-
lstanbul 10 ( Ö. R) - Ital

ya - Habeş ihtilafını halletmek 
üzere lngılizlerle Fransızlar ta
ra!ından yapılması düşünülen 
muşterek tekliflerin alakadar 
°;1emleketlerde uyandırdığı in
hbalar şöyle hulasa edilebilir: 

HABEŞLERE GÖRE 
b Lodndr~dan bildirildiğine göre 

h~r~ akı Habeş elçiliği Habeş 
ukunıet" · t ının mütaarrıza Habeş 
opraklarının ufak bir parçası
nın bile tc k" . ·ı . h . . r ını ı erı süren her 
a?~ı. bır teklifi kabul etmiye · 

cegını bildırnıiştir. 

ITAL YANLARA GÖRE 
Matcn t . . R 
L gaze esının oma 

~uo~biri diplomasi mahfelleri· 
nın er türlü ihtimali gözönü· 
ne g r 
kar le ırerek teklifleri şöyle 

şı ıyor: 

2
l - Mutlak surette red 

3 - Teklifleri müzakerelere 
esas olarak kabul. 

Kabulü en muhtemel şik 
üçüncusüdür. 

Bu takdirde resmiğ müza· 
kereler başlıyacakhr. 

IGGILIZLERE GÖRE: 
T aymisin öğrendiğine göre, 

Laval-Hovar Projesi ekseriyet 
partisinin birçok azası arasında 
gayri müsaid bir intiba doR-ur
muştur. Parlamentonun pro
testo etmeksizin bu teklifleri 
kabul etmesi çok şüphelidir. 
lngilizler bu teklifler karşısmda 
sevinç göstermiş değildirler. 

FRANSIZLARA GÖRE 
Laval - Hoar anlaşması mü

nasebetile Ekodöpari diyor ki: 
Paris ve Londradranın Musso
liaiye teklif ettikleri şartlar 

Fakat Habeş imparatorunu 
da ikna etmek lazımgeleceği 
gibi milletler cemiyetinin mu· 
fakabnı da almak herhalde 

1) İtalya Habeşistana deniz
den verilecek mahrecin Italyan 
topraklarından intibabını kabul 
etmiyecek, hatta mahreç veril
memesi hakkında da israr gös-

bazı küçlüklere rastlanacakhr. terecektir. 
CENENEVREDEKI iNTiBA 2) ltalyan askeri kuvvetleri· 
lngiliz • f ransız teklifleri nin geri çekilmesini kabul et• 

hakkındaki gayri resmiğ ma- miyecektir.Bundan da maksadı · 
lümat milletler cemiyeti mah· işgal edilen arazi üzerinde ltal-
fellerini hayrete düşürmüştür. yan hakimiyetinin teminini el· 
Birçok delegeler ltalyaya gös- de etmektir. 
terilen müsaadelerin genişliğine 3) lnailiz ve Fransız koloni· 
şaşmaktadırlar. &" 

}erinin arkalannda arazi iste· 
lskandinavyalı bir devlet 

adamı şunları söylemiştir : mekten vazgeçecektir. Ancak 
istismar mıntakasıoın biraz 

(Biz küçük devletler böyle 
bir hareketi tehlikeli görüyoruz. daha genişletilmesini ileri ıü-
Çünkü bu hareket mütecavizi recektir. 
tasvib eder mahiyettedir.) Mer· 4) Necaşiye yapılacak bey• 
kezi Avrupa diplomatlarından nelmilel yardım teşkilibnda 
biri de: ltalya imtiyazh bir mevki al-

( Bu neticeye varacak olduk- mağı istemek lasavvurundadır. 
- K d ' kabul ay ve farbız hemen , 

tan sonra zecri tedbirlere lü- Maamafih bütün bunlar si-
rülecektir. zum yoktu. ) Demiştir. yasi mahafilin düşünceleri olup 

• • henüz Romaya resmiğ teklifler 

bitaraf düşünceli kimselerce 
umudun fevkinde müsaid gö-

1 •ı- -h .. ..A. • M k d gelmemiştir. Başlıca mütalea· 

ngı ız aş bakanı vam amar asın a ;: .. :;::.u~;:·:hn~:1~:;~ 

. 
Önemli sözler söyledi resmiğ haberlerdir. 

- Cenevrede 
liazetelerin verdiği haberlerle yapılacak teklif 

Is 
Şartları arasında çok büyük farklar var 

tanbu) 10 ( 
Londr d ' Telefonla ) - zor olan bir meseleyi çok da

ha nazik ve daha zor bir du
ruma koyabilecek bir haberin 
sızmıı bulunduğu aşikir bu
lunmaktadır. T epliflerin asıl· 
lannı ve matbuabn haberlerini 
tedkik eden kimseler başlıca 
meseleler üzerinde çok mühım 
farklar bulunduğunu bana 
söylemi,lerdir. 

bulunulmuştur. Bugünkü şerait 
alllnda görüşülmekte olan tek
lifler hakkında biç bir şartta 
bulunmaya imkan olmadığı 
kaydedilmektedir. Melhuz ıulh 
müzakerelerinin şartlanna dair 
gazetelerin istihbarabna gelin· 
ce, bunlar ne teyid ne de tek
zip olunmaktadır. Ancak şurası 
ehemmiyetle kaydediliyor ki her 
hangi bir tesviye tarzı her üç 
alikadar. yani milletler cemi
yeti, ltalya ve Habeşistan tara• 
fından kabul edilmesi lazımdır. 

haberla an son dakikada gelen 
ere ·· 

sında gore Avam kamara· 
ben 

1 
s~~.ulan bir suale ceva

vin d:gı. ız. başbakanı Sir Bald
a 

1 
nııştır ki ltalya - Habeş 

n aşrnazlığın halli için Italyaya 
veva Hab . v I eşıstana hiç bir teklif 
ş'ap~~ış değildir. Bu hususta 
~qı 1 beyanatta bulunmak mev-

sunsiz ol k et f aca tır. Ben hu mesele 
b' ra ında gazete haberlerini 
ızzat go"zde . . d - ·ı· F n geçırmış egı ım. 

ransada esasta nazik ve 

Londra 1 O ( A.A ) - lngiliz 
kabinesinin toplanbsından sonra 
Paristeki logiliz elçisi vas.tasile 
Fransız hükümetine tebligatta .......... 

Dün gece Parisde 
Yeni S?Örüşmeler oldu 

Ingiliz kabinasının noktainazarları 
B. Lavala yeniden izah edildi 

Paris 10 (Ö.R) - Öğleden 
i~nra 1!1g!liz dış işleri bakan· 
ıgı daımığ sekreteri sir Ro· :f ~t. V, ansittard İngiliz büyük 
F çısı sırGebrgeClark ile birlikte 
rknsız dış bakanlığ'ına gide

~e B. Lava) tarafından der
d al kabul edilmişlerdir. Fransız 
ış bakanlığı genel direktörü 

~· I Leger de görüşmede hazır 
1 

u.unuyordu. lolfiliz mümessil
erı Londrada kabine konseyinin 
~oplantılarından ve bu ane ka
B ar elde edilen kararlardan 
A.k Lavah haberdar etmişlerdir. 

delegeleri devletlerin en çabuk 
haberdar edilmesi için bir yol 
hazarlamışlardır. Zira kaybedi
lecek .zaman yoktur. Çünkü 
Italyaya gidecek petroller üze
rine ambargo koymak üzere 
on sekizler komitesi perşembe 
günü toplanacaktır. B. Eden bu 
toplanhda bulunmak üzere ya
rın Londradan hareket edecek
tir. Eğer toplanh başl:ıyınca 
ltalyanın cevabı belli olur ve 
tekliflerin kabulüne müsaid 
bulunursa berkiteler komis-
yonu görüşmelerini son -
raya bırakarak ve ortaya çıkan 

Londrada 
••••• 

Muhalifler anlaşına 
Teklif (erine hiicum 

Ediyorlar 
- B~tara/ı ı itıd say/ada -
KARLI TEKLiFiN DO

GURDUGU TEHLiKE 
Londra, 10 ( Ö.R ) -

Avam Kamarasında Kra
lln açıh' nutkuna veri
lecek cevab meselesi 
hararetll mUzakerelerl 

'l'oplantı hazırlıkları 

etrafında çalışmalar 
Cenevre, 10 ( Ö.R) - ltal

yaya karşı bergiteleri genişle· 
terek petrol ambargosunun 
tatbikine karar vermek üzere 
bu Perşembe günü toplanacak 
olan berkiteler komisyonunun 
ekisperler komitesi hazırlıklar
da bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere bu ekisper
ler komitesi, On sekizler ko
mitesi denilen berkiteler ko
misyonu başkanı B. de V as• 
concellosun yardımcısı bir ku· 
rumdur. Bunun başmda lsveç 
delegesi B. Vestman bulun• 
maktadır. 

Ekisperler komitesi iki asko· 
miteye ayrılmıştır. Birincisi 
doğrudan doğruya B. Vestma
nın başkanlı){ı altında bulunan 
finansal askomite, diğeri de 
Romanya deleğesi B. Anton
yad'ın başkanlığındaki gümrük· 
ler askomitesidir. 

Amerika 
Yapılan törende 
Rozveltin sözleri 

Vashiogton 10 (Ô.R)- Filis 
pin Erginliğini kutlamak üzere 
Notre Dame katolik kilisesinde 
bir ayin yapılmış. Filipin elçisi 
8. Karlos Robulo ile Amerika 
Cumur başkanı 8. Roosevelt 
söylevler vermişlerdir. 

~anne 
::::::szo 

Barış projesi i iç yüz 
0 

Ha a anlaşılmadı 
1"'ckliflerin neşri sabırsızlıkla hek leni yor 

Paris, 10 ( Ö.R) - Pariste 1 Gazeteler de Paris projesi 
B. Laval ve Hoare taraf~nda_n hakkında ihtiyatlı bir dil kul-
hazırlanao anlaşma tekliflen- lanmakla beraber önceden bu 
nin neşri ilgili hükümet mer· tekliflerin kabul edilmezliğinin 
kederinde sabırsızlıkla bek- ilan edilemiyeceğini bildiriyor-
lenmektedir. lngiliz kabinası lar. Halbuki Beşler komitesi-
üyelerinin ekseriyetle barış nin teklifleri ortaya ahldığı 
şartlarının tasdikine karar ver- zaman bunların metni daha 
diği zannedilmektedir. Akşama Romaya gelmeden önce gaze-
kadar bunun büyük Britanya- teler bu şartlann kabul edil-
nın Paris elçiliğine bildirilmesi mezliğini ilan eder~k işi bitir-
beklenilruektedir. mişlerdi. 

Londrada anlaşmanın esasla- ALMAN GAZETELER 
rı hakkında bir çok haberler NE DiYOR? 
çıkmışsa da, Paris anlaşmasına Berlin 10 (Ö.R) - "Pariste 
göre bunların ne yalanlanması- bir barış cephesi kuruldu ,,, 
nm ne de teyidinin mümkün Paristeki Laval - Hoare görüş-
olmadığını başbakan bildirmiş- meleri hakkında bol bol malü-
tir. B. Peterson B. Lavalla gö· mat veren Alman gazetelerinin 
rüşmek üzere Parise hareket varılan sonuçlar hakkmdaki 
edecektir. mütaleası budur. 

ROMADA SÜKUNET "Frankfurter Zeih:ng,, diycr 
Roma 10 (Ö.R.)- Yarı res- ki: Eğer Fransa ve lngilterenin 

miğ çevrenlerde Paris anlaş- yaptık'arı te:klif gazetelerinlfaz-
ması hakkında şimdiye kadar dıkları mahiyette ise hay Mus-
Romaya hiç bir teklif gelme- solininin bunu reddetmesine 
diği bildirilmektedir. Bunun imkan yoktur. Fakat ltalya bu 
ıçm bunlar hakkında burada uzla~ma tekliflerini reddederek 
sıkı bir ihtiyat gösterilmekte· harbe devama karar verse ve 
dir. Bununla beraber ln~ilız dolayısile kendisine karşı pet· 
ve Fransız bakanlarının iyi ni- rol ambargosunun tatbikine 
yelle hareket ettikleri kayde- karar verilse bile Paris görüı-

\ 

dilerek eğer tasarladıkları esas- meleri yine gözde tutulmağa 
lar ltalyanın istemlerinin en değer bir sonucu varmıı ola-
aşağı haddine uygun dü~erse olacakbr ki bu da lngiliz t'e 
incelenebileceği bildirilmekte· Fransız diplomasileri arasında 
dir. sağlanmış olan yakınhkbr. 

Mısırda tam istiklal 
için kan dökülüyor 

- Bas tarafı ı ind say/ada -
Kahire, 10 (Ö.R) - Bütün 

partiler başkanları Mısırdaki 
karışık duruma bir son ver· 
mek üzere krala bir istida ve
rerek 1923 temel yasasmı ye-
niden tatbik mevkiine koy
masını istem eğe karar 
vermişlerdir. Krala doğru
dan doğruya yapılan bu 
müracaatın çok derin bir ma
nasl vardır.. Bu hareketle, 
parti bakanları Mısır için sırf 
bir iç siyasa meselesi olan ana 
i~ine lngilterenin parmağını 
sokmağa hakkı olmadığı ka· 
naatini bildirmiş oluyor. 

Diğer taraftan bütün partiler 
adına seçilecek bir delege ln
giliz yüksek komiseri Sir Damp
sonu ziyaret ederek lngiltere 
ve Mısır arasındaki ilgilerin 
1931 andlaşmasına göre karar
laştırılmasını istiyeceklerdir. 

Kahire, 10 (Ö.R) - Başba
kan Nesimi paşa ile Sir Lamp-

son arasında yapılan görüşme 

sonuçsuz kalmıştır. Ingiliz mii-

messili Mısırda siyasal rejimin 

değiştirilmesine katiyen mu· 
halefet etmiştir. 

Kahire, 10 ( Ö. ) - Gece 
de polislerle iÖster 
sında birçok hadiseler uş-

tur. Dünkü kanşıkhklarda ya
ralanarak hastaneye kaldın
lan üniversite talebesinin öl· 
düğü bildirilmektedır. 

Kahire, 10 ( A.A ) - Mı5ır 
partilerinin mes'ul delegeleri 
dün karar verilen müşterek 
cephenin amaçları hakkında 
m\Uakerede bulunmak üzere 
bugün bir toplantı yapmışlar

dır. Delegeler bir istida ile 
krala müracaat edilerek ken
disinden 1923 kanunu esasisi
nin tekrar meriyete konulma
sını rica etmeye karar ver
mişlerdir. 

Deniz konferansın da ilk 
Görüşmelerin neticeleri 

Londra, 10 (Ö.R) - Deniz 
konf eransınm birinci komitesi 
buğün saat 10.35 te toplanmış 
ve dünkü hazarlık görüşmeleri 
esnasında delegeler tarafından 
ortaya ablan tezleri incelemiş
tir. 

lngiliz delegesi Londra ve 
Vaşington mukavclerinin dör-
düncü bölümündeki silahlarm 
miktar ve cins itibariyle tah· 
didi hakkındaki görüşmelerini 
bildirmiş, Amerikan, Japon, 
Fransız ve ltalyan delegeleri de 
ayni mesele üzerinde fikirler ini 
anlatmışlardır. ' Komite handan 
sonra mıktar bakımından tah· 

Jahiyettar zat Japonyanın 
deniz siyasası sayılan büyük 
hattıharb gemilerile kruvazör-
lerin ve tayyare gemilerinin 
ya kaldırılmasına veya asgariğ 
hadde indirilmesine tarafdar 
olduğunu, fakat küçük kruva-
zörlerle denizaltı gemileri gibi 
tedafüiğ silahların her memleket 
müdafaa ihtiyacına göre tahdidi 
lazım olduğunu ilave etmiştir. 

Binnetice denizaltı gemile
rinden vaz geçilmiyeceğini 
söylemiştir. Delegasyon reisi 
amiral Egaro da Japooyaoın 
deniz silahlarmın kalite itiba· şam saat 18,25 le Dışişleri 

bakanının odasında iki tarafın 
konuşmaları hala devam edi
yordu. Ingiliz hükumetinin tek
liflere -muvafakati elde edilince 
proje süratle Roma, Adis-Aba-
~a hükumetlerine ve Uluslar 

osyetesi genel sekreterliğine 
bildirilecek ve bu sonun
cusu tarafından Uluslar Sos
yetesindeki devletlere tebliğ 

yeni durum hakkında beşler 
komitesini haberdar edecektir. 
doğrudan doğruya Uluslar 
Sosyetesinin kurumu olan beş
ler komitesi projeyi tetkik ede
cek ve 17 Ilkkinuun Salı günü 
başka bir iş için toplanacak 
obn Uluslar Konseyi de ltal
yan - Habeş anlaşmazlığını so• 
nuna erdirecek yolu tayin için 
işe sarılabilecek vaziyette ola
caktır. 

intaç eylemı,11r. işçi 
partisi ve diğer muha
lifler mütecaviz tanınan 
bir devlete kar•• bu mer 
tebe karii teklifler ya .. 
pllmasını umumi emni
yeti ihlal edici buldukla
rını söylemlflerdır. Ne
ticede Krahn nutkuna 
verilecek cavabda tadi
lat yapllmaeı hakkındaki 
ı,çı partisinin teklltl 383) 
reyle reddolunmuftur, 

KRAL iZAHAT ALDI 
Londra, 9 (A.A) - Saat 18 

de toplanan kabine içtimaın· 
dan evvel Kral, lngilterenin 
Milletler cemiyeti bakanı B. 
Edeni kabul etmiştir. Bu bapta 
hiç bir tebliğ neşredilmemiı 

8. Reosevelt vicdan özgür· 
lüğünden bahsederek bunun 
korunmasmı erginliğin bir şarb 
olarak göstermiş ve demiştir ki: 
"Adam haklarının tanınmadığı 
yerde ulusal hayat imkansızdır.,, 

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

. dit . meselesini görüşmüştür. 
Komıte yarm tekrar toplana
caktır. Noel yurtusu dolayısile 

• konferansın 21 ilkkinunda ta
tiline ve sonra yeniden 2 son 
kanunda toplanmasma karar 

ise de kralın Habeı meselesi· ~verilmiştir. 
nin hallinde Fransa ile lngilte- JAPONLARIN GÖRÜŞÜ 

rile tahdidi için kendisinin 
müsavat Hakkı kabul edilince ... 
müzakerelere girişmeğe amidO 
olduğunu söylemiştir. 

Londra 10 (Ö.R) - Havas 
aylarına göre Amerikanın hattı 
harp gemilerinin tonajı me5e
lesindeki hattı hareketi itilif
kirazane olmakta berdevamdır. 
Bütün delegasyonlar mütered • 

olunacaktır. luğiliz ve Fransız 
... did bir haldedirler ...... --·"'--'~ .,, ~ 

renin takip edeceği plln hak· Londra, 10 (Ö.R) - Deniz 
kında izahat aldıiı söylenmek· ' konferansında Japon delegesi 
tedir ...... ~ .... ~Jfll!IJ•n ö .. ı v · -- · . ~~'!A-.. ~0~. ~oy e~.!ge sa -





n -=== 
Estonyada hürriyet 
Mücahidlerinin suikastı 
Tasarlanan darbei hükumet nasıl 
Yapılacaktı. Suçlular kimlerdir? 

Reval, 9 (A.A) - Hürriyet mette dışifleri müsteşarı ol-
mücahidleri tarafından tasar- ması kararlaşhrılan bu bakan-
lanan hükumet darbesi hak- lığın basın bürosu şefi ile dıı 
kında aşağıdaki tafsilat veril- işleri bakanı olması kararlat-
mektedir: tırılan Estonyanın lsveç elçilİ 

Darbeyi buarlamak üzere Pusta bulunuyorlar. 
toplanan milliyetperver fede- izahat vermek üzere Leton-
rasyoou kongresine meml~ke- yaya çağmlan Pusta bugünler-
tin her tarafından gelen 1500 de buraya gelecektir. Ihtililci-
delere iştirak etmiıti. Hükü- Jerin yazmış olduğu beyanna-
•eti yıkmak için hazırlanan mede eski Cumur başkanlarm-
plia bu kongrede en ufak te- dan 8. T oenisson ile T essa-
feniiatana kadar tesbit edil- mentin isimleri bulunmaktadır. 
mitti. SilAlıh lılcam kıtalan Fakat baaJarua ihtilal hareke-
g6zyqa bombalan da atacakb. tine bilfiil iftirlk edip etme· 
Suçlular arumcla yeni hükü- dikleri beak belli dqildir. 

•••••••• 
Senatonun açılışı da bir 
Protesto tezahürü oldu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italyan amiralının heyecanlı sözleri 

Roma 9 (A.A) - Senatonun yama Afrika ye Anupadaki 
•çıhtı da bplu saylavlar kuru- menafiinm sonuna kadar mi• 
111111ıda olduğu gibi bir protesto dafaa edileceğine senatonun 
tezalı&rii ohaathir. &.şkan Te- emin olabileceğini söylemiştir. 
derzoni nutkmada, bütün Ital- Senato yarın öğleden sonra 
yan •illetinin Muuoliaiye, onun toplanarak doğu afrikasindaki 
ltaı,a.. mabddes hukukunu harp için yapı!an fevkalade 
:'- liraaaına ve nihayet masraftan tesvir eden kan~ 
t • clGayada •-1 aulha llydıaıını müzakere edecektir. 
~ 1°handaki tarilıi Yazifeaine Rey hafi o~acakhr. 0 8: İtimacluu teyid eylemiştir. Roma, 10 (Ô.R) - Başba-
I &y6k Allliral De Revel söz kan B. Mussolinin Senato'da 

: arak, bii7Gk laarpta kuman- yapbğı diyeve burada çok 
fi~ı altında ba.lnnan ltalyan inem verilmektedir. ltalyamn 

· r 

Yeni döviz kararname
. sindeki değişiklikler 
Ticaret ve tedavi için Avrupaya 
Gidecekle e Nasıl döviz verilecektir 

Bakanlar heyeti tarafandan 
11 numarala kambiyo kararna
me&inde esaslı değİfmeler ya
pılmış ve lüzumsuz yere para
mızan dıtarıya gitmemesi için 
yeni tedbirler abnmıfbr. 

Çok defa haatahk bahane
sile Ayrupaya gidenler )'tiziln
den, claprıya mlbim aaikdarcla 
para çıktığı anlatılmaktadır. 
Mülga ylikıek iktisad mecliıi 
tarafından son tediye m&yaze
nesi cetve1inde, Türkiyeden ae• 
yahat için dıt memleketlere 3 
milyon küsur lira gittiği g6-
riUmekteclir. 

Bu miktar para, Türkiye 
tediye muvazenesi içio mOhim 
bir ıeydir. G6rllliiyor ki, baa
talık, ticaret maksatlarile,kam· 
biyo karanaames=ndeki madde
lerden i.tifade ederek. dıpnya 
hayli para gitGrenler vatdır. 
Son kararname bu maddeleri 
daha ziyade tahdit etmektedir, 
Kararnamedeki bir maddeye 
göre, hastalık için dıpnya 
gidenler bir sıhhi heyet tara· 
fandan muayen~ edilecektir. 
Yalnız evvelce bir doktor rapo· 
runun etibba odasından tasdiki 
kifi görillüyordu. Sıhhi heyet, 
hastalık için Avrupaya gidecek 
zatm, Türkiyede tedavi edi· 
Jip edilmiyeceği hakkında 
da kana atına bitd;recek-

tir. Her aene ·yaz aylarında 

hastalık bahanesile, birçokları· 
nm Avrupa ıehirlerine gittiği 
vakidir. Türkiyede Yalova, 
Bar.. gibi bittin dünya dok
torlan tarafından tanınmış 
kaplıcalar varken. Avrupanın 
bu fU tebrinde tedavi g6rmek 
dıtarıya ltlzumsaz yere para 
gltllrmekten başka birtey de
ğildir. Dıpnya giden baıtalar 
aruaada Avrupa aanatoryom 
lanna da gidenler vardır. 

Kararnamenin bir maddesi 
de, ticaret icin Anupaya gi· 
decekleria vaziyetleriain tetkik 
edileceği ipret ediliyor, Bu va
ziyetin de tetkikine de ticaret 
odalan bakacaknr. 

Ticaret odalan, bir tlccarm 
ne maksatla, hangi ticaret işi 
için Avrupaya gittiğiai ciddi 
bir surette arafbracakbr. 

Bundan baıka, m~mleketimiz
de bulunan 7abaacdann dışa· 
rıya 50 liradan fazla para 
g6ndermemeleri de. karamame 
de tasrih edilmiıtir, 

Kararnamede, tahsil için Av
rupaya gideceklere ait büküm· 
de bir değişıklik yoktur. Hasıh 
kararnamedeki döviz müsaade 
lerinin yeniden bazı kayıtlara 
tabi tutuluşu dışanya akan, 
paramızın içeride ka:masmı 

temin edecektir. 

fil otu~un lngiliz ve Fra1181% Afrika ve Avrupadaki menfa-

~:nıe ka.rdetçe tefriki me- atlerinin son ıiddetle müdafaa lngı·liz kabinesı· birbiri üzerine topla· lai: b~aactutuaau kaycletmif edileceği hakkındaki sözler 

...... G••ttir ~= çok iyi tesir ~·~mış~r. nıyor. Teklifler deg" iştirilecektir 

Paris anlaşması 

tin1iia bınnde lnıüiz filo· Italyayi ılgılendiren iki 
::: ~~ ka,.. Akdeniz- la..& ............ glrlfme- - Baş taf'tıfı ı inrı say/111/4 beraber bunların genel istika-

.1~d e.lil~ Ye Fraa• f,er baş'amıı bulunmaktadır. Ptenıoa tarafınd~ ri- ı meli belli olduğundan U%laıma 
la ı.. ı.-:.1a Lr...:.-: p · -K il len Paria görüşmui ar· yolunda sir Samuel Hoare•an k -gqtereaia ltalJaJa 8-lana vu... ana gvr 1· B Bal.1, • 
.. arp O •nl•tlDalar yapaca- mai. cliferi Londra deniz lan uzeriııde • ,..vıa çok ileri gittiği anfatalmaktadtr. 
randa zaman biç kimae ak· konferan•dır, Senatonun b&- tarafından dün alqam tolanan Hatta lngiliz dıı bakaaı oka-
uı8an reçireınezcli.. ldbaet tarafından gtıdillen siya- kabma kurulunda bir karar dar ileri gitmittir ki teklifle· 

andan k · t' k' · b.ld' Yerilmediğinden baJbakan bu rini hakh g8ıtermek için bq· •-- ,_ •onra aenato AJl•Y· uya ayıtsaz ıı ıra ını ı ıren 
lllfl llQ ki l ı abab bu teklifler üzerinde B. itaba B. Baldvine lzel bir 
a11 k :~ınun111ı cumarteli gtl· gtlndemin genel harpte ta - Edeale g6rüşmüş ve bmaa •eti mektup g6ndermeg-e lüz_ , __ .b•11111 ettiji karan ittifakla JM filosu ~tara-
...... etıniftir. fmclaa orta,. atalmw t...dl- ceai olarak ıabab kabi•a kanı· glrmllıtBr. 

Baaa. -.;.. * a&.a ıu dejildiw. Deais lilablan lunu yeni bir toplaabya pjlr- VAZiYETTEN ISTIFADE 
.,__ __ .. -, .. o ___ ..ı_ mıfbr. Og-leye kadaralrembw EDILCt:K MI? --.....u. karana kaba•de iliJle Mabet •eıelui ırwmaua 
l&.terıı iki ol 1r1n toplanb da bir karara alaı- Paris 10 ( Ô. R) - " Fraa· H.ae . en ittifaka bir kaç ke· y~yana ~rea . . it La maclağından bakanlar yemek ee de Borcleau,, gaıeteaine p 

ile letekkar ebaif Ye ltal- eclilmektedir. · · k 
- •• • ı •• ıa için ayralmıtlar ve 6ğleden 1toa· re ••cak B. Mauolini IÇl1I •-M • d Bel •k ra yeniden toplaamqlardır. MI· diline verilen fıruttan istifade 
anısa a çı a zakere bAli devam etmektedir. ederee petrol aaıbargosama 

Şe Daha bir karar Yerilem~. &alae ıeçebilir. Yobaap bir 
. bir meclisi fevkal- Kralı niçin Lond- Diğer taraftan muhalefet -liyet albnda kalacakbr. 
!id b• partisi lideri B. Aytlee t'aria Pari•te bir anlatmaya varmak 

e . ır toplantı yaptı raya gidiyor teklifleri hakkında bu akı•m olduça ,açtil. Zira bir taraftan 
~- 10 (bıel) - Mania C-.YN. 10 ( A.A) _ Bel- AYam kamaramda bir .... pclife kadar J• dotra&laa e. ... ':'ec&.i dla uat onda ~ lualnwa Loaclra RJUab bre yapılmuaaı blldimettea clojnaya idare veya manda yo · -._.-..ae olarak topl eh. ltalra·ffabet barbinia durda- e1cle ehnitffr. Baaaa içia ha J.rla Habqimuu Yiaareli al· 

ilh. ·ı eet.. •çtw·W. enel rulmuı ubaba"' ..._.lamalda akşamda hee bir karar Ye· baa .ı .. k ilti1• ltalyalana 
L.._r Murad Gmaee; parti alikadar glrlllOyor. Kralın rilmeıi ihtimali roktur ve •- iltemleriai ite taraftaa Halle-

Borsa Habec eri 
DUn Borsada 

Yapllan Bab,lar ' 
-=><l>'<L>+<W>.> 

UzUm 

S.rhotluktan çılran lulvp 
Karşıyakada Kemalpaşa cad• 

desinde kunduracı Ali oj-la 
Ha.eyin urhot olarak Mehmed 
otlu Şem 'i ile M111tafa oğlu 
Muzafferin dükklnlannm önll-

Çu. Alıcı Fiat ne ıu d6kmllt ve bu yüzden 
314 T Debbas 12 
210 Albayrak tic 11 

19 aralarında çıkan kavgada HG· 

185 H Alanyalı 11 
155 H Alberti 13 25 

13 25 seyin ve Şevki M6zatferı döv-
14 50 mnılerdir. 

~~ 25 ---D-0111111K~T~O~R~ .. 
14 25 

89 Roben Katan 11 
39 K A Kazım 13 25 
38 S Süleyma 11 50 
27 M Sipahi b 10 15 
18 L Galemidi 13 
16 M Nuri mah 13 25 !~ 25 Hulôsi Erel 13 25 
12 Vitel 11 50 11 50 

10 25 7 S Gomel 10 25 
1110 Yekün 

459816,S Eski sahş 
460926,5 Umumi ~abş 

Zeytin yalı 
Kilo Alıcı rıat 

2000 Ô Muharrem 33 33 
Zahire 

Çu. Cinai Fiat 
61 Mıaır dan 6 12,S 6 12,S 
71 Kendir to 4 50 4 50 
43 Ça•dar 6 6 

865 Pamuk çek 2 60 2 10 
104 balye pamuk 42 50 44 50 

Para Piyasası 
10-12-1935 

Aht 
Mark SO 20 
Jsterlin 618 50 
Fr. Fraagı 8 28 
Dolar 79 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 12 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 95 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Silini 23 50 

Sat.ı 
so 70 

622 
8 30 

79 so 
21 37 
10 20 
40 87 
85 30 
5 27 

24 

Dış piyasalardan 
Bir şikayet daha gledi 

T e ssürJe karşılandı 
Geçea&ircle HoUaodah mute

ber bir tecimerin şehrimiz te-
cimerlerindea birinden müba
y aa ettiği külliyetli miktarda 
Arpanın kendisine teslim edil· 
mediğinden dolayı lzmir Türk· 
ofisine şikayette buluadujaaa 
YUIDlflak. 

Ba fiklyet liıeriae ineeleme
lere cleYam eylemekte iken 
bma aıOpbila ikinci bir pki
yete teeu&rle muttali olaa-
mllflar. 

a. defa da ltalyada Wr te• 
cimler yiae laai Tllrkofiaİlle mll-
racaat ve fiklyette balaaarak 
lzmircle tanıDmlf bir tlccardaa 
Yaclel olarak aidatı yib toD 
Non•- .,. zamanda haıale 
gelen fiat ylbeldijiaden do
layı kendisine bir lauunın Ye• 
rilclijini mitebaki kırk •-
teslim edilmeclijiai iddia et· 
mittir. Ofis bunu da ayni ehem• 
miyetle incelemektedir. Son 
uma•larcla memleket iktiUcli
J•b umll heNbu.a biç te bota 
pmiren bu tikiyetleria teYa· 
Gıi blltlln allkaclarlarca çok 
çirkin girGJmekte oldup gibi 
hana ltir son Yerilmesi için alın· 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada hergiln 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numarala mu
ayenehanesinde hatalarım 
kabul eder (3436) 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları 
Mütehassısı 

Kemeraltı Samla sokak No.20 
TELl::FON : 2780 

Göz Hetimi 
MITATOREL 
Adreı - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
bauı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Kiralık yalı 
Güıelyalıde 1056 No.lyah 

uygun fiatle kiralıkbr. akinci 
belediye caddesinde 37 nu
marada .. buncu Asıma m6-
racaat. 

3SSO S-15 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket HQtaneai 

Reatkea mltella•111• 
Her Nevi RONTKEN 

Mue,enelerl 
Ve Elektrik Teclearileri 
Y°h6'eml7en Ye WDııea 

RAŞ çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve R.oiatkea 
ile KEL tedaYileri yapılar. 
büaci. Be,- sokak faiaia 

kup No. 25 
Telef•: 2542 

H 3. (182) 
,........ Ani Dopa; Denizli cak 'bundan soaraclır ki ekil· .._._ t_.-,.et we erp.6-
ea. ,._._ Ha,clar ..... rz'hi --..ı..:.ı... ltalya krala ile errelce anlat- ı.z.:-.1- _ .... _ UL-•--
ı:_ .......--~ per e. Petenoa lıll.._,tia ·=-- iarar - _..... w- D ktor ..-e geldikleri ....-a fuli bktaa sonra bazı ıulh teklif- talimabıu Parilte ba._.• 4'f r.et-.i• preuiplerile telif et- O 
b~ ..... ,<\.,.; D.pp; bq da· le\'imi l.oHraya glllllrdllğil ~ .w..ıt •lmıteri * Ra- -k ......... l•MDıMa TOr.k DMl&arı 1 ş ti lüiııı P~ ırr.ıı. h•liMe taluniıa ediliJO<. S. teldi8w ı..rt v..--. ır.......,,._ ALMANYA llESl!LUI Tllrlıofia bmir fUbMine dtııı 

1 
m f f r 

..... ıerekea tedbirlerin de 
~baiJeeeti t~İll ~ilnaek
tedir. 

toplanalacatnn lıildirdi. Bet meyanında Belçik• m&atemle- celltir. G0R0ş0LllOŞ p1en bir telgnfa pe birinci 
dalci.ka aoara ·~ prbay; kelerütdea bir k11111UD111 sulha 110şrEREK CEPHE r..- 10 (0.R} - .. Petite ~l.D•• ayında t.paayacla Tllrk 
A.,,. ~iciaila -cb. X .ı.ı... hizmet etmek •akoaclile ita(. Pula 10 (Ô.R) - "Liberte.. ,Jinade • ırazeteııille pe la· •allanna tatlılk ecliJea Qefla- 8wçoa U 
:a:..:.apdcLktaaqzabttolq,wp yava terkedUecelbibi de ba- -·......:.:.. Len._.. .. bu ~ •• Frn.E ... mkaelen yan yüzde 1sm, dir:....... Memleket ba-·n--: 

eclilclikte. _.:_ 11.-.. 
1 

•-· .. - Alm .1 •..n.·-el h k Konsolu k m ,,_. .. ı --- --
.... L L-~ -- -- luda~ alJleamelde beraber aldıjına gire lngiliz ~· • uya 1 e gv • .,... er a • da .__!...1 L!- Dalaili llüt la ·--~~·--- dlzeltilaieıi -- L-•• ·-ka, .. _ !Ltiyatla telakkili Pariate kararlqbman • loacla da aala1111wlar.dll'. s. Karabapr müteııuua um- ree ... N 
.......... p·~ :-&:L- ...1~ t .,_ m .. -l-..iıılP ._...._el • A•--- ana Latı Tabir kan11 bayan Saliha- Muaveaehane: ikinci S.,.. .. ..-.__ -~ ._...,. aa•e ........ L-ttiM ..ae bildirilmektedir. ._. ..1-&.&--L•Li..:.:. J&~.~ gv • .,... enaamaa rumnuıJ ı L- . L-- . . b' ,,, 
~ dirt ..... illlif..-..eleri .::.:: .. ~· :. .................. 11ı1.... L;J-'..!..ıtanii~~a~ıe61ine11·aı· ~_l;e- Ul··-1-r ıoıveteaine dinmai ve nıa 1U1nemne llll'&IZ gırmıı ar ler IOUp ~s. Tel 3956' 
....___ L 3 uuw a ııu 19~ ..... , lcouol çalmıtbr. O civarda bu-
- ............ •• ,..ı.w. Mtiteahhit Etemin mektedir. Baadllıl da -U. Soma· ili"- Ye bava •hı.._ lalı· lanan çobanlardan fllplıe edil· E'lli K..aııtRıa tramvay cııA-
"" Jedeı.ı..tııı. ~il ... _ Mıuıifa..,_ F..,Wie 2 el Hoare'an bir anlafiııaJ• didi bakkmda bir .. ıaemaya mektedir. clui No. S'J6 Tel. 2545 
"-ar •erildi. Tlccardaa Sc%ein 

2 nnııak için ıreait tamlenle wanlmuıdır. "kii.;.';ii"i;U:;'"i;;.: ... ı;ı;ı.;;;;ı;• 
Bundan .. ,.. redeldere ela- Tacir Halidin 1 bulundu&.· Ye ltavaya lnemli DECIŞIKLIKLER lznalr beladlreslnd•= 

vetna Ua 1 •• 'I ttıs.ı keıin bir karar vermek itini Elli lira bedeli muham...ıi me yo nma11Da ve bun- Aclaaall ı-ai• toprak tevizleri kaba! e •• YAPILACAK bug- uat 12 de toplanacak 
lar r k 1 uu kemer caddelİade eski dullll-tatili ge tıacerbe adar celaenin Kavaf Ali Galibin enlaplmaktaılar. Fakat baPa PW 10 (Ö.R}-"P..U..oir. yeni bir lıabina kuruluna bı· 

61
e barakuuaın bapekreterlk· 

enaı olundu. Yanm ~ey aldıktan anlaplclı, Baı• kar11 B. Hoare Fransa ile dip- rueteai bir taraftan Paria rakmıştır. Bundan euıa do-
•aat aonra celse tekrar açıla- kaD·, ..1: .... ; Hıfzı Mlnir:, Ali 1-··= bak1111111daa RomaVI dl- •e ı __ .... _ _ __ 8...1- yapılan, ki L- L- • d teki prlname veçhile hir •eM-r.k 

L...t..;.L_'_ U9ft~ v- r .. a..uauna -- ua kumama a ucraucr proJe e lik ı'cannın açık artbnna Ue 
D -; daiaıit oııcllaıea Rıza; ve çibil otla Alinin ek· f\hıdlreeek lıir lllllfterek cep- ditv taıaftaıı Roma n ban dejiifiklilder yapılacağı ihaleoi lll-12·935 Sah,. ..... 
Je •eçhai yapil&catı teblif •eriyetle daimi enelmea tlyelik· lae karmata mayaffak olmat· Adı'ı-AbeL- U'UIDda v·--•·cak anlaplmaktadJr. o'-~~ D-J~ iNi ı-r- temdit eclilmiftir • • ......_ ~-- Judarak tuaif ferine aeçDclilderi teblig edildi. tar • olan ıir"'·-eleria ..A ... lr..::.Ane lngiltere bu tadilata karar ı k e.a.:ı..a. • iLERi ...- •~.. lttirlk içia dlrt lira ı --uucu. • u.11 aeticuinde: B•dan IOllr& ildad reis Ye kili SAMUEL HOARE ipretle ıoruyw: B. Muuolini verdij'ine ıwe B. Muuolini •aLkat &--=nat maldluıa le 
Ditcl Haha MWrtn 15 seçimi yapıldı. Ve malltana Gmt heniz mahiyetini bilmediği Senatoda ba meıele lzerinde "' a -Ali Ri 

O f'k · · b'ld' ....... k kt -•,•--- -Ande uat oacla b· MN• 12 kuaadılt a•'•tdlll'Ak pbatta Paria 10 ( .R) - "Pııogres teklifleri kabal, red Yeya mi- ı naı ı ırmeıuen sa ı... • .., -~- a-
Çlpil etlıa A.... 9 toplanalıuk llaen aaedia talil de LJOD. traeleliae tire P... •ebp lıaldmıda auıl lıir ka· halılı idi ve lıGJlece ifin he· I ..U,.- ırelairp CS9ft) 
Mllldana ~:A~~e~cllldL~:__~~~~_.:_~~~~na~·~t~e~k~IA~ ... ~·~be~lli~·~o~··~am~~m~sk~~ra~r~••~rm~~-~o~a~bi~·~&r·~?~latri~~·~li&~b~a~-~-~b~i~··~·~·da~ima~~·~•~t·~.,.~~iı~.W.~~·___:~~~~~~~~~~~ 



Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 

1 

Kumaşhmnın güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu 

: öğ"renmiyen takdir etmiyen kalmadı. 
~ 

1 • 

Bu ucuzluğa i1aveten 

:ayranı münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

ış: ık 

Kışlık 
Ucuz 
Lüks 

a to.uK. a · 
Pa tolu~lar 

evsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Hah Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmakttıdır 

Juvantin Saç Boyaları 
İNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir ithalat gümrüğü rnüdü lü
ğünden: 
K. Add Eşyanın cinsi T esbit N o. 

3632 53 kullanılmış boş demir varil 254 
'Yukarıda ya?ılı eşya 12-12-935 nci Perşembe günü saat 14 de 

açık arttırma suretile barice satılacağından işine gelenlerin ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

1- 11 3835 

ln~aatını:r. için ntıclekiılıtıyuçlarırıı"'ı pek ur.uz fıyatlrırln 

temin etmek ıRterı:;cnı.z Hnlı m nt?a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarcthant':-<m l' miirncant edinız 

Ç i T O 
Çubuk dem"'r ve her nei ~ çiçoldl 

Çını ve levazıml sılzfıi}'eden liivha/ar ve bunlafl!l 
te/enüalı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon içm demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fıvattar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

En Müsait Şeraitla 
MsğPZIJl'I' tzda Satıhr h 3 

Sobalarınız için~ halis 
·~zo~iiilJ;kk.;iiii~··m~a~~·köm·ir;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
~·Ko·K·······noı=MA'·····sAHÇE:''''····· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani magazasmda bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508)-

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 1 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

~vde her zaman yanınızda bir kaşe 

tsulundurmayı unutmayınız ! 
bozmaz. Mideyi ve böbrekleri 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SlflHA'l~ Balıkyağı 

Norveçyanın bc.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK· 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

iLAN 
lzm r Milli emlak müdüri)·etinden 

Lira 
Balçuva Yanıklık mevki•nde 8 Dekar 390 metre tarla 400 
Turan iskele caddesinde 2 eski 231 taj No. kahvehanenin 
96 da (89) hissesi 170 
Y olbedestanında Servili handa 55/20 · No. oda 250 
Kadriye mahallesinin Mescid sokağında 108 numaralı ev 45 
Burnova Havuzbaşında 16 eski 16 taj No. ev 150 

Yukarıda yazılı emvalin bede1leri peşin veya ikinci tertib mü· 
badil bonosu ile ödenmek üzere mülkiyetleri 19-12-935Perşembe 
günü saat 14 de satılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

Alıcıların o saatta MiUi Emlak müdüriyetine müracaatları. 
3908 (3589) 

1 LA N 
lzmir l\t1illi Emlak müdüriye

tiııden : 
Reşadiye Güneş sokağında 3, 5, 7, No. tajlı bir sakaf 

altında olup Kadastroca 893 adanın 7 parsel No. sında 

Lira 

yazılı 3 dükkan. 375 
Reşadiye mahallesinin Zeytinlik sokağında 15 ve 17 

No. tajlı ev. 350 
Göztepe Akgöz namı diğer Mesire çıkmazında 2005 

metre M. bahçe yeri ve 11 ve 15 No. tajh ev ile müşte-
milatından dam. 531 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin veya ikinci 

tertip mübadil bonosile ödenmek üzere artırmaya konulmuştur. 
~isteklilerin 2-1-936 tarih perşembe günü saat 14 de Milli Emlak 

müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 
3955 (3590) 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 

Grip, nezle, bron~it gibi hastalıklara karşı 

a~ız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde' bu!unm c.iv" ır 

DEPOSU: 

lzm lP·1Her Istanhuldaneretlehuluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde - ..•. :.-"' .. _, . . _ ... 

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

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

428 nunAaralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

Kat'i ihale 
428 numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi ambannda mevcud 

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimesine taksiIJJ 
suretile ve açık müzayede usulile satışa çıkarılmışhr. 

Talibler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine b:ldirilir. 

Muvakkat teminat beher müzayede kaimesi için 290 liradır· 
ihale 16-12-935 pazartesi günü saat 14 de Çırpıda kooperatif 

binasında icra kılınacaktır. 
Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 

8-10-11-12-13-14-15 (3579] 

lzmir Defterdarlığından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsiJi f'mval yasasına göre 

haczedilen birinci Tepecik mahallesinde Sürmeli sokağında kaİJ1 

60 sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığ3 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarhk tahsilat ka-
lemine gelmeleri. 11-15-19-22 3969 (3594) 

KiRALIK HAN 
lzınir vakıflar direktörlüğüodeıı 
Kapalı zarf usulile arttırmaya kona~ ve verilen peyi haddi 

layık görülmiyerek komisyonca yirmi gün müddetle açık arttır
maya ç.karılan Kemeralh caddesindeki büyük Salepçi oğlU 

hanının ihalesi 30-12-1935 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır 
isteklilerin tafsilat ve hususi şartları öğrenmek için her gül1 
varidat memurluğuna ve ihalesi için de o gün direktörlükte 
toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

11-21-29 (3593 3965 

lzrnir muhasebeihususive mü ., 

d t~ rlü.ğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira K. Yeri Cinsi 
3000 00 Karantina sanat mektebi arkası Hamaın 

Idarei husussiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsi gös
terilen Hamamın mülkiyeti satilmak üzere 10-12-935 tarihindetl 
ıtibaren 20 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti ögren· 
mek istiyenierin hergün muhasebei hususiye müdüriyeti varid3; 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 30-12-93 
Razartesi günü sabah 9 da depozito veya banka mektubu ile 

ı vilayet encümenine müracaatlar1. 3964 (3592) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru clyevm 

limanımızda olup Anvers- Rot
terdam - Amsterdam ve Ham~ 
burg limaaları için yük ala
cakbr. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
künü tabliye ettikten sonra 

Burgas - Varaa ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers·Rottcrdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

GOTLAND rootörü limanı
mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
limanları için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
k-

anunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten soora 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARJTıM ROUMAİN 
k" PELEŞ vapuru 18 birinci 

anunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenc.va, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir yolc .. 1_ l • u ve yu~ a ır 
NlPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
TO 

bi . }OHASHI vapuru 14 
rıncı kan d s· ş h un a ıngapor, ang-

y ?ko~obc, . Moji, O saka ve 
al karna lımanları için yük 

aca tır. 

Handaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki d y. "kJ.kl d a egışı ı er en 

ccntcmiz mes'uliyet kabul et
tnez. 

Fazla tafsilat . . .k. . K 
donda T ah . ıçın ı ıncı or-
arkasında nııl ve Tabliye binası 
FRATEL 72-4 numarada 
talı y U Spcrco vapur acen-

ı gına ınü 
olunu racaat edilmesi rica r. 

Telef 
on: 2004--200~2663 

N. V. 
W. F. H. \ 7 an Der 

Zec & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men ;çin l)'ük almaktadır. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA ,, vapuru : 23 Bci. 

kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kinuna kadar Anvers, Rotter-

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

American Export Lines 

RXCHANGE vapuru: 20 
8 ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor; Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

johnston Warren Lines 
Liverpool 

" JESSMORE .. 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanJa-
11na yük alacakbr. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Cav yerine Hervea içiniz 

''HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarmı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ıııklı az sarfiyatlıdır. 

-Yeni tenzilatlı fiyatlar 
llehınet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 
Tel. 3233 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull battı 

GRODNO vapuru ilk ki

nunda Londra; H.ull ve Ao· 
versten gelip tahliyede bu!u-

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede büluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEVA T LIN 

MILOS vapuru 16 ilk ka
nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tuJar 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkmtı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

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

H. 3 (15) 

NestJe ve Turan fabrikalarının tanıomıı çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Türklyede tanınmış ve denenmif (Arti) kumaş boya• 
Jarının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

428 numaralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

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

yctmiı beş bin kilo buğday üçe taksim suretile elli dokuz 
bin kilo Arpa da keza üçe taksim suretile ve açık müzayede 
uaulü ile ıatışa çıkanlmıı iki defa ihalesi uzabldığı halde talip 
zuhur etmcmiı olmakla her iki mahsulün kat'i ihalesinin yapıl· 
maıına karar verilmiştir. 

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

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

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

Kooperatif tren uğrağındadır. 
8-10-11 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir oJanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-na.sın 
layan kürek Jcemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 .. 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

Devlet demiryollarından; 
10-12-935 tarihinden itibaren Aydın hattında taşınacak pate· 

teslerin beher ton kilometresinden 3.30 kuruı nakliye ücreti 
alınacaktır. Tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

6-8-11 3917 _(-!S~ 

Sahife g 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz ..• 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöh~etini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdrr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti. hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalide bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

lanna taniye ederler. 

G R 1 p 
Bat ağnsı, dış ağrııı, Nevralji, vücut kmkhklanna 
Tek bir kaşe ALGOPAN alacaksınız ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

şııa 
BALIKYAGI 

şlla 
Bahşeder. 

şlla 
eczanesi 

Hllkftmet 
caddeai 

Bu yağ başka yerde satılmaz~. ~ 
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s ec 
Roma siyasal çevenleri barış pl8nını incelemiştir 

Oeuvre göre talya pi Anı kabul eder de Habeş i para toru kabul etnıezse 
Habeşistan harbı bir sö ürge harbı dere esine inecekmiş .. 

ümitv ardırlar. Paris formulüne Fransız gazeteleri çok 
Sonra şimdi Alinanyanın 

: varan cesaretli adımdan 
da iştirakile merdçe bir iş birliği istiyorlar 

Londra,10 ( Ô. R )-Pariste 
B.B.Samuel Hoare V'! Pierre 
Laval arasında ltaJyan-Habeş 
anlaşmazlığının halledilmesi için 
hazırlanmış olan projeyi dün 
sabah Londraya getirmiş olan 
lng:liz ekisperi ve Foreign 
Office Afrika işleri direktörü 
B. Moris Peterson Pariste ka
lan Foreİin Office daimiğ 
ıekreteri Sir Robert Vansit
tarta dün akıam Londrada 
toplanan kabine konseyinin bu 
iş hakkında verdiği kararı bil
dirmek üzere bu sabah Pa
rise dönmüştür. 

Kabina kurulunun Laval- Ho
are projesi hahkında verdiği 
karar üzerinde siyasal çevren-
le:- sükutu muhafaza etmekle 
beraber bu cevabın müsbet 
olduğu tapmin edilmektedir. 
Gerçekten öyle ise, proje he
man Poma, Addis - Ababa ve 
Cenevreye bildirilecektir. 

EDEN CENEVREYE 
GiDiYOR 

Londra 10 (Ö.R)- iyi haber 
alan çevrenlerden bildirildiğine 
göre Uluslar Sosyetesi işleri 
bakanı bay Antbony Eden ber-
k.iteler komitesinde lngiliz hü
kümetini temsil etmek üzere 
çarşamba günü (bugün) Cenev
reye hareket edecektir. Dün 
öğleden sonra bay Edenin 
Buckingham sarayında kralı 
xiyaret ·etmesi üzerine dö
nen bazı yayıntılara aykırı 

olarak Uluslar Sosyetesi işleri 
bakanının istifası söz konusu 
olmamıştır. B. Eden ancak bir 
Samuel Hoare'un gıyabında 
idare etmekte olduğu dışişleri 
bakanlığı şefi sıfatile hüküm· 
dar tarafından özel olarak 
kabul edilmiştir. 

MUSSOLINI KABUL 
EDECEK 

Paris, 10 (ÖR) - Gazete
lerin genel olarak sandıklarına 
gÖl'e B. Mussolini Sir Samue] 
Hoare ile 8. Laval tarafından 

~~ ·ı 

· Laval - Hoare projesi
ni gözden geçlrmı, olan 
dJplomatlk eksperler, bu 
nun kabul edlleblleceğl 
noktasında blrleşmlşler
dlr. Şimdi incelenmekte 
olan biricik mesele şu
dur : lngillz - Fransız pla
nı ltalya taraf•ndan ha· 
men kaydsız olarak mı 
kabul edilmeli. yoksa sa
dece göru,melere esas 
olarak mı ele ahnmah
dır ? Bu son lhtlmalln 
kabul edlleceğl hisset· 
tfrllmektedir. 

Afusso/int 
hazırlanan tekliflerin hiç ol
mazsa bir müzakere esası ola-
bileceğini kabul edecektir. 
Bunun üzerine Uluslar Sosye-
tesi hemen ilgili hükumetler 
arasında bir uzlaşmc. muamele-
sine girişebilecektir. 

ROMANIN DUYGUSU 
Fransız ve lngiliz dış işleri 

bakanları tarafından kararlaş
brılan uzlaşma projesinin ana 
hatlarını, Roma şimdi iyice bil
mekte olup ltalyan çevenleri 
bunun hakkında kesin bir fi
kir bildi:memekle beraber fena 
bir surette karşılanmıyacağını 
hissettirmektedirJer. Bu pro-
jenin gerginliği azaltmağa 
yardım edebileceği duygusu 
Romada yer bulmuştur. Bu 
duygu teeyyüd ederse Laval
Hoare projesi esası üzerinde 
hemen barış görüşmeleri açı
labilecektir. 

ROMA PLANDAN 
MEMNUN 

Paris, 10 (Ö.R) - "Matin., 
gazetesinin Roma ayları gaze
tesine şunları bildiriyor: 

ULURLAR SOSYETESi TOP
LANMAGA ÇAGlRILACAK 

Paris, 1 O (Ö.R)- "lntransi
geant,, gazetesi Lav; 1 - Hoare 
projesine dayanarak İtalya ve 
Habeşistan arasında ortaya 
çıkacak bir anlaşmayı tasdik 
etmek üzere Uluslar sosyetesi 
konseyinin toplanmağa çağırı-
lacağını haber veriyor. Anlaş
mazlığın halli için yetkili biri-

Nrrnşi milletini böyle dilenciliğe lerkedeuk mi? 
cik kurum bu konseydir. Bu- PETROL AMBARGOSUNDAN 
nunla beraber bir mesele var- EVVEL 
dır; Bü~ün devJ~tler Ulusla_r Cenevre 10 (Ô.R) - "Echo 
sosyetesı konseyınde temsıJ de Paris,, gazetesinin Cenevre 
edilmekte olmadıklarından A- aytarı son hadiselerin Cenevre 
samblenin (genel kurulun} da çevrenlerinde uyandırdığı tesir-
toplanhsı gerekli olacaktır. leri şöylece anlatmaktadır : 

Habeş imparatoru 
Delegasyonlar arasında zan

nedildiğine göre Berkiteler ko
mitesi 12 ilk kinunda toplan
dıktan sonra petrol ambargo· 
suna karar vermek için görüş
meleri 16 ilk kanun pazartesi 
gününe kadar uzatacaktır. 
Bu tarihin ertesi günü 
ise Uluslar sosyetesi konseyi 
toplanacağından böylace 8. 
Alosisi ltalyan delegesi olarak 
konseyde hazır bulunacaktar. 
Pariste hazırlanan teklifler 
Homada, umulduğu gibi, iyi bir 
surettte karşılanırsa petrol am
bargosuna karar verilmezden 
önce Duçenin mümessili Paris 
tekliflerinin tatbik şartları hak
kında B. L val ve B. Edenle 
doğrudan doğruya görüşmelere 
başlıyabilecektir, 
NECAŞIKABULETMEZSE 
Paris, 10 (Ö.R}- "Oeuvre,, 

gazetesinin Londra ayları B. N 
Genevieve Tabouis Pariste 
kararlaştırılan uzlaşma teklif
leri hakkında IngHiz çevrenle
rinde hüküm süren kamoyu 
şöylece göstermektedir: 

"Şimdiye kadar logilterede 
Cenevreden yana en hararetli 
olan çevrenler bile ltalyan-Ha· 

beş anlaşmazlığı içinde lngiHs 
siyasasına verilen veçhe deği
şikliğini sükunetle karşılamak
tadırlar. 
Eğer Parls tekllflerl B. 

Mussollnl tarafından ka
bul edildiğl halde Neca
,ı tarafından reddedllı;
cek olursa o zaman ltal
yan - Habef anlafmazh
ğı sadece bir müstem
leke harbi derecesine 
inecektir ki zaten bunun 
dı,ına çıkmaması gerek 
il idi. " 

ANLAŞMANIN RUHU 
Paris, 10 (Ô.R) - "Figaro,, 

gazetesi Afrika seferine son 
çekeçek olan tekliflerin kabulü 
için B. Mussoliniye hararetle 
söz açmaktadır. Bu gazeteye 
göre Paris teklifleri Roma an
laşmasının ruhundan ilham al
mış olup Fransa bu prensibe 
daima sadık oldu~u ve son tek
lifleriyle de sadık kaldığı fik· 
rindedir. Gazete şunu ilave 
ediyor: 

" M. Mussuliniye hahrlabrıı 
ki dostluk bir taraflı bir mu· 
kavele değildir. Duçe kendi
sine yardım etmek istiyenlere 
doğru bir adım atarak onların 
işini kolaylaştırmalıdır.,. 

CESARETLi GAYRETTEN 
SONRA 

Paris 10 (Ö.R) - "Eksel· 
sior,. gazetesi Paris anlaşma· 
ımı genel bir bakımdan gözden 
geçirerek diyor ki: "Gönülsel 
anlaşmayı yeniden kurmak üzre 
yapılan bu cesaretli gayret bir 
lngiliz· F ranzız-ltalyan anlaşma
sına varmalı ve bu anlaşma Av-
rupa barışı korumak için Alman 
yanın da merdce bir iş birliğine 
açık tutulmalınır. Diplomatik 
alanda elde edilen uzlaşmanın 
yanıbaşında arsıulusal ahanda da 
bir barışmaya varılmalıdır. 

8.Laval dün bunun hakkında 
umudlannı bildiriyordu. Bütün 
dışişleri bakanlıklarının nmu
du da budur. ,, 

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

Nahas paşa diyor ki:· 
Partiler birleşerek kraldan . temel 
Yasayı kabul etmesini istiyecekler 
Kahire 10 (Ö.R) - Aynşık 1 , . Bundan başka Mısırın lngil-

Vafd partisi mümessillerinden tere i~e ola!! ıilgiJe.rioi düz~Jt-
ikisi Lıberal partisi başkanı ve ~C:k uz~re de . 1930 sen':sıne 
eski başbakan Mehmed paşa ışçı kabınası ış başında iken 
M b d · t d k L'b o zamanki dış işleri bakam B. 

a mu ~ zıyarc ~ e~e . 1 e- Hendersoola hazırlanan pro-
ral ve U.usal parlılenn bırleş- jeye uygun bir ar.dlaş-
meleri ihtimali üzerinde görüş- manı lngiltere ile Mısır ara-
müşJerdir. "Liberal,, gazetesi .sında aktedilmesini bu partiler 
başkanı da bu görüşmede hazır tf'klif edebileceklerdir. 
bulunmuştur. Kahire 9 ( A.A ) - Talebe 

Neye karar verildiği hakkın- tarafından yapılan nümayişler-
da hiç bir malumat sızmamıştır. ~e, sal~hiye~tar bakanlarla po-

Kabire 10 ( ö.R ) _ Vafd lı~ otorıtelerı arasın?~ yap_ıla_n 
. . ' .. bır toplantıda sılah ıstı-

partısı başkanı N~~~s pap d~n Naltaı; paşa mal etmek hususun~a polise 
akşam •kabul ettıgı guetecı- kabul etmesini istemeleri için konulan yasağın kaldırılması 
lere bütün partilerin birleşerek bir teklif yapacağını bildirmiş- kararlaştırılmıştır. 
Kraldan ulusun temel yasasın• tir. T oplanb bundan başka gös-

Kortez dağıtılacak mı? 
ispanyada sollar muhalefeti başkanı 

Reisicunıhura bunu teklif etti 
Madrid, 10 (Ö.R} - Cumur başkanının geçen buhranın halli 

başkanı bay J\lcala Zamora sırasındaki ayni düşünce ile 
kabina buhranının halli için bu nefaki danışmalara devam 
giriştiği danışmalara bugünlük edeceği sanılmaktadır. 
son vermiş olup yarın bunla'a Kortes kurulunda soller mu-
devam edecektir. Cumur baş- halef eti başkanı olan 8. Mar-

kanı şimdiye kadar birçok si- tinez Dario B. Alcala Zamo-
yasal liderlerle görüşmüştür. raya kortes kurulunun dağıtıl-
Kortes kurulunda durum de- masını ve gerçekten cumuriyetçi 
ğişmemiş olduğunda11 cumur olan bakanlardan bir kabina 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
terilere iştirak eden kimsalerin 
hapis cezasına mahkum edil-
melerini kararlaştırmıştır. 

Bugün Kahire'de sükun hü
küm sürmektedir. Bir ihtiyat 

tedbiri olarak Gizeb üniver
versitesi ile Kahire arasındaki 
bütün nakil vasıtaları durdu· 
rulmuştur. Üniversite şimdilik 
kapalı bulunacaktır. 

1 
yaparak yeni seçim •çmaS111• 
öğüdlemiştir, 

Parlemento ekseriyet şef· 

leri !se bunun tersine ola
rak kortesler kurulunun da

ğılmasını ve buradaki ek
seriyetin tam aynası olacak 

bir kabinenin kurulmasını iste
mektedirler. 

istifa eden başbakan B: Çapa 
Prieta kabine buhranı balJedi-

lir edilmez Almanyada bir se"' 
yahat çıkacağını bugün kabul 

ettiği yabancı gazetelerin ay"' 
tarlarına bildirmiştir. 


