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!Habeş topraklarında tek ltalyan askeri kaldıkça müzakereye 
1 

girişmey · imkinsız sayı or .O aden~ aid şart gülünç bulunuyor 
Londra, 11 (Ö.R) - Royter 

ajansı bildiriyor: Bir taraftan 
ltalyan orduları başkomutanı 

mareşal Badoğlio, bütün cep
heyi teftiş ederek kat'i bir 
darbe vurmak için bazı hazır

lıklarda bulunurken ve bu ha-
zırhkları ikmal ederek döner
ken diğer cihetten bütün Tig-
rede çete harbı devnm ediyor. 
Ordunun iaşe işleri çok bo-
zuk gitmektedir. Bir iaşe 
genel müfettişliği ku olmuş-

Tigre.de Tiridııadan iki manzara 
Jerle doludur. Genel komutan- muhasamat ba,hyahdan miştir. Bu telgrafın yetkili çe
lık iaşe meselesini en önemli beri İtalyanların cenup- venlerden gönderildiği sanıl
iş olarak ele almıştır. Bundan ta p = k az Heri glltlklerl- maktadır. 
ötürüdür ki Mareşal Badoglio nl blldlrlyor. DIVANECE BiR PROJE 
büyük bir ileri hareketine baş- OGADEN iÇiN · Paris, 11 (Ô.R) - Gazete-
lamadan önce bütün iaşe koJ- NE DiYORLAR? 1er Laval - Hoare projesinde 
ları arasında irtibat tesisini is- lstanbul 11 (Özel) _ Adıs _ ltalyaya yapılması mümkün 
temektedir. olan fedakirlıklarm en son 

lslanbul il (Özel ) - Ababadan bildirilıyor. Eyi men· haddına vanldığını yazıyorlar. 
Adi Ab d bil i 1 baden gelen bir haber, müte· ltalya bu teklifleri müzakereye 

S • a a an r il- cavize mükafat vermek şeklin- esas olarak kabul edecekse de 
yor: Yetkili slyasal çe- de elan her türlü teklifleri Ha- Habeşistan reddedecektir. 
venlerd e kesin olarak beşistanın kabul etmesi imkan-.. ı diğl H • Pelit Pariaiyeıı ,. diyor kiı 
soy en ne göre, a- sız olduğunu bildiriyor. Gene .. Italya birkaç gün evvel ta-
be' topraklarında tek Adis-Ababadao Londraya gön- savvur olunduğundan çok fazla 
bir ltalyan askeri kal- derilen bir telgrafta ise menafi elde ediyor. Kendisine 
makta devam ettikçe Ha- imparatorun Hebeş seferber- sunulan projede ana batlan 
be.latanın barış mU- liğini ve harekatı lngilterenin gerilebildiği kadar Merilmiştir. 
zakerelerlne glrlfmesl tavsiyeleri üzerine ne kadar Daha fazla gerilirae kopması Dessiede multaripler 

geç bıraktığı, UJuslar sosyete- muhtemeldir. ,. ı d k 
muhtemel değlldlr. Hele sinde yapılan teklifleri geniş ğış ıyor.,, eme tir. 
b t k Ilı 1 d O .. Populaire,. Franııs - Ingiliz Oeuvre gazetesinin Loodra 

Dessiede. mulıaTip/er arif e 1 er n e ga- bir ban•severlik azmıyla kabul k k "8 1 il 1 Y projesine ateş püs llrere : u aylarından öğrendiğine göre 
tur. Süel mevkilerde elzem den n a yaya terki ,ar- ettiği habrlatıJmakta ve gaze· divauece bir projedir. Yalnız B. Baldvin önümüzdeki Şubata 
gıdalar bulunamıyor. ltalyan tının da bulunduğu hak- telerde yazdan şartlar doğru Habeıiıtanın iatiklllini tebli- kadar her ne pahasına olursa 
askerleri büyük mahrumiyet- kındakl gazele haberle- ise Habeşistanm bunları kabul- keye koymakla kalmıyor. ita)- olsun ltalyan - Habeş harbini 
ler)e karşılaşmışlardır. Halbuki rl burada handeyle kar- dense sonuna kadar harpta yanın fetbedemiyeceği toprak- bitirmeğe ve bir barış çözge-
Habeşistanın garbı yiyecek- fllanmıttır. Bu mehafil deva~ı tercih edeceği bildinl- lan da bol keseden ona ba- sine varmağa azmetmiştir . 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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iDi 
• ab l edecek ıTayya. piyangosu B.M ss 

-----------------------------------------Fakat o kadar çok şey isteyecek ki 
Kabulü redden farklı olmıyacaknıış 

Londra, 11 (Ö.R) - Havas 
Ajansı aylarının öğrendiğine 
göre, lngiliz kabinasının Laval, 
Hoare planında yapılmasını 
istediği değişikliklerin ehem
miyeti büyük değildir. 

1 - Gözden geçirilerek ta
dil edilmiş olan proje ltalyaya 
asıl projenin Tigrede vermekte ' 
olduiu araziden daha az arazi 
vermektedir. Habeşistan Ak
sumıı muhafaza etmekle kal
mıyarak Adigrat'ı da muha· 
faza edecektir. 

2 - ltalyaolarm istimarına 
açık bırakılacak olan bölge 
milletler cemiyetinin mümessil
leri tarafından kontrol edilecek 
ve Necaşinin hakimiyeti altında 
kalacaktır. 

3 - lngiltere kabinesi ltal
yaya Tigred~n bir miktar arazi 
ve Habeşistana kızıl denizden 
bir mahreç verilmesinin arazi 
mübadelesi mahiyetinde olması 

· ve bu veçhile lngilterenin mü
teca v~ze mükafat vermiş ol
makla muaheze edilmesi imka-

nının bırakılmaması hususunda 
ısrar etmektedir. 

BAY MUSSQLINI 
KABUL EDECEKMiŞ .. 

Roma 11 (A.A) - Havas A
jansının ayları. B. Mussulioi
nin lo~liz - Fransız teklifleri
nin prenib itibariyle kabuJ et
mesi muhtemel oleduğunu, an
cak müzakerelerin uzun ve güç 
olabileceğini bildirmektedir. 

Ayni aytar mezkiir teklifle
rin birçok noktalarına karşı 
itiraz serdetmekte olduğunu 

oğrenmiştir ki şunlardır: 
FAKAT NELER 
ISTIYECEKMIŞ 

1 - Italya, Habeşistan& de
nizde verilecek mahrecin Ital
yan topraklarından intiha\> 
edilmesi ve aynı zamanda 
Habeşin yalnız serbest bir 
linıana sahib olması ve ken
disine arazi namına biç bir şey 
verilmemesi hususunda ısrar 

etmektedir. 
2 - ltalya askeri kuvvetle

- So11u üçlinrü salliJede -

30 bin liralık büyük ikramiyeyi 
21707 Numara]ı bilet kazanmıştır 
lstanhul, 11 (Özel) - Tay

yare piyangosunun ikinci ke
şidesine bugün başlanmışbr. 

Kazanan numaralar tunJardar: 

·21707 No. 
30000 L. 
· Bu numaranın yedi yüz elli 
yukarısı ve yedi yüz elli aşağısı 
sonu 7 ile nihayetlenen bilet
ler ikişer lira amorti alacak
lardır. 

1601 Numara 

15000 Lira 
Bu numaranın yedi yüz elli 

yukarısı ve yedi yüz elli aşağısı 
sonu 1 ile nihayetlenen bilet-
ler ikişer lira amorti ala
caklardır . . 

27859 Numara 

10000 Lira 

1 Bu numaranın yedi yüz elli 
yukarısı ve yedi yüz elli aşağısı 
sonu 9 ile nihayetlenen bilet
Jer ikişer lira amorti alacak-
lardır. . 

1000 lira kazananlar 

9614 13658 
_ 500 lira kazananlar 
7257 27365 3202 7430 12770 

12322 19265 1371 13904 
, 150 lira kazananlar 

21872 18840 2730 17465 21095 
28053 26315 29704 27921 19280 
23715 15669 19383 14334 17398 
23696 20101 12012 28835 24111 
19938 18109 24927 28703 20724 
12838 25125 11076 

100 lira kazananlar 
8728 25065 18563 21934 28390 

11359 7119 7650 28076 3265 
14499 16q60 7255 10106 8580 

690 10869 15202 3744 39638 
25854 14982 25564 22924 18285 
8856 10306 17742 29789 15801 

20206 1635 8993 16841 15045 
8843 26690 22963 4362 7385 

( LiitJe11 rcviıbziz ) 



Sahife 2 

t Dil behislarl: 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizin 
••••• 

Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-7-

insan ses ve ıöziinün ilk to· 
bumu ve anuı : A harfı oldu
ğunu bundan evvelki yazıda 

·ileri sürdük.. Bu iddianın ak .. 
sini söyliyen yoktur. Yer yü
zünde yaşıyaa malum dillerin 
- heman beman müste:masız -
hepsi de atfabeleriade ( A )yı 

ilk laarf olarak ~6-terir. Her 
ikea, bunu beşer tah'mda mek
nuz bir karine ile böylece 
kabul eder. Bununla beraber, 
(A)nın ve onun arkadaıı olan 
(B)nin tefevriih ve teşekkül
lerindeki illet ve mantıkı, pisi
koloji ve fizyoloji bakımından 
bir parça tetkik etmekte, onun 
morfolojisini araştırmakta zarar 
değil fayda vardır!. 
(A) ve (B) NIN TEKEVVÜNÜ 

Bütün harfler, her ses ve 
nağme ağzımızdaki ıes ciha-

1 
mıdao çıkıyor, her barfın, her 
eı ve nağmenin, insan ağzın
daki fizyolojik teıekküle göre, 
muayyen yerleri vardır. Sakat· 

·odaya 
••••• 

Kıymetli 
Raporlar geldi 
Beynelmilel Ticaret odası 

Türk milliğ komitesinin ytlhk 
ictimaında ş~hrimi; ···Ticaret 
odası aamma bay Refi Celi
Wı delege olarak seçildiğini 
geçen nüshamızda yazmlştık. 
Arsıulusa1 Trcaret odasının son 
zamanlardaki umumiğ iaaliyeti 
ve buhranın biran evvol izalesi 
uluslar sosyetesi ve muhtelif 
hükumetler oezdindeki teıeb
büsleri hakkında dcleK'e tara
fından odaya çok kıymetli ra
porlar gelmiştir. 

Şehrimiz odası bu raporları 
aylık bnJtcnlcri ile neşrede

cektir. 
- il ••••• 

Panayır işleri 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün öğle4cn sonra Türkofis 
direktörlüğüne giderek ofis 
direktörü bay Ziya ile 936 yılı 
arsıulusal panayın baklanda 
uzun uzadıya gör.lflDÜştür. ........ . 
Ulusal artırma 

Haftası 

hk ve başka lriza olmadıkça, 
bu yerler her apda bir tür
ltidür ve ayni vazifeyi göriir. 
A harfinin en buit ve tefevvübü 
en kolay bir sese aahip olduğunu 

l
ıöylemiıtim. Bunu tahkik için Artırma ve yerli malı haf· 
kıaa bir dikkat yeter.·. (A) yı tası buiün başlıyor. lzmir ar-
s6ylerken ne yapıyoruz ? Sade- bnna ve yerli malı k"urumu 

I cc ağzımızı açıyoruz değil mi? idare heyeti hafta içinde bir 
f Bu harfi teleffuz ederken: Ne yerli malı vitrin müsabakası 
dilimiz ağzımız içinde oynuyor. tertib etmiş ve bütün müesse-
Ne dilimizin damağımıza dokun- ıeleri yerli malı ile vitrinlerini 
maaı, genzimizde ıeı akialeri ıüslemeğe davet etmiştir. En 
lıiaıl olmuı, ne de elitlerimizin ıüzel vitrin süsliyen ticaret-
bu aui tanzim için mlldahale- hane sahibine mükafat veri-

ıine lüzum garülmesi gibi hal- lecektir. , ,, ••••• , , 
Jer vuku buluyor .. Hayır, (A) A •k h• 
ıesi bütün varbiı ve genliği sarıatı a mu ıp-
Ue hançcremizden kopup geli- f erİ cemiyeti 
yor. Ağzımızdaki ses cihazının 

\hiç bir çarha iliımeden - tek· lzmir asarıatika muhipleri 
) mil aafvetiyle - (obje) nin vü- cemiyeti ile Turing otomobil 

cud verdiği alemlere mi kes kulübünün f evkalide genel 
oluyor. toplantıları bu ayın yedisinde 

işte insan; böylece, en basit sah günü saat 16.30 da Halk 
ıesin ihtişamı içinde, en mü· evinde yapılacakbr. 
rekkebe tercüman olmağa çalı- Bu toplanh vali bay Fazlı 

ı fıyor ve bu sayi ile benliğinde Güleçin başkanlığında olacak, 
bir takım duyguların yer aldı· cemiyet ve kulübün şimdiye 

ğını seziyor. kadar yapmıı olduğu işlere ait 
Bu duygular, insanda - yani raporlar okunacak ve bu yıl 

diğer bir tabir ile - obje ile içinde yapılacak işler için ka-
teyakkuı eden sübjede de, rarlar alınacakbr. 
yavaı yavaş teklılif ediyor. Ayni zamanda bu kurum-

. Bu tekasüf ilk izini, beşerin lann idare heyetleri de seçi-
müdrikesinde gösteriyor. Müd- lecektir. 
rikeye düşen bu iz, şüphe ve Bu toplantılara memleketin 
tecessüsün uyanması demektir. bütün münevverleri çağml-

Nefsi ilminin ve bütün ilimlerin mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

önucu olan bu duygunun hareke- nin ilkin harfidir. Bu harf ile 
te gelmesi ilcdirki, adam, irade- çıkan seı ( A ) nın temamile 
sinin iştiraki olan bir ses çıka- zıddı olarak ağız kapalı oldu-
rıyor. Bu ses ( B ) harfi içinde ğu halde çıkar. ( B ) de ses 
mündemiçtir; insan bu sesle cıhazından yalnız dudaklar fa. 
kendi ni!fsine varmak gayre- aliyettedir. dil, dişler, damak 

' tindedir. Hakikat ta odurki, bu ve hançerenin bu sesi verme-
seıle ( sübje ) nin ilk adı kon- de yardımı sezilmez .. Bu itibar 
muş oluyor. ile ( A ) nın aksine olarak en 

" A ., se1i ile insanın kapıl- vizi sesin sükunu içinde en 
dığı ihtisaslar, onu kendi nef- mürekkebi benimsemek daiye• 
sini aramağa ıevkettiği bu bir sindedir. 1 
pisikolojik icap olduğu gibi, Dikkat edilirse görülürki, 
bu pisikolojik icaba ittiba eden en vazi ses olan ( B ) insanın 
insanın "B ,, sesini çıkarma- tefevvllh ettiii ilk miirekkeb 

sesdir de ... ( Be ) sesi ( B ) kon-
sıda fizyolojik bir icabdır. B sona ile A nııı hakiki elan 
barfının mahreci ve deyimin- E vokalandan mürekkeptir : 
deki eda bunu gösterir... E+ B= Be 

Bilirizki : B dudak harfleri- Adam oj'lu, ıeıinin böylece 
••••••••••••

111
........................... mürekkep olabileceğini fark 

1 5301 1874 11103 20796 700 ettikten sonradırki, nefsinde 
26492 10320 21151 1542 8586 bulunan seı cihazı içinden ne-

3424 1579 gibi mürekkep sesler doğaca-
50 lira kazananlar ğını araştırmağa baılamlf, ıı· 

3081 2988 7972 10765 19695 rasile, ağ, ah, an, al, q, at, 
8673 15839 8744 15450 15866 ar, av, af hecelerini ve A ile 

, 568 22757 29294 15259 15645 birleşen diğer konıonlan ta
t22114 23134 26206 15484 4604 laffuz imklnım bulmuştur. 
\~3557 3208 24932 11909 ...._ - , · - - -- ~Avnt Ulu~y 

Tepecik cinayeti adliyede 

Muhakeme son safhaya 
Girmiş bulunuyor 

-·-·-·· Tepecikte . Yeni mahallede t kiralamıştım.Ben kavga ettikle: 
bir kadın yüzünden Çallı Mus· rini görmedim.Kavganın sebebı 
tafa ile Deni%lili Muatafa11 öl- bu kadın imiş. 
dürea ıre- karde,leri Necib ile Bu söder ıüı:erine mahkeme 
Aliyi yaralayan Hasan pehliva- reisi Hasan pehlevana ne diye-
nm muhakemesine dün ağır c~ni sordu ve Hasaa geçen 
ceucia devam erulmiştir. eeltelerdc yaptığı delilik lha-

Geçen celsede Müddeiumu- relcetlerini bırakarak: 
miğ tarafından, işlediği suç- - Onlar bana hücum etmiş· 
dan ötürü ölüm cezasına çarp- lerdi ben de kendimi müdafaa 
tınlması istenen Hasan peh- ettim. Neden şahid hakikatı 
livan delilik taklidleri yapmakt söylemiyor, demiştir. 

Reis - Yemin etti doğruyu · ta devam etmişti. Dünkü cel-
sede mahkemece şahid sıfatile söylüyor, deyince Hasan Peh

levao: d "nlem:n sepetçi Emin demiş-
- Namus üzerine olduktan tir ki: 

sonra ben de yemin ederim. - Bu ev benimdi, 3 odası J 

vardı ve her tarafı tenekeden Karısını da şahit olarak çağır-
yapılmışh . 15 liraya Hasan mıştınız neye gelmemiş, gelsin 
pehlivana satmıştım. Bir oda- belki o doğruyu söyler, demiş-
sıoı ölen Çalh Mustafa ile De- tir. 
nizlili Mustafaya kiraya vermiş Mahkeme bittiğiodengelecek 
diğer bir odasını da bir kadına celsede karar bildirilecektir. 

-~ ...... . 
Merhun tütünler Vapurların tekaü

lnhisarJa rca satın 
alınıyor 

Geçen sene ve evelki se-
senelerin müstahsil elinde kal
ma~ ve gerekse bankalara ter
hia edilmiş olan tütünleri inhi
sar idaresi namına satın almak 
için şehrimize gelmiş olanheyet 
inhisarlar ba1 müdürlüğünde 
çalışmaktadır. Heyet bu gibi 
tütünlerin çoğunu satın almış

tır. Yakında mesaisini bitire
cek ve lstanbula dönecektir. .. "' ..,. 

Ofis binası 
Ticaret odaaına 

Naklellecek 
Kordonda Ticaret odası bi-

nasıom üzerine bir kat daha 
inşa ettirilerek Türkofis bu 
kısma yerleştirilecektir. 

Türkofis şimdiki binada kira 
ile bulunmaktadır. Ticaret ada-

sına daha yakın olmak ve bu 
suretle ayni zamanda kiradan 
da kurtulmak için oda binası 
üzerine üçüncü bir kat inşası-

nı Ekonomi Bakanlığına teklif 
etmişti. Bu teklif Bakanlıkca 

uygun götülmüştür. inşaata ya
kında başlanacaktır . ..... _. -
Ecza depoları 
Ecza depoları hakkındaki 

yeni talimatname sene başın

dan itibaren tatbik edilecektir. 

Depolar umumi cadde ve 
sokaklarda olmıyacak, ancak 
hanlar içinde bulunacaktır. Ay
rıca bir yuıhaneleri olacaktır. 
Burada ancak toptan ilaç sa
tılacaktır. 

Eczacılarm siparişleri yazı 
ile yapılacak ve bu yazılar 
kontrol edilecektir. Depolar, 
sahiplerinin sermayeleri tali
matnameden aşağı çıkarsa 

derhal seddedilecektir. 

düne başlandı 
Altı senede na kadar 
Vapur kazası oldu? 
Müddetini dolduran bazı 

yolcu vapurlarının tekaüde 
sevkedilmeğe başlandığı An
karadan bildiriliyor. 

Son beş yıl içinde kara su
larımızda ecnebi ve Turk ge· 
milerioin uğradıkları kazalar 
hakkında alakadarlar 9ıkı 
tetkikler yapmaktadır. Ha· 
her Nerildiğine göre, bü
tün kara sulanmızda 1930 
da 38, 1931 de 122, 1932 de 
98, 1933 de 79, 1934 te 62 ve 
1935 de 42 vapur kazası ol
muşh•r. 

En ziyade Zonguldak sahil
lerinde görülen kazalardan 
sonra, bu mmtakanın teşkilat 

ve tesisatına ehemmiyet veri
lecektir. 

Ekonomi Bakanlığı sahiJJeri
mizde genişletilmesini karar
laştırdı~ı liman ve tahlisiye teş
kilatını bu gibi sahillerde bil
hassa takviye edecektir. 

Sis düdüklerine daha önem 
verilecektir. 

Karadeniz sahillerinde beş 
yıl içinde 400 den fazla motör 
yelkenli, taka, mavuna ve 
kayık da sürüklenip gitmiştir. 

Bu noktadan sahillerimize 
kuytu yerler yaptırılmasına da 
ayrıca başvurulacaktır. 

Menemen cadde
sindeki define 
Menemen caddesinde bulun

duğu haber verilen define yağ-
mur yüzünden dtin de araştı
rılamamıtbr. Bu define için 
Bulgariıtandan bir Bulgar avu
kat gelmiş ve bizzat araştırma 
için müracaat etmiştir. 
Yağmur kesilince araşbrmaya 

başlanacaktır. 

EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN 
ORMA SHEARER-FREDERIC MARC 

CHARLES LAUGTON 
Gibi 3 bUyUk ylldızı 

SEVMEK Y ASAKMI 
Emsalsiz bir güz:eHikte olan Fran11zca sözlü filminde gö-

receksiniz. • ·;i 
PARAMUNT URNALDA: En 808 dünya haberleri .·· 

Ucuz Un -···-Beledİ)e Un 
Fabrikasında 

Ne vakii yapılacak? 
Ziraat bankasından alınacak 

buğdayların belediye Un fabri
kasında üğüdülerek piyasaya 
ucuz Un çıkanlması ve ba su
retle ekmek fiatmın ucuzlatıl
ması ıçın belediyece Ziraat 
bankası genel direktörlüğü nez· 
dinde teşebbüslerde buluDal
muştu. Şimdiye kadar bu mesele 
hakkında cevab verilmediği 
için bu mühim mesele için acele 
müsaade edilmesi hakkında 
tekrar teşebbüsler yapılmıştır. 

istida pulları 
Finans Bakanlığının yaptığı 

bir yayımda halkan vermiş ol· 
duğu istidalara 16 şar kuruşluk 
damga pulu konulmakta ol
duğu görülmuştür. Badema 15 
kuruş damga ve 1 kuruş tayyare 
pulunun konulmasına dikkat 
çdilmesi bildirilmiştir, 

Sabri mahkum 
oldu 

Şe»h mahallesinde hemşire· 
sinin nişanlısı kolacı Ahmed 
ile yoldan geçen makinist Ha
sam tabanca kurşunu ile öldü
ren Sabrinin ağır ceza mahke· 
mesinde muhakemesi bitmiş ve 
dört yıl, üç · ay hapsine karar 
verilmiştir. 

Maktul Hasanın veresesine 
600 lira tc.zminat verilmesi ve 
cinayette ağır tahrik görüldü
ğünden Sabrinin 15 yıllık ağır 
hapis cezası dört yıl üç aya 
indirilmiıtir. 

Araba kazas1 
Bayraklıdft Salhane cadde

sinde arabacı Ali oğlu Hasan 
idaresindeki araba üzerinden 
müvazenesini kavbederek yere 
düşmüş ve yüklü alan araba
nı• tekerleği karnından geç
mek suretile eğır surette yara
lanmıştır. 
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Bir hırsızhk 
Tepecikte Zeytinli sokağında 

oturan Süleyman oğlu Mustafa-
nın yeni yaptırdığı binada asılı 
bulunan ceketi cebinden on 
beı lirası ameleden Hüseyi" 
oğlu Hayreddin tarafından ça
lınmıştır. Zabıtaca soruşturmağa 
başlanmıştır. 

•••••••••••• 

Halk evi 
Mektepler liki 
Dün toplanan spor komitesi 

bir hafta evvel başliyan Halk
evi mektepler likleri ikinci haf
ta maçları proğrammı hazırla

mıştır. Bu proğrama göre saat 
14 te Erkek muallim mektebi
Ticaret lisesi takımları ilk oyu
nu, saat 15,30 da Buca-Sonat
lar ikinci ve son maçı yapa
caklardır. Bu maçlardan ilkinin 
hakemliğini Ahmed Öz girgin 
diğerini Muallim mektebinden 
Hüseyin yapacaktır. 

.. .1-2 K6nunuevvel .. ,,_ ~ 

Ekmek işi 
Endişeli bir duruma 
girmek istidadında 

- Baş tarafı 1 inti say/ada -
Bu isteklerin dayandığı zaru

retleri, mantıki delilerini eyi 
çerçivelemeliyiz. Çünkü devlet, 
yalnız lzmiri düşünemez. Tür"' 
kiyenin genel durumunu üret
menlerin vaziyetini, buğday 

siyasasından elde etmek iste
diği amacı göz önünde bulun
durmağa borçludur. lzmire ucul' 
ekmek yedireceğim aiye bit 
hayır müessesesi imiş gibi Zi
raat bankasına depoların kapı
larını belediyelere açık. bulu11-
dur emrini veremez. 

Bu hakikatleri ' b6yle kabulle 
beraber bunların yam beşıad• 
bir de müstehliklerin acıklı 
halini ileri sürebiliriz. Düne 
kadar üretmenleri korumak 
için ayrı bir mükellefiyeti omuı
Iarmda taşıyan ve benu memlt' 
ketin hayati bir zarureti 
olarak seve seve yerine 
getiren müstehlikler stok-
ların büyük bir kısmınıo 
bir elde toplanmasından dolayı 
ekmeği bahalıya yemeğe mec
bur kalırlarsa , ortada bir ada
letsizlik kendiliğinden başgöı
terir. Bu itibarla dün müstah
silleri düşünerek alınan tedbi
rin bugün müstehlikleri koru
makta kullanılmasına kat'i ihti
yaç vardır. Devletten istediği
miz bu olacaktır. 

Buna ilaveten belediyemi.ıiO 
de sert buğdayların istihlikiDO 
yol açmak suretiyle yumuşak 
buğdaylara olan rağbetten dO: 
ğan fiat yükselmesini önlemeli 
bir zarurettir. 

ihtiyaç ve zaruretlere uyoıa1' 
yarının tehlikesini karşılıyacai' 
gibi bugünkü durÜmu da h• .. 
fifletebilir. 

~akk.:ı; Ocak.oğl~ 

••• 
Ağıllar 

Devlet ormanların"' 
dan parasız kereste 

Verilecektir 
Ağıl kanunu mucibince ha)' .. 

van yetiştiricileri hayvanlarıol 
yapacakları veya yaptnacaklarl 
ağıllarda barındırmak mecbar 

riyetindedirler. Bu gibileriıl 
yaptıracakları ağıllar için def .. 

Jet ormanlarından parasız al•" 
cakları keresteler için baıe9' 

fazla ağaç istedikleri ve bd 
fazla ağaçları ağıl inşasmdaO 

başka işlerde kullandıklar1 
anlaşılmıştır. 

Dün Ziraat bakanlığmda0 
Ilbaylığa gelen bir bildirioıd4' 
bundan sonra yetişdiricilerİJ' 
ağıl inşası için hakiki ihtiyaç" 
larını Baytar müdürlükleri "' .. 
sıtasile tevsik ettirmeleri laııoJ 
geldiği ve yolsuzluklara oıe1" 
dan verilmemesi bildirilmiştir· .. .. 

SUih atmıf 
Karakapı caddesinde sebe~ 

siz olarak havaya silah ataO 
Süleyman oğlu Hasan tutul" 
muştur. 

•••• 
Krispini vuran Deli 
Mehmed yakalandı 



KADIN iSTERSE 
Y"azaxı.; Fl.el:>i.a Elil~ 

Edebi Roman Say1:43 
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Ben kadın olduğum 
Duygusuzluğa 

için asıl 
şaşıyorum 

bu 

Tik tak: 
Kapıya vurulan hafif iki par

mak fiskesi onu düşüncelerin
den ayırdı .• 

- Giriniz .. 
Garson: 
- ~alonda bir bayan var si· 

zinle görüşmek istiyor .. 
- Kim? Adım söylemedi mi? 
- Hayır .. "Adımı söylemeğe 

ne lüzum var. Ben doktor arı
yorum diyiniz .. ,, Dedi. 

Suna elini başına götürdü .. 
Doktor: 

- Doktor arıyormuş, fakat 
lzmirde doktor mu yok. Ben 
artık buradan gitmeği düşünü
yorum, yeni bir hastaya tutul 
ınak istemem .• 
. Garsona: 
. . - Benim iki güne kadar 
. gıdeceğimi söylemedin mi? 

- Söyledim efendim. Bir 
kerre doktoru göreyim diyor .. 

Suna kendisini aryıan ve 
· d?ktoru istiyorum diyen birini 
kim oluna olsun insel bir dü

. tünce ile "kabül edemem,, di
yemezdi. 

- Peki geliyorum .. 
iki dakika sonra salona indi. 

k Ma.s~ya dirseğini dayıyarak 
. endısıni bekliyen çok şık, çok 
~~!1~. ve çok güzel bir kadındı. 

· D uzunde hastalık izi bile yoktu. 
· 1°ktor buna içinden memnun 

0 .~uştu. Çünkü muztarib bir 
yuz .. 
ın un, kırık bir sesin yalvar-
k asına dayanamıyarak yine bir 
k a\ gün yolculuğu uzatmaktan 
b:r uyorken güler bir yüz, tatlı 

ses ona: 

ef -dpoktor Suna değil mı 
en ırn, diyordu. 
Kısa bir cevab .. 
- Ev t e .• 

V Fakat gözleriyle kimsiniz? 
b ek ne istiyorsunuz der gibi 

a tı .. 
h Kadın bu bakışın manasını 
enıen anlıyarak: 
- Size adımı söylemeği lü-

2.Urnsuz bulurum, çünki! beni 
t~nımazsınız. Ne istediğime ge· 
lınce .. 

Biraz durdu ve dört tarafa 
bakındı: 

- Şey .. Burası herkese açık. 
Ben söylerken üstmüze başka 
binsi de gelebilir.. Bunun için .. 

Doktor gülümsedi: 

- O halde yukarı buyuru
nuz benim odama kimse gel· 
mt!Z ••• 

- Teşekkür ederim doktor. 
Yukarı çıktılar. Suna odası

nın kapısını itti, içeri girdiler. 
Genç kadın doktorun göster
diği koltuğa geçti. Suna karşı· 
sında yer aldı. Ve: 

Şimdi sizi c\inliyorum dedi.. 
Genç kadın kızarır gibi oldu. 

Biraz yutkundu, sonra birden 
karar vererek söyledi: 

- Ben dört senelik evliyim 
doktor, fakat kendime bir ayak 
bağı bir çocuk gailesi istemem. 
Kocam bu fikrimi bildiği için 
bütün çocuk severliğine rağ-

men benim bu isteğime bugüne 
kadar boyun eğdi. Y ahud öyle 
göründü. Fakat bugün, üç ay 
var ki .. 

Kadm sustu .. 
Doktor gülerek: 
- Evet yeni uyanan annelik 

duygusuyla siz de en son hata
mzı anladınız ve emin olmak 
istiyorsunuz değil mi? 

- Yok, hiç şüphem yok artık 
gebeyim. Fakat çocuğu taşı-

mak, evde kapanmak ve bak
mak güçlüklerine girmeden onu 
aldırmak istiyorum, bunun için 
de size geJdim. Madam ki bu
rada da durmıyacak gidecek
siniz sizinle uyuşabilirim.. Siz 
de bir kadınsınız, benim bu 
hislerimi elbet anlarsınız .. 

Suna başına bir yumruk ye
miş gibi sarsıldı. Teessürünü 
gizlemiyerek: 

- Çok yanılıyorsunuz bayan. 
Ben kadın olduğum için asıl bu 
duygusuzluğa şaşıyor, sizi an
lıyaın1yorum. Gençsiniz .. Sıhha
tınız yüzünüzden belli.. Bir ço· 
cuk değil bir iki çocuk annesi 
olabilirsiniz.. Kıyafetiniz pek 
şık ... Hiç bir eksiğiniz olma
dığını gösteriyor. Yine öyle 
iken "çocuğumu aldırmağa gel
dim demek için bir kadının ya 
çılgın veya ruhsuz olması, ya
hut ta uygunsuz bir hareketi 
ört bas etmek için her şeyi 
göze alması lazımdır: 

Şimdi sizin bu düşüncenize 
ortak olarak bir cinayetle el
lerimi bulaştıracağımı size kim 
söyledi? .. 

- Souu Var -

:Mussolini kabul edecek 
- Baş taraJı ı mcı sap/ada -

rinin geri çekilmesini biç bir 
veçhile kabul etmiyecektir. 
BJ° da ltalyanın işgal edilmiş 
kan arazi üzerinde hükümranı 
~kuku kazanmak istediğini 

gostetmektedir. 
. - Halbuki gazetelerin veı -

dı.kleri haberler'ltalyaya ancak 
Tıgrenin bir kısmının verilmesi 
~emayülünün mevcud olduğunu 
•ına etmektedir. 

3 - halya, Fransız - lngiliz 
ıoınalilerinin arkasında bir era
ıi şeridi elde etmek emelinden 
-.az. geçrnemittir. Bu 1'CJ'İt üit
reyı lt;slyan somalisine bağlı
Yacaktar. ltalyan Harar ilinin 
~~lllaınını istemekten vazgeçe-
ılcccktir. Ancak Ogaden ile 

Danakil bölgeleri arasındaki 
rnünakalatmı temin etmek için 
bu vilayetin büyük bir kısmını 

1 

kontrol etmeği ısrarla istemek· 
tedir. 

4 - Habeşistanın sekizinci 
arz dairesiyle tahdit edil-
miş olan istimar mıntakası, 
ancak bu mıntaka garbında 
Stefanie, Abaza, Seveta, Zvai 
bölgesine kadar uzatıldığı tak
dirde Italyayı tatmin edebi
lecektir. 

5 - ltalya, Necaşiye kabul 
ettirilecek olan beynelmilel 
yardıma müstenit imtiyazlı bir 
mevkie sahip olmağı istemek 
tasavvurundadır. 

Resmi Fransız - lngiliz tek
lifleri lı:ila Romada beklenil
mektedir. Ve bu tekliflerin an
cak başlıca hatları Paristeki 
ltalyan sefaretinden alınmış 
olan gayri resmi malumat sa
yesinde malum bulunmaktadır. 

Dünyanın en kudretli artisti 

POL MUNI 
Dünyanın en muazzam filmi 

KARA YILGI 
Bugün LALEDE 

.,YENi A81R ,., •• , ıUJ I• ·sahHe 3 
('! ........ .aua .. 

... Son Telgraf Haberleri 

Hava hücumlarına karşı Kamutay 

Beyoğlunda ışıkları maskelendirme 
Denemeleri 20 ilkkanunda yapılacak 

Istanbul 11 (Özel) - Hava 
hücumlarına karşı Beyoğlunda 
ışıkların maskelenmesi tecrü
beleri hakkında buğun neşr
edilen talimatnameye göre bu 
tecrübe birinci Kanunun yir
minci gecesi saat 21,30 da ya
pılacak ve 22 de bitecektir. 
Denemenin başlangıcı Tünel
Osmanbey mıntakalarında çalı
nacak esas düdüklerle ve fab-
rika düdükleri ile bildi-
dirilecektir. Düdükler , bir 
kısa ve bir uzun o'.arcıl.:: çalına-

caktır. Denemenin bittiği 3 
dakika süren düdüklerle bildi
rilecektir. 

Işıkların maskeleneceği mın

takeda ticarethanelerde ve ev
lerde herkes kendi ışıgının 
dışardan nasıl görülmiyeceğini 
evvelden alacağı tertibatla tayin 
edecektir. minarelerde, vitrin
lerdeki tenvirat ile reklam ten
viratı deneme esnasında sön
dürülecektir.Deneme başlayınca 

cak, tramvaylar oldukları yerde 
duracak ve ışıklarını söndüre
ceklerdir. 

Hastaya hekim götürecek 
veya hastayı hekime götürecek 
olan kimseler karakoldan bir 
polis alacaklardır. Bunları ~ö
türecek olan otomobilin ışığı 
da maskelenecektir. Bütün 
.yurddaşlar deneme bölgesinde 
bu talimatı yerine getirmeğe 

mecbur tutulacaklar ve talimata hertürlü nakil vasıtaları yolu ser-
best bırakarak yol kenarına çe- muğayir hareket edenler ceza-
kilecek, yol ağızları kapahlmıya- Jandırılacaklardır. ........ 

Adis - A a a dün gece bombard1man 
korkusu içinde sabahı buldu •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adis - Ababa 1 l ( Ö. R ) - Italyan uçkala- 1 gelmeleri ihtimaline karşı evvelden teyakkuza 
rının bombardımanı ihtimaline binaen muteyak- davet edilmiş olan halk, geceyi ço1

{ endişe için-
kız olunması ihtar edilmiştir. Sevkucceyş nok- de geçirdi. Hastanedeki hastalar sabaha kadar 
talarına kamyonlar ve el arabaları konulmuştur. yorganlarına bürünerek yeraltı mahzenlerinde 

Saat sekize kadar hiç bir uçak şehir üzerin- beklediler. Doktorlar ve hasta bakıcılar 
den geçmemiştir. hastaların yanından ayrılmadılar. Pay 

Roma 11 ( Ö. R ) - Mareşal Badogliyo, taht bugün normal vaziyetini aldı. Bununla bera 
cephelerde kayda değer bir şey olmadığım te· her binlerce vatandaş hava hücumu ihtimaline 
yid etmektedir. karşı sığınacak yerler ve siperler kazmakta 

Adis-Ababa 11 (Ô.R) - ItaJyan uçaklarının devam ediyorlar. 
,g ....... . 

Den·z konferansında 
m:a-..--..-..,..,-----------------------------------

lngiltere si ahların miktar üzerinde 

Grubu toplandı 
Ankara, 11 (A.A) - C. H. 

P. Kamutay grubu idare he
yeti başkanlığından: 

C. H. P. Kamutay grubu 
bugün Dr. Cemal Tuncanın 
başkanlığında toplandı. Bir va
zife gezisinden ve kısa bir 
istirahattan avdet eden Baş
bakan ismet lnönü, genel si
yasa ve arsıulusal durum hak
kında parti ile müzakerelerde 
bulunınuştur. 

Mussolini 
Saat 16,40 da işinin 
haşından uzaklaştı 

Roma 11 ( Ö. R ) - Bay 
Mussolini zecri tedbirlerin baş
langıcından beri bütün memur
ların müşterek iş saatına ken
disi de uymuştur. Bu suretle 
akşam saat 16,30 da Venedik 
sarayından ayrılmıştır. Mussoli
ni kendi otomobili için benzin 
yerine alkol kullanmayi kabul 
etmiştir. 

Bir ltalyan makinisti tarafın-

dan temin edilen usulle hususi 
bir karborenÖf' alkoluıı tema-

men benzin yerine geçebilece
ğini göstermiştir. Mussolininin 

alkolle işleyen otomobili bugün 
ilk tecrübesini yapmış ve saatte 
125 kilometre surat(';! gitmiştir. 

Petrol ambargost 
Cenevre, 11 ( Ö.R ) - ltal

yaya karşı berkiteJeri genişle-
terek petrol ambargosuna lü
zum görülürse karar verecek 

on sekizler komitesinin yarınki 
toplaııbsı arefesinde berkitelerİD 

Londra, 11 ( Ö.R ) - Deniz lrnnferansı bu- dan esasları çizilen proje üzerjnde anlaşmış- genişletilmesi hakkında "Ka-
gün dikenli olan miktar b~kımından deniz si- Jardır. nada tekJifi,, adile tanılan 

tabdid. de israr e iyorr 
lahlarımn tahdidi mesdesini incelemiştir. 4 - P.ym iki hiikümet, miktar bakımından -~.<life şimdiye kadar 

Paris, 11 (Ô.R) - 11 Petit Niçois ,, gazete- tahdide karar verilirse bunun ne pek sert, ne ancak on sekiz devletin ce
de pek uzun bir zaman için olamıyacağını iJeri 

sine göre, Londra konferansınc!a ilk beliren s\irüyorlar. vab verdiklerini kaydetmek 
noktalar şunlardır: Paris 11 ( Ö.R ) _ "Depeche de Teulouse ,, gerektir. Fakat şurasını da söy-

1 - IngiHere miktar üzerinden tahdid pro- silah'arm ozaltılmasına genel olan asıl sebebin lemelidir ki bu on devlet, pet-
jesinde ısrar ediyor. her devletin kendi silahlarını müdafaa maksa- rol müstahsili olan devietler 

2 - Japonlar, üç başlıca devlet için aynı dana ve komşununkileri taarruz maksadına at- olap petrol ambargosunu ka-
tonajın kabulü su ı etile tadil istemini ilk planda fesi olduğunu yazarak diyor ki · bul etmiş bulanuyorlar. Bu 
tutuyorlar. Fakat konferansda kalmaları için "Ancak Uluslar sosyetesi çevıc:.sine ve müşte- devletler şunlardır: Arjantin, 

rek güven esasına, bundan doıian karşılıklı yar- d d bunu kesin bir şart olarak ko~.ub koşmıyacak- d k ~ - enlan iya, Irak, Yeni zelan a, ım yü enine dayanarak silahların azaltılması 
ları belli değildir. mümkün olabilir. Zira o vakit her devlet, haksız Hollanda, Romanya, Siyam, 

3 - Fransa ve İtalya denizaltı gemilerinin bir hücum karşısında azaltılmış siJahlarJa yalnız Çekoslovakya, Hindistan ve 
harpte kulJamlışı hakkında B. Baldvin tarafın- kalmıyacağına güvenebilecektir.,, Sosyalist cumuriyctleri birliği. 

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

Bağdat vapuru 
<.ialata köprüsüne çarptı nüfusca 

Zayiat yoktur 
. lstanbul, 11 (Özel) - Akay idaresine mensub Bağdat vapuru 

bu sabah Köprüye yanaşırken şiddetle iskeleye çarpmış, musa
demenin şiddetinden Köprünün iki tarafın ::laki tütüncü kulübeleri 
parçalanmışbr. Vapurun da baş tarafı yarılmıştır. Bu çarpma 
hadisesi vapurda bulunan yolcuları çok korkutmuş ve herkeste 
heyecan yaratmışsa da kimseye bir zarar olmamıştır. 

Kentte müthiş bir 
Uçak faci<j.sı oldu 

. Londra 11 (Ô. R) - Bir Belçika tayyaresi Kent dukalığında 
hır tarlaya düştü ve parçalandı. Birisi kadın olmak üzere 11 
Y.Olc~ · yandı. Tayyare Italyada yapılmıştı. Bu kaza lngilterede 
şımdıye kadar vukubulan hava kazalannın en büyüğüdür. 

Genel djkkat Romanın 
cevabına dikilmiştir 

-----~ . ·-·--. Paris 11 ( Ö. R ) - Yarı meleri olacaktır. Nihayet dör-
resmiğ çevrenlerde durum şim- düncü ve son konak ta UJus-
di şöyle görülüyor : lar sosyetesinin reyini bildir-

Italyan - Habeş anlaşmazlığı- · mesi ve her hangi bir kurum, 
nın barış yoluyla halli için açı- mesela beşler komitesi veya 
lan yolda bir çok konaklar var- yeni kuru' c k özel bir komite 
dır. Pazar akşamı Pariste ya- vasıtasile anıaşmazlığın Sosyete 
pılan Laval - Hoare anlaşması mürakabası altında halli yolunu 
ilk konaktı. lngiliz hükumeti açması olacaktır. 
tarafından Pariste karar- Şimdılik genel dikkat Roma-
Jaştırılan · esasların kabulü nın vereceği cevaba dikilmiştir. 
ikinci konak olmuştur. Bu ko- Gece Paris teklifleri telgrafla 
naklar geçilmiştir. Şimdi üçün- Fransa ve lııgilterenin Rcma 
cü konak ltalyan ve Habeş sefirlerine, ltalya hükümetine 
hükümetlerinin anlaşmayı ka- bildirilmek üzere telgraflan-
bul edib etmediklerini bildir- mışbr. 

Londra, 11 (Ô.R) - Bütün gece tahlisiye mürettebab kazaya 
uğrayan tayfaredeki cesedleri çıkarmağa 'Uğraşhlar. Cescdtcr Denı·z konferansında en 
tanınmıyacak derecede harab olmuştur. 

Necaşı; biz bo: guna Dikenli -mesele 
Ug"""' ramadık d•yor Paris 11 ( Ö. R) - "Figaro,, Londra deniz konferansında , J en dikenli meselenin lngiliz - Amerikan ve Japon filoları ara-

Dessie, 11 (Ö.R) - Necaşi bugün Adis - Ababaya telsizle sında kurulan 5 - 5 - 3 nisbetini Japonyanın kabul etmiyerek 
gönderılmiş bulunan teklifleri henüz öğrenmemiştir. Maamafih diğer iki filo ile eşitlik istemesi olduğunu yazıyor ve d!yor ki 
Aabeş topraklarından bir karış bile terk etmiyeceğini, zira Ha- " Japonyanm azimli ve emperyalist siyasasının Anglo - Sakson-
beş ordusunun bozguna uğramamış bulunduğunu söylemiştir. lan ne derece kuşkulandırdığı tasavvur edilemez. Amerika Ja-

Adisababa, 11 (Ö.R) - Değirmenciler ordunun ihtiyacı olan ponyanın Çine doğru genişlemesini fena gö.miyor, çunkü bu 
buğdayları bedava olarak üğütmeyi taahbüd etmişlerdir. Ekse- Japonyayı Amerikadan uzaklaştırmaktadır. Fakat Japon filosu-
riai yabancı olan 'değirmenciler bu suretle ulusal müdafaaya nun büyümesi Amerikayı kuşkulandırıyor. ,, lngi.tereye gelince, 
ya~dım ~!~ektedi.rler .. 3~ .değ~rmen günde~~ ili 400 ton japonyamn Çinde genişlemesine muhalif kala~a.ktır, ç~nkü bu 
bugday ugutecektır. ~Çıftçıler bugdaylarını degırmenlere kadar onun ekonomik menfaatlerini ve ıömürgeJerını tehdıd eder. 
meccanen taııyacaklardır. .... FRkat ln~ilizler her işte ateş payı yapmasını da bilirler. 

--- ------ _____.,. 
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Bölem sayısı : 19 

Danninin sergüzeşti dakikadan 
Dakikaya daha ziyade karışıyor 

- Danny beni üzmeyiniz. Si
zi tatmin edebilecek vesikaları 
dellilleri ancak 24 saat sonra 
verebilirim. Şimdi benden bir 
ıey sormayınız. Mümkün değil, 
cevab veremem. Size her şeyi 
anlatarak sizi tamamen kaybet
mekdense şimdi susarak sevgi
nizden belki bir zerresini kay· 
betmeyi tercih ederim. 

Gözlerinde samimiyet ifade 
eden bir hal vardı. Ayağa kalk
hm. O da beni takib etti. Be· 
ni bırakmıyordu. Kolumu kendi 
beline sardı. Başını göğsüme 
dayadı. Gözlerini yüzüme çevir 
eli. Hiç bir şey söylemiyordu. 
Ansızın onu daha ziyade ken
dime çekerek kollarım arasına 
aldım. 

- Size inanayım ister misi
niz Luiz? 

Bir çocuk ğibi yavaşça ba· 
ıını eğdi. Yüzünün yalvaran 
ifadesinde bir tebessüm dal
gası belirdi. Şunları fısıldadı: 

- Şimdi sizinle beraber bir 
misak, bir aşk misakı aktede
ceğiz. Bir gün gelecek bu 
dakikayı batırlıyacak ve bütün 
tehlikeler geçince bu hatıra 

bizi katıla katıla güldürecektir. 
Luiz sustu. O da benim gibi 

diğer odadan gelen histerik 
kahkahalara kulak kabartmıştı. 
Birbirimizden ayrıldık. Bu ga
rib kahkahalarda esrarengiz 
bir kuvvet vardı sanki ... Salon 
kapısını hafifce naladım. Bir
kaç adım attım. içeride Janet
ten başkası yoktu, Bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyor, kahkaha· 
larla gülüyordu. 

Bizi görünce kendini bir kol
tuğa attı : Ağzına mendilini 
koydu. Gülmekte biraz daha 
devam etti. Sonra yavaş yavaş 
bu kahkahalar anlaşılmaz bir 
ıükünete çevrildi. 

Luiz arkadaşınının yanına 

koştu. Ben onu tedkik ediyor
dum. Genç kız başını kaldıra
rak bize şaşkın şakın bakma
p başladı. 

- Ne oldunuz dostlanm. Si
zi taciz mi ettim dedi. 

- Fakat size ne oluyor di
ye sorduk. 

- Bana mı? 
Ayağa kalktı. Yaşlı gözleri· 

ni sildi. 
- Bana mı ? biç bir şey 

dedi. 
Luiz ayni suali tekrar etti : 
- Janet kardeşim söyle nen 

var? 
Genç kız ayağa kalktı. Cid· 

diğ bir tarzda cevab verdi : 
- Yanıhyorsınız. Olmuş bir 

şey yok ki. . Sizi bekliyordum. 
Bir aralık nasıl oldu bilmiyo
rum, geçen Pazar günü geçen 
bir had!seyi hatırladım. Bu ha
diseden bir türlü kafamı ayı

ramıyordum. Sonradan şakanın 
mahiyetini anladım. 

- Hangi şakanın? 
- Size bahsettiğim hadise-

deki şakanın... Yalnız bu ha
diseyi size anlatsam bile anla· 
mıyacaksınız. 

Bıraı: uzaklaştı. Tekrar ye
rine geldi. Bu defa daha 
ciddiğ ve ağır bir sesle devam 
etti: 

- Affınızı rica ederim Mac 
Golne... Çok kabaca hareket 
ettiğimi anlıyorum. Kendisin
den gözlerimi ayırmıyordum. 
Bu bakışlarım onu şaşırlmlf 
gibi~di. 

- Yarın öiledı:n sonra or-

kestra ile provalar yapılacak ... 
Bir iki şarkı ile birlikte gele
cek olursanız sizi dinlemekten 
memnun olacağım dedim. 

- Ne güzel bir vaad bu ... 
Hangi stüdyoya gelmeliyim? 

- C ... Stüdyouna ... Yirminci 
katta ... 

- Bana bahşettiğiniz bu ta
lih müjdesinden ne kadar bah
tiyar olduğmu anlatamam Mac 
Glone ... 

Luiz yanıma yaklaştı. Par
maklarımın ucunu tuttu. 

- Ben de Janetle birlikte 
gelebilir miyim, diye sordu. 

- Memnun olurum. 
iki genç kızı kapıya kadar 

getirdim. Daha ileriye bile git
tim. Odamdan çıktım. Kapıyı 
kapadım. Holu geçtim. Asan
sörün İnmesini bekledim. 

Odaya dönüşte daha sevinçli 
hatta keyfli idim. Dudaklarım
da dolaşan bir ıslıkla kendi 
şarkılarımdan birini söylüyor
dum. 

Doktı>r Darrofla muhavere· 
mizi düşünüyordum. Şimdi ser· 
bestçe görüşebilecektik. Kapı· 
yı açınca ona da seslendim: 

- Doktor haydi çıkınız. 
Apartmanda kimae kalmadı; 

Rahatca görüşebiliriz. 

Doktor cevab vermedi. Git

miş miydi? Elbiselerimi çektim. 
Kabineyi araştırdım. Hiç bir 
tarafta yoktu. Ne banyo daire
sini, ne karyolalann altını, ne 

de perdelerin arkasını bırak 
tım. Her tarafı dikkatlıca ara
dım. Yoktu ... Anlaşılan gitmiş 

bulunuyordu. Dinlenmeğe ihti· 
yacım vardı. Kapımı iyice ka
padım. Masam üzerinde bir not 
bırakarak saat onda uyandırıl
maklığımı tenbih ettim. Sıcak 

bir bonyo aldıktan sonra ya
tağıma girdim. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çekoslovak 
Ka bina istifa 

edecek 
Prag, ( Ô.R ) - Daha reı· 

miğ olmıyan bir habere göre, 
yeni kurulan Hodza kabinası 
hükümet partileri arasında iç 
siyasa üzerinde başgö~teren 

ayrılıklardan dolayı istifaya 
karar vermiştir. B. Hodza Cu· 
mur başkanı B. Masarik'i ziya· 
ret ederek istifaya aebeb olan 
hadiseleri bildirmiştir. istifanın 
bu akşam re~miğ olması muh
temeldir. 

ispanyanın lrlandaelçiliği 
Düblin, 11 (Ö.R) - İrlanda 

özgür devleti dışişleri ba-
kanlığı ispanyanın Düb-
len orta elçiliğini büyük elçili

ğe çevirmeğe karar verdiğini 
ve buna göre işgüder yerine 
bir büyük elçi göndereceğini 
bildirmektedir. 

Harp gemilerinde 
Bozgunculuk 

Londra, 11 ( Ô.R) - Dav
fordda iki harp gemisinde boz 
gunculuk yapıldığı teyid olun
yor, 

Rovayal ok ve bir denizaltı 

gemisindeki kazalar bu boz
gunluğun neticesidir. Hazırlık 
tahkikatı ıı:izli vaoılmaktadır. 

Y'ENI ASii\ 

Kömür siyasamız 
~ 

Antrasit fabrikasının açılış töreninde 
Ekonomi bakanı~ızın Önemli söylevi 

Kömür endüstrimizin ilk müjdecisi 
Zonguldak 10 (A.A)- Eko· 

nomi bakanı bay Celal Bayar 
Antrasit fabrikasının açılış tö· 
reninde aşağıdaki söylevi ver· 
miştir : 

Sevgili vatandaşlanm; 
Cemuriyet hükümetinin birin· 

ci beş senelik endüstri proğra· 
mma dahil olan birinci Türk 
antrasit fabrikasını sizlerin sı· 

cak hüsnü kabulünüz arasında 
bahtiyarlıkla açıyorum. Fabrika 
hakkında istediğiniz malümatı 

salahiyettar ağızlardan dinledi
niz. Fabrika bir buçuk milyon 
lira ile vücuda gelmiştir. Azami 
kapasitesi 60,000 ton miktarın· 
dadır. Memleket müdafaası için 
muhtaç olduğumuz maddeleri 
bize vermektedir. Fabrika ver· 
diği ilk mahsul ile ve iktisat 
vekaletinde bu mahsul üzerin
de yapılan fenni tahlillere göre 
muvaffakiyetini göstermiştir.De· 
mek oluyor ki birinci Türk 
antrasit fabrikası muvaffak ol
muş bir eser sayılabilir. 

Ancak memleket ihtiyacının 
büyüklüğünü hesap edince bu· 
nu bir ilk adım olarak kabul 
ederiz. Düşünmeli ki memle· 
ketin bazı taraflarında odundan 
daha fena madde!er yakılıyor. 
Türk kömürü Türk evine ayni 
zamanda ucuz: bedelle girme· 
lidir. Bunu temin ettiğimiz za
mandir ki memieketimize karşı 
vazifemizi yapmış sayılacağız. 
Bazı memleketlerde kömür sa
nayiine ehemmiyet vermek 
18 nci asırda başlar. Biz ise 
kömür sanayiinde daha ilk ka· 
demedeyiz. Kömür için Cumu
riyet rej;minin 80 senelik ha· 
yatı olan havzada yaptığımız 
işler söylenmeğe değer. Cnmu
riyet havzayı tesellüm ettiği 

zaman istihsal 500,000 tondu. 
Cumuriyetin kaç senelik oldu· 
ğunu biliyorsunuz. Bu müddet 
zarfında istih3alat iki milyona 
varmıştır. Kömür meselesini 
sureti kat'iyede Türk mil
letinin umumi menfaatlanna 
göre halledeceğiz. Ve Türk 
milletinin içtimaiğ ve medeniğ 
seviyesini daha ziyade yükselt· 
mek için bunu yapmağa mec
buruz. Fabrika bize çok bü
yük ümidler veriyor. Buna da
yanarak istihsalatı artırması ve 
bunun için de inşaatı biiyüt
mesi hakkında alakadarlarla 
görüşerek karar almış bulunu
yoruz. Gelecek sene fabrika
nın 60,000 tonluk pasistesi 
120 bin tona çıkarılacaktır. 

Buna memleketin ihtiyacı ba
kımından ne kadar lüzum var 
ise ucuz kömür politikamız 

bakımından da o kadar ihti
yacımız vardır. Bu fabrikayı 

bize iş Bankası yapmıştır. Ve 
hükümet iş Bankasına bu işi bir 
vazife olarak vermiştir. İş Ban 
kası büyük Atatürk'ün yüksek 
kudretinden ilham alarak dai
ma dinamik hareketlerde 
bulunmak sureti ile kendi 
sahasında millete rehber 
olmuştur. Bu onun yüksek şia
rıdır. iş Bankasının bu şian 

Türk milletine karşı hiz-
met etmek mükellefiyetini 
lam yapmak suretinde tarif 
olunabilir. Bize verdiği bu mo
dern ve yüksek eserden dolayı 
bankanın şahsiyeti maneviye
sini ve milli müessesemizi yük
sek kiyasetlerle idare eden 
arkadaşlarımın isimlerini hür· 
metle yadederim. 

it bankası Havzaya ayak at
hğı zaman önündeki müesse
selerin istibsalatı 100,QOOtondu. 

Bu miktar bugün 400,000 tona 
varmıştır. BuDu kıymetli mad
di bir rakam olduğu için değil 
milli tekniğin değerlerine ör
nek olacak üstünlüğü ifade 
için söyliyorum. Ve onun için 

Celal Bavar 
bunun üzerinde durmak isti· 
yorum. 

Hevzanın 80 senelik hayatı 

maziyesi üzerinde bize en mü
kemmel örneği veren şüphe 
yoktur ki milli bakımdan İş 
bankası olduğu gibi istikbal 
için de en çok ümid veren de 
yine onun faaliyetidir. Bugün 
rasyonel kömür istibsalatını 

büyük muvaffakiyet saymıyo
ruz. Asıl şimdi çizdiğimiz, gô· 
zettiğimiz hedef kömür sana
yii üzerindedir. Bunun ilk müj
decisi de şu gördüğüniiz fab· 
rikadır. VekAletin münhasıran 

memleket madenleriyle işti· 
gali için liurauğu maden 
arama enstitüsü bu civar 
da dahil olduğu halde mem· 
lekette tetkikat yapıyor. Bazı 
memleketlerde jeolojik tetkik
ler bitmiştir. Şimdi sondajlara 
başlanacaktır. Sondajlar müs· 
bet netice verdiği takdirde 
kıymetli buluşların Türk mille· 
tine mal olduğunu t , bşir ede
bileceğim. Şimdilik daha ziya
de tafsilata girişmeksizin Türk 
mühendisleriyle arkadaşlarımın 
mesailerinde muvaffak olduk
lannı tebşir ediyorum. 

Bizim sanayi kurmaktaki kuv
vetimizi teşkil eden anasırdan 
biri de milliyetperver amelemiz
dir. Amelenin zekası, amelenin 
dik katı amelenin iş üzerindeki 
ihtisası muvaffakiyet için en 
birinci amildir, Amelemizin ze· 
kasına güveniyoruz. Dikkatine 
inanmak istiyoruz. Türk milleti-

! nin umumiğ menfaatına badim 
olmaktan başka gayesi olmıya
cağını kabul ediyoruz. 

Memleketimiz iptidai madde 
yetiştiren bir memlekettir. Bu 
gördüğünüz kömürlerle istedi
ğimiz kadar enerji yetiştirebi
liriz. Yüksek mühendislerimiz 

vardır. Ve halkımızın istihlak 
kapasitesi vardır. O halde bu 
kadar anasır bir araya gelince 
sanayi hareketimizin muvaffak 
olacağında şüphe etmek, zafı 
kalpten başka birşey olamaz. 

Memleketi kurtaran, hepimi
ze saadet, refah, iş bahşeden 
büyük önderimiz bu işleri bü
yük bir alaka ile takib etmek
tedir. Cumuriyet halk partisi
nin 4 cü kongresinde ikinci 
beş senelik sanayi alanı için 
büyük Önderden ve İsmet in
önünden emir aldığımı söyler
ken arkadaşlarımın yüzlerinde 
gördüğüm sevinç, milletin sevin 
ci idi. 

Benim nazarımda endüstri 
müsavi medeniyet, müsavi en
düstri demektir. 

içtimai bayat seviyesini yük
seltmek için mutlaka endüstri 
sahasında çok ileri adımlar at
mak mecburiyeti vardır.Biz bu 
sahada küçük bir şey yapabil· 
miş isek bununla ebedi iftihar 
duyacağız. Bize bu iftiharı ve
ren Büyük Reisimize, hüktimet 
reisimize ve Cumhuriyet reji
mimize şükranlarımızı söyle
meye sizi davet ederim. 

Yaşasın büyük Türk milleti, 
yaşasın onun Büyük Reisi, ya
şasın cumhuriyet. 

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

Genç ana 
Çocuğunu boğmuş 

Akhisar 9 (Özel) - Burada 
genç bir ana çocuğunu boğmuş, 
müddeiumumiliğin işe el atma
ıiyle iş meydana çıkmıştır. Bu 
suç şöyle işlenmiştir: 

Akbisarın Çoban Hasan kö
yünden Medine isimli bir kız, 
ayni köyden eniştesi ile 
gayri meşru münasebette 
bulunduğundan gebe kalmısb. 

Kızın hamileliği anlaşılınca 
şehrimizde hastaneye yatırılmış 
ve Medine dün akşam doğur· 
muştur. Çocuğun yaşadığını 
gören Medine müthiş bir en
dişeye kapılarak yavrusunu 
yok etmek istemiş, onu boğmak 
suretile öldürmüştür, 

Hadise duyulunca müddeiu
mumimiz bay Mustafa işe der
hal el koymuş, otopsi ne
ticesi nevzadın buğulduğu 
tesbit olunmuştur, Katil ana 
suçunu ilkönce saklamışsa da 
sorgular karşıaında itirafa 
mecbur kalmış ve cinayete 
sebepler göstermiştir . Buna 
nazaran Medinenin bu suçu 
işlemesindeki sebebin anne
sinden olan korkusundan doğ
duğu ve dogan yavrusile tek
rar annesinin yanına dönmeğe 
cesaret edemiyeceğinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. medine 
mevkuftur. Tahkikat devam 
etmektedir. 

ilin 
Manisadaki Beynelmilel Moris 

Şioasi Hastanesi Baştababetin
den: 

936 yıb ikinci kanununnn ikinci perşembe günü öğleden 
sonra saat 14 ten 17 ye kadar Manisa vilayet konağındaki Sıh
hat Müdürlüğü dairesinde Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin 
aşağıda adları ve miktarları yazılı mahrukat ve tenvirata aid 
malTemesi açık ·eksiltme usulile münakasaya konulacağından 
talihlerin yukanda yazılı gün ve saatlarda 100-7,50 teminatı 
muvakkate ye 100-15 teminatı kat'iyelerile yukarıda adı geçen 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 
Ton Kilo Teneke 
70 
15 
15 

292 
60 

Finlave zero diz yerli maden kömürü 
Türk antrasiti (Zonguldak semi koku) 
Motorin 
Dizel motöril yağı 
lstüpü 

135 Benzin 
30 Guy~ğı. s. 4 12-20-31 (3602) 

12 Klnunuevveı t935 
. " 

Hergün 
ıı--- Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herkes kendine 
Şakön pur suva 
Fransızcasile daha iyi ifade 

edilen bir şey vardır, Şak ön 
pur suva ? ! Herkesin kendi 
masrafını kendisi yapması ma
nasına gelen bir sözdür. Ha
kikaten bizim eski. muaşereti
mizde pek manasız bir ikram 
tarzımız vardı. Mesela tramvay
da oturuyorsunuz. Yanınıza bir 
dostunuz gelmiş, biletçiye para
nızı uzatırken yanındakinin de 
biletinin parasını vermek; lokan
tada yemek yiyorsunuz; birisi ya
nınıza otursa onun yediğini de 
ödemek, bu sizin gösterdiği· 
niz müveddet ve arkadaşlığa 
öteki arkadaş da bir gün mu
kabele etmek mecburiyetini 
elbet duyardı. Bu lüzumsuz ve 
manasız şeylerin bugün şurada 
burada kalmıt bazı ankazına 
rastlanıyor. Geçen gün Karşı

yakaya gidiyordum, Karantina
dan tramvaya bindim. iki ba
yan da arkamdan bindiler, gel
diler önümdeki kanapeye otur
dular. Biletçi benden sonra 
onlara gitti, genç bayan çan• 
tasından para çıkararak ya· 
nındakinin de biletini aldı. 

ikram gören bayan vallahi ol· 
maz beni mabcub ediyorsunuz 
diyordu. Bir bilet parua 
için mahcub olmakda mana pek 
hafif idi, yanındakinin bilet 
parasını vermeğe kalkmakt. 
da miina kuvvetli değidi. Ko• 
nak iıkelesine geldim, baktıoı 
bu tramvay arkadaslarım iki 
bayan da Karşıyakaya gidiyor
larmış, biraz vapur bekledik, 
vakti geldi gişe açıldı tramvay 
da ikram gören bayan erken 
davranmak lüzumunu duyarak 
bilet gişesine doğruldu. arka• 
dqının da biletini alıyordu, bıı 
defa da öteki bayan çantası 

elinde vallahi olmaz beni mah· 
cub ediyorsunuz diyordu. Bıı 
karşılıklı birbirini mahcup et
mekte mana aradım, bulama• 
dım, tramyay parasını birisinın 
vapur parasını ötekisinin vernıll 
sinde ne ikram ne müveddet ne 
sam miyet birşey görünmiyor
du. Avrupalıların şaköv pursıı• 
vası memleketimizde genel 
durumdadır. Nasıl ise bu i1'! 
genç kadın şapkayı geydiklert 
halde hala eski muaşereti terk 
edememişlerdi. Ana ile kızın, 
iki yakın kardeşin, keseleri 
bir olanların elbet şaköv pıır 
suvası olmaz. Fakat böyle bir• 
birlerine ikram ve müveddet 
göstereceklerin birbirlerini e~· 
!erine davet etmeleri gerekbt• 
Müveddeti, samimiyeti göster' 
mek için yolda tramvay parasl 
vapur parası, lokanta ve yeme~ 
parası gibi ufak ve manası bafıf 
yollara sapmak bugün artık 
eskimiş değil de kokmuş şeY' 
Ierdendir. insan dostunu eviıı0 

davet ederek bir sofra çıkar· 
mak, onu eğlendirmek ile i1'; 
ramı yapmalı, bir münasebe 
düşürerek hediye gönderın~k 
ile müveddeti tazelemelidıt• 

Böyle yersiz ikramlar tarib0 

karıştı. Y aşasıd şakönpur sıı"' 
yaşasın .. 

• 
lngiliz gazeteler• 

Ne diyorlar? 
Londra 11 (Ô.R) - Libet•

1 

ve sosyalist gazetelerin dii~: 
kü infiali Laval-Hoare projeBı 
nin tadiline dair gelen haber' 
ler üzerine yatışmış ise ıl~ 
(Dally Herald) gazetesi hükü111°. 
te kollektif sisteme ihanet etıı>~. 
mesini ve mütecavizi mükaf' 

te' landırmamasını ihtar etmelı 
dir. , 

( Deyli Telgraf) Avaın lı', 
marası müzakerelerinin ilk~· 
kınbları dağıttığı yazmakta.~ 

" Deyli Meyi ., büküme~ 
mes'ud adımdan dolayı te 
etmektedir. 
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Barış teklifleri dün tebliğ edildi 
Mussolini bunları tedkik edeceğini söyledi 
Bir Habeş tebliği ise teklifleri reddediyor 

Roma, 11 (Ö.R) - Bu3abah ADIS-ABABANIN GEV ABl eriştirilmesine azmetmiş oldu- Cenevre 11 (Ô.R) - On se-
F ransa büyük elçisi Kont de MENFiDiR ğunu bildirmiş olan kuvvetli kizler komisyonu yann topla· 
Chambrun ile Iogiltere büyük Paris 11 (Ö.R)- Roma gibi bir hükumetin zaif bir hüku- nacaktır. Fransa ve lngiltere 
elçisi Sir Eric Erummond hü- Addis-Ababada da lngiliz ve mete tegallübü neticesini verir. delegeleri B.Laval ve Eden du-
kumetlerinden aldıkları talimat ItaJyan elçileri Paris barış tek· RESMl HABEŞ TEBLIGI rumun aldığı yeni şekli bildi-
üzerinde görüşmüşler ve öğle· lifler~ni Necaşiye bildirn;ı~şlerdir. HER TÜRLÜ T AVIZI rec~klerdir. Komisyonun güde· 
den sonra B. MussoJini nez· Addıs-Ababadan resmıg cevab REDDEDiYOR mindeki meselelerin (başta pet-
dinde ayni manada bir teşeb- gelmiş ~~~amakla beraber Ha- Paris, 11 (Ö.R)- Gazetelea rol ambargosu meselesinin ) 
büst• b 1 1 d S • 17 beş elçıhgı tarafından bu ak- H b 1 ·ı· -. . it ( b tetkı'kı'nı' sonraya bırakmaya 

~ u unmuş ar ır. aa 1 .. d .1 a eş e çı ıgınm a yaya er 
d F şam gazete ere gon erı en aşa- k • · t h · d'l' e ransa büyük elçisi ve saat • d k' b'ld' 'k Add -Ab b türlü tavizleri önceden kesin arar verecegı a mm e ı 'yor. 
17 30 gı a ı ı nı ıs a a k dd d B - ·· l · ,.. ·· k , da Ingiltere büyük el- .. k- . . b f' olara re e en tebliğini arış goruşme erı sozun onusu 

. . hu umetının ceva ının men ı . 1 · · 
çısı Fransız - Ingiliz anlaşma 1 • .. t kt d' önemle karşılamışlardır. Bu- ık en bu ambargo mese esı şım· 

. • 0 acagını gos erme e ır : 1 b b b" b' b . . · 
~r~Jesınin metnini B. Musso- Habeşistan vahim ve haksız nun a era er ıç ır arış dılık yersız sam~maktadır. 
lınıye vermişlerdir. bir tecavüze ug· ramış ve bu te- müzakeresinin aytişmasız hal Cenevre 11 (Ö.R)- Uluslar 

ledilemiyeceği kaydediliyor ve 
B. Mussolini ilk önce fi· cavüz Uluslar Sosyetesi kon- deniliyor ki: "Şimdilik ancak sosyetesi genel sekreterliğiyle 

~irlerini bildirmiyerek lngi- seyi ve asamblesi tarafından barış hazırlıkları başlamıştır. Bu· mubab~i'eye girişen bazı dış 
hz • Fransız projesinin resmiğ en yüksek bir kararla tesbit na karşı Adis-Abeba hüküme- işleri bakanlıkları ltalya tara-
metinini beklemekle tedbırli edilmiştir. Bu şartlar altında tinin takındığı tavır bir kulak fından Paris tekliflerine müsaid 
hareket etmiş olduğunu gös- Habeş hükumeti, . doğrudan asmamak tavrı olamaz. Ulus- bir cevab verildiği takdirde 
lermiştir. doğruya veya dolayısıle ltalyan lar sosyetesi üyesi olan Habe- diğer kurumlara tercihan he-

Paris 11 (Ö.R) - Roma hü- rnüt~ca~z~~~e ~';:şı ~i~ .. pri: şisbn anlaşmazlığın daha ba· men Uluslar sosyetesi kooseyi-
kumetin' b b 1 ki ı teşkıl e e ı ece er turu te - şında bu sosyeteye başvurarak nin meseleyi ele alması isteğini 
b k 

ın ceva 1 sa ırsız 1 a lifleri reddetmeğe kat'i olarak yardım istemiş ve Uluslar sos-
e lenmekt d' B M ı· · ' b'ld' ·,ıerdir C e ır. · usso ını karar vermiştir. Zaten bu yetesi ltalyaya karşı berkiteler 1 ırmı., · . 
enevrede toplanacak arsıulu gibi teklifler Uluslar Sos- tatbi" ederek ödevini yapmış- B. Laval ve Eden ayni trenle 

sal siyasa başkanlarının da ka- yelesinin ana paensiplerine tir. Bugün Uluslar sosyetesinin buraya gelecekler ve perşembe 
tarları 'ıç' b b 'h . k uı 1 h' . l d l 1 ·ı· b h c vrede b luoacak 
1 ın u ceva a ı tıyaç- aykırı düşer ve gere u~ ar ımayesı a hn a yapı an ngı ız- sa a ı ene u • 
arı olduw b'ld'·' · k" f d k F kl'f' k d d 1 d .. d gunu ı ıgı ıçın se ız Sosyetesi tara m an ve gere se ransız te ı ı arşısın a a ar ır. 

gu~. en evvel cevab vermiye- asamble tarafından müdafaa- sosyetenin Habeşistana vazife- Roma, 11 (Ö.R) - B. Mus· 
cegı h kk d 1 H b · sini bildirmeg· e hakkı vardır, ı· · 1 ı'lı'z Fransız sefı'rle 
b 

a ın aki rivayetlere sına karar veri en a eşısta· so mı ng - -
urada · l k · · · 1 Habeşistan Uluslar sosyetesinin · den pro1·eyı' alırken yalnız ınanı mamaktadır.Fran· nın topra tamamıyetı ve sıyasa rın 

sız çe 1 ki 1. . hitabına kulaklarını kapamıya- bunu tedkik edeceğini söyle-
M ven erinin fikrince Bay tamamiyet ve isti i ı prensıp- caktır. Herhalde mesele şimdi-
vü~~~~1~.ni .. de~irin sıcakken dö· lerini çiğneyerek Uluslar !'tOS- lik hal devrenin ilk safhasın, mekle iktifa etmiştir. ltalvamn 

gunu bılir. Bunun için işi yetkesi!e birlikte veya ondan dadır. Bunu şüphesiz diğerleri cevabi bir müddet sonra anla· 
uıatmıyacaktır. ayrı olarak hırslarının zafere takib edecektir. şılacaktır. 

-----------· .. 
Mısırda ulusal bir 

Büyük Britanya için baş önemde bir 
siyasal değişiklik yaratmak üzeredir 
Mısır kabinası istifa etmiştir. Krala bir istida verildı 
k Kahire 11 (Ô.R)- Parti baş· meriyete konulmasını istemesi halde partilerin müşterek bir 
b~n.I~~ı~ın . hiç beklenilmiyen efkarı ~mumiyede der.in bir cephe halinde toplanmaları do-
. rlıgı uzerıne baş önemde bir memnunıyet hasıl etmsştır. Cep layısile biı kaç ufak hadise 

••.Yasal değişiklik olmak üzere· henin lngiliz - Mısır siyasası müstesna sakin geçmiştir.Siya-
dır .. Büyük Britanyanın yapılan üzerinde büyük tesiri elacağı sal mahafil, lngiltere Mısırın 
teklıflere yakında cevab vere· ümid edilmektedir. istiklalini kabul eder etmez 
rek 1930 da lngiltere ve Mısır Başbakan lngiliz fevkalade bütün teuhürlerin ve çarpış-
ar~sındaki ilgileri bir esasa komiseri ile görüşmüş ve sonra maların derhal biteceğini t~ba-
~ag~amak üzere o zamanki işçi bakanların çoğunu tophyarak rüz ettitmektedirler. Kabinenin 
alıınesinde dış bakanı olan kabinenin akibetini alakadar düşmesi muhtemeldir. Söylen-

~· Hendersoo tarafından yapı· eden durum hakkında izahat diğine göre parti şefleri şim-
an İttifak JJrojesini kabul et- vermiştir. dıki halde bir yeni kabine teş-
ınesi beklenmektedir. Bu proje Münakalat servisleri gayri kilini Üzerlerine almak isteme-
o zarnan ulusal Vafd partisi muntazam i~liyor. Şurada bura- memekte ve bir zaman için 
tarafından kabul edilmemişti. da münferid tezahürler vuku- muvakkat bir kabine kuralması 
b Kahire ll(Ö.R ) _ Kabioa bulmuştur. arzusunda bulunmaktadırlar. 

u sabah toplanmıştır. Siyasal Kahire, 11 (A.A) - Bütün iSTiFA TEEYYÜD 
durum görüşmelerin konusu ol- kız mektepleriyle bazı erkek ETMEDi MI? 
~uştur. Dün akşam lngiliz mektepleri karışıklıkların faz- Kahire, 11 (Ö.R) - Siyasal 

.fUksek komiseri B.Lampson ile lalaşması dolayısile 14 Kinu- durum karışıktır. Kabinenin 
Yapı~an görüşmede verilen ka- nusaniye kadar kapalı kala- istifası haberi teeyyüd etme-
rar elli değildir. Fakat lngil- ı d ı · mı'•tı'r. Son haberlere göre ha:" ter · 19 caktır. Bütün parti i er erı ., 

enın 23 Ana Yasasının kanlar kabı'ne ı'stı'fa ederse Yl!n • d b nasyonalist liderin Milli bir 
ı en tat ik yerine konul- bunun sebeblerini anlatmak 

masına karşı koymıyacağı umul- cephe kurmak ve kanunu esa-
maktadır. Eğer kral da buna sinin derhal yenid..;n icra mev· üzere krala yazılacak müşterek 
rnuvafakat ederse Nesim paşa kiine konmasını istemek hak- mektubu hazırlamakla meşgul-
kabinesinin iş başında kalması kındaki davetini kabul etmiş- durlar. Bu mektub Mısır - lngi-
~l.usçuların İş ba~ına geçmesi ferdir' Kral bu sabah lngiliz liz ilgileri tarihinde önemli bir 
ıçın yol açacaktır. feekalide komiserini kabal anıt olacaktır. Nesim pata ka-

Kah' 11 (Ö binenin istifasını kral fuada ıre, .R) - Kabioa etmiştir. 
Hliğ olarak istifa halindedir. Kahire, 11 (A.A) - Yarın vermeden önce Ingilterenin 

\ 
ispanya 

• •••• 
Buhran devam 

Ediyor 
Madrid, 11 (Ö.R) - Kortes 

kurulu koridorlarında sanıldı-

ğına göre V alaskez Cumur 
başkanı tarafından kendisine 
verilen yeni kabineyi kurmak 
ödevini başaramı)'acaktır. Cieda 
partisi kendi başkanı B. Rob
le1in hükumet başına geçme-

sini istemektedir. Bununla be· 
raber siyasal çevreoler B. Rob· 
lezi kabineyi kurmağa çağml-

masına ihtimal vermiyorlar. 

Ana yasaya göre Kortes ku· 
ruıulunun şubata kadar tatil 
yapabileceği ve şu takdirde 
yeni kabinanın o tariha kadar 

ulus~! kurul önüne çıkmadan 
yaşıyabileceği bildirilmektedir. 
Bazıları da, B. Velazkez'in 
başka güçlüklerle karşılaşmaz· 
sa hükümet başında büyük bir 
ekseriyet kazanabileceğini 

umuyorlar. 
Madrid 11 ( Ö. R ) - 8. 

Martinez de Velasko kabinayı 
yapmaktan vazgeçtiğini Cumur 
başkanı B. Alkala Zamoraya 
bildirmiştir. B. Zamora saat 
1 S,30 da istifa eden başbakan 

B. Çapa Prietayı çağırmışbr. 

Cumur başkanı hükumet blo-

kunu teşkil eden partilerin 
mümes!llillerile danışmalarına 
devam edecektir. 

pı 

Nesirn pa~a k b' · "f b-t- · fl · h Ik · d Mısırın 1923 Ana Yasasına "' a ınasının ısti ası u un partı şe erı a evın e 
sebeblerini bildiren mektubu toplanacaklardır. Bu toplantıda avdatini isteyen notasına resmiğ 

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

Krala vermezde .. h"'k. 1923 k . . 'd bir cevab vermesini t~min için n once u u- anunu esasının yem en 
~et tarafından ileri sürülen icra mevkiine konmasına dair son bir gayret sarfetmektedir. 
ısteınl Bu maksatla istifama yanna 

ere Londra kabinasının krala verilecek istida ile Ingil· 
vereceği resmiğ cevabı bekle- tere ile Mısır arasında lsir kadar geri bırakacaktır. 
mektedir. NUHAS PAŞANIN EViNDE 

K h' Ö muahede yapılması için müza- TOPLANTI 
a ıre, 11 ( ,R ) - Mısır kerelere başlanılması hakkında 

Part"I · · f Parti başkanları Nuhas paşa 1 erının şe leriyle mutabık dig-er bir istida görüeülecektir. 192 1 k ., nın evinde toplanarak 3 0 .~~.a milli bir cephe tcıek- Bundan sonra ayrıca Mısır k 1 b , ana yasasının geri gelmesi için 
u u ve u cephenin Kraldan halkına hitaben bir beyanname Kral f uada verecekleri istida-

l 923 kanunu esasisinin tekrar kaleme alınacaktır. Bugün her nın metnini hazırlamaktadırlar. 

Liberal partisi başkanı Mah· 
mut paşa ile Şevki pap da 
bu toplanbda hazardılar. 

Bundan baıka parti bqkan
lan lngiliz mümessili ıir Dam· 
pson nezdinde bir teşebbOt 

yaparak eurumlannın sebepleri 
ni ve hemen Mısırın istiklll 
emellerinin yerine getirilmeai 

' hakkındaki arzularını bildire-
ceklerdır. 

. 

re a 
Sahife -_, 

lar •• yor 
Cenevre, 11 (Ö.R) - Yarın 

sabah burada başlıca delegas· 
yon başkanları arasında İtalya 
- Habeş barış müzakerelerinin 
yolunu tayin için görüşmeler 

başhyacaktır. B. Laval saat 
23.30 da bu gece, B. Eden'le 
birlikte Paristen Ccnevreye 
hareket etmiıtir. Aynı trende 
İspanya delegesi ve Beşler ko· 
mitesi baJkanı B. Maderyaga 
da bulunmaktadır. Doğrudan 
doğruya Uluslar Sosyetesi 
konseyinin bir kurumu olan 
beşler komitesinde B. Madar· 
yagadan başka Türkiye adına 
B. Tevfik Rüştü Aras, lngiltere 
adına B. Eden, Fransa adına 
B Lava!, Polonya adına Albay 
Bek üyedirler. Beşler komitesi 
4 Eylülde ltalyan • Babeş an· 
Jaşmazlığma bir hal yolu ara-
mak üzere kurulmuştu. 18 Ey
lülde bu yolda bazı teklif-
lerde bulundu. Bunların red· 
dine rağmen, 26 Eylülde kon
sey komiteyi faaliyet halinde 
muhafaza etti. Şu halde beş
ler komitesinin yeniden anlaş-
mazlığın haili yolunu incele
mesi saatı gelmiş sayılmakta
dır. 

Paris, 11 (Ô.R) - Ccnevre
ye hareket eden B. Lavalin 
yanında özel kalem direktörü 
B. Rochat, Afrika işleri di
rektörü 8. de Saint-Kanton 
ve siyasal işler yardirektö· 
rü B. Masigli bulunmaktadır. 

Paris, 11 (Ö.R) - Bugür· 
B. La val lngiliz b. elçisi 8. 
Clark'in konugu olarak ln
giliz e J ç i 1 i ğ i n d e öğle 

yemeği yemiştir. Foreigo Office 
genel danışmanı sir Robert 
Vansittart da bu yemekte ha
zır bulunmuştur. 

Bundan sonra B. Laval ltalya 
Büyük elçisi B. Cerutti ile Ha
beş elçisi B. Valdemaryanı ka· 
bul etmiş ve Roma ve Addis· 
Ababaya bildirilen teklifleri 
kendilerine de vermiştir. lspan· 
ya elçisi B. Gardeniza ile (tal· 
yan senato üyesi B. Markoni 
de B. Lava) tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Londra, 11 (Ô.R) - Kabina 
haftalık toplantısını, Cenevrey• 
hareket etmek üzere olan, B. 
Edenin de hazır bulunabilmesi 
için bugün bir saat önce yap
mıştır. Bu toplantıda da yine 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığının 
çözülmesi için hazırlanan barıı 
esasları görüşülmüştür. Böylece 
asdışbakanı, Cenevreye git
mezden önce kabinanın bu İf 
üzerindeki son göruşlerindcn 
ilham almıştır. 

Paris, 11 (Ö.R) - 8. Laval 
bu sabah Italya büyük elçisı 

B. Ccrutti ile Habeş elçisi B. 
Maryana kabul etmiştir. 

Londra 11 ( Ö. R) - Bar 
Eden saat 14 de Cenevreye 
gitti. 

Mübalağalı haberler 
Durumu güçleştirmiştir 

~~~~----···--...... ··--··----~~~~ 
Paris 11 (Ô.R) - "Debats,, 1 B. Baldvin sonradan bunu öğ-

gazetesinin yazdığına göre in- renmiş ve bakanlar konseyini 
giliz·Frahsız tekliflerinin Roma toplamıştır. Yersiz gazete ba-
ve Adis-Ababaya ğönderilme· berlerinin Avrupayı sarsan va 
sinin gecikmesinin sebebi Lond- tehlükeleri henüz ortadan kalk· 
rada tesadüf edilen bazı mu
ka vemetlerdir. Bunlara da şa

şılamaz, zira ltalyaya yapılan 
tavizler pek geniştir. Bu ge
cikme faydasız olmıyacaktır, 
zira taviz yolunda mümkün ol-
duğu kadar uzağa gidildiğini 
Romaya anlatacaktır. 

" lnformation ,, gazetes 'ne 
göre de Londrada başgöster
miş olan mukavemetin sebebi 
bazı bakanlıklardan Paris tek
lifleri hakkında sızan haber
lerin gazetelere mübalağalı şe
kilde aksetmesidir. Deniz kon
feransında bulunmakta olan 

mamış olan bir anlaşmazlığirı 

hallini bu şuretle güçleştirdiği 
bir defa daha anlaşılmıştır. 

" Paris Soir ,, gazetesine 
göre, Roma ve Adisababadan 
gelecek cevablar ne olursa 
olsun bir barış ışığıbelirmeğe 

başlamıştır. Hertarafta, en ka
ramsar çevrenlerde bile, lngil
terenin taviz yolunda son had
de kadar gittiği kabul edil
mektedir. Fransa ve lngiltere
nin Uluslar Sosyetesinin ken
dilerine verdiği uzlaihncılık 
robnü tamamile yapmışlardır. 

Macaristanda soğuk ve 
Kar çok şiddetlidir 

40 kişi soğukdan donmuştur 
Budapeşle ( P.N ) - Bir 

hafta evvel beşlıyan tipi dur· 
muştur. Kar bazı yerlerde bir 
metre on santim yükselmiştir. 
Yağış durduktan sonra kuru 
soğuk her tarafta don yapmı$
tır. Suhunet derecesi sıfırın al
tında 35 dir. Rasathanenin bil
dirimine göre 60 senedenberi 
böyle soğuk kaydedilmemiştir. 
Şehrin içinde seyrü sefer çok 
ıüçleşmiştir. 

Belediye otomobillerc~umi 
yollara talaş serpmek sure-
tiyle seyrü seferi temin etmiş
lerdir. Suna nehrinin kuytu 
Ye kenar yerleri donmuştur. 
Nehirde işleyen vapurlar ter
saneye girmiılerdir. Fabrikanın 
havuzlara d&ktüğü sıcak su
larla vapurların çatlaması teh
likesinin önüne geçilmektedir. 
Millbakata giden yollardan 
kapanmıt olanlann açılmasına 
çalışılmaktadır. Beş arabacı, 
aekiz bekci, 20 domuz çobanı 
bir k6pril kavaaı, beş fİmea• 

difer yol amelesi donmuştur. 
Budapeşte içinde tipi güni 

ticaret ve nıuhaberat yüzde se 
durmuştur. 

Buradaki dağ treni Üycr' 
çıkarken dişli kmlmıf, treı 
hattan çıkmışbr. 

Sakal Haıa giden bir oto
büsün akıbeti meçhuldür. Bü· 

yük Ganz fabrikası iki saat 
işlememiş ve şehir karanlık 

içinde kalmıştır. Bozulan tel· 
graf ve telefon hatlannın ta-

miri ve muhaberatın derhal te
mini için muvakkat ana kab
loları çekilmiştir. 

Zarar bir buçuk milyon peng~ 
tahmin edilmektedir. 

- Budapeşte (P.N) - AY
rupada soğuk bütün şiddetilc 
devam etmektedir. Şimal ve 
orta Avrupada kar yağışı ke
silmemiştir. Budapeşle 35, Vi· 
yana 30, Bertin 25, Belgra4 
Cenova ve Beren 28, Prag 12 
sıfır altında tesbit edilmiştir. 



Sahife a 

MEŞHUR ÇEK ŞAMPiYONU 

Zedna Kubkova bir 
Kadın mı, erkek midir? 

Aylardanberi Kubkovanın hali de
ğişmiştir. Şimdi ameliyat yapılacak 

Zed11a Kupkoı·or kadm vr erkek kılığıııda 

Prag 6 /lkktiııwı 1 metrelik dünya rekorlarım kır-
Çek yaya koşusu şampiyonu mıştır. Kubkovanın yalnız kalın 

olan bayan Zedna Kupkovanın sesi nazarı dikkati celbctmekte 
adı dünya spor aleminde ta- idi. Vestiyerde kadın arkadaş-
nınmıştır. Zaferden zafere lan arasında soyunmaktan dai-
koşan bu sporcu kız hakkın- ma çekinmiştir. Bunun gibi ko-
da meraklı bir sual ortaya atıl- şulara çıkmadan önce ıloktor-
mış bulunuyordu : " Kumral lar tarafından muayene edilme-
aaçh, Narin çehreli olan Zedna sini de hiç bir zaman kabul 
Kupkova sakın erkek olmasın.,, etmemiştir. 
Bu şüphe artık tahakkuk et- 1935 de Kupkova ansızın 
miş gibidir. sporu terkederck artık büroda 

Yalnız Prag atletizm fede- çalışmak istediğini söylemiştir. 
rasyonu değil, Çek tıp alemi Kadın şampiyonunun karakter-
de bu şüpheyi beslemektedir. leri de değismeğe başlamıştır. 

Zedna Kubkova kız mıdır, Zira her sabah traş olm?.ğa 
erkek midir? Yahut ta ayni mecbur kaldığı öğrenilmiştir. 
zamanda kadın ve erkek midir? Prag Çekoslovak fakültesinin 
Yoksa hunsa mıdır'? Bu belli profesörleri kendisine müsta-
değildir. Ancak bir ameliyat celen bir ameliyat yaphrma!-lını 
bu muammaya son verecektir. tavsiye etmişlerdir. kubkova 
Şüpheler bir senedenberi uyan- bir haftaya kadar kararını ve-
mııştır. Zira bu tarihtt!n sonra- recektir. Bu ameliyattan sonra 
tlır ki Zedna Kubkovanıo ha- bay Kobek adını alması muh-
yaboı baştan başa deRiştiren temeldir. 
bati bir değişiklik kendini du- Kupkovadan önce başların-
yurmuştur. dan ayni suretle bu şekiJde 

Kupkova 1932 de on dokuz macera geçmiş başka kadın 
1aşında iken stadlarda görün- atletler de vardır. Almanyalı 
•eğe başlamıştı. Kravs, Polonyalı Valsiyeviç, 

1933 de kuv"etlenmiş, birçok Holandah Şuman, lngiltereli 
tekor kazanııııştlr. 1934 de Lan önce kadm zannedildikleri 
Londrada yapılan kadın atletik halde birer ameliyattan sonra 
pmpiyonlarında 80 ve 800 erkek olmuşlardır: ....... ,.. .. 
·.8ir tramvay 
l>eposu yandı 

latokholm, l 1 (Ö.R) - Bu
rada bir tramvay deposundan 
yangın çıktı. Hasorat 1 milyon 
koron dur. 

Y unanistanda 
Atina 11 (Ö.R)- Halk par

tisi başkanı B. Çaldaris ulusal 
kurulda en kalabalık parti olan 
partisinin kurulu toplantıya ça
ğırmak hakkı olduğunu, fakat 
bu hakkı kullanmıyacak ise de 
hükümetin kuru!u çok gecik
meden toplanmağa çağıracağım 
umduğuııu bildirmiştir. 

. Sadinin şiirleri 
Moskova 11 (Ö.R) - Kaza

Jciıtan köylerinden birinde bü
yük İran ozanı Şeyh Sadinin 
16 şiıri kapsayan bir elyazıs1 
bulunmuştur. Sadi, bilindiği 

üzere, Xll inci as1rda yaşa

mıştır. 

- YALNIZ 

HAS 

ita) ya ı\ hsıra boykotaj 
Yapıyor 

Kahire, 11 (Ö.R) - ItaJya 
Mısır tarafından kendisine karşı 
berkitelerin tatbikine karşılık 
olmak üzere bundan böyle Mı
sırdan pamuk ve diğer madde
leri satın almıyacağını bi!dir
miştir. 

Nevyork 11 ( Ö. R) - Kü
ba Cumur başkanı istifa et
mistir. Adanın hemen hemen 
diktatörü olan albay Barnes 
çok ger~in olan du;umu göz
den geçirmektedir. 

~~f.L;WT,;/7J.7J.7.L:/.7:'//.7.7.ZT77/7/.,ö 

(:ocuk ha "talıkları .. 
Mütehassısı 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkık seyabatın

dan dönmü~tür. Hastalarını 

her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. 1 -10 {S.7) (3601) 
'Zn'YJ.7.71"~JJ;iır.!/,~/c.L://L'7.zJ 

KALMIN 
HAS KALMINDIR 

Baş. diş ağrıları. Romatizma, Grip, Nevralji nezleye karşı 
HAS KALMIN kullanınız 

Çok taklid edilmiştir, fakat AYNI yapılamamıştır. 
l2-22 (3600) 

JJ 
YENi ASIR 

.;us 
_ , t2 ıuınunuevvel t•H # 

B.Eden izahat verdi ı•CO ••t~iJiPJJWWWl\12 ~' 
~ Borsa Haberleri ~ 

' DUn Borsada , ................................................................................................ 
Yapılan Salıflar ~ 

Gazeteler barış projeleri hakkında 
Çok yanlış şeyler yazdılar, diyor 

~·· 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fi at 
550 inhisar idare 7 7 7! 
177 H alanyalı 11 75 17 

Londra 11 (A.A) - Avam 
kamarasında işçi partisinden 
B.Lees Simith Ingiltere ile 
F ransanın Pariste üzerinde 
uvuşmuş oldukları barış teklif
lerjy}e ilgili olarak ltalyan-Ha
beş anlaşmazlığı hakkında bir 
münakaşa açarak demiştir ki: 

" Teklifler hakkında Paris
ten gelen haberlerin ne dere
ceye kadar doğru olduğunu 

bilmiyorum.F::ıkat eğer bunların 

yarısı dahi doğru olsa bu mil
letler cemiyeti paktına muha
liftir ve hükumetin son seçimde 
memleket karşısında aldığı 
vaziyetin terkedilmesi demek
tir. Büyük Britanya dünya na
zarında küçük düşmeden bun
ların mes'uliyetini üzerine ala
maz. Bombalar ve gazların teh
didi altında yapılmadığı tak
dirde Necaşinin bu tarzdaki 
teklifleri nasıl kabül edebile
ceğini bilemiyorum. 

B. Eden buna cevab vere
rek, l. u tekliflerin Pariste ne 
gibi şerait altında hazırlandı

ğını hatırlatmış ve demiştir ki: 
Bu teklifler nlalrndar üç ta

raf için de kabili lrnbul olabilir. 
Bunlar daha ihtilaf halindeki 
taraflara gönderilmemiştir bile: 
Bu teklifierin clayandığı üç 
büyü~ prenc;ih r;mı ardır: 

1 - Her ihi tarafa muay
yen menfaatlar temin eden bir 
arazi mübadelesi, 

2 - Habeşistanm sosyal , 
ekonomik ve itlatİğ inkişafı 
için milletler cemiyetinin bu 
memlekete y:ırdımı, 

3 - Bu ekonomik inkişaf 
için ltaJyan muhac'rleriyle ltal
yan sosyetclerine hususiğ ko
la y!ıklar İraesi. 

· Gaıeteler bu teldifJer hak
kında birçok yanlıs şeyler yaz:
mışla:dır. Fal.at Pariste mü
zakere edilmiş olan teklifleri 
bugünkü vaı. yettc maalesef 
açığa vuramam. Miizakerelere 
esas teşkil edeceğini ümid et
tiğimiz teklifleri asıl alakadar
lar okumadan neşretmek şim
diye kadar hiçbir kere vaki 
olmamış bir hadise olur. Bu 
takdirde müzakerelerin aka
mete uğrayacağı da muhak
kaktır. Bu teklifleri alakadar 
taazzuv olan Milletler Cemi
yeti tedkik etmeden bunlar 
hal·kında ne gibi bir muamele 
yaı ·lacağım kara:-,aştırmadan 
ncşı edemeyiz. 

B. Elit 11 

Pariste kabul edilen teklif
ler, ne bilhassa Fransanm ve 
ne de bilhassa lngilterenin 
noktai nazarını temsil etme
mektedir. 811 teklifler müza
kerelere iştirak edenlerin fik
rinde alakadarları münasebete 
getirebilecek bir takım telkin• 
lerdir. Bu tekliflerin istihdaf 
ettiği şey de yalnız budur. 

Üçüncü şahıslar için bu tek
lifleri ittila peyda etmeden 
reddetmek herhalde doğru bir 
şey değildir. Bunlan reddet
mek asıl alakadarların ne di
yeceklerini beklemeden hunlar 
hakkında fikir yürütmek de
mektir. Eğer ltalya, Habeşis

tan ve milletler cemiyeti Pa
rıs teklifleri esası üzerine 
münakaşayı kabul ederlerse 

bu tekliflerden bazıları, hasaa
ten zevkimize gitmese dahi 
burada kimse hayır deyemez. 
Eğer bugün lngiliz hükümeti
nin yaptığı iş milletler cemiye
tinin paktına muhalif ise bunu 
söylemek milletler cemiyetine 
düşer. Eğer milletler semiyeti 
bunu söylerse onun hükmünü 
kabule hazırız. Bugünkü vaz
iyette söyleyebileceklerimin 
hepsini söyledim. Yarın Ce
nevreye gidiyorum. Orada mü
_teaddit memleketlere mensup 
.meslekdaşlarımm fikirlerini öğ
renerek ve onlarla bu karışık 
vaziyetin muhtelif safhalarını 

muhafaza edeceğim. 
Avam kamarasından bana 

daha evelden angajman aldır
maya teşebbüs etmemesini rica 
ederim. Zor vazifemde bana 
itimad edilmesini · ve salahiyet 
verilmesini isterim. Ümid ede .. 
rim ki bu vazif emde muvaffak 
olmak için herkes bana yardım 
edecektir. 

Londra. 11 (A.A) - B. Bald
vin Avam kamarasında bir suale 
cevab vererek ezcümle demiş
tir ki: 

İtalyan - Habeş anlaşmazlı
ğının halli için biç bir esas 
ltalyaya veya Habeşistana şim
dilik teklif edilmiş değildir. 
Bu hususta şimdi beyanatta 
bulunmak mevsimsiz olacakhr. 
Bizzat gazete haberlerini tet
kik ettim ve Frans1da esasın
da nazik ve zor olan bir mes
eleyi çok daha nazik ve zor 
bir hale koyabilecek bir aızma 
vukubulduğu aşikar bulunmak
tadır. Tekliflerin asıUannı ve 
ayni zamanda matbuat haber-
lerini tetkik eden kimseler ba
na batlıca meselelerde mühim 
farklar mevcud olduğunu söy
lemektedirler. 

B. Baldvin müzakereler için 
üç tarafın tasvibi me~rut oldu
ğunu tekrar etmiştir. 

Londra 11 (A.A) - Evvelki 
haberlerin tersine olarak La
val-Hoar barış projesinin dün 
akşamki kabine toplantısında 
tasvib edilmediği, toplantıda 

bazı tadilat teklifleri yapıldığı 

ve müteakiben bu tekliflerin 
derhal Pariste lngiliz büyük el
çisiyle Van Sittarda bildirildiği 
anlaşılmıştır. Bu tadilat perşem
be günü için tesbit edilmiş 

78 M J Taranto 11 50 11 15 
59 H Alberti 13 14 
44 T Debbas 12 25 12 75 
25 C Ayvaz oğl 13 13 
22 J Tarayant 14 14 
5 Vitel 11 11 
960 Yeld'm 

460926,5 Eski satış 

461886,5 Umumi !'!atış 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
35000 Ô Muharrem 33 33 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
40 ton buğday 7 50 7 50 
50 Arpa 4 50 4 50 

300 Pamuk çekir 2 65 2 65 
75 ha ya Pamuk 44 44 

1220 k. Palamut 430 550 , ,_ 
Para Piyasası 

11-12-1935 
Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 72 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 12 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 90 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
621 

8 30 
79 50 
21 37 
10 20 
40 87 
85 30 
5 27 

24 

olan 18 Jer toplantısını gecik
tirmiyecektir. 

Royter Ajansı, Paris gazete
lerinin bu projede B. Musso
Jiniye teklif edilen tavizlerin 
ehemmiyetini mübaleğa ile bil
dirdiklerini zannetmektedir. 

Londra, 11 (A.A) - Royter 
ajansının bildirdiğine göre B. 
Hoar ve Laval tarafından ha
zırlanan barış projesinin bazı 
noktalan hakkında lngiliz ve 
F ranaız hükümetleri arasında 
tabii diplomatik yolla müzake
relere devam edilmekte old~ğu 
söylenmektedir. Bu hal şunun
la da teeyyüd etmektedir ki 
lngiliz kabinesi son iki toplan
bsında projenin bazı yerlerinin 
tadilata ihtiyaç gösterdiği ne
ticesine varmıştır. Bununla be
raber resmiğ mahafil gayet 
l:etum davranmakta ve hatta 
kabinenin projeyi prensib iti
barile kabul edip etmediğini 

bile söylemekten imtina et
mektedir. 

1 •• • .. · . . ; .... 
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Yerli mallar pazarı 
12 Birinci kanunda başlıyan TASARRUF Haftası münasebetile 

• • 
ıçın YALNIZ bir HAFTA 

• ...;_ ~ :, • • • ~ • • j ,~ı ·: 

· /. 1 O tenzilitla peşin satışa başlamıştır 
16 Birinci Kanunda başka [sürprizler hazırlanmaktadır 

Tarihini iyice ezberleyiniz 
12-13-15 

~----------------------------------------------------------' 



12 Kanunuevvel 21sas 

m 
sası da hararet g ·· -• m pı 

şv ser şler olmuşt r 
Aşağı numaralardaki ma lara fazla talih olduğundan mevcudu hergün azal
makta ve yüksek kalitelerin fia leri üzerinde müsbet tesirler yapmaktadır 

1935 yılının ilk kanunun dör
düncü günü sabahmdan onuncu 
günü akşamına kadar olan son 
hafta lzmir ticaret ve zahire 
borsasının neşrettiği gündel k 
satış listelerine göre borsada 
alınıp satılmış olan ticaret eş
yasının nevi ve miktarlan ile 
hafta içindeki en aşağı ve en 
yukarı fiyatleri aşağıdaki su
rette toplanmıştır: 

Satılan eşyanın haftalık fiyatı 
Cinsi miktarı en en 

çuval aşağı yukarı 
k s k s 

Buğday 6066 6.875 8.SO 
Arpa 220 4.75 4.75 
Bakla vadeli 1165 5.125 5.1251 
Kumdarı 359 6. 8.50 \ 
Mısırdarı 61 6.125 6.125 
Kendir tohumu 71 4.50 4.50 
~avdar 43 6. 6. 

asulya 50 1 O. 1 O. 
Mercimek 18 10. 12.50 
Sı. 2·Yağı ki.20000 33. 33. 
:arnuk balya 1355 42.50 45.50 
ı anıuk harar 382 
P " çek ki 362375 2.60 2.70 

alamut ken. 2217 340. SSO. 
Ke~i kılı kilo 4755 36. 36. 
~-~ZÜoı ÇUV. 9649 7. 18. 
,Ç,uzuın torba 85 
Razakı üzüm 131 25 10 6. . 
s· " torba 27 
ı ıy~b üıüoı 39 7 25 8. 70 
ncı~ 456 8. 18. 

•ftalık borsa satışları bu 
suretle t l ıı· b I . op and,ktan sonra be ı 
k~ş 1 ıhracat maddelerini teş· 
dı edenlerin haftahk piyasa 
~ ~runıJan hakkındaki edindi· 
gınıiz ınalümah da aşağıda 
ayrı ayr .. t . 

ı gos enyoruz: 

Arpa 
k·ıSon hafta içinde borsada 

1 osu 4,75 kuruştan 220 çuval 
Yerli arpa satılmış ve Uşak 
al'J>aLirı üzerine muamele ol• 
IDaınıştar. 

Geçen ve daha evvelki haf· 
talara aid piyasa sayfalanmız· 
d~ da bildirdiğimiz gibi lzmir 
pıyasasına fazla mııl gelmemesi 
•e gelen miktarlann ancak 
hnıir ihtiyacım karşılayacak bir 
raddede bulunması geniş milc
~aıta muamele olmamasını in-
aç etmektedir. Bu hal fiatla

nn bir düzüye gitmesini intac 
etaıektedir. Piyasamız fiatlan 
nıüsteblik piyasalara mal ihra
cına ınüsaid olmadığından bu 
nıaksadla mal sahn alınma
oıaktadır. Bu cümleden olmak 
Üzere hafta piyasası sakin 
!eçmiş başkaca yazılmağa de
ger birşey öğrenilememiştir. 
. Hafta içinde baıır mal üze
rıne bakla işi olmamıshr. Va
deli olarak bir ibrrcat firması 
:rafından kilosu 5.125 kuruı-

ıı 116S çuval bakla sahn alın· 
ınıştar. 

Alakadarlarca yapılan hesap 
lara göre 1935 senesi bakla 
rekoltesinin pek az bir kısmı 
hariç. olmak üzere büyük mık
tarı rençber ve müstahsıl elin
den tamamen çıkmış bulunmak
tadır. Bu münasebetle müstah
sıl elindeki mıktann yeni mah
sule kadar dahili ihtiyacı na
mına bile kifayet etmiyeceği 
tah · d'I mın .e ı mekte ve bu yüz.den 
ba~a. fi~atlannın biraz. yüksel
mesı ıhtımali nıevcud gibi gö
rülmektedir. 

Elyevm piyas.da nıevcud gö-

rülen mallar spekülasyoncular 
elindedir. Bakla fiyatlarında 
şimdilik istikrar vardır. 

Pamuk 
Haftalak pamuk satışları nevi 

miktar, sabş şekli ve fiat nok
talarından aşağidakı surette 
cereyan etmiştir: 
Nevi, sahş şekli miktan fiah 

balya az · çok 
Prese lnci hazır 1213 44 45,50 

" " vadeli 100 44,50 44,50 
" 2 nci hazır 42 42,SO 42,50 

Kaba 1 nci " 382H. 44 45 
Son hafta pamuk sahşları 

geçen haftaki miktara baliğ 
olmakla beraber her nav'e ait 
Hatlarda küçük düşkünlükler 

vard1r. 
ihracat firmalarımo piyasa

dan mal mübayaa etmekte ol
malarma rağmen pamuk fiatfa
rında görülen bu düşkünlükle
rin yerli dokuma faprikalarının 
mal mübayaası hususunda gös
terdikleri isteksizlikten ileri 
geldiği ve ayni zamanda bun
dan yukan fiatJarm mal ihra
cına müsait olmadığı cihetlerine 
atfedilmektedir. 

Mamafih piyasa hararetli 
olup satıcıların piyasaya mal 
arzı hususunda gösterecekleri 
küçük bir duraklamanın fiat
larm ilerlemesi hususuna kuv
vetli amil olacağı kuvvtle tan· 
min edilmektedir· 

Bu gün için pamuk piyasa· 
sına genel bakımdan normal 
i?'Özüyle bakılmaktad,r. 

Palamut 
Palamut sahşlannın nevi, 

miktar ve fiatlan aşağıda ayn 
ayn gösterilmiştir: 

Miktarı 

Nev'i kental az 

Fiatı 
çok 
550 
450 
340 

Tırnak 964 
Kaba 1163 

• engin 90 
Yekün 2217 

520 
380 
340 

1935 - 1936 palamut rekol
rekoltesinin mühim mıktarda 
noksan olması hasebile piya-

saya az mal gelmekte ve alıcl
lann ihtiyacım karşılamıyan 

i,bu meyrudat karşıs1nda fiat
lar günden güne bir az daha 
yükselmektedir. Geçen hafta 

ile bu hafta arasındaki fiatlar 
arasında nevine göre 10 - 25 
kuruş arasında yeni yükselme· 
ler kaydedilmiştir. 

Durumun bugünkü şekli mu
hafazası halinde palamet fiat
lerinde daha önemli yükselme
ler görüleceği ümidi gösteril

mekte olduğundan ellerinde 
mal bulunan tüccar ve müs-

tahsil piyasayti mal arzetmek· 
te teenni ile hareket etmek
tedirler. 

Bugün için alıcılar iştihalı 
ve fiatlar yükselmeğe meyyal 
bulunmaktadır. 

Zeytinyağı 
Mevsimin ilerlemekte olma

sına ve piyasada oldukça mü-
him işler yapılmakta btdunma
tına rağmen son haftaya ait 
borsa satış listelerinde hazır 
olarak kilosu 33 kuru~tan 2000 
kiloluk bir sıra malı zeyiinyağı 
satıfından başka muameleye 
rastlanmamıştır. 

Ekonomik çevremizin belli 
baılı ihracat maddelerinden 

birini teşkil eden zeytinyağla
rının borsaya dahil eşyadan 
iken piyasa tesisi mevsimi olan 
şu s1ralarda müntaıaman bor
saya yazdmlmamakta olması 
bilhassa müs~ehsil menafii nok
tasından önemle göze alınmağa 
değer bir baldır. Alakadar ma
kamahn bu eksikliği göz önüne 
alarak sahşların borsaya geçi
rilmesi suretile fiatlardan ve 
piyasa temevvüçlerinden alaka
darların haberdar edilmesi hu
susunu temin etmeleri kaoaa
tımızı tekrarlanz. 

Inc:r 
Son hafta içinde lzmir bor

sasında 5-12-935 de 382 ve 
6-12-935 de de 74 çuval ki 
ceman 456 çuval incir sabşı 
olmuştur. 

Bu suretle mevsim başmdan 
10-12-935 tarihine kadar bor-

sada satılmış olan incir miktarı 
195053 çuval incir ve 15422 
çuval. hurda olmnk fü:ere 
210475 çuvala ulaşmıştu. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış olan ı ncir satışları 

nevi, miktar ve fiat itibarile 
aşağıdaki şekilde aynlmaktadır: 
Nevi Miktan Fiat 

Az Çok 
Süzme 40 çuval 13,00 18,00 
Elleme 23 " 10.00 11,00 
Paçal } lı •• 8f50 8,50 
Hurda 382 ,, , 8,00 8,00 
Yekfm 456 

incir mevsimi geçmiş gibidir. 
Piyasada iyi mallar hala aran
makta ve bulunanlar hemen 

mübayaa edilmektedir. Mevcut 
malJarm piyasa fiatları üzerin
den sabldığı ve fia.tlaran iyi 
olduğu . söyleniyor. 

Hurda nev'i incir fiatlerinde 
ıon haftalarda görülen yük
selmeler elin devam etmekte
dir. Genel bakımdan incir pi
yasası artık hararet ve faali
yetini kaybetmit gibidir. Piya
sa durumunda bugün için yaı.ıl
mağa değer başka bir şey 
yoktur. 

Çek.irdeksiz üzünı 
Son haftayı tefkil eden ta

rihlerde borsada gündelik iti
barile sab!mış olan çekirdeksiz 
üzüm miktarı aşağıda göste
rilmiştir. 

Tarihi Mıktarı 
Çuval Torba 

4-12-935 1006 
5 " . " 1365 42 
6 " . " 2190 
7 " " 2076 43 
9 " " 1902 

10 " " 1110 
Yekun 9649 85 

Son hafta içinde üdim piya-
sasında geçen haftaya niıbetle 
hararet görülmüı ve fiatlarda 
da önemli ilerlemeler kayde
dilmi,tir. 

Son hafta fiatlarmda beliren 
yükseldiğin miktar ve derece
sınin anlaşılması için geçen ve 
bu haftanın son günlerine aid 
fiatları aşağıda gösteriyoruz: 
No. 3-12-935 10-12-935 

fiatları fi atlan 
6 7,00 7,25 mal yok 
7 9,25 9,75 11,00 11,50 
8 9,875 10,25 11,75 12,25 
9 11,00 11,50 12,50 12,75 

10 12,00 12,SO 13,50 14,00 
11 13,50 14,50 15,50 16,00 
12 15,50 16,SO 17,00 18,00 

Şu rakamlara göre son hafta 
üzüm fiaUarındaki tereffu nevi· 

ne göre 1,5 ile 2 kuruş ara
sında değişmektedir ki şu mev
simde bu yükseklik memnuni
yete değer bir bal olarak ka
bul edilmektedir. 

Hafta satışı geçen haftakinin 
aşağı yukarı bir misli derece
sine baliğ olmuştur. Üzüm ku
rumu son hafta içinde yalnız 
4-12-935 de kilosu 12,5 - 15,5 
kuruş arasmda fiatlarla 76 çu
val mal satın almak ve bun
dan sonra piyasada alıcıların 
mübayaa hususunda gösterdik
leri hararetli faaliyet üzerine 
başkaca mal mübayaasına lü
zum görmemiştir. Binaenaleyh 
kurulun son hafta içindeki mü
bayaah dahil olmak üzere şim
dive kadar piyasadan kaldır
dığı çekirdeksiz üzüm mıktarı 
23831 çuvala balig olmuştur. 

lnhiear idaresi ıse sön hafta 
içinde 6-12-935 te 7,S dan 50 
ve 9-12-935 te keza 7,5 dan 
110 ki ceman 160 çuval cekir
deksiz üz.üm satın almak sure
tile mübayaatl yekunu 9192 
çuvala ulaştırmışbr. 

1935 Senesi rekoltesinin 600 
bin çuval olarak tahmin edilip 
bugüne kakar borsada satılmış 
olan mıktan 460 bin ve borsa 
haricinde muamele görmilş olan 
mıktarın da aşağı yukarı S0-
60 bin çuval olarak hesaplan-
dığına göre henüz elde mevcut 
stokların 70 - 80 bin çuval 
raddelerinde bulunduğu tah
minlenmekte ve istihlak puar
larmdan mübayaa hususunda 
gösterilen talepler karşısında 
işbu miktardan önümüzdeki 
rekoltaya mal devredilmiyeceği 
kuvvetli ihtimal dahilinde gö
rülmektedir. 

Aşağı numaradaki mallara 
faz.la talep olduğundan mevcudu 
bergün azalmakta ve bu hal 
yüksek kalite fiatları üzerinde 
müsbet tesirler yapmaktadır. 
Bugün için piyasada altı nu
mara mal yoktur. 

Genel bakımdan üz.üm piya
sası hararetli, alıcılar iştiha : ı
dır. 

Buğday 
Bu hafta 6.875 - 8,5 kuruş 

arasında fiatlarla 6066 çuval 
muhtelif buğday satılmııtır: 

Nevi. mık.tar, satış şekli ve 
fiat noktalarından haftalık va· 
ziyet şöyledir: 

Satış Mıktar Fi 
Nev'i şekli Ç. az çok 
Uşak sert hazır 1000 8,50 8,50 

" vadeli 862 7 ,00 7 ,00 
Yerli sert hazır 315 7,375 7,50 

" yumu. " 75 7,375 7,375 
Mersin vadeli 2852 6,875 6,875 
Cumur(*J hazır 962 7,50 7,50 
Yeküu 6066 

Buğday piyuası son hafta 
içinde biraz daha gevşemif ve 
fiatlerdc gerileme iıtidadı gö· 
rülmüştür. 

Sair Zahair v~ hububat pi
yasalannda geçen haftaya nis
bctle bu hafta yazılmağa de
ğer bir fevkalidelik yoktur. 

[*] ltalya tohumu buğdaylar 
için tüccar arasında son defa 
kabul edilmiş olan isimdir. 

Abdi Sokulhi 
G'* 

Kiralık yalıN 
Güıelyahde 1056 No.tyalı 

uygun fiat!e kirahktır. 1kinci 

belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

(3530) 5-15 
G '**XZE 

Sahife 7 

uğla ili Nafia Başmühen
disliğinden: 

23-12-935 pazartesi günü saat 15 de Muğla vilayet maka
mında vilayet daimiğ encümeni tarafından ihale edilmek üzere 
28412 lira keşif bedelli Köyceğiz • Fethiye yolunun Dalaman 
köprÜ$Ü He Köyceğiz yolunun 64 + 000 - 86 + 11 O kilomet
releri arasında yaptırılacak şose kaldırım ve imalatı sınaiye 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Şartname, 
proje, keşif ve buoa aid diğer evrak 142 kuruş mukabilinde 
Muğla Nafıa dairesinden verilecektir. 

Muvakkat taminat 2130 lira 90 kuruştur. 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır: 
Ticaret Odasma kayıdlı bulunduğuna dair vesika. 
lmaiatı sınaiyesi mevcud en az 10,000 liralık şose yapmış ve 

iyi surette bitirmiş olduklarını gösterir resmiğ vesika. 
Keşif, şartname ve projeyi 25 kuruşluk pul yapıştırarak imza 

etmiş olmaları. 

lsteklii bir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme şartnamesinde yazılı evsafı haiz olması la7.ımdır. 
isteklilerin teklif mektublarım 23-1 'ı-935 pazartesi günü saat 

14 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine ver-
meleri lazımdır. 10-12-16-20 3940 (3586} 

Kuşadası Malmüdürlüğünden: 
Bir senelik 

No. Cinsi Mevkii 

14 Barba Andon dalyanı· Selçuk Menderes • 

muhammen 
bedeli ıcar 

L. K. 
60 00 

nın maa saydı semek 
% 12 sayaiye resmi 

cıvarı 

13 Alman gölünün o/o 12 Alman gölü 
saydiye resmi 

10 00 

ıs Civaşir gölünü % 12 Civaşir gö1ü 
saydiye resmi 

10 00 . 

Yukarıdaki dalyan ve göllerin üç senelik saydı scmek hak,kı 
ile beraber yüzde 12 saydiye resimlerinin birinci müzayede 
müddeti olan lS gün içinde talil. çıkmadığınından ihalesi daha 10 
gün müddetle 15 12-935 pazartesi günü saat 15 şe uzatılmıştır. 
Talihlerin Kuşadası Malmüdürlüğüne müracaatları. 

Doktor 

Kemal ~akir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassıaı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder (3436) 

lzmlr b&ledlyeslnden: 
- Elli lira bedeli muham

menli kemer caddesinde eski 
duhuliye barakasının başsekre
terlikteki şartname vcçhile bir 
senelik icarının açık arthrma 
ile ihalesi 17-12-935 Sah gü
nüne temdit edilmiştir. 

iştirak için dört liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde saat onda ko
misyona gelinir. 3970 (3591) 

3978 (3596] 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dlf tablplerl 

Muzaffer l~roğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir.. eczanesi 

~..7.2".7.7.T~2ZZZ>r7.7.7.7ZZZZZD'll 
Mua:lim Doktor 

N A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

lç hastalıkları 
Mütehassısı 

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

u.~; • .-waxm;a:ım 



rı 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

• Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz 
Kışlık Lüks 

Paltolukla: 
Paltolu :(lar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenmcsine mani oiur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komo jen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko

mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalarında 

bulunur. 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altın~a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir • • • • 

Her cins sobalarda, salamandralarda 
mangalda kolaylıkla yanan 

hu kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. ......................... 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Yah Caddesi No. a TELEFON: 3120 

7 - 15 (3525) 

Sobalai-ınız için hali~ 
·~~~g·~ı<l~'k'k';ihl~··;;d~~-kÖ~·ii·;üf 
aSömikok : Antrasit kömürü = 

~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
~···KoK······15öLMA······"i~A·HçE········ 

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

(3508)-

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevraljl 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız 1 
bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

• • .... • ., 1 • • ,. • , -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Sll-1 HA'l' Balıkyağı 

Norveçyanın heıJis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Taze Kars -Sütlerimiz geldi 
Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine göster4ikleri 

rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

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

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

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

Devlet DemiryollarıJJ dan: 
~ '1-0.12.1935 !feıihiuden itibaren yeni bir iş'ara kadar:Aydın 
hattı üzerinde yaplacak portakal. limon •e turunç n&ldiyabnda 
beher ton kilometre bqma 5.25 ku~ almacaktır. Tafsilat iataı
yonlardan alınabilir. 7-10-12 3918 (3563) : 

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

10-12-14 3958 (3580) 
§ Muhammen üç senelik kira bedeli 630 Jira olan lzmir Al

sancak Şehitler Demirhane sokağında 10 dönüm sebze bahçe· 
sile içindeki bahçavan evi ve ahır binası açık arttırma usulü ile 
24/12/935 Salı günü saat 15 de Alsancakta 8 inci işletme ko
misyonunda üç sene için kiraya verilecektir. 

isteklilerin 4725 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe 
girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle Al
saneakta komisyon reisligine müracaatlan lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
12~16 3953 (3595) 

Izmirlilerin Sevgili ilacı .. 

KORiZOL KEMAL 

Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 

anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

• 

428 nur ... aralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

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

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimesine taksiın 

suretile ve açık müzayede usulile satışa çıkarılmıştır. 
Talibler şartnameyi Çırpıda kooperatif binas!ndan, Bayındırda 

Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir. 

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

bin.asında icra kılınacaktır. 
Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 

8-10-11-12-13-14-15 [3579J 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığ~ karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 



F ratelli Sperco 
' 'apur Acentesi 
. v 'I ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers· Rot
terdam - Amsterdam ~e Ham
ba~ JimaoJan için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
kunü tahliye ettikten sonra 

Burgas - Vanıa ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

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

GOTLAND motörü limanı
mızda olup Rotterdam, Ham· 
hurg, Danimarka ve Baltık 
limanları için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITıM ROUMAİN 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük ahr 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
. '!'OYOHASHI vapuru 14 

hırınci kanunda Singapor,Şang· 
~ay, Kobe, Moji, Osaka ve 

okohama limanları için yük 
alacaktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navJunJardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fa2la tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
tal lığına müracaat edilmesi rica 
o unur. 

Telefon; 2004-2005-2663 , 

w. 
N. V. 

1 F. H. Van Der 
Zee & Co. 

MACEDONIA vapuru ha
len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men çin yük almaktad'f. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter

d.am, Hamburg ve Bremen iç.in 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor. 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Rotter-

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

American Export Lines 

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

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacakbr. 

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

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

ARMEMENTH. SCHULDT 
Hamburg 

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

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

u JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Aaversten yük çıkanp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen ncbattao ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 

1 at veren hamu:ı belvin itrahına muvaf· 

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA .!ızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulata ithalat ve ihracat müessesc
s ·nin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparisat ve fa 2 ta rra li'.rnat için hmirde Yeni Manifatu
rnkak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

~ETALLU 
• 

T envirabnıxda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLU M 
Lambalarını kullanınız. Ba marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

-Yeni tenzilatlı f iyatlar 
llehmet T evfik 

EJektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

Pcştcmalcılar 77 - 79 
Tel. 3233 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Salon, yemek 
Kardeşler 

1 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BtRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Londra-Hull hattı 

GRODNO vapuru ilk ka

nunda Londra; Hull ve An
versten gel ı p tahliyede bulu-

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LlVERPOOL HATTI 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip ta'bliyede buluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacakbr. 

DUTCHE LEV AT LIN 

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

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

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

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

H. 3 (15) 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanmmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmıt ve denenmiş (Arti) kumaş boya .. 

tarının genel sataş yeri yalnız depomuzdur. 

Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

Telefon : 3882 

t ayni hükmü veriyor 
ı .................................... . 

• 

1 
daima en 

:mükemmel diş . . . . . . 
! macunudur E . . . . 
• • . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tenzilatlı yataklı ve yemekli 
servisler i 

lzmir - Ankara arasında işliyen trenlerde· haftada iki defa 

bulunmakta olan yataklı vagon tarifderinde tenzilat yapılmıştır. 

Trende ucuz tarifeli ve temiz her çeşit yiyecek ve içecek bulu

nur. 

Fazla izahat için sosyetenin istasyondaki tali acenteliğine ve 

trenlerdeki memurlarına müracaat edilmesi. (3S97) 

.. 
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ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz •.• 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhr•tini mu

hafa1.a eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZA YlF ve KANSlZ olanların can kurtaranıdrr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iıtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş .. 

larma tavsiye ederler. 

G 1 p 
Baş ağnsı, dış ağrısı, Nevralji, vücut kmkhklarına 
Tek bir kaşe ALGOPAN alacaksanız ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

~ifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. . 

Şifa •cH!f;~ 

Bu yağ başka yerde satılmaz 
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Italya - Habeş arasında toprak mübadelesi yapılacak 

1 alya içi benzersiz 
Saç arından ya 

ırsat çıkmıştır. 
z a ir daha 

Italya bu ırsatı 
ele • 

geçıremıyece 
• 

hemen 
tir 

Paris, 11 (Ô.R) - Gü.nün 
en önemli hadisesi Italyan - Ha
beş anlaşmazlığım çözmek ür:ere 
Pariste B. Laval ve Hoare 
arasında hazırlanan önergderin 
Londra kabinası tarafından 

kabulüdür. lngiliz B. elçisi Sir 
George Clark, yanında dış 
işleri bakanlığı genel da-
nışmanı Sir Rober.t Van-
sittart olduğu · halde dün 
akşam saat 18 de B. Lavalı 
görmüş ve 40 dakika süren bir 
görüşmede Londranın kabulu
nu bildirmiştir. Uzlaşma formü
lü Roma ve Adis - Ababa hü
kumetlerine bildirilmek üzere 
hemen Fransa elçiliklerine t~l
grafJanmıştır. 

Laval - Hoare tekliflerinin 
esası hakkmda bala resmiğ hiç 
bir haber verilmemişse de aşa
ğıdaki temellere dayandığı eyi 
haber alan çevrenlerde bildi
rilmektedir. 

1 - İtalya ve Habeşistan 
arasında bazı topraklar müba
deJe edilecektir. 

2 - Uluslar sosyetesi sos
yal ve ekonomik kalkınma için 
Habeşiatana yardım edecektir. 

3 - Habeşistanın ekonomik 
kalkınması işinde Italyan sos
yetelerine ioıtıyazh bir yer ay
nlacakttr. 

KABUL ETMEZLERSE 
ltalya veya Habeşiştan tara

fından verilecek cevabJar mü
aaid olmazsa nasıl bir yol gü-
düleceği hakkında Ulusler Sos
yetesi Genel Sekreterliği ile 
Dııbakanlıkları arasında mu
habereler olmuşturr. Henüz 
birıeye karar verilmemiş ise de 
meselenin herhalde Uluslar 
Sosyetesi konseyince görüşül
mesine lüzum gösterilmektedir. 

BAY LAVAL CENEVREYE 
GİDiYOR 

Paris, 11 (Ö.R) - Eyi ha
ber alan çevrenlerde zannedil
diğine göre B. Laval öğleden 
ıonra Cenevreye hareket ede
cektir. Yola çıkmazdan önce, 
Londradan hareket etmiş olup 
kendisinden evvel Cenevreye 

r Romada halk hü)'ıik faşist kongresi ÖllÜ!lde toplanmıştır 

R.omada zoılama trdbmtri akrliindf. lı 1:;frrilrr 
varacak Qlan B. Edeni•! Paris- bunu kabul etmesi şüphelidir. 

ten geçerken görüşmesi muh- Kara nokta burn hdır. 11 
temeldir. "Patrol ambargosuna gelince 

SON ANLAŞMA YOLU buna karar verecek olan On 

[ sekizler komitesi başkanı B. zersiz bir fırsat çıktığını ya-
de Vasconcellos geniş yetkilere zarak diyor ki: "Duçe bu hr-
sahiptir. Bu komitenin toplan- satı hemen saçlarından yaka-
tısını geri atmak ancak onun lamalıdır, çünkü bir defa ka-
eJindedir.,, çarsa bir daha ele geçirilemi-

BENZERSIZ BiR FIRSAT yecektir. 
Paris, 11 ( Ö.R ) - "Jour,, "Figaro,, aynı fikirdedir: 

gazetesi M. Mussolini için ben- "Laval-Hoare formülü biricik-
Roma ve Adis - Abahadan ···· ··············~····························· ................................................................................... . 

muvafakat cevabı gelirse an
laşmazlığın çözgeye bağlan
ması için güdülecek yol Beşler 
Komitesi tarafından tayin edi
lecektir. 

A. Kamarasında atışmalar 
FRANSIZ GAZETELERi 

NE DIYOR? 
Paris. 11 (Ö.R) - "Jurnal,, 

gazetesi lngilterenin nihayet 
Paris tekliflerini barış esası 
olarak kabul etmesini beğeni
yor ve diyor ki: "lngiliz kamo
yunun bu işte büyük bir uzlaş
ma iayreti haracadığı anlaşıl- ' 

maktadır. B. Laval bir anlaş

ma formülü bulup bu projeyi 
ortaya attığı zaman lngiliz kaya 
hklarına çarpması tehlükesi 
vardı. Böyle olmamışbr. 

BEŞLER KOMİTESi 
TEKLiFLERi INCELIYECEK 

Paris 11 ( Ö.R ) - .. Petit 
Jurnal,, ltalyan - Habeş mese
siiıdeki müzakereleri idareye 
Uluslar Sosyetesi tarafından 
ödevlenmiş olan Beşler komi
tesinin şimdi Paris tekliflerini 
inceliyeceğini yazmaktadır. Bu 
gazete diyor ki; B.Mussolininin 

Projeyi kabul edeceği muhak
kak gibidir. Fakat Necaşinin 

Baldvin şiddetli hücumlara cevah 
vererek lngilterenin niyetini anlattı 
Londra 11 (Ö. R) - Avam 

kamarasmda ltaiyaıı - Habeş 

anlaşmazlığının kotarılması 

meselesi üzerinde dün ak~am 
yapılan müzakere ve aytışma 
hakkında şu malumat veril
mektedir. 

B. Edenin müdahalesinden 

sonra Avam Kamarası bütün 
muhalefet partileri tarafından 

hükümete karşı şiddetli bir hü
cumun sahnesi olmuştur. Sırasile 

resmiğ muhalefet lideri işçi 

partisi başkanı B. Attler ve 
diğer birçok grupların mümes
silleri söz almış:ardır. Bilhassa 
B. Attlee son müzakerelerde 
lngiltere tarafından tutulan 
duruma şiddetle hücum etmiş ve 
bunun mütecavizi mükafatlan
dırmak olduğunu ve Uluslar 

Eden bulunan hal suretini 
kabul ettirmek için 
Uluslar Sosyetesini 
zorlayacak değlldlr. 

sosyetesinin ana prensiplerini 
çiğnediğini söyliyerek lngiltere-

nin dünyadaki prestijini, 6zel 
olarak küçük devletler arasın· 

da, sarsacağını söylemiştir. 

B, Baldvin aytışmayı kapa
yan bir söylev vererek ilkönce 

Uluslar Sosyetesi makinasının 
aksaklığını hatırlatmış ve bu-

nun da 50 ulusu birleştiren bir 
kurumca öuüne geçilmez bir 
şey olduğunu soyliyerek lngil
terenin uluslar sosyetesinde 
diğer üyeler ne kadar 
uzağa gitmeye razı olurlarsa 
o kadar uzağa gideceğini sağ-

"' - • f.-..... .., •. 

lamıştır. Başkan bundan sonra! 
şöyle demiştir: 

"Bir taraflı olarak harekete 
her hangi bir zamandan fazla 
niyetimiz yoktur. B. Eden mes-
elenin içine girerek yann olup 
bitenler hakkında bir rapor 
yapmak üzere Cenevreye gi-
decektir. Bu hal projesini 
kabule uluslar sosyetesini 
mecbur etmeğe kalkışmıya-

caktır . Zaten istese bile 
buna muvaffak olamaz. Üç 
ilgili tarafın, ltalya, Habe
şistan ve Uluslar sosyetesinin 
teklifler karşısıuda ne karar 
vereceklerini bilmiyoruz. Bu 
çalışmalar bir sonuca varmazsa 
ileride tekrar başka bir yoldan 
buna çalışılacaktır. Bu ikilik 
imkansız değildir. Berkitelerin 
nereye kadar gidebileceği 

TAYYARE Sinemasında 
kanun 

de 
CUMA YARIN 13 birinci 

gün~ saat 21,15 .a----
DUnyanın en bUyUk 
mugannlyesl 

G;~~·~ ... M~o~ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

un 

· Nevyork 

Metropolitan 

Operasının bütün kadrosu
nun iştirak ettiği bu filmde 

Karmen - 1~raviata 
M AD A · M 

BUTTERFLY 
Operalarının en nadide parçalarını çok huvvetli bir mevzu 

ile beraber görecek ve dinleyeceksiniz 
--~~~~~~-=-.. ======5===::=:=:---

B u g Un ve yarın son defa olarak 

tir. Bundan baıkası ortaya çı
kacak değildir. Bu fırsattan 
istifade etmek Italyaya düşer.,, 

INGILIZ GAZETELERi 
NE DiYOR 

Londra 11 (Ö.R) - B.Bald
vin ve Eden tarafından Avarn 
kamarasında verilen inancalar 
mutedil ve hatta muhafazakar 
gazeteleri yatıştırmışlardır. ln
giltere tarafından kabul edilen 
şeklin ltalyan ve Habeş men· 
faatlarına aynı derecede uygun 
olacağı umuluyor. 

"Times,, muhalif işçilerin di
yevlerini ve hükümet tarafın
dan güdülen siyasa uğrunda 
istedikleri aydmlamaları haklı 

görüyor. 
"Morning Post,, ve " Daily 

Ekspress,, gibi zaten berkite
lere karşı durmuş olan muha
fazakar gazeteler lngiliz-Fran· 
sız iş birliğinin aldığı şekle 

sevinmekte ve uzlaştırma gay· 
retlerinin prensib sertlikleriyle 
bozulmamasını dilemektedirler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hakkında yeni bir esas arana· 
caktır. ltalyaya petrolun sokul· 
ması yasak edilecek olursa 
meselenin güçlüğü karşısında bu 
yasağın müessir olacağından 

emin olmak lazımgelir. Uluslar 
Sosyetesi kadrosunda ne yap
mak mümkün olduğunu ve ne 
yapmak mümkün olmadığını 

öğreniyoruz ve bilhassa son ay· 
lardaki tecrübelerle epiy öğ· 
rendik. Bütün bu tecrübeler 
hakkında Asambleye hesab 
vermek zamanı da gelecektir 
ve o zaman genel kurul Ulus
lar Sosyetesinin üzerine düşen 
ödevleri istikbalde daha eyi 
yapabilmesi için neler gerek· 
tiğine karar verebilecektir. Bu 
akşam faydalı olarak bu söy
lediklerimden fazla bir şey söy· 
liyemem. 

Şimdiye kadar güttüğümüz 

siyasa neyse yine ayni siyasa· 
yı güdüyoruz. Uluslar Sosyete
s ile elbirliğile tam onun kadar 
uzağa gideceğiz, fakat daha 
fo zla değil. 

KüÇiiK ANNE 
~----------... ~•Zlllllll111a-a~ ............. -. ......... -... _ ..... __________________________________ .... 


