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=~ı~:!~~~~ediği Umumi surette belirten önemli izahat verdi 
Ödevler .. 
h Altıncı artırma ve yerli malı 
•ftaaı dün başladı. 
Bu haftanın, Türk milleti için 

co~kunlukla kutlulamağa değe~ 
tarahsel bı'r d v . d z· ı,- _ egerı var ır. ıra 

L uyuk fedakarlıklarla kurtarı
•n - 1 

k
. &:uze yurdumuzda siyasal 

~r ınlıiinıizi elsürülmez hale 
?an ekonomsal varlığın ilk 

•u1deciıi o olmuştur. 
b ~a!ınıızı arkaya çevirip te 
da tıgunız xanıan, altı yıl için-

ell ne kadar çetin dikenli 
yo ardan geçer k • ~. . . . 
ferahlık e şımm ıçımıze 

d v veren sonuçlara var-
ıgınıızı g .. ·· 

aeçkin oruyoruz. Gerçek en 

k 
•maçlarımızdan henüz 

uza tayıı M 1 
ı•v k · eın eket daha gen
ıge avuş b nıamıştır. Fakat bize 
u genligv i vaad d .. 1 • 

ı .. e en gun erın 
ge edce2ınÖe sarsılmaz inancımız 
var ır .. .. 

1 
•• numuzde yükselen 

be~er erın her biri tükenmez 
arer üın•d k 

ı aynağıdır. 

ilk arttır 
haftasın b nıa ve yerli malı 
memlek ar aşlandığı günlerde 
hanıbaş~ ınd ekonomik durumu 
menıizde a~ ı. Tecim denkleş
kosko b~ç yarası gibi duran 

ca ır k 
yayı korkunçaç~· vkardı. D~nb: 
ıarsnı v ır asırga gı ı 
b' . aga başlıyan buhranın 
ııı Yere 

kulabiJird' sermesinden kor-
aayd .. ı. Y erh malı olarak 
ür.. 

1

1gı?1•Z şeylerin çoğu toprak 
un erıne .. h 

toprak .... mu~ asırdı. Hatti 
d urunlerı bile memleketi 
oyuranııyord Ek - . . . d d u. megımızı ı-

§alr an getirdiğimiz unlarla kar
§ı •yorduk S" .. k de . . · ozun ısası, gerçek 

Y•rnıyle tarım memleketi ol-
madığımı .b. b" z gı ı endüstriye de 
ır hayal tepesi olarak bakı-

yorduk. Milletin bankalardaki 
mevduatı ·· . . . 
b .. guvenımızı artbran 

ugunkü y k· 1 d ta d uı e un ar an çok uzak-
y ı.. usal paramızın istik

ran ıse h ·· h 1 enuz sağlanmamıt 
u unuyordu. 

Devlet ilk 
beyazlar amaç olarak üç 
• t" egemenligini kurmak 
ıs ıyordu B 
hayal · unu erişilm~z bir 
bü ük saya?lar az değildi. Zira 
.: kapıtalı olmıyan Türkiye 

g~.~ fakir bir memlekette bü
yu endüstri ku 1 b"I' . d'? 
B . . ru a ı ır mıy ı u ,, • 

ıçın gereken milyonlar 
nereden bulunacaktı ? 

lık· 
ıc· 1

•
0 yanılan nokta Tür-

d1>_enın fakir bir memleket ol
ugu idd' d o-

b k 
ıası ır. unyamn en 

ere etli t k ·ır opra larına, en çe-
!~hıi~op{ak ~ltı zenginliklerine 

0 •n hır memleket fakir 
ıııayılaınazd V 1 - -,.,,i .': ~r ıgımızın dege-

b.l·d·. enerıılerımizi kultaftmayı 
ı ıkte 

ı 
0 sonra zorlukların yı-

ttlmanıa · k-
i.. sına ını an yoktu. lm-
~iinsııları k . b" k yenme te benzersız 
ır udret sahibi qlan şefler 

ve hepsinin başında Atatürk 
bı .. 'ı b. ·ı l ... ır ı erleme yolunu açtı-
ar. Arttırnı l ve yerli malı 
~aftası böyle ı,ir ülküden doğ-

u. O günden beridir ki. en 
ç?.zülmez sanılan düğümler çö
zuldü. Yer yer yükselen fabrika 
bacaları "Kendiııe ·· d"' -. . guven,, o 
vııın birer anıtı oldular. Geçen 
yıllar içinde, Türkiye, arsıulusal 

- Sonu 2 int·ı sayfada -
lllileY.k.•'I. :&1.1Ct~ 

"Dahilde esaslı maddelerin fiyatını ucuziatınak hükiimet için 
Başlı başına bir ekonomik siyaset olm:2ftur,, 
paramız üzerinde endişemiz yoktur. Bu memlekette saklanacak 

Para, kıymetine güvenilecek para Türk parasıdır 
Milli 

Ankara, 12 (Özel)- Altıncı ve dıtarda satmak için yetit- geçen seneden daha az olmuş-
arthrma ve yerli malı haftasına tirdığimiz mallar lrlfi değil- tur. Bir aralık bizim ihtiyacı-
bugün Halkevinde yapılan bü- dir. Bilmem kaç aenedir iki mıza yetmiyecek gibi bir endi-
yük bir törenle başlandı. Baş- misli mahsul almağa çalışmalı- ıe ve telaş da olmuşdu. Tahmi-
bakan ismet lnönü çok alkış- yız demiıtim. O saman malin- nimize göre, mahsulümüz kendi 
Ianan söylevinde memleketin rın çokluğundaıı ~ fiatların ihtiyacımıza yetecektir. 
ekonomik, fin_ansal ve tecimsel düşüklüğünde• ~~yet edili- BELLi BAŞLI MADDE-
durumunu büyük bir açıklıkla yordu. Seae~eı:bu3 iyi fiatle LERI UCUZLATMAK 
izah ettiler: "Bu haftanın baş- ve çok aiı~ ile yetiftirdiğimiz " Bu ıene dahilde belli 
langıcında bugün ~öz söylemek, mallar kafi gelmiyor. Gelecek başlı birkaç maddenin fiabnı 
memleketin ekonomik vaziyetini senelerde fazlu mahsul yetiı- indirmek için hükumetin mO-
açık ve umumi su ette mutalea tirmek işinde mllsbet neticeler dahalesi hissedilecek netice 
etmek benim için, hükümet istihsaline gayret etmeğe mec- vermiştir. Tuzda, şekerde ve 
için memlekete imtihan vermek bur olacağız. çimentoda hazineden fedakir-
demektir. Ümid ediyorum ki FIAT KONTROLÜ lıklar yaparak fiat kontroln 
bu seneki hesaplaşmayı da "Mühim bir meseleye işaret yapıldı. Bunların memlekette 
geçen seneler gibi eyi, bayırlı etmek isterim. O da fiat mea- kolayca, bolca ve ucuzca sar-
ve memnuniyetle geçireceğim.,, elesidir. Pamuk, ipek ve yün fedilmeleri için çalı~tık. 
dediler. içerde beynelmilel fiatlarden Dahilde esasla madde-

Başbakanın bundan sonraki pahalıya alıyoruz. Pamuk, ipek lerln fiallnı ucuzlatmak 
sözlerini ancak not edebildiğim ve yüne verdiğimiz para arsı· HUkOmet için başU baş1-
kadar hulasa olarak bildiriyo- ulu1&l piyasadaki fiattan fazla- na bir ekonomik siyaset 
rum: "Gelecek sene, şimdi dır. iptidai madde fiatJarınm olmuftur. Bunda hazine 
alacağımız neticelerden daha yük.ek olması karine alıpn tedak6rhk göze almıt 
parlağını alacağımıza şüphe bir ekonomi dojru olamaz. Be- olsa blle yeridir. Zira 
etmiyorum. Elimdeki notlardan Başbakan Söylel•ini verifkeR hemehal mallar çoğalacak Ye lstlhllk o nlsbette erffl. 
memleketin ekonomik faaliyeti sene 80 bin ton mahsul alan- Ayni veziyeti incirde de bulu- fiatlar ucuzlayacakbr ki lıarice ilk seneden bu kader 
hakkında malümat arzetmek mıştır. Fiatın ayni nisbette yoruz. satlfla fiatlanmız daha tutumlu parlak netice alaceıımızı 
isterim: kalması mahsulün kıymetini Bu sene istihsal ettiğimiz olıun. Bizim memleketin ipek zannetmiyorduk. Şeker 

DEVLETiN MÜDAHALESi muhafaza ettiğine, ahcılanmızm tütün daha fazladır. Fiat düş- yetiıimi daba fazla elabilir ve tlatının lndırllmeslne mu-
"Bu sene harice çıkardığı- arttığına delildir. Harice yap- memiştir. Geçen seneki fiat- olmalıdır. kabll yUzde yirmi bet 

mız mallar miktar ve fiat iti- tığımız satışlarda yalnız mah- lardan fazladır. Pamuk, yün. EKINlMlZ derecesinde fazla lstlh-
b . 1 geçen seneden daha az sulün kıymeti değil, devletin tiftikte vaziyet aynidir. Çıkar- Belli başlı airaat mıahaülle- ilk olmuftur. Ucuzluk 

da~
1!1 ed h f Jadır. Mesela piyasaya müdahale edip tedbir dığımız malları eyi fiatla ıata- rinden sonra ekinden bahse- polltlkası taklb atmak ne 

egı a a az f d 1 b·ı· S k · · b d d v • Ba k. · · - ·· G en sene 50 bin bu almasının ay aıı o muştur. ı ıyoruz. atma ıçın, ura a ecegım. Hile e mımız - Sonu 6 mcı sayfada -uzum. eç .. .............. YiiD8DiSi8Dd8""""dUrum··•HHO•H•HHrayya·~ .. Piyangosu 
Partiler arasında gürültüler 

Ediyor. Venizelosun bir mektubu 
Atina 12 (Ô.D.) - Si- ~ "'-r-"'"" ::; .. bir kurul için seçim yapıl-

devam 

yasal du~m daima cok ka- "··. ~, , ~ masını istemiştir. Bu seçim 
nşık bulunmaktadır. Halk- ne gibi usulle yapılmalı ve 
çıların isteğine cevab · Mart veya Nisan ayından 

· veren hükumet ulusal ku- geçe kal~amamahdır. Se-
rulu yakında toplanmağa çimin özgür olması için 
çağıracağını bildirmiştir. B.Sofolis bazı ilbayların ve 
Fakat bundan önce baş- polis direktörlerinin değiş-
bakan B. Demercisv pa~~i tirilmesini de istemiştir. 
başkanlarile yaptıgı g~- . . " 

1 · b•t• k · e B, Demırcıs bugun 8. 
rüıme erı ı arme nıy - . _ .. .. 
t
. d dir B bakan bu T eotokısle de goruşmuş-
ID e · aş B K f d · 1 görüşmelerin neticelerini tür. Yarın . a an ans e 

· bildireceği bakanlar ku- ,. görüşecektir. 
- rulu ise gelecek haftadan Atina 12 (U.8.)-Haf-

önce toplanamıyacaktır. talak "Nea lmera" gazet-
Verilecek kararlar kralın esi B. Venizelostan bir 
tasvibine verildikten sonra telgraf almışt· r. Bunda, 
başbakan tarafından ilan rejim meselesi hakkın-

edilecektir. da çıkan mektubunun 
Kabinamn ulusal kuru] doğru olmadığını hildir-

önüne çıkıp çıkmayacağı: miştir. " Nea lmera ,, da 
na da daha karar veril- çıkan mektup şöyle 

memiştir. B. Caldaris idi: 
Liberal partiısi başkanı B. taraflı olan ve Cumuriyetçi par- " ... Kimse Kostantini benim 

Sofolis başbakan B. Demircisle tilertn iştiraki dışında toplan- sevdiğim kadar sevmemiştir. 
görüşerek şimdiki karars;zlığa mış olan bu kurula meşru bir ve 1909 dan sonra onu ve 
çabucak son vermek geregini karakter vermek olur. B.Sofolis prensi benim kadar kimse hi-
bildirmiştir. Hükümetin ulusal ulusal kurulun dağılmasını ve maye etmemiştir. Esir olarak 
kurul önüne çıkması yalnız bir Ana Y asavı tadil edecek yeni· Sona dördüne.Ü sdi/nk 

-·-·-Bugün kazanan numaralar 
~~-----------.... --------~~---

lstanbul, 12 (Özel) - Tay
yare piyangoıunun ikinci ke
tidesine buglln de devam 
edilmittir. Kazanan numaralar 
aynen şunlardır : 

25351 No. 
12000 L. 

Bu numaranın yedi yüz elli 
aıağııı ve yedi yüz elli yuka
rısı sonu 1 le nihayetlenen bi-
letler ikişer lira amorti ala
caklardır. 

2500 lira kazananlar 

24615 9055 
1000 lira kazananlar 

16836 2722 
500 lira kazananlar 

19386 12311 21167 7237 12361 
7882 29948 24629 9091 16495 
1789 15189 13289 5348 18724 

22165 21873 1170 10084 
150 lira kazananlar 

10408 14704 7228 9746 20611 
28197 13646 28056 24671 1916 

( ltitjen çeviriniz ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zorlamaya kartı tedbir 

Özel Şofaz ltalyada Şö az santralı 
Man M11ttllo - Roma 



Tarihsel 
Bir haftanın 
Millete yüklediği 
Ödevler .• · 

- Boş tarafı 1 llıd say/ada -
tecim denklePnesini, ~ heyiz· 
lan btkimiyetiDi Ye almal 
paramızın anılmaz istikra· 
nnı kurda. Ve Mı ı la .. 
yetmiyerek ı.... ibtif~· 
lanmızı •11-Y• mdl.lrl 
kollaruu geDitJettikçe ıeQİfletti. 
Artbrma lıaftamaın hızlandır
clatı bir gayretle am..I banka
lım•zda meftlut yektnlan 
bugiin göğallmüzll övlnçle ka· 
butan bir dereceye vudı.An
cak ba sayededir ki iş buakua. 
Sllmerbank ve diğer bankala
nmız endtı.trimizin genitleme• 
siade kudretli birer kaynak 
olmutJardır. 
Şana inanmak gerektir ki iç 

pazarda canb bir hareket uyan
dırmak, işsizlik deailea afetin 
k&ktinli kazıyarak memlekette 
genlik havuanı estirmek için 
bu arttırma ve yerli malı haf
tasının güttliğli büyük amaç
lara canla başla sanlmaktan 
10nıuz bir gilvenle çahımaktan 
bqb çaremiz yoktur. Milletin 
yerli mallanpa olan sevgisi 
fUUrla bir surette kaklqtikçe, 
baglnden yannı dlflhıerek 
bukalanmızda mevdaabmız 
artbkça daha çok seYinçli gün· 
ler g&recejimiz muhakkakbr. 

••TJE.•• :mlllst:n. 

Hava gazı 
• 

••••• 
Fabrikada yeni 
Tesisat J apılacak 

8llZ tlr.tlwl ucuzlablacak 
Belecli1• reilıi doktor bay 

&.ket cllm hn• gaza fat.ri-
1ır._ plerek te-..m tetkik 
ey.lemiftir. 

Haber abaclJ;ıu gire min· 
tasam balom neticainde hava 
rui kalorili y&zde 25 aiabe
tiatle artmafbr. 

Baaun aeticai olarak ru 
fiyatleri de halkı memm 
ecleltUecek derecede acmlab· 
lacakbr. Bundan ltqka hava 
fUl tuiabna yeni bir ocajm 
..... ilATai tabrrlr etmİf Te 
llanm için Loatlra ile malla· 
bereye ltaflanmıfbr. 

• 9 •• F •'I" • 

Meldepllen tabak 
çellnır mı? 

Hacı Sadallah sokajmdeaki 
Musevi yetim mektebine belir
siz bir hırllZ Kİnnit ve çocak• 
lara ait 61 adet çinko tabak, 
3 Hrahk çikulata ve bir bayrak 
çalm11br. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1!2991 15218 15958 17392 14500 
110825 2576 12574 12008 4018 

251 21107 26704 6857 16544 
'10689 5127 10650 28888 15686 
ııoı69 tı848 

ŞBBiR B&BBRLBRİ 

B. Kri~pin'i yaralıyan Dividans karşılığı mallar 

!~~~~ ~~1:1:.~~~.~~~~ !~~..":!!~.~ ~J?~ .~.aran 
fürikası itlebne ıeft Krispilli tarafı da deredir. Bütla teıti- ıabesiM ttıl• Wr puda ec- 2 - Alelitlak faiz Ye di-
w•ce e•ine giderbe .htçalda heb idare eden Emniyet mi- nebi firketleria flliz, dividan vidant mukabili olarak IMm-
Gt ,.riaM&ea ağır surette ,arala.- dür muavini bay bmail dir. ka'flbiı yabancı memleketlere dan b6yle yapılacak mal 
yuak kapa Çorumlu deli Meb- 'Mebmed tav•da saklı bu- ihraç edecekleri mallar hakkm· jbracatının kıymetlerinin tak-
media Kaahçe1111ede arabacı luaduğu yerde Jakalanmaş ve da heyeti vekilece alman karar diri 18121935 tari!ı ve 21 l 
Bekirin laayvaa damında ya· kendisini ba evde sakhyan Be- aareti glnderilmiştir. Bu kararı· sayılı kararname h&kümleri da· 
kalandığını dünkü sayımızda lcir de tutulmuıtur. Mehmed ehemmiyetine binaen aşağıya bilinde takas tetkik heyetleri 
yUIDlftık.. Mebmed ve Bekir iaticvabında demiftir ki: aynen ko,matı faydab bulduk: tarafından icra olunur. 
dla adliyeye werilmiflerclir. - Kriepin beni itten çıkar- 1 _ Faiz we kazanç hiueleri 3 - 2-2949, 2-3197, 2-3033 

Tahkikata göre Mehmed mışta. Parasız ve aç kaldım. mukabili olmak üzere 212949, ve 2-3212 sayıla kararnamelerle 
nk'a gecesi Kmpini yaraladık- Kendisine liç d6rt defa mOraca- 213197, 213033 ve 213212 eayıh alAkadar şirketlerin ihracına 
tan sonra Halkapmara kaçDUŞ at ettim. Bana ya it veyahut kararnamelerle alikadar şirket- mezun bulunduklan hayvanların 
ve geceyi Halkapınar' daki memleketime gidebilmek için Jere verilen ceman l ,S92,000 menıelerinin cenap viliyetleri 
köprü albnda geçirdikten on Jira ve mesini kendiline olduğunun alikadarlarca Mer-
so11ra ertemi gh yan;ın yerin· rica ettim. Ne it ve ne de para lirahk Hayvan ihracı me· sin tak~ı tet~~ hey.et~ nezdin· 
de bot ve barab bir evin tava verdi. Vak'a gecesi tesadftfen zuniyetine mmteniden 1936 de tevsık ettinJmesı lazımdı.r. 
nına çıkmıf, burada aç ve su- evinin yanandan geçerken tek- takvim ıeneai iptiduma ka· 4 - Yukanda sayılan zık· 
saz olarak iç gtin saldan- rar kendisini gördüm ve yine dar yapalacak ihracat bedel- redile~ kararnameleri~ verilen 
mıştır. bu isteğimi tekrarladım. Bana lari bu •irketlerin bance öde- mezunıye~ere müstenıden .Y~-

Bir gece bu saklandığı yeri defol oradan dedi. Ben 
1 

mek mecburiyetinde bulunduk- pıla~k ıbracat . bedeller!nan 
de terkeden Mebmed, Kanlı· zaten p,uasızhktan perışan lan faiz we dividantlerine takdı.r kıymetle~• tab~ısen 
çeflllede arkadaşlanudan ara- bir ba&cle idim. Hakaret mahsup edilir. Bu tarihe b· Meraın takaı tetkik heyetı ta· 
bacı Bekirin evine iltica eh••ı görünce hadimi kaybetmifiın kadar lndJ.n•lm•yan •e=i~• • ::fı:!an yapıhr. 
ve orada kalmııbr. Mehmedin ve bıçaiı çekerek onu yara· y • E k f k 
tutulması için zabıta bütiln is- laclım. Makuchm 61d&rmek enJ V a an un ll 
tasyoalarda ve yollarda tertibat değiJcli. Ôld&nnek istemit ol-
almıtb. Evvelki gece sivil polis uydün fena bir yerine nrar 
memurlarından bay Avni Giller lldlrtlrdlm. 
Mehmedin saklandığı yeri CSi- Din Mehmed ve Bekir ad-
renmit ve bunun üzerine muh- liyede isticvab edildikten sonra 
trhtelif merkezlerden lüzumu tevkif olunmutlardır. Tahki· 
kadar polia getirilerek ev sarıl kata de•am olunacaktır. 

Arsıulusal 
Fuvar komite dün 

Toplandı 
936 Y ah Arsıuluaal F uvarı 

komitai diba belediyede Şar
bay Doktor Bebcet Uzua batbah.... topla••t we ,.mı 
yıl panayın aazırhldan etr.,.-... 
da gör6ımeJerde bulunulmuş
tur. Bay doktor Bebcet Uz 
Avrupaclaki tetkikab etrafaida 
komiteye izahat vermit ve ye
ai '9kilde çahpnalara daha ge
Dit mikyalta b.tla••lfbr. ...... -

Vilayet 
Umum meclisi 
Villyet ..... meclisi mart 

a,mcla toplanacakbr. Bu yıl 

Şehir meclisi 
Şubatın birinci günü 

top:anacak 
Şebir meclili tubat ayının 

birinci aiinü toplanacak ve 
yeDİ yd bldçesi üzerinde ka
rarlar alacakt r. Yeai ,.ı bicl
çesinin timdiden bazıtlanma
sına bqlanılmıttır. 

A fi 1 8 111 

Evkaf müdürü 
BugUn Ankaraya gidiyor 

VilAyet evkaf mftdOrü bay 
Halim Baki evkaf genel direk
t6rlüjilnün vuku bulan daveti 
&zerine bugün Ankaraya gide
cektir. 

• •• • • • •• • 
Bulaşıcı hayvan 

Hastalıkları viliyetçe kay kalkınm .. için 
çok &aemli hareketlere baar· 
)anılmaktadır. Bunun için viJA. Bir yıl içinde vilayet dahi· 
yet büclçesinde mübim mile- linde bulqacı hayvan baatahk-
tarcla tahsisat aynlacakhr. ları vaziyeti hakkında bir ra-

' ..... ,... por hazırlanarak gönderilmesi 

Mı•ııet mektep)erı• Ziraat Vekiletinde11 baytar mü
dürlüğüne bildirilmiıtir. 

M~rttakap.annyor Viliycl- ~~cümeni 
Millet mekteplera Mart aym- . . . • 

da kapanacak va imtihan yapı- Villyet da11111 encllmenı dün 
lacakbr. imtihanlarda muvaffak öileden evvel ilbay Fazlı Gü-
olanlara Millet mektebi şaha- leç'in baıkaııhpda toplanarak 
dataameleri verilecelLtir. geç vakte kadar çahşmlf ve 

Bugünden itibaren Jlleriyete giriyor 
Kanuna medeni mucibince 1 yan bir vaziyet ihdas ediyor• 

yupılmaaı lbamrelen vakıflar du. (bu gibi vakıf mallarda 
kanunu senelerce silren uzun mal sahipleri bu mallann hakiki 
hazırlıklardan ve incelemeler· sahibi dejildi bu hisse vakıf 
den ıonra Kamataym 5 Haıi· idarelİlle aitti.) 
ran 935 g&nll celsesinde Yeni çiku kanun icareteya 
kabul edilmişti. Nepi tari- ve mukataalı malların taafiyeai 
hinden 6 ay IOlll'a hak- husuıunda çok genif hükümleri 
mii ylıiimeie bqhyacak olan ibtiva etmektedir. Buna gire 
ba kanun 13 klnanuevvel 935 senesi tabakkukuaua (20) 
193S Cama aiialindea yani misli bir taviz mukabilinde 
bulladen ib°baren meriyete bu mallann vakıfla allkası ta-
g~lyor. Ba kan• 10D zaman- mamiyle kemecektir. Ba taviz 
larcla çaba kaaaalann en önem- topclaa ödendiği takdirde yiiz-
lileriadendir. Valaflann nevi- de bq endirme yapılır. Ve• 
leri, idare uzavları ve kontrol gayri menkultln mUlkiyeti ma-
mercileri, hukuki ehliyeti, mal· tuamfı adıu derhal tapuda 
lan ve vakıf şartlann1n değiı· 
tirilmeai, mütevelliler ve vazife
leri hakkında bu kanunda çok 
etrafh bükOmler vard1r. 

Bu kaauna göre merkezde 
bir batkanla tiç üyeden mi· 
rekkep genif salahiyiyetJi bir 
idare heyeti kunılmuttur. Bq
kaa •e Oyeler Hukuk veya Miil· 
kiye mezualarmdan ve devlet 
iflel'inde bilıi ve ıörilleri ile 
taıuıu:nlf olanlar arasmdan ba
kanlu kurulunan karariyle ata· 
naraklardır. 

Vakıflar umum müdürü bu 
kurulun tabii üyesidir. Kanu· 
nun en mülaim humiyetlerin· 
den biri vazife ve prtlannın 
yerine getirilmetine maddeten 
iaakin kalmıyan vakıflar da bu 
vazife ve şartlan değiştirmek 
içia idare mecliaine uWüyet 
verilmesiclir. 

tescil olunur. Bu tavizin be,te 
biri peıin ve geri kalanı d&rt 
yılda d6rt mllsavi taksitle de 
ödenebilir.Bu takdirde mlHkiyet 
mutuamfı • adına tescil edil
mekle beraber ıayri menkulün 
tamamı ~eri kalan taksitler 
için birinci derecede ve birinci 
sırada ipotek sayılarak tapuya 
böylee9 kaydolunur. Taksitler 
için yftzde bet faiz yüriitillür. 
Bir taksit zamamnda ödenmez
se geri kalan taksitlerin tama
mı muaccel olur. 
m61kiyetin matasarnfı adma 
tetdlinclea itibareo mukataa 
ve icara almmaz. 

100 lira kazananlar Laburatovarinşası 
4230 28548 19173 23416 17340 Şeb. l d • 'ril k 

bir çok kararlar almıftar. 

Çiçek aşısı 

S..dan IMafka icareteynli ve 
mykataalı valafmallann taafiye• 
si ~ çols ileri ablm11 bir 

Bu kanunun hükümleri yü
rümeğe bqlaclıktan sonra nıu
kataah veya icareteynli sayri 
menkullerin ta.izleri tamamen 
nkfa verilmedikçe o mallar 
nzerindeki temliki tasarruflar 
tapu iduelerince tescil oluna· 
miyacaktır. ı 

9299 18507 25684 4743 27309 ıt .er e mp ~ı ece 
i.9,79 25156 254 4186 7312 olan Zıraat vekileti hayvan 
Q6797 25613 130S6 23748 hrfzıııhha laburatovan için bu-

Ziraat wekiJeti Pendik llbor
vatavanndan baytar mildirlil· 
iline iki yilz santimetre miklbı 
senunlu çiçek qası gelmiftir. 
Çiçek bastahklanna karşı hay• 
•anlara tatbik edilecektir. 

~71 20669 21411 3116 6931 ıünlerde vilayete havale ıel-
115418 19'l13 1~ 13969 14529 meai beklenmektedir. Havale 
ım5 21193 86St 26518 262s1 seJir se&.ez inpata batlua-
3828 22118 12135 14168 2445S caldır. 

.17864 2'l336 9945 

50 lira kazananlar 
26691 17162 26133 2375 4646 
11851 16802 19707 13663 21640 
12373 12420 9826 25010 550 
~3674 

Yirmi bia lirUk ltnylk mi· 
klfab bsananlar 

5524 1807 11145 17129 9522 
1 3989 266 15284 '650 14843 
,19301 1033 12096 25307 18841 
ı2S236 7912 9643 15339 4524 

1679 2!06 4711 730'l 26309 
29413 232S3 7657 17210 6014 
16457 15201 20038 27574 13590 
\ 7478 6034 6748 11544 6819 

EL HAMRA Sinemasında 
Telefon . a97a 

BUGÜN 

Gönül Oyunları 
Ea aeı&. mmilıi ve çok zevkli, ejlenceli, aeşelı bir mev• 

Zil ,Werea bl,iik film_ 
8q rollerde : Almaayanın en çok sevilen yıldızlan : 

ADOLF VOHLBRük - RENATE 1MüL
LER- GEORG~ ALEKSANDR 

Aynca : PARAMUNT dlinya havaclialeri ve Berfin .... 
fonik orkestrua tarafından W 'in Tanbauer uvertliril. 

a.W.clar. 
lcanteyn ve mukataa unll 

tuarrafa taJin ve İfkA) edea 
ve baglbab telAkkiline uymı• 

Teminat 
Mektublan 
Bndu 10•ra bankalar la· 

nfmclaa verilecek teminat 
mektablan llzeriacle temiaaba 
U.ri İf için verilmekte olcla
taa• ra.terilmelİllİ ve o te
minat mektubmaaa verildiii 
tarilae . kadar olaa teminat 
mektablan yekanm. da İfa• 
ret eclilmai fiaana balwalaila· 
dan ıehrimizdeki allkadarTara 
bildirilmittir. 

Eerar bulunmut 
lkiçepıelikte 22 uyıh kah· 

vede oturan Mehmed otla Na
riddinia üzerin~~ 7 ıram earar 
bulaaarak hakkmda lwamt 
muameleye bqlanm'fbr. 

Kanunan diğer maddeleri de 
bagOnkü ibtiyaçlan kar11hyan 
esaslı bilk&mleri ihtiva etmek· 
tedir. 

Dk mekteplerde 
IJilamum ilk mektepler bir 

klnunusani 936 tanhiaden iti-
berea clenlere sabahleyin 8,45 
de bqlıyacak fiç ders yapbk· 
tan ıonra 12,10 öğle paydoıu
na çıkılacak,atledenıonra 13,30 
baf1ıyacak 15,10 tatil ola
caktır. Derı aralan 20 daki· 
kadan 15 dakikaya iadirilmiftir. 

••• 
Suatall çakı 

Kemer merkezinde yapılan 

aramada terzi Recep ofla Ali 
Rizaaın iizerinde bir sustalı 
çakı bllluauak zabıfaca alm-

- mıfbr. 
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KOŞEMDEN 

Söz Söylemek 
Hayli bir hünerdir, ya 

abbverecek şeylerden değil 
Hani her Yititin bir y 
yimesi var derler, herkesin 
söylemekte kendine mahsus 
tarzı vardır. 

Kimisi; bellİla sibi koyua 
knal .tmle...a Wilinden 
Bel mkdt 4inl-esini 
kiwisi de bir ...._du mu 
vakat dialer, ne uat, ll01~ 
söylenir .• 

Ben bualann içinde ne ç 
lerine rastladım, ve siz bu k 
rete sabib olanlardan nicel 
dinlediniz, metlerini, zemle 
daydunuz. 

saz saylemek, meram a 
mak çok ehemmiyetli bir 
attır. içtimaiyat siyasiyat 
minde kuvvetli nabkalari 
hislere, ruhlara hitap edip 
ve buruıa getiren dehalara 
uzatacak değilim. Banlar h 
ayn bir mevzu , hem de a 
bir ilim sahasıdır. 

Benim ele aldığım 

bambaıka tiplerdir. 
Geçenlerde birkaç 

bir yolculuia çıkmqbm. 
derken tren komparbmUUD 
lzmirin maruf simalannclan 
risiyle karşılqtım. Açb çell 
sini. yumdu g&zthll, fakat 
g&zlinl açarken biz çen 
yummUf, glzGmthl açını .. • 
Aman ne talakat.. Hani 
ben o l~flar, o manular 
rinde iki çift bir 
saz s6ylemeğe ç:antı...-

•tzımıza, yBz0m8ze bulaıb 
koruz ortaya.. Herif öyle 
lattı ki, ehi Ne bende t 
kaldı, ne yabancı yolcular 
hele bir de maskaralığa clafdl 
ca kasıklanmızı sıkbrmak, 
nemizi uğufhırmak, kuru 
gırtlağımıza çare bulmak 
rana tirdik.. Gelirken; taııı...-ı 
mi nedir? bilDıem yine ~ 
birisine rastladım, yol bana 
geldi. Dinledikçe zevklen • 
dinledikçe gtıldOm, dinledi 
dinledim... Allah varyal evi 
geldiğim zaman duydu .. 
hiklyeleri bir de ben anlat 
yım kanma, çoluğuma ç 
ğuma dedim, ne gezer ... 

Kendi anlatışımdan k 
ııkılmağa baılaclım, hikiye a 
ni hiklye idi, fakat yalnız 
ni değil etrafımdakileri de 
np geçiren bu iki adamm 
kiyeyi, lafı canlandmşlannı 
türlü beceremedim. 

Bu bir dadıhak . • Bak 
nız : En adi ve her vakat 
diğiniz bir- nükte, bir fıkra, 
hikaye onu anlatmağa, y 
mağa kudreti olanlann ai 
da baıka kudretletle mey 
çıkar. Hiç bir zaman güJ.mooır:J 
ğini& ba ıeylere karşı ıruıımt~"': 
patlanınaz. Bakanımz : Her 
man dinlediğiniz, okud ... w1r11• .... 

bir hangi men:u söz s6yle 
kudretine sahip olanların • 
zında canlamr, canlanır, 
nır da size evvelden hiç r 
noktalar kocaman ve esaah ıe 
ler olur, ruhunuza, hafı 
biitiln kuvvetile ıiner. 

Dün gece bu kudretin 
kemmeJiae salıip olan ve · 
bqka bir P. bqka bir 
zamda bildireceğim bir de 
iç, d6rt saab farkına va 
dan geçirdim, eYime geld· 
zaman matadımı p11rdı 
kadın m pfh. 

• •• 
Bir de banaa aksi v 

can sıkar, amaa allalı bı 
da kurtulsak hiui veren 
talakatli kimseler vardır. IG 
lim kellim layanfa boyuna si. 
lerler, tekrar ederler. Ha 
olsun bunlara ömriimde ça 
dım dersem yalan olmaz, 
tahamm61 edemiyeceğim 

lelerine sarfedece;im vakıt 



Sahife a 

KADIN iSTERSE Son Telgra:f Haberleri 
Yazan. ; ~eb:la ~ilg:lıı , .............................. ..... 

Edebi Roman Sayı:44 
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Amma garib hufacaksınız. Ben onun peki 
Deyişine de, hayır deyişi kadar kızıyorum 

Sunanın hırsından yüzü renk 
renk olmuştu. 

Genç kadın titrek bir sesle: 

Suna şimdi hayretle bu basit 
kadına bakıyordu. Bütün me
ziyeti giize likten ibaret sana
rak öyle güvenle çocuk iste
meyişınin mazeretleri~i anlatı· 

yor ve sanki kocasına etini, 
vücudunu sattığından şikayet 

Tayyare hücumları devam ediyor 
Italyanlar Adis-Ababayıda bombardıman ve 
Habeşler de mitralyözlerle mukabele ettiler 

Yalvarmm danlmayınız ve 
doktor beni dinleyiniz, öyle 
sandığınız gibi bir günahın izini 
ört bas edecek hiç bir suç iş
lemiş değilim. Ben sadece genç
liğimin güzeJJiğin zevkini sür
mek, çocukla ömrünü tüketmek 

Ric'atlarını tehlikede gören ltalyanlar taarruzlarını durdurdular 
Adis-Ababa, 12 ( Ö.R ) -

1 
da getirmek iıttiycn ltalyanlann olan Dijimma ve Aouroussis' J kahve sevkiyah normal suret-

Italyan uçakları Habeşlerin planlarını engele uğratmakta- deki Habeş kuvvetlerinin tah- te yapılmi\ktad1r. 
üzerine şiddetli bir bombardı- dır. didine Rlaruz bir vaziyette bu· Habeş memurları Habeş kı· 

ederek kendini acmdırmak is· 
yordu. içtimai hayatın bu acıklı 
felaketi yine onu düşündürü
yordu. 

man açmışlar ve onu müteakib ltalyan uçakları gece pro· lunmaktadular. zılhacına yardım etmek için 
gayet alçaktan uçmağa başla- ecnebilerden iane toplamağa 

istemiyorum .. 
mışlardır. Sığınmak için bir çalışmaktadırlar. 

Suna hayretle kadına bakb: 
- Evet istemiyorum, çünkü 

yer arayan Habeş kuvvetlerini Adis-Ababa 12 (A.A)- ltal· 
Genç kadın doktorun sükfı· mitralyözlerle doğramışlardır. yan kuvvetleri, rical hatlannı 

doğurduktan sonra bakmak... tunu sözlerinin teessürüne ve· Adi~-Ababa 12 (Ö.R) - im- daimi surette jimma ve Abubu-

O rerek daha bir az açıldı .. nu da süslemek ister. Ona 
paratorun sarayındaki asker- ssideki Habeş kuvvetleri tara-

Siid ninelik, dadıhk etmek is- - Yanlış anlamayımz dok· 
ler mitralyözlerie ltalyan tav· fından kesilmek tehdidine maruz 

ter. Kocam bana ne bir sives- tor, evet kocam beni çok sevi-
yarelerine karşı ~üdafaada olduğu için Ogaden cephesin· 

ler, ne bir süd nine tutama- yor, her dediğime peki diyor 
bulunmuşlardır. Bunu müteakip deki ileri hareketlerini durdur· 

~ıktan sonra... Bugün benim amma garib bulacaksınız. Ben 
Adis-Ababada hayat normal muşlardır. 

1tlerime bile baş edemiyen bir onun peki diyişine de, hayır 
şekle girmiştir. ADIS-ABABAYA GELEN 

hizmetçimiz var,yemek yapıyor. diyişi kadar kızıyorum. Neden 
HAV ASIN iSTiHBARA Ti TAYYARELER 

Orta itlerine bakıyor, ancak b~n de bilmiyorum. içimde hep 
Cibuti, l2 ( A.A) - Havas Budapeşte, 11 ( Ö. R ) -

benim elbiselerimi, çamaşırla· memnun olmadığım bir şey var! 
Ajansmın avtarı, ltalyan uçak- Gazetelerin Asmaradan aldık-

rıau ütüliyebiliyor. Kocan niha- Geçen gün sinemaya gidelim 
larının Aoussa ve Dessie böl· ları haberleTe göre Habeş htı-

yet bir ticarethanede memur- dedim. Halbuki üstüne başına 
gelerinde büyük bir faa1iyet kümetinin lngiltereden sabn 
sarfetmekte olduklarını ve aldığı beş tayyare Adis-Aba-

eler. Kazancı bi!tün gün koşu- O 
bakınca adeta utandım. tü- 0 .. / it f t • ıecı·ı,. · /a ıo··,,., baya aetirilerek montaı'ı ve kurmayca bir haritası yapıl- en a'Yan ay; a .1tne yapı n ... ı • 

Yor ... da yüz elliyi geçemiyor, süz, lekeli bir pantalon! Ben ::!il a_ldığı gibi bana veriyor. söylemesem onu bile lekeciye 

mak üzere buraların fotograf- jektörler yardımıyle Adis-Aba- Mevcut umumi kanaata göre, ilk tecrübeleri yapılmışbr. Bu 
larmı almakta bulunduklarmi badan hareket etmiş olan ve her iki taraf da ahval ve şera- uçakların üçü ağır bombardı-

b•kı bu para nedir? Bere- b • - - ı t"b t · 1 t k götürü de utu e ı emız e -
h 1 b. t 'ht' 1 man ve ikisi avcı tayyaresidir. bildirmektedir. meç u ır sem e ve 1 ıma itin inkişafma göre yeni bir 

e~ ben ev masrafını kısarak miyor! Kızdım, henüz kalivrusi-
eyı Iİ". b 

Dessie'ye veyahut Ogaden harp tabyesi aramaktadırlar. lsveçli ve Amerikalı on beş 
- Uçaklar ayni zamanda cephesine doğru gitmekte bu- tayyarecinin Habeş ordusuna 

b" ,,ıue iliyoruml Senede den gelen şık mantomu çıka-
.: l lll~to, bir tuvalet ve nb atbm. Düşününüz bir kerre 

H b k ti · · b-t·· ·· ltalyanlar Aousse ve Harrar-a eş uvve ermın u un us- Junan Habeş kuvvatlerini araş· iltihak etmiş bulundukları, 

.. 1 .. 
94 bır iki entari en az altı ben böyle şık, özenerek giyi-

-ıh k 1 • •· · b b ı d daki müslüman kabileleri ken-su are e erı uzerıne om a· brmış ar ar. bunların muallim elarak çalış· 

yuzu geçer!. neyim de kocam bir amele gibi 
1 t 1 d G · d- ü H b l ı l di davalarına kazanmak için ar a mış ar 1r. un uz n a eş er, ta yan makta devam edecekleri öğ· 

Şapka,kundura başka.. iitilsüz pantaloniyle yanımda 
ltalyanların kendisine yapmış uçakla11 tarafından görülme- her zamandan ziyada mesai renilmiştir. Bu hava kuvvetinin 

oldukları bütün tekliflere rağ· mek için dağılmışlardır. sarfetmektedirler. Faket bütün ltalyan hava kuvvetlerile bir 
Kocanı b · · B' 1 · A~ 1 d ? d . enı sevıyor. ır şey ge sın .. em ne er sonra . 

kifllllıyor amma ben zorluk çe- Suna acı bir istihza ile: 
men Aoussa sultanı Yayou Ital- ltalyan kolları Ogaden cep- bu teşebbüsleri semeresiz kal- süel çarpışmada bulunmaları 
yanlar tarafına geçmekten im· besindeki ileri hareketlerini maktadu. beklenmezse de son Dessie 

Jorunı. Siz de genç bir kadın - Siz şık mantonuzu çıka-
veya bi k d 

tina ~ylemektedir. durdurmuşlard1r. Çünki daimi Seyyahlar daima Cibuti - bombardımanmm öciinü almak 
Onun bu hareketi Assab ile ı surette Italyanların rüc'at hat- Adis - Ababa demiryolu ile se- için bazı münferid hareketler-b" r ızsınız. Her halde racak yerde kocanızın gün e-

ır genç kadının bu ihtiyaçla- Jik elbiselerini çıkartır, adamlık 
ruu takct:.. d . . b b . ıt- -

Desıie arasında bir yol vücu- lar.m kesmek ihtimali mevcut yahat etmekte ve Harrarın de bulunmaları muhtemeldir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H 
•• e eraımz sanınm. ir ru asma verır, usuz pan-

alb k" b b .....:_ ... 1 en evlenmekle neler talonu da ütülemek için ir 

8
. llnı sanmıştım.. ken..,._ bıl'&lcirdınız... Daha eyi 

illa...... an gizleri güzelliğine ~lmaz mıydı? 
mır biralevle parladı ve de- . - Şey amma.. Kadın her 

valll etti. nedense söylemek istemiyerek 

Mısırda Kral 1923 ana 
yasamnıkahuledecek 

b' - Evet ıizüne inandığım sustu. J t•f •d N • K } 
hı~ arkadaş onun namuslu, ça· Belki kocasının başka kıya- S 1 aya gı en esım paşa a lll 
~ ·~ ve kazancı eyi bir genç feti olmadığını söylemekten vaadı Üzerine fikrinden vaz geçtı 

: ugunu söyledi de... Aldan- sıkılıyordu. _ 
1 

_ • _ 
1 

• 

... ~':!· yoksa... - Sonu Var - Kahire 12 (0.R)- Kabine- hberallerden mürekkep mütte-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K P ı ı ı ~L7TJ, nin istifasmı vermek üzere sa- hit bir cephe teşkil eden fırka 

b l B H b ı • 'de b b k Nesı'm lı' derlerinin bu itt ı hadı neticesi 
ı rıs orsa a er erı ~' raya gı n aş a an 

'"' paşa kralla görüştükten sonra olarak kargaşa11klar bertaraf 
IJiçh • d l ·ı DUn Borsada anlaştığından istifayı verme- edilmiş görülmektedir. Dün 

ır ev ete verı • Yapllan Satı,ıar miştir. akşam ehemmiyetsiz bir iki 
nıesi d •• •• ·· ı d• ~ Kahire 12 (Ô.R)- Kral ta- hadi!'e olmuştur. 

UŞUDU me l UzUm rafından kabul edildiği saray- Kahire 12 ( ô. R ) - Kral 
londra, 12 ( Ö.R ) - lngil- Çu. Alıcı Fiat dan dönüşünde Nesim paşaya tarafmdan yeniden tatbik mev· 

t~renin Kıbrıs adasmı Yuna- 303 H z Ahmed 11 25 13 kral Fuadın 1923 ana yasasım kiine konulması için bir irade 
nııtana vermek niyetine karşı 169 H Alanyalı 12 12 12 50 geri getirmeğe muvafakatı ett· imzalanaa 1923 ana yasası teş-
ıondan suallere demiıtir ki: 142 M J Taranto 11 75 18 ğini bildirmiştir. Bunun hakkın- ri kuvveti olarak iki kurul bu-

-.: hıgilt h&kim ti K h 87 T Debbas 12 12 12 50 daki kral iradesi bugün veya lundurmaktadır. Kabina en 
•da. ere e 1 ns 77 Y 1 Tallt 12 14 en seç yann aetredilecektir. 
he ını he"bangi "'* ebeble 65 S Sllleyınano 12 25 18 Kral bir emirname imza ederek kalabahk fırkadan teşkil edilir 
... rlıangi bir hükimete verme- 62 Kadaifçi z b 12 75 13 25 1923 ana yasasının yeniden tat- ve saylavlar kuruluna karşı 
r~ teşebbos etmiş değildir. 44 Mehmed Ali 13 75 14 bik mevkime konuJma11nı kabul mea'uldür. .... k.................................... 31 Beşikçi z bir 12 50 12 50 etmiıtir. Uluscular tarafından vaktile 
ca ve ancak bir aaathr. Ge- _ 20 S Bencuya 12 12 50 INGILTERE KARŞI reddedilerek timdi kabul edil-
~ gelmez. 86ylelerİDİD çok- 12 A Nuri Mes 11 50 11 50 GELMIYECEK mek ıstenile~ 1930 lngiliz-Mwr 
t P&lavracı da olurlar. Dit- 2 P Paci 9 50 9 50 ittifak muahedesi projesine 
ten vururlar, bottan çıkarlar, 1014 Yekün Kahire 11 (A.A) - Royter göre de Mısır müstakil bir 

·-e~ea atarlar, ·-iiıı yuvar- 46188.6,5 Eski sabt ajanauıdan: k devlettir ve Uluslar sosyetesine 
.. -Y-e.- •629oo·c. U - h• Fırka liderlerinin dün a pm tr r. 1 •fın gen"ıı· •· ile..:..ı· ._. ~ muma aa-, ı · b"I" F k t 1 "it M 

b ..... ' ' • •• z hl hi,. beklenilmedigı· • halde. top an gıre ı ır a a ngı ere ısır-
n_e ilmezler ... Bu mevzu üze· 8 re T d d b 1 hkla rınde k "b Çu. Cinsi Fiat _ maları neticesi olarak bura a a ya ancı ann ve az nn 

· lll k ı/azı yazma • teşrı yap· 600 ton buğday 8 25 8 25 son derece mOhinı siyasal de- korumnaıı için bazı adevler e: aç kGteye girer· amma! 100 A 4 50 4 50 ğiıiklikler inkitaf etmiıtir. Bil- yilklenmektedir. Sudanın ida-
ile nb:~ bkeıti~im slzüTtubahikA!~ 51 M~!~darı 6 6 yOk Britanyanın yakında gayet resi de lngiltereye aittir. Vafd 
b g yacagım.... a aunw, 38 Faıulya 10 10 · biiyilk bir metele karf91nda k h 1 f ana da tahamnüll!??. 4 Nohut 6 SO 6 kal••• ilı.timali vardır. zu.a bir- partisinin o zaman i mv a e e-

V •ızin birisi blyle Ramaun 930 Paı-.uk çekir 2 65 2 65 lqmİf Mısınn 1923 yıhnda &len tin~ .ebep olun bu proje idi. 
glnferinden bir gün camide 125 ba ya Pamuk 42 44 2S Arthar Hendenon tarafından lNGtL TERENiN KANAATi k!2- ç~, qağı demif, yu- 3406 k. Pata.ut 210 530 mlzakere editmit ve o zaman Londra, 12 ( Ö.R) - Mısar 
d "· deaııı, demit oğlu demit ~ ' Vaft partisi tarafından redde- · hid\seleri b6yfak Wr clikkatle 
m~ ıı~lmlara cennetler vadet- p p• dilmiş olan ittJfak muahedena- takip edilmektedir. 1919 ana 
. ıı, ıslimhğıu her tartanı ye- ara ıyasası meıi projesinin kabul edilmesi 
rıne getirene ahrette bir cen- 12-12-1935 karanna cevab vermek mec- kanununa dönüt Mısmn idare-
t1et kötkll verilecejini ve sıratı Abş Satıı buriyetind4; kalacaktır. Vaft sini kolaylaştıracaktır. 
feçmc:_k için batı maınkta, Mark 50 20 50 70 partisi şimdi bu ittifak proje- Kahire, 12 (A•A) - Başba-
uy~ugu mağrıbda Büraklar !sterlin 618 621 sini kabule mütemayil gibi gö- kan Nesim Tevfik paşanın krah 

ver eceğini tebşir etmif, ce- Fr. Frangı 8 28 8 30 rtlnmektedir. Mısır kabinesi ziyaretinden ve durumu izah 
maabn içinden birisi dayana- 79 50 

meseleyi tedkik etmek için 9 etmesinden sonra kabinenin 
mamıt ve kalkmış: Dolar 79 80 aaattenberi loplanb halinde istifası meselesi geri kalmıştır. 
Aı~ Hocam demiş insaf et :::yg:n lireti ~~ ~ ~ ~~ ~~ bulunmaktadır. Hükumet ıimdilik vazifesine 
.. ın vereceği bu bor,ka Büyük Britanyanın 1923 se- devam etmektedir. 

bınınce ona clahbb deyecek lsviçre Fran. 4o 62 40 87 nesi temel yasasının iadesine !( aıire, 12, (A.A) - Kral 
meydan bırakmadın varın doın- Flori• 84 87 85 50 muhalefet etmiyeceii umumen 1993 kanun esasisinin iadesi 
nOn ıeriaini dostlar!! Kr. Çekoılo. 5 24 5 27 zaıanedilmektedir. Vaftçilerden hakkındaki kararoameyı· . 

T il Dl Avstr. ilini 23 50 24 ımza 
O 1 111üfrid naıyonaliatcilerden ve etmittir. 

Galata postahanesi 
Ve nedarı .kayboldu 

lstanbul, 12 (Telefon) - Calata postahauesinin veznedarı 
Hilsnii bir müddettenberi esrarengız bir surette kayıptır. 
Bütün araştırmalara rağmen polis kendisin! bulamamıştır. Bütan 
hesapları temiz ve muntazamd1r. En son olarek Abdullah 
isminde birisile görülmüştür. Bir cinayete kurban gitmes nden 
korkuluyor. Polis araştırmalarma devam etmektedir. 

Ronıanyalı göçmenler 
Kocaili vilayetine yerleştirildiler 

Istanbul, 12 (Özel) - Romanyadan yurdumuza gelen ( 3548) 
göçmen Kocaili vilayetinde yerleıtirilmiıtir. 

Acıklı bir ölüm 
Türkçü. Necib Asımı Kaybettik 
lstanbul, 12 (Telefon) - Erzurum sayJavı Türkçü Necib Aıım 

Bu akıam saat 9 da adadaki evinde ıatlirreeden vefat etmiştir. 
Cenazesi Cumartesi gOnii (yann) kaldınlacakhr. Necib Asım 7S 
yqında ve maruf ilimlerimizdendi. Türk tarihi ve Orhon kita· 
heleri ismindeki eıerleri meşhurdur. 

Ağustos ve Eylôl aylarında vapurlar 
ne kadar hamule taşımışlar?. 

latanbul, 12 (Ôıel) - Tutulan bir iıtatiıtiie göre 935 yıh 
Eylil ve Ağustos aylan zarfında deniz yolları gemilerinin 320336 
yolcu, 35700 hayvan, 9967 ton en• naklettiği anlaııJmııtır. 

••••• 
Kamutay 1 Sjnopta 

Bugün toplanacak Yangın faciasına 
Ankara 11 (A.A) - Bugün K ) d l 

Fikret Silayın baıkanhğında iZi ayın yar ım 
yapılan kamutay toplantısında Ankara, 11 (A.A) - 6-11-
askeri usulü muhakeme ve as
keri ceza kanunlannı tadil eden 
kanun layıhaları müzakere ve 
kabul edilmiştir. Kamutay 
Cuma günü toplanacaktır. 

Celal Bayar 
Ankara döndü 

Ankara 11 (A.A)- Ekonomi 
bakanı Celil Bayar bugün Zon
guldaktan ıehrimize d&nmnı
tlr. 

935 Gecesi Sinopta çıkan yan· 
gında evleri yanan 200yurtdap 
yardım için Kızılay kurulu ta· 
rafından 1000 lira gönderilmit· 
tir. 

Bulgar Kralı 
Yabancı memleketlere 

Oltmlyecek 
Sofya 12 ( O. R ) - Kralın 

yabancı memleketlere gideceti 
haberi yalanlanmaktadır. 



•••••• 
PARDAYANLAR 

-52- YAZAN : Mltel Zevako 

Ne söyliyeyim? Sizi Protestan 
Tanımakta mazurum ..• 

- Belki hayatınızdan daha 
büyük bir ıeyi tehlikeye koya
caksınız... ihtimal 6yle ahvale 
maruz bulunacaksımz ki bizzat 
kendi kalbinizle mtlcadeleye 
mecbur kalacakauuz, o vakat 
sizden oğlum hiç bir kimseden 
ümit etmed ğim bir yüksek 
kalpliliği görmek istiyorum. 

- Ben yalnız sizin için ya
flJOrm. Hayatımı size borçlu 
olduğumu asla lıAhrundan çı

karmıyacağım. Onun için emir
lerinizi bekliyorum. 

- Beni dinle 1 
Bunun üzerine Jan Dalbre 

kendilerini kimsenin dinleyemi
yecegine kal\İ oldutu halde 
gayet vavaş söylüyor, Kont 
Mariyan sözleri işitebilmek için 
de gözlerini kapayarak bütün 
kuvvetini kulaklanna veriyordu. 
Konuşma bir saat kadar devam 
etti. Sonra kont tekrar kendi· 
ıme verilen talimah tekrarladı. 
Kraliçeyi selimhyarak eğilmek 
medi. Fakat jan Dalbre ken
diaini kucakhyarak atomdan 
6pttl: 

- Haydi, git oğlum; AUah 
yardımcın olsun! dedi. 

Deoda odadan çıkarak iki 
jantiyomun beklediği diğer 

odaya geçti. Arkcdaşlannı g6· 
remeyince hemen sokağa fırla
dı. Atına binerek Pari• yolunu 
tuttu. 

Yirmi dakika zarfında kont 
d6 Mariyak yanı Deoda 
Marey köyüne gelmişti. Ka
ranlıkta kont, kapısmm üstünde 
mep dallarile, çalılar bulunan 
bir m fark edebildi. Buruı 

bir han idi. inmiş olduğu sırt
ları muayene eder gibi arka
sına baktıktan sonra durdu. 
Fakat gece pek karanlık oldu
pdan Sen - Jermen sırbn 
llatlinde sim siyah bir bat gibi 
ı&rlniiyordu. 

içini çekti, bu saatte Paris 
kapılarının kapata olduğunu bil
diii için Ruey veya Sen Klod 
da bir yer aramaktansa burada 
sabablamağı tercib etti. Kdm
cmın kabzesile kapıya vurdu. 
Oa dakika zarfında bir köylil 
kapıyı açtı. Paradan ziyade 
lahncının debıetinden ürk6p 
kuvvetine, ocağın yamndalri 
bir masada yemek bazırlatdı. 
Deodanın hayvanı ahıra glttl
rlrlerken dirseklerini masaya 
dayayıp ayaldannı atqe doğ
ru uzattı. Çabıcak hazırlanan 
omlet ipice önünde duruyordu. 
Elini bile sürmemişti, yalnız dü· 
fiinüyordu. 

Kont Mariyak gittikten son
ra Navar Kraliçesi de bir kaç 
dakika kadar odada dftş6nce
ye dalmıfb. Nihayet aklına ba
tına toplamağa J{ayret eder.-k 
çıngırağı çaldı. Bir dakika ka
dar bekledi. Fakat kimse gel
mediğinden tekrar ikinci de
fa daha çaldı. Bu sefer ka
pı açıldı. Alis Dölokes içeri 
girdi. Tath bir ıive ile: 

- Af buyurun, zannedersem 
ikinci defa çağmhyorum. Biraz 
uzakta bulunuyorum da ... 

Navar kraliçesi bir koltuğa 
oturmuştu. Parlak gözlerini 
genç kıza dikti. Alis dö Luks 
bu yakıcı gözler karşısında 

ezildi. Yüreği çarpmağa baş

lamıştı. Nihayet Jan Dalyere: 
- Alis, o müthiş felaketten 

kurtulunca; beni köprüden ge
çirdiğiniz için peK tedbirsizce 
hareket ettiğinizi, arabarlfn 
perdelerini açtığınız için daha 
.ziyade münasebetsizlikte bu
lun~uğunuzu, bana düşman 
olan halkın önünde ismimi söy• 

lediğinizden dolayı pek büyük 
fenalık itlediğinip l4öylemitdim. 

Sözlerini söyl~di. 
- Pek doğru, o vakıt affı

nıu dilemiştim. 

- Alla, size tedbinizlik 
ettin diyerek ben aldanmıı 
veyahud aldatmıı gibi görün
müşdüm. Çünkü ovakıt fikrimi 
söylemiı olsaydim, benim için 
daha fena olurdu. 

Pek ziyade .. raraa Alia: 
- S&zlerinizden birfey an· 

layamıyorum madam ... 
Lakırdılarını kekeledi: 
- Şimdi anlarsımz. Alis, 

Navar sarayı kralisine geldi
ğiniz zaman, protestan mezhe
bini kabul etmek istediğiniz

den kraliçe Katerinin zulmün· 
den kurtulmak için kaçtınız. 
işte aradan sekiz ay kadar bir 
zaman geçti. iyi bir aileden 
oldu~nuz için yanıma almış

tım. Bu sekiz ay içinde sizin 
kalbinizi kıracak bir muamele
de bulundum mu? Serbestçe 
söyle... Emrediyorum. 

Alis biraz metanet kesbe
dere~, 

- Bilakis hakkımda pek !>ü
yük lütüf kirlıkta bulundmız. 

Fakat madameki beni sorguya 
çekiyorsunuz. Ayrtca benim sor 
gularıma müsadelerini yalvarı

nm. Aceba bu lütfünüze kartı 
bir nankörlükte bulundwn mu? 
Sekiz ay içinde verilen vazife
lerde bir kusur mu işledim, 

Güzelliğime rağmen janitomlan 
kandirarak muharebeye gitmek 
ten YAzmı geçird1m. 

Dedi. 
- Ne söyliyeyim? Si,i pro

testan tanımakta mazurum. iş
leri çok mükemmel yapıyordu
nuz. işleriniz olmadığı ve beoim 
de size ihtiyacım bulunmadığı 
bir zamanda hiç olmazsa her 
ıeyi görebilmek için daima 
yanımda ve yakınımda bulun
mağa çal1fıyordunuz. 

Bu defa ittibam o kadar 
afikir idi ki Afis d& L'Oka 
sendeledi: 

- Oh! Haşmetpenah 1 anla
dığım ıey beni hayret içinde 
b1rakıyor. 

- Ne çare anlamakhtınız 
lizım, ancak ea bet giinden 
beri ı&phe etmeie baılaclam.Alis 
aizi seYdiiim için kartımda 
mabcub olduğunuzu istemiyor
dum. Fakat aizdee arnlmakh· 
ğım icab ediyor. Zira bana 
ihanet ettiğinize kaoiim. 

- Kraliçem be:ıi koğuyor 
musunuz? 

Sözlerini kekeledi. Navar 
kraliçesi sadece: 

- Eveti 
Demekle ikbfa etti. Koltuk 

sandalyesinin arkahğma daya· 
nan Afis dö Loks ahk alık ba
kıyordu. Boynunu bükerek el
lerini bitiştirmişti. 

Nihayet ızbrapla içini çeke
rek; 

- Çok atanıyorsunuz.. Pek 
alçakçasına bir iftiranın kdr
banı oluyorum ... 

SlSzlerini siSyleyebildi. Navar 
kraliçesi ihtimal genç kızdan 
daha ziyade azap içinde idi. 
Hakikaten ylikaek bir kalp sahibi 
için son dt:rece emniyet ettiği 
bir adamın ihanetini görmek
ten daha elim bir hal tasavvur 
olunamaz Ba husus örtülmesi 
kabil olmıyan bir kirlilikle şa
ibedar olur, töhmet altmda 
ezilir, t'!briyei zimmet için 
beyhude yere sadakat göster
meye çalışırsa manzara daha 
ziyade kesbi şiddet eder. 

- Sollu ru -

ıa Klnunuevvel •••• 

•• 
Omer Bedreddinle mülikat __ H_erg-ünBirhkra 

"Romancılarımız S?azete sütunlarında 
Kendilerini katletmişlerdir. ,, 

"Yahya Kemal bence herşeyden önce bir lüks şairdir 

E
Fda r~ k öN a ~~A'"'~-~!!~!~~ .... Y..~! .... ~.5.~.~~.~!?." ... ~~ nm üştür ,, 

remıd, ( zel ) - Umer maksadım ıudur : Zaruretler ı Burada Ömer Beclrettinin 
Bedreddin ... Okurlarımız arasm- içinde, zaruret için yazı ya- sözilnli kestim, yine ilk bahA 
da, güzel yazıya ve şiire me- zanlar .. Veya yazmak meebu- d6nerek : 
rakh olanlar bu ismi yabancı riyetinde kalanlar .. itte roman- - Yahya Kemal, dedim; ıilp-
bulmıyacaklardır. Genç bir cılanmııın yan yolda kalmala- hesiz ustat bir şairdir. Bir ka,. 
edebiyatçı olan Ömer Bedred· ... tiirı tam anlamı ile 111iir" dir. 
din şimdi Edremid kaymaka-mıdır. Fakat son zamanlardaki yaz· 

Onu yalnız bulunca ilçe dıkları bu gllzel eserlerine 
hakkında değil, daha ziyade benzemiyor.. Tuhafı ıu ki 
edebi görüşleri üzerinde bir bütün münakkit geçinenlerimiz 
konuşma yapmağı muvafık uıtadın son fiirini ele aldılar, 
buldum. Genç yazıcıyı maksa- yükselttiler. Ayyuka çtkardılar, 
dıma yaklaştırmak için ite Sizin görüıünilz nasıl? 
şöyle başladım: Durakladı, dilfündü, ceyab 

- Bu meşgale arasmda oku- verdi: 
mağa vakit bulabiliyor mısmıı? - Yahya Kemal, bence, her 

Cevab verdi: ,eyden evvel, bir lüks pirdir. 
- Tabii ... Yalnız, bugü ıler- Fakat öyle üstad tanınacak 

de istediğim gibi okuyamıyo- kadar değil!. Edebiyabmızda 
rum. Çünkü Edremidin yapı- hangi çığn açmııtır? Arkasın· 
lacak birçok itleri var. Sonra •.• 

Genç ilçebayan benzi Edremid il{'/Jayı Ömer Bedteddin dan kimler gelmiştir? Bir Faruk 
rı,bu sebeptendir, onlar gaze- Nafı'z dev 'l '? 

başkala~tı. Alnında kır1•1khk· gı mı ., • ~ telerde kendilerini katledi • O b lar peyda oldu . Bu , nu p6 pöhliyealere geline: 
yorlar. S b' d il bir ıstırabm tesiri altmda no ızm en· en bir haatabk 

- SCSzlerinizi gazeteciliğe bir 
kalan yorgun insanların alınla- tariz suretinde mi kabul ede-
rındaki çizgilere çok benziyor- yim? 
du. Hazin ~ir sesle devam etti: - Asla!.. iti bu cepheden 

- Sonra, yavrumu da kay- kabul etmeniz beni milteessir 
bettim. Bu sebepler kendime eder. 
bir mesai proğramı çizmeme Mevzuu değiştirdim: 
mani olt\u. Zaten okuma proğ• _ Yirminci asır, s6ylendi-
ramı idare hayatında daima ta- ğine göre, "aık,, mefhumuna 
dile uğramaz mı?. nihayet vermiı. Yirminci asır, 

- Garb edebiyatından kim materyalist asn olduğu için 
Jeri okuyorsunuz ? . a,k, kalplerdeki mevküni kay-

- Garbm büyiiklerioden b~diyormuş .. 
Şeksper, Göte, Servantes, Hü· 1 ::T' Biliriz ki, aık denince 
go, Limartin, Pol V Aleri, Pof j her halde ıehvet hatırlanmaz. 
Moran, Klodel. .. 

- Bizden sevdikleriniz?. 1 Aşk başka, şehvet başkadır. 
insan ruhunun karanlıklarında 

- Necib Fazıl, Ahmed Kudı', 
Kemaleddin, Kimi ve Cahid öyle arzular, öyle temayüller 

S 
vardır ki, bunlarm sönmesine 

ıtkı.. Bu saydıklarımdan üçü 
senbolisttir. Cahid Sıtkı senbo- imkin yoktur. insanda rubun 
lizme özeniyor. Fakat, ıenbo· mevcudıyeti baki kaldıkça aşk 

ölmiyecektir. 
lizmde, en esasb unsur, deruni 
ahenktir. Onda bu " esaslı Atkı bu kadar adileştirenler, 

her halde, insanlıktan uzak
unıur" pek göze çarpmıyor. 

Halid Ziya hakkında ne dü- l~mıt olanlardır. Asnmız bir 
tündilğünli aordum. Ciddiletti: makine, konfur, s6r'at .. Daha 

- Hı.tlid Ziya, bizde, kıyıneti keıtirim tebirle medeniyet asn 
olabilır. Fakat .. 

ni ve &•tathğını hail muhafaza 

vardır. Bu her memlekette bu
luunur;F akat hele bizde bunun 
musaplan çoğaldı. Snobiat bil
mez anlamaz. Buna ratmea 
berteye burnunu sokar. itte 
Yahya Kemali koltukhyanlu 
bunlardan olacak .. 

- Faruk Nafizin sıfır oldu
ğunu söyliyenlere ne dersiniz? 

- Nafiz şiir adamdır. Li· 
kin kendine yol açmadan sln
dliğii için bunu s6yliyenler 
belki hakhdırlar. 

- Kendi yazılann1z arasın

da en fazla hangilerini bete
nirsinizl 

- Yeni neslin renç f&İri 
biraz diiıündOkten sonra : 

- MOtklll, dedi; fakat •• Ak
lıma gelenleri sayayım: Deniz 
ıarboşlan, bir kahkaha pefİD• 
den, deniz hasreti, kim bilir, 
ae1.. Adb türlerim botuma ıi· 
der. 

Ömer Bedreddinia eliai •· 
karak aynlclua. ... 

eden bir varlıkbrf. 
- Fakat son zamanlaıda 

çıkan yaulannı , bilmem oku
yor musunuz?. Hele bikiyeleri 
luan kendi kendine: "yazmasa 
bari., demek mecburiyetinde 

Yunanistanda durum 

kalıyor. 
- Son zamalarda çıkan 

yazıları onun kiymetini kftçlilt
mezki.. Halit Ziya, olgunluk 
devresini geçirmit ve olgunluk 
eserini vermittir. 

Hamid içinde ayni şey a&y
leniyor, onun da, son zamanlar 
daki yazdtklara araaında, ken· 
disine yakışmayacak yazıları 
var. 

Partiler arasında gürültüler devam 
Ediyor. Venizelosun bir mektubu 

( Baş tarafı Birinci sayfada) 
doian ben biiyik Yunaniatam 
hayalimde kurmuş ve Kostan
tine lstanbulda tac giydir· 
meği taaarlamııtım. Fakat bu 
hayal vücut bulmağa baıladığı 
zaman beni öldürmek için iki 
cahil çocuk gönderildi. Ne
den? ... 

rek d'-ru.manun metna olmadı
ğım ima etmek istiyor. Bu ıa
zete temel yasaya ıln kral 
bakanlar &nllnde yemin verdik
ten sonra Ulusal kurul önünde 
de yemin vermeğe mecburdur, 
diyor. Kral Yorgi tahta çıkhiı 
zaman (1922 de) ulusal kurul 
Plastirasın ibtilll hükômati ta
rafından dağıblmıı bulundupn 
dan bu yemin hAll verilmemif 
bulunmaktadır. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazall: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Umacı ile cin?! 
Ôcil, umacı diye karanlıklar 

içinden korkunç bir ses çıka· 
rarak homurdayan çocuklanD 
beyuluı o korkunç mahluktan 
babaeaiyorum. Çocuk ruhiyatı. 
çocuk terbiyeaci için bir azrail 
rolil yapan bu kara heyuladan 
bugün ne korkacak çocuk var,ae 
de b6yle terbiyesiz bir terbi,. 
sistemini yaşatacak ana, baba, 
var. Bundan bir batın evveli
sine kadar yaşıyan umaa. 
irfan, bilgi ve killtür ile deze•• 
fekte eclilmiı, Ttlrk, ıo,.al 
blinyeıini bu gibi burafatta• 
temizlemiftir. Artık yaramd 
çocuklann kaJ'flsına umaCI 
çıkmak ihtimali yoktur, eaa· 
sen Ttırk çocutu hayabD 
el ile tutulur, g6z ile gl
rtllilr tecelliyabnı sağında 
10lunda ,armektedir. En ufak 
bir yavru telefonu, r"dyoytl 
yanında buluyor, elektrik ker 
diıini çarpan kontakıyla ip• 
bDyOk ve ciddi bir umacıdır.Ar
bk ar&mcek tutmuı kafalar sa· 
baba karıı yetil sanklı birisini 
mutbabda abdest ahrken g6r
müyorı.r, arbk destur demiye• 
rek gece bir köıeye su dik• 
ttıp için çarpılana inan yok
tur. Yllztl, göz& iğrilmit olar 
lann maddt bir hutalıia isti
nad ettiiini, kanında dolqall 
mikrobun bunu yaptığını ber
keı biliyor ve bunu mevhu• 
cin, periden bekleyenleri git• 
teremiyoruz. 

Mezarhklara nur endiğini g6· 
ren kalmadı. Erenlere, gizleri• 
ne alelacaip mahlukat g6riinea• 
lere, tekin olmayanlara meyd .. 
yoktur, biiyü gibi, okuyup af
lemek gibi teYlerden tesir bek
hyecelder.in ,Klzleri televizi10•
d~dır! Şimdi herkes burala 
telefonu çevirip lstanbulda Kada 
k&ylnde g6r61eceği zatın baya• 
lini mikrofvnun üstünde gir 
mep hazırlanıyor, Yakın ma• 
zinin umacııı, öcüsü! ecinli ye 
perili ilst&ne Tlrk irfdl 
ktUttırtlntl filit sakar gibi ıık
bkça bitün bu acaib ıeylel' 
ortadan kaybolmakta, kimbilİf 
hangi cli7ara uçmaktadır. Yazak 
oralara ki hlli mabluklan8t 
batı aankh mtlrevviclerine i..-
mlf yeniz ve miDhız bu ı..• 
terata filit aıkar gibi irfan ill" 
cmı aıkamamaktadırlar. Het 
zaman ı&ı.a gör6r, akh ere'., 

her Tlrkln etrafına bakın~ 
ll7liyeceii bir siz Yardir. 

Y apam inkıtib ... 
••• 

Yeni Adam 
Terbiyeci lsmail Hakkı• 

iclareaindeki bu haftanın 101 
inci aayw çıktı. (Yeni A 
makemmel bir kültür gazet 
haline gelmiştir. içinde ge 
lerin, &ğretmenlerin, kül 
adamlannın okuyacağı yazıl 
çoktur. Bu sayıda M. Fevzi' • 
"terbiyesi zor çocuklar ya 
ehemmiyetlidir. Mutlaka gar' 
DÜZ. 

Şu .. muhakkak ki, mütekamil 
iosanlar,olgunlun devrelerini ge 
çirince. eski kudretlerini kaybe· ı 
derler. HalidZiyave Hamid belki 
bu zihnrey:e girmiş olabilirler. 
Eğer böyle kabul etmek lizım 
gelirse hatta biraz içimiz sıkılır. 

.. Siz (krala hitab ediyor) ay
ni ananeyi takib etmeyiniz, ana 
yaaaya sadık kalarak saltanat 
s6r6niiz ve üç sene sonra tah
tınızın, bu defa blltnn ulusun 

oyuyla sağlamlandırılmaaı için 
yeni bir plebisit yapmak gere
kirse, bu ikinci plebiaiti, l&zum 
olursa, bizzat benim yapacağı
mı vadederim,,. 

Bu haftaki maçlar 
Birinci talu111l•r Alsan- ----"'·-----~ 

cak sahasında: Q)üm 
- Neden?. 
- Maalesef, Halid Ziya, bi-

li, yegane roman üstadımız· 

da ondan.. Otuz senedir onu 
geçen ve hatta yetişen bulu
namadı. 

- Yanılmıyor musunuz? 
- Kendi kanaatlarımca asla! 
- Peki . . Bir nebzecik si· 

sin kanaatınız üıerinden yürü
yelim; 

- Bence, bunun başlıca se· 
bebi, romancılanmızın gazeteci 
olmalarıdır. " Gazeteci • den 

Atina 12 (Ô.R) - Yunanis
tandaki siyasal durumun tu
haflıklarından biri ıudur ki 
cumuriyetçi olan muhalifler kra
lın barıştırma teıebbüılerine iyi 
yüz göstermekte, kralı getiren
ler ise şimdi ona ıomurtmak
tadırlar. Böylece B. Çaldarisin 
baıkanhğmdaki Halk partisinin 
gazetesi olan "Neon Fos,, kra
lın hili ulusal kurulu önlinde 
yemin Yermediğini ileri silre-

Saat 1 O da Albnordu - Buca 
hakem : Halkevinden Ahmet. 

Saat 12 de Göztepe ·Demir
spor. Hakem: lzmirspordan 
Sabri. 

Saat 14 de K.S.K-lzmirspor 
hakem Altaydan Fehmi. 

ikinci takımlar Halk 
sahasında. 

Saat 9 da Göztepe - Demir-
spor Hakem lzmirspordan 
Sabri. 

Saat 10,15 de K.S.K - lzmir
spor hakem Halkevinden Rept 

11,25 de Altınordu - Buca 
hakem K.S.K dan Hamdi. 

U yuıturucu maddeler İli" 
biıan lzmir şubesi direkHSrl 
bay Vahid Demirkanın pe• 
deri eski askeri hekimlerill"' 
den operatör Mustafa Şe\fki 
Demirkan müptela oldui" 
bastahktan kurtulamıyar•" 
enelisi gece Alaçatıda vefat 
etmiş ve cenazesi orada ib"' 
zar edilen medfene konul"' 
muştur. 

Kederdide ailesine ve bil
hassa oğlu Vahid Demirk• 
taziyetlerimizi sunar1z. S. 



ta 'anunuevvel t93S YENi ASIR 

On sekizler komitesi toplandı 
lngiliz, Fransız, Lehistan murahhasları söz 
Söylediler. Müzakerlere bugün devamedilecektir 
Paris anlaşmasını müzakere için U. Sosyetesi toplantıya çağırılacaktır 

Cenevre, 12 ( Ô.R ) - On l Fransa bu yolda çahştılar ve ğuunu ve ancak onun son sekizler komitesi önünde ayni 
sekider komitesi saat 16,15 de komitede tam bir müzaheret hadiselerin ehemmiyetini tak- yolda harekete karar vermiş-
Portekiz delegesi B.de Vasco· bulbuklannıarkadaşlar hatırlar- dir ederek durumu bütünlüğü lerdir. iki bakan bühômetleri 
ncellosun baıkanlığında top· lar lngiliz- Fransız bükfımetleri ile gözden geçirebileceğini tarafından sarfedilen uzlaşbr-
lanllUftar. llkönce söz alan B. Parisle bu esası aradılar ve söylemiş ıve on sekizlerin siya- ma gayretlerinin neticelerini 
Layal ltalyan - Habeş anlaş· iki tarafın Cencvrede müna- sal mahiyette her hangi bir bildireceklerdir. 
mazlığının halli için sarfettiği kaşa edebilecekleri teklifleri yeni karar vermekten sakın- Bu müşterek diyev, logiliı-
g.~yretleri anlatmış ve şunlan tahrik ettiler. Fakat hükümet- malan gerektiğini bildirmiştir. Fransız iş birliğinin uluslar so.s-
soylemiıtir: lerimir: bu teklifleri mütalea Bu görüşü kabul eden ko- yetesi önünde teyidi olacakbr. 

Barttç&I bir çöıge bulmak için Uluslar sosyetesi önüne mite toplantısını yarın saat on 8.Laval B.Madariyaganın da 
saati gelince franıız - lngiliı getirmekten başka bir amac üçe bırakmışhr. Bu arada Cenevrede bulunmasından isti-
h··L U.:iimetleri Cenevreden aldık- güdmemiılerdir. Bunlar kat'i ltalya ve Habeş hükumetleri- fade ederek Beşler komitesinin 
~arı ödevi yerine getirerek bir teklifler olmayıp müzakereyi nin cevablaumn geleceği umul- bu komitenin yeniden harekete 
eşebb&ate bulundvlar. Bu te· açmak için birer fikirdir. Eğer maktadıT. geçmesi ihtimali hakkında üye-

iel>b&aü Cenevredeki gayret- Uluslar sosyetesi bunları kabul CENEVRE KONUŞMALARI- feriyle görüşmüştür. 
erer dayanarak yapbk. (tal- etmezse bundan tiki yet ede- NIN ÖTESi Fakat bu görüşmelerden çı-
ia lallkUmeti ile fikirler cek dejiliz. Hatti bunları dü- Cenevre, 12 ( Ö.R ) - Ce· kan sonuçlara göre beşler komi-
~~ti ettik. ltalyan ve Habeı zeltecek h~r teklifi mem- nevredeki müzakerelerin iki te~i Pariste baztrlanan anlaşma 
:ukunıetleri tekliflerden haber- nuniyetle kabul edeceğiz. bakımdan önemi vardır. Uk ön- projesini doğrudan doğruya 

ar edilnıiflerdir. Onların ce- Sa Majeste kral hükümeti- ce on sekizler komitesi ltalya öğrenemez. Bunun için, şimdi-

lY~ı ıelince konaeye mese- nin siyasası daima ayni kal- ya karşı berkitelerin ağırla~tırıl ye kadar bütün işleri idare et-
eyı &ç.&ca.. O b mı•tır: Hem Uluslar sosyetesi · · · t l kt o· v miş olan Uluslar konseyı lazım rol"mü ~ız. vakıt iz.im ... ması ıçın op anaca ır. ıger 

u z b "---k için, hem ilgili iki taraf İt-İn t aft B L l ud gelen karar1 vermelidir. Kon-·~ ve arar ver- .,. ar an, . ava ve ı:. en 
nıek ulu ı . . kabul edilebilecek bir haJ. Fik- it ı H b ı a ı - sey anlaşma projesini gözden ne 't •.,. aoayeteaı konıeyı· a yan- a eş an a.şm ı ıgmın 
UI illi olacalcbr. Biricik gayesi rimce en iyi yol konseyin he- barış yoluyla halledilmesi için geçirecek ve Uluslar sosyete-

UI ar Soıy-.t . . ..w .. d men toplanarak tekliflerden ha- hükiimetbrinin yaphkları gay- sinin göğsünd~ müzakerelere b. .. eıının gogsun e 
'bır kotarma e1aaı bulmaktan berdar edilmesidir. O akıt yeni retlerin hesabını verecek1erdır. girişilebilinmesi için ne yapmak 
ı •ret 1 k d um karıasıoda neye b gerektiğini görecektir. Bunların 
•

,. kh- o an gayretlerimizin çı an ur Bu iki hadise bir irine bağ-
"'' - k v • • d'" ·· k neticesi ne olursa olsun müza-

8 
tını takdir edecektir. ,. arar verecegını 0 uşunece - lıd1r ve ikincisinin birincisini 

und I ·ı b k · b" kereler başlamış sayılabillr. 
lll

ftrilt •n sonra B. Eden de tir. ngı iz ü ıimetı utün gay- tesirsiz bırakması imkaın gö-
•· k d TEKLIFıN MAHiYETi 

lu ere adına şu diyevde bu- retlerini şu i i he efe doğru rülmektedir. 
nınuatur: toplayacaktır: Barışı korumak Roma ve Adis-Ababa hüku- NEDiR? 

.r
,?aeçcn son Tetrin ayında, ve bir an evvel iade etmek, metleri Pariste nazarlanan ba- Roma 

12 
( Ö. R) - Akşam " A--ı dış bakanlığı adına söz söyle-

. -t anmız hatırlarlar tan- ve diğer taraftan Uluslar sos- rış şartlarını müzakere ederken k k l bild' &illa le · ' meğe yet ili imse erin · ar-
b'k' onuteıi berkitelerin tat- yelesinin otoritesini sağlamak. anlaşmazlıkta ü~üncü taraf olan diklerine göre ltalya Paris pro· 

' •ne kara · · A · B da P l d l Ul l S t · ·· k bl 
4 

r vermıftl. ynı za- un n sonra o onya e e- us ar osye esı muna aşayı jesini kesin bir barış şartı ola· 
aran • ltalya ve Habeıiatan gesi söz alarak yeni çıkan du- açmıştır ve son kararları vere- rak değil, müzakere temeli ola-
aaında L· k da b' k k . b I uır münakaşa eıası rum arşıs1n ır arar ver- ce tır. rak kabul edecektir. Bu esas 

t
1 

u .ınak içın sarf edilen gayret- menin Sosyetenin yetkili ku- Cenevre, 12 (Ö.R) - B. La- üzerinde münakaşaya girişme-
• erı de tasvib etmişti. lngiltere nımu olan konseye aid oldu- val ve Eden görüşmelerinde on ğe ItaJya hazır bulunacaktır. 

-~=====~~==~~~· •• -;;;;;;;:;_ :.::::::::::::::::::::~=:::===---
P aris Barış Teklifleri B. Al bert 

Muh;iif ·ı~giii~--~~~etei~ril"~·x;~~ikalı ıs~;:~ğ~u:m:;çiı~~ş-
s dd 1 

Bern, 12 ( Ö.R ) - lsviçre 

enator Boranın şi et i tenkitleri ~=:~!.i::ıı\.~:~~yın.~:~ 
Londra, 11 (A.A)-:_ lngiliz:

F ransız teldlflerinin hakiki ma· 
hiycti b'l· . w 

ı ınmemeaıne ragmen 
~uhalefct gazeteleri hükGmete 
~rşı şiddetli bir hücuma geç

Mıştir •. Nev Cbronicle gazetesi 
. u~sohninin zaten muvaffakiyet 

sızhO.e ~ w ·ıı 1 • ugrayacaaı ve mı et er cc . . • 
nııyctınde te.anüdde devam 

cdec W• h 
d

. egı uıuslarını ele alarak 
ıyor ki: 
in T gı ız ve Fransız bükümet-

leri Mu.. ı· . ·ı·h k ·ı k ... so mıye sı a uvveb e 
b ~zanması ihtimali bulunmıyan 
· ·~ zafer kazandırmak için en 
?ı .z~manı seçmiflerdir. Proje 
ngıhı kabinesi için diplomasi 
aa~~a ezici bir mağlubiyettir. 

d
. aıly Herald gazetesi de 
ıyor ki: 

b 
Proje, mütecavize tecavüzde 
uluhduğu içia büyük bir mü

kafat vermektedir. Baldvin bu 
Pr • · 0 Jeyı feıbetmeli ve La vah 
~stediii ıibi harekette serbe•t 
ırakrnahdır. 
Daily telarraf ise hakiki tek-l'fl a • 1 erin Fransız aueteleri ta· 

rU.ndaıı İpa olunan uydurma 
tekliflerden btı.sbOtün baıka ol
duiunu yazıyor ve diyor ki: 

ltalyaya b6ytk toprak taviz
lerinde bulwnalduju hakkan
daki haberle., Uıdidir. ltalyan
l~r H~'->etiatanda oldukça mü
hım b11 toprak P•rç•aıoı it
qall•.fi altuada bulunduruyor-

larsa da Habeşlerin mukavemet mühim tavizlerde bulunmağa 
kuvveti de karılmış değildir. belki de amadedir. Diğer ta-
Bu iki hadise vaziyete hakim- raftan Italya da bakh olarak 
dir. Herhangi bir proje bunu ekonomik tavizler elde etme-
g6zönünde bulundurmağa mec- sidir. Bundan başka Habeşis-
burdur. tanda acil ıslahat yapılmalıdır. 

Times iazetesi, Fransız mat- Bununla beraber herhangi bir 
buatının işae ettiği şeylerden sureti hal hiçbir zaman müte-
çok müteessirdir. Times diyor cavizin taltifı şeklini almama-
~: ~~ 

Muba!llmların ayni seviyede Londra, 12 (A.A) - Tay-
tutulmasına itina gösterilmiştir. misin Vqingtoo aytarı Fran-
Ve zecri tedbirlerin geri hıra- sız - Jngiliz projesinin ~meri-
kılması hususu da görüşülmüş kada sarih surette fena bir tesir 
değildir. Cenevre hareketi an- bırakmış oldoguw nu yazıyor. 
cak ltalya askeri hareketleri 
durdurduğu takdirde dirki du- Vaşington, 12 (A.A) - Se-
rabilir. Çünkü ltalyanm bu natör Bora lngiliz - Fransız 
askeri hareketleri Cenevre sulh tekliflerini şiddetle tenkid 
misakım "e KeUog muahede- ederek: "Eğer gazeteler tara-
sini açıkça ihlal etmekte- fından bildirilen uzlaşma mey-
d.r. Bizzat projeye gelince, bir dana gelirse, Musıolini Avru-
toprak mübadelesine itiraz panın en kuvvetli şahsiyeti 
edilemez. Habepatan kat'i olacak ve milletler cemiyeti o 
olarab denizde bir mahrece zaman imperyalizmin bir ileti 
mabtaçbr. Ve buna mukabil mesabesine inecektir. 11 demiştir. ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz konferansı müza-
kereleri devam ediyor 

Londro 12 (A.A)- Deniz l(ouferansmın bir bildiriğinde denil· 
mittir ki : 14japon delegasyonunun müşterek azami haddi tayin 
i~in yapbğl tekliflerin müzakeresine bu sabahita devam edilmiş
tır ... 

Tahminlere göre delegasyonlar arasındaki kuvvetli fikir ayn· 
lıklaruıa rai.mea vaziıreLbir cıkmaza ~irmiı deiil~ -

F edral Kurul, Federal Kon
seyi "hükumet üyelerini,. seç
mek üzere toplanmıştır. Ençek 
oy alan Finans dairesi başkanı 
8. Albert Meyer Cumur baş
kanlığına seçilmiştir. 148 oy 
almıştır. Siyasal daire baıkanı 
8. Motta 147 oy aldığından 
asbaşkan olmuştur. 

Muvakkaten 
Cumur Başkanı Oldu 
Havana, 12 (Ö.R) - 8. Ber

net Devlet kurulu tarafından 
muvakkat Cumur başkanbğına 
geçirilmiştir. 12 ağustos 1932 
tarihinden beri 6 ıncı başkandu. 

ispanyada 
Kabina buhranı 
Halledilemiyor 
Madrid 12 (Ö.R) - B.Mar

tinez de Velasco'nun kabinayı 
yapmaktan kaçınmas1 üzerine 
siyasal danışmalarına devam 
eden cumur başkanı B.Alkala 
Zamora Katalooya Cumurcular 
Birliği başkanı bay Vasco Ka
moyu saat 11 de Ulusal saraya 
kabul ~tmiştir. 

Madrid 12 (Ö.R) - Cumur 
başkanı 8. Alkala Zamora B. 
Maurayi ulusal saraya çağır· 
mııhr. B. Maura saraydan çı• 
karken yeni kabineyi k:urmağa 
memW' edildiiini bildirmiıtir. · 

Sahife 11 

dal ın aki 
ayaklandılar 

Salamoıı adalanndtılti vahşilu 

Paris 12 (Ö.R) - Salomon ve kadu:ı öldürerek yemifler· 
adaJarmdan Sidneye gelen ha- dir. Bu vahşet kqıamda teakil 
berlere göre Malaya adasında- kuvvetleri üç yamyam köyiaG. 
ki Avusturalya tenkil kuvvet- yakmışlardır. 
leri yüksek dağlar ve sık or-
manlar arasında ilerlemek bu-
susunda büyük müşkülata tc-
dadüf etmektedirler. Bu tenkil 
kuvvetlerine 160 kişilik bahriye 
müfrezesi de iştirak etmiştir. 

Adalılar tekrar insan etl ye 
meğc başlamışlar ve adadaki 
Avrupah memurlara hücum et
mişlerdir. 

Vahşiler 15 Avrupalı erkek 

Vabşilerden kurtulan memar-
, lar çocuklariyle tenkil kuvvet-

terinin karargahlarına iltica· et
mişlerdir. Karargahların etrafı 

tel örgülerile tahkim edilmiş
tir. Vahşiler en ziyade gece-

leri hücum etmekte ve maki
oah tüfenkle püskürtülmekte-

dir. Vahşilerden şimdiye kadar 
yüz kişi öldürülmüttür. 

Cenevre toplantıları 
Paris. 12 ( Ö.R) - " Paris 

Soir ,. gazetesi Cenevrede iki 
kurulun fa.Jiyete geçebilece
ğini yazıyor. Biri ödevi berki
telere karar vermek olan 18 
ler komitesi, ·diğeri bir uzlaş
mıya çalışmakla ödevli olan 
Betler komitesidir. Bu son 
komite Türkiye, Fransa, In
giltere, Polonya ve ispan
yanın delegelerinden mü
rekkeptir. On sekizlerin şim 
diden bir karar vermeleri yer
siz olur. ltalya Paris kararlarıw 
nı kabul ederse berkitelerin 
artık mevzuu kalmıyacakur. 

;yahud Habeşistan, bildirildiği 
gibi, teklifleri reddederıe yine 
konseyin toplanıp yeniden ka
rar vermesi gerekecektir. 

"Lyon Republicain., gazetesi 
Paris uzlaşbrma teşebbüslerine 
kartı bazı lngiliz siyasal çev
renlerinde teşebbüs edilen ma· 

Japonya 
Çin Ve Fransız 

Hava haH• anıa,masını 
Protesto etmı,ttr 

Moskova 12 ( A 9A ) - Ga
zeteler Şangbaydan ~reni
yorlar: 

Japon bükUınetİ9 Saygon • 
Kanton bava batb hakkında 
Çin ile Fransa arasında ahiren 
akdedilen bir anlaşmayı Nan
kin hükumeti nezdinde protea· 
to etmişür. 

Japon bükümcti bu protes
tosunda anlaşmanın Japon hü
kiimetiyle istitare edilmeden 
yapı.llDJf olmaıının Nankin hü
kümetinin tahrikamiz hareke· 
tini isbat etmekte olduğu ve 
Japon hükumetinin Japonya ile 
Çin arasında bir hava hath 
tesisi için mukavele akdet
mek istediği kaydedilmektedir. 

Nankin hükumeti bu muka
Telenin akdini reddettiği tak
dirde Japonya, Çin hükUıne· 
tinden ayn olarak cenub Çini 
eyaletleriyle muntazam seferler 
tesis edecektir. 

nevraların ltalyaya taviz yo
lunda ne kadar ileri gidildiğine 
bir delil olduğunu yazarak ltal
yanın bunları reddetmiyeceğini 
umuyor. 

14 Progres de Lyon ,, gazete
sine göre Italyanm cevabı bir 
kaç günden önce beklenemez. 
Duçe Raris tekliflerini tetkik 
için ekisperlerini toplamıştır. 
Belki onlara acelelerinib iletav
siye etmiştir. Umumi his tek
lifleri reddetmiyeceği merke
zindedir. 

"France de Bordeau" ya 
göre lngiliz hUkfimeti siyasa
smı değiştiremez: Seçmenler 
dış siyasasının temeli Uluslar 
sosyetesi olmak şartile şimdiki 
hükumete güvenmişlerdir. Ka
mon bu yoldan aynlmıya karşı 
ayaklanır. Müzakere Uluslar 
sosyetesinde olmalıdır. Fakat 
mağ!up olmıyan Neca.ş~ im
paratorluğunun parçalanma
sına razı olacak mıdır? 

Mongol 
Cumhur ba,bakaniyla 
SU bakanı Moskovada 
Moskova 12 (A.A)- Monrol 

cumurluğu başbakanı Henduo 
ile sü bahanr Demid dün resmi 
ziyaret maksadiyle buraya gel
mişlerdir. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~IÜTEHASSISl 

• 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

._ __ .ı_.ıoiı..li(Sm.7)İııllilil(3•60ml) ... ~ 



. Sabite & YENi A51R ,.... __ 
Başbakan dün bir söylev verdi 

f'1emleketin ekonomik 
~ ~ Surette belirten 

vaziy~tini açık ve umumi 
Önemli izahat verdi 

· - Baş tarafı 1 inci say/ada -
sus, ne heves değll, 
esash bir politikadır ki 
diğer maddeler Uzarln-

t:. 

ra varidadta mühim bir yer 
tutan tuzdan yüzde elli, şe
kerden yüzde otuza yakın 
tenzilat yapılmıştır. Nazari ola
rak yapılan indirme hesab edi
lirse tuzde üç, şekerde 4 mil
yon lira bütçeye katlanmışhr. 
Geçen seneki varidatımızın bu 
indirme yüzünden eksilmesi 
Jazımgelirken varidatımız bir 
iki milyon fazla ile kapanmış
tır. Takib ettiğimiz siyasetin 
ve iktisadi kudretimizin parlak
lıiına bundan daha . iyi misal 
olamaz. (Alkışlar) 

Jerim hakikatin ta kendisidir. 
Hiçbir noktayı gizlemeden açık 
olarak söyliyorum. 

EMNiYET MESELESi 

Ankarada verilen. şölen 
Atatürk General ismet lnönüne 
heyecanla tahassüslerini anlattılar 

Mülkiyeliler Liderimizin duygularile iftihar edebilirle 
de de bunu taklb edece-
ıız. ilk devrede takib 
edeceAlmlz kömür ve 
elektrlk flatlarını indir
mek olacaktır. Kömürde 
buna ba,ladık. KömUr 
meseleslnl bUtUn mem
lekelln esash ihtiyacı, 
medenlji hayatta ve me
denlli ihtiyaçta ilerleme
el için esash, temel 
maddesi olarak öne al
dık. 

Memleketin yansı henüz kö
mür kullanmıyor. Memleketin 
yarısma kömür kullanmayı alış
tırmak, kömür yaktırmak la
zımdır. Kömürsüz ileri bir me
deniyet kurulamaz. Elektrik 
fiatının ucuzlatılmasmı da tet
kik ediyoruz. Her yerde fiat
lerda ciddiğ indirme için 
takibat yapacağız . Bu esaslı 
maddelerde bir ekonomik 
kontrol siyasetidir . Sara-
eında kanuniğ tedbirlerle. 
sırasında bizzat vesait ve para 
bularak kendisinin bu müesse
seleri vücuda getirmesi demek
tir. Geniş ölçüde olarak bu po
litikayı takib edeceğiz. 
ENDÜSTRi PROGRAMIMIZ 

Endüstri programımız mun
tazam bir surette devam et· 
mektedir. ilk programa dahi~ 

bulunan cam fabrikası, sömi-
1'ok fabrikası işlemeğe başla

dılar. Kayseri fabrikası bütün 
memleketin sevinç içinde işle
meğe başlamışhr. Her üç fa b
rika azami randmanlariyle faa
liyete geçmişlerdir. Bunların 
yanında Bakırköy fabrikası 

daha geçen sene işlemeğe baş· 
Jamışb. GüJyağı ve sünger fab
rikalan işliyor. Bir kaç gün 
evvel Bursada Merinos ve Sun'i 
ipek fabrikalarının temellerini 

MILLI PARAMIZ) 
"Arkadaşlar memleketin ih

tiyacı çoktur. Kurduğumuz fab
rikalardan daha çoğunu kur
mağa mecburuz. Endüstri pro
i!ramımızın müsbet neticeleri 
gözümüzü açb. Yeni bir pro
gramın tatbikine başlanması 
için de çalışmağa başladık. 

Büdçemizin mütemadiyen art
ması, ikrisadi, mali bünyemizin 
sarsılmaz bir hald~ bulunuşu 
bu memleketin miUi parası için 
aranacak teminabn kaffesini 
vermektedir. Bir memleketin 
bütçesinden sarfolunan paranın 
hiç olmazsa yüzde elli miktan 
yeniden gelir temin edecek 
mahiyette o.ursa o memleketin 
parası en sağlam paradır. 

Milliğ param1z üzerinde asla 
endişemiz yoktur. Bu memle
kette saklanacak para, kıyme-

. tine güvenilecek para Türk 
parasıdır. Biz paramızın kıy

metini muhafaza ederek halkı 
tasarrufa teşvik ediyoruz. 

u Arkadaşlar memleketin maliğ 
vaziyeti, bütcesi, borçlan, ik
tısadi vaziyeti üzerindeki söz-

"lktısadi faaliyetin, memle
ket içinde rahat çalışmanın 
esası emniyettir. Emniyet esas
larının en başında olan nokta 
milletin kendi kudreti, inancı 

ve icabederse azmi ve cesare
tidir. (Alkışlar) 

" Arkadaşlar sulh davası 
milletlerin hepsi tarafından 
bir ideal halinde takib olunu
yor. Veya takib olunduğu 
söyleniyor. S11lhun muhafazası 
için ciddiğ ve resmiğ hislerle 
mütehassisiz. Türkiye sulhu 
muhafaza için elinden geleni 
yapacaktır. Türk milleti liakal 
her memleket kadar, fakat 
her memleketten fazla milliğ 
müdafaa meselelerinde hassas
tır. Ve hassas olduğunu gös
termiştir. Milliğ müdafaa me-

selesinde vasıtalar kadur 
ehemmiyet verdiğimiz bir nokta 
milletin dahiliğ po!itikada be
raberliği, anlayışındaki isabeti 
ve istikbale olan güvenidir. 

Bunlar AtatUrkUn isa
betli görUşUnde bUtUn 
milleti etrafında ve bir 
kl•I gibi toplayabilmesi 
için katı derecede kuv
vetli unsurlardır. Bu mil
let her sahada büyük 
adımlarla yJ)rüyen ve 
llerliyen bir varhktır • 

Büyük bir istikbale doğru 

ilerleyen Türkiyenin çocukla· 
rına çabşmalarında ve ilerleyiş
lerinde her gün daha fa:ıla 
çalışmağa ve ilerlemeğe borç
ludurlar. (Alkışlar) 

Ankara, 12 (A.A) - Başba- ( bulunabilen kıymetli vasıta ce~ olmasına çalışan, onunla 
kan ismet Inönü bu akşam miyeti akvamdır. Bir çok eksik- modern bir Türk devleti k 
mülkiye mektebinin kuruluşu- lerine rağmen mevcut vasıtala- mak için insanlık fedakarlık 
nun 59 ncu yıldönümünü kut- nn en iyisi budur. Çetin hadise- rmın hiçbirini kendileri~d 
lamak üzere Ankarada bulunan lerden istifadeli çıkacağını esirgemiyen kültür, idare, Jll 

mülkiyelilerin Ankara palastaki 
toplanbsında aşağıdaki söylevi 
verm: ştir. 

Arkadaşlar, 
Mülkiyelilerin bu akşamı her 

sene bizim için zevkine ahşb
ğımız bir bayram olmuştur. Si
ziule bu kıymetli bayramı kut
lamak için burada toplanmış bu· 
lunuyoruz. 59 senedir bu mem
lekete en değerli hizmetler 
yapmıı olan mülkiyenin ileride 
yapacağını bundan daha az 
değil daha çok goruyoruz. 
Devlet mülkiyeden ettiği 

istifadeyi geniş ölçüde arbr· 
mak için, mülki için mülkiyeli
lerin daha çok yetişmesini 
esaslı bir tedbir olarak kabul 
etti Mülkiye mektebini daha 
geniş olarak Ankarada tesis 
ıçın iki seneden beri ça- ümid ediyoruz. Be"nelmilel zam devlet anlamlarını 

sulh davasına samimiyiz. Diyo- son ilmiğ telakkilere $ 
lışıyoruz. Mülkiyeyi Ankara- ruz ki milletlerin beraber ça- re tebellür ettirmeğe çabş 
da onun geçmişteki şan ve şe- lışmaları ve ihtilafları sulhan ve çalışan yüksek arkadaşla 

. refine ve tarihteki hizmeti- halletmeleri için esas olan po- dır. işte bu intibaı kendi k 
ne yakışacak ölçüde kura- Jitika taahhütlere sadakatla famda ve yicdaoımda duydu 
cağız. Genç mülkiyeli arkadaş- bağlı kalmaktır. Bunların ba- tan sonradır ki telefonunuııJ 
larımızın istikbalde yüce biz- şında cemiyeti Akvam taabhnt- birinci satırının sonundaki d• 
metler için söylediği sözler, al- lerimiz vardır. Biz işte taah~ gınlık aydınlandı. Ben büyii 
dığı taahhütler göğsümüzü ifti- hütlerimize riayet ve bunları ismet İnönünün karşısında b 

cemiyeti Akvama olan taahhüt- lunmakla mutlandığı göreyde 
harla kapatb. Yüreklerimiz lerimizle mecburuz. Arsıulusal manen deyilse bile maddete 
gençlerin hizmet azmini duy- sabadaki rahatsızlıkların gide- uzak bulunmuş olmaktan tee 
makla mütehassistir. Ve bu rilmesi için Türkiye her türlü sür duymadığımı söyliyeıne 
memleketin istikbali için büyük faaliyeti sarfedecek ve hüs- Ancak şununla müteselliyiııı 
ve güzel bir teminattır. Tasav- nü niyetle çalışacaktır. Bu senin hakikat., asaleti nıill 
vur olunamıyacak derecede neş'eli akşamın hatırasını ve devlet için gönülleri ateş 
h b d h gelecek yıl bugOn taze- leri benim kadar ve belki b ummalı ir faaliyet icin e er 

•• .. • •• ~- lemek üzere muhafaza ede- den daha parlak görür oJduğuO 

M • M •• • • 1 birimiz esaslı işlerle meşgul ve d d a • • ceğiz. Çok çalışma içinde en- bil iğim ir. DJSa uzesı onem } meşbu bir haldeyiz. işlerimiz ternasyonal birçok hadiseler Onun için rica ederim st>Y 
çoktur, etraflıdır. Kaybedilmiş arasında her seneyi uzun bir leyiniz o arkadaşlara ki: 

E 1 1 d 1 k zamanların telafisi o kadar zaman gibi geçiriyoruz. Sene- Bu devletin en aşağı 70 sen ser er e o aca ehemmiyetlidir ki her sahada nin sonuna geldiuimizde onun evvelki halini bilenleri içlerind 
yüksek azim ve çok çalışma k•sır olmadığını düşünerek bulundurmaktadırlar. Ve ~o 

atbk. Deml.rcı· yolunda 0•• Ç aylık ) yerinda olacaktır. Kültür, idare, müteselli oluyoruz. Gelecek inönünde, Sakaryada. DuJJJlıı 
KLı'RING YO sene bugün rok rah•tıgıv mızı pınarda çocuk olarak yaşaJJJ1 

sanayi, ziraat ve hertürlü imar • • Y k ı k fil d f 

F ı• t• k • ı·d• düşünerek derin bir zevk duya- ve yükse mina ı a ·eye e 
Ticaret işimiz kliringle yapı aa ıye 1 ÇO Verim 1 ır bakımından birçok işlere giriı· cağız. Atatnrkün etrafmda da- l~t ve millet mefhumunu aoh 

hyor. Bu sislem satbğımız Manisa 11 ( Özel ) - ilbay rıca ve yeniden bir menfez miş bulunuyoruz. Evet, ikmal bili ve harici politikada tek yarak karışmışlardır. işte ool• 
kadar mal almaya imkan veri- Murad Germenin ilimizde yap- yaptınldığı gibi ilkbahar faali- etmekte olduğumuz birçok bir adam gibi beraber ve el- rın hepsine söyleyiniz ki şi~ 
yor. Geçen sene içinde Kliring bğı en büyük hizmetlerden bi- yet devresi için yeni menfez- işler vard1r. Fakat vazifemiz birliğiyle çabşmağa devam ede- diye kadar yaptıkları teaıı 
hir çok memleketlerle intizamla ri de vilayetin bir müzeye sa- )erde kullanılmak üzere 60000 bunları bitirmek değildir. Bun- ceğiz. iyi istikbal, iyi netice Türklüğe layik olabilen işleri~ 
işledi. Bu sayede ticaret mu- bip olması için göster- kilo kireç ve 1687 metre ham larla beraber yeni programlara Atatürkün etrafında tek bir karşı kendilerine minnetle aı\J 
amelabmız artmış memleketin diği enerjidir. Hbay, bmir mü- taı hazırlanmıştır. Şimdiye ka- yeni işlere giri~mek karann- kişiktgidbi hep beraber bulun- tehassisim. Yine o arkadaşlar 

d b k k Y ma a ır. söyleyı"niz ki Türk milletin ıldıgv ı mal kadar mal satması zesi direktörü Bay Salaheddini ar ata yapan ve ışın ge- d y · T" k' · • 
ı ayız. enı ur ıye ıçın en Ankara, 12 (A.A) - Anka· Tu .. rk cumuriyeti devletine kart 

k 1 1 b S t. · Manisaya davet ederek şimdi· çi emiyen kısımlarda 2500 "k k · d o ay aşmış r. ure 1 umumıye- l d k ld 1 yu se sevıyeye az zaman a rada bulunan ve mekteblerinin yapmagv a mecbur oldug· u o" de". 
k d t ı ·· ıı· metre tu ün e a ırım yapı -de Kliring muamelatından do- ye a ar op.anan yuz e ıye varmak yüksek heyetiniz gibi kuruluşunun 59 uncu yıldönü- ler bitmemiştir,ve bitmiyecekt1 

yakın kitabe)i taş ve heykeli mak suretile yol ber mevsimde 'I' 
layı ticaretimiz artmış, bu yüz- herkesin ideolo1'ide, kültürde münü kutlamak üzere bu ak- Bu dunyad&n geçerek Türk JIJI ve toprak i~lerini ve ilah büst- geçid verecek bir şekle sokut-
den dabHde fiatlar tutunmuş- H bütün kuvvetlerini hergün sar- şam Ankarapalasta toplanan veda edeceklerin çocuklarııı•1 

lerini beraberce tetkik etmiş- muştur. alk vilayetin çok ülk. • ı·ı · L b k ı t k d' d ki•" tur. Kliring ticaretimize geniş- lerdı'r. b d fetmelerine bag· lıdır. m ıye ı enn 9aş a an sme en ın en sonra yaşayaca 
muntazam ir program aire- lnönü delaletiyle Cumur baş- ra son sözü bu olmalıdır: 

lik vermiştir. Bay Salaheddin bu tedkikat sindeki başarışından çok mem- Yapılacak işler çoktur. Eri- kanına çektikleri tazim telgra- - Benim Türk milletine, 
DEMIRYOLLARI neticesiude ınevcud asaar ara- nundur. şilecek neticeler çok tatlıdır fına Atatürk şu cevabı ver- Türk cumuriyetine, Türklüğlill 

SIYASAMIZ sında bilhassa 12 tanesinin BiR KARIŞIKLIGI TASHİH ve yüksektir. Gençler, 10-15 miştir: istikbaline aid ödevlerim bit' 
" Bu sene demi yolu prog- diğerlerinden daha kiymetli Y eoi Asırın bugünkü nüsha- sene sonra yine burada top- ismet fnönü, memiştir. Siz onları tamamlıy~ .. 

ramında aldıg· ımız neticeler se- oldug· unu ve tedkik edilmek sında çıkan yazım arasında ve 1 d T Yıldönümlerini kutlamak için caksınız. Siz de sizden sonraki .. an ığımız vakıtğöreceğiniı; ür- . 
k k ld d M J k üzere istampaJ· ve fotografla- imzamın 0-zerm· de Manı"sa be- beni anarak ·~lantılarına baoız- lere benim sözümü tekrar edinıl-vinece !le i e ir. eme etin yaşarken çok evvel gelmi• ne- .,.,.y Y 

emniyeti,Y imarı ve ekono _ nnın alınmasını tavsiye etmiş- lediyesioin icraat ve faaliyetine ... Jamış bulunduklarını bildiren Bu sözler bir ferdin deyil bit 
tir. Manisada yeniden Roma sillerin hayaUerinde yaşattıklan · telefonunuzu aldım. Birdenbire Türk ulusu duygusunun ifade" 

· k b k d l ti" l dair bana ait olmıyan bir yazı l · b kk k · ld J mı a ım an a man ne ce er mimariğ tarzmda otuza yakın k . gaye ~rın ta a u etmış .o u- · duyaumu tahlil edemedim. sidir. Bunu her Türk bir paro • 
! b.. ·· k · B .. ı d ı arışmıştır." Daima söyledigıv · m o ço' uyu tur. ugun.er e R- kiymetli sütun başbgı· elde ğunu hatularsınız. Bizi babti- Bunun için siyasal bilgiler gibi kendinden sonrakileriP" 
b 1 D. b k" d h b veçhile ben Manisa belediyesi· k l d ki• tan u a ıyarı e ır en u u- edilmiştir. ya.-hğımıza teşrik etmioıı olur• · o u u iplomegleri, sözleri mütemadiven tekrar etme "' 

. nin memleket İ•galinden kur- y • d b • d'kk k ı f k · Lf t bat gönderilmiş ve ziraat ban- Bunlarda yakında müzeye Y ~ suouz. Yeni Türkiyeyi kurmak ilzenn e ütün ı atımı u - son ne esini verece tır. ne 
tufalıdan beri şehir ihtiyacına -J k d'" - k lü T" k f d" · f · Tür1' kası şurada burada yaptıgıv naklolunacaktır. Müze ittihaz k ırın vatansever gayretlerin anara uşunme zumunu ur er ının son ne esı 
te abül eder faaliyet ve icraat T hissettim. Bunlar kimlerdir. . ulusunun nefesinin sönmiyece" 

stoklar arasında Diyanbekirde . edilen Muradiye medresesi b:- göstermediğini iddia ediyorum. esası dahil ve hariçte esaslı Fazla düşünmeğe hacet kal· ğini onun ebediğ ölduğun\I 
ve Urfada stoklar yapm1ştır. naıının tamiratı da bitmek Bir belediyenin memurlara ma- -bir politikadır. Bu olmazsa -madı. Derhal bildim ki, bana göıtermelidir . Yüksek Tarlı 
M k üzeredir. Bioa 27 oda ve üç • il · · b k ı · · · ük kı·~ · h d dıl emle etin bir piyasa haline aş vermeği belediye salonunu -imar gibi çok masum ve ıçten ıevg erını ay ıran ar senın ıçın y· se ıgın u u 
g elmesinden vatandaşlar istifa- koridoru havidir. Ayrıca bahçe boyatmagvı ve mobilya alma- yarım asırdan beri büyük Türk yoktur. işte parola budur. 

ve havuzu da •ardır. ilbay vatana münhasır sayılan iş- ulusunun tam anlamile millet Kamil AtatUrl< 
de etmekte oldukları gibi mem müzenin her suretle mükemmel ğı icraat ve faaliyet diye ler dahi yapılamaz . Her ~ ı!İı. ıftı. 
leketin emniyeti, birliği, tamam olmasına bilhassa itina etmek- göstermesini Türkiyenin nü~s isin başı dahilde ve ha- 4k ımuııll~~~llı !llllllıııllllOılmlıııınlınıımlıııııilllılffll~lllWllllll~lWu~lllll~lllnnııı~ll~llııııııııılll~llllıııHll~lf~nıııııııııll~lll 

itibariyle altıncı şehri olan bir ~ ••••••••••••-•••••11
"••••••••••••• .. •••••••••••••••••••n•••••••••••11

•· Tığı temin edilmiştir. (Sürekli ·tedir. riçte esaslı bir politika takib -= : J • Q J b k ' === 
alkışlar) DEMiRCi YOLUNDA ÜÇ memleket belediyesine yakış~ atmektir. Dahildeki politika bir ı:: E zmır sınan ı an asından: ~ 

tıramam. Trenden inen yaralıyı =- p b' 'kt" d'" ·· · · 1· • • d -Büdçe üzerinde bir iki söz AYLIK YOL F AALIYETI "Ok yıllardan beri bellidir ki - ara ırı ırme uşuncesının geııışımme yar ım ~ . ve hasta yurttaşları kaldırmak l' ..e=ı ~ 
söyliyeceg· im. Geçen sene büd- Vilayetin ge,.en üç ay için- her •eyden evvel ideale müs· "ii:: etmek arzusunda bulunan ~ 

l' için bir sedyesi, bir memuru "' ..Jj_ -~~ , "' · ~~ ~ 
~::~: ~~~-7~1:ity:n ~;::asr~~ yd:~~:o!itfa:.~~et~::7n?e~~=: bile bulunmıyan belediyenin ~::~iyeayı~ı:zp:~:::~: il::id::: :: QS1Vı:.A.N9L..I i' 

salon boyatmasını icraat diye 
d ti · 7 8 ·1 f l Asır okuyucularına bildiriyo- ık t t d ı "k s== J3.A. L 'T'T~.A.SI a a yanı - mı yon az a rum: göstermek doğru bir şey de- mem e e ve va an aş arı yu - 1':- . .&.. ~~ " 
varidatla kapandı. Bu seneki . v ild' M · b l d' · A sek refah ve kültüre erişmiş E:! :li!IİlllJ!ll!liilllllmiJ~~~--iıii!i!ii!!!~ijiiiiil!!iiilii!ill!!iiiiiiliıiii~~ § 

büdçe 193-194 milyon liraya . Bu yolda geçen üç ay ıçin- g ır. . anısa e e ıyesı n~ vatanperler görmektir. Hariç -= 1906 senesinde kurmuş olduğu K usulünü E ;t 
de 10+ 14 üncü kilometreler kara ve Istanbul gibi bir idare sı'yaset anlayıQımız, memleket- .ı= tekrar yürütmeğe başladığmı sayın halka bildirir. : = 

yakın bağlanmıstır. Yalnız arasında dört kilometroluk si- sistemine bağlanmadıkça bun- Y B · h kk d b'l . ld k i · 1 • 
ehemmiyetli bir noktaya nazarı d 27 · kil d d b d lerin birbirine emniyet vererek u ış a ın 8 1 gı e e etme stiyen er : 

lin iraj yapılmış incı o- an sonra a şarın ayın ır- ~ OSMAN L J BANKASI gişele.ri.ne baı ... : 
dikkatinizi celbederim: metredeki tahta köprü kiri•leri lıgv ı noktasmdan verimli i•ler ve birbirinin refahını bozmıya· - b li J • .. " " ~ vura ı r er. • ~ 

L~~~~~~~~~~B~~~T~~~~~~~l~~~~p~o~t~r~el~o~l~m~a~k~ü~z~r~e~y~e~n~i~le~n~m~i~ş~ti~r·~~b~e~~~~m~i~y~ec~e~~~·~~~n~a~a~tı~n~d~a~y~ım~·~~c~ak~~~i~r~s~~~l~~~s~iy~a~s~e~ti~d~ir~.~~~il~·~~~~·~·~··~··~·~··~··~·~··~··~·~~.·~·~~~~~:·~~~··~~~~~~~~··•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •ant e tamamlandıktan aon-



f3 ttanunuevveı 2ıeas , ________ _ 

Vay Piyerin Ruhu vay •• 
·-·· - Viyanaya bir kaç saat 1 

kalmıştı. Küçük istasyonlardan 
bırindo kompartımanın kapısı 
açıldı. Tepeden tırnağa kadar 
matem elbiseleri içinde genç 
bir kadın göründü. Derhal, 
bütün duygula:ımla anladım ki 
bu acıklı kadın tam meşrebi· 
me uygundu. 

Dış görünüşünü tarife kal
kışacak değilim. Buna imkan 
da yok... Yalnız şu kadarını 
söyliyeyim: Gözlerimden bu 
kadına doğru bir incizab seya
lesi halinde uzayan her naza

flnt ona görünmez bir takım 
bağlarla bir kat daha bağladı. 
Vagonuma gireli bir aat bile 
geçmeden kendisine dair şu 
malumata edinmiş bulunuym·
dum; Tuttuğu yas birkaç sene 

evvel ölen kocasının matemi 
imiş.. Genç kadm kocasının 

akıbetini öyle hazin hazin an
lattı ki az kaldı beni de ağ
latacaktı. 

Soluk benizli açık mavı 

gözlü ve ince uzun parmaklı 
kadınlara kederi, melali öyle 

Yakıştırırım ki... Esasen göz
leri koyu mavi siyah veya ye
şil gözlü olanlar teessüre o ka
dar çok kabiliyetli değildirler. 

Sevineyim mi, yoksa acı
nayım mı bilmem... Lokomo
tifte bir arıza oldu, Viyanaya 
gece yansı vardık. Mütareke
nin buhranlı günlerini yaşadı
iınuzdan otellerde yer yoktu. 
Viyana lebalep doluydu. Yol 
arkadaşım genç kızlık dostla
nndan birine misafir gidiyor· 
nıuş. Geç vakit yabancı bir 
evin kapısını çalmayı münase-

betsiz buluyordu. Nerede sa
bahlıyalım diye düşündüğümüz 
sırada bir hamal bize güzel bir 
haber verdi. Geç kalan yolcu
ların barınmasını temin için 
deıniryollar idraresioce beş, on 

, Yataklı bir vagon tahsis edil· 
nıif ... 

Yürümeyen bir vagonda ge
celemek, Ukönce matemli kadı
nın hoşuna gitti. Bunu orijinal 

buluyordu. Lakin bütün kom
partmanlann başkaları tarafın• 
dan daha evvel tutulduğunu 
Yalnız ikimiz için bır tek kom
partman kaldığını öğrenince 
şaşaladı ve korktu. 

- Endişeye mahal var mı, 
dedim. Gece ekspreste gidiyo
ruz farzedin. 

- Aman yarabbi sevgili Pi
Yer'in ruhu buna neder? Bir 
erkekle birlikte mini mini bir 
odaya kapandığımı görürse 
nıüteessir olmaz mı? Hayır, 
hayır iyisimi bekleme salonun• 
.da otururum. 

r.zzTL7.L%ZZ.lZlr7zz;:JVl!2.~2l"Jln 

Kiralık yalı 
Güzelyahde 1056 No. yalı 

uygun fiatle kiraliktır. ıkinci 
belediye caddesinde 37 nu
nınrada sabuncu Asıma mü
racaat. 

DOKTOR 

üsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
.. Pazardan mada hergün 

dortten son "k· • B 1 
k 

ra ı ıncı ey er 
80 av d gm 8 81 numaralı mu-

- Ne için bekleme salo
nunda rahatsız olasınız. Sizi 
temin ederım ki, merhum ko
canızın ruhu sizin katı sıralar 

üzerinde oturacak yerde yumu· 
şak yatağa yattığmızı gorünce 
teessüre kapılmak şöyle dursun, 
bilakis sevinecektir. Y an~lmı
yorsam Piyer hodgam değil, 

bilakis centilmendir. 
- Evet centilmen... Bütün 

erkeklerin bir takım kabalıklar 
yapbkları sıralarda bile centil
men ... 

- Ben de böyle sanmıştam. 
Beni dinleyin bakın ne söyli
yeceğim: Sizinle birlikte kom
partimana gireriz. Siz yetağa 
uıanırsıoız. Ben değil ceke
timi hatta yakahğımı bile 
çıkar madan köşeye geçer 
uslu uslu otururum. Hem şey ... 

- Fazla münakaşa yüzün
den kompartimanı elden kaçı
racağız. işte başka yo!cular 
geliyor. 

- Peki girelim. Yürümiyen 
vagonda bir gece yatmak cid
den tuhafıma gidiyor. Merak 
ediyorum, yarın alessabah Lu
taya giderim. Sevgili Piyer bizi 

görmesin.. Perdeleri kapatın. 
Fakat sakın .. Sakın ha ... Sonra .. 

Vadettiğiniz gibi köşede kımıl
danmaksızın oturacaksınız. 

Göşeye geçtim bütün gece 
bu enfes dul kadının yanında 

oturmak, onun nefes aldığını 
işitmek, vücudundan çıkan ha-

raı eti duymak; fakat bir müd
det kımıldanmamak cidden fe

dakarlık olacakb. 
- Ya şimdi bu vagona bir 

lokomatif takarlar da bilmedi-

ğimiz bir tarafa doğru bizi 
götürü verirlerse. 

- Sizinle birlikte dünyanın 

öbiir ucuna kadar gitmeğe 

razıyım. 

- Dünyanın öbür ucuna mı? 
Orasıda pek uzak canım. Siz 

galiba Alman değilsini~? 
- Türküm. 
- Türk mü ? ... A ••• Ben, 

Türkçe bir söz biliyorum "Çok 
"R . "G "b" para var,, ,, yı ,, gı ı 

teloffuz ederek ne şirin söyli
yordu. 

Kim bilir bu sözü nereden 
öğrenmişti? lhtimalki Almanca 
ya:ırlmış olan bazı masalları 
okurken ... 

Türkçe olarak cevap veriyo-
rum: 

- Çok para yok. 
- "Varı" biliyorum amma 

,,Yok,, ne demek? 
- "Yok,,, yok demek. 
- Nasıl yok? yok olur mu? 

Ben, Türklerin zengin olduk
larını kemerlerinin içine altın 

Y'ENI ASIR 

doldurdoklanoı inemada gör
düm. Siz, Muhammed Peygam
bere mi, Süleyman Peygambere 
mi iman edermişsiniz. Süley
man Peygamber gibi hepinizin 
de seksener karısı varmış? •.. 
Ehhb, elbetl. Seksen kadmı 
geçindirmek için insanda çok 
para olmah. 

- Bunların hepsi efsane! 
- Demek Türkler artık zen-

gin değil? Siz de zengin de
ğilsiniz? Vah fukara vah ... 
Haydi, bir dakika koridora çı
km da soyunayım. Lambayı 
söndürürüm. Sonra siz de girer 
tekrar yerinize oturursunuz. 
Fakat ben uyurken sakın, sa
kın ha .. "Piyer,, görür. 
koridora çıkhm. O, soyundu 
lambayı söndürdü. Ben de tek
rar içeriye girerek . yerime 
oturdum. 

. . . 
- Uyuyor musunuz 
- Hayır 

- Akhma ne geldi baberi-
nız var mı 

- Ne geldi 

hal ise Piyerin ruhu beni kira
lamıştı. Bedenimin kirasını o 
gece sabahlara kadar çılgın bir 
zevk ve ihtiras suretinde cö
mertce verdi. Acaba ruhlar bu 
fani dünyaya yalnız geceleri mi 
teşrif buyuruyorlar bilmiyorum 
çünkü güneş doğacağına yakın 
matemli dul kadın : 

- Git Piyer, semavata çekil 
dedi. 

Ve beni narin elleriyle ite
rek yatağından dışan çıkardı. 
Sonra kendi de derin bir uy· 
kuya daldı. O uyandığı zaman 
ben kalkmış gitmiştim bile ... 
Eğilmek ve teıekkür maksa
diyle parmaklarmın ucunu öp
mek istedim. 

- Ne münasebet? .. Diyerek 
hayretle yüzüme bakb .. 

- Fakat bütün gece .. 
- Evet aferin size.. bütün 

gece.. Köşenizde uslu, uslu 
oturdunuz .. Buna mükafaten mi 
parmaklanmın ucunu öptür
mekliği mi istiyorsunuz? .. Mü
kafatı bak ettiniz.. Lakin ol
maz. Piyerin rubu görür ve 
kıskanır. 

- Piyerle birlikte bal ayını • • • 
geçirmek üzere trene binmiş- Bir saat sonra; garın önünde 
tik de o geldi... işte böy- onu otomobile bindiriyordum. 
le küçücük, bir kompartiman- Bana "Lutti" nin adresini ve-
da idik. Şimdi nerededir kim rerek kendisini orada ziyaret 
bilir, zavallıcık t.. etmekliğimi söyledikten sonra: 

içini çekti - Admız ne sizin?.. Diye 
- ?? ... ?? ... ?? ... ??... sordu. 

Ancak "Ren,, kızlarına bas 
bir çocuk safiyetile cüzdanım
dan beş'ik bankonotu çekti. 
Tam otomobil ilerlediği sırada: 

- Çok pagavag ... Dedı. 

Hay gidi, 
bay ..• 

* * 
"Pi yer,, in ruhu 

Ş. SUIUner 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaralama 
Tilkilik caddesinden geç

mek le olan mülhakat otelinde 
yatan Mehmed oğln Mustafayı 
tanımadığı bir şahıs sol baca-
ğaodan hafif surette yaralamış
tır. Yaralıyanlarm üzüm mağa
z.asın~a markacı Haydarla Şe
rıf Rıza olduklarından şüphe 
edilmek · edir. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
- " Piyer ,, ... Piyerciğim... - Kaç kerre söyliyeceğim 

Gel... canım. "Sataheddin,, SARAÇOGLU 
Nasıl nas l? Memleket hastanesı' 

Bilmiyorum ne oldu? Dul ka- - ' 
1 

- "Salaheddin" Dahiliye Mütehassısı 
dm ispirtizmacı idi de ben - Ne güç isim! Y azm sunu Mu h Ik' · B medyum vazifesini mi gördüm. b. ~ ayene ane: mcı ey-
Piyerin ruhu benim vücuduma ır!e~:~un öyle ise, ben size ler sokağı 65. Tel. 3956 
girerek vücudumu kendi arzu- ,kartımı vereyim. Evi Ka. antina tram\". cad-

suna münkad mı kıldı? H~T'e.,..r"r."n ... e~nr.ııı Cüzdanımı çıkardım. Yas~lı~Jid~eisİi ~Nİo~.D5~9~6İiT~eil.~2;5;4i5iiiii 

Sahife 7 

Geceleri sık sık abdeste kal· 
kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran 
idrar yollarımn nezle ve illi· 
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 

Göz Tabibi 

1. Sala~ettin 
t.kgündüz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın
da No. 81 

1-13 ( 3607) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

lar pazarı 
12 Birinci kanunda başlıyan TASARRUF Haftası miinasebetile 

YALNIZ bir HAFTA • • 
ıçın 

·;. 10 İenzilitla peşin satışa başlamıştır 
16 Birinci Kanunda başka sürprizler hazırlanmaktadır 

• 
T arihilıi iyice ezberleyiniz 

12-13-15 
M'B N&HNM - -

ayenehanesinde hastalarım 
kabul eder. (3436> Bütün kırıklıklara, agrılara AL-go-pan ismine dikkat edilecek. Tek bir kaşe 7 ,5 kuruştur 



eSahlfe e 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
ucuzluğunu artık 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kış ık Ucuz Paltolukla: 
Kışlık Lük ~ Palto u~lar 

Mevsimlik ucuz pardü ülii er 
Güzel Renklerd~ Battani~reier 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

TE~ 

PUDRAS 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarını'Z.ı uzun müddet yeni olarak saklar. 

ln,aatmız için atıdekiıhtıyaçJarınızı pek uoıız f ıyıttlarla ' temın ermek HHerısonı.z Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıoarethane1'li11•• ıniiracaat e<linı.z 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçekll 

Çını ve levazımı sıhhiyeden la\Jhalat ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlat ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon için demir dökme borulaı 

ve lngilız künkleri ve bunların te/effuatı vesaire ... 
Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Yerli Çimentolar, BlltDn M•rkalar 
En MOealt Şer•itle 
••i•z•mızda S•tılu• h 3 

• • j .. • • 
1 • • • - -

428 nuh aralı Ç. rpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

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

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

Talibler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir. 

Muvakkat teminat beher müzayede kaimesi için 2SO liradır. 
ihale 16-12-935 pazartesi günü saat 14 de Çırpıda kooperatif 

binasında icra kılınacaktır. 
Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 

8-10-11-12-13-14-15 13579) 

- .... ....... ................ .... ........ 

Sobalarınlz )~in hali~ 
·~z·ö~i~l<li·k·k·;iı;ı~··m~<le·~·küm·ü·;ü·~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü . 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

···························································~······················ 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
bozmaz. Mideyi ve böbrekleri 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sll1HA'l' Bahkyağı 

Norveçyamn heılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Blrlclh Sabş Yeri 

BAŞDURAI( 

HAMDI NOZllET 
Sıhhat Ecz nesi 

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

' . . - . ' , ' ~·- .. ! ,• 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsaw 
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve ıabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Doyçe Oriyantbank G 

DRESDNER BANK ŞURESI 
IZlVliB 

.MERKEZ! : B.KRL1 N 
Almangada 17a Şubesi Mevcuttur 

8eımaye ve ihtiyat akçesi 

1 • 

ts Klnunuevvel t935 

~Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BAŞLANDI 

Morina balıkyağının özü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erhettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka biç bir yere vermemiştir 

lzmirliler Istanhulda nerede hııluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
... 1 

rirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki oteJin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütiln bu fevkalideliklere ilaveten fiat]ar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Milli Emlak müdüriye
tinden: 

KAPALI ZARF USULILEDIR 
- Darağaç Şehitler Sepetçi sokağında 125-127 numaralı pirina 
pamuk yağı fabrikası içinde bulunan yeni 112 adet Pik boru

lardan mada buhar makinası ve mevcut bilcümle mihaniki 
aletlerile fabrika bacasının bulunduğu tarlası ve hali hazır 

vaziyetile 36680 lira 

lkiçeşmelik Asmalımescit sokağında 175-153 numaralı dükkan 
4200 lir• 

Bardakcılar Sefahat sokağında ·13 numaralı dükkan 2100 lira 
Osmaniye caddesinde Mirkelam hanında 12-16 ve 12-17 nU" 

maralı dükkan 1680 lir• 

Murabıt çarşısında Abdurrahman hanı içinde 49w9 numaralı 
mağaza 1050 lir• 

Kestane pazarında 43 eski 31 taj numaralı dükkan 1750 lira 

Alsancak Küpeci oğlu sokağında 104 numaralı · ev 7500 lir• 

Darağaç tramvay caddesinde 128 eski 81 taj Ne. lu 1400 lir• 

Dükkan 
Bayraklı Bornova caddesinde 107 numaralı ev 2100 lir• 

Karşıyaka donanmacı Çakır oğlu Dilaver sokağında 1050 Jir• 

42 - 44 No. Dükkan. 
Bayraklı Menemen caddesinde 39 Numaralı ev 18~0 lir• 
Bayraklı Menemen caddesinde 43 numaralı dükkan 1680 lir• 
Bayraklı kanarya sokağında 8 numaralı ev 2100 lir• 

uca Mecidiye caddesinde 82 numaralı ev 7140 lir• 

Buca Tevfik Fikret sokağında 7 eski 3 Taj No. lı ev 1680 lir• 

Buca aşağı mahalle Mustafa Kemal caddesinde 2450 lir& 

595 metre murabbaı numarasız Arsa 
Göztepe Mısırlı caddesinde 559 numaralı ev 

AÇIK ARTTIRMA 
Bayraklı Bornova caddesinde 65 numaralı dükkan 

" " " 67 numarulı " 

Buca aşaiı Mecidiye caddesinde 21 - 19 numaralı 

1260 lir11 

840 Hr• 
840 .. 

350 " 

Dükkan ~ 
165,000,000 Rayhsmark Buca aşağı köprülü sokağında 10 numaralı dükkan 210 

Türkiyetle ŞnbeJeri : 1STANBUL ve lZMlH. 1, 1\1 <l ş lı . KAHİRE lSKE..,.TDJ'RtuE Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satı " 
.u ısır a u ele~ı : ve ..ı..-. 1. ı • • .. b ··1111 

H t .. ı·· b k 11).t ·ı· k b l d çıkarıldı.ihalesi 19-12w 935 tarıhıne tesaduf eden Perşem e gu 
er ar u an a ınoaıoe ö nı ı a ve a o e er , .. . .. . .. . .1 dit• 

c ALMANYAl>A. ııeyabat, ikamet, tahsil ve saire için ı saat on dorttedır. Satış munhasıran gayrı mubadıl bonosu ı e 
en ehven ~eraitle REGlSTERMARK satılır. > (h-1) • "" 3980 ( 3605) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers· Rot
terdam - Amsterdam ve Hamw 
burı limaoları için yük ala
cakbr. 

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

BurgH - Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers·Rotterdam-Amı 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktar. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü limam

mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
Hmanlan için yük alacaktır. 

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

SERVİCE MARITıM ROUMAiN 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ki
nunda Malta, Ceoova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NlPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyaıı 
b" '!'OYOHASHI vapuru 14 
h ınnci kanunda Singapor,Şang-
y ay, Kobe, Moji, Osaka ve 

okobama limanları için yük 
alacaktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
•cent · • 
mez. 

enıız meı uliyet kabul et-

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
•rkaıında 72-4 numarada 

~~~ TELU Sperco vapur acen-
al rına müracaat edilmesi rica 

o unur. 
Telefon: , 

N. V. 
1 W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men ;çin yük almaktadır. 

JSERLOHN vapuru 9 birinci 
kinunda bekleniyor. 13 birinci 

klnuna kadar Anvers, Rolter

dam, Hamburg· ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA ,, vapuru : 23 Bet 

klnunda bekleniyor, 26 Bci. 
kinuna kadar Anverı, Rotter-

dam, Hamburg ve Bremen için 
yiik alacaktır. 

American Export Lines 

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

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yilk a]acakbr. 

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

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

jobnston W arren Lines 
Liverpool 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabbiide ıi· 
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
\av verine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
arda müdrir olduğundan vftcuda maur· 
at veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vilcudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karıı büytik bir 
faide temin etmiı olursunuz. . 

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

sinin; h.mir mümessili G. O. Giras 
S~parişat ve fazla malirmat için bmirde Yeni Manifatu

racı ar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutuıu 234 Tel. 2413 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 

GRODNO vapuru ilk ka
nunda Londra; Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu-

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanıe
adan gelip tahliyede buluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEVA T LlN 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değitikliklcrinden 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 çeıit ye
mek babarlarımn:ı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztcpe papatya 
çiçeğini, İspartamn öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TL 3778 

Şube: 
A1akara 

Anafartılar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalanna ve 
imtihan zamanlarında sıkmh 
çekmemelerini temin için hu-
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

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

H. 3 (15) 

Neıtle ve Turan fabrikalannın tanınmı~ çeşitlerini 

Kars südG, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka raabk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Biitün Türkiyede tanınmlf ve denenmiı (Arti) kumaş boya
larınan genel sataş yen yalnız depomuzdur. 

Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yo lin kullananların 

f ayni hükmü versyor 

Telefon : 3882 

f :···································· 
- . 

T enviratmı:ıda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
l.ambalanm kullaD1DJz. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ıpkb az .. rfiyatlıdır. 

-.. Yeni tenzilatli fiyatlar 
lla_ehnıeı Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

Peıtemalcılar 77 - 79 
Tef. 3233 

1 
daima en 

=mükemmel diş . . . . . . 
E macunudur ~ . . 
• • • -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Pf ubasebei Hususiye mü
düriyetinden; 
Bedeli mubammeni Cinsi Yeri Numaruı 

Lira K. 
300 00 dükkln 3 cü sipahi puan 3 
Yukarıda yer ve cinsi yazılı akarın mülkiyeti satılmak üzere 

9-12-935 tarihinden itibaren 10 gOn mOddc?tle temdiden artırmaya 
ı çıkarılmıştır. Talip olanların feraiti öğrenmek üzere her gün 

Muhasebei Hususiye müdüriyeti •aridat kalemine ve pey sürmek 
istiyeolerin de ihale gilnfi olan 19-12-935 Perşembe günü sabah 
9 da vilayd encümenine mOracaatlan. 3963 (3603) ., 

ve yatak odalannızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz •.. 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenheri mevkiioi ve töhretiai mu

hafaıa eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi · 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıclrr. 4l 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezıeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Teıiri kafi ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanaklara kır.arar, sıhhat 

ve neıe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalide Wr 

ittihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına taniye ederler. 

81111 ., 
BALI~;vtpı 

şifa 
Bahteder. 

şlfaeff!l: 
Bu yağ başka yerde satılmaz 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve dopu

neticeai lüzum g6sterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 
kasık bailan, düztabanlar için taban koraalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambtar
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olauı•m 
mlltebarrik el ve ayaklar. talebelerin çahıma esda fır-num 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileımesine mani olmak 
içio korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA APlıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapwr 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 ajledea IODra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 

lzmir Defterdarlığından: 
l111ıının vergi borcundan otlrl tahıili emval yuamıa ı&e 

haciz edilen Ahmed ağa mahalleainde Kemeraltı ıoka ..... 
kain 134 sayıll dnkkln tarihi illndan itibaren yirmi bir ıla 
müddetle satıhta çıkanldıjından pey ılbmek ilti1elllaill 
Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

3-8-13-18 3890 (35S7) 
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Habeş barış t liflerini r ddedecek 
Zorbalığa boyun eğmek onu mükifatlandırmak olur 
Habeşistan ve ltalyanın 

Cevap gelırıezse petrol 
cevabı beklenirken 18 ler 

ambargosu müzakeresine 
içtima yapılıd 
başlanacaktır 

Fransız başvekili Cenevreye gelince muhtelif delegelerle temasa geçerek siyasal konuşmalar yaptı 
Desye, 12 (Ö.R) - Havas 

ajansmm ·özel aytarlarmdan bi· 
rini kabul eden Necaşı Habe
fistanan Paris barış tekliflerini 
kesin olarak reddeceğini gös
teren aşağıdaki diyevde bulun
muştur: 

Habeş hükumeti 8 Ilkteşrinde 
yaptığı diyevi hatırlatır. Buna 
ıöre Habeş hükumeti harbi 
istememiştir ve istememektedir. 
Habeşistan ltalya tarafından 
çiğnenen topraklarını koruma
ia mecbur kalmıştır. Habeşistan 
Paris konferansmda da, bun· 
dan sonra yapılan Cenevre 
Beşler komitesine de şerefiyle 
uygun düşebilecek her türlü 
tavizleri kabul etmiştir. Fakat 
Habeşistan Ulusiar Sosyetesi 
ayelerinden birinin taarruzuna 
wğramışbr. Kuvvete boyun eğ
miyecektir. Bu kuvvetin kulla
nılmasını biz tahrik etmedik. 
Ona boyun eysek, bu zorbalığı 
mükifatlandırmak olur.,, 

Berlin 12 (Ô.R) - Transo
Han ajansı Adis-Ababadan 
1aaber alıyor: Bura çevenleri 
Habeşistanın erkinliğini ve 
topraklarının bütünlüğünü sağ
lamlıyan hiç bir teklifi kabul 
etmiyeceğini ve Uluslar Sosye
lıeai andlaşmasmın harfine ve 
ıabuna uygun olmıyan şartlarla 
müzakereye girişmiyeceğini bil
dirmektedirler. 

Paris, 12 (Ö.R) - Dün ak
pm saat 23,30 de başbakan 
B. Laval Paristen Cenevreye 
hareket etmiştir. Jngiliz Uluslar 
sosyetesi bakanı B. Eden de 
ayni trenle seyahat etmektedir. 
Kendi kompatımanına geçmez
den 6nce B. Lava) B. Edenle 
ıörü§müştür. 

Paris, 12 ( Ö.R ) - Petit 
Journal " gazetesine göre B. 
Mussolini lngiliz - Fransız tek
lifine cevabını yarın bildire~ek
tir. 

.. Oeuvere ,, gazetesi mese· 
lenin ş.mdı Cenevreye geçtiği-

ni kaydederek diyor ki : 
" B. Mussolinin projeyi ka

bul edeceği §Üphesiz ise de 
şimdi Adis - Ababadan müte
cavize doğrudan doğruya veya 
dolayısile prim verilmesi aley
hinde şiddetli bir protesto yük-

ltalyamn durumuna gelince; 
Cenevreden alınan haberlere 
göre oraya henüz buna aid hiç 
bir haber gitmemiştir. Bu da, 
konuşma konusu olan mesele
nin önemi hesebile tabiiğ gö
rülmektedir. Uluslar sosyetesi 

Makallrde harp '1arr.ketlr1i 
selmektedir. Cenevrede Uluslar çevenlerinde genel olarak şu 
Sosyetesi andlaşması, eskiden fikir vardır ki B. Mussolininin 
yapılmış muahedeler ve arsıulu- cevabı ne kesin bir evet, ne 
sal anlaşmalar yeniden işe ka- de kesin bir hayır olmıyac:ık-

rışacaktır. Yakın zannedilen tır. Ouçe Pariste hazırlanan 
anlaşmazlığın halli daha olduk- teklifleri ita yo menfaatine 
ça uzaktır. düzeltmeğc ça ışac \ldır. 
HABEŞLER REDDEDECEK Cenevı e çevrenleri barış 

Paris 12 (Ö.R)- Bugün Ce- şartlarının ita 'ya için özlü bir 
nevrede toplanmağa çağırılmış şekilde değiştırilmesine imkan 
oJan 18 ler komitesi dolayısile görmemektedirler. Buna başta 
bütün dikkat timdi Cenevre Habeşistan mukavemet ede-
üzerine çevrilmiştir. Bununla ct:ği gibi lngiliz kamuyunun 
beraber Pariste hazırlanmış olan ve hele küçük devletlerin mu· 
uzlaşma ve sulh şartları, 18 ler kavemeti de az olmıyacaktır. 
komitesinin muhtemel kararla- ÖGLEDEN SONRAYA 
rmdan ziyade fikirleri işgal et- BIRAKILDI 
mektedir. Cenevre, 12 (Ô.R) - UJus-

Mesul çevrenlere de sorulan lar Sosyetesinde lta!yan-Habeş 
şudur: Roma ve Adis-Ababa- anJaşmazlığrna karşı güdülecek 
nın barış tekliflerine verecek- yo! hakkında henüz bir karar 
leri cevap!ar ne olacaktır? verilmemiştir. 18 ler komitesi 

Dün yayılan baz• haberler sabah için toplantıy;& çağarıl-

Habeşistanm bazı tekliflerini mış iken sonradan bu toplantı 
kesin olarak reddedec_sğini bil- öğleden sonraya bırakılmıştır. 
dirmiştir. Bu haberler zamansız Bunun sebebi delegelere bir-
-sayılmakla beraber hayret birlerile görüşmek ve anlaş-

uyandırmıştar. mak için biraz vakıt bırak-

tJ.ugün 13 Birinci 

maktır. Komitenin nsaıl hare
ket edeceği şimdilik farziye 
alanındadır. 

Sanıldığına göre Romadan 
veya Adis-Ababadan durumu 
değiştirecek bir telgraf gel
mezse, komite önceden çizil
miş olan proğramından şaşmı
yacaktır. Şimdiye kadar yapı
lan kısaca öteye bırakılmasın
dan ibaretti. Eğer Romadao 

cevap gelmiyecek olursa ko
mitenin sonraya bırakılması 

meselesi olmayacak ve berkite
lerin tatbiki sıyasasında hiç 
bir değişiklik olmıyacağmı gös
termek için On sekizler berki
telerin kenişletilmesi ve petrol 
ambargosu hakkmdaki teklifi 
hemen münakaşaya başlıyacak
lar<hr. Bununla beraber şimdi
sadcce genel esasa dayanan 
oylaşmalar (fikir teatileri) ola
cağı ve kesin bir karar veril-

giliz çevrenlerinden ıu malu
mat verilmektedir; · 

lngiliz kabinaaının Londrada 
ki son toplanhsında B. Eedne 
Cenevrede güdeceği yol hak
kında talimat verilmiştir. Ve 
B. Eden bu talimattan ilham 
alacakhr. ln~iliz hüktimeti, 
Uluslar sosyetesi iıleri bakanı
nı Cenevrede sosyetenin eyi 
bir üyesine yakışır şekilde 
hareket için serbest bırakmış· 
tır. 

Yani, her ne kadar lngiltere 
Uluslar sosyetesinin verdiği 

ödevi yerine getirerek ltalyao
Habeş anla§mazlığanı çözmek 
için Ceoevrede müzakere edi
lebilecek esasları, Fransa ile 
birlikte aramışsa da, bunu yap· 
tıktan sonra ltalya ve Habeşis-

. tana karşı glldülecek durumda 
sosyetenin diğer üyelerinden 
aynlmıyacakbr ve tamamı tr.. 

Mail.al/ede haıp lıareketleri 

miyeceği samlmaktadır. mamına onların durumuna uya-
Romanın Paris tekliflerine aktır. 

yapacağı kabul hakkında apğı Roma ve Adis - Ababadan 
yukarı bir fikir hasıl olduktan gelecek cevablann biri veya 
sonradır ki ambargonun tatbik her ikisi red mahiyetinde 
edilip edilmiyeceği anlaşılacak- olursa, bu Cenevre organiz-
br. masanı çizdiği yolda devam 

INGIL TERE CENEVREYE etmekten geri b.rakamı,acak-
SADIK tır. Bu yolda ise Uluslar Sos-

Cenevre, 12 (Ö.R) - lngil- yelesi her zaman lngiltereye 
terenin durumu hakkında in- dayanabilecektir. 

kanun saat 21,15 te 

Jzmirlilerin şimdiye kadar görmedikleri bir şaheser Nevyork Metropolitan operasının bütün 
kadrosunun iştirakile ve bu operanın bat muganniyesi olan parlak yıldız 

GRACE MOORE 
ile beyaz perdenin en çok sevilen büyük ıanatkirı TULLİO CARMINATİ tarafından 
temsil edilen ve baştan başa aık, tür, musiki~ heyecan yaratan bU ..anat ,.,ikası 

r11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaa•••••••.. • ................................ ••••p•••••••••••• ... ....................................................................................................................................... 
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Bu filmde Karmen operasından " Limaur est enfant de Boheme ,, ile Traviata'dan 

Birindisi ve Madam Butterfly operasanm üçüncü dördüncü perdeleri 

Ayrıca Foks 
DUnya haberleri 

BugUn matmelerde son defa 

Kü üK ANNE 
Mi Ki 

Canll karikatürler 

LAV AL iLE GELENLER 
Cenevre 12 (Ô.R~ P•ristell 

dün akıam saat 23.20 de hare
ket eden Fransız başbakanı ye 
dış işleri bakanı B. Laval sa· 
hah saat 9,40 da Cenevreye 
gelmiştir. lngiliz Uluslar sosye-
teıi işleri bakanı B. Edeni• 
lapanyanan Uluslar sosyeteıi 
daimiğ delegesi ve Beşler ko· 
miteıi başkanı B. de Madariag• 
da ayni trende bulunmakta 
idiler ve Uluslar sosyetesi ge• 
nel sekreterliği adana selamlan
mıılardır. 

iLK TEMASLAR 
Cenevre, 12 (Ô.R) - B. 

Laval buraya gelir gelmes 
diğer delegasyonların başkaD'" 
larile görüşmelerine başJamıf'" 
br. ilk önce on sekizler komi• 
tesi başkanı ve Portekiz dele• 
gesi B.de Vasconcellos ile gö• 
rüşmüş, bundan sonra ln~ilil 
delegesi B. Eden, ispanya 
delegesi ve Beşler komite8' 
başkanı B. de Madatiaga. 
Türkiye'nin Bern elçisi 'VC 

U. S. delegesi Bay Cemal 
Hüsnü ve Polonya'nın Berll 
elçisi ile oylaşmışbr. 81-
tün bu devletler, Fransa •C 
lngiltere ile birlikte beşler kr 
mitesi üyesidirler. 

Bu sabah U. S. merkezinde 
hiçbir resmiğ toplantı yapd'" 
mamışhr. 18 ler komitesi saat 
16 da toplanacaktır. 

SIR GEORGE CLAR1' 
Paris, 12 ( Ö.R ) - lngilte

renin Paris elçisi Sir George 
Clerk Paris lngiJiz elçisi bar 
kanhğına seçilmiştir. 

LONDRADAKIKANAA1 
• 

Londra, 12 (A.A) - lçişlafl 

bakanlığı mabafili lngiliz,Fraold 
projesinin, önce ltaJyan-Habef 
meselesini tesbite memur ber 
ler komitesine havale edilece
gı ve lngiliz, Fransız, Tnrk. 
lspanyol ve Lehistan mümessil
lerinden mürekkep olan bll 
komitenin projeyi kabul edecei' 
fikrindedirler. 

Ônümilzdeki hafta topla11-
ması muhtemel olan Milletlet 
cemiyeti konseyinin ise pro
j eye ciddi itirazlar serd etme.ı 
ihtimal dahilindedir. 


