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Ekonomik kalkınma siyasa

mızın iki temel unsuru vardır: 
Biri istihsali, ötekisi de istih

IAkı çoğatmaktır. Bu iki unsu
run birbirinden kuvvet alarak 
ırelişmeai refahın artmasına yar
dım edebilir. 

Bu kanağatladır ki, Baş
baka?, bütün istihsal cep
helennde en yüksek randmanı 
almaia borçlu olduğumuzdan 
bahsetmişti.r. Evet toprağı
mızın, fabrıkalarımızın verimim 
mümktin olduğu kadar arttır
maya borçluyuz. Bizim için 
başka _memleketleri düşündü: 
ren surprodüksyon tehlükesi 
Y?ktur. iç pazarda istihlak se
~ı.yeıi başka memleketlerin
dtlı: .. ölçülemiyecek kadar 
. ş ktür. Ulusal iirünlerimi

bın memleket içinde bugün 

harcandığından birkaç kat fazla 
arcanmaa t . 

istihlak s 1?1 ~~ın etmedikçe 
1 evıyesını normale yak
aştırmak imk • 

Halbuk" ansız olacaktır. 

d 
ı -normalı bulmak, her 

ıey en once yu dd 1 lı • b r aş arın sağ· 
gı akımından elzemd· 1 t'h '"k k ır. s ı -

"' udretini t tabiiğ . ar tıracak en 

Y 1 d 
yolOıse bayatı ucuzlatma 

o u ur. retm b 
tiyaçlıınnı ne enİc dllbaşlı ih-
ıılabilirıe istihsalin a arı · ucuz.a 
atı da . ma ıyet f1• 

imkanın; nkısbette ucuzlatmak 
avuşur. 

Bu makaatl 1 
bırler b' a a ınacak ted-

ır yandan · 
ulusal - -

1 
. ıç pazarda 

. urun erııı h 
mıktannı ço • 1 lı arcanma 
dan d ga tır en öte. yan-
lerimi:r.l 11 Pazaradaki rakip· 
ıne i de zorlanmadan bol ölç· 
ık/başh k~laylaştırabilir. Bu 
dül k netıce devletçe gü-

me te olan 1 k 
ka3ının f ucuz u politi-
g .. t • ~at kotrolunun önemini 

os ermege yeter. 

- Bu alanda beledi 1 . 
ustlerine dü .. ye erın de 

U 1 
şen odevler vardır. 

cuz uk rrk 
Jet pol'fk po 1 ı ası, bir dev-

ı ı ası haline ı· 
buna bütün k ge ınce 
rinden geld"·. urumların elle
olm 1 ıgı kadar destek 

a arı za "d' b .. t · rurı ır . Devlet 
u çesınden f d k" b 1 e a arlıklar ka-
u ederek k . zun · şe erın, tu-

Şi.,;d~ımentonun f ı atını indirdi. 
triği 1 f aden kömürü ile elek· 

P l·t·ke e almış bulunuyor. Bu 
o ı ı a ·· d cek b .. ~un en güne genişliye-

·ı r' ulun mübrem ve medeniğ 
~ltıyaçlatımızı kendi gözetimi 

•na alacaktır. Zira güdülen 
amaç ha ı·· d' 
1 . ya ıg ır. lstihlakin art-
nası ıstih l 

l , sa ı art !ıracak mem-
e ı tt · ' 

\O;•:lae ış hacı~ıı günden güne 
.~ cak, darıık ve yoksun!uk 

) ~·•ne refahın ·· ı .. .. ö ·· 
keccktır. gu eryuzu g zu-

1 
Şehirlerde ekmek fiatının 

ıaddinden f 1 "k 1 . b lu az a yu se mış u-
fa~rrıası, mezbaha olan yer !erde 
d ış mezbaha ücretleri yüzün
.. en et fiatının aşırı yüksekliği 
onemle 1 .. iht' savaşı ması gereken ıkı 
k ıyaçtır. Mesela lzmirde Üç-
~yularda dana eti 15 koyun 

etı 25 k ' d uruşa satılırken şehirde 
aııanın 30, koyunun 40 kuruşa 

satılmaı 1 1 . Bir k' 1 an aşı maz bır şeydir. 
ılo ete 15 kuruş mezbaha 

res · 
b' '.°1 ve nakliye masrafı 
•nıyor demektir. Böylece Iımir

liler f ·· d . e 1 yuz " kırk pahalıya 
yıyorlar. işçileri çok olan lzmir 

gibi bir şehirde bu farkın 
önemli bir pahalılık sebebi ol
du~~ meyd~ndadır. Bunu önle
~eg.ı beledıyemizden bekliye
bılınz. 

lil•vke1. EU:tgt:ıo 

Projenin kat' i ·olarak reddini istiyorlar 
Yalnız müzakerelerin uzaması Necaşinin istical ~östermediği 
Zannını uyandırıyor .imparator kumandanlarla da görüşecek 

Mussoli ninin damadı Ciano Badoğlionun mühim bir raporunu kayın babasına getiriyor 
Paris, 16 ( Ö.R ) - Roma

dan beklenilen cevab hakkında 
henüz re~miğ hiçbir haber gel
memiş olınakla beraber ltalyan 
siyasal çevrenleri B. Mussoli-

Ras Nasibu 
nının Paris projesini müzake
reye esas olarak kabul edece-

m'!!!'O;!Y"'..,_"""7~"' 1 nin bu işte iyi niyetle hareket 
. ettiklerinden şüphe ettirmekte· 

dir. 

Habeş /mpaıatom 

gını, fakat bazı noktalarda talaaları ileri sürmekte ve ltal-
mütemmim malumat istiyece- ya için bu teklifler d e tama 
ğini emniyetle ileri sürmekte.. edilecek şey olmadığını h' <et· 
dirler. Bu mütemmim malumııt tirmektedir. 
talebi gelince, buna cevab ver
mek lngiliz ve Fransız hüku
metlerine aid olacaktır. Veri
lecek cevab Uluslar Sosyetesi 
kadrosunda olacaktır. 
TEKLiFLER TAMA EDiLE

CEK ŞEYLER DEGILMIŞ 
Roma, 16 (O.R) - ltalyan 

gazeteleri, yabancı memleket
lerde Paris projesinin ltalyaya 
verdiği faydalara karşı -bu 
faydaların önemini mübalağa 
ederek- açılan mücadeleye 
kartılık olmak üzere hüküme
tin cevabından önce bazı mü-

iT AL YANLAR 
ŞÜPHE EDiYORLAR 

Roma 16 (Ô.R)- ltalya· Ha· 
beş anlaşmazlığının halli için 
yapılan lngiliz-F ransız teklifleri 
üzerindeki ihtiyat kayıtları, pro
jenin tetkiki ilerledikçe, daha 
ziyade sarahat kazanmaktadır. 
"Messageron gazetesi bunun 
hakkındaki bir makalesinde 
diyor ki : 

Yabancı memleketlerden ba
zılarında projeye karşı bbliren 
hareket ve Habeşistanın notası 
lngiliz ve Fransız hükumetleri• 

Zaten bu tekliflerle 
yapılan toprak tavizleri-

M 11ssolilıinı11 '<ınıadl Ciaııa 

Ve ogıılları 

nin ehemmiyeti ilk da
kikalarda gösterlldil)I 
dereceye varmaktan çok 
uzaktır. 

Hükumetin vereceği cevabı 

1 
tefsire hakkımız olmamakla 

· beraber, Italyaya yapılan tavi
zatla meselenin halline karşı 
muhasım taraftan gösterilen 
muhalefet uyanık bulunmağa 
lüzum göstermektedir. Bahusus 
ki Lava) - Hoare Projesinin 
ltalyaya sağladığı faydalar 
gerçekten çok mübalağa edil
miştir. 

KIZILDENIZDE HABEŞ 
MAHRECi 

Londra, 16 (A.A) - Times 
gazetesinin özel aylarına göre 
Kızıldeniz sahilinde kendisine 
bir koridor verilerek orada bir 
liman yaptırması hakkında 
Habeşistana yapılan teklif bir 
ihtiraz kaydını ihtiva etmekte
dir. Habeşistan bu lımana 
müntehi bir demiryolu yapını· 
yacaktır. Maamafih bu şart 
Habeşistana ancak sulh tekli· 
fini esas itibariyle kabul ettik· 
ten sonra koşulacaktır. 

BADOGLIYONUN BiR 
RAPORU 

Kahire 16 ( A.A ) - Kont 
Ciano ltalyaya gitmek üzere 
Port Saitden geçmıştir. Musso
lini ye Mareşal Badoglionun 
mahrem bir raporunu götür· 
mekte o ' duğu söyleniyor. 

OGA DENDE T AHKIMAT 
Pari~ 16 ( Ö.R ) - Bütün 

harp cephelerinde sükunet var
dır. Habeş ordulanmn tahşidatı 
devam etmektedir. Habeş süel 
çevenleri ltalyaya beşler komi
tesinin teklifleri dışında toprak 
terki suretiyle bir uzlaşmayı 

- Sonu üçüncü salıi/ede -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

uı:~·~J°i;~;:i::·b:h;~e- Dış bakanlar Cenevrede 
hal T oplanıriasını istiyor Türkiye - Lehistan 
166 Yunan saylavı, parlamentoyu Romen dışbakanları 
Çarşamba günü toplantıya çağırdı 

- Portekiz ve 
bekleniyor 

/faik pa1/isi baş~fllll B. Çaldaris 
Atina, 16 ( O.E ) - Halk 

partisi başkanı B. Çaldaris ulu
sal kurumun toplanması için 
166 imza toplamış olup kuru
lun toplanması isteğinde ısrar 
etmektedir. Bu 166 saylav par-

lamentoyu çarşamba günü için 
ıçtimaa çağırmışlardır. 

B. Teotokis kendi partisinin bir 
karar verdiği haberini gaze
tecilere yalanlamıştır. Şu halde 
Ulusal kurulunun toplanması 
yalnız, en büyük parti olan 
halk partisi tarafından isten
mektedir. Başbakan B. De
mericis kralı ziyar tle görüşle
rini anlatmıştır. Kurulun fe!hi 
için kraldan müsaade alıp al
madığı henüz bilinmemektedir. 

lstanbul, 16 (Telefonla ) -
Yunan meclisinin feshi hak
kındaki kararnamenin yarın 
kral tarafından imza edilerek 
ııeşredilecegi Atinadan bildi
riliyor. 

Hühumet bu suretle bir dar
beden kurtulacaktır. Başbakan 
B. Demircis yeni seçimin yapı
lamıyacağını söylemiştir. 

Milletler istediğini kuvvetle alabilir mi 
Paris 16 (Ö.R) - lngiliz - Fransız birliğinin toplanbaında 

Fransız meb'uslanndan bay Kampinçi dedi ki: , 
~ Eğe~ bir ~illetin istediğini kuvyetiyle almasına müsaade 

edıhne böyle bır ders gözden kaçırılmıyacak, yarın bizzat Franıa 
da böyle bir dersin (urbam olmağa hazırlanacakbr. 

Cenevre, 16 ( Ö.R ) - B. 
Lava) ve Edenden başka ulus
ler sosyetesi konseyi üyesi olan 
devletler Dış bakanlarından bir 
çoğu çartamba günü konsey 
toplanbsıqda hazır bulunmak 
llzere Cenevred\ bulunacaklar· 
dır. Bunlar Türkiye l>lf iıleri 

Uluslar Sosyetesi topla11tı halinde 
bakam B. Tevfik R. Aras, 
Lehistan Dışişleri bakanı Al
bay Reck, Portekiz Dı§işleri 
bakanı B. Ponteiro, Romanya 
Dışişleri bakanı B. Tituleııkodır. 
Sovyet Rusya dış işleri bakam 
B. Litvinofun hazır bulunmıya· 
cağı iıe gittikçe daha :ı:iyade 

kuvvetli bir ihtimal olmaktadır. 
ltalyan delegesi B.Aloisinin 

de Konsey giirüşmelerine işti
rak edeceği teyid ediliyor. 
Konsey bqkanlığı, geçen defa· 
ki Arjantin dele~esi tarafınd~n 
yapılacaktır. Zira Konseyın 

( Sonn () ınrı zayfada ) 
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1011 behlslerl: 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizin ...... 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

- ıo-

Harfları bundan önce, başL
ca iki bölüme ayınmjbk : 1 -
Kendinden aksiyonlu ( vokal ) 
baiflar, 2 - Aksiyonsuz (kon· 
son ) harflar. 

Bunlardan, sesi aksiyonlu 
olan ( a, ı, e, i, o, ö, u, ü ) 
harfJarınm, ses çihazında, dil, 
diş, dudak gibi uzuvlardan hiç 
birinin yardımı olmadan söy· 
Jendiğini görmüştük. Doğrudan 
doğruya gırtlaktan çıktıkla

rına göre gırtlak harfları 
gurubuna dahildirler. Bunlara 
gene gırtlaktan çıkan, fakat 
akaiyonlan bulunmıyan ( ğ, h, 
y ) harfJarını katarak, mülhak 
gırtlak harfları deyebiliriz. 
Böylece Türk gramerindeki 
yirmi dokuz harftan on biri 
gırtlak harfları grubuna girer. 

ikinci grup dudak harfları
dır. Başta ) ) B harfı olmak 
üzere, ( P, M, F, V) harflan 
bu grup içindedir. 

Üçüncü grup: Dil - dit harf· 
landır ki,,, S,Z, C,Ç, D, T, l ,, 
harflarını içine alır. 

Dördüncü grup: Dil - damak 
harflandır .,, L, Ş, R,, harf· 
lan bu grubu teıkil eder. 

Be,inci grup: " N, G, K ,, 
harflan ile vücud bulan geniz 
harf landır. 

Böylece: 
Gırtlak Urflan ve Sayı 

mülhaldarı 11 
Dudak harflan 5 
Dil - dit " 7 
Dil - damak ,, 3 
Geni& " 3 

Yekün 29 
Olmak üzere Tlirk harflannı 

ifade edea ae.lerin mahreçle
rini ve grub halinde öğrenmiş 
oluyoruz. Her harfın, dahil bu· 
luuduğu gruptaki azel yerini, 
diğer gruplardaki harflarla 
olan münasebetlerini " T ecvid 
= morfoloji ,, ilminde görebi-
biliriz. Biz burada etimoloji 
bakımından daha fazla tafsillta 
lllzum görmiyoruz. 

Şimdi batırlıyalım ki, bu 
malumatı ileri sürmekte 
güttüğümüz hedefi "insanların 
harflara nasıl birer fehm ver· 
dikleri ve aralarında dil fark-
ları He ortaya çıkan ihtilafın 

neden münbeis olduğudur.,, 
Bu hedefe varmak için filo

loji ilmi üzerinde yapacağımız 

tetkikte bu kadarcık maltlma
tın elde bulunması lazımdır. 

Bu vadide olarak, (7) numa
ralı yazımızda (A) ve (B) 
harfları üzerinde bir parça 
tetkikte bulunmuştuk. (A) nın 
objeyi (B) nin de subjeyi tem· 
sil ettiklerini görmüştük .• 

ilk insanın ilk tanınmak ve 
isim vermek istediği mefhum 
kendi şahıı olmak tabiidir, ta· 
nıdığımız dillerden aşağı yukarı 
en çoğu insan ismini (8) ile 
başhyan bir veya iki heceli 
kelimeler ile ifade etmişlerdir. 
En eski dillerden biri olan 
Türkçe de bu kelime Be + 
en = Ben olmak üzere ben 
sözü ile söylcnmiıtir söyleniyor. 

(Şurada bir istitrat yapaca· 
ğım: Türkçcmizde ahenk kai
desi ile milterafik olarak sa 'yı
ekal kanunu caridir, bir sözün 
hem ahengini korumak hem 
de en az saay ile it gör· 
mek ıçın aslında mevcud 
bazı harflar konUflD&da hazfe• 
dilir. Bu da, tayle bir kaide 
ile cereyan eder; bir kelimenin 
ayn ayn heceleri içinde yan 
yana gelmit iki ıeali (aksiyon
lu ) harf bulunursa bunlardan 
biriai ba zfeclilir. ) 

itte bu kaideye uyarak 
Be + en =r ben olur •• 

( Ben ) iki f.npda mea 

YENl - ASIR-

ŞEHİR &&~ERLERİ 

936 arsıulusal fovarı Ekonomi hıberlerl: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zecri tedbirler Başbakanın arzu ve emirleri üzerine 
Bu yıl Kültür Parkta kurulacaktır Dolayısiyle İtalyadan mal alamı

yanlar bize baş vurdular •.. Memleketimiz mahsullerine 
dış pazarlarda yeni alıcı1ar ka
zanmağa ve aynı zamanda Tür
kiyenin ekonomsal, endüstriyel 
ve kültürel varlığının inkişafını 
toplu bir halde yerli ve yaban
cının gözü önüne koymak vazi
fesiyle kurulan arsıulusal lzmir 
panayırında bu sene ticaret 
ve sanayiimizin çok mahdud 
bir şekilde temsil edildiği gö
rülmüştür. 

Gelecek seneki panayırda 

dışarıdan gelecek ecnebi fir
malarla ziyaretçilere bütün 
mahsulat ve mamülatımızın 
layıkile tanıtılabilmesi herşey

den evvel tüccarlarımızın ve 
sanayicilerimizin panayıra ~ös
terecekleri umumiğ alaka ile 
mümkün olacağından 936 mil
letler arası lzmir panayırına 
mıntakamız dahilindeki tüc· 
car ve sanayicilerin teşvik

leri ıçın timdiden li:ı.ım 
gelen teşebbüslere girişilmesi 

Ekonomi bakanlığından Türko-

Varidat müdür 
Vekilliği 

Bay Akifin itten el çektiril
mesi ile açık bulunan defter
darlık varidat tahakkuk müdür 
vekaletine Tilkilik şubesi ta
hakkuk memuru bay lsmail 
Hakkı Finans bakanlığınca ve· 
kileten atanmıtbr. 

••••••• ••• 
Kadastroda 
Atanmalar 
hmir Kadastro fen amiri B. 

Şefik Auara kadastro fen 
imirliğine, lstanbul kadastro 
fen memurlanndan Rf'fik Halit 
lzmir kadastro amirliğine, iz
mir fen memurlarından Zeki 
Haydar Manisa kadastrosuna 
atanmıı!ardır. 

- ••••• il 

lmaı~ planları 
Bundan sonra imar p!anları· 

nın tasdiki için doğrudan doğ
ruya Nafia Vekaletine gönde
rilmesi ve Nafia Vekaletince 
planın tasdikinden sonra iıe 
başlanabileceği vilayete tami
men bildirilmiştir. 

• •• 1 • • • • • 

SovyetJer birliğiyle 
Olan nıuahede 

Türkiye cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri 
birliği arasındaki dostluk ve 
bitaraflık muahedenemesiylc 
buna müteallik protokollar hü
kü ııı lerinin on sene müddetle 
uzatılmasına dair hazırlanan 

kanun layihasını hilkiimet ka· 
mutaya vermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olmuıtur men, ( ben ) den baı-
ka bir ıey değildir. 

( B ) nio baıka dillerde veya 
baıka lehcclerde M veya ( p, 
f, v ) harfları ile yer dcğiıtir· 
diği -çok olur. Bunun da sebebi 
bu harfJarın hepsinin ayn mah
reçten çıkması, yani hepisinin 
dudak barfı olmasıdır. Böyle 
bir mahrecin malı olan harflar 
arasında yer dejiıtirmeye " al
ternance == tebadill ,, kaidesi 
derler. 

Böylece ( B ) yerini ( M ) ye 
bırak mit F ranaızçada ( moi ) 
ltalyancada ( Mio ) lngilizçede 
.. may ,, olmuştur .. 

işte diller arasında ibtillf da
ha dotrusa dil ibtillf ve tead

. dlldODtln ilk sebeplerinden biri
m bu ( tebadtU ) fd&r. 

Avel Ultlur 

fis lzmir şubesine tamimen bil
dirilmiştir. 

Keyfiyetin ayni surette bütün 
dış ve iç kollara da bildirildiği 

öğrenilmiştir. 

Polonyadan lzmir Türkofis 
şubesine gelen bir yazıya na
zaran Polonyanın her yıl ltal· 
yadan üç milyon liralık badem 
ceviz, kuru üzüm, 750 bin lira
lak tütün, 750 liralık ham ipek 
idhal ettiği bildirilmiştir, Zecri 
tedbirlerin tatbiki dolayısiyle 

Polonya bu maddeleri memle
ketimizden almak isteğindedir. 

Türkofis lzmir şubesi bu 
maddelerin Polonyaya badema 
memleketimizden ihraç yolları
nı arayacaktır. 

HOLLANDA PAMUK 
iSTiYOR 

HoUandadan lzmir Türkofis 
şube5ine gelen bir yazıda Hol-

landa tüccarlarının mıntakamız
dao pamuk almak istedikleri 
ve bunun için: 

1 - Mıntakamızda yetişen 
pamuklardan üçer yüz gram 
ağırlığında üç nümune .. 

2 - Her üç nevi pamuğun 

yetişme ve Hollandaya teslim 
edilme zamanı bildirilmesi is
tenmiştir. 

Türkofis lzmir şubesi buna 
cevap vermiş ve ihraç imkan· 
larını araştırmağa başlamıştır. 

ESTONY A YÜN ALACAK 
Estonya elçiliğimiıden Türk 

ofise gelen bir yazıya göre 
Estonya her sene hariçten 7 
milyon kron yani ki milyon 
Türk lirası değerinde pamuk 
ithal etmektedir. Bundan baş
ka külliyetli miktarda yüne de 
ihtiyacı bulunduğu ve pamuk-
tan bir milyon kronluk mikta
rının Türkiyeden alınmasına 
karar vermiştir. 

A VUSTURY ANIN 
HUBUBAT IHTIY ACI 

Türkofis lzmir şubesine gelen 
bir yazıya göre Avusturya hü
kumeti Türkiyemizden hububat 
almağa karar vermiştir. 

Şarbay doktor Behcet Uzun 
başkanlığında toplanan Fuvar 
faal komitesi, komiteden ayrıl
mak mecburiyetinde kalan iş 
bankası lzmir şubesi sabık mü
dürü Bay Firuzun yerine Tür
kofis Izmir şubesi yardirektö
rü bay Rahmi Erandı seçmiş

tir. Müteakiben Şarbayın Rus
ya, Almanya, Macaristan fuvar
lan hakkında verdiği izahat dın
lenmiş ve Başbakan İsmet !nö
nünün emir ve arzularına uyula
rak bu yıl arsıulusal fuvarm kül
tür parkta tesis edilmesi görüşü( 
müş ve kabul edilmiştir. Bu iş için 
sarfı lazım gelen para belediye 
beyeh fenniyesi tarafından tes· 
pit edilerek ait o!an yüksek 
makamlara bildirilmek üzere 
en kısa bir zamanda komiteye 
vermeleri kabul edilmiştir. ..... 1 ..... 

Şeker ihtısası 
yapan bir genç 
Belçika'mn Liyej şehrinde 

üç senedenberi kimyakerlik va 
ıeker mutahassıslığı tahsil et
mekte oJan B. Hasan Tahsin 
oğlu B. Memduh Receb tah
silini birincilikle bitirerek mem
leketimize dönmüştür. Bu gen
cin hayatda da muvaffak ol
masını niler ve kendisini kut
lular1z. 

.... 1111' ~ .... 

Deniz sporları 
Yönetim kurulu 

Deniz sporları yurdu yaptığı 
fevkalida bir toplantıda yur
dun yeni heyetlerini şu şekilde 
seçmiştir. 

Yönetim kurulunun hami 
başkanlığına parti başkana bay 
Avni Doğan, birinci başkanlığa 
tüccardan Ali Sabri, ikinci 
başkanlığa sun'i aza müte
hassısı Fahri, mes'ul murahas
lığa bay Hasan kaptan, genel 
sekreterliğe bay Refik Çullu, 
idare memurluğuna Çinkog
raf bay Cemal, haysiyet 

divanı başkanlağına bay Av· 
ni Doğan, üyeliğine Avkat 
bay Mustafa Münir ve doktor 
bay Hüseyin Hulki. 

MÜRAKABE KURULUNA: 
iş bankası senedat şefi bay 

Tahir, bay Kizım, tüccardan 
bav Receb Recai. 

SPOR KURULUNA: 
Y elkcn Kaptanlığına bay Re

fik Çullu, Kürek kaptanlığına 
komisyoncu bay Zühtü, yüzme 
kaptanlığına çinkoiraf bay Ce
mal ve komidorluğana miiteka
id deniz binbaıısı bay Snley· 
man seçilmiılerdir. 

ltalyan 
• •••• 

Gemisi kazaya 
Uğradı 

Sakız adasından kireç yüklü 
olarak lstanköy adasına git
mek üzere yola çıkan ltalyan 
bandıralı Marya adla yelkenli 
gemi ı mütbiş bir fırbnaya tutu
larak yelkenleri ve direkleri 
parçalanmıştır 

Y clkenli gf!mi şiddetli dal
gaların tesirile seferihisar sa-
hillerine düşmüş ve Mihal kap
tanın idaresinde bulunan üç 
tayfa ve kaptan kurtulmuşlar· 
dır. Dün şehrimize getirilen 
gemiciler serbest bırakılmışlar
dır. Bugünlerde lstanköye dö
neceklerdir. 

·-·-
Ekmek 

Nakı indirilemiyoı· 
Dün ekmek meselesi için 

belediyede bir toplantı ol
muştur. Son günlerde Un 
fiatlerinin düştüğü mevzuubahs 
edilmekte olduğundan Buğday 
ve Un fiatlerinin durumu ret
kik edilmiş ve neticede fiat
lerde tenezzül olmadığı anla
şılmıştır. Bu suretle ekmek 
narhında tenzilat yapılmasına 
şimdilik imkan görülememiıtir. 

ııuıı -. 

Müddetleri bitmek 
üzre olan anlşınalar 

lsveç, Poloova ve Yugoslav· 
ya hükiimetleri ile aramızda 
mevcud ticaret ve kliring an· 
laşmalannın müddetleri bitmek 
üzere olduğundan alakadar da
irelerle bu hükumet mümessil· 
leri arasında yeniden anlaşma
lar yapılması ve yahud müd
detlerinin uzatılması için mü-
zakereler yapılmaktadır, 

EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN 

Gönül Oyunları 
En nefis musiki ve çok zevkli, etlenceli, nqeh bir mev

zu göıteron bnyük film •• 
Bq rollerde : Almanyanın en çok sevilen yıldızlan : 

ADOLF VOHLBRük - RENATE MüL-
LER- GEORGES ALEKSANDR 

ı Hayvan 
1 ....... 

ihracatını 
Artırmak için 

Canlı hayvan nakliyabnda 
tatbik edilmekte olan tren ve 
vapur tarifelerinin gerek mem· 
Jeketteki et fiatlerinin yüksek 
bulunmasına ve gerekse ihraç 
edilecek hayvanlarımızın mali· 
yet fiyatına mühim tesirler ika 
ettiğini gören Türkofis, bölge 
dahilindeki ticaret odaları va
sıtasile tatbik edilmekte olan 
bu tarifelerin indirilmesi hak· 
kında tetkikat yaptırmaktadır. 

Tirede yaralama 
Tirenin Gökçen nahiyesine 

baih Peırevli köyünde Dombal 
oğlu Hamdi ile Cafer oğlu 
Mustafa arasında kavga çıkmış 
ve Mustafa tabanca kurşunile 
Hamdiyi ağır surette yarala
mııtır. Kaçan Mustafa mahalli 
zabıtasınca aranmaktadır. 
~ ., 

Hilal eczanesinden 
Bildiriliyor: 

SAYIN YURTDAŞ; 
Bizim ( Gönül ) kolonyasile 

yeni çıkardığımız ( Zümrüt 
damlası ) kokusunu bilmiye· 

rek başka yerlerden arıyor ve 
size bu kokular yerine baıka 
şeyler verildiğini müteaddit 
müşterilerimizden öğreniyo

ruz. istediğiniz, aradığınız 
Kemal Kamil kolonyası ye
rine verilen şeyleri reddedi- ı 
niz. Şunu iyi bilin ki Kemal 
Aktaı kolonyacılığı Hilll ec
zanesine bir namus iti yap
mııbr, oradan çıkan her şey, 
her koku mutlaka dehşet 
olacaktır, Kemal Kamil; ko-
lonyaları klbına varmak im
kanlarını ortadan kaldıralı 

çok olmuı, koku mu, kolon· 
ya mı işte böyle olur demek· 

te de geç kalmamışbr. 

Alacağınız kokunun ismi 
kadar Kemal Kamil marka· 
sına dikkat edeceksiniz, ko· 
kunan adını söylemezden ev· 
vel Kemal Kamil istiyorum 
diyeceksiniz, koku zevk ve 
duyp itidir, mutlaka iyisini 
almak mecburiyetindesiniz 
yurtclaf. ... .. 
~ HiLAL ECZANESi 
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KÖŞEMDE 

Kadın ve tu 
Kadınlardan birisi; bi 

yinib, kuşanmamıza ka 
yazı yazmı$ olsaydı - içi 
kimsenin kızacağım za 
yorum amma - Buna k 
cevap vermek için en k 
söz: 

- Elinin bamuriyle 
işine ne karışırsın. 

Demek olurdu. Bunu 
nüb de buna yakışır bir 
bana c:evab vermek ö 
düşecek kadınlar ne sö 
bilmiyorum. 

Fakat iş öyle değil, 
ların tuvaletinde kendil 
çok ziyade bizim ha 
bizim zevkimiz vardır. 

için ona mi!dahale etme 
zevkimiz ve hakkımız ni 
de yerden göğe kadar 
mız vardır. 

Tuvalet babsında be 
sarsılmaz kanaatlar.m b 
da kendini gösterecekti 

Bir defa ben tuvale · 
bir tarzda kibarlık, n 
nezaket belirtici bir s 
yapılmasına taraftarım. 
tuvaletli kadınlar bana 
duygulu, aşağı görüşl .. 
geliyor. Tuvaletin ifratı 

sevemıyorum. 

Ve en çok kızdığım da 
lışta güzel olan genç kadl 
allık, pudra, boya, moya 
da kendi bediiğ güzeUi 
saklayışları, onları barab 
!eridir. Ciğer gibi patla 
mızı bir dudak, ölü ben 
bir çehre yaratmak için 
larca emek çekip allahan 
verengini badanalayan 
divanelere hem kızarım, 
acırım. 

Tuvaletin yapılmaSıo 
zaman hak veririm biliyo 
sunuz? Ha! Durun öo 
şunu söyliycyim, çünkti 
yanlıı anlayıb hncnm ed 
!eriniz olur. Tuvalet d 
benim kasdetmek istec\i .. 
aklıma gelen şey şunl 
Yüz pudralaması, duda 
nak. gerdan, kaş, göz, 
boyaması, saç boyama 
kısmen saç kıvırmaları, 
büyültmeler, brnak boy 
sıdır. Yoksa cildi ve g" 
koruyucu sıhbiğ tedbirle 
zümden dışarıdır. 

Ha şimdi gelelim sözi1 
Ne diyordum, tuvaletin 
masına ne zaman hak v 
öyle mi? Benim buna ha 
rişim genç kadınların y 
lıştaki güzelliklerini kırk Y 
kadar her hangi bir s 
kaybettikleri zaman bir, 
yaradılışta güzel olmıyanlar 
Eh.. Onlar yerden göğe 
haklıdırlar ki kendine 
sun'i yardımlarla çeki, 
verip bir şeye benzeyebilı· 

Bir güzel kadının d 
gerdan, tırnak, kirpik, ka 
boyayıp, kaşlarını çabr 
koparması ne kadar glio• 
berbat birşeyse, güzel ol 
bir kadının da ifrata sapıP 
tuvalet yapmaması o kad• 
tüdür. 

Fakat bunların hepsiııİ. 
tüne tüy diken şaheser 
valet taşkınhğı var ki, o el• 
mışı geçkin kadınlann lı 
ihım, şahım genç sanıb 0 

cıvıklıkları ile saydığaot 
Jetleri yapmalarıdır. 

Aman allan ne oluyor 'b 
öyle, ne oluyor, ne ac~ 
alıyorlar. Ben geçen g 
gezintiye çıkmıştım. c; 
eyi bir pııdn, geleni 
seyrederken bir de ne g~ 
Karnaval maskarası gib• 
lara, pudralara boyanllllf 
mitlik - hem vallahi, Jledt 
lahi yetmiılik - bir ka~ 
rinde eldivenler, 11rtıad• 
başında tuYalet... T ope 
falanı, fesleğeni yeriad• 
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Yazan. ; ~el:>:la :B:l1g:lxı. 

~-------------------------' Edebi Roman 
~························ 

Sayı: 47 
•••••••••••• 

Kloroform 
Bilakis 

değil bu.. Bayıltmaz 
uyuşuk sinirleri açar 

Fakat neden bu odayı kit
leyib anahtarı üzerinden al
mıştı? Neden bir gecenin fil
mini olduğu gibi kapatmak 
is~emişti . Hiç bir şey değişme
mış her şey o geceyi fısıldı
yordu sanki .. 

Suna bir iki adım yürüdü, 
bu anım kafasından gitmiyordu. 

yıltmaz. Bilakis uyuşuk sınır

leri açar, gönüle aşk tadını 

içirir .. 
Kendi kendine gülümsedi. 
- Aşk tadı bal Bu koku 

ile gerçek sinirlerimin gevşe
diğini ve senin çenberine kıs
tırıldığımı mı sandın! 

YENi ASIR ıiahlle • 

Son Telgraf Haberleri 

Hasımları barıştırmak için B.S. Cimco 
.......................................................................................... - ... 

1
• Moskovad 

Heryo, Zayıf tarafa zorla kabul 
Ettirilmiyen bir anlaşma istiyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris 16 ( AA) - Monbe- 1 iki tarafın serbestçe kabul ması lazımgelir. Bu yol ilk de-

liyarda itad eyledi_?"i bir nu- edeceği bir uzlaşma olmalıdır. fa bu sene tahakkuk etmiş 
tukta B:. ~er~o. soz arasında Onun, zayıf olan tarafa zorla olan mükemmel elbirliği ham-
şunları soy.emıştır: 1 . ·ı · k ·ı 1 ı · · h t · b'l "k. k E 

1 
.• .. • kabu ettırı mesıne aı o ama- esını ma ve meyıp ı a ıs o-

1
-t _ vve ceb obnıme geçmdeıı-e yız Ayni uzlaşma yolu Millet- rumalıdır. Dünyaya büyük bir 

ça ış ıgımız ar ı sona er ır- · . 
mek ve her ikisi de Milletler !er cemiyeti tarafından da ka- ümıd doğmuştur. Şuurlu olan 
Cemiyetinde üye olan hasımla- bul edilmelidir. ve yurdunu, istikbalini düşünen 
rı barıştırmak iç n bir uzlaşma Bu itibarla Cenevre andlaş- h~r ~angi bi.r Fr~nsız bu ü~i-
yolu bulunmasına daima taraf- masına müşterek emniyet ve dm ımha edılmtsıne rıza iOS-

darız. Ancak bu uzlaşma her barış prensiplerine uygun ol- teremez. 

Odesa, 16 ( A.A ) - Türk 
Saylavı Salah Cimcoz Ral ile 
ressam profesör Ibrahim Çallı 
buraya gelmişlerdir. Odasa'da 
iki gün kaldıktan sonra Mos
kovaya gideceklerdir. 

Istanbul likleri 
İstanbul, 16 (Özel) - Dün 

yapılan lik maçlannda Eyüp 
Süleymaniye'yi 1-0; Fenerbahçe 
Vefa'yı 5-0; Galatasaray Ana
dolu'yu 5-0; lsianbulspor Bey
koz'u 3-5 mağlup etmişlerdir. 
Güneş - Topkapı takımları 

1-1 berabere kalmışlardır. 

- Onun cevabı daha veril
memiştir bay Demir.. Ancak 
vaziyete hakim olmak için bir 
serinlik veri:vor. Seninle elbet 
yine görüşeceğim, diyordu .. 

- Elini telefona •zattı: 
- Şimdi her şeyden önce 

Hayır, bav Demir, hayır ben 
sana en buhranlı hadiseler 
önünde bile bilerek, istiyerek 
hareket ettiğimi göstereceğim 

ve eğer sen yalnız sinir kuv· 
vetini gösteren bu maçla beni 
yendığini, ve ona göre başımı 
ejıilteceğimi sanıyorsan alda
nırsın!.. 

"G~I~t~ .. ı;~·~t~~~~·i·;~~~~·~ .. ri~iiti~·~At;~~ .. g.öriiŞ~~i ... 
Şenili, Ayteni aramalıyım. Bu 
sevgili arkadaşlara geldiğimi 
bildireyim .. 

Parmaklar Aytenin numara
sını çevirdi biraz bekledi. Se
sini duyunca A ytenin: 

- Vay sen misin Sunam, ne 
vakıt le idin? Nereden çıktın? 

Diyen hayretini, sevincini 
giirür gibi oluyordu. 

Allo? .. Teyzecigim, ben Su
ııa .. Günaydın .. 

. . . . 
~ Evet, evet şimdi geldim, 

gelınce hemen size telefonu 
~çtım. Ayten nerede? Onu ça
gırır. mısınız? Öyle mi?.. Zaten 
be~~~ordum. Kutlu olsun tey
z~.cıgım, ~u akşam mı? Teşek
~~~ e~erım, fakat ıöz veremem 
ırıkmış o kadar i•im var ki 

Ev t y ... 
e ' evet ... A yteni beki . 

Ş. d·ı·k enm. 
un ı ı allaha ısmarlad k 
Telefonu kapattı. ı • 

Dudakları arasında tatl b' 
teb .. 1 ı ır 

. e~sum. e, oh işte buna ıe-
vındım. Özgür 'fe Ayt T -ma en.. a 

m, sonu güzel bağlanmış bir 
roman .. 

Piyano .. t- d Ö .. us un e zgürün 

1 
aşk sembolü ,, dediği Leylak 
evantas 1 
1. • 1 yarı amış duruyordu. 

e ını uzutt · · k 1 şışenın apağını oy-

inattı, o keskin sert kokuyu kok 
ayınca gar'b b' 'k · . .. .. ı ır tı sınme ile 

yuzunü buruşturdu ... 

Demirin sesi yine kulakla
rında çınladı: 

- Kloroform deg-il b B _ u.. a 
kocasının k ı . . 
tti K 0 una gırmış sökün 

ocesının çeh .. t . . z t k re ıı-os erışı 

d
a .en arının kaç yaşında ol-
ugunu ·· · 

1 1 
. gosterıyordu. Bu tuva-

et erı b· tf . ır e aıye arazozunun 
h.0

1
.rtumiyle an,ızın yüzünden 

sı ıp .. .. k supurse , başındaki tak-
ma saçı, ağzındaki takma diş
leri şu 1 k rasını burasını a sa ; 
meydana mükemmel bir trit 
çıkacaktı 

Böylesi de çok aşırı ... 
Kadınlar ihtiyarladıkça yaş

larının gösterdikleri tecrübe 
ile ·ı k.b ası , ı ar, nezih olmalı ve 
ter yaşa göre kıyafetlerini ta
ınınalıdırlar. O bayaz saçlar 

re kadar vakur ve sevimli olur
ar .. 

Elhasıl: Tuvalet denilen şey 
şöyle aklı baş ... da bir kadının d .... 
uşunüp de kabul edebileceği 

zamanlarda ve şekilde yapıl
malıdır. 

Bundan ileri lİne akıl ermez. 
Zira · · ı · sınır erım bu cephede çok 
Zaifl iste . .. . . b .. .rsenız gucenıııız a-
yanlar ... 

Sunanın gözleri şiddetli bir 
parıltı ile açılıp kapandı. Du
dakları kımıldadı ve tekrar etti. 

- Eğer böyle ise, o vakıt.. 
E"et o vakıt son kozu suratına 
fırlatacak ve doktor Sunanın 
yalnız tezini tamamlıyan bir 
deneçle bir gecenin rüyasını 

nasıl tabir ettiğini anlıyacaksın .. 
Tekrar dışarı çıktı. Bir oda

dan diğerine geçti. Çal.şma 

odasında masası önüne geldi. 
Birikmiş, birbiri üstüne yığıl

mış kağıtlar, zarflar vardı. Bir 
bir hepsini açıp baktı. Sonra 
küçük bir defteri açtı, kendisi 
olmadığı vakıt, Nesrin gden
lerin ve arıyanların adlarını 
buraya kayetmişti. 

- O! Ol Bay Demir ziya
retleri pek sıklaştırmış, bu ne 

· anbırsızlıkl En az haftada üç 
dört defa gelmişi. Zavallı mü
hendisim kim bilir, ne kadar 
ölçmüş biçmiş. Faraziyeler 
yürütmüş, hesaplarında yanıl
dıkça çileden de çıkmıştır. 
Haydi şimdi eski dostlara bir 
görünelim ... Fakat Nesrin gel-
sin de!.. 

Benim böyle birden gelece
ğimi nereden bilsin belki geç 
kalır .. Öğleye kadar şu valis
leri yerleştireyim .. 

Tekrar salona girdi .. 
Eşyaları çıkardı, dolaplarına 

yerli yerine koymadan rahat 
edemezdi. 

-Sonu Var-

Ağıllar için 
Ağıl kanunu mucibince hay

van yetiştiricileri hayvanlarını 
yapacakları ve yaptıracakları 
ağıllarda barındırmak mecbu· 
riyetindedirler . Bu gibilerin 
yaptıracakları ağıllar için dev
let ormanlarından parasız ala
eakları keresteler için bazan 
fazla ağaç istedikleri ve bu 
fazla ağaçları ağıl inşaatından 
başka işlerde kulladıkları anla
şıldığından Tarım Bakr.nlığın
dan ilb:tylıga ğelen bir bildi-;'.. 
rimde bundan sonra yetiştiri

cilerin ağıl inşası için hakiki 
ihtiyaçlarını baytar müdülüğü 

vasıtasile tevsik etmeleri lazım 
geldi~i ve yolsuzluklara mey
dan verilmemesi bildirilmiştir. 

Otelde hırsızlık mı 
Keçecilerde Tevfik paşa 

o\elinde misafir Aksekili bay 
Hasanın yatmış olduğu oda
sından bir takım lacüverd el-

i bisesininçalındığını iddia etmiş 
ve odabaşı Mehmedden şüphe 
dttiğini söylemiştir. Zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır. 

MEMUR ARANIYO 
b lyib ta:sil gö~müş, askerliğini yapmış, kefalet verebilecek 
Lsa 1 uvvetlı ve tecrübeli bir memur aranıyor. 

ALE sinemasına müracaat 

darının cesedi bulundu rine Önem veriliyor 
B.Hüsnüyü, iftarına davetli bulundu· 
ğu Abdullahla arkadaşları öldürmüş 

lstanbul, 16 ( Özel ) - Altı 1 
gün evvel ortadan kayb1ı lan 
Galata pastahanesi veznedarı 

Hüseyin Hüsnünün akıbetini 
saran esrar aydınlanmıştır. Ha
disenin hakiki saiki tamamen 
anlaşı lmış bulunmamakla be
raber, bay Hüseyin Hüsnünün 
bir cinayete kurban gittiği aıı

laşılmıştır. Vaziyetten anlaşıl

dığına göre veznedar Hüseyin 
Hüsnü, iftarına davetli bulun
duğu bay Abdullahın evine 
gitmiş; orada bulunan Abdul
lah ve iki arkadaşı tarafından 

Ayazağa'da bıçakla oldürül
müştür. 

Zabıta bu neticeyi elde et
tikten sonra ce,edi bulmak hu
susunda uzun araştırmalar yap· 
mış ve öğleye doğru cesed bulu
narak Morga getirilmiştir. 

Iftaı a gittiği sırada vezne· 
darın cebinde bulunan posta
hanenin kasa anahtarları, Kadı
köyünde yakalanan bir adamın 
cebinde bulunmuştur. Cinaye
tin, para elde etmek için yapıl
dığı sanılmaktadır. Zabıta in
celemelerine devam etmek
tedir. 

Necaşi Paris projesini 
Reddecek mi? 

Habeş yüksek memurları ve başkan
ları projenin kati yen reddini istiyorlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baştara/ı J ncı sav/ada -

imkansız gördüklerinden barış 
tekliflerinin neticesizliği anla
şılır anlaşılmaz ltalyanların ge
niş bir taarruza girişmek isti
yeceklerini zannediyorlar. Oga
dende general Nasibunun ku
mandasındaki kuuvetler mevki
lerini tahkim etmektedirler. 

DESSIE GÖRÜŞMELERi 
Londra, 16 (Ö.R) - "Times,. 

gazetesinin Adis - Ababa ayları 
tarafından bildirildiğine göre, 
imparatorun hususi siyasal da 
nışmanı Amerikalı Colson im
paratorla görüşmek üzere git
tiği Desyeden henüz geri dön
memiştir. Orada barış teklifleri 
üzerinde uzun görüşmeler ya
pılmaktadır. Habeş dışişleri 
direktörü B. Frande de hava 
yolile Desyeye giderek impa-,-.

ratora m;ilaki o '. muştur. 

Bu görüşmelerin böyle uza· 
ması, Colson müstesna olmak 
üzere hepsi Par:s tekliflerinin 
acele ve kat'iğ olarak reddini 
istiyen Habeş yüksek mP.mur

larıııın fikrini kabulde Necaşi
nin istical göstermediğini far
zettirmektedir. 

SON BiR GÖRÜŞME 
Paris, 16 (Ö.R) - Adıs - A

babadan gelen bir habere gö

re imparator Paris teklifleri 
hakkında son kararını verme
den cenup cephesi kumandan

larından Ras Nasibu ve Vehip 
paşa ile şimal cephesi kuman
danlarından Ras Kassa ve Ras 
Seyum ile süel vaziyet hak
kında bir görüşmede buluna
caktır. 

TAYYARE SiNEMASI 

BiR AŞK GECESi 
METROPOLiT AN operasının başmuganniyesi Grace Moore 

Beyaz perdenin çok sevilen büyük san'atkarı 

TULLIO GARMİNATI 
Baştan başa ıışk, heyecan ve şiir dolu bir mev

zu. Güzellik ihtişam ve musiki ile süslenmiş 
bir sanat harikası 

Bu filimde KARMEN'den "Lamaur est enfant de Bo
heme,. TRA VIA TA dan "Birindisi,, MADAM BUTTERFL Y 
üçüncü ve dördüncü perdesi. 
Ayrıca: FOX " Türkçe sözlü dünya haberleri " 
MİKİ " King Kong ile makine adamın boks maçı. 
SEANS SAATLARI Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 

Cumartesi 13 - 15 talebeler için tenzilatlı seans. 
Pazar 13 -15 - 17 - 19 - 21,15 

D i K K A T Hergün her seanstan sonra her semte 
otobüs Karşı aka a vapur vardır. 

lngiliz kabinesi, asdışkan 
talimat verdi Edene 

bay 

Londra, 16 (A.A) - Beynel
milel vaziyet karşısında hüku
metin endişelerini mevzunbah
seden Deyli Telgraf gazetesi 
diyor ki: 

-"Baldvinle Edenin dünkü 
konuşmaları hep bu endişelerle 
alakadardır . Kabine fevkaiade 
bir toplantı yaparak bay Edene 

Cenevreye gitmezden evvel 
icabeden talimatı .verecektir. 
Bu direktifler şunla r dır: 

Milletler cemiyetinin kabul 
edebileceği bir suretihallin elde 
edilebilmesi için M. cemiyeti 
üyelerinden olan devletlerden 
ne gibi hava, kara ve deniz 
tedbirleri almağa hazır olduk
larını sorması lazım gelir.,, 

BAY EDEN'DEN 
ÜÇ SORU 

Paris, 16 (Ö.R) - "lntran
geant,. gazetesi Londradan 
haber alıyor: 

B. Eden Londradan ayrıl

mazdan önce Avam kamara
sında bazı sorulara cevab ver
miştir. Üç mühim soru vardı: 
Bay Eden Çarşamba günü 

ı 

1\1üddetleri bitecek 1 

1~eciınel anlaşmalar 
lstanbul, 16 (Özel) - İsviç

re, Polonya ve Yugoslavya hü
kuınetleriyle aramızda mevcud 
tecimel anlaşmaların müddet
leri yakında bitecek ve bunlar 
yenilenecektir. -
B. Mussolininin 
Temasları 

Roma 16 (A.A) - B.Musso
lini tayyare inşası sanayii mües
seselerinin direktörlerini kabul 

etmiş Vf' onlarla tayyarelerin 
imali vaziyeti ile şimdiki mese
leler hakkında görüşmüştür. . -----
Sovyet casusu 
idam edilecek 
Moskova, 16 (A.A) - Le

ningrad askeri mahkemesi, 

Sovyet vatandaşlarından Vo
nosvkiyi casusluktay dolayı 

idama mahkum etmiştir. 

Bir otobüs kazası 
Edirne, (Özel) - Evvelki 

gün Edirneden Kırklareline 
gitmekte olan bir otobüs inece 
yokuşundan aşağıya inerken 
önüne çıkan arabalardan sa
kınmağa çalışırken devrilmiş, 

ve otobüs içinde bulunanlardan 
biri ağır üçü hafif olmak üzere 
dört kişi yaralanmıştır. Ağır 

yaralı olan yolcunun bir baca
ğı hastahanede kesilmiştir. 

Londrada ne yapacak? Hoare • 
Laval Planı hakkında ne 
düşünüyor? Ambargo için ne 
karar verilecek. 

B. Eden Sosyete konseyioin 
verilen planı tetkik edecegini 
ve orada verilecek hükmü in· 

giliz hükumetinin kabul edece
ğini söylemiştir. Fakat kendi
sinin ne rey vereceğini bisset
tirmemiştir. 

lnı1iliz-Alman görüşmelerine 
Londrada büyük önem verili
yor. Avrupa barışının sağlam

lığı için lngiltere - Fransa· 
ltalya ve Almanya arasında el 
birliği elzem sayılmaktadır, 

Fakat Almanyanın ne dereceye 
kadar bu rolü oynıyacağı bilin
mıyor. 

MÜTECA VIZLERE CESARET 
VERiLMEMELi 

Paris, 16 (A.A) - Milletler 
cemiyebne müzaheret birliği, 

bir karar sureti kabul etmiştir. 
Bu karar suretinde mütecaviz
lere cesaret verecek bir emsal 
vücuda getirilmesi talep olun
maktadır. 

Edirnede Kar 
Edirne, 13 (Özel) - Balkan

lardan gelen habf'rlere göre, 
Avrupanın birçok yerlerinde 
kar fırtınaları hilküm sürmek
tedir. Bilhassa Macaristanda 
fırtına bir çok ağaçları kökün
den çıkarmış, 2000 telefon 
hattı istifade edilemiyecek bale 
gelmiş, kar ve fırtına çok za
rarlara sebeb olmuştur. 

Edirnede de dört heş gün
denberi havalar çok iyi gidi
yordu. Dün gece sabaha karşı 
hava birdenbire soğumuş ve 
kar yağmağa başlamıştır. --

Trakya' da 
Nümune ağıl çiftlikleri 

Edirne, 13 (Özel) - Trak
yada bilhassa Sarsaklı ve 

Edirne nümune ağıl çiflikle
rinde açılacak olan en iyi cins 
tavuk, boros ve tavşan istas· 
yonlarile modern ancılık kovan 
tipleri bu günlerde Ankara 
Tarım bakanlığından gelmek 
üzeredir. 

Bunları almak üzere tarım 

direktorü özel bir işyar gön
dermiştir. 

B. Baldvin 
Lond., aya döndü 

Londra, 15 (A.A) - B. Bal
dvin Gekardan Londraya dön
müş ve B. Eden ile görüşmüş-... 
~ur. 

B. Eden Sir Con 
ile de görüşmüştür. 

Saymen 
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Çocuk Yerli malı haftası 

Esirge;t;;
1 

kurumu Kız lisesinin müsameresi 
•• 
Olüm Stüdyosu 

Genel merkezi Çok güzel oldu 
"l!~X.~~~.~ ... ~.?.~.~ ... ~~~.~~ı "Şefkat alanında" Bayram-

:.ı---------vııiİiııiiaiiziiaiiı~mıiıı; .ıF"•riiııeİiiİİid..İllİsiiııirrııiiiıii-eiiiıım_mıiiı taşmayı yurtda,ıardan 
Kız lisesi öğrencileri Cumar

tesi gecesi Ekonomi ve Yerli 
ma'ı haftası için hazırladıkları 
müsamerede çok muvaffak ol
dular. 

malı almak için Süzanın bu
lunduğu mağazada Sfizanla 
karşılaştırıyor. Bölem sayısı : ze: 

Odama girince elektrikleri yanmış 
buldum. Bir yabancı beni bekliyordu 

Neşeli bir ses cevab verdi. 
Bu Durbenin sesiydi. 

- Danny Nevyorka öğleden 
sonra döneceğimi ve seni ziya
rete geleceğimi haber vermek 
için telefon ettim. 

- Buradan nasıl çıkabilece
ceğimi söylerseniz daha iyi et
miş olursunuz. 
Gülmeğe başladı. 
- Bu gibi işlerden anlamam 

Durben. Daha ciddiğ konuşmak 
için ne diye bir randevu tayin 
etmiyorsunuz? 

- Hakkın var. 
- Ne vakıt görüşelim? 
- Bu akşam saat sekizde, 

Kurtneydeki apartmanınızda. 
-- Yalnız siz ve ben mi? 
- Evet yalnız siz ve ben. 
- Peki şimdi buradan nasıl 

çıkacağımı söyleyiniz. 
- Kapıyı açmadan önce bir 

çeyrek bekleyiniz. Bu garib ve 
inadcı bir kapıdır. 

Telefon ahizesini yerine ko
yunca kol saatıma bakdım. 

Dakikaları saymağa koyuldum. 
Bir çeyrek saat kolay geçe
ceğe benzemiyordu. Odayı 

yeni başdan gözden geçirmek 
daha eğlenceli olacaktı. Ke
nardaki karyola üzerine bir 
yığın kağıd serpilmi,ti. Bun
lar arasında " Regina oteli ,, 
başlıklı bir kağıd parçası da 
vardı. Üzerinda şu satırlar 
yazılı bulunuyordu: 

"Aziıim D. M 
"intihar sizde ve dostları

nızda şeref mevkiindedir. ,, 
Bu anlaşılmaz, ipe sapa gelmez 
sözleri okuduktan sonra diger 
kiatları karıştırmağa koyuldum. 
Bunlar arasında W orld gazete
sinin 7 Temmuz 1930 tarihli 
sayısından bir kupür de vardı. 
Bu kupürün bağlığını okurlum: 

"Hava gaziyle intihar etmek 
istiyen bir kadının akim ka
lan intiharı bundan sonra bir
birine iliştirilmiş kupürlerde de 
hep intihar vakaları yazılı idi. 
ilk bulduğum tezkereyi katlı
yarak cebime koydum. Gazete 
kupürlerini yatak üzerinde bı
raktım. On beş dakina ol
muştu. Kapıya yaklaştım. Tok
mağl çevirince kapı açıldı.Holda 
kimse yoktu. Merdivenlerde 
de kimseye rastlamadım.Sokağa 
çıktığımda etrafıma dikkatle 

baktım. Koca avenü bomboştü. 
Yalnız bir polis neferi dolaşı
yordu. Bir taksiye atladım. 

Yolda hep bu son macerayı 

düşünüyordüm. Luizle Janet 
bir haydut çetesi adına mı fa
aliyette bulmıuyorlardı? Jauet 
beni niçin bu otele getirmiş, 

neden intihar eden bir adamın 
cesedi karşısında bırakarak 
kaçmıştı? Yoksa zavallı kız bir 
tehdit karşısında mı odadan 
çıkmıştı? Şu halde Luizin bü
yük tehlike içinde olması muh
temeldi. Belki de haydutlar 
onun kendilerine hiyanet etti
ğini düşünerek kendisini ka
çırmışlardı. Elmaslar, Helen 
Demarın kendisine emanet et
tiği elmaslar ne olmuştu? Hay
dutlar onlan da Luizin çanta
sından almışlar mıydı? Ya bu 
Şuster denilen kaba adamı da 
ne diye öldürmüşlerdi? 

Ben bunları düşünüyorken 

otomobil oturmakta olduğum 
otelin önünde durdu. 

Otele girdim, Asansörü çı
karken "Bir daha buradan çık
m:yacak mıyım? Bu sonuncu 

çıkışım mıdır,, deye düşünmek
te idim. Kapıcı anahtarımı ara
makta olduğumu görünce anah
tarınızı kayıp mı ettiniz Mösyö 
dedi. 

Ona evet kaybettim deye 
bilir. böylece apartmanımın 

kapısınl bi likte açabilirdik. 
Fakat bu derece korkak görün
mekten sıkılarak " Hayır ,, 
dedim. 

Pantalonumun cebinden anah 
tarımı çıkardım. Kapımı açtım. 

Tuhaf şey. Ben çıkarken 
elektrikleri söndürmüştüm. Hal
buki içerisi aydınlıktı. Otuzluk 
genç bir adam büromda bir 
koltuğa oturmuştu. "The Ame
rikan,, gazetesini okuyordu. 
Beni görünce: 

- Allo Danny dedi. 
Ayakta duruyor, karşımda 

beni teklifsizce slamlıyan bu 
yabancıya şaşkınlıkla bakıyor

dum. çehresini dıkkatle tetkik 
ediyordum, Pek azimkar bir 
adama benziyordu. Çenesinde 
koskoca bir yaranın. bir bıçak 
yarasının işareti kalmıştı. "Che
ving-Gum,, çiğneyordu. 

- Danny kızma. Dostunum 
diyordu. 

- Bu fikir de size nereden 
gelmiş olacak? Ben sizi tanı
mıyorum bile ... 

- Buyurunuz. Şu takdim 
mektubunu okuyunuz. 

Bana uzattığı mektubu oku
dum. Şu satırlar yazılı idi: 

"Azizim Dany, 
Eski hikayeleri bilirsin. Sind

badın eski gemici yoldaşı, Don 
Kişotun Sanşosu, Robensonun 
da sadık cuması vardı. Sizin de 
bir müddet için, ikinci bir şah
siyetiniz yerini sizin ve benim 
dostum G.E Dick Wade tuta-
cak. 

Daima ayni işaretler. Bu 
mektubu masa üzerine koydum. 

Wade yumuşak bir sesle 
tavsiyelerine başladı. 

- Pardesünü ve şapkanı çı
kar da biraz dinlen Danny. 
Sonra bana içecek bir şey ver. 

- Bütün bunlar ne oluyor 
Wade? Ne yapmak istiyorsu
nuz? Beni öldürmek mi? 

Tebessümle cevab verdi: 
- Danny söyliyeceklerime 

inanmıyacağınızı bil:rim. Bu
nunla beraber doğruyu söyli
yeceğim. Zaten yalnız hakikatı 
söylemek için emir almış bu
lunuyorum. Aldığım talimata 
bir asker gibi itaat edeceğim. 

- Şu halde bir başkası he
sabına çalışıyorsunuz? 

- Hayır. Ben gece uyku
larımı kaçırmak için başkasına 
para vermiyorum. 

- Ne bileyim. Belki de sa
irifilmenamsınız. 

- Haydi vazifeyi bırakalım. 
Bana içecek birşey veriniz. 

- Soııu Var -
CTZZ. 'lX7.L7..//..////L/.~~l!ZiV!Jill 

Açık teşekkür 
Çocuğumun geçirdiği ağır 

hastalıkları teşhis ve tedavi

de gösterdiği gayret ve 
hazakatten dolayı Aydın 
Memleket bastanesi iç has
talıkları uzmanı bay Muhsine 
ve yioe bu tedavide derin 
vukuf ve ihtisasile çocuğumu 
muhakkak bir ölümden kur
taran lzmir doktorlarından 
çocuk uzmanı bay Ali Agaba 
derin teşekkür ve minnetle
rimi sunduğumun sayın gaze
tenizle ibliğını dilerim. 
Aydın inci gazetesi ve mat-

baaaı sahibi 
KEMAL 

~z.lX:Jtzi'XZi2ili2& ''.tM 

Dile yor 
Din bayramlannda yapılan 

kutlama ve ziyaret masraflarını 
çocuk Es:rgeme kurumuna 
vermenizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin 
adları bayramdan önce Genel 
Merkez tarafından gazetelerle 
neşrolunacak bu suretle iyilik 
seven insanlar dostlarını kut
lamış ve dostlarının kutlama 
ve ziyaret.erini kabul etmiş 

sayılacaklardır. 
Yurdumuzdaki yoksul yavru

cuklar için çok değerli olacak 
olau bu usulün benimsenmesi
ni ve yayılmasını dileriz. 

Ankarada bulunau Genel 
Merkez tarafından şimdiden 

para alınmağa başlanmıştır. 
Ramazan bayramı 27 Birinci 

kanun 935 Cuma gününe rast
lamaktadır. 

Mecidiye 
Parti açılma 

v 
ocagının 

töreni 
Halil Rifat paşa caddesinde

ki Mecidiye parti ocağı yeni 
yönkurulun gayretile yeni kura 
ğına nakledildi. Burada bütün 
üyelerin iştirakiyle ocağın açıl
ma töreni yapıldı. Kamunyön 
kurulundan Raif Gir ile irfan 
Okmansoy birer söylev verdi
ler. 

Bornova 
Kars ır.ektebinde 

Evvelki akşam Burnova Kars 
mektebinde çok güzel bir mü
samere verilmiştir. Tam saat 
sekizde istiklal marşımızla baş
lanan müsamereye mandolin 
öğretmeni hay lsmail ile yetiş
tirmekte olduğu 9 yaşındaki 

Ziyanın iştiraki takdirle kar
şılanmıştır. 

Yerli mallarımıza gösterile
cek büyük alakanın yurd için 
en verimli bir kaynak olaca
ğını bayan Hikmet çok iyi an
latmış ve alkışlanmıştır. Mes
rurenin kafkas dansı, yavrula
rın hep birlikte oyunları alkış
larla karşılanmıştır. 

Kliring anlaşması 
Yapmamış memleket

lerle alış varı, 
Türk parasının kıymetini ko

ruma hakkında 11 sayılı ka
rarnamenin 2840 sayılı karar
name ile değiştirilen 32 inci 
maddesine bazı fıkralar eklen
mesi hakkında bakanlar heyeti 
bir kararname kabul etmiştir. 
Kararnameye eklenen fıkralar 
bunlardır. 

"A - Aramızda kliring ve 
benzeri anlaşma olmayan ve 
Türkiyeye, aldığından fazla 
mal satan memleketlerden bi
rine yapılacak ihracat muka
bilinde bu memleketlerin diğer 
herhangi birinden ayni kıy

mette ithalat yapılabilir. 
B - Ancak Türkiyeye so

kulacak malların menşei Türk 
mallarının ihraç olunduğu mem
leket değilse tüccarın, bu 
memleketin bilmukabele Tür
kiyeye mal ithal edip etıniye
ceğini alakadar Türk makam
larına temin etmesi lazımdır. 

C - Bu memleketleri iktı
sad ve maliye vekaletleri tayin 
eder. 

lnzıbat komisyonu 
Memurin inzibat komisyonu 

dün vali muavini bay Sedat 
Erimin başkmlığında toplanmış 
ve bazı kararlar almıştır. 

Yangın ba,ıangıcı 
lkiçeşmelik caddesinde 102 

numaralı dükkanda yangın çı
karak söndürülmüştür. DükkAo 
aiırortahdır. 

Müsamere müzik bakımından 
çok zengindi. 

Süzan yaptığından çok üzül
müştür. Çok pışmandır. Fakat 
iş işten geçmişti., . ., 

Bilhassa Turan (son sınıftan 

Kız lisesi binası 

Arkadaşlan tarafından küçük 
Chapin diye anılan onuncu sı

nıf öğrencilerinden Perizad, 
"Mozart,, dan, "List., ten gü
zel parçalar dinletti. Piyano 
tuşları üzerinde gezen parmak
ları piyano tekniğinin inceliği 
ile adeta yuğrulmuş, makina
laşmıştı. 

Müsamereye istiklil marşı ile 
başlandı. Sonra son sınıftan 
Sabiha Aysunun yazdıiı Uyanış 
piyesine sıra gelmişti. Süje 
çok iyi seçilmiş: 

Süzan şımarık bir kızdır. 
Kendi yurdunu, yerli malını 
beğenmez. Ayni zamanda Av
rupada daha henüz tahsilini 
tamamlamış "Alp,,le nişanlıdır. 
Arkadaşı Turan (Hesna) Süza
nın aksine kendi yurdunu, 
yerli malını üstün tutmaktadır. 
Bir sırasını bulup Silzanı : 

- Türk kadını süs ve 
heves kadını değil, fikir kadı
nıdır, diye paylıyor. 

Süzanla'nişanlısı taban ta.,_ .ı 
zıttır. Alp te yerli malını üstün 
tutmakta.. Süzan bunun için 
Alptan ayrılıyor. 

Bir !JÜD kara bir haber geli
yor : Stiıanm babasından kal
ma paraların bulunduğu bır 
yabancı bankası iflas etmiş .. 

Süzan yerli malı yaj)an bir 
kuruma mecburen giriyor. 
Bir tesadüf Süzandan ayrı
lan Alpı Turanla birleştiriyor. 

Turan hiç bir şeyin farkında ol
maksızın Alp'la evleniyor. 
Gene bir tesadüf bu çifti yerli 

Hesna) rolünü çok iyi başar
mıştır.. Süzanın annesi rölfi de 
güzeldir. Alp rolünü yapan 
ayaklarına bir erkek pabucu 
giyseydi çok iyi olacaktı ... 

Perizat "Mozart,, ın Marche 
Turgue ünü dinletti. Çok al
kışlandı. Bir daha istendi. 

Vedia "Büyük Zaferi., cof• 
kunlukla söyledi. 

Tomris ve Sabihanın bera
berce oynadıkları dans çok gfi
zeldi. Hesnanın ekonomi haf
tası için yazdığı yazı çok özlü 
idi. 

Bunun arkasından Perizat 
Çardaş Monti,yi Kopeliya'yı 
dinletti. Çok hoş çalınmıştı. 

On dakika istirhatta çağrı· 
!anlara yerli malı üzüm, fındık, 
badem dağıtıldı. 

Dolab piyt:si güzel bir ko• 
medi idi. 

Sabiha ekonomi için güzel 
bir söylevde bulundu. Gülsü
münki de güzeldi ... 

Programda bir de Kazaska 
vardı. Birinci sınıftan Perizat 
onu çok güzel oynadı. Bir las
tik top gibi muntazam 11çra• 
yışları, çevik hareketleri her
kesi şaşırtmıştı. Müsamere saat 
22 de bitti .. 

Hesna, Sabiha, Emine, Peri
zat, Tevhide, Nezahet Tomris 
ve hizmetçi rolünde Nermin 
çok muvaffak oldular. 

F. Y. E 

Kemahlı hanı cinayeti 
~~~~~--. ...-............. ~~~~~ 

Muzaffere 
yoktur 

Maktul Süleymanın 
Biçak çektğini gören 

Kemahlı otelinde kahve ocak· 
cısı Süleymanı öldüren Muzaf
ferin muhakemesine dün ağır 
cezada başlanmıştır. 

Muzaffer, Süleymanın kendi
sine bıçakla hücum ettiğini ve 
nefsini müdafaa etmek mecbu
riyetinde kaldığını, tabancasını 
ateş ederek onu yaraladığını 
söylemiştir. KAşif adında bir 
şahit demiştir ki : 

- Süleymanla Muzaffer ara
sında bir atışma olmuş, Süley
man ocakta idi. Muzaffer 
kapıdan içeri girdi. Fakat 
babası bunıı önledi ve dııarı 
çıkardı Muzaffer babasının 
elinden kurtularak tekrar içeri 
girdi ve tabancasile Süleymana 
alb el ateş ett!. Süleymarun 
ona bıçak çekdigini görmedim. 
Fakat Süleyman yere düşdüğü 
vakıt ayağı ucunda bir bıçak 
duruyordu. 

Kitif,in evvelce zabtedil
miş olan ifadesinde Süleymanın 
koca bir bıçakla Muzaffere 
hücum ettiği yazılı idi, Şahit 
6yle bir söz söylemediğioi. po
lisçe yanlış tesbit edilmiş ol
duğunu söyledi. 

Bundan sonra dinlenen Ke
mahlı kahvesi garsonu Yusuf 
oğln Hüseyin dedi ki: 

- ihtiyaç oldu, Muzafferin 
idare ettiği kahveden iki nar
gile aldım. Bir daha !Azım 

oldu, Muzaffer vermedi, aonra 
Süleyman gitmiş akpm üzeri 
Kemahlı hanı koridorunda Mu
zafferle Süleyman kartı karşlya 
geldiler. Süleyman Muzafferin 
ıol elini tutmuş, Leni vuracak 
mısın, diyordu. 

Süleymanı aldım ve ocağa 
götürdüm. Fakat o sırada elini 
beline götürmüştü. Az sonra 
Muzaffer kahvenin içine girdi, 
Süleymana: 

"Erkek isen dışarı çıkl., Diye 
bagırdı. Ben yanına gittim Mu
zafferin babası da yanıma 
geldi beni tuttu, Muzaffer 
biı-denbire tabancasını çekti 
ve iki metre uzakta duran Sü
leymana atet etti. Süleyman 
omuzundan yaralanarak yere 
düttü. Elinde bıçak falan yoktu. 
Sonra Muzaffer daha beş el 
ateş etti ve yaraladı. Daha 
dört tahid dinlendi, gelmiyen 
şahitlerin celbi için muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. 

Domuz mUcadalesl 
Seferihisarda, kaymakamın 

bafkanhğı albnda teşkil edilen 
yaban domuzu mücadele ko
misyonunun tertip ettiği sürek 
avında dört yaban domuzu itlaf 
edilmiştir. 

Bir yayıntı 
lzmir vali muavinliğine Balı

kesir vali muavini bay Ekremin 
atanacağı ıWyleamektedir. 

Hergün 
Birfıkr 

Yazan: Eczacı Kemal Akt, ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üç renkli kedil 
Üç renkli kedilere dik 

ediniz, dişidir. Ben şiıncl 
kadar üç renkli olub da erle 
olan kediye rastlamadım. 'f 
renkli, iki renkli dişiler Ç 

dur da, üç renkli erkek ke 
hiç görmemiş bulunuyor 
Tabiatın bu ne cilvesidir d 
düşündüm. Bizim bayanla 
rengarenk elbise giyınel 
aklıma geldi. Galiba dediın; 
renk, erkek kedin'n göıii 
daha cazib gözüküyor ki, ta 
at bunun üzerinde yürÜY 
Kediyi pek severim. 

Şimdiye kadar bir iatati• 
tutsa idim, zannederseın 
neticeyi alırdım: Kediyi sev 
!erin ekseriyetini kadınlar el 
durur. Kediye nankör, köpe 
sadıktır diye bir de ictimai 
duygumuz vardır. Ben 
kabul etmiyorum, gerek kedi 
ve rerekse köpekte şuur yo 
tur ki hareketleri bir be,. 
bir mantığa dayanarak mak,. 
ları olsun da nankör ve sa 
olsunlar, belki bu bizim b 
telakkimize göre böyle k• 
ediliyor. Kediler de tabi• 
mahluklarına verdikleri ınii~ 
addid vasıflar almışlardır. 
yerlerde dolaşarak rengi 
bolmuş, tüyleri dökülmüş ve 
cildi hasta mundar ked' 
vardır, sonra şöyle bir g 
ela bir gözil mavi bembe 
veya beyazlı sarılı tombul to 
bul ne yosmaları da va . 
Genç bir kız güzelliğine 0••1 
olacak ne edalıları ne ki 
ruhlu, yumuşakları vardır. 

Penbe burunlarile pek lı 
sastırlar. Kedilere dikkat e 
niz, her ne kokusu olursa 
sun zevk almazlar, güzel, 
kediyi uyandırmak ister ıı>1 • 

niz. Pek uzağında da olsa 
portakal soyunuz, porta1', 
kokusu derhal kediyi bı 
eder, kolonya, esans kokul 
kedileri rahatsız eden şeyi 
dendir. Güzel uslu terte 
Van ve Ankara cinsleri cidıl 
lüks bir hayvan, bir salon b•1 
vanıdır. Islak, rütubetli veri' 
re korkarak basan, bastı ~ 
mini mini avuçlarını siJkef 
temiz yerlere atlıyan uzun ııo~ 
luklu, edalı gediler hiç ıe~ 
mez mi? Mestan, Sarman, A ~ 
lan gibi isimleri vardır. Pafll ı' 
Tekir, San alem, harci - ıı 
isimlerindendir. 

Pisi, pisi asıl adlarıdır. ~ 
gi kediye pisi piıi deseni~, 4' 
hal size bakar, ben Türkiye ( 
ne kadar kedi gördüm ise Jıe 
ıini pisi pisi deye çağırdı~ 
vakıt baktıklarını gördüm . ..il' 
yanada, Budapeştede her g~ 
düğüm kediye pisi pisi de.i,J 
derhal döndüler. Yemenin c~I-' 
kıtasındaki şehirlerde ~ıı:del 
dığıın kediler hep pisi pı•1 ~ 
anliyorlardı, Bu iki yuınU ol 
yaygın fısıltılı hece yan~:v 
söylenince, galiba kedinin sı ıİ 
!eri gıcıklanıyorda bakıyo~ ,,J 
malı; yoksa onların miyav d1Y~, 
dillerinden bir kelime de f' 
pisi midir ?I ... ------Orduya ve mekte~ 
lere üzum veri [ece ti' 

Türkofis vaktile dabİ~, 
üzüm istihlakini temin ııııı~ef' 
diyle orduda ve kültür' ııı .,f 
ıeselerinde yılda muayyeıı 

1
,

tarda üzumün talebeye ve ·-~ 
kere tatlı yerine verilıne'1 11' 
temini için alakadar mak9~( 
nezdinde teşebbüslerde bU 
muştu. ~ 

Dün Türkofis merkez.ili f. 
lzmir şubesine .3elen bıf ~ 
zıda Kültür Bakanlığının ıO ,1 
telif okullara dağıtılmak il~ 
bu sene dahil olduğu Jıl/ 
her sene otuzar bin kilo il 
alacağı bildirilmiftir. 
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lngiliz Dış bakanı söylüyor .. 
'"Milletler Cemiyeti, pakte riayet için azasının karci 
Deniz ve hava kuvvetlerine. ~ıÜracaat edecek,, 

Al is acaba rüyamı Görüyorum? . 
Hakikaten 

Kağıtta şunlar yazılı idi: 
"Eğer muvaffak olursak. ya

rın Luvr sarayında bulununuz, 
şayed muyaffak olamazsak izin 
alarak hemen bir hafta zarfın
da geliniz. Kraliçe sizinle ko-

B d ı A d h k k nuşmak istiyor.,, 
un an daha bir hafta evve vrupa nın a a sı ı bir teşri i mesaisine Müdhiş bir çığlığa benzer 

•• J k b d• d ld Jd •• k d• bir ses kızın dudakları etra-guven en ngiliz hü iimeti, u ümi ın e a anmış o uğunu gorme te ır fından fırladı , sonra son derece 

Londra 16 (A.A) - Deyli istenecektir. ltalya Süveyş ka- Bundan önce başbakan deniz verecektir. Zaten B. Baldvin şiddetli bir asabi buhran içinde 
Telgraf gazetesine göre Ingi ı iz nalının kapatılmasını veya pet- konferansına başkanlık eden arkadaşlarının buğün iki saat olduğu yere yıkıldı. 
~ıı bakanı Hoare, takip ettiği rol ambargosunu gayri dosta- amirallık baş lordu Mons~ll ile kadar süren müzakerelerinde Navar Kraliçesi Afise şef-
sıyasayı Avam kamarasında ne bir hareket olarak karşılı- uzun uzadıya görüşmüştü. Bu de bu meseleyi görüşmüş ol- katlı bir bakışla : 
şöyle müdafaa etmiştir : yaeakbr. görüşmelerde Dış asbakanı B. maları muhtemeldir. - Gidiniz !... 

- " ltalyanlar, Habeşistan AZANIN KUVVETiNE Eden ile sü baka!lı B. Cooper Bu akşam Londraya dönmesi Dedi. Kız yavaş yavaş kalk-
ı~az.isinin bir k11mını işgal et- MÜRACAAT EDiLECEK ve tecim bakanı B. Runcuna- beklenen B. Samuel Hoare tı elife kapıyı gösteren Krali-
mış bulunuyorlar. Binaenaleyh Milletler Cemi- oın bulunması göze çarpmıştır. geliri gelmez ltalyan - Habeş çeye bakıp ufak adımlarla ka-
Diğer milletler onları, bu yeti kendi paktına riayet ettir- ORTA YA ATILAN meselesi hakkında hükumet pıya kadar gitti. Titriyen elle-

araziden kovmağa hazır olma- mek için azasının kara, deniz, YENi DURUM başkanile görüşecektir. rile kapıyı açtı ve dışarı çıktı. 
dıkları gibi, kafi derecede ve hava kuvvetlerine müracaat Toplantı Cenevrede ve ilgili B. EDENiN iZAHA Ti O vakıt bir deli gibi koşma-
finansal membalara malik ol- mecburiyetinde kalacaktır. hükümet merkez1erile iç siya- Londra 16 (Ö.R) - Avam ğa başladı. 
nııyan bir memlekete müdafaa Bundan daha bir hafta ev- sada, Paris sulh pro1esının kamarasmin öğleden sonraki Jan Dalbere bunu müteakıp 
vesaiti vermeğe de hazır de- vel Avrupanın daha sıkı bir ve buna bağlı olup Ingiliz be- toplantısında işçi saylavlardan odadan çıkıb iki Jantiyomun 
iillerdir. teşriki mesaisine ıüvenen in- yaz kitabında neşredilen vesi- birinin sorusuna cenap olarak, beklediği basık salona girdi : 

Yalnız petrol üzerine am- giliz hükümeti. bu ümidinde kalarm neşri dolayısile ortaya dış işler bakan vekili B. eden - Gidelim baylar J ... 
bargo konulmua meselesi ka· aldanmış olduğunu görmekte- çıkan durum gözden geçiril- Pariste sir Samuel Hoare ve Dedi. 
lıyor ki, ltalya bunu hasmane dir. miştir. B. Laval arasında hazırlanan Arabasına giderek bindiği 
bir hareket tellkki etmektedir. INGILIZ BAKANLAR Kabine kurulunun yarın sa- proje metninin RomadaB. Mus- sırada Alisin ne olduğunu gör-

AZADAN ACIR MES.ULİ- KURULUNDA bab toplanarak B.Edene Cenev· soliniye 11 ilk kanun salı günü mek için sağma soluna bakm-
YETLER ISTENCEK Londra, 16 (Ö.R) - lngiliz rede logiltereyi temsil edeceği saat 17,30 da bildirildiğini dı. içini çekerek: 

Şu halde Milletler Cemi· bakanları ağleden evvel B. Uluslar sosyetesi konseyi ve ayni projenin Addis - - Zavallı kızcağız! Ey Me-
yeti konseyinin cemiyet aza- Baldvinin başkanlığında topla- toplantısında ltalyan - Habeş Abeba hükumetine 13 ilk kanun diçi! işte bu kızın da felike-
:nın b daha ağır mesuliyetler narak Cenevre ve ltalyan-Ha- anlaşmazlığı meselesinde gü- tarihinde bildirildiği tasrih edil- tine sen sebeb oldun! 

eru de etmeleri kendilerinden beş işleriyle meşgul olmuşlardır. deceği yol hakkınba talimat mektedir. Sözlerini söyledi. Bir kaç 
- -- . • • saniye sonra araba, atlarına 

Habeş remig- teblig-i \ Fransada ;;~'.:daik;ı:,:~ti:::::~~. ~:~:~:; 
ı Alis dö lüks, evden çıktıktan 

M••t d 1 H b 'd Sun'i petro soura deli gibi koşmaga baş-
U ecavı·z ev ete a eşistan a fabrı·kası lamıştı. Aklına gelen ilk fikir, 

rezil olduğu evden çabucak 

ek~nomik bölgeler verilmek isteniyor nı:~~~·~u:~i ~?ı~!! labrt~::~·:~ r~e:y~uek!ag.~ımttı;g_:ı.tn~ıdab:ı;Jmtogenk:çsnı~zr~ın~ük:o~~ 
Panı 16 (Ö gün faaliyete geçti. Haftada Y 

Ad' ' .R) - -...- """' , ...,. siran,. gazetesi yaz- 10,000 ton petrol istihsal ede- tu. Birdenbire titreyerek ve et-
di •1~ • Ababadan bil- j ıyor: S. ~am~el H?are cektir. rafına bakınarak durdu. 
bi~hyor: •v Bu . sabah ~ ltalyaya uzerme sıt~m Doğu Afrlkas•na - Nereye gitmeli? Nereye 

resnııg teblıg· nec- O'elecek kadar tavız- Asker sevkfyab saklanmalı? O da bu rezaleti-
red'l Y 

0 

l'fl 1 ~rek Paris tek- l Ierde bnlunmuşsa. bu- Roma, l6 ( Özel ) _ Sezar mi işidince halim ne olacak? 
~ erı .~~rşısı~da Ha- nu Mısırdaki durumu ve Marya vapurları gönüllülerle Mahvoldum. Parise gitmek gad-

üeşl h~kurnehnin gö- düşünerek yaptığı far- dolu olarak dogv u Afrikasma dar Katerinin cinayetine alet 
r ş erı b"ld' ·ı · · T bl"v d ı ırı mıştır. zedilebilir. Prensib üze hareket etti. Halk tarafından olmak ... Bunu asla yapamıya-

e ıg . e deniliyor ki: rine bağlı kalmak ko- uğurlandı. caiım. N~r Kraliçesini öl-

.• ? sen mısın. 

dürtmek istedim. Ben ne ka· 
dar adi bir kimse imişim !.. 

Sözlerini mırıldanarak yürü· 
yordu. Çenesini iki ellerinin 
arasına alarak bir taşa oturdu. 

Bu kadın pek genç ve esmer 
rengi, alnının donuk parlaklığı 
açılmış çiçeğine benziyen kır

mızı dudakları, şehvetli göz 
kapaklarının ağır gölgesi al
tında parlayan ateşli gözleriyle 
fevkalade güzl görünüyordu. 

jan Dalirenin oj'lunun gez
diği dağlarda bu kıza güzel 
Bearr.eli diyorlar.da. Yolda söy· 
lenerek ilerliyo.-du. 

- Ne yapayım? Katerinio 
şerrinden nasıl kaçar? Ahmak! 
ondan kaçabilmek için mezara 
getirmekten başka bir çare 
yoktur. Ben ise ölmek istememi 

Hayır! Daha pek gencim! Bu 
yaşta ölmek istemem!... Haydi, 
kalk hafiye kız! kraliçe seni 
bekliyor ... 

lşie b~ bahtsız kız; böyle 
bir acı içinde idi. Otorduğu 
taş üzerinden kalkarak Pam 
istikemetini tasarhyarak yola 
koyuldu. 

Çünkü bu civan pek o ka
dar iyi bilmiyordu. Yüreği elim 
bir azap içinde eziliyordu. 
Ayakları taşa takıla takıla yol 
alıyordu. Dik yokuşlara tırma
nırken taşlara çarpıyordu. Fa
kat ne yorgunluk ve ne de bir 
zahmet hissediyorlardı. Bir saat 
kadar yürüdükten sonra birkaç 
basık ev görüp gözlerini dört 
açarak baktı. Sen Jermenden 
oldukça uzakta bulunduğuna 

ve Navar kraliçesınin de çok· 
tan gittiğine hükmetti. 

Bu dakika biricik dilşüncesi 
Jan Daliyreden mümkün ol-

1 duğu kadar uzaklaşmak idi. 
Çünkü yaptığı rezaletinden 
uzaklaşmış olacaktı. 

Bu rezalet onu çok üzüyor, 
perişan ediyordu.Aynı zamanda 
kuvvetinin de kesildiğini, pek 
ziyade yoruldğunu hisseyle· 
mişti. 

- Sonu Var -
Teklıfler H b . . ================ tanın ayrılmaz b~ eşıs- !aydır. Habeş.stkanın D b b d. it 1 

ır par- eğemenliğ'ne do un- aga orun cenu un a a iar~ı ~~tan ba.zı toprak- mamak lazımdı r. Deni • 
rnu ecavız ol d · H Jete bı k an ev lebilir. Bu nazarıye a 

:~:~~a:;mx~~kk:;ı.,~ ~~:i~;:r~:n.~:df.~~kbi~~ yanlar bozguna ug-ratıldı 
d'I rna sa- ıstıyor ve A ısa a-
b~ e yapacağı üçüncü baya verilen, Kahi-

ır taarruz için ona re' den ne hak ile it ı k ki N k 11 • 'd ki 
yeni bir başlangıç esirgenir ? Mısır a yan ayna arı e e } e uça a• 
~~~tası vermektedir. ulusçulerı istik la 1 b b d d b ld ı 
b ıg.cr taraftan Ha- lı1akallcde!l bir J!Ofll//llŞ m Ü c ad ele l erinde rın om a yag"' ır ıg"' ını i iriyor ar 
eşıstanın bazı kısımlarında da hukuk ve menfaatlerini ko- Habeş meselesinden kuvvetli 

aynı. nıütecaviz devlete cko· ruyarak müsavat esasına daya- deliller çıkarmışlardır. Fakat Paris 16 (Ö.R)- Harp 
nonıık inkişaf bölgeleri veri~- nır. Hükumet Cenevrede ulus- Mısıra istiklal verilirse lngiliz hareketlt!rinin son sükü-
Hekte ve burada kendisine lar sosyetesi konseyinin, Ha- hakimiyeti ve imparatorluk 
~beş halkının istifade ede- be~istamn egemenliğini bozan tehlikeye düşer, zira o vakıt 

ınıy~ceği bir takım haklar ve topraklarmı parçalıyarak Hindistan da bu harekete ilgi-
verılrnektedir. mütecaviz olduğu tasdik edilen siz kalmıyacaktır. 
MANDADAN · BETTER BiR bir devlete bırakmak istiyen işte böylece Habeş mesele-

ŞEKiLDIR: böyle bir projeyi kabul etmi- s'nde lngilterenio büyüklüğü ~e 
k" B~ mandadan bedti!r bir şe- yeçeğine emindir. kudreti işe karışhğı için lngıl-
ıldır. Zira manda yerli balkın Par is 16 (Ö.R) - "Entran- tere durumunu değiştirmiştir. ........ 

Papa söylev verdi 
Hakikat, adalet alanında dileklerimiz 
barışın insanlara nasib olmasıdır 

Vatikan Sitesi, 16 (Ö.R) - ı 
Bu sabah yapılan gizli Konsis
tuvarda Papa tarafından verilen 
söylevin ana hatları şunlardır: 
~ alnız Avrupa ve Afrikada 

d~gıl, fak at bütün dünyada en
~ışelr uyandıran ihtilif üzerinde 
ozel ohrak durmak istiyoruz 
B .. l · 

•
0 Y e kaytJı davranmamızın 

bır sebebi de bidi.selerin karar
aaah- · · d lfl •çan • a6zlerimizin va 

iyi anlaşılmamasından veya asıl 
manasından uzaklaştırılmış ol
masından korkmamızdır. 

Zaten bu konu üzerinde ha
kikat, adalet ve merhamete 
dayanarak fikrimizi önceden 
bizden beklenilebileceği gibi, 
açık ettik. Söylediğimiz sözler 
dünya basınında geniş mikyasta 
yayılmak fırsatını buldu ve 
yalnız bakikab öirenmek isti-

yerek ayni zamanda, samimiyet 
içinde bizim tarafımızdan ışık
lanmak istiyenlerin kulağına 

Bu duyguyu tekrar teyid etmek 
isteriz. Hakikat, adalet ve 
merhamet alanında dileklerimiz 
daha ileri giderek, bütün gay
retlerimizin sağlanmasına bağ
landığı barışı, bütün insanlara 
nasip etmesini tanrıdan dileriz. 

net devresinden sonra ye · 
niden canlanacağı hisse
dilmektedir. Adis-Ababa
da söylendiğine göre Oga
dende yeni bir llalyan ge- , 
nel hücumu başlamıştır. 

Uçaklar bu hareketi hi
maye için bombardımanlar 
yapıyorlar. Italyanlar zırhlı 
otomobillerle Dagaborun 
SS kilometre cenubu şar-

kisine hücum etmişlerse de 
Habeşler tarafından boz
ğuna uğratılmışlardır. Ha
beşlerin 13 tank zaptettik
leri söyleniyor. 

ltalyan Ka\ınaklarından 
buna benzer bir harekete 
dair hiç bir haber gelme
diğinden bu haber ihtiyat 
kaydile verilmektedir. 

Remadan ve Adls 
ababadan haber yok 
dur. 

Cenevre, 16 (A.A) -
Dnnkft gün Italyan - Ha
beş ihtilafı meselesinde /fabe.ş topçuları 

yeni hiçbir inkişaf vukua 
' gelmeksizin geçmiştir. Mil· 

Jetler Cemiyeti genel sek· 
reterliği, ne Adisababadan 
ve ne de Romadan hiçbir 
teblig almamıştır. 

Konsey üyeleri bekle
nilmektedir. 8. Litvifof'un. 
hazır bulunacağı muhak• 
kak değildir. 

lstanbul 16 (Telefonla) 
- 72 numaralı ltalyan teb.. 
)iğini aynen veriyorum : 

-Takaza bölgesi etra· 
fında müsad.:meler olmuş
tur. Tayyareler Nekelli'de 

,. keşfetmiş oldukları dl'ış· 

man kuvvetleri üzerine 
bombalar atmışlardır. 

Bombardıman ayın on 
dördünde yapılmış ve 14 
tavyare iştirak etmiştir. 

Bu kuvvetlerin Ras Gus 
1" saya ait olduğu zannedil: 

mektedir. Habeş askerlen 
tayyarelerimize mitralyöz 
ateşile mukabele etmişler· 
dir. Bir tayyaremiz ebem
miyetsizce yaralanmışhr, 



Sahife e YENi ASIR 

B. T.Rüştü Arasın beyanatı (~i!~ 
Türkiye ve Yugoslavya birbirinden 
Ayrılmazlar. B. Antantına bağlıdırlar 

-
Cenevredeki duruma gelince: " Taahhütlerimizi tutu
yoruz.Mutaassıb değiliz.Realiteyi daima nazara alıyoruz,, 

Belgrad, 15 (A.A)-B.Tevfik ranslarda göstermişlerdir. Yal- edilen büyük Yugoslavyanın 

R. Aras ve B. Stoyadinoviç bu nız böyle bir siyasanın Türki- mukadderabnı idare eden dev-
sabab saat 11,30 dan 13,30 a yede ve Yugoslavya halk küt- let adamlarile daima mutabıkım. 
kadar görüşmüşlerdir. iki dev- leleri içinde akis bulabileceğine iki memleket birbirinden ayrı-
let adamı arasındaki bu görüş- kani olan iki dışbakanı mesai- lamaz. Ve Balkan antantının 

Yfll!oslavya başbakanı Stoyadinoviç 
me esnasında Türkiyenin Bel
grad orta elçisi B. Haydar ile 
Yugoslavya Dış bakanlığı mu
avini B. Martinatz da hazır 
bulunmuşlardır. 

Belgrad, 15 ( A.A ) - Tür
kiye dışbakanı Dotor, Tevfik 
Rüştll Aras'ın mııvasalatı mü
nasebetile Vreme gazetesi şu 
ıatuları yazıyor: 

- B. Tevfik Rüştü Aras, 
baş ve dııbakanımız B. Stoya
dinoviç ile görüşmek için Bel
grad' da 24 saat kalıyor. Bal
kan antantının iki azası olan 
memleketlerimizin zimamdar 
şahsiyetleri arasınc!a Milletler 
Cemiyeti konseyinin mühim 
toplantısının arefesinde yapı

lan bu dostane noktainazar 
teatisinin iki memleketin banş
ıever hattıhareketini teyid et
tığine şüphe yoktur. 

Türkiye ile Yugoslavya ci
han barışının müdafaası için 
olan mesaide mühim maddi 
fedakarlıklar kabul etmişler ve 
genel itibarla barışın ve bil
hassa Balkanlarda barışın mu
hafazasına ne kadar bağlı ol
duklarını beynelmilel konfe-

!erini beynelmilel durumun 
ortaya koyduğu meselelerin 
tedkikine hasredecekler ve iki 
devletin tam bir tesanüd fik
rinden mülhem olan hattı ha
reketlerini tasrıh edeceklerdir. 

Belgrad, 15 ( A.A ) - B. 
Stoyadinoviç Lugün saat 13.30 
da Türkiye Dış bakanı B. Tev
fik Rüştü Ares şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

yemekte bazı hükümet aza
sından başka Balkan antantı 

ve küçük anlaşma devletlerinin 
diplamatik mümessilleri ve Dış 
bakanlığının yüksek memurları 
hazır bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra B. Tevfik 
Rüştü Aras ve B. Stoyadinoviç 
matbuat mümessillerini kabul 
etmişlerdir. B. Tevik Rüştü 

Aras bu münasebetle yaptığı 

beyanatta: 
- Her defa fırsat düştüğü 

Yeyahut hükümetler !üzüm gös

terdiği vakıt yalnız balkan an
tantının azası sıfatiyle degil 
ayni zamanda menfaatları ayni 
olan devletlerin mümessilleri 
müşterek bir hattı hareket 
tesbiti hakkında B. Stoyadino
viçle noktai nazar teatisi için 
Belgrad'da durmaktan geri kal
madığını söylemiştir. 

B. Tevfik Rüştü Aras, bu 
defa Belgradda kalmasını ha
diselerin icabettirmekte oldu
ğunu gizlemediğini, Çünkü bü
tün Balkan antantı azası tara• 
fından süratle halledilmesi arzu 
edilen bir mesele mevcud ol
duğunu ilave etmiş ve demiş
tir ki: 

Beynelmilel durum hadisele
rin inkişafının en büyük dik
katle takip edilmesini istilzam 
etmektedir. Her şeyi hakiki ve 
mühim olarak kabul etmek iti
yadımızdır. Hattı hareketimiz 
malumdur. Ve barış fikrinden 
ve kollektif teşriki mesaiden 
mülhemdir. Türkiye tarafından 
büyük müttefiki olarak telaki 

Dış bakanlar Cenevrede 
( Baş tarafı Bırinci say/ada ) 

Eylül devresi henüz bitmediğin
den yeni başkan ödev almış 
değildir. 

Bununla beraber sabah top
lantısı tamamile Iraktan çıkan 
Asuri göçmenlerin yerleştirilme 
meselesine tahsis edilecek ve 
ancak öğleden sonraki celsede 
ltalyan - Habeş meselesinin 
incelanmesine girişilecektir. Bu

nunla beraber konsey toplan
mağa başlayınca Adis - Ababa 
ve Roma hükümetlerinin Paris 
tekliflerine verecekleri cevapla
rın gelmiş olacağı hiçte muhak
kak olmadığından bu devrenin 
uzunca olacağı ve en az Cuma 
akşamına kadar devam edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Londra 16 (Ô R) - Sir Sa
muel Hoare'un yarın Londraya 
gelmesi beklenmektedir. dış 

işleri bakanı hemen başbakan
la ve diğer başlıca kabine ar
kadaşlariyle müzakereye giri
şecektir. Fakat sıhhi durumu 
durumu dolayısile avam kama
rasında Perşembe güuü yapı
lacak olan mühim toplantıdan 

önce müzakerelere karışması 

ihtimali yoktur. 
Parlamento çevrenlerinin bü

tün dikkatı, Pariste B. Lava! 
tarafından hazırlanan anlaşma 
tekliflerinin ve lngiliz beyaz 
kitabının neşrindenl>eri ltalyan
Habeş meselesi üzerine aikil
miş bulunmaktadır. 

Londra, 16 ( Ô.R ) - Ami
rallık baş lordu (deniz bakanı) 
Lord Mousel başkanlığa gide
rek B. Baldvinle görüşmüştür. 
Başbakan bundan sonra ce
nubi Afrika komiseri B. T e
vankeri kabul etmiştir. 

BUCADA 
Kamun yönkurulun 
Senellk kongresi 

C.H. Partisi Buca Kamun 
yönkurulu senelik kongresi 
evvelki akşam llyönkurulu baş
kanı bav Avni Doğanın baş
kanlığında yapılmıştır. 

Kamunun senelik raporu 
okunmuş ve hesabatı gözden 
geçirildikten sonra Kamun yön
kurulu üyeliklerine doktor lz
zeddin, Reşad, Sadeddin, 
Necmeddin, Niyazi, Atıf se
çilmişlerdir. 

• 

B. TevJik Rüştü Aaras 

takip ettiği amaçlara sadık bir 
surette bağlıdırlar. 

Cenevredeki duruma gelince, 
B. Tevfik Rüştü Aras demiş
tir ki : 
Şunu söylemekle iftihar ede

riz. Taahhütlerimizi tutuyoru:ı:. 

Fakat mutaassıp değiliz. Ve 
realiteyi daima nazarı itibara 
alıyoruz. 

B. Tevfik Rüştü Arastan 

sonra başbakan beyanatta bu
lunmuş ve Tevfik Rüştü Arasın 
beyanatına iştirak ettiğini ve 
noktai nazarları daima ayni ol
duğunu söylemiştir. 

Belgrad, 15 (A.A) - B. 
Tevfik Rüştü Aras ·•e Stoya
dinoviç saat 18-30 dan 19/30-a 
kadar görüşmüşlerdir. Saat 
19-30 da Türkiyenin Belgrad 
orta elçiıi B. Haydar B. Tevfik 
Rüştü Arasın şerefine bir ye
mek vermiştir. 

B. Tevfik Rüştü Aras saat 
21-40 da Cenevreye hareket 
etmiştir. 

Belgrad, 15 (A.A) - Tür· 
kiye dış bakanı B. Tevfik 
Rüştü Aras bugün saat 16 da 
naip prens Pol tarafından ka
bul edilmiştir. 

Resimli 
kartpostallar 

Bosta ve Telgraf idaresi 
memleketimizin tabii güzellik
lerini ve bayındırhğını memle
ketin içinde ve dışında tanıta
bilmek için resimli kart ve pullu 
resimli kartpostal çıkarmağa 
karar vermiş ve bu husus hak
kında Bakanlar heyetinden 
bir karar almıştır. 

Posta ve telgraf genel direk
törlüğü memleketin muhtelif 
kısımlarında bina, tabii ve sun'i 
manzaralar, tarihi eserlerden 
resimler aldırmış ve bu resim
ler üzerinde bir seri halinde 
çıkarılacak olan kartpostalların 
resimlerini hazırlamıştır. 

Kartpostallar ya kında basıl
mağa başlanacak ve önümüz
deki ayın ortalarına doğru sa
tışa çıkarılmış butunacaktır. 

-Yankeslclllk 
Yapıcıoğlu mevkiinde, Çeş

me deresi sokağında oturan 
Hüseyin oğlu Nuri, evine gi
derken yanına yaklaşan ve 
hemşerisi olduğunu söyliyen 
bir adamın cebinden 15 lira
sını yankesicilık suretiyle çaldı
ğını iddia etmiştir. Zabıta tah
kikat yapıyor. 

Şampiyona maçları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altınordu 1-7 Bucayı, Göztepe 2-5Demir
sporu,, K.S.K da 1-3 lzmirsporu yendi 
Lik maçlarına bu pazar gü- Bu fırsatın kaçması K.S.K 

nü müsaid bir havada devam takımına bir canlılık verir gibi 
edildi. Yalnız bir haftadır de- oldu. Onlarda sık sık hücum 
vam eden yağmurlardan saha- etmeğe başladılar. Artılic oyun 
nın üzeri bir ÇJlmur tabakası tam bir tevazün içinde ve heye-
ile örtülmüştü. Halbuki bu saha canlı safhalar arzederek geç-
eskiden katiyen su tutmazdı. meğe başlamıştı. İzmirspor iki 
Bu güzel sahanın çaresine bak- mühim fırsat kaçırdı. Halbuki 
mak ve onun daha fazla bozul- K.S.K 32 İnci dakikada bir fır-
masına meydan vermemek la
zımdır, 

ALTINORDU-BUCA 
ilk maçı sabah saat 10 da 

bu iki takım yaptı. Altınordu 

takımında bugün iki ay evvel 
ayrılan Adil de ye: almıştı. 

Altınordu yeni bir hız almış 

gibi oynıyarak oyunu 7-1 gibi 
büyük bir farkla bitirdi. 

GÖZTEPE - DEMIRSPOR 
ikinci maçı Göztepe - De

mirspor takımları yaptı. Göz
tepe Pazar günkü nushamızda 
yazdığımız gibi tam takım 

ile çıkarak rakıbini 2-5 gibi 
güzel bir netice ile yendi. 
Göztepe bu maçtan sonra 
birinci plandeki takımlarla 

karşılaşmalar yapacaktır. Ve 
asıl kuvvet derecesi ve bu 
sene şampiyonadaki rolü o 
zaman anlaşılacaktır.Bu itibar
la haftaya yapılacak K. S. K. 
- Göztepe maçı şimdiden me
rakla beklenmektedir. 

K. S. K. - IZMIRSPOR 
Günün en mühim karşılaşma

sını yapan bu iki takım bize 
oldukça heyecanlı bir maç 
seyrettirdiler • Hekem Ferid 
idi. K. S. K. tam kadrosu ile 
çıkmıştı • lzmirsporda Fethi 
ile Mustafa yoktu. Bunun 
için Zihni tekrar müdafaaya 
alınmış ve ikinci takımdan iki 
muhacım ile for hattı tamam
lanmıştı. Buna rağmen lzmir
spor takımı mütevazin geçen 
ilk on dakikadan sonra hissedi
lir bir faikiyet elde etti. Ve 
16 ncı dakikada bir penaltı 
kazandı. Oyunun neticesi üze
rinde çok mühim olan bu fırsatı 
Zihni topu dışarıya atmak su
retiyle kaçırdı. 

sattan istifade ederek ilk golü 
yaptı. Bu golün olması, lzmirspo
run iki müdafaa oyuncusunun bir
birine çarparak yere düşmesi 
sebebiyet vermişdi. Devre bu 
suretle K. S. K. ın 1-0 gale
besile bitti. 

iKiNCİ DEVRE 
Bir gollük farkın daha ümid

var bir oyun oynıyan lzmirspor 
için büyük birşey olmadığı gö
rülüyordu. ÇüI?kü daha oyun 
başlar başlamaz lzmirspor tam 
bir hakimiyet tesis ederek 
rakibini sıkışdırmağa başladı. 
Bu sırada K. S. K. aleyhine 
birçok kornerler oldu. 

Fakat lzmirspor bu korner
lerden ancak 32 nci dakikada 
ve K.S.K'ın ikinci golünden 
sonra istifade edebildi. K.S.K 
ani bir hücumda Şevketin aya
ğından ikinci golü atmıştı. 

Bundan sonra lzmirspor yine 
hakim oynamağa başlamış ise de 
mühacim hattının kale önünde 
topu çiğnemesi ve çamur yü
zünden şut çekememesi bu 
göze görünür üstünlüğü akim 
bırakıyordu. 

Hatta bu yüzden sonlarda 
üçünci\ golü de yediler. 

lzmirsporun bütün oyuncuları 
K. S. K nısıf sahasında bulun
duğu bir sırada sağa giden 
uzun bir pas koşucu bir oyun
cunun gayreti sayesinde ve 
ljaleci Saminin ikinci bir hata
ıiyle bu gol olmuştu. Bu sırda 
her iki takım da onar kişi ile 
oynıyordu, 

K. S. K takımını bu kıymetli 
galebeden takdir ederiz. Çün
kü Altay maçını onlarda buna 
yakın şerait altında kaybetmiş
lerdi. 

Zenci Boksör Luiz 
lspanyol boksörü Paolinoyu on bir 

dakikada mağlub etti 
Zenci Boksör Joe Luiz, Is- ı Nevyork, 14 (Ö.R) - Ge

panyalı boksör Paolinoyu yen- . çenlerde Yahudi boksör Makıı 
miştir. ilk üç ravuntt.a .Paolino Baereu yenerek hasılat reko-
hasmına taarruz etmıştir. k . " 

Dördüncü ravundun başla _ runu ırmış olan zencı boksor 
gıcında Paolino, Jim'nin şi:- Cöe Louis bug~n de meşhur 
d ti. b. - d b ·ı boksör Paolino ıle karşılaşmış e ı ır sag ar esı e yere d . 

1 b k. . d ve onu a yenmıştır. Uk ra-yuvar anı se ız sanıye yer e , 
kalmıştır. Sonra zahmetle dav- vend de hasımlar birbirini gö-
ranarak taarruza geçmiş, fa kat zetmişlerdir. 
bu se ·er de soldan yediği bir ikinci ravendda, Paoilinonun 
darbe ile tekrar yuvarlanmıştır, güzel mlldafaasına rağmen ka-

Sol kasığının üzerinden kan- ra boksör müthiş yumruklar 
lar akdığı halde Paolino cesu- indirdi. Üçüncü ravuntta zenci-
rane bir gayretle, fakat nikbin nin hakimiyeti göze çarpıyor-
bir halde bir daha musaraaya du. Dördüncüde Paolino kaşla-
girişmiş ise de hakem on bir rı arasına müthiş bir yumruk 
dakika 32 sanıye süren maçı yiyerek kaş kemiği kırıldı ve 
tatil etmiştir. hakem Cöe Luisin galibiyetini 

Paolino ancak yirmi dakika- ilan etti. 
da kendisine gelebilmiştir. Üst NAMAGLÜP p AOLINO I 
dudağı iki yerinden dikil en 
lspanyol boksörü kat'i surette 
boksu terkedeceğini söyle
miştir. 

fakat boksör Luis Lahavana 
hareket etmiştir. Yakında müs
takbel çarpışmaları hazırlamak 
için Nevyorka gelecektir. Ha
ziranda Alman boksör Şmelıngle 
karşılaşacaktır. Onu da yenerse, 
dünya şampiyonu ünvamnı ka
zanmak üzere Broddok ile boy 
lllçüfecektir. 

Paolino şimdiye kadar hiç 
yenilmemişti. Fakat bu hazime
tin tesellisini bulacaktır Zira 
yediği dayak kendisine 360000 
frank kazandırmıştır. Cöe Lui
sin kazancı ise iki misildir. 

Vlllyat ancUmenl 
Viliyet daimi encümeni dün 

6ğleden evvel vali bay Fazlı 
Güleç'in baokanhğında toplan
mış ve icap eden kararları al
lllllfbr. 
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ÇAL 
-

ilçesinin tarihs 
Değeri .. 

Çal 12 (Özel) - Yalnız 
ilçesi degil bütün Ege böl 
toprakları göysünde en değ 
ve önemli tarihsel izerleri s 
lamaktadır. Bu bölgelerde 
pılan ufak tefek araştırın 
bu hakikatı her zaman isp 
hazırdır. Yalnız ne yazık ki 
ha bu bölgenin hemen kı 
azamında araştırma yapıla 
mıştır. Yalnız yüzde bulu 
izerlerin toplattırılması b 
önemli varlıklar vermekte 
Çal da bunlar arasındadır. 
ilçesi tarihin eski devirler 
dayanan bir duruıo arı.etme 
tedir.Ilk çağlarda yaşamış ol 
uluslardan birçoklarının hu 
sile Egelilerin, Romalı ve Y: 
nanilerin yıllarca beşiğini s 
lamış olan Çal bölgesi bug 
her tarihsel devre ait ve tari 
mal olmuş uluslara dair 
cok değerli izerleri sinesin 
saklamaktadır. Bu izerler b 
başlı Romalılarla Yunanlıla 
ait ise de Selçukilerin de t 
tük izerlerine rastlanmaktad 
Bu izerler fazlasile Ortakö 
Mahmutgazi, Bekilli köyleri 
deki bölge içinde yatmaktad 
Ne yazık ki eski devirlerde 
izerlerin değeri anlaşılmam 

olduğundan bunların pek ço • 
tahrip edilmiştir. Nihayet D 
nizli kültür direktörü bay Z 
yanın himmetile inkişaf etmekt 
olan il merkezindeki müzeY 
bu bölgeden birçok kıymet 
iz erler ta9ınmışbr. Halen d 
kültür direktörlüğünün bölg 
öğretmenlerile bu yoldaki se 
ferber çalışması bu bölgen" 
tarihsel çehresini daha ziyad 
tebarüz ettirecektir. Bugü 
toprağın üstünde birçok hara 
beler, mezarlar vardır. Bununl 
beraber taşınamıyan izerler d 
mevcuttur. Toprağın altı oldu 
ğugibi durmaktadır.Bu bölged 
yaşamış eski ulusların hayatı 
bugün de olduğu gibi bağcı• 
lıkla geçmiş olduğundan mub· 
telif yerlerde büyük şarap 
küpleri, şarap akıtmak ve bir 
taraftan diğer tarafa şaraP 
akıtmak için künkler mevcut• 
tur. Eserlerin çoğu mermer 
dendir. Zira Bekilli köyü böl
gesi tamamile mermer tabaka• 
!arla kaplanmış vaziyettedir. 
Hatta şarap ilahının adına ya· 
pılmış bir mabedin enkazı d~ 
Ortaköy köy kilise harabesi 
yakınındadır. Bugün eserle~İ 
koruma hakkında hükümetim•• 
zin almış olduğu önlemeler bu 
bölgeden daha birçok izerle• 
rin kazanılmasına yardım ede· 
cektir. 

TARHAN TOKER 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
509 T Debbas 11 

Fiat 
15 
13 1S 
14 zs 
13 so 
16 so 
13 

275 M J Taranto 13 50 
52 S Süleymano 13 25 
50 Kırk Kazım 13 50 
36 Jiro ve ş 15 25 
18 M Hıfzı 13 

8 Y 1 Talat 10 
6 Hayim Vari 12 
4 A Naci 10 50 
958 Yekün 

466908,5 Eski satış 
467866,5 Umumi ~atış , 

10 1S 
13 50 
13 

Para Piyasası 
16-12-1935 

Alış Satış 

Mark 50 10 50 62 
İsterlin 616 50 619 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 75 05 79 65 
Belga 21 21 25 
İtalyan lireti 10 10 10 17 
lsviçre Fran. 40 50 40 75 
Florin 84 75 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 
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Çocuk kaçıranlar 
Marsilyada doktor Malmeja

kın yavrusunu para koparmak 
için kaçırarak iki gün sonra 
ele geçirilen KJe man adla cani 
ile annesinin cinayeti bütün 
Fransayı nefreti~ titretmişken 
buna benzer bir hadise teşeb
büsü de Obervilye şehrinde 
olmuştur. Buna kalkışan adam 
tehlükesiz bir serseriden iba
retse de Amerikada başlıyarak 
Fransaya geçen bu çocuk ka
çırma hastalığının genişleme
sinden korkulmaktadır. 

Obervilye fabrikatörlerinden 
biri şöyle bir mektub almıştı: 
" Apartman kapıcısma bir zarf 
içinde 2000 frank vereceksin. 
Vivye caddesinde elinde bu 
zarfla dolaşmasını tenbih ede
ceksiniz. Birisi gelib zarfı 
elinden kapacaktır. Ses çıkar
masın ve polise haber verme· 
yiniz. Yoksa eviniz yeniden 
soyulacak ve kızmız kaçınla
rak öldürülecektir. ,. Bu tuhaf 
mektubun altında " Öldürücü
ler ., imzası vardı. 

"Kızmııın cenazesini hazır
layabilirsiniz,, 

Fabrikator ilk önce kaba bir 

şaka karşısında olduğunu ıan
mışh. Fakat geçen gün ikinci 
bir mektub aldı. Esrarengiz 
"gengster şöyle diyordu:,, iş 

şaka değildir. Söylediğimi bu 
akşam saat 17 ye kadar yap-
mazsanız kızmızın cenazesini 
hazırlayabilirsiniz?,. 

Bu defa telaşa düşen fabri
kator polise koştu. Ve bir tu
zak kuruldu. Para, söyJendiği 

gibi, bır zarf içinde apartman 
kapıcısına verildi ve kı.tdın ak-
şam Vivye caddesinde, elinde 
zarfla gezedurdu. Çok geçme-
den, tarassuda gönderilen po-
lisler, meşin paltolu bir 
şahsın gizlenerek kapıcı 
kadına yaklaştığını ve zarfı 

kapmaya kalkıştığını gör
düler. Herif yakalanarak . ka
rakola getirildi. işsiz bir şoför 
olduğu anlaşıldı. ilk önce her 
şeyi inkar ettikte?. sonra, ~er
seri nihayet bu ışı yaptıgını, 

fakat şaka olduğunu ve kızı 
kaçırmak niyetinde olmadığını 
s >yledi. 

Kapıcı kadmın da bu işte 
alaka!ıı olmadığı anlaşıldı. 

..... ,~"''"""'···k ı L d fü filını ~ TJ 1 '~ . 
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~ Para biriktirme düşüncesinin gelişimine yardım ~ z 
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etmek arzusunda bulunan : ~ 

• senesinde kurmuş olduğu K Ml:SA A usulünü ~ 
_ 5 tekrar yürütmeğe başladığını sayın halka bildirir. =;, 

S Bu iş hakkında bilgi elde ebnek istiy~nler . ~ .? 
~OSMANLI BANKASI gışele.r~nebaş~ · 
• - vurabılırleJ. • 
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lzrnır belediyesinden: 
I' Beher metre murabbaı iki 
ır~dan iiçyüz elli iki on yedi 
rı:ıe re murabbaında altmış beş 
a anın 172. 173. 174 sayılı 
arsalarının beşyüz dört lira 
otuz d" k b ort uruş muhammen 
e~elle satışı başsekreterlik

lekı şartnamesi veçhile 31-12-
dokuz yüz otuz beş sah günü 
~aat 1 O da açık utırma ile 
•hale edilecektir. 

iştirak için elli üç liralık 
nıuvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 
söylenen glln ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

15·17-22-25 3999 [3619] 
- Uray kimyahanesine lazım 

olan otuz kalem alit ve ede
vat baş sekreterlikteki liste 
ve şartname veçhile 3-1-936 
Cuma günn saat 10 da .açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Umumunun muhammen bedeli 
yedi yüz üç liradır. lıtirak için 
elli üç liralık muvakkat teminat 
rnakbuzu veya banka teminat 
rnektubu ile söylenen glln ve 
saatte komisyona gelinir. 
ı 7-20-24-26 4014 (3631) 
1 - Hükümet önünden Bas

maneye kadar giden ve Ke
meraltı, Başoturak, Balcılar, 
~rasta, Eskimebkeme. Keçe
cılerden geçen umumi cadde
den; 

2 - Bqoturaktan lkiceıme-
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ÇOCUK 
HAST ALıKL~ RI 
1\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Behcet Uz 
Avrupa tetkik seyahahn

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

daki kıliniğinde kabul et
mektedir, Telefon 3990 

1 - 10 (S.7) (3601) 

N ::s 
CJ 
::s 

Jiğe kadar giden Kestelli cad
desinden; 

3 - Beyler, Numanzade 
ve civarı sokaklariyfe Barut 
!ıam ve Mıbçılar sokağından 
ve Hastane caddesinden; 

4 - Mezarlıkbaşmdan Yıkık 
minare yolile Ikiçeşmeliğe gi
den caddeden kaptikaçb, kam
yon, otobüslerin geçmesi ve 
yük alıp vermek için bu cad
delere uğraması gündüzleri sa
at altıdan akşamın yirmi iki
sine kada yasak edilmitir. 

1 Kanunsani 935 tarihinden 
itibaren başhyacak olan bu ya-
sağa aykan hareket edenler 
cezalandınlacakhr. Herkesçe 
bilinsin. 

17-20 4013 (3630) 

• • 

e • 
1 malla azarı 

Tasarruf Haftası dolayısile yapılmakta olan 
!SilBm!m .. lal .. lllii ....................... ~watSl:oıa:::i!Sn:W::Z~d~k:mıl ......................... .. 

.;- l O iskontolu satışın bitmesine 
kalnııştır y LNIZ 2 •• gun 
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ikramiyeli satı aı 
Her iki fırsa 

a başlandığından 
an istifade ediniz 

1. 
t. kgün z 

Merkez hastanesı göz bas
tabkları mutahassısı Fransa-

nın Bordo tıp fakultesi göz 
kliniğinden mezun. 

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

1-13 ( 3607) 

ilan 
Bucadaki Kapıçini manas

tınnda bulunan yağ presa ma
kinasını sabn almak için tara
fıma müracaat ve otuz. lira ka
paro veren zevat bir aydanbe~i 
makinayı almadıklBTından bır 
hafta zarfında müracaatla mü
tebaki parayı ödeyip makinayı 
almadıkları takdirde -diğer ta
Jiblere vereceğimi ve kapar~yu 
iade etmiyeceğimi ilan ederım. 

3-3 (361Q) 
~~LT....Gl:iZl~~ 

~Kiralık yalı)( 
Güzelyalıde 1056 No.-yalı 

uygun fiatle kiralıktır. akinci 
belediye caddesinde 37 nu· 
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

(3530) 5-15 
l'llt.>Y.»Y* Z'4'11' -
Aydın Sulb hukuk hakimli-

ğinden : 
Aydında doktor Arif ile dok

tor Riza Nur ve Naciye ve 
Saffet ve Feride ve tevhidelerin 
hissedar oldukJan Karapınann 
Sandıklı mevkünde 178 incir 
ve 26 badem ağacını havi 1875 
lira kıymetli 25 dönüm incir 
bahçesi sablığa çıkanldı. Talip
lerin 24/12/935 tarihinde Ay
dın sulh hukuk mahkemesi sa-
tış masasına miiracaat etmeleri 
ilin olunur. (3624) 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

. Bulundurmayı unutmayınız 1 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbreklerl yormaz. 

.--=:;; 

Izmir Defierdarlı~t ndan: 
ismi Sanatı ' ticarethanenin mevkii No. sı 
Feridun paşa ıade Tütün tüccarı Yeni Tuhafiyeciler 7 
Fatma Aliye 
Niralay zade Borsada simsar Ticaret ve zahire 
Kazım borsası 

Yukanda isimleri yazılı mükelleflerin 931 takvim yılı muame
latı Ticariyeleri neticesini gösterir Yeni maliye şubesi tahakkuk 
başmemurluğuna vermiş oldukları kazanç beyannamelerinin sıh
hatını tayin ve tesbit için mu!'addak defterleri üıerinde tetkikat 
yapılmak üzere kendileri aranılmış ise terki ticaret ve sanat 
etmiş oldukları hasebile defterleri tetkik edilmemiştir. 

Kanunun 41 inci maddesi mucibince bugünden itibaren def
terlerini ibraz etmedikleri takdirde haklarında defter ibraz et
memiş olanlar bakkmdaki abkimm talbik edileceği ilan olunur. 

( 3629) 

Dok 

Kemal Satir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi K&antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

AKHiSAR iCRA MEMUR
LUÔUNDAN: 
M~hmed vekili lsmail Hak

kıya 130 küsur lira ile Kat
rancı Hasana 300 küsür Lira 
borcundan dolayı Boncuklu 
oğlu lsmailio çınarlıkuyu mev
kiinde şarkı Kamil garben 
Ahmed Zeki karısı şimali Ne
sime cenubu yel ile mahdud 
4850 m2, 1115 lira kıymetinde 
ve içinde bir adet kırk kuvası 
bulunan sebze bahçesinin 
Akhisar Ziraat Bankasına 250 
liraya ipotek olan bu bahçe 
ipotek fazlasının Paraya çev-
rilmesine karar verilmiştir. 
ihalesi 16-1-936 Perşembe 
günü saat 15 de icra daire
sinde yapılacaktır. O gün mu-

hammen kıymetin % 75 bul
mazsa 15 gün temdid edilerek 
31-1-936 cuma saat on beşde 
ipotekten fazlaya çıkarsa kati 
ihalesi icra kılınacaktır. işbu 
gayrı menkul üzerinde bir bak 
iddiasında bulunan varsa 20 
gün içinde vesaikiyle .birlikte 
icraya müracaatları aksı halde 
tapu sicilinde kayıtlan olma
dıkça paylaştırmadan har.iç 
birakılacaklardır. Sataş peşın 
harcı dellaliyesi &lana aiddir. 
alıcıların yüzde 7 buçuk pey 
akçesi veya teminat mektubu 

• getirmeleri şarttır. 
Şartname 25-12-935 tarihin · 

den itibaren alıcılara açıktır. 
Fazla malumat isti yenler 
935-405 ve 934-590 No. lu 
dosyalarına müracaatları ilan 
olunur. 3987 (3628\ 



Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumatlannm güzelliğini, sağlamhğını, ucuzluğunu 

lğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucmf uğa iliveten 

Bayram münuebetile fe•kalide tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz Paıtoıusla · 
Kışlık Lüks Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
özel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende sablmaktadır 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo ")unda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Tilrklerden en eıki otelci 

olan Ye herkeae kendisini ıeYdiren bay Omer Llt- . 
tllllr. Bay O.er Litfi lzmir Askeri otelinin mileı
aiaidir. Kırk bir ıenelik tecrilbeli idaresini herkes 
bilir. latanbulda her iki otelde konakhyacaldar kendi 
nlelt•.,_IP ..Ub lııliıllaealclanhr. 

Bntiln bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En ıon aiatem mide, kann ,batınak, b6brek ve doğru· 

neticesi ilam ghterilen pilotlu, pilıotaaz kaUçuk konalar, 
kuık bailan, dlztabanlar icin taban konaJan gayri tabii 
dolan çocuklann vlicutla.. aki iğrilikleri doğrultma ci
hazl•n, kemik hutahklan neticesi husule gelen kambur-
Juklan doğrultmak için korsaJar ve kendi ihtir olanaunız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin ç•hfllla esda fır-num 
layaıı ktlrek kemiklerinin gayri tabiiletmesine mani olmak 
için konalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
Ye MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğledeu ıonra 14 • 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 • 
( 355 S.7 . 

Muğla ili Nafia Baımühen
disliğlnden: 

23-12-935 pazartesi günü · saat 15 de Muğla viliyet maka· 
mmda villyet daimiğ encümeni tarafından ihale edilmek Ozf!re 
28412 lira ketif bedelli Köyceğiz • Fethiye yolunun Dalaman 
köprüsü ile Köyceğiz yolunun 64 + 000 • 86 +. 110 kilomet
releri arumda yapbnlacak fOSe kaldınm ve imalib amaife 
iapab lrapak zarf 118111ile ebiltmiye koaalmatt-. Şartname, 

jft~, kefİf M IMllla aicl dİjer e.rak 142 kuruş müabili.de 
Muila Nafıa üireaiaden verilecektir. 

Muvakkat tamiHt 2130 lira 90 karaıtur. 
Ekailtmiye girebilmek için isteklilerden ıu tartlar aranır: 
Ticaret Odaıına kayıdlı bulunduğuna dair veıika. 
lmalitı sınaiyeıi mevcud en az 10,000 liralık f01e yapmış ve 

iyi aurel\e bitirmit olduklarını ghterir reımiğ Yeaika. 
Ketif, prtname ve projeyi 25 kurutluk pul yaplffırarak imza 

etmİf olmalan. 
lsteldii bir firket olduğu takdirde: 
Ekıiltme pıbaamuinde yuıh evsafı haiz olmam lbımdır. 
isteklilerin teklif mektublanm 23-1 ~-935 puarteai glnl 1a&t ~ 

14 e kadar Matla villyetinde eksiltme komia1ona reialijine Yer-
~ Maamclar. 10-12-16--20 S940 lS516J 

Ambalaj ve lcoııınprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan EB markasını arayına.z 
.-< 

Sobalarınız i~in hali! 
·~ö·~·ğ~·id;k·k;iı;ı~·m;a;;;·kö~.ii~iif , 
iSömikok : Antrasit kömürü i 
~ngiliz: Antrasit komürü ~ 

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

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

kinyani ma azasın da bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-

.. ................................................................... .. 
SIHHAT Balık!ağı 

.. 

Norveçyamn ba.lis Morina balık yağıdır 

tki defa süt&ldllşıtüt 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NüZtlET 
Sıhhat Eczanesı 

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

. 
Taze Kars 

Sütlerimiz geldi 
Muhterem müflerilerimizin Kan ıütleriae göıterdikleri 

rağbet üzerine bu defa da Karı ıüt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağlan getirtilmiıtir. 

Muhterem miişterilerimizin siltlerden memaan oldukları 
gibi yağlanmızdan da memnun kalacaklan ıtıpbesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
HOk6met karıışında Sevim paıtahanelİ, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada tekelci Ali Galip mleneıeleridir. 
1 .. 30 (h-3) (3393) 

l••••tl•ı• "'9--.tiffkff11ti7a9lannm p6 11nmı 11,.-ıtnta 
temin etmek i~teJ'lellb Balha.eaıa pqıaaoda 

Kavalalt . Hasan NUri 
tioarethanealne ·mtraoaat ediniz 

Çl•E•TO . 
Çulluk d••I• ve Jıer nnt 9199•11 

Çıni "' levazımı sıhlılyeden lbhalat n bıuılatuı 
lefenlJatı envaı banyolar 111 tetınosdonlat w bet cins 
masla/dar '' ltanalizasyon için d'1iilt tl6knıe boralat 
ve /nglJlz kllnlclert ıte banlann "1111aatı wsalte-

f iyatlar rekabet kabııl elma ı 
YePll Çime.tol••,.- Blltll• ........ 

· ... Em • ... n '••Hl•· ....... , ... , ....... 

TE~ 

'PUDRASt 

Katiyen zarar Yermeden teri kuer. Kobyu tamaan 
eder. Elbise Ye çoraplar111111 azan milddet yeni olarak MUll!IJI 

'Kemal Aktaı Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BASLAN Dl 

Morina bahkyajmm 6zll ve bqmahsultl kimyaca iki kez 
edilmiı gıda kuneti yiikıek içmeıi çok kolay 

Bir şerbettir 

I:>. G. ~lıittall 

Kömür Deposu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı albnM çıkardığı k&nllr piyasamıza ıeJmiF •••• Her cins sobalarda, salamandrala 

mangalda kolaylıkla yanan 
bu kömürü hararetle 

tavsiye ederiz. 

• •• 
Acele Ediniz •. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

M.abzlar Y•lı Caddeel No. e TELEFON: 91 
7 - 15 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

Jimammızda olup Anvers· Rot
terdam - Amsterdam ve Ham
burg limaoları için yük 
caktır. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü· 
künü tahliye ettikten sonra 

But'.gas - Varna ve Köstence 
lim nlan için yük alace ktır. 

ORESTES \apuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers·Rotterdam-Am 
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTJ..AND motörü limanı

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

ERLAND motöru" 14 b" · . 
ırıncı 

kanunda beklenmekte ! 
"'k" .. h. o up 

yu unu ta hye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Battık sahiJleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARfTıM ROUMAJN 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta Cenova M · ı • , arsı ya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

. ~O}OHASHI •apuru 14 
hırıncı kanunda Singapor,Şang-
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Y okohama limanlan için yük 
alacaktır. 

Handaki hareket taribleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz rnes'uliyet kabul et
)Jlez. 

d Faıla tafsilat için ikinci Kor· 
onda Tahaıil ve TahJiye hinası 

arkasınd 72 
FRAT a ·4 numarada 
t l. .. ELLI Sperco vapur acen-

al ilna müracaat edilmesi rica 
o unar. 

T clcfon: 2004--2005-2663 ,_ 

N. V. 
W. F. ll. Van Der 

Zee & Co. 
ISERLOHN vapuru halen li

manımızda olup Anvers, Rot
terdam. Hamburg ve Bremen 
için vük almaktadır. 

IONlA vaouru 17 birinci 
kanund bekleniyor. Hamlmrg 
"e Anv r ten \ ük çıkaracalchr. 

HERAKI J:'. A vapuru 23 bi
rinci kanunda bekleniyor. 27 
birinci kanun a kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburi! ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Line 
EXARCH vapuru 15 birinci 

kanunda bekleniyor. Bostan, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXAMELlA vapuru 17 bi
rinci kanunda be\cteniyor. Nor
folk ve Nevyork için yük ala
cakt?r. 

EXCHANGE vapuru: 22 
B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 
EXİLONA vapuru: 26 Bci 

Kanunda bekleniyor, Nevyork 
için yük alacakhr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BOSPHRUS vapuru 16 bi
rinci kanunda bekleniyor.Diep· 
pe ve Norveç limanlarına yük 
alacak tar. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

u JESSMORE ,, 14 Birinci. 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
"e Anversten yük çıkarıp Bur
gu ve Köstence için yük ala· 
cakbr. 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Ça Y yerine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
.:dilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda ma:r:ar· 

r. ı at veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuı:. 

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

s · f ir. irı ; hmir mümessili G. D. Giras 
;parişat ve fazla malümat için bmirde Yeni Manifatu

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

T envirabmzda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanıoız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ıııkJı az sarfiyathdır. 

- Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ıt.ehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens f abrikalan mümessili 

Peştemalcalar 77 - 7') 
Tel. 3233 

YENl ~ASIR Sahife e 

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

LİMİTET 
.................................................................................................................................... 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull b tti 

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

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA TTl 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip tahliyede buluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacakbr. 

DUTCHE LEV AT LIN 

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

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

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde· 
leriz. 

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

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyi ı Sokak 
Nu. 102 

tl 3778 

Şube: 
Akara 

Anafartılar CaddHi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Yeni adam 
Bu değerli kültür gazetesi· 

nin 102 nci sayısı çıkmııbr. 

içerisinde çok ehemmiyetli ya· 

zılar vardır herkese bilhassa 

gençlerle öğretmenlere tavsiye 

ederiz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 

Bütün Türkiyede tauınmlf ve denenmiş (Arti) kumaş boya• 
Jarımo genel salaş yeri yaloız depomuzdur. 

·Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad

i yolin kullananların 
1 

010 tOOÜ 
. ayni hükmü veriyor 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

1 
daima en . . 

• 

:mükemmel diş~ . . . . . . 
~ macunudur ~ . . • • • • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Telefon : 3882 

Devlet Demiryollarından: 
idaremiz Eskişehir ateJyesi için tesYiyeci, tornacı, kazancı ve 

elektrik kaynakçı ustası almacağından talıblerin imtihanlan ya

pılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıklan bon

servisler ile hüsnühal varakalannı alarak Iıtanbul' da idaremiz 

Haydarpaıa Cer Başmüfettişliğine, lzmir'de Alsancak Atelye.si 

Şefliğine ve \diğer yerlerde bulunanlar da Ankara' da Umumği 
idare Zat işleri MUdürlilğline mUracaatlan. 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz ... 

BALIKYAGI 
sifa 
~ 

Bahşeder. 

şifa 
eczanesi 

Hükumet 
caddesi 

Bu yağ başka yerde satılmaz 

YIDIRIM MARKALI 
Bu fenerler 200 metre mesafeyi gösterir. Ayarhdır.200 

m~tre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve toplar. Yassı 
krıst~l ~amlı v_e. yuva~lak kristal camlı üç nevi olup her 
hangı bır şeklını tercıh edebilirsiniz. 

Bilhassa .zabitana, polislere, bekçilere mahsustur. 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında NC.:...728~-9ıa.i!Z.l:lillli2I• 

An~dolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

Milis Malmiidürlüğünden: 

14-15-17 3986 ~-(36191 _. 

Miliaın Hisarbatı mahallesinin Zahire pazarı mevkiinde rum· 
lardan metriik mağazanın artırma müddeti 10/12/.35 tarihindeD 
itibaren on gtın daha uzatalmııtır. Alıcıların Milis mal müdürlü· 

.... ftlne . mnracaatları. 4001 (3627) 
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Paris barış şartları yüzünden 
legiliz kabinesinde şiddetli fikir ayrıhğı başgöster 
Zecri tedbirlerde daha ileri gidilmesini istiyen genç hakanlar kabinede 

Çekileceklerdir-A varn kamarasında . şiddetli münakaşalar bekleniyor 
Londra 16 (A.A) - Daily 

Mail gazetesine göre B.Edeoin 
istifasa beklenmektedir. Kabina 
erklnından diğer bir çoğunun 
da aynı suretle han~keti bek
lenmektedir. 

Ka'>ina iki gruba ayrılmıt 

bu:unmaktadır. Biri zec i ted
birlerde daha ileri gidilmesine 
muarız olan grub ki, Baldvin, 
CbamberJain, Runciman, Hoare, 
Hailsham ve bahriye l.akanı 
l..ord Monsell'i ihtiva etmek
tedir. 

Diğeri Paris aalh planına 
muarız olan irubdur. Bu grub 
da, Eden, Elliot, Stanley, Coo
per ve Greden mürekkeptir. 
ŞiDDETLi MÜNAKAŞALAR 

OLDU 
Londra 16 ( A.A) - Daily 

Mail gazeteıi, Beyaz kitabın 
•etrinden sonra bilhaua Neca
fiye ve Muaeoliniye giaderil
mİf olan notalar dolayısile ln
rillz kabinesinde tiddetJi mü
aakaplar vukua gelmif oldu
pu yazmaktadır. 

GENÇ BAKANLAR 
ÇEKiLECEK 

Londra, 16 (A.A) - Daily 
lf aiJ gazetesi B, Eden ile bir 

/ngiliz dış işleri bakam Samuel Hor, /ngilız sefiri Coıç Klatklo beraber 
çok genç bakanlann ve bilhaı- len kabine toplantısı olmamakla 
sa 8. O;over Stanley, Elliot, beraber, Dovning • Street de 
Duff Gooper ve Orsmby Go- (başbakanlıkta) oldukça hare-
reun istifa etmek tasavvurunda ket göze çarpmıştır. B. Eden 
otduklinnı istihbaratına atfen başbakan B. Baldvinle on dört 
yazm&ktadır. dakika süren bir mülakatta bu-

BAŞBAKANUKT A lunmuı ve bundan sonra dış 
BÜYÜK HAREKET bakanlığına giderek Essek11'de 

Londra 16 (Ö.R)- Bekleni- bir golf partisi yapmakta iken 

bir telefon glrtlfmeai &zerine 
·acele Londraya dlJnen iç ba
. kanı ve eski da, bakanı sir 
Jobn Simo~la g6riifmlttllr. Bu 

a . ı . 

resmiğ r hiçbir haber yoktur. 
KABiNE KURULU 

TOPLANIYOR 
Gazeteler Bakanlar arM1n-

SAMUEL HOARE HAS 
Londra, 16 ( Ô.R ) -

bakanı Sir Samuel Hoare 
hataızbjmclan dolayı Af 

ı - 1900 - 1925-1928 anlaşmalarına dayanaeak ltalvanın lfabeşistenaa almak istcdiji yeıler 
2 - Beşler komitesJnin Ogadan çölü üe Dakil çölünde ltalyaua vermeği teklif etliği yeeler 

müzakere bir saat devam et
miştir. 

Öğleden sonra başbakan, 
yine bu maksatla Londraya 
dönen finans bakam Sir Neoille 
Chamberlain ile görüfmüştür. 

HenOz Romanın, Pariste ba
zlrlanan projeler hakkında iza
hat isteyeceğine dair Remaclan 

· daki bu görlfmelerin amacı, 
kabine kurulunun toplantısını 

. bazırlamıt olduğunu sanıyorlar. 
Bakanlar lngiliz-Fransız tek
metDİllİll ve IDgiliz bayaz kita-
bının netri llzerine kamoyda 
•e partiler arasında bundan 
dotan tesirlere göre bu sabah 
duruma tedkik ile iktifa et· 
mitlerdir . 

Kamarasında ltalyan - Ha 
meselesi iizerinde açılacak 
nakaşaya Pertembe gününd 
önce itlirak edf'm yece 
A•am kamarau bu toplan 
neıredilen barış teklifle · 
uyandırdığı tesirler tize • 
milnakqada bulunacak, m 
lif saylavlar hükumetin gl 
aiyauyı tenkit edeceklerdir'· 

..................................................................................................................... ~ .............................................................................................................................................. . 

Çinde dahili 

Tehlikenin önü alınmak isteniyorsa 
~~rdan-vaqeçihneli 

Atina; 16 (0.RJ - "Hellia,, 
soetesi bqmakalesinde Yu
DaDistanın, Akdenizdeki · 1ımu. 
Iİğ durumuna ratmen, Uluslar 
Sosyetesi pakhodan doğan 
taahhlldlcrini vicdaniğ olarak 
tatbik ettiğini yazmakta ve 
t1J1e. clemekte.dir: 

- lnıiltere, Fransa •e 
ltalya Avrupa'ma meafat
leriai takdir ve ona g6re 
Jlamıelea kararlar ala
bllecek h&kGmeder tarafmclan 
idare eclilmektedir. Ba iç de.-· 
let ........... ,;.ı..,,,,1'1- ... 

durmadı 


