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omşumuz Bu cevap bilkuvve bir ademi kabul ise 
Yunanistanda d k l'A b• d h• t• d J 
Siyasal durum e 8 1 lr re ma tye ID e Sayı mtyOr 

ikinci Yorginin Tatoyi sara
y~nda yerleşmesini takib eden 
gunler krallıgw 't'J . ' ın gerı ı mesmc 
çalışan part'l .. 
bk 

1 er ıçın hayal kmk-
1.~ra taşıyor. 
Once cumh · t . urıye çı,sonra kral-

Konsey bu~ün toplanıyor. Italyan - Habeş meselesinin alacağı 
Renk burada verilecek kararlara bağlı.Italya cevabı gecikiyor 

cı olan Kondilis p ti . "b' Ç . ar sı gı ı 

fi~id~~~· lu·~~:.d~ •• :~~~k~~~'. MUSSOLINININ ÇOK BÜYÜK iSTEMLERDE 
ar. 

BULUNACAGI ZANNEDiLMEKTEDiR 
Kondilis,plebisitin sonuçlarını 

coşkunlukla ilan eden 8 .• ı . . . oy cvın-
d~, .eskı partılerin göçen rejimle 
hırlıkte mazi k ye arıştıklnrını 
~ele LiberaHer başta olmak 
uzere cumhuriyetçi partilerin 
çok yıllar baş kaldıramıyacak
larını s" ı · · B ki b oy emıştı. u sözler, es-
ı- aşbakanın kendi mevkiine 
u.~umundan fazla güvendiğini 

gosteriyordu. 

. Halbuki ikinci Yorgi Yuna-
nıstana d"" ü . k . K ... on nce, ıl ış olarak 
ondılısı iktidar mevkiinden 

u~a~laştırdı. Tabiiğ hayata dö-
nuşu temin .. d . • . 
kab · . 0 evını renk sız bir 

ıne:ıın eline ve d' B 
nuç ne K . . r ı. u so-
parlaın toadılıs partisini, ne de 

en oda w 1 w 

nan H Ik çogun uga daya· 

111 • ~ Partisini hoşnud et
enııştrr. 

De · · mırcıa k b' . . . 1 durumu .. a mesının ıçıe 
aldığı t du~eltmek maksadıyla 
den . edbırler, kralcı paıtiler
Partil ııyade eski cumhuriyetçi 
Asıl er tarafından alkıılanıyor. 
d şaşılacak olan şey de 'bu
.. ur. Fakat durumun inkicafı 
OzenJe · y 

ıncelenirs.e .. ·· ın ki Kral Y . goru r ' 
'-·· . orgı, hanedanın mev-
ıuını ku tl d" . . fi . vve en umek ıçın par-
ıaer~n. üstüne çıkarak biç bir 

p rtı?ın malı olmamağa karar 
Vermışti s· . r. ır parhye dayanma· 

lnın tehlikeli olabileceğini an
amıştır. 

Kral y · · ı .
1
• organın faaliyetinde 

ngı ız parl · . . 
ı nmentarızmını model 

o arak kabul tt" w. B h e ıgı söyleniyor. 
u erşeyden .. · 

karakte . 'd· oncc hır ulusal 
r ışı ır hı ·ı· ı 

özellikl . . · &• ız o.usunun 
erını Yu 

beklemek h 1 nan ulusundan 
y . aya e kapılmak olur. 
unanıstanda si 1 • • 

lara k·· .. ki yasa ıhtıras-
oru eyen ş .. 

şekli d w •

1 
ey, rcıımle:in 

niyetidi egıA partizanlık zih-
da . r. sıl bu hastalık te-
1< '"~1 edilmedikçe durumda 
rn o nel .değişiklikler bcldene-

ez. Şımdi L"b .. 
tıysaUık .. ı eral partısı 
açıktır ~osteriyorsn sebebi 
h l f • Lıberaller dikine mu-

a e etten k' . 
böyle b" h çe ınıyorlar. Zira 
ist ır areketin kralı ister 

emeı Ko d'J" . ·· · n 1 ısın veya başka 
uır kralcı · · 
81 

parhnm kolları ara-
d na atarak süel" diktatörlük 

cneçlerio · d . w . . b· . 1 evam ettırecegını 1 1Yorlar M h · . hakk · u alıflerıne hayat 
t 1 tanınuyan diktatörlük
~nb~e bugünkü rejime ısınmıcı 

gı 1 gö ""k ~ 
1 zu erek kendilerini top-
arnayı te 'h d" salhkJ rcı e ıyorlar. Bu uy-

k 
arı ne kadar zaman sü

rece tir? B' - . . k.. ır gun ıktıdar mev-
1101 e geçmek kudretini kaza-

nır arsa 1 d B nası avranacaklardır? 
u suaUerin cevabını imdiden 

verınegw e k lk k ~ı D a ışma vakitsizdir. 
.. urumun bugünkü görUşüne 

~;:e, ~ral ~ir parti başkanı 
ak ıstemıyor. Bundan ötü
- Sonu 2 incı say/ada _ 
"e'Vk.e1. :&llgt:n 

Adis-Ababe 17 (A.A) - ayrılarak kuzey cebhesine git-
Oğrenildlğlne göre Ha- w 1 mek tasavvurundadır, 
beş hUkOmeti C - nevre- KONSEY BUGÜN 
deki Habeş delegasyo- TOPLANIYOR 
nuna Fransız-lnglllz tek- Paris 17 (Ö.R)- Bütün bü-
llflerlne karşı bir cevap kfımet merkezlerinde diploma-
preJesl göndermiştir.Bu tik faaliyet Çarşamba günü 
cevab bllkuvve bir (bugün) Cenevrede toplanacak 
ademi kabul ise de hal'i olan Uluslar Sosyetesi konseyi 
bir red mahiyetinde ol- üzerinde toplanmaktadır. Ital-
madığı söylenmektedir. yan - Habeş meselesinin alacağı 

Necaşioin Paris tekliflerinin renk orada verilecek kararlara 
pilhassa Habeşistanca tanınmış bağlıdır. Londra ve Pariste, 
olan üç taraflı bir anlaşmaya lngiliz ve Fransız hükumetleri 
dayanmakta olduğu ve bütün ile Italyan elçileri arasında dip-
ecnebilere hukuk müsavatı ta- Jomatik görüşmeler devam et-
nıyan ve Habeşistanın güne- mektedir. 
yinde (istismar bölgesinde) ltal- ITALYAN SEFiRLERi 
yanlara münhasır haklar veren iZAHA T iSTEDiLER 
1903 tarihli Fransız - Habeş Londra 17 (Ô.R) -ltalyanın 
anlaşmasının ruhuna aykırı bu- Londra büyük elçisi B. Grandi 
Junduğu mütaleasmda olduğu F orayn Ofise giderek dıı 
söylenmektedir. işleri bakanlığı daimi danı,. 

NECAŞİ GEBHEPE 5.~~~~ manı B. Vausittart ile uzun 
AdisAbaba, 17 (AA) - Ne uzadıya görüsmüştür. B. Cran-

caşi sulh tekliflerine olan et· Çin gibi Habeşistan da parçalanıyar dinin Büyük Beritanya ve Fran-
raflı cevabını Cenvreye bugün Pariste hazırlanan su/Jı projesi üzerinde Cenevrede gürüUültr kopaıkcıı Habeşıslana karşı talbik edilmek istenUm sa büyük elçileri tarafından B. 
gönderecektir. adalet şekli galiba bu zavallı memleketi böyle ikiye parçalamak olacaktır. Musıııoliniye verilen netanın bazı 

Necaşi yakında Dessi'eden - DAILY EKSPRES'IN l<ARll(A.TÜRÜ - - Sollu 4 üncii salli/tde -
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Necaşi cepheye gidiyor 
ı Somali cephesinde Italyan uçakları 
Büyük faaliyette bulunmaktadırlar 

· Habeşler Takaze cephesinde teca

Aksumda Yerliler 
Roma, 17 (A.A) - Resmiğ 

bir bildiriğe göre Somali cep
hesinde ltalyan uçakları büyük 
faaliyet göstererek N egelli 
yakınlarında önemli Habeş 
kuvvetlerini bombardıman et
mişlerdir. 

RAS DES'J.A 
ORDUSUNA KARŞI · 

Roma, 17(A.A) - Lugh hava 

vüze geçerek Italyanları bozguna 
uğrattıklarını iddia ediyorlar 

'' E~ipiil ı ~ ....... 
' 

ffanardaki Sa1ay ı·e şehiritı büvük meydam 
karargahına mensnp on beş T AKAZEDE TECAVÜZE 
uçak Negelinin bombardmamna GEÇTiLER 
iştirak etmişlerdir. Bunlar Ha- Istanbul, 17 (Özel) - Ha-
beş kuvvetlerinin üzerine yan- beşlerin Takaze ve AbaHa 
lannda bulunan bütün bomba- bölgelerinde iki koldan hücu-
ları atarak birçok çadır ve sı- ~a .g~~tikleri Romadan tel~izle 
ğınakları ateşlemişlerdir bıldırılıyor. Takaze cephesmde 

Habe le · ki • k (3000) kişilik bir kuvvetin hii-
ş rın uça ara arşı . 

açmlc old ki k b'l t cumlarını Italyanlar reddetmış-
Y u arı mu a ı a eş- 1 d. 

d b 1 d b. . . er ır. 
en un ar an ır tanesının . . 

pervanesi zedelenmiştır. Italyanlardan 7 zabıtle bır 
R D k 1 • çok asker ölmüştür. 

as ~sla uvvet erme men- HA BEŞLER ILERILFYOR MU? 
sub .,naklıye memurlarının N~- A.dls _ Ababa, 17 (Ö.R)
gelh de ~u!undukları zannedı_l- Takaze cephesinde HU-
mekte ıdı. Bu kuvvetlerın 

•kısmı küllisi şimdiki halde cume geçen bir Habe' 
Filt ile N ır d , 100 kuvvetı ltalyanları boz-

., ege 1 a~asın 8
• • guna uğratarak llerlle-

kı.ometre uzu~lugundakı hır . mı, ve bazı mUhlm mev
sahada yerleşmış bulunuyorlar. kllerl zapteknl,tlr. ltal

Italyan uçakları bu münaıe- yanlardan bir çok slllh 
betle 800 kiJometrelik bir me- ve mltralyözler allnmıt-
ıafe katetmiılerdir. tır. 

Demire is 
arasında 

ve 
bir 

Çaldaris 
anlaşnıa 

Saylavlar .kurulu Anayasayı kararlaş
tırdıktan sonra mı dagılacak? 

Ywwnisiallda Ve11izelosun ıesimleri J'İne meydana çıktı 
Atina 17 (Ö.R) - Halk par- 1 Hükumet çevrenleri ise ku-

lisi tarafından uluul kurumun 'l'Ulun hemen feshi lehindedir-
toplanmağa çağrılmasiyle çıkan ler. Eğer ku karar engellerle 
durum üzerine hükumetle parti- . . . . . 
ler arasında görüşmeler devam karşıl~~ırs~ B. ~emırcısın ıstıfa 
etmektedir. Halk partisi urganı edecegı seylemyor .. 
olan "Katimerini,,gazetesi kabi· ULUSAL MÜDAFAA 
ne~ ile Parti arasında muvak- KOMiTESiNDE 
kat bir anlaşma yapılabilece· Atina, (Deyli Eksprcs)-Yu-
ğioi tahmin ediyor. Bu anJaş- nan ulusal müdafaa komitesi, 
maya göre B. Demircis hüku-
metin başında kalmakla bera- kral Corcun başkanlığında 
her ulusal kurul toplanacak ve ' önemli bir toplantı yaparak 
ana Yasada yapılacak tadilib bazı kararlar almıştır. En ge-
kararlaştırdıktan sonra fesh- reken tedbirler derhal alınacak-
edilecektir. Yeni seçim Demir- br. Yunanistan, lngiltereden 
cia kabinesi tarafından yapıla- bazı silahlar satın almak kara-
cakbı. · nnı da vermiştir. 



Sahife a 

Dil behlslerl: 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizin ....... 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-u-
" Türk dili analiz yollan " 

adile ve 0 Güneı dil teorisi " 
unvanile yapılan risalede; dili
mize şekil veren (29) harfdan 
sekiz aksiyonlu ( vokal ) harf 
çıkarıldıkdan sonra arda kalan 
(21) aksiyonsuz (konson) harf 
ne için ve hangi sebeb ve 
esaslara dayanarak tasnif edil· 
diği izah edilmeksizin birinci 
ve ikinci katagori diye ikiye 
ayrılıyor. Bu taksim ile elde 
edilen netice, ıöyle gösteri· 
liyor: 

1 - Birinci derece radikal 
kökler = v + ( y, g, h, v, 
b , m, p, f ). 

2 - ikinci derece radikal 
k6kler = v + ( d, t, n, r, 1, 
c, ç, s, ş, j ). Burada da vo
kalleri v + ( .... şeklinde g ~ s
termenin iJJeti anlaşılmıyor. ) 

işte böyle bir taksime tabi 
, tutulan, harflarla yapıJacak ana 
köklerin sayısını buJmakiçin de 
risalede bir zarb ameliyesi ya
pılıyor. Yani aekiz aesli, yirmi 
bir se11iz ile zarb edilerek 
8X21-168 deniyor. Vakıa, 
zahirde bu ameliyenın doğ· 
nllağuna diyecek yoktur. 
Fa kat, hakikatia bununla 
bariz bir hataya dilşülmtlttür; 
çtlnki, Tllrk dili ile beraber, 
adamoğullanmn konuttaklan bl 
tün dillerin kökleri bu zarp 
ameliyesinde dahildir, ancak bu 
ameliye bir yönden yapıldığı 
için eksiktir. 

Vokali temail edea 8 ile kon
.. n\an temail edea ( 21 ) i biri 
birine zarp ederken ab,ad .• eb .• 
ıb... ib... ob ... deye her radıkaJ 
k&kftn bir vokal ile batlama11 
Jlzımgeldiği farz olunuyor de· 
mektir, bunun gibi yalnız ad, 
ac, aç, al, ..• sekiJleri kabul edi· 
lirse deyecek kalmaz .. 
' Fakat o vakıt ta ( Ba) kök 

( 

sözüne ve ( baba ) ismine ve 
bunun gibi konsanla bqlıyan 
bütiin köklere dilimizde yer bu· 
~'!nmıyacak demek olmaz mı ? 
;:y okaa Baba aCSzll için de aslı 
ağba • ağba dır mı denecek? 

Atalarımızın teleffuz edeme
yecekleıi ve teleffuzu mllteaa• 
sir olan bu vadiye daha değ
rusu çıkmaza girip sonra vazgeç 
meie mecbur kaldıklarını kabul 
ettirmeğe yarayacak piaikolo· 

fjik veya fizyolojik nasıl lıir icap; 
filolojik nasıl bir kaide gösteri· 
lebilir. Böyle icablar ve kaide
ler varsa ne için gösterilmiyor? 

Bu dUğlimler zihinlerde du-
• rup kaldıkça Türkçe kelimeleri 
bu faraziye üzerinde temelleı· 
tirmek yolundaki çalıflDalana 
pozitif sonuçlar veremiyeceği 
kauaatını açığa vurmaktan nef· 
simi beri tutamayorum. 

Arkası gelecek yazılarımızla 
dilınncelerimizi bildirmekte de
vam ederiz. 

Avni Ulusay 

YENi ASIR .. 1a Kanunuevvel a• .. 

Komşum -

ŞBBiR BA.DB.RLBRİ 
# 

Yunanistanda 
Siyasal durum 

Y d • T • ki •• b A • k · ( Baş tarafı Biritıd sayfada~ 
unan veı ne arının göm urıng u ve asarıa tı a -~:,~~; :~u:~~:.k~~~i:eu ~ 

dügv Ü para_I.~_!_ bulnmadı 
1 

cemiyetinin toplantısi ~~~t~~:~ ~:.:r.~:i~:·~:; 
- - - ---- ması, eski cumhuriyetçi partikl 

K d l b• ı· d k• A t •k h •bl • • t • • • için asıl güvenilecek nokta* On ya an ge en lr zat ta e ID e I sarta 1 a ffiU 1 eJl cemıye IDID Dl• Kralcı partiler ise seçimi• ili' 

Kroki ile gizli define arıyor zamnamesind~ .. h_a._z.ı. tadilat yapıldı taraf bir eııe yap,1ması0d; 
;;; - -- --- - memnun değildirler. Böyle 

lzmir ve çevresindeki tarihiğ vapıJmıştır. Toplantılara Vali seçimin Liberallere hiç değ~I~ 
şöhretleri dünyaca bellenmiş bay Fazlı Güleç başlanlık et- dirilme hakkı vereceiini ~ 
olan Abide ve antikaları kotu· miştir. yorlar. 
mak, bunlar hakkında halkı- Asarıatika muhipleri cemi-
mızda sevgi uyandırmak gibi yeti mzamnamesinde bazı deği· Halk partisi, saylavlar kdrl' 
güzel bir gaye ile · 927 yılında şiklikler yapılmış ve cemiyete lunun anayasayı çıkarınct1' 
kurulan ve çalışması ile hü· daha geniş bir inkişaf sahası kadar toplantılarında dev., 
yüklerimizin ve dış ülkedeki bahşedilmiştir. etmesini, seçimin çoğunlu~ 
turizm ve arkeoloji müessese· Geçen yıllara ait iş raporla· olan partiye menıub bir bok" 
lerfoin takdirlerini kazanan rı ve plinçolar okunarak tas· met tarafından yapılmasını, il" 

· ·h:mir ve havalisi asaraatika dik ~dilmişti r. günkü ekseriyet uıulUnüa d' 

--Kışla içinde işgal sırasında bulunduğu haber verilen define 
Yunan askeri veznedarının mü• araştırmasına baılanmıştır. 
him mıktarda parayı yere güm- Konyadan gelen bir zat ta 
düğü hakkında milli emlak mü· bmirde bir }erde bir define 
dilrJOğOne bir ihbarda bulu- giz.Jj bulunduğunu ve define 
nulmuştu. yerini gösteren krokileri ha-

iki günden beri yapılan araş· mil olduğunu Milli Emlak mü-
tırmada bir şey bulunmamış ve dürlüğüne h3ber vermiş ve 
araştırmaya nihayet verilmiştir. araştırma içın müsaade iste· 
~arşıyada Menemen yolunda mıştir. 

•• ·~·· 4• 
lnebolu Bir Kurd 

muhiblcr cemiyeti ile Türkıye • Her iki kurulun yeni idare ğiştirilmemesini isteyor. .Jı-
turing ve otumobil klUbU lzmir heyeti üyeleri seçilmiştir. LiberaUer buna itiraz ~-~ 

-··· .. Vapurunun battığı 
Yerde araştırınalar 

komitesinin genel toplantıları Yeni sene bütceleri .! iş yorlar. Onlara göre hugllP'." 
l l.> I • '• d- .. .. dün akşam Halkevi salonunda programları da onaylanmıştır. hükümetin yerini uluaal b~ 
: ıııar )aşın a suru ye • • • • • koalisyonuna hırakabilmeıi., 

İnebolu vapurunun battığı 
yer liman reisliğince tesbit 
edilmiştir. Vapur 35 kolaç de
rinliğindeki sularda batmıştır. 
Bu günlerde vapurun ne vaz· 
iyette bulunduğunu tesbit için 
mahallinde araştırmaya başla

nacaktır. 

Haritada vapurun battığı 

yere işaret konmuıtur. 
. '.. . . . . . 

Gümüş mecidiyelerin 
Toplanma müddeti 

Maliye veznelerine aid itleri 
gören b~nkaların bulunmadıiı 
yerlerde gümüş mecidiyelerin 
kırkar kuruş mukabilinde ha· 
zine vezneleri tarafından halk· 
daa toplanacağı Maliye Vekl· 
Jetinden vilayete bildirilmiştir. 
Gümüş mecidiyelerin top

lanma müddeti bir şubatta 
bitecektir. 

inşaat kalfalarının 
imtihanı 

Belediye başkanlığı halkın 
ve bilbasaa bina yapbranların 

önemli bir şiklyetine el at· 
mıştır. 

Bu ıikiyetlere göre haJen 
inşaat kalfalığı yapanların bir 
çokları naehildir. 

Bunun için . belediyece bir 
tasfiye imtihanı hazırlanmakta-
dır. Taıfiye imtihanında mu· 
vaffak olanlara yeniden ehli-
yetname verilecek, olamıyan· 
lann da evvele almıı bu:un• 
dukları ehliyetnameleri istirdat 
olunacaktır. Bina yapbracak 
olan halk ta bundan sonra it 
verecekleri kalfalardan ehliyet· 
name ar.yacaktır. 

-·•ıııı 

Borsa büdçesi 
Şehrimiz borsa idare heyeti 

don toplanmış ve Borsanın yeni 
yıl bUdçesine kat'i ıeklini ver· 
mittir. Bildçe yakında oda mec· 
liıi toplantısında tetkik edildik· 
ten sonra tasdik için Ekonomi 
bakanlıtma gönderilecektir. 

Hiicunı etti 
Salihliden lzmire getirilen bir 

koyun sürüsüne evvelki gece 
Pınarbaşı köyü yakınında bir 
kurd hücum etmiş, otuz koyun 
telef ederek on koyunu da ya· 
ralamı,tır. 

Ya rah koyunların kesilerek 
sablmitıHna müsaade jstenmiş 

ise de hayvanlara saldıran kur· 
dun huduz olması ihtimali na
zarı dikkata alınmtş ve yarala 
hayvanların müşahede altında 

tutulması muvafık görülmüştür. 
Sahibi muvafakat ederse yaralı 
hayvanlar itlaf edilecektir. 

aı •••• 1. 

Kültürpark 
hazırlanıyor 

Belediye reiıi dokt-0r bay 
Behçet Uz, refakatinde milhen
diıler olduğu halde diln Kültnr· 

park yerini uzun uzadıya tet· 
kik etmiştir. Yakında ıehrimiz· 

deki mimar, doktor, mühendis 
ve şehircilikle allkası bulunan 

zevat umumi bir toplantıya 
çağırılacaklar ve Kültü:park 

tatbikatı hakkında mUtaleıları 
almacaktır 

Kültür parkın te~vjye ame
liyesi bitmek üzeredir. Tesvi
ye ameliyesinden sonra Kültür 
parkı çevreleyecek olan dıva-
rın inşasına, müteakiben ağaç 

dikilmeaine ve yeni fuvar ye· 
rinin yapılmasına başlanacaktır. 

Yeni sene fuvarı kültür park
ta hazırlanacak yerde açılacak
tır. .............. 

Bir fırmanın 
•• 

muracaatı 
Parisin maruf bir ticaret fir· 

maaı ıehrimiz Tilrkofis direk· 
törlllğOne müracaat ederek 
külliyetli mıktarda kuru meyva 
almak iıtediğini ve bunun için 
kendisine itinde ciddi olan ve 
taahhütlerini temiz bir şekilde 
ifa eden fırmaların tanıtılmasını 
rica etmiştir. 

Cumhurl.yet Mahsul seçim nisbi temsil usulüne of 
gun olarak yapılmalıdır. _ _. 

1 • • ı • • Ana yaıa ilzerinde de bP" 

A laııı genişletilecek • •' • • baılı görüş ayrılıkları vardır· 
Umumi ,enliklerdeki toplan- s ~ "·ışl arı Son haberlere bakılır,.~ 

c;ı. mircis kabinesi parlament.~ tılar .n Cumhuriyet alanında ya· ., 
pıldığı ve bu yerin toplanan ikinci teşrinin son on beş Çaldaris partisinin gOvensl. 
halin almadığı malumdur. Be· günü içinde borsada satılan ve oyu ile kartılaşmaktan ~ 

diıe ederek parlaaıeotor 
lediye bunu nazarı dikkate ala- muhtelif memleketlere ihraç -

dağıtacaktır. Yeni aeçim !'~. 
rak heykelin önündeki iki bü- edilen üzüm mıktarı hakkında baharda yapılacaktır. Se~J ... 
ylik park kısmını kaldırmağa ticaret odası tarafmdan bir 

hangi sisteme uygun ola • .ili 
ve meydana bu suretle geniş- rapor hazırlanmıştır. henüz bilinmiyorıa ea ....-. 
letmeğe karar vermittir. Bu rapora göre 935 ikinci ~!• _ .. temsil usulünün tercih eaİJllP"" 

Heykeli çevreleyen parka da tetrinin son yarım ayında iz- muhtemeldir. 
kanepeler konarak halkın isti· mir bosasmda 7 ve 12 numa-
rahatına açılması kararlaşbrıl- ralı üzumlerden kilosu 9·17,50 
mıştır. Bundan baıka geçen kuruıtan 2682 ton 206 torba 
seneki panayır yeri de umu· satılmıtbr. 
mun iatirahatına açılacak ve Geçen yılın aynı gilnlerinde 
burada bilhassa çocuklar isti· 9,75 - 23 kuruçtan 177'l ton 
rahat edecektir. Uıilm satdmışh. Bu yıhn aatıı 

T eci Odasında 
Bir toplantı 

Bugün saat 14 de tecim ve 
endüstri odasında, bütün ihraç 

mahsulleri üzerine iş yapan 
tecimerlerin iştirakile bir top

lantı yapılacaktır. Bu toplatıda 
ihraç maddelerimizin ambalaj · 

ve dara hususiyetleri gözden 

geçirilecek, netice Türkofis 
merkezine bildirilecektir. 

Mekteplerde 
Demirbaş defterleri 
Diğer bir yere tayin edilerek 

işinden aynlan mektep baş öğ· 

retmenleri ile tek öğretmeni 
mektep öğretmenlerine demir
baş eşyayı kendilerinden sonra 
gelene devretmedikleri veya 
devriteslim defteri yapmadık
ları görUlmilıtür. 

Killtür direkt6rlilJUnden bü
tiln mekteplere gönderilen bir 
bildirimde bu defterlerin behe· 
mehal tanzim edilmesini iste
miştir. 

S.-• -
Bir su borusu patladı 
Karşıyakada Yamanlar suyu 

ana borularından biri diln pat
lamış ise de belediyece derhal 
tamir ettirilmiştir. 

fiatlannda geçen yılın satış fi
atlarma göre kilo batında 
1,25·3,81 kurut bir düşüklük 
vardır. 

Sataş miktarlannda ise 910 
ton 206 torba gibi bir fazlalık 
olmuştur. Ayni müddet zarfm· 
fında lzmir limanından muhte• 
lif ülkelere 4.543,7 ton üzüm 
ihraç eclilmiıtir. Geçen sene 
ayni tarihte 2,324,1 ton üzüm 
ihraç edilmişti. 

•••••••••••• 

Kadastro tayinleri 
lzmir tapu sicil muhafızhkları 

fen memuru bay Abdullah 80 
lira ücretle terfian lzmir ka
dastro fen memurluğuna ve 
yerine 65 lira ücretle mülga 
kadaatro yüksek mektebı ri· 
yaziye şubesi mezunlanndan 
bay lbrahim Edhem atanmıştır. 

Gümrük başmü
dürü geldi 

Şehrimiz gümrük başmüdür· 
lüğüne atanmış olan Istanbul 
gümrük baımüdürU • bay Seyfi 
diln akşamki Bandırma ekiı

presile şehrimize gelmiştir. Bu· 
gün yeni vazifesine baılayacak
tır. 

Trabzon gümrük başmildllr
lllğüne atanan lzmir baımUdUrU 
Sami yaran lzmirden ayrılarak 
Trabzona gidecektir. 

Şevk•1. llilll•~ -·-Bay Sedad EriJll 
Dün veda etti 

Kütahya valiliğine at•1 
lzmir vali muavini bay s~~ 
Erimin tayin emri dün vilAr· 
telgrafla gelmiştir. ,.,,,, 

Bay Sedad Erim Cuma~ 
lzmirden ayrılarak Ktitabr~ 
gidecektir. DUn konaoloıbP" 
lerc giderek veda etmittir.rİ" 

Bugün de devair müdürle 
veda edecektir. 

ı,inden çık;rddıAınd'!t 
Şehitlerde TUrk mensll 

fabrikasmda Hafız oğlu ~ 
işinden çıkarıldığından 3~ 
ustabaşı Hüseyin oğlu A f'I 
odunla başından yaraiaınıf 
yakalanmıştır. 



KADIN iSTERSE 
Yazan. ; ~ebl.a :&llgl.:n. 

Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• aeı-=•• • •••••••••• 

Ben de bir yıl onun peşinde koşma· 
mın öcünü, onu istediğim gibi 
Etrafımda döndürmekle alıyorum 
Saat bir! •• 
Şimdi .bu kız selmeue y~ 

~eii dııarıda yemek boıuma 
gıtmez.. Kliniğe veya Şenile 
giderim. Klinikte doktor Cemili 
bulacağımı bilsem hiç durmam .• 
Ne babacan bir baba dostudur 
ol Beni görünce altmıı güniln 
gUndelik havadislerini bir ayak 
tistiiade sıralayıp önüme dök
mekten yorulmayacak .. 

Suna kafasmdan geçirdiği bu 
dütiincelerle beraber qyalannı 
~irer ikiıer dolabına yerleıti
rıyor. Ütülenecek o .. nlan ayı
rıyor, ara sara saata bakarak 
l<apıya kulak kabarbyordu. 

Nihayet kararını verdi. Ban
) o dairesine gi.cli. T enaoıu 
yaktı, ufacık bölme mcak ıu 
buhariyle OD dakikada ısıDIDJ.fb. 
Soyuaub yıkanması da uzun 
..... i. y.._ aataoma dok
tor evinden çıkma;a hazar bu
lunuyordu. 

Kapıcıya •nahtan mamrken 
N..na gelince yapacağı itleri 
llrlenin dedi .. 

- Aktam ıeleceluiaiz dok· 
tor? 

• - Evet.. Y •taiunı izledim, 
bar Yerele kalamam! •• 

Suna 11Uerek apartmam terk
etti, karnı acıkmlfb. Şimdi Kli
~ arkadatlardan kimaeyi ......... 
T~ ilMli. loJıatacla 
~ bir doat pr1e ne ka-

r .,._.kti. Keunla bir 
... ,. Piti. ... blrtllt hir 
Yemek ~ Hem yiyor .... ~ 
~lan ıhcl- rePriyordu •• 
birclea ~tala lnrakb, yelii ıi· 
rea bir çıfte glllerek: 

- ÔI Gizel tesllcltlfl )fte 
AJtule Ôıgtlr de bu tarafa 
ıeli1orlar. Eter 16ıletmif ol· 
•1dık b&yle tam zamanında 
bnlntamazdıkl •• 

Doktor L---~ • d far 
lada... ....aen yerm ea -

Aıtea: 

rla W.. S.:-1• Sana! Diyerek de• 
-. eldi.YlDç ve hayretle J•• 

1 • 
E!Jer birbirini bald Bitin 

l&yliy.ec~lderini bird:~ ll1le-

~. ıa:Y• bir heyecanla bir-akble ... 
'o Ôzlli leria hir tBkranJa 

"lllll ehi liakarken· 
- Bia çok belde~!- dOk-torl u1111a 

Doktor anlamamq ıibi: 
ld? Vah Tala yeni ltir kaza mı 

0 
u Hiç saamıyonma. Ba ~ 

.._ anal.tannı A1tea ehe 

t~ daibi llrlnlyorl Ba1 A~ 
en.. Oltu, hayaD AyteİliD 

nesi oluyor? Diye bir sorgu 
sormaia bile lüzum yok! Mini 
mini san halkalar sizi birbiri
nize bağlamış.. Fakat bırakı· 
nız da bu ilmiğe kutlu olsun 
diyeyim.. Bakınız beklediiim 
bu sonuç bana pek tabii geldi. 
ÇOnkü ona biraz da ben yar· 
dım etmekle saa.letinizden pa
yımı almıt oluyorum. 

Sabah gelince, ince seni araM 
dım Ayten, annen merakımı 

giderdi. Ve ben gelmeden dii
ğün yapmadığını öğrendim ... 
Sizi yalnız bekletmedim, biraz 
da üzdiim demek... Eğer bil
seydim ..• 

Ayten habersiz. 
- Hemen bir haber ver

meğe DteJUDezdin detiJ mi? 
Haydi Ôzglr, sen bize bir yer 
hazırlat tia ıu ~ doktordan 
beaab 1ı0raıtm!.. 

Biraz sonra üçil de karı• kar
pya geçmif konquyor ve 1e
meklerini yiyQrlarcla .• 

Ayten gWerek: 
- Bizim hikiyenin mabadı 

dediiin gibi zaten belli bir 
teydi. Ôzg6r kadın dO.manlı· 
juun blltlla acısını birden çı
karmak istiyor galiba!. Ben de 
bir yıl onua pqinde dolaıma
nın &cilnii ona iıtediğim gibi 
etrafımda d&ndllrmekle ahyo
naa ne denin? 

Sona kahkaha ile ıilerek: 
- Ne diyeceğim, çelik ka· 

utlan kullanan ldlçlk ~Deri· 
llİa ~ bwwetina hayın bl• 
duml Diijiin ne vakat? 
~ 
- Artık her feY hazırlandı 

doktor. Madam ki Iİz de ıel· 
diniz!. Yine burada konutabm. 
Sizi rastladığımız bugtıniln ıe
refioe &numllzdeki Cuma g&all 

Tokatlayan salonlan bizim için 
dolmah, ne denioiz? •• Daveti-
1elere bir p teabit edelim •• 

Sana biru ..... erek: 
Cuma akpmı değil mi? Peki. 

Ben de o vakta kadar hazar 
olurum daha bir hafta vakb· 
mız Yar •• 

Ayten doktorun kulağına: 
- Fakat unutma, benden 

•onra da ıen.. Şenile g6nder-
diJin mektab andlDI unutmaclı
lm• ve takib ettiiin bir iz ol.._u ıliteriyorl 

· S..a ..... ..o.da, cevab 
vermedi. 

Ôzgilr yerinden kalkarô: 
- Ben lokanta ıahibiyle an

lqmata ıidiyorum, kesin ola
nk batfatalım .• Ve cevab bek
bniyerı:k acele ~ta. 

- So/111 VtU -

S on Telgraf' Haberleri 

Londra hayret içinde! Arap 

Italya, kendisine teklif edilen istismar 
Lejyonu takviye 

edilecek 

L.~11.~i kifi görmiyo!dU .!!.~ı?ıo.Rı-
KudOs 16 (A.A)- Gazetele

ri• yazdığına g6re MaveraJI 
Şeria hllkümeti Arap lejyonu• 
11un takYiyemae ve teçhiza&w• 
aaodera hale ıetirilm•İ11e b· 
rar vermistir. 

•a'c:lan gela habetlerde Habet imparatoru yakında 
ltalyan1n kendisine teklif 0...yedea Kuey c:ephuine 
edilen .istiamar balgesini gitmek taaavvurundadır. 

ltalyan cevabı Mısır - Sudan sm&rlarına ka· imparator, sulh tekliflerine 
dar genitl•tilmeaini, Aaali besabh cevabını bugin Ce- gecikecek limanı üzerine Kızd deniz nevreye g6nderecektir. Bu 
&zerinden yeni bir .... ,. · cevabın bilkavve bir ademi Roma 17 (Ô.R) - Hana 

Ajansa aytannın alciağl bir ha· 
bere g&re, ltalyan h8lr0metinia 
FranM&z-lngiliz projeaine •ere
ceği cevap bir mllcldet ct.laa 
,.cikecektir. 

kurması için Habeti8tana kabul' olmakla beraber kat'i 
Eritre 'den ıeçecek bir top· bir redmahiyetinde olmaclaia 
rak verilmuini, ltalyaya iş- 16ylenmektedir. 
letmek &zere verilecek t>61- Paria, 17 (Ô.R) - Paris 
geyi Adiaababanın doğuaun- gazeteleri Avam kamar11t11 
dan geçerek Muaa•va'ya müzakerelerinin ve Fransız Almanyanın 
bağlanacak bir' demriyofu saylavlar kurulunun Yereceği 

Paris elçisi yapılmaeını, ltatyaya ekono- karann Laval - Hoare teklif· 
mik menfaatler temini teklif leri tııerinde doğurması muh- Paris, 17 ( Ô.R ) - Alman 

bllyllk elçisi Baron Rolancl dit ve Aksum'un Habeşlere temel akialeri tahlile a;ra-
iadesinden içtinab edecektir. fıyorlar. itleri bakanı B. Lavalı sipret 

ederek sıhbl 1ebeplerle mm lngiliz çevrenleri, ltaJya- Şimal bölgtsindt ffabtş ta1assutçulatt Gazeteler, lngim kabine· 
bir mezuniyet almağa see&.r 
kaldıtın• hildirmiftir. Alma 
elçi8inia Periete• aynlmua 
teeutırle kartılanmıfbr. 

nıq hakikat dilekleri bunlana lngiliz Kabinasınca ı sinin mtızakerelerden muvaffaldyetle pkacajuu 
hemen reddedilmeleri ihtimali çok olduğunu Anmakta, fakat Milletler cemiyeti k•ıeyiaia 
ı&ylDyorlar. sulh projesini reddedeceğini tahmin etmektedir. 

Ha'*şistan hükômeti 
Milletler cemiyetinin manevi tazyiki 

altında ezilecektir 

Yeni Kardinallar 
Vatikan, 16 (A.A) - Kar

dinallar meclisinin gizli bir 
içtimaında papa, birçok yeni 
kardinal isimleri nqrttbaiftir· 
Bu tayinler Sacre CoJesecle 
ltalyan kardinallerine ekaeriyet 
vermektedir. 

Eden Cenevrede 
Moskova, 17 (A.A) - Jur· 

nal Dö Moskova Paris planını 
inceliyen batyaz111Dda diyor ki: 

- ltalya siliblı kuvvetle 
honOz kaza~madığını şimdi 
kuvetli komşulara 4-ıillcıa ~ 
Fransa Nyeıinde Habeıistan 
&zerine- yapılacak tazyikle ka• 
zanacaktar. Fransa ile lngiltere 
bu tazyik va•hııile ltalf an 
taarruzunda aaç ortağı rö iinti I 
oynamak durumundadırlar. Ga· 
zete bu sllrprızin bizzat zecriğ 
tedbirler meaelesiui tedk1k 
edecek olan Ceaevreye teklif 
edildiğini babrlattıkdan sonra 
yazısına şlyle devam ediyor: 

ltalya ile Habefistan aramada 
cereyan eden gayri müsavi mil· 
cadelede zecri tedbirlerin ma
nası Habeıistana ltalyan silibla 
kanetine makabil bir ağırbk 
temin etmektir. Şimdi bunun 
yerine Milletler cemiyetinden 
terazinin ıt.lyan kefeaine bir 
ajırbk daha iliveaini ve bu 
suretle Habeıistanın yalnız 
lt.,lyao madde tazyikine değil 
ayni zamanda llilleder cemi• 
yetinin mbevl tuyikiae de 
tabi tatalmw iateamektedir. 

· Meaell bu hakamdan tetkik 
edilince Milletler cemiyeti kon• 
•erini bDDa vereeeii cevabın 
ne olacatma da, efer konsey 
Ceaene luannaunmı yalım oto• 
ritesi değil, bizzat mevcadiye
tini de baltalamak niyetinde 
deiiJae fDphe edilmez. 
la~ere Ue Franaa bazı mil· 

ilhanlar dolayıaiyle ltalyan • 
Hıd>eı üv&tllhll çabuk bitme
ainde allkadar devletler 11fa
tiyle matlak ıurette mDnferi
den hareket etmek idemit ol
Alarcla bu hareketi& anlat111a11 
mllmklln olurdu. Fakat fellket 

et.dar Jd, tekJifleri ..,apım• 
~ ......... ....c68de11 

laiıWr ..... ame 
-~. BanaW..· 
• ltu ef1a11eye nihayet ur-
mek Milletler cemiyetiıüa sa• 
llhiyettar hiç bir tefekklllnllD 
FranA ile Japtereye bır ft
zife •• hlll mataarnza yarclam 
edilmeaini derpif edea hiç 
bir vızife TermOIDlf ol.tu
tunu bildirmek, effelamirde 
MiHetler cemiyeti komeJİll• 
terettlp ed•, IODl'a kome1, 
Parii plla•a1 Japan)ara pakim 
onmacu madd..U. .meYCat 
~a bir kere clüa babr-
~. . 

.. •aclde .... ,.. batla' 
....... tepnldailma ....... ... . ,...... 

miyeceğini zaman albna almak
tadır, Paris plinının en kllç6k 
bir mikyaıı içinde tasvibi Ha
beşıstan üzerine bir tazyik ve 
binaenaleyh mütearrıza yapıl· 
m ş bir yardım demek olur. 
BayJe bir tefair aalaas mw.k· 
hel Hebefiatilm delil, ay•i za• 
qıRnda Milletler cemiyetini de 
ta.hribe mtlncer olur. Mıltetler 
cemivetini kalblerinde daha 
evvel ilga etmit ve bugünde 
maddeten ilga etmek istiyenler 
müstesna o mak tızere bütün 
konsey azasının bu gfiriite itti
rak edeceklerine kaniiz. 
Açık s&y lemek lizımgelirse 

konsey Paris tekliflerinin mil· 
zakereıini bile kabul etmeme-
lidir. Çiinkll bu teklifler ken· 
diıi e Muharib memleketler 
tarafından doğrudan doğruya 
yapılmıt bir hitab dejildir. 
Mevzuubahiı olan hal de Mil
letler cemiyeti konseyi Pariı 
teklifi o!aun, baıka teklifler 
olsun her hangi bir teklifi, 
Habqi.lan baalan kablll erti· 
pi bilclirmedİlılıle tetkik ede· 
mez. Bu muvafakat İtalyanın 
ittibuuu tatmin eden teklifler 
Milletler çemiyeti tarafmdu 
kabul edildikten 80Dra olana 
bu hal Milletler cemiyeti için 
bir feliket olur. 

Bitin cihan matbtı ı, Mil
letler cemiyeti biyle bir hattı 
hareketi kabul etmekle mlitaar· 
nzı mllklfatlandırmif olacatı 
kanaatindedir. Ba mlklfat 
yalnız bqka barbcl memleket• 
ler için dejil bizzat ltal.ıa i~ 
bir teıvik olacalcbr. Şimdıki 
Nvaı zaferle bittiti takdirde 
(ki Pariı pfbı ltalya için mtıt
hiı bir zaferdir.) ltalyama Mil
ieder cemİJeti kollektif emni· 
~ ff ~ laer tirli pelğf
dirillİlelİ aJeJJaiadc Ye yeaİ la• •..-r lehinde mllcadele edea 
mtltaanu: devletler AJIW 
açıkça kabaacap beklemek 
llzmlgelir. 

ltalya ile Almanya arumda 
mevcud ihtillflann bu iki mem· 
leketin tefriki muaiai içiD ye· 
Dilmez bir enıel oldupna 
DDDetmek 1anhftar. Bu engeli 
bertaraf edecek bir anlqmaya 
ma•ı olmamakla &eraber bl1le 
olmua bile kartdılda mlzahmıet 
Ye iki memleketin tecavlz te-
maJl)lbDI ~ tetYik -
kb iP.dedir • J...-,_ ·~,. el 
lrOJ&W •-- ,.... jilıı1 

ltalya da zaferiyle iktifa etmi- Londra l 7 ( A.A ) - 'l:a.a 
yeeektlr. Cenene1e hareket etmitt r. 

ltalya-Habeı kın d&k&lnıe- 8 H 
sinin m&mktın olduğu kadar • oare 
çabuk nihayet bulması arzu- d 
.suna kimse itiraz etmiyor. iyileşme İ 
Z.cri tedbirler. m tedbirlere LOaclra, ı 7 (A.A} - Sir Sa 
....... Wr .... ette iftirlk .. 
melde olan bittin deYletlet m.el Hoare elin Bur.aJa ..ı-
için çok bir Jlktllr. Diba~ •it Yet cbtna evine ... ...,. 
bqka bllaelerinde lyle Wi· a.z.tecilere: 
seler cereyan etmektedir ki, - .. Henk l&eadhai fJi Wfi: 
bant donları bunlan Azami aetnüyorum" demiftir. 
dikkatte motaıea ve bunlardan Ural madenlerinde 
dolayı ltalyan • Habq anlq· 
mazhğı endipaindea kurtulmak ıa klloluk alllR klllç ... 
iıtemektedir. bulundu 

Fakat blltb bu aaydıklan- Moskova, 17 (Ô.R) - Ural 
mız beynelmilel Cenevre bant madenlerinde 13 kiloğram ye 
makiu11D1 kat'i ye çare bul-
maz bir ••ette ulta .. ,.c-ak 687 gram ajırbianda bir altm 
olu kararlan haldı pteremu. klllçui bulunaUfhır. 
Bu kararlar, bilhaaa ipret et- s· Jd 
titimiz yeni tehditkar hldiHler ınema yı ızı 
&nllnde banı da9uma fena bir K il •• ı •• b ) d 
hizmet olur. KonHyin pakbn e y o u u un u 
açık bir ıurette ihlAli olan Pa- Holivud, 17 ( ô.R ) - Meı-
riı tekliflerini kabul etmesi için bur sinema yıldırı bayan Kelly 
kendisine yapılan kunetli taz- bir otomobılde •16 oıar.k* 
Jika brta darmua lcabeclinc:e 
meaa&,.tlerini ililiuımen aalclrlk hmm • Onrincle--k.m.-.lltke-~~ 
olarak hareket edecetinden leri Yardar. Zabıta talakikat 
flphe etmİJOf'U. yapayor. 

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

Genel müfettişlikler 
Yeni teşkil edilen müfettişliklerin 
kadroları kamutayca onaylandı ··-·-.. Ankara, 16 (A.A) - Kamutaym baginldi top!anbsında birlBCI 

ve bu defa yeniden teıldl olanan llçllncil ve dörd6ncll genel 
mOfettiıliklerin ve mllfettiılikler emrinde bulunan mllıavirlilderin 
kadrolarım ve kadroların içindeki memurların derece ve .....
lannı tayin eden kanun liyibaıı mllzakere ve kabul edilmiftir. 

Kamutay Çarpmba ..-ı topbmaeaktar. 

25 Kuruşluk nikel 
Paralar kalkıyor 

lataabal, 17 (Ôz.el) - Fmanı bakanla;., yeni baadmakta olaD 
5 Ye 10 karQfluk nikel paralana -..1muı ııra•ında koHanılmak 
kere, mal saadaklarma gelen 25 kurutluldana ~hane1e P
derilmuini tamim etmiftir. 

Japon denizalb ·ge 
Tokjo 17 (O. R) - Hincla aclh 1-ı deahaa. 

aa. ._., ••• .......... ffPIMf 10 ...... ;~~~I 
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Olüm Stüdyosu 

1 Akhisarda 
••• 

Bayindırlık işleri 
Akhisar ( Özel ) - Egenin 

en tirin ilçelerinden olan şeh
rimiz günden güne güzelleşiyor. 
Tütünciiliik buranın imanada 
ve avilqmesinde büyük rol 
oynamaktadır. Gerçe bu yil 
t5tün satıştan istenilen hara
rette değil idise de bu, umumi 
neşe ve azmı kırmaDUfi bilakis 
sağlamlaşbnnış, lymar ve in-

l!.~!~?.~.~ ... ~!?!.~.~ ... ~~~.~!11 
"'Y"aza:n. ; F"'red. Sm•t:.b. 1 

.................... iıliııiıiiliııiıiimilllıiiıııııimiııil~!· ............. _ 

&alem sayı••: z• 

Vad "Ben sizi öldurmek için değil 
Müdafaa için geldim ,, diyordu 

Wad'e vitki.mi verirken o 
alayk bir tanda fUlllan s&yJü
yordu: 

- Bu apartımanın size aid 
olduğanu ve prensib itibarile 
burada sizin kumanda etmeniz 
icap ettiğini bilirim. Fakat size 
htenlüğümU kap ettiren birşey 
YU: O da benim üzerimde iki 
tannca hulanduğu halde sizde 
Mr tek mlidafaa silhhınm bile 
"-hsnmamasıdır. · 

- Benim tabancadan daha 
hikiın bir sililaUB var. 

- Sakın bana paradan bah
setmeyiniz. Bir kez ıunu eyi 
biliuiz ki burada bulun~um 
me şantaj yaparak para ko
parmak için değildir. Ben asla 
böyle bir aiyetle bar-aya gel
medim. 

- Ne kadar para istersiniz 
llrleyia bak••ım? 

- y aa.l&t bu yolda yiiriimek
ten ~oflamaam. Para bana vız ..... 

- Bialerce dolarda mı? 
- Binlerce. yüz lilÜeı'ce 

laepli mleavi. Betli eyi tanımş 
...._z paraya ne kadar ehem
miJet vermediğimi anlardnm. 

- Peki.. O halde lıayatta 
elbette ehemmiyet verditiniz 
Wr teY YSclır • 

- Evet benim hikayem ..• Şu 
dialemek iıtemediğin.iz hiki
yem. 

- Bunu dinliyecek kadar 
Y~ var mı? 

- Nelen? 
- Beni yere sermenizden 

önce buna dinJiyec.ek kadar 
vaktmaız var mı diyorum. 

Vade gazeteyi yere atb. 
KoUanm bağladı. V • keskin 
nuarlaren' üzerime dildi. 

- Mac GJooe beni iyice 
anlayuuz. Burada sizi öldtlr
mek maksadiyle değil, sizi aı
dlnaeğe tqehhüs ed~ceklere 
k&l'fl mldafaa için bulunuyo-. 
ram. 

- Demek ki vazifeniz mu
hafızlık ..• 

- MuıJ isterseaiz iyle de
Jiuiz. Fakat sizin de menfaau-
111& benimle nazik oCma11 icab 
ettUir saDU'llD. 

- Kimin adına çabpyorsu• 
nuz.Ocreti kimden alıyorsunuz? 

- Kimseden. 
- Şu halde ilk defa gördü-

ğ6nüz adamları pir aşkına mı 
mildafaa ve himaye ediyOl'
ıunuz? 

- Hayır. 
Meraklanmıştım. Cebımden 

bu sigara çıkardım.Bir tane de 
Wade uzatbm. O reddetti. 

Cebinden bir paket sigara 
çıkararak masa üzerine koyda. 
Bir tanesini yaktı. 

- Danny, sizin hana tevdi 
etmek istemiyeceğina bir çok 
ıeylet- vardw elbeth. Bet.iıaıe 
aizden saldtyacaflm bir_.,... 
•• : O da beai istihclaa ede
nin ismidir. Garip miafirim 
ayağa kalktı. Kapıyı kapadı. 
Sonra devam etti: 

- Mukavelemde ıizin dadı
nız, hasta bakıcınız ve ayni za
manda doktonmaz olacağ• 
yazılı değilse de uyumak iste
diğinizi sanıyorum. Biittin dost
larınız gibi dUımanlannız da 
bagün sizi çok yordular. 

Sonra ceketini çikardı. Ta· 
ba.calanaı mua &zmiade bı
ralr .. k banyo oda•• gitti. 

Bu fanattaa ı.tifade ederek 
tabaacaiardan birini aldmı. 

- Bu elimdeki tebancayla 

s zi yola getirmeye çahşırsam 
ne deyeceksinn? Wad diya 
lıaykırdım. 

O; sade bir kahkahayla ce-
1 ftP verdi: 

- Tabancayı çekemezsiniz, 
FJlerimi yıkamak içiD silahla-
nan orada buakm115am buna 
emin olduğum içindir. 

- Kim demiş? 
- Ben diyorum. 'Bunu ya-

pacak kadar budala değilsi
nız .. 

Bu MSz üzerine masaya dö
nerek tabanc1ıyı yerine bırak
bm. 

Vad yakaamamm bitirince 
tekrar uloaa geldi. Tabaaca
lanm aldı: 

- Bunlar en mükemmel 1as
bklarımdır, dedi. 

Soİlra "atak odasma girdi. 
Yatağın birine guerek taban-
a.lar• yutıiı altuaa koydu. 

Ben de soynod11m YJltmağa 
ihtiyacım vardı. Şimdi hiç ol
maz&& saat ona kadar' rahatça 
uyuyabilirdim. 

Vade fütursuz sesile anlat
makta devam ediJorda. Ben 
ODlDl hikayesini arhk bir ninni 
gibi diuJiyordum. Şunları du
yabilmiştim: 

- Sonu Var -

şaat ayni hızını muhafaza et
miştir. Akhisar lıer sene 40-50 
yeni ve mükemmel bina kaza
aıyor. Üçyüze yakın dükkinı 
olan yeni çarp her yılki gibi 
bu yıl da daha bir takım yeni 
mağazalarla süslenmiş ve bü
yümüştür. 

Şehrin güneyinde ve Tayyare 
sineması bitişiğinde olan geniş 
ve mamur park yine bir parça 
biiyültülmüş üç bin metre mu
rabbaına yakın bir saha üze
rinde çiçek tarblan yapılmağa 
ve ağaçlar dikilmeğe baflan
mııhr. Yine ayni parkın en 
güzel bir yerinde çocuk eğ-
lence yeri yapılmışhr. 

Akhisar parkı kıt ve yaz 
ayn ayrı hususiyetler taşımak 
ta, baJka en iyi bir toplantı 
yeri 0Imatad1r. 

Bazı caddelerde yeniden ka· 
nalizasyon yapılımt, d6temeler 
çakılmıt. bele istasyon caddesi 
isteniJen duruma getirilmiştir. 
Şarbay Nüzhet Jşak memleketin 
güzelleşmesi için daha bir ta
kma faaliyr:t tqebbüslerine g ri-
pbaiştir. Doktor Vagnere yap
tmlan ve onaylanarak, berayi 
tasdik bakanlığa gönderilen 
planın tatbik otunduğunu gör-
düğümüz zaman Akhisarı mo
dern garp kasabalarından ayırt 
edememekle sevineceğiz .. 

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

Deniz konferansı 
Tahtelbahirler, müdafaa 
silihından madut mudur 

Deniz konferansında /ngiliz lıeydl 
Londra, (Deyli Ekspres) -

Londra deniz konferansı, daha 
esulı görüşme mevZ11larıoı ele 
almaia vakıt hulma4an mlif· 
kl\Derle kartılaştı. Deniz kon
feransına iştirik eden Japoa 
murahhas lıeyetinin başkana 
Amiral Naıano, konferansı• 
daha ikinci göriitme pnü Ja
pon tezini şöyle hulisa etti: 

- .. Darada s&iifü[ecek tal 
meseleleri bir tarafa bırakarak 
esasa avdet etmeaia faydasım 
hahrlatmek isterim. Bizi ınet
pt eden aokbalar .-ıu olma
bdw: 

1 - Daniz silahlanan 9e 
lilAWanmac•• tahdidi.. 

2 - Tabdid edilecek ıililı
larıa nevi .•• 

3 - Deniz silihlanm tahdit 

iıinin bu komiteye havalesi. 
Japonya, deniz sillhlannıa 

ve deniz ailihlanmaSIDlD tahdi
dine eau itibarile tarafdar ol
dağuau açıkca izhar eder. Ba 
dileğin yeriae gelmesi için &ıli
mlize çıkacak zorluktan yen
mek, deniz kuvvetlenmesinin ve 
mndafaa sillhlannın neT'ini 
ayırmak oldukça mllşldl nok-
talardır. 

Bugün Amerikan.in mftdafaa 
silihlan ara11Dda saydığı unaw
lar bizim için pya• kabul 
olacalrmı? Denialtı pmilerinia 
de m&dafaa sillbları ara•ndan 
çıkanlmuı blltlhı allkaldan 
tetmin edecek bir ıekil orta
ya koyacak mı? 

Japonya, denialb gemileriniD 
mlldafaa ailAblan ara11na itha
lini isterken, denizalb gemile-

Habeş imparatoru 
cevabını bildirdi -·-·-·· 

Hergün 
---Birfıkr 

Yazan: Eı:zıuı Kemal 

Bu ~evab bil~u v.ve bir ademi kabul Siğ;;;y;: ............. .. 
ıse de katı hır red sayılmıyor terketmeyiniz 

- Baştara/ı ı llCi say/o.de - muhasım tarafın istemelerini 
noktatan iherinde izalıat '9te- bildirmeleri içia bu yolan tu• 
diği tahmin ediliyor. tulduğunu ve bu istemlerin 

Pariıte de B.Laval ltalya bü- uzlaşhnlmasına çalıtılacağına 
yük elçisi B. Ceriuttiyi Dış yazmaktadır. 
bakanlığında kabul ederek gö- •Figaro" gazetesi de Almanya-
rlifDl!ftftr, Bundan sonra in- nın ltalya -HabeşanJaşmazlığın· 
giltere büytik elçisi Sir Johnller daki dununun kaygılar uyandır-
ki de kabul etmiştir. maktan geri kalmadığı ve şi-

MÜZAKERE KAPISINI mal, cenub denizinde bütnn 
·AÇTIRMAK iÇiN devletleri işgal ettiğini yazıyor. 

Ceaevre 17 (A.A)- Millet- "Echo de Pari,, Amerikadan 
ler cemiyeti konseyi çarşamba gelen haberlere göre mevcud 
sabaha (bu sabah) toplanbya kanunların petrol ihracatına 
çağınlmtttır. Nazari olarak bu ambargo koymak hakkını cu-
toplanb ltalyanm Asuri miilte- mur başkanına vermediğini yaz-
cilerinin iskanı meselesinin mü- maktadır. Amerika sadece 
zakeresi maksadile yapılmakta
dır. Fakat hakiki hedef büsbü
tün başkadır. Filhakika ayni 
gün öğleden sonra konsey, 
Lavaf - Hoar tekliflerini müza
kere edecektir. 
. Cenevre mahafili ltalyan 
matbuatımn mütalealarını B. 
Mussolirunin Paris plinında 

tadilAt vtıcuda getirmek mak· 
sadile Milletler cemiyetinin 
yeni esaslar lb:erine müzakere 
kapısını açmasına müsaade 
etmek tasavurunda olduğunun 

bir deli& aaretinde tefsir edil
mektedir. 

lngilterenin avam kamarası· 
r.m perşembe giiııü müzakere
Jeri esnasında tayin edilecek 
olan hattı hareketi vaziyetin 
en belli başlı amili telikki 
edilmektedir. 

REDDETMiYORLAR 
Genevre, 17 (A.A) - ltaJ

yan matbuatında intitu eden 
kaydı ihtirazilerin bir red ma
biyetİJJİ tazammun etmediği 
zanne4jlmekle beraber Duçe
nin bunları çok _çetin bir şe
kilde münakaşa ve hatta bazı 
istekleri bulunacağından şüphe 
edilmemektedir. 

ITALYA ÇOK GENfŞ 
MET ALIBATT A 

BULUNACAKMIŞ 
Berin, 17 (A.A) - Fransa 

ye lagilterede tanzim edilmiı 
olan mlb projesiae ka,.. Jtal· 
yanlarda gör6len aksülamel 
onların bertürlü mes111iyetten 
yakalannı ayırmak armlanna 
delllet etmektedir. 

itte gazeteler tarah-l•n 
um111Biyetle eerdoluaaa aıta
lea budur. Franldorter 'Zeitong 
diyor ki: 

Sulh projeainiıa necaşi tara
fından reddedilaneai ibtimali 
mevcud olduğunda• ltalya, ih:
bmal ileride kencli8İne pek zi
yade acele ile tekarrür ettiril
miş bir takım imtiyazların ka
bul ettirilmemesi için hali ha
zırda çok daha reni.t metali
batta bulunmağı arzu,. .. yaa 
görülmektedir. 

PARIS GAZETELER! 
NE DiYORLAR? 

Pariı, 17 (Ô.R) - " Peti 
Pariaien,, Roma1a Ye Adia ~ 
Ababaya bildirilea tekliflerin 
talomile eheacak yeya bırakı-

lacak bir teY oldat-, iki ......................................... 
rinia, savaş zamaolannda dahi 
ticaret vapodanma urar ika 
etmemeainİll taellhldhl iste
yecektir. 

Biz, dünkl gaıütmelerden 
anlı1oruz ki Amen"ka. deniz 
sililalaamumda mecbari tahdid 
iıiae kat'i bir tekil Yerilmeane 
:taraftar değildir. 

• •• 
Deniz koaferansme iştirak 

eden Amerika heyeti, camm 
bqkanı Bay Rozveltteu, bek-
lecliji talimah hmti& •'-•t
br. Bu talimat almdakta uma 
konferans, daha hemi bir 
ıekil alacakttr. 

muhasımlara harp malzememi 
göndermekten istinklf edecek
tir ve petrolün bu malzeme lis
tesine sokulması pek kolay 
görünmemektedir. 

BERLINDE 1ANE 
TOPLIYORLAR 

Bertin 17 (A.A) - Berlbı
deki ltalyan cemaab, izuı ara
sında kıymetli madenlerden 
mürekkeb iaHler toplamıftll'. 
Cemaat bmılanlan 9000 mark 
para 3 kilo altm ıre 3 kilo gtı-
müf toplamıftır. Bundan bafka 
cemaata, ltalraya gönden1mek 
lzere 150 albn alyan yuzük 
verilmiıtil'. Bunları verealer 
verdikleri altnt yhllkler •ab
bilinde gümüt yüdikler alacak
lardır: 

HiNDiSTAN VE ZECRi 
TEDBiRLER 

Kalküta, 17 (A.A) - Tiea
ret odalannın seaelik toplaa
tı11nda Hİ1ldiltan genel •aliıi 
şa beyanatta baluwıl&flm: 

Hükfunet ittihaz edilmit olan 
tedbirlerin Tehametini Te b.ı
lann Hİ9CIİ8tanm haria ticareti 
üzerinde icra etmesi mabtemel 
tesirleri tamamiyle miklrik bu
lunmaktadır. Hükimet pek 
nafi olau ticari münasebetlerin 
inkıtaa uğramuını tee11tifle 
kartılamakta ise de bu tees
dflinde hikim olaa mlllhau, 
kir ft zarar aW.haYUI cleğll
clir. Biz naı,-.. ikbsacli te
cenGdiılla Hiadiat.amn geael 
ticareti i&erilldeki telıirierini 
ugari Nıdde indirmeğe çalı-

flJOrUZ. 

Iran gazeteleri 
Ve neşriyabmız 

lzmir Ar..Wuaal panayırında 
Iran pavyonu münuebetiyle 
gazetemirJ• yazılaruaı nakledea 
Tahran gazeteleriaden 1ttı1aat 
gazeteliyle Journal dö Tahran 
gazetesi teveccühkir yazılar 
yazmıılardır. "Journal de Tah· 
ran" eliyor ki: 

•Tnrk meslekdaşımızın b• 
miltalealarım kaydetmekten de
rin bir bahtiyarhk duymaktayız. 
Bu sabrlara lranilerin "Kalpten 
kalbe yol vardır." atalar sözliyle 
cevab vereceğiz. Baıka bir 
tefsire lilzum var mı? Hayır. 

Türk-Japon 
ticaret cemiyeti 

Tarkofis Ankara merkezin
den tecim odaaıaa selen bir 
yazıda Osakadaki Tiirk - Japo• 
ticaretinin inkipfi için bazı 
teıebbilalere giriştiji bildiril
miştir. Bu cemiyetin teıebbn
aile Japonyadan Tilrkiyeye 
ihraç edilen mallan11 menp 
şahadetnamelerinden alınmak· 
ta olaa resim yan yanya iadi
r ilmiftir. -·-iki ....... z , .......... 

Üç giln enel •H-orda 
Dudunun evinden eşyaam 
çala ço)ak Şakir 'ile Amerikan 
Süleyman tutulmqlardır. 

Nasihatımı dinleyin 
9igarayı tuketmeyiniz, bir 
zacımn size bu tarzda 
vermesini tuhaf buluyor 
biliyorum, fakat sözümü • 
yın sakın terketmeyin. 
çocuk gibi ben de küçilk • 
berkesin ağzında tüten 
mavi dumanb beyaz 
iıtcecik şeyi görür, buna 
kedemiyorum diyenlere ha 
ederdim. 

Siğara, bo~ tatsız bir 
man, teker gibi çukulata 
yeamez, öksürtücü, ağızda 
raktığı tadı berbat bir şey, 
nun neresinde zevk ner · 
keyif, kelli felli Bayların 
der ıu mendebur şeyi hı 
mıyorum diyerek kül ailklll 
rine mana veremezdim. Bir 
san bir şeyi ister de yap 
bunun manasıne niifuz ede 
dim, ret zaman git zaman 
yata kanşbm, bana da si 
musallat oldu. Bakmn, yak 
yaplfb, ona kibrit çak&rak 
manian savunaum keyfi 
kikatea varmış. Şöyle bir • 
tiryaki idim bakbm b 
zevkini daha yeni alay 
dedim, bırakayim fU 111 
deburu... Bırakıı o bır 
oldu, arasıra dumanını ti 
diiğiim olurdu, baktım onUll 
manası yok bıraklım ya 
gitti... Bizim eczacılıkta 
m Alkoloit denilen ne k• 
nesne varsa hepsi b6yte io 
tarın habma sataşır, ti 
chaypw doğururlar, kat.ve, 
e11fiye, ttith, tüabeki, k 
eroin, afyon, morfin ba 
tendir. Sipra b1111lama • 
iasalara ea çok ••1&11-~ • 
çüakii laayatua her ufla 
panaak aruma per, bel' 
aokul .... , bir gmppfar m 
timin:Je mühim yer tutardı 
Jeria mtiyu yaamda sigara 
ai ayıptı, bu bugb yine iJİ 
edep yolu olarak tatbik 
~ktedir. Bizim ailece 111 

olmuı bir hikaye ~ardır. 
rahmet eylesin aanem de 
bamdan gizli sigara i' 
ağabeğimin vefatında e 
çıkan cenaze te1lf ve te 
rlyle annem sigaranm b • 
ı6ndiiriir, birisini ya 
Babam o akşam erken 
Annem gözleri yaf 
elinde olduğu halde od 
i'eri girmiı, babamı g6 
evlldına ağlamaia ba 
ba~am da mliteessir bir 
aigarasım çıkarmış aDJI 
gizli •igara içmeainden 
dar değilmiş gibi anneme: .. 
yapalua ömril bu kad 
Ağlama beni de müteessir 
yorsun; ver şu sıgaranı da 
de yakayım,, demiş, anoedt 
prmış, sigarasını uza 
yaş gC>zleriyle gülüşmü,I 
giindenberi, Annem ba 
milsaadesini almış, yanında 
gara içmeye başlamış .• 

Ben bu hiklyeyi duy 
pden beri sıgara içme 
karar verdim, fakat g8 
nma ki bugüa, b. mawi d 
bltn. diinya71 tutmaştut• 
aa için dütlniln.BüHln T 
camluiyetincle laerkea 
8İgara içmemeğe başlasa 

Jet bltçesi ne olur? Ticare 
mi ne oı-, laıla hal bltün el 
J• llirayet etse biitüa in 
biıtb devlet bütçeleri 
oJmu mı? Amaa aipraY' 
kebaeyia, salma terk 
demekteki maksada 
Blltlhı dlba1ada tltt• ve 
ranm kaltığmı yavq ya 
.U-Dn, dllayanm ne laale 
ceiiai glreceksi.u we 
ligarayı amaa l 
diyeceklerin bqıac:la 
oiaceJm.m. 
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na Ba a n 
lusal urul n da 

Sulh projesini hazır ıya sebebi er Feshine 
Alina 17 (Ö.R) - Kralın r 

sarayından çıkarken baş
bakan B. Demircis gaze
tecilere Kralın, Ulusal ku-

razı oluyor 

Saylavlar odası 
Ce~vab vere 

toplantısında ithamlara 
ay Laval dedi ki: 

rulun feshine razı -oldu
ğ unu söylemiştir. Yeni 
seçım 26 Son Kanunda 
yapılacaktır. Seçim nisbi 
temsil sistemiyle olacaktır. 
Yeni meclis 12 Martta 
toplanacaktır. Ulusal ku
rulu dağıtan Kral iradesi 
bugün nüşredilmiştir. 

~~~mmm--~:mu~~m:::ı'::;c 

" Mütecavıze mükafat verilmedi. Böyle yapmasaydık vahim tedbirler 
ile aı-şılaşılacak, bunu onu harb olacaktı ,, 

eğer lüzum görülürse, hunu 
yapmnk başkalarına aittir. Bize 
karşı bir çok sitemler yapıldı
ğını görüyorum. Fakat buna 
karşı ne teklif edildiğini görü-

Paris, 17 (Ö.R) - B. Laval 
Saylavlar odasında Italya-Ha
beş anlaşmazlığının halli hak
kında beklenilen söylevini ver· 
miş ve yapılan tenkidlere ce
vaben şunları söylcm'ş i : 

ANLAŞMA NASIL 
HAZIRLAN Dl? 

Bu tekliflerle berkitelerin 
ağırlaştırılmasını bertaraf et t ik. 
Muhasamat başlangıcından beri 
lngiliz bakanları B. Hoare ve 
Edenle birlikte anlaşmazlığa 
nihayet varmek için mümkün 
olan bütün tedbirleri gözden 
geçirdik. Bunların en şiddetli
lerini de tatbika karar verir
ken, ancak ltalya tarafından 
yeni bir uzlaşma teşebbüsü im
kansız bırakıldığı takdirde bun
ların tatbiki kaydını ileri sür
düğümüz hatırdadır. 
iRTiBAT KOMiTESi KARAR-

LARI TA TBIK EDiLDi 
Irtibat komitesince kararlaş

tırılan bütün tedbirler Fransa 
tarafından tatbik edilmiştir. 

Halbukl geçen 7 son 
Kanunda benim bizzat 
Romada lmzaladJğım 
dostluk paktı haseblle, 
harp cephelerinde kanı 
bizimkine keru;mı' ·olan 
bir mlllete kar,ı bu ted
blrlerın tatbiki bize bll
hassa eı fiır gelmekte idi. 

Ben kendi hesabıma bir uz
laşmaya varmak mümkün ola· 
cağı kanaatını beslemekten 
geri kalmadım. Yine bu kür
si.de söylediğim gibi, barışçıl 
?ır çöıge bulmağa azim ve 
ınadla çalıştım. ilk teşebbüs 
16 Aw gustosta Pariste yapıldı. 
Bu?u Cenevrede beşler komi
tesı. takib etti. Birçok defalar 
yenı ·· k muza ere açmağa esas 
~~~dık, Ekonomik tatbik ted
~r erini genişletmek zarureti

nın .. ·· onune geçmek istiyorduk. 
PETROL VE KÖMÜR 

AMBARGOSU 
lrtibnt komitesinin son içti

maında, ltalyaya ıbracı üzerine 
ambargo konulan maddelerin 
listesine bakır, demir, maden 
kömürü ve petrolun da katıl
ması söz konuşu olacaktı. Bu 
komite 29 son teşrinde topla
nacaktı. Ben o tarihde önü
nüze çıkmağn mecbur olduğum
dan toplantının geri bırakılma
sını istedim. Bundan önce 
bu nokta üzerinde lngiliz 
dış bakanı Sir Samuel Hoare 
i!e görüşmek istiyordum. Ara
mızda, teferruatı sizce malum 
olan teklifler üzerinde, tam bir 
anlaşma hasıl oldu. Barışçıl bir 
tesviye için esas olabilecek bir 
formül tesbit ettik. Bu formül
ler, Roma ve Adis - Ababa 
.mümessillerimiz ;vasıtasile ayni 
ifade ve ayni şartlarla iki hü
kümctin itlaına getirildi. 
ANDLAŞMAYA TECAVÜZ 

ETMEDiK 
Böyle hareket etmeğe hak· 

lc ı mız var mıydı? Buna tered
dütsüz cevap vereceğim: Evet 
Ceneyred 2 Son teşrin toplan 
tısında 54 ulusun temsil edil
d' - · d ıgı evletler kouferansı Fran· 

yorum. Muarızlarımız bizim 
yerimizde olsalardı ne yapa
caldardı? Bütün berkitelerin 
istisnazız sert tatbikine mi 
müracaat e :lec:e'derdil 

Halbuki Cenevrede ekono
mik berkitelerden ileri gidil
miyeceğine karar verilmişti. 
Muhtelif memleketlerin mes'ul 
delegeleri bilerek bu hududu 
çizdiler, bilerek harb tehlike
lerinden sakındılar. Avrupada 

Maluıd projeııi hazırlıyan /ngtlız - F/ansız komitesinde bııl111ımas111a ragmen 
bilahare bunu tasvıb dmiıım B. Etim Lo11dradan ayuluktn 

hiçbir memleketin hiçbir de
legesi çıkıp da bundan 
başka bir fikir ileri sür
mememiştir. Pakt tamamile 
tatbik edilmiştir. Ben harp teh
likesinden sakınarak berkite
lerin ağırlaştırılmasının önüne 
geçmeği terçih ettim 

ne vekalet vermişti. Uluslar MÜTECA ViZE MÜKAFAT 
sosyetesi andlaşmasına tecavüz VERiLMEDi 
ettiğimiz ittihamına cevaben Mütecavize bilmem nasıl bir 
onunla tam mutabakat halinde mükafat verdiğimiz söy.eniyor. 

Barşçıl şerefli, adilane 
bir tesviye için teklifler yap
tık. Herkes barış istemektedir. 
Biz de barış için hareket ettik. hareket ettiğimizi söyliyebili- Biz sadece bir plan kurduk. 

rim. Hiç bir zaman teklifimizin Hiç bir karar verecek değil-
ne ilgili iki tarafa, ne de Ulus- dik. Vaziftmizi yerine getirdik. 
lar sosyetesinin diğer üyelerine Bundan sonra harar vermek 

BiZ REJiMiMiZi 
MUHAFZA ETTiK 

zorla kabul ettirilmesi iddia yalnız Uluslar Sosyetesine 
Harptan beri Avrupada bir 

çok memleketlerin rejimleri 
değişmiştir. Biz rejimimizi 
muhafaza ettik. Hür, kuv
vetli ve barışsevar olan 
cumuriyet herkesle anlaşmak 
ister. işte bu düşünce iledir ki 
ben Roma ve Moskova seya
hatlerini yaptım. Bizimle anlaş
mak istiyen bütün memleket
lerle müzakereye girdim. Böyle 
hareketimin sebebi Avrupada 
barışın korunmasını ve fran
sanın emniyetini istediğim için
dir. Barışın teşkilatlandırılması 
zamanı geldiii için ·bu siyasa 
benim vicdanımı tatmin ediyor. 

edilmemiştir. aittir. 
YAPILAN iTHAMLAR 

HAKSIZDIR 
BUNUN SONU HARP 

OLURDU 
Uluslar sosyetesinin manda

sile bir teşebbüste bulunduk. 
Eğer bunu yapmasaydık, yeni 
vahim tedbirleri göz önüne ge-
tirmeğe mecbur kalacaktık. 
Paktın 16 ıncı maddesinin 
3 üncü fıkrasına göre bu 
tedbirler bizi harbe kadar 
sürükliyebilirdi. Böyle bir du· 
rum içinde, bütün neticeleri 
ölçerek hareket ettiğimi tak
dir edersiniz. 

Yapılan ithamların haksız 

ol<\uğunu doğru olmadığını, 
elimi vicdanıma koyarak söy
liyebilirim. Bunu anlamak için 
projeyi beşler planiyle ve 
geçen Paris teklifleriyle muka
yese etmek kafidir. O zaman 
görülür ki aynı prensiplerden 
ilham aldık. 
BİZE SiTEMLER YAPILIYOR 

Bu tetkikin burada teferrua
tına gidecek değilim.Cenevrede ........ 

Sulh müdafii 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başbakan Laval'ın söylevini tasvib eden hükumet 
Gazeteleri ona bu ismi veri) orlar ... 

sefiri B. Grandi'nin teşebbü- mekte ve beşler komitesinin Londra, 17 (Ö.R) - Kabine 
kurulu sabah saat 10 da top
lanmış ve saat 11,30 a kadar 
devam etmiştir. Toplantı biter 
bitmez, başbakan B. Baldvin 
yanında finans bakanl B. Ne
ville Chamberlain olduiu lialde 
dış işleri bakanı Sir Samuel 
Hoarc:'n n evine giderek kendi
sile görüşmüşlerdir. Onlardan 
ön,e Forayn ofis genel danış
manı B. Robert Vansittart'da 
oraya gitmiş bulunuyordu. 

B. Eden sabah kabine kuru
lunda karar!aştırılcın talimatı 
hamilen saat 14 de Londradan 
Cenevreye hareket etmiştir. 
Kendisine verilen vazife ltalyan 
Habeş ihtilfmın halli projesinin 
Uluslar sosyetesi konseyinde 
münakaşasında, 18 Ier komitesi 
önündeki durumu muhafaza 
etmektir. Yani lngiltere bıı tek
lifleri sadece bir müzakere 
esası olarak teklif etmektedir. 
Bunların kabulü, reddi veya 
değiştirilmesi Cenevreye aiddir. 
Her halde lngiliz hükumeti 
Konseyin tavsiye edeceği her 
muamele tarzına iştirak ede
cektir. 

süne hiçbir cevab verilmiye- prensiplerine uygun olan Paris 
cekdir. Ingiliz bükümeti bu projesinin Uluslar sosyetesi 
izahatı vermenin artık Cenev- prensiplerine zıd o' amıyacağını 
reye aid olduğu kanaatındadır. ileri sürmektedir. Bu gazeteye 

ltalyan büyük elçisi tarafın- göre B. Laval büyük bir 
dan ileri sürülen noktalar sulh müdafii olmakla iftihar 
hakkında, bundan dolayı, Pa- edebilir. B. B:ıldvin de ay-
ris hükfımetile de hiç bir da- nı derecede tebrike değer. 
nışma yapılmıyacaktır. Cenevrede Uluslar Sosyetesi 

Dış bakanı Sir Samuel Hoare konseyinin Pariste hazırlanan 
doktorları istirahat tavsiye et- eseri bozması hatıra getirile-
mekte iseler de Pt!rşembo gü- mez. Eğer bu tahmin tahak-

kuk ederse B. Baldvin ve La-
nü ltalyan - Habeş meselesi val tarafından barış amacına 
hakkında avam kamarasında yapılan hizmet zafer kazana-
yapılacak toplanışta hazır bu-
lunacaktır. caktır. 

"Liberte de Lid-Ouest., In-
Bu münakaşa işçi partisi na-

mına verilecek bir takrirle gilterenin Uluslar Sosyetesini 
kurcalanacaktır.Bu takrir, tah- kendi menfaatlerine alet olarak 
min edildiğine göre bir takbih kullandığım yazıyor. 
reyine muadil olacaktır. işçi "Lyon Republicam,, diyor ki: 
partisi grubu sabah takrir üze- Çarşamba günü Genevrede alı-

nacak kararlar perşembe günü 
rinde müzakerede bulunmuş- avam kamarasında yapılacak 
tur. Açıkça takbih sözü ileri müzakere üzerine doğrudan 
sürülmemekle beraber, takrir k B doğruya tesir edece tir. u 
kabul edilecek olursa hükiı- kararların ne olacağı bilinemez. 
metc karşı güvensizlik bildire- RUSY ANIN DURUMU 
cek mahiyettedir. SIZDIR 
LAV ALIN SÖYLEVi TEFSiR KARAR Rusyanın durumu kararsız-

EDiLIY O R dır. uizvestiya,, gazetesinde 
Paris, 17( Ö.R )-B. La valin Radek Paris tekliflerine karşı 

söylevini tefsir eden "Debats,, tenkitlerini eksik etmiyorsa da 

Bu münasebetle Kral 
veya bükümet tarafından 
Ulusa hitaben bir beyan
name neşredilecektir. 

Atina 17 (Ö.R) - Say
lnvlar kurulunu fesheden 
emirnamenin neşri dolayı
siyle başbakan, yeni seçi
min 26 ikinci Kanunda •_l,. __ _::~J.1;..._;...;.;..........:.-.....,."--'"'...-.~~_;_, 

Yu11aft Kralı diplomatlarla !!Öriişı7yor yapılacağını bildirmiştir. 

-------· ··------
Kortey meclisi yıl başına kadar tatil 

eden bir emirname imzaladı 

Cumur Başkanı Zamoza yerlı bir nısle 
Madrid, 17 (Ö.R) - Cumur ı örfi idare olmaksızın yenı 

başkanı B. Alcalo Zamora, seçim yapılacaktır. 
Kortez meclisi yılbaşına kadar Madrid, 17 (Ô R) - Cumur 
tatil eden bir emirname imza başkanı B. Alcola Zamora, 
etmiştir. Bu tatil müddetinden Kortez kurulunu 1 Sonk8nun 
istifade ederek hükumet, ilbay- 1936 tarihine kadar tatil eden 

emirnameyi imza etmiştir. Bu 
Jar ve şarbaylar arasında lazım
gelen değişiklikleri yapacak ve 
temel yasa inancalarının iade
sine doğru bir adım atacaktır. 
Kortes meclisi tekrar toplanın
ca feshedilecek ve sansör ve 

tatil devresinin yeni hükümete 
devlet teşkilatını düzeltmek 
için lüzum iÖreceği tedbirleri 
almağa ve tedricen ana yasa 
inanmalarını iadeye imkan ve· 
receği tahmin olunuyor. 

Bay Laval ihtilafın Avrupaya 
Sirayet etmesinden korkmuş 

Raris, 17 (Ö.R) - B. Laval Saylavlar ku~ulunda, Fransanın 
sulhu tesise ve tekrar başlamasına meydan vermeden mühasa
mah durdurmağa çalıştığını, lngiltere ile mutabık olarak ihti
lafın Avrupaya sirayet etmemesi için ellerinden geleni yap
tıklarını söylemiş, Fransız - lngiliz bakanlarının yaptıklan 
veçhile hareket etmek salahiyetine malik olduklarını hatılatmıştır. 

Meclis, müzakerelerine devam etmektedır. Laval itimad me-
selesini ileri sürmüştür. 

si ve Cenevre delegesi Bay 
Potemkin Konseyde veri · 
lecek kararlara iltihak et
meğe mütemayildir. Rusyanın 
bu ihtirazı Fransız - Sovyet 
paktının Fransız parlamentosu 
tarafından tasdikini güçleştir
memek maksadiledir. 

,, Dernieres honvelles de 
Strasbourg ,, B. Baldvin'in du
rumunun ne olacağını soruyor. 
lngiliz başbakanı Perşembe 
günü belki barıştırıcı sözler 
söyliyecektir. B. Baldvın sa
dece ltalyan - , Habeş m~sele
sinin kaygılarile uğraşmamak
tadır. Son Söylevinde için
dekileri tamamile açığa 

vurulmasına durumun müsaid 
olduğunu söylemişdi. Demek 
oluyor ki, başka düşüneleri de 
vardır. 
HABEŞLERiN MUKABELESİ 

NE OLACAK? 

yecek sözleri vardır. 
11 Elanemde l'Est ,, diyor ki: 
B. Heriot'un Monbelliarda 

söylediği gibi uzlaşmaya biz 
de taraftarız, Fak at ilgili taraf
ların serbestçe kabul edecekle
ri, adalete uygun bir uzlaşma 
olmalıdır. 

"France de Bordeau,, şu ha
beri veriyor : Ducenin ve 
Necaşinin cevapları bek
leniyor. Sonuncusu hakkın
da şüphe yoktur . ÖteVisi 
ise tereddüdler uyandırmakta
dır. iptida duçenin teklifleri 
bir müzakere temeli olarak 
kabul ve bu maksadla Baron 
Aloisiyi konseye göndereceği 
bildirilmişti. Şimdi anlaşılıyor 
ki Baron yalnız olmıyacak ve 
Habeş cephesinde uçaklara 
kumanda eden kont Ciano 
onun yanında bulunacaktır. Bu 
da Romanın tekliflere sadece 
bir red cevabı vermiyeceğini 
göstermektedir. 

sa ve lngiltereyi uzlaştırma te
şeb?üslerinde devama teşvik 
etmış ve bu hususta kendileri-

Ayni kararlar cümlesinden 
olmak üzere dün dış bakanlı
ğım ziyaret ederek Paris tek
liflerinin ba:ı.ı noktaları hak
kında izahat isteyen ltalyan ,gazetesi başbakana hak ver- Rusyanın Paris büyük elçi--.,,,.__ 

Fakat bakalım bir de Ha
beşlerin mukabelesi ne olacak? 
Zira onların da bu işde söyli-
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Sulh yolunda son gayret 
Petrol ambargosu harhı mı yoksa 
üzerine titrenen sulhu mu g-etirecek 

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

Morning Post'a göre Habşistan Aduayı bırakacaksa 
bir çöldür zengin Asab'ı alacaktır. Ogaden • 

yerıne 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pdrol üzarine konacak ambargo, günün mesetrsi lıaline girmiştir. Çii11kü ltalyava bu maddenin satılmasuwı 
yasak edilmesi, Doğu A/rikasındaki ltatı•an ordusunu _{!ayet kötü bir vazivete sokacaktır. Son haftalarda çıka
n/an bitaraflık kanununa sadık kalmak istiye11 birleşik devletler lıükıimeNnde de, llalyava petrol gönderilmesini 
vasak etmek yolunda bir temayül vardır. 

ita/va bu vaziyet karşısında pdrolun yokluğunu mümkün oldm{u kadar karşılamak için tedbirler almaktadır. 
Ye11i yapılan ve terkibine yüzde 52 nisbetinde itatvan maluıuı ka11şf1_l{ı "Robur,. adlı maddenin kullarıılması 
yayılırsa, petrol itlıaliitı /Jıiyıik öl.{üde azalacaktır. Amavuttukfoki prt,olıın denize kadar indirilmesi İ{in de bir 
boru ile altı tane Myiik depo ı•apılmıştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Doğu Afrikasında harbetmek bir şekilde aksettirir. Zaten, 
için petrolun ltalyaya elzem hükümetin, petrol taşıyan ge-
olduğundan hiç kimse şüphe milerin sahipleri üzerinde tesirli 
etmez. ltalyan tayyarelerini, bir tazyik yapacağı hesaba 
tanklarını, kamyonlarını yürü- katılmaksızın, petrol kumpan-
ten petroldur. Italyada ise pet- yaları hükümetin arzularını 
rol yoktur! Şu halde eğer ya- kabul etmezlerse gelecek son 
hancı memeleketler ltalyaya kanun içinde kongrenin,umumi 

arzuya bir kanun kuvveti ve-
petrol göndermezlerse ve ltal- receği hemen hemen şüphesizdi.r 
yan stoklan biterse, Mareşal Amerikan hükümeti petrol 
Badogliyo yalnız piyadelerle, üzerine ambargo koyarsa bu 
katır ve deve sırtında taşınan tedbir yalnız zecri tedbirlerin 
hafif topları kollanmak mecbu- tesirli olmalarına çok büyük bir 
riyetinde kalacaktır. Bundan yardım etmekle kalmıyacak, 
başka, Mareşal Badoglio, harp aynı bamanda tam Amerikanın 
cephesinde yalnı:ı: deve ve ka- stediği şeye de yarıyacaktır. 
brla yapılacak nakliyatla bes- Mutlak bir bitaraflık yolundaki 
lene bilecek ve silihlandırıla- yeni Amerikan politikasının 
cak miktarda asker bulundu- tecrübeden geçirilmesi. 
rabilecektir. Ekonomist - Londra 

Savaşların adamdan adama iT AL YANIN BULDUGU 
yapılacağı bir harpta Habeş YAKACAK 
askeri ltalyan piyadeleri için ltalyan petrol umumi acen-
korkunç bir düşman olur. Ha- talığı ilmin son keşiflerini tat-
beş askerinin ltalyan askerine bik ederek bizim yakacağımız 
göre, tanıdığı ve bildiği, kendi olan " Robur ., u bulmuştur. 
memleketini müdafaa etmek Petrolun yerini faydalı bir şe-

kilde tutan Robur'un terkibingibi bir üstünlüğü olacaktır, 
halbuki yabancı bir toprakta de yüzde 52 nisbetinde milli 

ürünler vardır. Bu madde moharb eden ltalyan askeri, tabi-
atiyle hendikape olacaktır törlere daha büyük bir elasti-

kiyet vermekte, daha büyük 
... llalyaya yapılan petrol ·bir randıman ve daha hoşnud

aevkiya• ının durdurulması, bu luk verici bir işleyiş elde edil
memleketin askeri imkanları 
üzerinde bu derecede vahim mesini mümkün kılmaktadır. 
bir akis yaparsa, Musolininin 
böyle bir fırsatı ele alarak Af
rika harbını Britanya impara
torluğiyle öteki "sanksiyonist,. 
devletlere karşı umumi bir bar
ba çevirmesi ihtimali güç ka
bul edilebilir. Hatta Musolini 
Milletler cemiyetinde aza olan 
devletlere açıktan açığa may
dan okumak gibi delice bir 
cesarette bulunursa, o devlet
lerin ve hele Fransanın, kollek
tif emniyet prensipinin imtihan 
geçirdiği böyle bir anda vazi
felerini yapmamaları intihar gi
bi bir hareket o'.ur. Eğer ltal
ya milletler cemiyetinde aza 
olan memleketlerin tesanüdünü 
bozmağa muvaffak olursa, sul
hun organize edilmesi alanında 
tam bir kaos'tan başka bir şey 
görümiyecektir, fakat fili ba
kımdan petrol ambargosu öyle 
bir tedbirdir ki Musolini buna 
karşı hiç hir hakikiğ askeri 
harekete teşebbüs edemez, 

AMERİY. ANIN ALDIGI 
TAVIR 

On sekiz1er komitesi Kana• 
danın teklifi üzerine pet
rola ambargo koymağa teşeb
büs etmiştir. 21 Son teş -
rinde Birleşik Devletler lçba
kanı B. lkes, petrol kumpan
yalarını lta!yaya hiç petrol 
göndermemeğe çağırıyordu. B. 
İkes bu sahada hiçbir otori
teye sahib o ' madığını tasrih 
etmekle beraber "Petrol kum
panyalarının, hükümetin har
beden devletlere barb malze
mesi gönderilmesine engel ol
mak yolundaki gayretlerine 
uyması lazımgeldiğini ., düşün
düğünü söylemiştir. 

Bilinmesi gereken nokta, bu 
işle alakası olan hususiğ men
faatlerin hükümetin teşebbü
süne ne dereceye kadar cevap 
verecekleridir. Muhakkak olan 
birşey de Vaşingtonun otori
tesinin, kanuni birşeye dayan
mamakla beraber, bu sahada 
kAfi olduğudur; çünkü bu oto
rite Amerikau efkiirıumumiye
sinin temayüllerini sadıkane 

Robur'un imalinde kullanı
lan ltalyan ürünlerinin yüzde 
nisbetinin büyüklüğü, bütün 
vatandaşlar bu yakacağı kabül 
ederlerse, petrol ithalatını bü
yük ölçüde azaltmak imkanını 
verecektir. Bu azalmanın eko
nomik ve politik faydalarını 
anlatmak ise zaiddir. Buna 
göre, Robur'u kullanmak bir 
vazifedir. . 

Popo/o d'ltalıa-Milano. 
ARNAVUTLUKTAKi PETROL 

Yapılmakta olan "pipe-line,. 
bitmiştir. Bu boru Vallona kör
fezinde Krionera tepesinin ete
ğinde denize varmaktadır. Bu 
noktada şimdi 28 metre kut
runda ve 5 metre yüksekli
ğinde altı tane simanarme de
po yapılmaktadır. 

Bu depolardan çıkan bir pet
rol borusu denize kadar in
mekte ve bir kaç kısma ayrı

larak, şamandıraların yardımile 
petrol ğemilerinin demirledık

leri yere kadar varmaktadır, 
Çok geniş olan Vallona gör

fezi bir çok yerlerinde açıktan 
gelen rüzgarlara maruzdur. Fa
kat rüzgarlardan masun o!an 
Krionera körfezi için hal böyle 
değildir. 

Boru, 300,000 ton petrolun 
akabileceği şekilde yapılmıştır. 

"Rivista ltalyana del potrolıo
Roma.,, 

SULH YOLUNDA SON 
GAYRET 

Dış işleri bakanının dün 
Avam Kamarsında dış siyasa
samız hakkında söylediği söy
lev, işlerin barışçıl bır surette , 
kotarılmasını istenen çoğunlu
ğumuzu tatmin edecek mahi
yettedir. 

Sosyalist mahafilleri adına 
söz söyliyen Hug Dalto'un, tek 
başına lngilterenin petrol am
bargosunu koyması teklifi, kol
lektif hareketlerde bulunma• 
nın gerek olduğu bir sırada 
pek yersizdi. 

Bu m üfrit'.er, zecri tedbirler 
meselesini sulha uiaştıracak 

olan bir vasıta j!"ibi 
istedikleri bir netice 
lakki etmektedirler. 

değil de 
gibi te-

Bereket versin ki hükümet 
daha mutedil hareketi tercih 
etmektedir. 

Hükumet acı akisler bıraka
ca '< olan petrol ambargosunu 
koymazdan evvel, harbı dur
duracak görüşmelerere giriş
mek yoluna gitmektedir. 

Ingiltere ve Fransa son teş
rinin ikisinde Milletler Cemiye
tinden aldıkları mandaya daya
narak dostça bir anlaşma ve 
uzlaşma yolu bulmak için müş
terek gayretler sarfetmektedir. 

Bu makasatla lngiliz dış 
bakanlığı Habeşistan işleri uz
manı ile Fransız dış bakanlı
ğında ayni işi gören zat, ko
nuşmalar yapmışlar ve bir an
laşma formülü hazırlamışlardır. 

Bu formüle göre Habeşistan, 
Adova dahil olduğu halde Tig
renin bir kısmını ltalyaya bıra
kacak,bundan başka Ogaden'in 
münbit cenub yaylalarının sö
mürgeleştirilmesi ve ekonomik 
kaynaklarından faydalanmak 
hakkını ltalyaya verecektir. 

Buna karşıeHabeşistan Frit
redeki Assab limanını, bunu 
kendi topraklarına bağlıyan bir 
koridorla birlikte hakimiyeti 
altına alacaktır .• 

ltalyan bakımından bu teklif, 
gecen eylülde beş' er komitesi 
tarafından yapılan tekliften 
daha iyidir ve bu yeni şekil, 
ona ekonomik gelişme alanında 
büyük faydalar sağlamaktadır. 

Öte taraftan lngiltere veya
hut Eransa tarafından değil de 
ltalya tarafından Habeşistana 

bir deniz mahreci verilmesini 
bu yeni formül ileri sürmek
tedir. 

Böylece Habesistan, her ne 
kadar Aduvayı verecekse de 
bunun yerine z<.ngin Assab'ı 
alacaktır. 

Ogadene gelince çok tarafı 
çöl o!aıı bu bölgenin bir uz
laşma uğrunda fedasına razı 
oiacağı umuluyor. 

Bu teklifler, şimdilik yalnız 
birer tasarlamadan ibarettir." 
Bunlar, yarın Pariste konuşa
cak olan Sir Samuel Hor ile 
B. Lava! arasında görüşülecek
tir. 

Eğer bunun üzerinde muta
bık kalırlarsa Milletler Cemi
yetine müşterek bir teklifte 
bulunacaklar, bundan sonra da 
gerek ltalya, gerek Habeşistan 
kendi durumlarını anlatmağa, 

fikirlerini söylemeğe çağrılacak
lardır. 

Her halde böyle bir planın 
evvela Cenevrede, sonra Ro
ma ve Adisababada nasıl karşı 
!anacağını şimdiden kestirmek 
vakitsiz olur. 

lngiltere ile Fransanın bütün 
sabırlarını harcıyarak ve bütün 
partilerinin iştirakiyle sulhu 
sağlamak yolunda gösterdikleri 
,;ı-ayret tamamiyle göze çarp
maktadır. 

Eğer Duçe, istila yolu ile 
bundan daha fazlasını elde et
meği umuyorsa bilmelidir ki 
Milletler cemiyetinde aza olan
lar, kendilerinin ve onun arsı

ulusal teahhüdleri içinde ona 
bundan daha fazllisını vermek 
imkanını bulumamışlardır. 

Morning-Post 

Hazer denizinde 
Bir Sovyet gemisi, kazazede bir 

yardımına koştu • • 
gemının 

Moskova, 16 (A.A) - Hazer denizinde bir petrol gemisinin 
kaptanı tam deniz açıklarında diğer bir kazazede geminin 

mürettebatını toplamıştır. Malum olmıyan bir takım sebepleıden 
dolayı kaptan bu mürettebattan yakasını sıyırmak istemiş ve 
bunları bir şalupaya bindirerek kendi hallerine bırakmıştır. 
Şalupa devrilmiş dört kişi ölmüıtür. Tahkikata başlanılmıştır. 

Dolfüsün zevcesi 
Viyana, ( Deyli Ekspres ) -

Müteveffa Avusturya başbakanı 

Dolfüsün dul zevceıı bayan 

Dolfüs zatürree ye tutulmuştur. 

Doktorlar sağlığından endişe 

ile bahsediyorlar. 

Almanyada işsiz]er 
Berlin, (Deyli Ekspres)- Son 

ay içinde Almanyadaki işsiz 

sayısı 156,000 artmış ve işsiz

lerin yekunu 1,985,000 olmuı
tur. 

Oynarken yaralamış 
Hilal' da Osman oğlu beş 

yaşında Osmanla Ahmed oğlu 

sekiz yaşlarında lbrahim oy
narlarken Osman, eline geçir

diği bir cam parçasile lbrahi-

Eşref paşa 
Parti nahiye 
Ocağında 

Dün akşam saat 21 de Eş
refpaşa Parti nahiye ocağında 
bay Avni Doğanın başkanlığın
da toplantı yapılmış. Şarbay 
Behçet Uz da hazır bulunmuş
tur. Seçim neticesinde yeni 
idare heyeti başkanlığına Hay
dar Oryant, Sekreterliğe Raif 
Giray, Sağişmaulığa Ali Tan 
Ergun intihap olunmuşlardır. 

Nahiye mümessilJıklerine de 
Raif Giray, Mustafa Akmerici 
mütekaid Miralay Rüştü, Ah
med Öz girgin seçildiler. 

Bıçak taşıyanlar 
Halkapınarda Mehmedde bir 

çakı, Etemde bir bıçak ve 
Kazımda bir kama bulunarak 

\ 

Zabıta Haberleri 
Hırsızlık 

İkiçeşmelikte Mekke yoku· 

şunda Turna sokağında ôaıer 
oğlu Turgud ile Ali oğlu Sii· 
leymanın evlerine giren belirsit 

hirsız tarafından yetmiş kurııŞ 
para ve bir saat çalınmışbr· 

Yar;ıılama 

Kemerde kuruçay mahalle

sinde kondura boyacısı Yaşat 
sebepsiz olarak bıçakla Keaıııl 
oğlu Seyfeddini sol l·acağındall 
yaralamıştır. 

Bekçiye hakaret 
Kemerde Prina çıkmazında 

Hasan oğlu Vahdet, karısı lb• 
san ve Hüseyin karısı Kadriye; 

mahalle bekçisi Tabirin ayh1' 

bekçi ücreti istemesinden kıza• 

rak bekçiye tecavüz ve hakaret 

ettikleri görülmüştür. 
Umumhanede bir hAdl•• 

Kemerde Sürmeli sokağınd• 
Ali oğlu İzzetle Halkın Sesi 

matbaasında idare memurU 

Davud oğlu Ramız sarhoş ol• 

dukları halde Cavidenin uınu· 
mi evinde hizmetçi Hayriyeyi 

tokatlamışlar ve devriye ıne

ınurlarına da tecavüz ve baka· 

ret ettiklerinden yakalanmış-

mi yanağından yaralamışbr. alınmıştır. !ardır. 
•................................... ······························································································-

Kedi ve köpek sevgisi 
Bir çok Avrupa şehirlerinde cins 
Köpekler gibi kedi de yetiştiriliyor 

Avrupanın büyük şehirlerin
de köpek ve kedi sergilerine 

çok değer verilir. Köpeklerin 
ve kedilerin cinslerini seleksi
yone etmek ifin büyük dikkat
le çalış_ılmaktadır. Atlar gibi 

kedilerin ve köpeklerin de asalet 
şecerelerini tutmak suretile se

lekıiyone eden yerler vardır. 

Revülerde ipek gibi tüyleri, ca
zip bakışlariyla çok alkış topla
yan bu sevimli hayvanlar revüar-

• • 

l ııı .> köy rerglsinde 

1 

tirlerinin partönerleri olmuşlar· 
dır Yukarıdaki resimler bir Bu
dapeşte revüsünde . çok _alkış: 
!anan eins köpeklen, aşagıdakı 

l 
ler ise Pariste bir sergide mü
kafat ka:ı.anan Ankara ve Acem 
kedilerini göstermektedir. 
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İsa Haber eri 

sa da'-' 
te • ez • 

1 

Arttırma 
ligi i 

ve yerli 
tezahürata 

mal ar 
• 

vesı e 
ha tası 
oldu 

Manisa 15 ( Özel ) - ilimiz 
öğretmenler kurumu dün Gazi 
ilk okulunda bir toplantı yapa
rak yönetim kurulunu yenile-

iş!erdir. Toplantıda orta ve 
ilk okul öğ. bulunmuş, geçen 
yılın çalışmaları üzerinde ko
n?ş~afor yapılmış ve bu yılın 
bırlık töresine " hastalanan ev
lenen, çocuğu olan " öğretmen
lere yardım yapı ak ve eko
nomi durumlarımızı besliyeeek 
e elde iştir. Yeni y"';-ne
tiın kuruluna orta okuldan Ke
rim, ilk okullardan iffet, Zeh
~· Enver, Ali Rıza, Sabahat
tin Kamil se çilmişlerdir. 

FAKİR ÇOCUKLARA 
YARDIM 

Adının yazılmasını istemi•ren 1 

b" yurddaş özek okullardan l 
400 çocuğa elbise ve kundra f 
yaptırmış ve bir kısım çocuk- 1 

larında kitap, defter ğibi ihti- 1 

yaçlarım gidermiştir. Yap 
bu değerli yardım hem cocuk
ların yüzlerini güldürmüş ve 
hem de öğretmenleri sevindir
lniştir. 

KÜLTÜR DıRLKTÖRLÜ
h GÜNDE 

.. Ozek okul Baş. öğ. leri b -
bun Kültür Direktörü Nai 

zerenin başkanlığı altında bir 
toplantı yaparak okullardaki 
ö.~r~tim ve eğitim işlerinin yü-
ruyuşü .. e tı .:ı~ h •• d .. ar rma yew gunun• 

saat 15 te cumuriyet alanında 
ilbay Murat Germen, daire di
re direktörleri, Parti ve Hal
kevi başkanlan, oknllar, esnaf 
kurumlan ulusal bankalar ve 
kalabab bir halk kitlesinin 
iştirakile yapılan tören çok 
gösterili ve güzel geçmiştir. 

Törene şehir bandosunun çal 
dığı ve bütün halkın düzgün 
bir şekilde katıldığı Cumutiyet 

ar ·ie başlanmıştır. Bundan 
sonra Gazi okulundan bir kız 
talehe başöğretmen Az i Öne
kin,En pektör Hikmet Boz.k.urd 
artırma yedi günün önemi ve 
yerli ürünlerimiz karşısında 
ödevlerimiz üzerine verdikleri 
söylevler sürekli alkışlarla kar
şılanmışbr. Bunun arkasından 

yerli malı marşı söylenere 
çarşı içinde bir gösteri gt: cişİ. 
yapılmıştır. Akşam H. E. de 
k 01 avukat Mit.at 
Turanlı tarafından bir söy-
lev verilmiştir. Şehir baştan 
b~ bayrak ve düvizlerle süs
lenmiş ve bir çok mağaza vit-
rinleri yerli mallarımızla dona
dılmıştır.Kahvelerde ıhlamur ve 
adaçayı içilmekte, üzüm fındık 
ve incir kullanılmaktadır. ilimize 
bağlı Eğriköy ve Muradiye 

öylerinde de artırma törenleri 
yapılmış ve okullarda yerli mal 
ve artırma üzerine konferans
lar verilmiştir. Orta okulda bu 
komuya ait bir müsamere ve· 
rilecekHr. Halkın ilgisi, kuru-

n çau ması hepimizin üze· 
,. de derin izler bırakmışbr. .e Yapılmakta olan • ler ü.ı.~ 

~ınde konuşmalarda bulmıın -
ardır. Artırma . - -
bütün ögw ret· ~el . ~un 

eri Adam 
!lm'!:ZZ~Z:Z~~'ZZ.ZZJrZZZZ7.7..71J 

ım ış erının 

verini ekonomi kom an 
teşkil edecek, Banka, yerli 
satan tecim erler paznt: ye, feri 
çocuklar tarafından incel~e· 
cekti_ 

BiR KONFERANS 
lkevi konferans 

8 Dr. Şevket tarafın-
d '"Zefıü.rı gazfaroan kor.un-
ına. ko üzeri olgun bir 
konferans ·ı . . ven mıştır. Konf~ 
ransta · çır çok yuddaş b hm-
ınu gösterile,. mask~ kavu• 
çuk elbiae. ve _ . • 
biiyük biF ilgi g~z tec~ube2ermı 
dinlemişlerd· gomıuş ve 
f ır. Bu faydalı kon· erans ü h 

d ç gun daha devam ce . 

DAG GE1JNTILER.I 
y-~ayıo ilbay M rad Ger . 

·ı . yardı rı ve içten 
:.~~~ile kurula '"Dağcılar 
A.AWlU dördüncü gezis" · 
~O~ metre yüksekliğindeki 
Y·~~sa dağına yapacaklardır. 
uı:uyüşe bir gün önce çıkıla

cafc. ~ece. " Pomnk ,, köyünde f eçırılecektir. Gezi için gere-
en hazırlık tamamtanmı~r. 

8 .u güzel spor muhitte çok il
gı uyandırmakta ve üy.esi gün 
feçtlkçe çoğalmaktadır 

Arttırma baltası 
Artırma yedi günü için ar· 

fırına kurumunun hazıtladığı 
Proğram düzgün bir şekilde 
tatbik edilmektedir. Evelki gfüa 

Bo da , 
Yapılan Satışlar ~ 
~ı... 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
197 T Debbas 10 50 13 
192 Albayrak Ti. 11 75 15 50 
177 S Süleymano 11 75 14 50 
173 S Celardin 12 50 13 50 
150 H. Z. Ahmet 12 50 12 50 

79 H. Alanyalı 11 75 12 
70 H. Alyoti 12 14 
70 inhisar id. 6 50 1 25 
43 y 1 TalAt 10 50 13 
41 Beşinci Z. 12 25 13 25 
23 H. Alberti 13 25 13 25 
12 Ma. Ba. ko. 11 50 11 50 

1227 Yekun 
67863,5 Eski satış 

46909,Sl Umumi . atış 
i cir 

Çu. Aha 
2020 K. A. Kazım 

Para Piyasası 
16-12-1935 

Alı 

Mark 50 10 
fsterlin 616 50 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 75 05 
Bclga 21 
İta1yan lireti 10 10 
İsviçre Fran. 40 50 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Av!tr. Şilini 23 50 

Satı, 
50 62 

619 
8 30 

79 65 
21 2.5 
10 17 
40 75 
85 
5 27 
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eş ur bir 
aydu lar 

merikan 
tara ından 

gazetecisi 
öldürü dü 

e vyork(12 i k kanun) 
Gangesterlerin amansız düş

manı olarak sayılan meşhur 
Amerikan gazetecilerinden Wal 
ter Ligget Mianeapofis şeh
ri de bir I1aydot ~efesi tara
fından vahşiyane bir souktrnn-

M. Liggtt 
lılıkla öldürülmüştür. Walter 
Ligget birçok gazetelerin sa
hibi olup Gangesterler a ley· 
runde en şiddetli neşriyatta 
bulunmakta idi. Onun giriştiği 
amansız savaştarı hiç örr eski 
ve yeni Gangesterin kurtul
masına imkan yoktu. ~a ai-
leyh, anun harici olan adam
ları seçim kavgalarında kula-
nan siyasal adamlara da tariz
lerini, hücumlarını tevcih et-
mekte idi Böylece b:r ço 
yazılannda Ohyo ge el ilbayı 
Olsonun faaliyet ta?zfamıı ifşa 
edilmiş, çok ağır bir iman kul
lanılmı~ . 

Walter L·gget, Ohyo ilbayı
m haydut çeteleı inin baş anı 
olmakta uçlamıyordo: Fakat 
eski alkol kaçakçılarından mü-
rekkep bulunan " A. Z. Syndi
cate ,, sayesinde Minneapclis-
teki durumuna inkişaf ettirme
ğe muvaffak olduğunu kayde
diyordu. A. Z. Syndicate'ın 

adamJan kumarhane!er e eylen
ce yerlerindeki kadınların 

kontrollarını kendi Üzerlerine 

almak istiyorlardı. Bu maksat
la iğrenç faaliyetleri W alterin 
yazılarında P.n şiddetli hücum
Jar la karşılanmakta idi. Kendi-
sine yığm yığın tehdit mektup
ları gönderilmişti. Minneapoli· 
sin n fihim barlarıyla, gece 
kutularının direktörü olan Myer 
Suldberg son günlerde kendi
sini ziyaret ederek aleyhlerin-
de yapılmakta olan neşriyabn 
kesilmesini rica etmişti. 

Ne bu tt!hditler, ne de rica
lar tesirini göstermedi. Walter 
Ligget hiç birine aldırış etmedi. 
Hatta cinayete kurban gittiği 

günden bir gün evvel, geçen 
Pazar günkü "American,. mec-
muaınndan: "Ben her şeyi bek
lemelıteyim.11 dfyordu. Maruf 
gazeteci, geçen gün karısı ve 
küçük kızıyla birlikte evine 
dönmekte idi. Noel hazırlık
larım tamamlamak için bazı 
şeyler almışlardı. Walter:n oto~ 
mobili durunca arkadan gelen 
bir otomobil de durdu. içinden 
iki şahıs çıktı. T abancılaımı 
Walter üzerine boşalttılar. Ca
niler kaçarken hayretten ve 
tees ürden ne yapacaklannı 
şaşırmış olan M~dam Walterle 
hızı yerde yatan cesed üzerine 
eğ:ildiler. Gangester düşmanı, 
aldığı yaralardan ölm~ş bulu
nuyordu. 

Cinayet o kadar büyük he
yecan uyandırdı ki Ohyo valisi 
bile Valtere karşı kinini unu 
tarak canilerin derhal yakala
nacaklarını söyledi. Polis A. Z. 
Syndicate'in elebaşılarından 
Myer Şuldberg ile Izador Blum
feld ve Kid Canni yakaladı. 
Miss Valter Ligget canilerin 
Myer Şudberg ile İzador Blum
feld olduğunu söylemiş ise de 
Şadberg ayni saatta başka 

yerde olduğunu isbat ettiğin

den serbest bırakılmıştır. Kid 
Cannm da serbest bırakılacağı 
zannediliyor. Polis iki caniyi 
meydana ç.ıkarmağa çalışıyor. 

• • 

Sahile 7 
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Bir Ya udi ızı, sevdiği gençle 
Ev enemed;ği için intihar etti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, "Deyi Ekspres11 den: 

Bundan bir müddet evvel Lon
draya hicret eden ve çok gü
zel bir Alman yahudisi olan 
Frölaym 1-lerthe Waltler, Lon
drada Linden - Gardens' deki 
ikametgahında bir oda içinde 
ölü olarak bulunmuştur. Önce 

/<.l!ıuli.sim uyuştarucu zelıirla le. 
ı1/diill'll Frö/ay11 Valtler 

bir cinayet hissi uyandıran bu 
vak'a, zabıtanın eline geçen 
bir mektubta bir intihar ha· 
disesi olduğu anlaşılmışhr. 

Mektupta yalnız: "kendi is
teğimle intihar ediyorum, 

dan başkası mesul olmamalıdll', 
denilmektedir. Bu hadise ince· 
lenince, altından bir"Roaıeo ve 
Juliet ,, faciası çıkıyor. Frolayn 
Herthenin akrabasından mister 
Rudolf yeğeni in ölümünü ha· 
zırlayan sebepleri şöyle anla
tıyor: 

- " Frolayn Walter, yirmi 
dört yaşmda genç ve çok 
güzel bir kızdı. Hambtırg'ta 

sanayi nefise mektebine devam 
ediyordu. Walter mektebe de
vam ederken bir Alman gen-

•• 

u 

cile tanışarak onun evlenme 
meselesinde savurduğu vaaUara 
inanmış ve kendisini yarınki 
evine bağlıyacak ümitlerin ar
kasına düşmüştür. 

Almanyada yeni rejim bir 
müsevi lozile bir Alman g ... n· 
cinin evlenmesini imkansız bı

rakınca Wafter, Alman olan 
nişanlısma çok acı sözler söy• 
)emiştir. 

Almanyada yahudilerin yaşa
ması müşkilleşmiş, W alter ba
na bir mektup yazarak Lon

draya gelmek istediğini bildir
miştir. Walter'in buraya gelişi 
bir müddet onu oyalamışsa da 

eski a kı kendisini daim bizar 
etmiştir. 

Netekim bir aralık bir tiyat
ro kumpanyasının Balet heye
tine dahil olmuştur. Onun mak
sadı para kazanmaktan ziyade 
meşgul olmak ve aşkını unut
maktı. 

Dün gece onun mensub 
olduğu tiyatradaki arkadaşları 
Şekisperin "Romeo ve Juliet" 
trajedisi i oy yord . Nitekim 
bu oyunu ilk defa seyredecekti. 

Romeo e Juliet oyun a 

jnliyct, Romeo'ya kavuşamadı
ğı içjn b-y-k bir teessür duyu- . 
yor ve kendisini ôldüriiyordu. 
Ne kadar acL ki yeğenim Helthe 
Walter'de öyle yaptı. Ve ken
disini öldürdü.,, 

* • • 
Zabıtanın yaptığı tahkikata 

nazaran güzel Alman yahudisi 
uyuşturucu zehirler kullanmak 
suretile kendi kendisine kıy

mışbr. Ölünün yattığı odada 
bir şi e Analin ve yirmi iki 
aded bo Veronal kapsülü 
bulunmuştur. 

Tasarruf haftası münasebetile yapılan 

günüdür ./91 O tenzilatlı sahşların son 

ihtiyaçlarınızın temini için hu f!rsatı kaçırmayınız .. '. . . . . . wtı'-H.i'ı • !°1' J' • ... ~ .~ • • 

ikramiyeli satışlarımız devam etmektedir 



Sahife e 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık 

Kışlık 
Ucuz 
Lüks 

Paltoluk la.: 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Hah Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

' ·' r~.::·· ' .. ..., ... 

s C> l3 .A.. 
Beklediğiniz sobalar gelmiştir. 

Hazır bulamıyarak isimlerini yazdırmış sayın lzmir ve 
taşra müşterilerimizin hemen müracaatlarını rica ederiz. 

Türk sanayi harbiye ve Madeniye fabrikası 

1-4 (3637) h.3 
1 

mümessili Ahmed Etem Buldanloğlu 
lzmir Gazi bulvarı 

• • .• r- .. "jıl, • • • '1: "1 f. 

:!iiiiiiii~iiiıiıiiiiiiiıiiiiiiı ....... ııi;;i;m~, 

Doktor ÇOCUK 

K 1 S k
• HASTALIKLARI ema a ır \ l\lÜTEHASSISl 

M~m~!!~tch~~a~~si Or BeLcet Uz 
Dahiliye Mütehassısı ı 11 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\·1>·1 cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

Az işitenlere mabsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

lzmir Belediyesinden: 
Dört bin yedi yüz kırk beş 

lira bedeli muhammenli Salih 

dede parkile Karakapı cadde
sinden Melez deresine kadar 
yapılacak 570 metre uzunlu

ğunda kanalizasyon işi baş sek

reterlikteki keşif ve şartname 

veçhile 3/1/936 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için üç yüz elli altı 

liralık teminat makbuzu veya 

banka temmat mektubu ile 

söylenen gün ve saatte komis

yona gelinir. 
18, 21, 24, 26 4023 (3636) 
- 18/12/935 gününden iti

baren birinci ve ikinci nevi 
ekmeklerin kilosundan onar pa 
ra tenzil edilmiştir. 

Birinci nevi ekmeğin kilosu
nun on iki kuruş on paradan 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun 
dokuz kuruş otuz paradan sa
tılacağı allikadarlarca bilinsKı. 

4024 (3635) 

Avrupa tetkik seyahatın

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

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

.__ ... 1;;,,!0 (S.7) (3601) 

·---------Göz Tabibi 

1. Sala~ettin 
fi. kgündöz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa-

nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın

da No. 81 

1-13 

Söke Asliye Hukuk Hakim
liğinden : 

Sökenirı Savuce köyünden 
lsmail oğlu Ahmedin karısı 

ayni köyden Ali kızı Hatice 
aleyhine açtığı boşanma dava

sından dolayı yapılmakta olan 
muhakemede müddeialeyha 

Haticeye yapılan ilanen tebli

gat üzerine gelmediğınden yine 
illin suretile gıyab kararının 

tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan muhakeme günü olan 
24-12-935 salı saat 9 da Söke 
asli}e hukuk mahkemesinde 
bizzat hazır bulunması veya 
vekil göndermesi, aksi takdirde 
mahkemenin gıyabında bakıla· 
cağı ilin olunur. 

4017 {3634] 

YENl-ASlR 

Sobalarınız için halis 

·~z·ö·~·ğ·ü·iCi~k·k;iı;ı~·~iCi~~·köiii·ü·;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 
-:: • - "? ı ~- •• - .v • • 

No. 10-12 F. Per
Telefon 3937 
(3508)-

Norveçyanm hıılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salı' Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••• 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

liulundurmayı unutmayınız 1 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

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

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

Bütün bu fevkallideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Doyçe Oriyantbank G 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB. 

MERKEZ! : BERLlN 
Almangada 17/i Şubes' Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçeııi 
165,000,000 Rayhamıuk 

Törkiyede Şubeleri: lST.ANBUL ve lZMlR 
Mıdırda Şubeleri : KAHİRE ve lSKENDERlYE 

Her törlö banka muaınelAtnı ifa ve kabul eder 
c .ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için ı 

en ehven ~eraitle REGJSTRRMARK satılır.• (h-1)11. 

ıa Klnunuevval ıeae 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 

Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Devlet Demiryolları Müdüriye' 
tinden: 

20/12/935 Cuma günü Osmaneli köprüsünün ripaj ameliye~ 
yepılacağından mezkur tarihte 6, 7 ve 8 numaralı yolcu trenler 

Haydarpaşa - Bilecik kısmını işlemiyeceklerdir. . d' 
Bu sebeple 18-12-35 tarihinde Ellizizden 19-12-35 taribıll , 

Fevzipaşadan çıkan 1107 ve 19-12-935 tarihinde Adanad• 

çıkan 407 ve Mersinden çıkan 507 numaralı katarlarla devıı~ 
olan 207--7 katarlara ve 19-12-935 tarihinde lzmird'!n çılc . 
1107 katara Bilecik - Haydarpaşa (Bilecik hariç) arasınd11~1 

istasyonlar için yolcu kabul edilmiyecektir. 4012 (3632) ııf 
Beher tonu Sökeden Aydın'a 350 ve Ödemişe 600 kur ,. 

ücretli buğday tarifesi 15-12-1935 tarihinden itibaren ıne' 1 

olacaktır. 14-18-20 3981 (3612) 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalıı~: 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab!1 

doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı• 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambul"" 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaıııııli 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasııı 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olıııll" 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLE~~ 
tLE RAGBET ve !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AM1 

ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

• Kabul saatleri : 10 illi 12,30 öğleden sonra 14 • 16 Y' 
kadar. 

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

" Kard~ er mo ye erı e sus eyını ••• V A t . W. F. ll. Van Der LiMiTET 

apur cen esı 'ke & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS ISE.RLOHN •apuru halen li- CENDEU HAN BıRfNCl 

KUMPANYASI manırnızda olup Anvers, Rot- KORDON TEL. 2443 
ULYSSES vapuru elyevm terdam, Hamburg •e Bremea THE ELLERMAN LINES L TD. limanımızda olup Anvers- Rot- · · -k ı kt d 

ıçın yu a ma a ır. Londra-Hull hattı terclaa - A.Wl:erO.. ~ Ham~ 10NIA vapura 17 'birinci 
bu'I' limaa'Jan için fiile: a1a- kanunda beklJemyor. Hamburg GRODNO •apatn ilk ka-
cakbr. • ve A"vemen , ... ile çıkaracaktır. onda Londra; Hwt ~e An-

HERMES vapuru 8 birinci HERAKI.F.A vapuru 23 bi- versten gelip tahliyede bu;,u-
kanunda beklenmekte olup yü- rinci kanunda bekleniyor. 27 nacak ve ayni zamanda londra 
künü tahliye ettikten sonra birinci kitnurıa kadar Anvers, ve Hali için yük alacaktır. 

Rotterdam. Hnmhurg ve Bre-
Burgas - Varna ve Köstence men için yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI 
limanları için yük alacaktır. American Export Line FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

ORESTES vapuru 16 birinci EXARCH vapuru 15 birinci kanunda Livcrpool ve Svanse-
kanuada gelip 20 ikmci ita- kananda bekleniyor. BostOB, adan gelip tabliyede buluna-
nunda AnYera-Rotterdam-Ams Noıfo1k we !Nevyork için Yük caktır. 
terdam ve Hamburg limanları alacaktır. N 20 k 

EXAML:LIA vapuru 17 bi- FLAMINIA vapuru il içia yük al&caktır. r-

SVEN SKA ORIENT UEN rİıltcİ kanunda be\leniyor. or- lkinunc!a gelip Liverpool ve 
folk ve Nevyork için yük ala· Glaskov için yük alacaktır. GOTLAND motörü limanı-

_ _. ı R caktır. DUTCHE LEVAT LIN mız.oa o up otterdam, Ham- EXCHANGE vapuru: 22 
burg, Danimarka ve Baltık 8 ci. Kanunda bekleniyor, MILOS •apuru 16 ilk ka-
limanları için yük alacaktır. Norfolk ve Nevyork için yük nunda Hamburg ve Bremen· 

ERLAND motörü 14 birinci alacakbr. den gelip tahliyede bulunacaktır 
kanunda beklenmekte olup EXiLONA vapuru: 26 Bci NOT : Vürut tarihleri, va-
yükünü tahliye ettikten sonra Kinunda bekleniyor, Nevyork purJarın isimleri ve navlun üc-
Rotterdam, Hamburg, Dani- için yük alacakbr. retlerinin değişikliklerinden me 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

n. 3778 

Şaibe: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

rT!YJ.ZZ:ZZZZZBZ7ZJl'ZZ.KZD'B !CJ!'ZD~ 

Kiralık yalır 
Güzelyahde 1056 No: yalı 

uygun fiatle kiralıktır. akinci 

belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mli· 
racaat. 

~ 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. • fa eczaneli 

marka ve Baltık sahilleri için ARMEMENT H. SCHULDT suliyct kabul edilmez. 
Hamburg yük alacaktır. 

NORBURG vapuru 30 birinci SERVİCE MARfTıM ROUMAİN lcinunda bekleniyor. Anvers, 

ş) H
1

: ...... --,... ... ~ 
(3530) 5-15 

z7.zzrJ.xzrJjrzy.z:z:.:ma:zıwnz -'llfJni_ . Bu yağ başka yerde satılmaz 

PELEŞ vapuru 18 birinci Rotterdam ve Hamburg için 
kcinunda gelip 19 birinci ki- yük alacakbr. 
nunda Malta, Cenova, MarsiJya DEN NORSKE Middelhavslinje 
ve Barselonaya hareket ede- (D/S. A/S Spanskelinjen 
cektir. yolcu ve yük alır OSLO 
NIPPON YUSSEN KAISHA BOSPHRUS vapuru 16 bi-

kumpanyası rinci kinuncla bekleniyor.Diep-
• '!"OYOHASHl vapuru 14 pe Te Norveç limanlanna yük 

hırınci kanunda Singapor,Şang- alacaktır. 
hay, Kobe, Moji, Osaka ve Jolmston Warrea Linea 
y okobama Jimanlan için yük Lİ•erpool 
alacaktır. " JESSMORE ,, 14 Birinci 

1 Kanunda bekleniyor, Liverpol 
lindaki hareket tarihlerüe ve Aaventen ylik çıkarıp 8ur-

navlunlarda1'i değifikliklerden gu ve Köıtence için yük ala· 
acentemiz mes'uliyet kabul et- cakhr. 

lllez. Vapurların isimleri, Jelm~ 
d Fazla t~fsilat için ikinci Kor- tarihleri .ve navlun tarıfelerı 

onda Tahmil ve Tabliye binası hakkında hiç bir taahhüde gi-
arkaaaoda 72-4 numarada rişilmeL 
FR~TELU Sperco vapur acetı- N. V. Vl. F. Hanri Van Der 
talıi'ına naüracaat edilmesi rica Zee 4 Co. 
olunur. BiriDci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Cay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,. denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan ricuda mazar• 
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf-
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karp büyük bir 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
llehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemenı fabrikaları mümessili 

Peıtemalcılar 77 - 79 
Tel. 3233 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile bqka çeşit ye
mek baharlanm1Z1, birinci 
kalite çamatır ve badana 
çiTidini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve ç~e" suyunu firmamızı 
ta11yaD ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Neatle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermia) ıaç boyalannı bizden arayııuL 

Bütün Tiirkiyede tanmmış ve denenmif (Arti) klllllaf boya
larının genel sahş yeri yahıız depomvzclur. 

1 

Türkiye 
Halkının 

Of o 99 U 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

010 ıooü 
ayni hükmü veriyor 

1 •••••••••••••••.•••••.•••••.•..•.... . . 
• 

1 

. 
• . . . • . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . daima en . . . -. . . . 

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

Telefon : 3882 

lzmir defterdarlığından: .. 
Eski gümüş mecdiye ve aksammm 1 Şubat 935 tarıhınden 

itibaren herhangi bir kıymel1e mübadele vasıtası olarak kulla
nılamıyacağı 2257 sayılı kanun mucibince ilin edilmişti. • 

Müddetin hitamına az bir müddet kalmış olmasına mebnı 
halkın yedinde mevcud bulunan eski gümüt paralar malsandık
ları vasıtasile gerek vergi borçlanna tediye ettirilmek ve gerek 
11-7-935 tarihinde tamim edilen S4 kuruş üzerinden milbayaa 
ediimesi maliye vekaletinden biJdirilmiştır. 

18-19 4018 (3633) 

1 
J 

1 

Daima 

TRAS - . 
'BIÇAG iNi 

// 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyaları 
İNGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlannda hazırla- Jw

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamea ul 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki ta~ re9k 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temm edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle d~ 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir Def terdarlı~ından: 
lssısının vergi borcundan otürü tahsili emval yasasın~-~ 

haciz edilen Ahmed ağa mahallesinde Kemeralh. s.o-.
kiin 134 sayıla dükkan tarihi ilindan itibaren yır!Dı _ w:.-: 
müddetle sabhğa çıkarıldığından pey sürmek ıstiJI • 
Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

890 
(
3
c..n 

3-8-U-18 3 .,., 



Sahife ıo 

• 

1 

Baldvin ve Lavalın önemli söylevleri bekleniyor 
........................... ...,._._ .......... ... 

va 
ar s 

amarasının dünkü toplant Sında bir çok say 
p anı hak ınd izaha istiyen ir çok sorula 

vlar ükllm t 
sormuşla d r 

Paris 16 ( A.A ) - Bu sa
bahki gazeteler, lngiliz kabine
sinde Lava! - Hoar planı dola
yısiyle vukua gelen çekiş ı e
lerden bahsetmektedirler. Lon
dradan gelen telgraf haberle
rine göre bir çok bakanların 

Sir Samuel Hoarm ltalyaya 
karşı fedakarlıklarda bulunmak 
hususunda kendisini pek ziya
de kaptırmış olduğu mütalea
sında bulunmakta berdevam-
dırlar. 

BALDVINLE HOARE'IN 
MÜDAFAASI BEKLENİYOR 

Avam kamarası müzakere

lerinin neticesi ne olacağı 
hakkında tereddüde mahal 

yoktur. B. Baldvin ile B. Hoa
rin planlarını cesurane bir ener-
ji ile müdafaa etmeleri bekle
nilmektedir. 

toplantısını sonraya bırak•11 

bergiteler komisyonundaki lo' 
giliz delegesinin durumu bak' 
kında da bir soruyla karşılar 
mıştır. Buna cevap olarak dl 
tehir karanmn komite başkaP 
tarafından teklif ve diğer biİ' 
tün delegelerle Mrlikte lngi~ 
delegesi tarafından da kab 
edildiğini bildirmiştir. ., 

FRANSIZ SAYLA VLAr
KURULUNDA 

Paris, 17 (Ö.R) - Yarı1I 
sabah toplanarak ltalyan - tfB.: 
beş anlaşmazlığının halli işitıl 
ele alacak olan Uluslar so5' 
yetesi konseyinin toplantısııı' 

Sa11111rl lloaıe. 8. l m•ol'la gö.di~iilkw dan önce bu akşam başbak•11 
başbakanın sonunda muzatfer bir kabine top- B. Laval ıaylavlar odasıod• 
olacagw ı zannedilmektedir. Jantı yapılması d · h kkı d · bit 

ış sıyasa a n a ıza TOPLANTI OLMADI düşünülmekte- e' 
L , 16 (A A) B dir. vererek ltalyan - Habeş mkest , 

onara · - u sa- Londra 16 (A. lesinde Fransız görüş no "~ 
hah bildirilen kabina toplantısı A) _ Bugün B. Lava/ Eden ve Madriaga ile gbıüşürken ıının ne olduğunu anlatac~b· 

Paris gazetelerinin Londra olmamışsa da bakanlar arasın· başbakanlık dairesinde büyük makla beraber Paris barış Başbakan B. Baldvin her özel ve ıimdilik bir az karışık gı 1 

aytarları lngiliz kabinesi erkanı da görüşmeler olmuştur. Bu bir faaliyet g-örülmüştür. Bir planı hakkında hükfunete bir · durumda takip edilecek mua- görünen durum üzerine biraı 
arasmda ihtilaf mevcud oldu- görüşmeler başbakandan başka çok bakanlar B. Baldvin ile çok saylavlar izahat istiyen mele yolunu tayin etmenin ışık serpecektir. 
ğunu söyJiyecek derecede ileri Eden ile deniz bakanı, Sü ba- görüşmek üze e bu daireye sorular ,,surmuşlardır. Uluslar sosyetesine düştüğünü, Paris, 17 (A.A) - B. Le"'' 

kanı ve Ekonomi bakanları iş- gelmişlerdir. Bununla beraber Bir işçi saylav, hükumetin lngiJiz hüktimetinin • durumuna im bu akşam saylavlar kurll' 
gitmemekle beraber bir çok 1 d h · · w · h kk 

0
d• 

tirak etmişlerdir. gazete haberleri hilafına, ka- ltalyaya kar"ı tatbik edilen gelince 26 Eyltilde Fransaya un a arıcıg sıyasa a ı . nazırların plana müzaheret et- f k k k Y v • •• 1 b .. ··k bit 
Bundan evvel A ri a yü se bine bugün umumi bir toplantı berkitelerin ileride nerede gönderdiği nota ile tasrih edil- verecegı soy eve uyu . 

meğe mütemayil olmadığını komiseri Falter başbakanla gö- yapmıyocaktır. olursa olsun çıkacak herhangi diğini ve 30 Nisanda gazete- ehemmiyet atfedilmekt~dı~ 
&ayliyehilecek yaziyette olduk- rüşmüştür. AVAM KAMARASINDA bir taarruza kartı da tatbik ler tarafından neşir Ye ilin Şimdiye kadar Habeş ihtıli 
larını bildirmektedirler Bugün öğleden sonra ve ak- SORULAR edileceğini, mesela Avusturyaya edilen bu notaya ilave edilecek laakkmdaki Paris itilafına ııs"' 

Zecri tedbirler tatbiki taraf- şam Avam kamarasında diğer Londra, 17 (Ô.R) _ Avam veya Ren hududuna karş! bir bir ıey olmadığını söylemiştir. arız olan B. Heryonun bir bu~-
tarı olanlar sonuna kadar baş• görüşmeler olacaktır. Yarın sa- Kamarasında, dünkü celse taarruz halinde kurcalanaca.ğını B. Baldvin, bergitelerin ağı~ ran çıkmasına mani olmak içil 
bakana karşı şiddetle müca- bah, yani B Edenin Cenev- gündeminde dış ~ıyasa ıle Fransa)'& bildirip bildirDediğini laıtırılmaşı ile uğraşmak üzere daha az itilafgiriz davranacai1 
dele edeceklerdir. Maamafih reye hareketinden evvel tam ilgili hiçbir mesele yazılı olma- sormuştur. toplanmağa çağırıldığı halde söylenmektedir. " 

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

Laval itimad · stedi Bunda bir sır var! 
Parlamento B.Lavala 252 uhalif 
Reye karşı 304 
Paris 17 (Ô.R)- B. Lavalin 

söylevinden sonra, dış siyasa 
üzerindeki istizahların münaka
şası için hükümet 27 ilk kanun 
cuma tarihini teklif etmiştir. 

itimad reyi verdi 

B. Laval demiştir ki : 
- Lazım gelen izahatı ver

dim. Parlamento tasvip etmi
yorsa benı devirir ve Cenevre
ye başka bir dış bakanı gider. 

Sosyalist Lideri B. Levi 
Blum bu fiki rde olmadığmdan 

bir istizah takriri vermiş ve 
hemen münnkaşasım istemiştir. 
Öğleden sonraki celsede B. 
Laval bu takririn münakaşası 
için de 27 ilk kanun tarihini 
teklif elti. B. Balum böyle 
uzak bir tarih teklif edilmesine 
hayret ederek: 

"Bilakis başbakan meclisin 
müzaheret.ine y.annrak Ce
nevreye gitmek için hemen mfi .. 
zakereyi kabul etmeli idi,, dedi. 
Ve meclisin, Uluslar konseyi 
kararını vermeden önce arzu
sunu bildirebilmesi için 20 ilk 
Kanun tarihini teklif etti. 

RADiKAL P ARTISı 
SAYLAVLARI 

Radikal partisi adına kürsü
ye gelen B. Pierıe Cot da de
di ki: 

Burada herkeB barış ister, 
fakat bunu• için düşünülen 
çarelerde ihtilaf vardır. Keza 
te~avüzü takbih etmekte mec
lis birliktir. 

JJ. /.a val 
Radikal partisi adma, hatip 

Cenevrey:er giden başbakanın 
gelecek Cuma meclis tarafın
dan tasvib edilmeden önce bir 
taahbüd altına girmemesini is
temiştir. 

Komünistler adına B. Pery 
B. Blumu tasvib etmiştir: 

BAŞBAKANIN Fl~RI 
TASVIB EDiLiYOR 

Bazı hatibler teklifleri Ce
nevrede konseyin tedkik ede
ceğini. ve önceden karar ver
~enin ona saygısızlık olacağını 
ileri sürerek başbakanın likri
ne iltihak etmişlerdir. B.Laval 

tekrar kürsüye çıkarak demiş
tir ki: 

Bütçenin izahalsız kabul edil
mes;ni istemed ğimden sabahki 
izahatı verdim. Faltat dış ba
kanı şerefsiz bir şekilde Ce-
nevreye gitmeği kahul edemez. 
Zaten tekliflerin lngilizlerle~ 
birlikte hazırlandığı unutuluyor. 

.Bunun için münakaşayı redde-
derim. Sabah verdiğim izahata 
aykırı bir siyasa yapmıyacağı
mı temin ederim. 

i. Leer Blum şimdiye kadar 
tarih meselesi üzerinde ürltmüı-

, 
projesin• Mussolini lngiliz - Fransız 

Neşrinden evvel öftrenmiş 
Londra 17 (Ö.R)- B. Eden tarihindeki milzakerelerdelJ 

Avam kamarasında bir suale sonra bir kabine buhranına .~ 
cevap vererek son Fransız-in- yahud Samuel Hoarın istı 

1
, 

g iliz tekliflerinin Romaya 11 edeceğine inanılmamakta O 

kanunııevvelde, Adis - Ababa duğunu bildiriyor. 
hükumetine 13 kanunuevvel sa- Samu.el Hoarın kabine tar•-
bahı ve Cenevreye de ayni gün fından tasvib edilmemesi ınulı: 
ik indi vakti tevdi edildiğini t ..:mel değild r. Barış teklifJer' 
söylemiştir. hakkındaki fikirlerde pek ~~ 

Sual sahibinio, bu tebliğin değişiklik mevcud o(ına1' 1 

aynı zamanda yapılmamış ol- beraber, temayül hükiirI'e
1
: 

. d t J masma hayret göstermesi üze- te karşı daha az şıd e 
r!ne Eden demiştir ki: bir hattı hareket itlihaı10' 

- "Tek lifler aynı zamanda doğrudur. Zira hükumetin pel" 
ıi:Önderilmiş, fakat aynı zaman- şembe günü yapacağı be)'~: 
da alınmamıştır.,, natta, ltalyanın petrol arnbB 

11 Edenin bu sözleri heyecan- ğosunu içtimnabı imkansız ba • 
lar uyandırmıştır. Çiinkü Mus·· neticeler ile bir harb hare"~: 
solini resmiğ tebliğler komite- telakki etmek niyetinde oldu$, 
sinin toplantısından evvel tek- ve hükumetin milletler ceıniYtfl 
liflerin ne olduğunu öğrenmiş, tine müzaheret için icabed~t• 
fakat Adis Ababa ile Cenevre kollektif hareketin temin ed• 

1 bunları toplantıdan sonra öğre- miş olduğuna kani olmadığı" 
nebilmişlerdir. bildireceği anlaşılmaktadır. ~ 

Londra, 17 (A.A) - Royter şartlar içinde kabine son ~fı 
Ajansının aytarı, Mesul parla- uzlaşma gayreti yapmakta ba 
mento mahfellerinde 19-12 Bay M nssolıni bulunuyordu. ,,, 

································································································································' tü. Fakat münakaşa başka ma-
hiyet aldı. Hükumet siyasasmm 
tasvibini istiyor. Cenevreye gi
derken açık kart almak istiyor, 
bünu reddederiz. 

Teklif reye konulunca, hüku
met 252 reye karşı 304 reyle 
ekseriyet kazanmıştır. Bu 52 
reylik ekseriyet, geçen ekseri
yetlere niıbetle pek azalmıtbr. 

ljapon Generalı Çigade" 
ni öldürecekler miydi?. 
Tyen Çin 17 (Ö.R) - Kuzey cihetindeki kuvvetlere kuBlafJ~ 

etmekte olan Ja~n geoeralı Çigadenin yerine yakın bir yer 
bir bomba patlamış, oradan geçen bir yolcuyu yaralamıştır. 


