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ımtihan ............. Adis···:···Abeba····bi;······;;f e~de;·· .. ı;aı;sedif O;:· .. ·R·;s-
uıuslar ~osyetesi K R S d I il li I 
şi~?~ bir imtihan assa ve as eyum or u arı er yor ar 
geçırıyor ..• 
birA.ı:·~:~~~:d;~:;,:~'.·m· , •• ; T akaze nehrini geçen bir. Habeş ordusu merkezi Aksumda 

. Yer~ü.z~nde barıtın tutuna- B 1 1 1 h bb •• • • 
- ~~;ı~::.,~~· b.~k:k;oı~:.~~:~~ u unan ta yan sağ cena ını çevirmeye teşe us etmıştir 
d!gıne gore, bu denenç insan
~ıg!n n_ıukadderahnı yakından 
ılgılendırebilir. Zira Uluslar BU KOL SIRE MINTAKASINA KADAR SOKULMUŞ BULUNUY()R.IMPARATOR CEPHEDEN AYRILMIYOR 
~osyet~sinin yaşatmak istediği 
ıdeolo1ıye bel bağlıyan millet
le.r orada bir tek ölçünün ha
k!m olabiJeceğini dütünmüşler
d!.r ... Bu. <Hç.U, milletlerin büyük 
küç.uk, den veya geri oluşla
nna göre değişecek olduktan 
ıonra Uluslar sosyetesinden 
beklenen müşterek güven işi 
de koskoca bir hayalden ileri 
~~çemiyecek demektir. Böyle 
b:.i~ttiu.~un gerçek anlamıyla 
l ti gı hakikat odur ki mil
e er ke d. tiv f n ı varlıklarına, haya-
~ naen aatlerine dokanan da

~,8rda Uluslar sosyetesinin 
n°cı uz Ye müdahalesine değil 
'; ece kendi kuvvetlerine, k tt~~ek meapaatleri koruyan 
b:UllleZonlara dayanacaklar, 
edil 

118 ~nc:la var olduğu iddia 
il .ea "llJ8Uçların göz.bağından 
leend' leçaıediğini d!işünecek-

r ır. 

An! bGyUk tehlike de bu 
aıüzmın flveasizliktedir. Ulus
lar •097eteslma bG)'Gk bir 
devlete ka1fl aldığı zorlama 
t~d~irl~~e, Habeı davasıyla 

· hıç ilgili olmayan memleketler 
de ittirlk etmek ıuretille mad
diğ bir çok menfaatlerini feda 
etmiflerae, bu fedakarlığı mün
hasıran Uluslar sosyetesinin 
Yaşatmak istediği ideal duruma 
b~rmak için yapmışlardır;Harbı 
,ır vasıta olarak kullanmayı 
tıddetle reddettiklerini uluslar 
pdaktını milletlerin dış Ügilerini 
ı are eden b. 

b k ır arsıulusal ka-
~u? . n müne koymak istedik-
krını 

1
rCSstermitlerdir. Halbuki 

anun ann bü .. k k 
gin fakir . yu üçük, zen-
k d • ihnı veya cahil bak
ın a ayrı 

biki d.. .. ayrı şekillerde tat-
hir uş~nülemez. Şimdi böyle 
h garıbe ile karşılaşılırsa 
b~nun barış davasında kötü 
ır mA b k . ase a olmasından endişe 
k~dmek zordur. Gerçe bugün-

u urumun büyük tehlikeler 
::~·~_ığı ?1~Ydandadır. Zorlama 
I ırlermın petrola teşmılini 
laf yanın bir düşmanlık sebebi 
Bayacağmı iddia edenler vardır. 
k u bakımdan barış davasını 
b~tarmak için daha korkunç 

. ır ~barba sebebiyet vermektetı 
çe.kınmek tabiiğ görülehilir. 
Yıne denebilir ki büyük bir 

· milletin atılmıı adımlar kartı· 
ıında onurunu düşünmek zaru-
r.~tleri vardır. iş böyle düşünü
lurse Uluslar sosyetesinin çer-

• Çevelediği ideal cansız kalmağa 
mahkumdur. Bu o demektir ki 

· büyük de•letlerden her hangisi 
}'arın baıka bir aaldırışta buluna
cak Ye baıı emri vakiler yarat
llTtış olacak olursa onun onuruuu 
"korumak için Uluslar sosyetesi 
kendi yükenlerini son haddine 
kadar tatbik etmekten çekine· 
cektir. Yani sosyete bütün nü
hız ve kudretini ancak sözünü 
geçirebileceği küçük uluslara 
karşı tatbik edecektir. Dün 
C:enevrede baılıyan görüımele
rın ıonucu b6yle aakat bir dü
t\inceyi kuvvettendirecek sonu~
~ra vanraa Cenevre içia iflas 
d oruau çalanmıı demektir. On-

an. ~nra da milletler arsıulu
sal ılgilerde kendi kuvvetlerin-
den baıka hak ve kanan tant
mıyacaklardır. Hiç olmaua JCl
•enaialiji içten duyacafdar. da-

Adis-Ababa, 18 ( A. A) -
Dün akşam buraya Italyanlarm 
T ekaze suyu bölgesinde bir 
hezimete uğradıklarına dair 
Romadan heber ıelıniştir. 
Habeşler, suyun kuzey kısmın
da önemli bir zafer kazandık
larını iddia ediyorlar. Italyan
lar ricat etmekte ve Ras Kassa 
ile Ras Seyyum'un kuvvetleri 
tarafından kovalanmaktadırlar. 

Hükumet bu haberleri ne 
teyid ne de tekıib etmektedir. 

HABEŞLER TAKAZE 
NEHRiNİ GEÇTİLER 

Londra, t7 (A.A)- Ce-

lere göre iki Habet ko
lu' Takaza nehrini geçe
rek lfalyanların llerı 
mavzllerlne hUcum et
mı,tır. Bu kolların birisi 
gecenin karanh§ından 
istifade ederek bu ayın 
on be,ınde nehri vmal
tlnlsot yakınlarında geçe 
rek ltalyanlara baskın 
y. pmıştlr. Bidayette ltal
yanlar şlddetll bir mlt
ralyoz ateşlle Habeşle
rin taarruzunu bir mUd-

takviye kuvvetlerl almı•
lar ve Habetlerln taar
ruzunu k•rmı,ıaırdır. 

Habeş Jmpa1ator Haile Selasiye 
u/ku gözetliy.:Jr 

lT AtY AN SAC CENAHINI 
SARIYORLAR 

Öğleden sonra yirmi tayyare 
ve tanklar Habeşleri daZıtmışlar 
ikinci bir Habeş kolu ise bu 
noktadan yüz kilometre kadar 
öteden ve Aksumun garbından 

hava kuvvetleri mlisademeye 
giri9mi9tir. Bu mlaademeaia 
neticesi henüz 6ğrenilememiıtir. 
Adiı-Ababa 18 ( A.A ) -

imparator bu yakınlarda Adis
Ababaya dönecek değildir. 
Ordu sürekli bir barba hazır
lanmaktadır. Çok miktarda le
vazım, ilit ve edevat ve gaz 
maıkeleri sabn alınmak için 
münakasa açılmııbr. 

iMPARATOR CEPHEDE 
KALIYOR 

Adis-Ababa, 18 ( Ô.R ) -

Fransaya kartı derin bir hot· 
nutsuzluk uyandırmıı olup yan 
reımi çevrenler bunu güçlük.le 
gizliyebiliyorlar. 

Bir çok çevrenler lngiliz bl
kümetinin Parla projesi hak
kında hakiki duygusunun ne 
olduğunu anlamağa çalıımakta
dırlar. 

Zannedildiğine aykın olarak 
Necaıi Adis - Ababaya dönmi
yecektir. 

Burada büyük bir hareket 
hazırlığı devam etmektedir. 

,....,,... '"'""'ii't?:' 

Takazze nehrini geçmiş ve ş· _, L-ı-- " -'~'- 1.·•~ı- d. L t' -ltalvan nçaklan /lataından SO!l günlerde bombardıman edilen Oou şehri ımıu t:eprıa1uıe eon~mn ,~an yar. uncı fCllVVt', ıerl 
nub cephesinde mUhlm det durdurabllmı,ıardlr. merkezi Aksumda bulunan Ital· Reımi çevrenler timcliki tartlar Hlikumet 5000 matara, 5000 
hiç bir hareket yoktlır. Sonunda yirmi kllomet- yan ordu:1unun sağ cephesini içinde, bilhaua Paria teklifleri dizlik, 1200 kemer, 2000 örtl, 
Buna mukabll flmal re kadar geride bulu· çevirmeye teşebblis etmiıtir. esası Bsttlnde, biç bir uzlaşma 11000 sefer çantası ve yüzlerce 
cephesinde ltalyan men- nan Dlmbeglna geçidine Bu kol Sire mıntakasına kadar llmidi olmadıj1m bildirmekte- kazma, biçak ve balta tedariki 
balarından çıkan haber- çekllmı,ıerdlr. Orada ıokulmuş ise de evveli ltaJyan dirler. lnğiliz - Fraıwz projeai icin bir münakaıa açmııbr. 

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

Manisada antikite işleri B E~nı~: ~aftasl münAb~le 
. . .. . . . . e a a·yarın n ara 

Manısa muzesının zengın eserlerle Radyosunda söylevi 
Dolması için çok çalışılıyor ••.. 

TURiZM BAKIMINDAN 
ISPIL DAGI ÇOK ÖNEM
LiDiR. BURADA CiD
DEN ÇOK CÜZEL VE 
ŞAŞILACAK MANZARA
LAR YARDIR ••• 

Manisada yapılmakta olan 
· Antikite Müzesi için Manisa 
llbaylığının daveti üzerine ora
ya gittiğini ygzdığımız lzmir 
Antikite Müzeleri direktörü 

Salibittin Kantar geçen gün 
dönmüş, dün kendisinden ya
pılan iıler hakkında malumat 
almağa giden mubarririmize 
şu izahatı vermiştir: 

Manisa sayın ilbayı bay Mu
rad Germen, antikitelere çok 
önem vermiştir. Bu tarihsel ve 

mühim işler üzerinde derin 
bir aşk ve ilgi ile çalışmakta
dır. Yalnız Manisada değil, 
llbaylığın her tarafında araş
tırmalar yapılmakta, her gittiği 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ha uyanık, daha tedbirli ve her 
güa biraz daha kuvvetli olma
nın ıafmaz bir zaruret olduiunu 
anhyacaldard1r. 

liJ•Vk.•1. ••J.at::n 

Manisada Muradiye camıi 

ve teftit ettiği yerlerde, en 2 - Elen: Elenistik. Oreko10men. 
uzak kamunbaylık ve izbe köy· 3 - Romen, Bizans, Selcuk. 
1 b ki k 4 - Şövalı•I', Osma11lı, 
ere, uca ara varıncaya a- Eti devri 
dar antikite izerlerinin tesbiti 
ve onların muhafazası için ge
reken tedbirleri almaktadır. 
Manisa gerçekten çok zengin 
ve ,ok önemli bir antikite ilidir. 
Antikite bakımından en eskiden 
en yeniye lıadar on bir devir 
Manisa llbaybğı topraklanm 
kaplıyor.. Bu11lan f6yle ıırah· 
ya biliriz: 

l - HüiJ .. EJi ,. • Friltya, Lidyo. 

Malumdur ki lzmir ve civa
rını bir zaman Şövalyeler de 
islih etmiılerdi. Onların barak· 
bkları eserlerin en başlıcala
nndan biri Manisamn Muradi
ye kamunbayhğının Urunlturun 
k6yündeki Y oğortcukaleaidir. 
Şu kadar ki Ş6valye itgal yal
lannı .. devir " sayamayız, Şi-

- Sonu 4 IJndl s4lıl/~dl-

Ulusal bankalanmızdaki mevduat 
Tutarı, 193 milyon lirayı buldu 

Ankara, 10 (Özel) - Eko
nomi bakanı bay Celil Bayar, 
akşam radyoda önemli bir 
konferans vermiştir. Bu koa
feranım ekonomik hayabmızın 
bütün safhalarına aid olarak, 
övünç veren izahat ile dolu 
olduğu görülmüştür. 

Cel&l Bayar milli ekonomi
mizin yalımını ·milli tasarrufun 
doğurduğunu izah ederken de· 

l mittir ki: 
- " Dcinci bet 8eaeJik u

nayi proğramımıznı en miihim 
kısmını tetkil edecek mevzula
rımız elimizde mevcuttur. Bun-
ların başarılmaaile memleket 
sanayiine ve milli m6dafaasına 
yeni bir temel daha konmuş 
olacalttır ,, . 

Celal Bayar milliğ artırma
nın nekadar büyiik aonuçlar 
verdiğini fU rakamlarla anlat
mııtır: 

.. 3 haziran 1935 de milliğ 
bankalardaki mevduat · yekünu 
193 milyon ·beş yüz küsur 
i>in liraya varmıtbr. Hal~u
ki, 1919 da teminat aandıldan 
ullil oldaldan halde hmtiat 

B. 0:161 JJayar 
19 milyon lirayı geçmiyordu.Bu 
rakamlar halkımıam milli miies
aeselere, milli bankalara inanı
nın ne kadar arttığını, milliyet 
duygusunun derinliğini ispat 
eder. 



&ahlta 2 

Dil behlslerl: 
..................... 

o 
YENi Almt" .. 

. - --... 

Dilimizin --··-Kemaline dair 
Düşünceler · 

! 
ŞE&;iR &A~BRLBRİ 

-
Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-12-
Bunclan önce yu.dığım on 

Veremli ····-Bir vatandaşın 
minneti 

bir makalede; dil meselesinin Veremli olup esnaf ve işçi 
, son zamanlara aid umumi ce· genel bürosunca bütün masraf-
reyanları ile son defa ileri sü- Jan temin edilerek Haydarpaşa 

1 

Şayia . yalandır 
Hariçden şeker idhaline 

Hiçbir sebeb yokdur 
rülen dil - güneş teorisinin ten- emrazı sariye hastanesine gön· 
kid ve münakaşası üzerinde derilen esnaftan lokantacı bay 
mütalealarda bulunmuştum. Alinin burada bırakbğı ve ba-

Bugünden başl.yarak, dilimiz kımlarını genel büroya emanet 
üıerindeki tetkikler ile onun ettiği dört çocuğu için bayram· 
kemaline dair özel düşüncPleri· hk elbise ve pabuç temin edil-
mizi ortaya koymak isterim.. miş ve ayrıca para yardımı da 

Devam ede gelen yazılarımız; yapdmışbr. Keyfiyet AJiye has-
üzerinde yürüyeceğimiz yolu taneye telgrafla bildirilmiş ve 
ışıklandıracak bazı fikir kay- Ali bundan çok mütehassis ola-
naklarını haiz U.e de, başlangıç rak şu mekhıbu yazmıştır: 
olarak daha bazı düşünümlerin Telgraf ve mektubunuzu al-
izahı lazım görülmektedir. dım. Orada bırakmış olduğum 

Bunları en kısa fakat en açık dört öksüz yavruma dört takım 
şekilde anlatmağa çalışacağım. elbise ile dört çift ayakkabı 

- 1 - Dil, insan ağzındaki ses yapbnlmış ve harçlık ta veril-
cihazının obje ve muvmandan miştir. Bu haber beni basta 

.ilham alarak vücuda getirdiği yatağımda sonsuz bir sevince 
eserdir. Bu eserin müessiri, b l k k garketmiş, ve diye i irim i te 

Şeker fabrikalarımıi1n istihsalatı 
Normal, hatta istihlakden fazladır 
Türkiye şeker fabrikalarının asılsız olduğu bildirilmiştir. Bu 

bu seneki istihsalatınm az ol- gibi şayialann uyand1racağı 
doğundan ötürü A vrupadan suitefehhüme tüccarlarumzm 
beş bin ton kadar şeker ge- nazandikkatinin celbi de ilave 
tiriJmesine lüzum görüldüğü edilerek mektubda deniliyor ki: 
hakkında bazı şayialar vardır. _ Bu seneki şeker isübsa-
. Ekonomi bakanlığından şeb- labmız .normaldir. Şeker isto
rimiz ticaret odasına gelen bir 

kumuz memleket ihtiyacını mektupta Türkiye şeker fa\). 
rikaları Türk anonim şirketinin karşıladıktan başka yüzde ktrk 
fabrikalarının istıhsal vaziyet- kadar da fazladır. Hariçten 
lerinin iyi olduğu ve hususi şeker itbali sırf bükümetin 

-maksatlarla çıkarılması muh- gördüğü lüzum ve ınevcud bir 
. temel bulunan bu şayiaların . kanuna istinad etmektedir. ···--Mahsullerin ambalijı .harici ilim; amili insan müdri- ciğerle yaşayan şu yurddaşmıza 

·::::ki ~;:ıa:::~ y:.~'!: tedavi ol~u~~~ ... I Dün Tecim ve Endüstri odasında bir 
menşeı birdir. Aradaki dil intikallere ait ı ı . k .... ··ıd·· 
ihtilafı, insan müdrikesinin top antı yapı ara goruşu u 
zaman ~e muhit tesirleri al- Vergiler Ekonomi bakanlığı ihracat tün ihracat tacirlerinin işti-

. bnda yeniden ~e gittikçe da- mahsullerimizin ihraç sıralarm- rakiyle bir toplantı yapılmış· 
Finans bakanhğmdan alaka:- b T·· k fi d' kt'" .. ha Zi-ba mürekkep şekillerde teessür darlara m!'!.Lı·m bir yayım gel- da ayn ayrı ağ1rhk ve uzun- r. ur o s ıre _oru b Y 

h- un • • yanıo da bulundugu u top· 
ve ihtiyaçlar duymasınm ma - . miştir. Bu yayımdat yapılan lukta ambal~1lar yerme muay- lantada muayyen ağırlık ve 
.•ulüdür. Şurasına da dikkat intikaller tapu siciline geçme- yen am~alaı kull.anılmasmı ?1?- uzunluktaki ambalajlar mese· 
edilmelidir ki, bu sebebin üs· dikçe iktisab edilmiş sayıla- v~ık ~ormekteffclir. B.unun ı~a~ lesi görüşülmüş ve neticede 
tünde olarak diğer tabii bir mıyacağı ve intikallere aid ver- Turkofisden mutalea ıstenmışb evveli ticaret odası tarafından 
sebep vardır. O da : gilerin de tapuca tescilinden Türkofis ve ticaret odası bu bir mütalea hazırlandıktan son-

A - insan mfulrikeaindeki ıonıa sahi?lerinin vereceği b.e- mesele hakkında tetkiklere baş ra tüccarlar odada ikinci bir 
teessür kudretin.in gösterdiği J'llDD&meler üzer:ne tahakkuk lamışlardır. Bunun için dün toplantı yaparak görüşecek ve 
dereceler ve ayralıklar ile. ettirilmesi Jazımgeleceği ve bu- ticaret odası sahmunda. bü- son karan vereceklerdir. 

B - DiHn malzemcıô. olan nun ıçin de bağıslama yolu ile ... •• ı,.. •• 
harflerin grup grup birbirlerile vaki intikalleri tescil ettirmek ödemişte bir hadise oldu 

' t l h k k büJ d k üzere mfiracaat edenJere ver.;?i- .... 

~~: ı~e ;:,_ :L:~-:!'aka::zı:ent:e~uı:~ ls~;ff,"""j~~-d~~···~i~Ü~den 
mu bildirilmiştir. 'J ~ 

ih~b
0

d:!:~:.m ki dil Bay· ·öiiie~er kardeşini y· araladı 
Bu cihet iyice bilinip anla· 

şılırsa, dillerin ilk sadelikle- Kütahya valiliğine atanan Ödemişin Adagide nahiye- fından Üzerlerine üç el silah 
rinde kalıp lfalmadıklannın vali muavini · Bay Sedat Erim sine bağlı Kazanlı köyünde atılmış ve Hüsnü bacağından 

yann Kütahyaya hareket ede· oturan koca lbrahim oğulla· ağır surette yaralanmıştır. Za-
tetkiki kolay olduğu gibi her cektir. Vali muavini vazifesine rindan Süleyman oğlu lsmaıl bıtaca yapılan araşbrmada si-
dilin dirliğini gösteren ana şi· Ubaylakça hukuk işleri direk- bir kadın yüzünden kavga et· lahın Hereke köyünden Kayalı 
vesinin temellerini bulmak ta törü Bay Dilaver atanmıştır; tiği kardeşi Mustafa tarafından Mustafa oğlu sabıkah 18 ya· 
kolaylaşır. - 1111111 tabanca kurşuniyle sol memesi şmda Mehmed tarafından ahl-

Bu açağı elde tutarak, Türk lnhİsar)a r altından ağır surette yaralan- dığı anlaşdmışbr: Mehmedin 
dili üzerınde tedkiklere bat· mışbr. Yaralı Ödemiş hastane- vak'a sırasında ateş ettiği bir 

M •• b h • kald ıJ M f t mavzer iJe ayrıca bir Rus tü-hyabiliriz.. u ayea eyetı sine ır mış ve usta a a- d lı 
bancasiyle beraber yakalan- fengi sakladığı yer en a nmış 

Şimdi, kendi kendimize so- MJDtakada müstahsil ve tüc- mışbr. ve kendisi adliyeye verilmiştir. 
rabiliriz: car elinde kalmış olan tütün- * * * 

"Türk dilinin, bugüne kadar leri satm almakta bulunan Seferihisarın Ulamış köyünde 
benliğini ve dirliğini muhafaza inhisarlar idaresi mübayea de, Ömer oğlu Hüsnü ile Kırlt 
eden ana şivesinin temelleri heyeti on güne kadar müba- Hasan oğlu Mehmed, Hereke 
nedir?,, yea işini bitirecek ve lstan- köyüne giderken bir çalı arka-

Bu sorunun cevabını vere· buJa dönecektir. sına saklanmış olan biri tara-
•-- k dili. • ...................................................................................... . 

bilmek için, ilk iş ouu-a - rilmiş; söz kökleri, başta saitf er memiz için konsonJarı telaffuz 
miıin ilk növesinin çekirdeği- olmak üzere birer si.itle, birer etmeyi öğrenmiş olmamız li-
nin nasıl vücud bnlduğunu s.imitin birleşmesinden doğdu- zımdır. Konsonlar ise ancak 
bilmemiz gerektir. gvu iddia olunmuıı.tur. Halbuki Vokallann yardımı ile şekil 

Türk dili M biliriz ki - yirmi Y samitler başta gelmek üzere alabileceği ve belirli bir ses 
dokuz harfle söylenebilir bir bırer samitle birer saitin bir~ vereceği için, ilk söz köklerinin: 
dildir; çekirdeği de hu yirmi leşmesinden iJk köklerin doğ- Ba, Bı, Be, Bi, Bo, Bö .• Bu, 
dokuz harf içindedir. muş olmasına hiç bir mani bu- Bü, 
Şu kadar ki, bu çekirdek ı d ı d b l c c c c· unma ığı şöy e ursun, öy e • a, . ı, e, ı .... 

harfler içinde, ultramikroskopik olması pek tabiidir. Ta, Tı, Te, Ti. 
bir şekildedir. Onu, ancak söz Kı il h 

ilk insanlar idrakinin ilk dem- Ka, •·• a ... 
kökleri arasında görebiliriz. kil · d J b""d' 

lerde pek iptidai teşekküllere Şe i erın e oması ta 11 ır. Her dilde olduğu gibi, Türk ( ) l k 
dilinde de söz kökleri, bir vo- taallük edebileceği ve tedricen ilk insanlar A ya üstün ü 
kal ile bir konsonın birleşme- mürekkebe doğru ilerliyebileceği (1) ya esrenlik sezimi izafe et-
sinden doğar. Harflerin sekizi düşünülünce; başta sessizler ol- tikleri gibi her konsona da bir 
vokal (21) i konson olduğuna mak üzere söylenen ilk söz sezim ifade etmişlerdir. Bu nok-
göre : Söz kakleri, önce, birer köklerinin başta sesliler olmak tayı diğer bir yazımızda izah 
konson birer vokal, sonra da üzere söylenen ilk söz kökle- edeceğiz. 
birer vokal birer konson olarak rinden daha ilgin daha basit İşte birer sezimi olan bir 
b • d kuz harf d im - M ' b: .. ın· cı· Vokal ile bir konsonun birleş-u yirmı o arasm an o asına gore, once, u · -

k k d k ı ı · .. ı · lm li mesi bize (Ba) kökünde olduğu 
çı aca br, eme o ur. erlim soy eb. ~~ışiJ o ilası·k· ~I - gibi bir fehim verir. ilk atala-

Bu ifadeyi rakamla töyle ge r; ve ınnc er e ı ıncı er b f hi . 
8 

b d" 
. . . ramız u e mı a- a ıye 

gösterebiliriz : arası~da yıne ~pıyce hır devre tekrarlaymca ( Baba ), be-be 
·Söz gereği Vokal Konson geçmış olması ıcab eder. diye tekrarlayınca (bebe) ismini 

168 - 8 X 21 Bunu, tecrübe ile de anlıya- bulmuşlardır. 
Konson Vokal biliriz. Buna karşı başta Vokal ola-

168 = 21 X 8 Önce şunu teslim etmeliyiz rak ak, ab, ac gibi söz kök-
336 Yektln ki. başta Vokal olmak üzere lerine şekil vermeye baılaymca 
(Türk dili analiz yollan), (dil- bir Vokal ile bir konsondan da Uk anlamları ortaya çıkar· 

güneı teorisi) risalesinde bura· miirekkeb ilk söz köklerinden ~şlarclır. 
Jum yalaa.z _ 168 olarak göste- . _ hangi birisini telaffuz edebil-:, Avni Ulusay 

Müessif ölüm 
Gani oğullarından Adli 

Bayman'ın hayat yoldaşı 
ve Maraş ilbayı Mustafa 
Adli Baymanla jiro tica
rethanesi maslahatgüzarı 
Hakkı Bayman, meı:baha 
sosyetesi işyarlarından A b
dulkadir Bayman'ın valde
leri ve dış işleri bakanhw 
ğı müsteşar muavini Bay 
Seni'nin kaymvaldeleri Ali
ye Bayman sürekli bir has· 
talık tan kurtulaımyarak 
dün sabah rahmeti rah
mana kavuşmuştur. 

Aliye Bayman çok yük
sek kalbli, çevresine ken
dini çok sevdirmiş, nazik, 
şafkath bir kadındı. Ölü· 
mü kendisini seven ve sa
yanları derin acılara dü
şürmüştür. Bu müessif zıya 

· münasebetile rahmetlinin 
felaketzede ailesine derin 
teessür ve taziyetlerimizi 
sunarız. 

Cenaze töreni bugün sa
at 11,30 da yapılacakbr. 
Cenaze Karantinede tram
vay caddesinde Adli Bay
man'ın hanesinden kaldı
rılarak Karantine camiinde 
namazı kdmdıktan sonra 
asri kabristanda ihzar olu
nan ebedi medfenine tev
di kıhnacakbr. 

Baroda ...... 
Konferans 
Verilecek 

Bugün lzmir barosunda bay 
Mustafa Nuri Devres tarafın
dan bir konferans verilecektir. 
Konforansm mevzuu cemiyeti 
akvam tarafından bazırlanan 

ticari senetler layihasiyle tica• 
ret kanunu arasında bir mu
kayesedir. 
Öğleden sonra saat 15,30da 

verilecek olan bu konferansa 
herkes girebilir. --.... -· 

Acarlar köyü 
Cinayeti 

Kuşadasımn Acarlar köyünde 
sağır Aliyi yolda pusu kurmak 
suretile öldürmekle suçlu Mu
zaffer, kuburoğlu Süleyman ve 
arkadaşlarının ağırceza mah
kemesinde muhakemeleri bit
tiğinden dün karar tefhim edi
Jecekdi. Mahkeme heyetince 
dosya üzerinde yapılan tedki
katda bazı noktalardan yeni
den tahkikat açılmasma ve 
bazı şabidlerin dinlenmesine 
karar verilmiştir • .... ._._ 
Vakıfların 
Miirakabesi 
Mutevelliler veya mütevelli 

heyetleri tarafından idare edi
len akalliyet veya Türk olsun 
bütün vakıfların evkaf müdür
lüğü tarafmdan mürakabe 
edilmesi için üç ay zarhnda 
beyanname vermeleri ve valaf
larına aid gelir ve masrafı 

bildirmeleri yeni evkaf kanu· 
nunun son muvakkat maddesi 
iktızasındanclır. 

Vakıflar mütevellileri veya 
mütevelli heyetleri beyanname
leri doldurarak üç ay içinde 
evkaf müdürlüğüne verecek
lerdir. ·-···. ···-· K.S.K. Lökalı 

Açılıyor 
Karııyakadaki Lüks sinema· 

sının alt kısmındaki mahalde 
K.S.K. kulübü tarafından bir 
Lökal açılması tekarrür etmiş 
ve reNmi muamelesi dün ikmal 
edilmiştir. 

Bu Lökal' de kulübün bütün 
spor şubeleri, bilhassa deniz· 
cilik şubesi çalışacaktır. Kulü
bün yönetim kurulu için de bu
rada ayrıca bir oda tahsis edi
lecektir. 

Küçük Haberler: 
izin verlldl 

Asliyeceza mahkemesi zabıt 
katibi bay ihsana sıhhi vaziyeti 
sebebiyle üç ay izin verilmiştir. 

Daire mUdUrlU§U 
Bayındır nüfus memuru bay 

Sabri 20 lira maaşlİ vilayet 
daire müdürlüğüne atanmıştır. 

Takas komisyonu 
Takas komisyonu dün sabah 

Ticaret odasında Vali B. Fazlı 

Güleçin başkanlığında toplan
mış ve biriken işleri çıkar
mışbr. 

inhisar mUfettı,ıerl 
inhisarlar başmüfettişi Bay 

Münür Ata ve müfettiş Riza 
Numan teftişde bulundukları 
Aydın mıntakasından şehri
mize dönmüşlerdir. 

B. Nadir döndU 
Muğla ve Aydın havalisinde 

ziraat işlerimizi tetkik eden 
mmtaka Ziraat mücadele mü
fettiti bay Reşad tehrimize 

_ dlinmllfttlr. ~ ,,... 

•••••••••••• 
Gene define ,,at ~ 

Kayserili Yuvan adıoô~/ 
rum şehrimize gelmiş ve f e~~ 
süt damlasının bulunduğu 1 ~ıı 
bir define aramak içill l 
emlak direktörlüğündefleııtİ' 
istemiştir. Bu izin verileC Jl 
Menemen yolunda bulU~11e7 ihbar edilmiş olan def• ~I 
araşhrmasında bir teY b 
mamışbr. 
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Edebi Roman 
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Şimdi bir leylak dalı ve yahut 
Leylak kokusu Özgürün acılarını 
T azelemiyeceğini temin eder misin? 

Ik". d · .. ___ .._. -
1sı e bır muddet onun ar- beklemek lazım ... Uzun geliyor 

kasından baktılar. Sonra Ayten bugünler insana!.. 
Sunanın elini avuçlarına alarak Güldüler .. 
sıktı •. 

.. ~-una İnanır mısın bir şişenin 
ustunde okuduğum bu acıklı 
perdeyi hala kaldırmak isteme 
dim.Anlıyorum ki ben sormadan 
0 da bir şey söylemiyecek sen 
söyle Suna, söylenmesi o kadar 
güç bir şey mi bu? 

Suna alayla: 
- Seni mütecessis seni! 

O~un kadın düşmanlığı geç~ 
m~ş~ kan~b. Madam ki 0 geç
mışın senınle ilgisi biç yok!. 

Gözlerin bulutlanır gibi oldu: 
- Fakat neden sen de söy

Jemiyor. Söylemek istemiyor
~n. Kuru bir tecessüs mera-
ıyle soruyorum sanma, sen 

doktorsun inkar edemezsin ki 
hastalığın derecesini bilmek 
h~staya nekahet devre5ini ge
çırtmeğe yardım eder. 

Suna güldü ve düşünüyordu •• 
Ayten ciddi: 

Y 
-
1 

Sana inanım var Suna 
anız ani • 

felak t l lıyorum, bu geçmiş 
b r ~. ey ak kokulan içinde 

en ıgıne yayılnıış~ki o •işeyi bu 
anımla birl"kd · .,. 

• • 
1 e sana armagan 

ettı Şımd. b' l 
1 '' 1 ır eylak dalı veya 
eylak kokusu Ö .. .. 1 r zgurun acı a-
ını tazel · ed.. . . enııyeceğini temin 

.. r mısın? 

- Evet bitti he . b"lti 
Ben mikrobu k;şfett~sı ol .. 
11 • ım. şı-
seyı verirken Öz .. d d' bilir . . gur ne e ı 

mısın, leylaklardan tiksin
mese d' A A Y ım yteni bulamazdım. 

Yieni bulduktan sonra da 
bu çiçeklerden tiksinrİıiyorum 
artık .. 

b -. Anlamadım. fakat neden 
u çıçekler ona tiksinme "veri

yormuş?. 

- Çünkü!. Madam ki anla
mak · r aa ıyorsun, anlatayım.Suna 
en son Ankarada geçen mü-
nakaşalarını Öz v .. .. 1 
gibi atılışını h "ddgu~u~ çı gın 
d k ' ı etını, sonra 

o torun hak'k .. 
ile b' d 1 atı gostermesi 

ır en y ı 
af d'I· a varan, bir sesle 

ı ıyerek b""t" 
tını zehir!' u un haya-
.. ıyen unutulmaz vaka-

yu nasıl ı 
sonra b. an attığını anlattı, 

_ l ıran susarak ilave etti: 

şeyi ş~e sevgili Ayten o şi-
k on an alırken gerçek bir 

aş senbolü gibi sakı k . 
ted" f ama ıs-

ı un ~kat bu leylak koku
annın bır ·· h · gun ayatımıza mües-
sır olacağmı hiç du·· .. d' r A şunme ım. 

ted·!.te_n Sunanın ne demek is-
ıgını neyı· ı· tt" v. . k 1 ma e ıgını pe 

anlamı varak: 

~ - Zavallı Özgür dedi! Bana 
ıoyled"v • 
O 

ıgıne eyi ettin Suna .. 
nun yü v• d 

kök·· .. regın en bu mikrol>un 
.. unu de silecek kadın yü

z.ünden ç kt'v. d'J" 
1 

c ıgı acıları kadın 
ı Ô e ~n~tturacağım •.• 

zgur ıçeri girdi: 

t 
- Haydi artık ı:-idelim is

erseniz H h A · er ususta anlaştık 
,.. Fakat daha on beş gün 

. 

Ayten: 
- Seni bırakmam Suna ... 
Suna, fabrikaya uğrıyacağım, 

akşam Şenili c\e çağırınız, sizde 
toplanınz dedi. Şimdilik allaha 
ısmarladık. 

* •• 
- Bay Demir! Bay Demir!. 
- Ne istiyorsun Ahmed? 
- Doktor geldi.. 
Can sıkmtısiyle: 
- Eey sen de .. Geldiyse ne 

olmuş, pavyonu açık, buyursun!. 
· Şaşırarak: 

- Şey amma, ben doktor 
Sunaya siz de bütün arkadaşlar 
gibi hoş geldin demek istersi-
niz sandım da.. · 

Elektriklenmiş gibi yerinden 
sıçradı .. 

- Sonu Var -

KAMUTAY 
Kış tatili yapmıyacak mı? 

latanbul, 18 (Özel) - Kamu
tayın bu yıl, mutad olan kış 
tatilini yapmıyacağı söyleniyor. 

Gazete sahifeleri 
Layihası 

Istanl>ul, 18 (Özel) - Ka
mutay dahiliye encümeni, ga
zete sahifelerinin tahdiaine dair 
olan layihayı reddetmiştir. 

Hilal eczanesinden 
Bildiriliyor : 

SAYIN YURTDAŞ; 
Bizim ( Gönül ) kolonyasile 

yeni çıkardığımız ( Zümrüt 
damlası ) kokusunu bilmiye
rek başka yerlerden arıyor ve 
size bu kokular yerine başka 
şeyler verildiğini müteaddit 
müşterilerimizden öğreniyo

ruz. lstediğiniı, aradığınız 
Kemal KamiJ kolonyası ye
rine verilen şeyleri reddedi- ı 
niz. Şunu iyi bilin ki Kemal 
Aktaş kolonyacılığı Hilal ec
zanesine bir namus işi yap
mışbr, oradan çıkan her şey, 
her koku mutlaka dehşet 
olacaktır, Kemal Kamil; ko
lonyaları kabına varmak im
kanlarını ortadan kaldıralı 
çok olmuş, koku mu, kolon
ya mı işte böyle olur demek-

te de geç kalmamıştır. 

Alacağınız kokunun ismi 
kadar Kemal Kamil marka-
sına dikkat edeceksiniz, ko
kunun adını söylemezden ev
vel Kemal Kamil istiyorum 
diyeceksiniz, koku :zevk ve 
duygu işidir, mutlaka iyisini 
almak mecburiyetindesiniz 
yurtdaş. 

HlLAL ECZANESi 
3 - 3 s. 2 

ÇöL SAV AŞLARI 
BÜYÜK HARP MUHAREBESi 

İzmirde ilk defa 
VE 

EN GÜZEL TÜRKÇE SÖZLÜ FILMlMIZ 

AYSEL 
Bugün LALE Sinemasında 

Jurnal ve zengin teferruat ••• 

YENi ASIR Sabite a 
'-~ -

Son Haberleri 

Başbakan Büyük dostlukta on yıl 
Teşekkür ediyor 

Türk- Sovyet andlaşmasının onuncu 
Yilında Sovyetlerin neşriyatı 

SovyetJerle tecime} münasebetlerimiz iki memleketin 
Menfaatlarına uygun bir şekilde yeniden tanzim edilecek 

Moskova 18 ( A.A ) - Sov- 1 
yet matbuatı, Türk • Sovyet 
andlaşmasının yıldönümünü kay
dediyor. 

lndustrielizasyu gazetesi bu 
münasebetle neşrettiği büyük 
bir makalede diyor ki : 

7 lkinciteşrin 1935 de on 
sene müddetle uzatılmış olan 
17-12-1925 tarihli Türk - Sov-

Ankara, 17 ( A.A ) - Baı· 
bakan ismet lnönü, tasarruf 
haftası dolayısiyle memleketin 
her tarafından aldıkları telgraf
lara karşı teşekkürlerini bildir
meğe Anadolu ajansını memur 
etmişlerdir. 

Mühendisler bir
liği kongresi 

Ankara 17 (A.A) - Türk 
mühendisler birliği bugün saat 
17 de birlik bınasında liçlincll 
yıl kongre~ini yapmıştır. Kon
grede başbakanlık ve bayın• 
dırlık bakanlığı milsteprlan da 
bulunmuşlardır. 

Kongre başkanbgına müte
ahhid ve mühendis Ali Haydar 
seçilmiş ve geçen yıl ölen mü· 
hendis arkadaşların hatıraları 

yet pakh 1921 de akdedilmiş anıldıktan sonra idare heyeti 
olan andlaşmaya muvazi o~arak ve hesap müfettişleri raporlan 
iki memleket arasındaki mü- Dost Sovyd ulusunu idare eden başlar okunmuş ve kabul edilerek 
nasebet için sağlam bir esas izah ettikten sonra diyor ki: iki dost memleket münaseba· idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

- Türk efkarı umumiyesi bnda siyasal ana vesikanın - p 
yaratılmıştır. Tarihiğ bir ma- apa 
hiyet almış olan Türk _ Sovyet milletler birliğinin ve Sovyet lO·cu yıldönümünü sevinçle 
dostluğu bu esasa davanarak barış siyasasıııın- cnmuriyet karşılamaktadır. N J M .. t k . 
inkişaf etmiş ve pekişmiştir. Türkisi için olan ehemmiyetini lstanbul, 18 (Özel) - Sov- oe U are esı ya· 

Gazete müteakiben on yıl takdir etmektedir. Türk - Sov- yetlerle tecimel münasebetleri- pılmasını istiyecek 
içinde Türkiyede vukubulan de- yet dostluğunun takdirinde mizi, iki memleketin menfaat- Roma 18 ( Ô. R ) - Papa, 
ğişiklikleri ve bilhassa milli Türk efkarı umumiyesine ta- )arına uygun bir şekilde tan- Habeşistan ihtilafında bir Noel 
endüstrinin kurulması yolunda mamiyle iştirak etmiş olan zim için yeniden müzakereler mütarekesi yapılmasını teklif 
elde edilen büyük terakkileri Soyet efkarı umumiyesi bugün başlamıştır. edecektir. ....... Iki" ... ~~~~~·;h ..... k;y; ................. y~~~~i~t;~d~K;·~ry~;:~ 

+ 

Istanbul'da Hasan isminde biri 
43 gündeberi kayıb 

Istanbul 18 ( Özel ayarımızdan telefonla ) - Kayıp Galata 
postanesi vezedarı bay HüseyiR Hüsnünün cesedi bnlunduktan 
sonra zabıta ayni mahiyette önemli bir hadise ile karşılaştı. 

Beyoğlu Bahkpazarında 29 Jumaralı kasap dükkanı sahihi 
Hasanın 43 gündenberi evine ge~rnediği ve teğayyüp ettiği anla
şılmıştır. Hasanın on yedi senelik karısı, kocasının borç içinde 
olduğunu ve· çok sinirli bulunduğunu, kendisine bir mektup yaza
rak borçianndan şikayet ettiğini zabıtaya ifadesinde söylemıştir, 

Zabıtanın kasap dükkanı sahibi Hasanı bulmak hususunda 
gösterdiği gayretler netice'>İZ kalm\ştır. 

Abdullah üniversitede kayıtlı değil 
lstanbul, 18 (A.A) Ün~versite rektörlüğünden: 
Veznedar Hüseyin Hüsnüyü öldurmekle maznun Abdullah 

üniversitede kayıtlı değildir. 

Şark demiryolları satın alma müza
kerelerine yakında başlanacaktır 
lstanbul 18 (Özel) - Şark demiryollarının hükümetimizce satın 

alınması müzakerelerine yılbaşından sonra başlanacaktır. Şark 
demiryolları kumpanyasına aid tesisatı gözden geçirmekte olan 
heyet, bugünlerde tetkiklerini bitirecektir. 

Barış 
Paris 

~onseyinin 
Tekliflerini 

icra Komites 
Kabul Etmedi 

Londra 18 (A.A) - Barış konseyinin icra komitesi dün kabul 
ettiği bir karar suretinde Paris tskliflerinin ne Milletler cemi
yeti paktına ne de hükumetin seçim sırasında derpiş ettiği siya
saya ve ne de ulusun genel manevi hissiyatına uygun olmadığı 
bildirilmekte ve hükümetten hu teklifleri geri alması istenmek-
tendir. · 
• Karar sureti bu tekliflere karşı şimdidE"n protesto mücadelesi 
açılmasını derpiş etmektedir. 

Avusturya dış hakanı Macaristana gidecek 
Viyana 18 (Ô.R)- Avusturya dış bakanı, iki kanunusanide 

Macar başbakanı B. Cömbüşüo davetlisi olarak Macaristana 
gidecektir. 

giye hücumlar başladı 
Bir gazete diyor ki: "Umarız ki Kral 
Venizelosa Yunanistaıiı tercih eder'' 

Atina, 18 (Ö.R) - Kralcı l 
gazetelerin krala kar yazıları 
birbirini takib tmektedir. 
Kral Y orgi dönmezden önce 
onun en ileri gelen taraftarı0Ne
on Fos,. gazetesi şimdi diyor 
ki: "Bu tarihiğ dakikada 

kralın memlekete ve ulusa 
karşı ödevini yapacağını umu• 
yo, uz. Ummak isteriz ki, Ve
nizelos ile Plastirasa Yunanis
tanı tercih edecektir. Zira bu 
iki adamın Yunanistana dön-

mesi ayaklanma ve mis\i gö· 
rülmemiş bir anarşı işareti ola
caktır. Kralın ulusun birbirini 
yemesine ve İf harbe drilk
Jenmesine razı olması imkAnı 
yektur. Yunanhlann kll'alıadan 
sahte diktatör B. Demerdziai 
iş başından uzaklaştırmasını ri
ca ederiz. Yunanistanı Venize
losa tercih etmelidir. Böyle 
yaparak yunanistanı kurtarmıt 
ve yeniden halkın muhabbetini 
kazanmış olacaktır. 

Çek hükômeti 
lsitifasını Cumhur başkanına verdi 

Prag, 18 (Ô.R) - Bay Benes parlamentodan çıkarken mera
sim bölüğünü selamlamış ve halkın sürekli alkışlariyle karşılaş
mıştır. Bu sırada tayyareler şehrin üzerinde uçuşlar yapıy'1r, 
Cumhur başkanının seçildiği ilan edilyordu. 

Hükumet reisicumura istfasını vermiştir. 
••G•• 

ltalya 
.Konseyde 
Bulunmıyacak 

Cenevre, 18 (A.A) - ltalya 
bugün öğleden sonra toplana
cak konsey içtimaında buluo
mıyacaktır. ltalyan delegeleri, 
Italyao hükümetinin bu gece 
toplanacak olan büyük faşist 
konseyinin alacağı vaziyetten 
evvel biç bir hareket yapmak 
niyetinde olmadığını bildirmek
tedirler. 

Amerika 
Yü~ hücum uçağı 

sipariş etti 
Vaşington, 18 (Ô.R) - Sü 

bakanlığı, 100 hilcum uçağı 

inşa ettirmek ilzere Nortern 
Korporeyşin şirketile bir mu
kavele imza etmiştir. Bu uçak· 

lar beşer mitralyözle mücehhez 

bulunacak ve yirmişer tane 
ufak bomba taşıyacaktır • 

EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN 

Gönül Oyunları 
En nefis musiki ve çok zevkli, eğlenceli, neşelı bir mev

zu gösteren büyük film .• 
Baş rollerde : Almanyanın en çok sevilen yıldızlan : 

ADOLF VOIJLBllük - RENATE MüL-
ıER - GEORGES ALEKSANDR 

Aynca : P ARAMUNT dünya havadi.Jeri 
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Şu Vade'nin hikayesi bir ninni 
Gibi heni uyutmuştu ... 

Gözlerimi açık tutmağa muk
tedir olamıyordum. Yorgunluk
tan bitkin bir haldeydim. Ku
laklanmda Vadın sesi bir oğul
tu halinde dolaşıyordu. Y a!nız 
şunlan duyabilmiştim: 

- Harb başladığı zaman 
ben bir çocuk sayılabilirdim. 

Fakat sergüxeşte bayılıyordum. 
Gönüllü yazılabilmek için yaşı
mı sakladım. Kendimi daha 
bilyiik gösterdim. Birkaç ay 
sonra Fransada bulunuyordum. 
Bütün olup biten hadiseler be
nim umurumda bile değildi. 

Daha doğrusu bunlardan 
hiç birini ciddiğ olarak 
aüşünmemiştim.Cepheye gidişim -
bir hayal sukutu oldu. Orada 
cehennemi manzararalarla kar
ıılaştım. Ölüm ayağımın ucun
da, ba11nda, sağında, solunda 
dolaşıyordu. Ben ise ölmek 
değil, yaşamak istiyordum. Ki
sa bir mezuniyetle cepheden 
Parise geldim. Pariste o gün
ler hayat bambaşka idi. Enfes 
yığın yığın kadınlar barları, 

eğlence yerlerini doldurmuş

lardı. Cephede ölenlerin hak
lan sefahet ocalarında bol bol 
israf ediliyordu. Ben de bu 
aleme karıştım.O kadar çok 
eyleniyor, o kadar güzel ve 
heyecanlr bir şekilde gencliği· 
min en çılgın ihtiraslarını tat
min edebiliyordum ki burada 
yqamak var iken cephede 
ölmeyi aklıma sığdıramıyordum 
Onun için siperlere dönmek 
istemiyordum. Hatta polis ta-

rafından bir kaçak gibi mey 
dana çıkarllmak ve ceza gör
mek ihtimali bile beni korkut
muyordu. Bir akşam Monmar
terde Klişide başımdan büyük 
bir vaka geçti. Bir Amerikalı 
asker kadınlardan birine saygı 
ödevini unutarak çok kabaca 
muamele ediyordu. Buna da
yanamıyarak müdahale ettim. 
Kaba herif kendini kuvvetli 
sanıyordu. Vuruşmağa, dövüş
mey~ başladık. Bu dövüş adeta 
bir harbı andırıyordu. Ben tek 
kişiydim. Onlar üçleşmişlerdi: 
Sandalyeler, masalar, şişeler 

havada uçuyorlardı. Kırılmadık 

bir şey kalmamış gibiydi, 
derhal polisler yetiştiler. Ya
lcalanacaktım. Orada bir daki
ka daha durmıyarak kaçtım. 
Bacaklarının kuvvetini hiçbir 

zaman böylesine tecrübe et
memişdim. Polisler arkamdan 
yıldırım gibi koşuyorlar, ben de 
ele avuca sığmaz cıva gibi 
kaçıyordum. 

Anlaşıhyor du ki, bu po!is'er 
profesyonel koşuculardı. Zira 
saatlarca koşduğumuz halde 
birtürlü arkamı bırakmamışlar 

idi. Bir dakika oldu ki, bilmem 
nasıl onlardan hayli uzaklaşa 
bildim. Oldukça karanlık sayı
labilecek bir dar sokağa dal
dım. Koşarken bir kadına çar
parak düşürmüşüm. Eğildim, 

onu yerden kaldırarak itizar 
beyan ettim. Enfes kokulu bir 
kadındı bu... Eteklerini silkti. 
Yüzüme tatla tatlı bakb. Beni 
tehdid eden tehlikeyi anlamış, 
Fransızca konuşamıyacağımı 

görmüştü. Beni o civardaki 
kapılardan birine soktu. Polis-

ler az sonra yetişerek buradan 
geçtiler. 

Geniş bir soluk aldım. Kur
tu!muştum. Burada daha beş 

dakika bekledik. Sonra genç 
kadın beni evine götürdü. Gü-

zel bir binanın üçüncü katında 
oturuyordu. Lüks bir apart-

mandı burası ... Kadın beni çıl
dırtmağa yetecek kadar gü
zeldi. Bir h afta bu evde kal
dım. Bir dakika bile evden 
çıkmadım ve kadının peşinden 
ayrılmadım. Orada geçirdiğim 

tatlı günleri hayatımın hala en 
mes'ud zamanları sayıyorum. 

Wade'nin bundan sonraki 
hikayesini, yani anlathklanmn 
•tağıaanı ~uymamışbm. Uyku 
galebe etmiş, onun hikayesi de 
bir ninni vazifesini görerek 
tatlı bir uykuya dalmamı temin 
etmişti. 

Sabah kuvvetli bir telefon 
sesiyle uyandım. Otelin adam
larından biri saatın on olduğu
nu, holda bekliyen bir ac\amın 
benimle görüşmek istediğini 
haber verdi. 

Kafam o kadar ağırdı ki 
kalkmak istemiyordum. 

- Bu adam kimdir diye 
sordum. 

- Namara adında birisi .. 

- Tanımıyorum. 

- Radyo telefonları teftiş 
bürosundanmış. 

- Cihazı kendisine veriniz. 
Merasime fazla itinakar bir 

adam sesi duyuldu: 
- Mösyö Mac Glone? 
- Evet ta kendisi. 
- Ben Radyofonik bürosu 

müfettişlerinden Mac Namara· 
yim. Sizinle görüşmek istiyorum. 

- Kahvealtı ettiniz mi? 
- Evet ama sizinle birlikte 

de b · r çay içebilirim. 
- Sonu l'aı· -

1,A YY ARE SiNEMASI 

olR AŞK GECESi 
~1ETROPOLIT AN operasının başmuganniyesi Grace Moore 

Beyaz perdenin çok sevilen bilyük san'atkan 

TULLIO GARMINATI 
Baştan başa zşk, heyecan ve şiir dolu bir mev· 

zu. Güzellik ihtişam ve musiki ile süslenmiş 
bir sanat harikası 

Bu filimde KARMEN'den "Lamaur est enfant de Bo
heme,. TRAVIATA dan "Birindisi,. MADAM BUTTERFL Y 
üçüncü ve dördüncü perdesi. 
Ayrıca: FOX " Türkçe sözlü dünya haberleri ,, 
MIKI " King Kong ile makine adamın boks maçı. 
SEANS 8. ATLARI Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 

Cumartesi 13 · lS talebeler için tenzilitb seans. 
Pazar 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 

D 1 K K A T Hergün her seanstan sonra her semte 
otobüs Karşıyaka a •a ur vardır. --· 

YENt A81R 

Ek~~?mİ. \ Ma~is~~a. ~ntik~te işleri 
Haftası münasebetıle1 Manısa muzesının zengın eserlerle 

( Baş tarafı Birind sayfada ) D ) • • k ) ) 
Hersene artırma haftası mü- 0 maSI IÇID ÇO Ça iŞi ıyor ••• 

nasebetile verdiğim konferans
ların tasarrufumuzun daima 
memleketçi ve yaratıcı bir ta
sarruf olmasını dilemekte idim. 
Dileğimi bu akşam da yine 
tekrar edeceğim. 

Ulusal artbrma için iktisadi 
siyasi, hukuki ve psikolojik 
bütün şartlar yerine getirilmiş
tir. Halkımızın şaşmıyan, aldan
mıyan sağ duygusu vaz:yete 
hakimdir. Halkımız, Devlet 
itibarmm sarsılmaz bir terz
da teessüs ettiğini görmüş
tür . D e v 1 et tahvilatına 
verilen ehemmiyetin manasını 

anlamıştır. Memleketle emniyet 
ve sükunun içeride ve dışarıda 
temin edil ıH:ini görmüştür. Ne 
kadar çok çalışır ve tasarruf 
ederse yarının bugünden o nis
bette daha çok parlak olaca
ğını anlamrş~ır." 

Ekonomi hakanı s:;y:cv·nc 
Atalürke, Tiirk Ulusunun hay
ranlığını ifade eden şu sözlerle 
nihayet vermiştir: 

"- Bizim neslimize ve ge· 
lecck nesillere milli ekonomi 
dahiiinde çalışmak imkanını 
veren Atatürkü huzurunuzda 
tazimle selamlarım. Sevgili 
milletim içiu refah ve selamet
ler dilerim.,, 

••••••••••••••••••••• 
Ansızın tokat vu~muş 

- Baştarafı J ızci sav/ada -
valyeler zamana deyebiliriz. Yu
karda söylediğim devirlerden 
en başta Eti devri gelir. Ora
da yeni Manisad.a Eti - Frikyu 
devri, Sipili ile göklere baş 

dikmiştir. Bu ispit - Spyle -
Spilos yani Mansadağı, Eti ve 
Frikyalıların en önemli dağla
rındandır. Jeoloji yönünden de 
ehemmiyetli ve kendine mah
sus bir tiptir. Onun, Mansada
ğının azameti, haşmeti, vakar 
ve mahabbeti, bununla beraber 
bağrı yanık ve böğrü delikliği 
pek az dağda bulunur. Eski
ler ona taptılar, onu tanrı 
belledilerse boşuna yapmadı

lar. Çünkü insanların İlahlar
da - Tanrı tahayyül ve tasav
vur edebilecekleri herne hassa 
varsa h~psi İspil'de evcuddur. 
Bunun için Anadolu ana Tan
rısını İspil' e ve İspil'i ona yani 
hizim de kabul ettiğimiz Av
rupa arkeoloji şivesile Sibele -
Cybele atfettilerse doğru dü
şünmüşlerdir. işte Krak - Grek 
hayal ve edebiyatının Niyobe 
efsanesini uydurmaktan başka 

bir çare ve tefsir yünemi bu
lamadığı bu Eti - Frikya Tan

rılar anası, Anadolu baş kadın 
Tanrısı binlerce yıldanberi, o 

mire, Ege denizine varıncaya 
kadar jstila etmişler ve her 
tarafa nüfuzlarını yürütmüşlerdi. 
Bıraktıkları eserler arasında 

önemlileri dağlar ve kayalar 
ıçıne oyulmuş mezarlarıdır. 

Manisa llbayhğmın her tara .. 
fında bu mezarlardan hem de 
çok güzel ve önemlifori vardır,. 

Bunlardan bir kaçını ve husu
siyle evvelki yıl tetkikini yap
tığımız Uzunburun köyündekini 
bay Murad Germen kazdıra

cakhr. 
Sonra Lidye devri: işte Şahın 

krallar'ın paytahtı Sard hara· 
bcieri. Harbden evvel Ameri
kan arkeoloğları tarafından 
hafriyatı yapılmış, fakat henüz 
bitmemiştir. Sonra Bintepeler. 
Şahin Krallar sülalesinin 
başı, dünyada ilk defa 
parayı "madrup sikke,, lcad 
eden büyük Lidya kralı Gige· 
sin ve onun torunu cihanın en 
zeugin kralı ·mukaddes kitap .. 
Jara Karun aleyhisselam diye 
geçen - Krezüz'ün ve daha 
diğerlerinin muazzam ve henüz 
içleri tamamiyle görülmemiş 
mezarları. Sonra öteki devir
ler. Manisada bunların hepsi 
var. Bugün Manisa şarıoıo içi 
yığın yığın antikite doludur. 

Evvelki gece saat yirmi ikide 
Inkılab sokağında Anadolu 
olelinin kahvesine giden Meh
med oglu f a;k, orada oturan 
ve öncedeu bir a lacak mesele
sinden aralan açık bulunan 
Mchrned oğlu lbrahime ansızın 
bir tokat vurmuş ve bıçağını 

yalçın kaya üstündeki tahbnda 
şimdi Atalanı denilen yerin , 

Kaldırılan ve şimdi pek geniş 
sahalar tutan bütün eski me
zarların hulasa şehrin altı anti-

da çekerek baldırından ağır 
surette yaralı} arak kaçmışttr. 

Takib edilt>n Faik zabıtaca 
tutulmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bir hırs~z tutulde 
Karanttnada Salhanede bu

du Kohenin ev·nden on lira 
para ile küpele.ı:ni çalan Ali 
oğlu Süleyman tutu!muştur. 

kible annacında hala anatanrı 
gurur ve şefkatı ile cihana 
bakıyor. Elen hayali ona Ni
yobe masalını taktı amma 
hala bu zamanın Türkleri ona 
asıl adını veriyorlar yani Frik
yahların dediği gibi " Papas ,, 
diyorlar. Bu papas, bildiğimiz 
Hristiyan papası demek değil
dir. Etilerden bir kol olan 
Frikyaca büyük Tanrı demektir. 

FRII.<Y A DEVRi 
Sonra Frikya devri: Frikya

lıiar bütün Anadoluyu, ta iz-

haberleri 

Ak İsar - T ursıutlu 
Yollarındaki işler ... 

Namık Kemal ve Demirci mektep
lerinin noksanları 

Manişa, 18 (Özel) - Akhi
sar ve Turgutlu yolunda yap
tırılacak ışle Bu yıl vilayet yol-
larındaki fazla çalışmalardan 
ötürü hu!lusi bütçenin nafia 
kısmına konulan tahsisat aa 
gelmiş ve yılbaşından beri bü-
yük inşaata girişilememişti. 
Kıymetli ilbayımızm buldukları 
formül sayesinde yollar için 
35 lira yeni tahsisat temin 
olunmuş ve bu para ile Akhi· 
sar yolunda 8 buçuk kilomet-
relik şosa ve Turgutlu yolunda 
26 adet menfez temin edil
miştir. 

GÔRDESIN EVCİLER 
KÖYÜNE YARDIM 

Gördesin Evcilerköyü balkı
nı11 bir mekteb binası yapmağa 
başlıyarak inşaatı çab örtme 
derecesine getirdikleri haber 
alıomıt ve diğer köylülere teş· 
vik olmak için bu köyün san
dığına 250 lira yardım yapıl· 
mıştır. 

MANISADA BÜYÜK 
HAYIR SEVER 

Manisada çok mütevazi ayni 
umanda yaphğı yardımı kim-

tamamlanıyor ... 
senin bilmesini istemez büyük 
bir hayır sever vardır. Keres-

teci bay Maksud. Bu zat her 
bayram mektebte okuyan fakir 

çecuklara elbise ve ayakkabı 
alır kendilerini sevindirir. Bu 

zatın bu yıl da pek çok ço
cukları sevindirtliğini haber 

alıyoruz. Yaphğı yardımın 
plinçosunu istedik vermedi ve 
gazetelere yazılmamasını rica 
etti. Bay Maksud yalnız istiklal 

mektebinde altmış fakir tale
beye ayakkabı ve otuz fakir 

talebeye de hem elbise hem 
ayak kabı almış ve bunları 
sevindirmiştir. 

YENi iKi MEKTEBiN NOK
SANLARI TAMAMLANIYOR 

Eski kışla arasında yapılan 

mektebin su hazinesi; etraf 
duvarları da eksiltmeye konul-

muştur. Dbay, Manisa içindeki 
Namık Kemal ve Demirci yeni 
mektebi noksanlarının tamam
lanmuı için keşiflerinin derhal 
yapılmasını emretmiştir. 

MEMUR ARANIYOR 
iyi tahsil g6rmilf, aakerlitini yapmıf, kefalet verebilecek 

hesabı kuvvetli ve tecrübeli bir memur aranıyor. 

LALE sinemasına müracaat 

kitedir. Ancak şimdiye kadar 
bunlarla meşgul olacak olan 
yoktu. Cumuriyetimizin ve Ata
türkümüz,ün amacı ve göster-
diği yol üzerinde bugün Ma
nisa sayın ilbayı bay Murad 
Germen antikite aşk ve ilgisi-
nin bütün elemanlarım şahsın
da taşıyor. Aynı zamanda bay 
Murad Germen, Muradiye ca
misi medresesini Antikite Mn-
zesi yapmaflı düşünmüş ve 
bunu yapmakla çok büyük 
isabet göstermiştir. Her şeyden 
önce Mimar Sinanın şaheser-

1 
lerinden biri olan bu medrese 
kendisi bir müzedir. Şimdi bay 

1 
Murad orayı mükemmel tamir 
ettiriyor. 

MANiSA MÜZESiNiN 
YARINI PARLAKTIR 

Bay Murad Germen gerek 
Manisa içinden gerek illerin
den daha şimdiden bir hayli 
eserler bulmuş, toplattırmış ve 
müzeye getirtmiştir. Bunlar 
üzerinde iptidai tedkikler ya
pıldı. Şimdi ıstampaj ve fotoğ
raflara alınmaktadır. Yakında 
mevcud eserlerin yerlerine kon
ması ve ilk tasnif müsveddesi 
yapılacakhr. Bay Murad Ger
men bir taraftan da araştırma• 
larla meşguldür. Önce şehir 
içinde bir kaç yerde sondaj 
yaptıracak ve Uzunburunda 
lspil dağı altındaki büyük ma
ğaranın içini araşbracak, sonra 
bunların · vereceği sonuçlara 
göre ilkbahar kazı mevsiminde 
gereken yerlerde hafriyat yap
tıracaktır. 

Turizm bakımından da Mani
sa ve lspil dağı çok önemlidir. 
Bu dağda henüz herkesce tanın 
mamış bilinmemiş öyle güzel 
ve hayret edilecek manzaralar 
vardır ki bir kaç İsviçreye be
deldir. Sayın ilbay turizma 
projesini de şimdiden piıirmek
tedir. 

Para Piyasası 
18-12-1935 

Abt 
Mark 50 10 
İsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 07 
İtalyan lireti 10 07 
İsviçre F ran. 40 60 
Florin 84 80 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avatr. · · · 23 50 

Satış 
50 50 

619 
8 30 

79 70 
21 25 
10 13 
40 75 
85 12 

5 21 
24 

ıe Kanunuavva1 

Hergün 
---Bir 

Aşk, sevda gibi sev· 
söylenmiş bir cinas vardıt• 
yı yakmış derler. Aba 
Türkün bir nevi elbis 

Abadan yapılmış uıUO 

palto mu desem, manto 
sem, kaput mu deseDI 
bir üst elbisesi vardı. 

yakmak mecazi manada, 
gelen bir tarzda söyle• 
sözdür. 

Abayı yaktı derler, 
aşk ile sevdi demek Dl 

Her hangi bir kelimeyi 
böyle bir çift lafı ine 

istiyenler, yakışıklı bir 
ile o kelimenin mana '"le'!' 
tesinin nereden geJdiğioİ 
liyorlar. Ben de böyle bit 
heves ettim, abayı ya 
etrafında döndüm, d 
vardığım netice şudur: 

ben uyduruyorum. fakat 
duğumu söylemesem 6'. 
ciddiyetle başlasam m~ 

bulanık geçsem de size 
sem ki: 

Abayı yakmak cinaJI 

dan alınmışhr. Vakti 
ihtiyar bir 

aşık olmuş, kızın e 
dönmüş dolaşmış, niba 
gün bir yerde rastlamıfr 

o kadar hayran hayrall 

mış, kendinden o kadat 
mif ve dalmış ki aba51DJll 
yanındaki ocaktan alef 
abası yatımış da kıza 

tan abasının yandığını 
edememiş. Gel zaman 

man bu zata karşı her 
bir faf belirmiş, şu zatı 

yor mısınız? Bay Ahme 
zına abayı yaktı diye11 

muştur. Abayı yakmak, 
mek, aşık olmak manis 

len bir cinas oluşu b 
gelir. Ben bunu çok cid 
söylesem aksini iddiaya da 
olmadıkça benim bu u1 
hikayem abayı yakmak 
Pek ali bir sebebi 
öbür taraf geçer bile 1 
tin hocaya atfen söyl 

kiyelerin yarısı böyle 
dan uydurmadır. Uym•"' 

durmak... işte birbirine 
sı lazımgelen iki şey ! 
dıktan sonra uydurmağ• 
mak gülünç olur. 

şu benim abayı 
hikayesini nasıl bulduo.,._ 
şallahım var değil mi İf 
yapıp sapını denk düşü 

Çu. Alıcı fi 
507 T Debbas 10 50 
280 S Süleymano 12 50 
203 Y 1 Talat 11 
110 Albayrak Ti. 8 
108 H. Z. Ahmet 11 

50 S Celardin 13 
15 F z Abdulla 13 

1273 Y ekiin • 
469088 Eski sabş 
470361 Umumi ~abş 

incir 
Çu. Ahcı 
1087 muh alicı 

Zahire 
Çu. Cinsi 
640 Buğday 7 25 
25 Arpa 4 50 
19 Bakla 5 062S 
35 Susam 15 

1500 Pamuk çe. 2 6S 
138 Pamuk B 43 
SS P .. ak k 



DENiZ KONFERANSI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonya lngiliz teklif i 
katiyen abul etmiyece 

. itimat reyi kazandıktan sonra Japonyaya müşterek bir hak veril-
• . mezse müzakereler inkıtaa uğrıyacak 

lngıliz ve Fransız siyasal çevenleri Cenevrede da- Tokyo 18 (A.A) - Geçen nın - Vaşingtonda hazırlanan 
h k 

• b seneki deniz konferansında Ja- nisbetlerpl içinde - miktar iti-

a . ati ir şekilde azi elerine devam edecektir :::.~:ı~.~·~~şo~:ı;.,:~~~~.d=~= bariyle tabdidini, o ·:•ttan 
Amiral Y amamoto demiştir ki: 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: B .. Laval se vilsi ı veya sevilmesin, bunun - Japonya, Ingiliz teklifle-
' rini kabul edemez. Ve müza-

_ Eh em m İ yetİ yoktur.. O, durumu Sosyete paktile telife çalışıyor kerelerin kesilmesini intaç etse 
Parıs, 18 (A.A) _ Sağ ce· bile müşterek bir hak vücuda 

nah gazeteleri Lavalın dış getirilmesini istemekte devam 

siyasa hakkında say)avlar ku- ı· edecektir. 
rulundan itimad reyi almasını Londra 18 (Ô.R) - Deniz 
evinçlc karşılıyorlar. konferansının 1 numaralı ko-

Sol cenaha mensub Pobülcr 1 misyonu toplanmış deniz siliih-
ise bütün sol cenah partilerinin tarının devletler tarafından bil-
bükümetten itimatlarını esir- dirilen bütçe rakamlanna göre 
gediklerini yazıyor. tahdidi meselesini görüşmüştür. 

Paris, 18 (Ô.R) - Saylavlar Komisyon yeniden perşembe 
Odasının B. Lavala verdiği günü toplanacakbr. 
itimad reyi hakkında gazete- Paris, 18 (Ö.R) - Pnrlemen-
lerin tefsirleri bambaşkadır. to deniz komisyonu deniz ba-
''T cmps,, diyor ki: knnmm izahatım dinledikten 
Dış bakanına verilen itimad sonra Londra konferansının 

reyi B. Laval için aç.ık bir mu- silahları azaltmak sonucuna 
vaffakıyettir v Avam kama- varmasını temenni etmiş, bu-

]apoll drlega~von heyeti başkanı 
Amüal Naf[a110 

beri arsı ulusal durumda orta
ya çıkan değişiklikler hesabile 

reddetmiştir. Komisyon silah
ların, gemilerin hacını ve top
ların çapi itibariyle tahdidine 
taraftar bulunmakta ve herhal
de Fransamn uzun müddetle 
bağlanmamasmı istemektedir. rasıwn B. Baldvin verecegı ounla beraber deniz silahları-

itim d reyile birlikte Avrupa ------c..,-o+...,..,_ ..... ____ _ 
ulbunun korunmasına çok yar· 1 Ben 
dım decekür. Franıız ulu u 
kötü niyetleri sevmez. Laval .. 
Hoare teklifinin Cenevre kad
ro u içinde yapıldığı ve bu an
laşmalar kabul edilecek olursa 
Cenevre tarafından tasvib vo 
tasdik edilerek tatbik mevkiine 
gireceği onun gözünden kaça
nıaz. 

LAV AL FRANSAYI 
TEMSIE EDiYOR 
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Depeche de Brest .. şöyle 
diyor: Laval sevilsİD veya 

vilmesin, bunun ehemmiyeti 
yoktur. O Cenevrede Fransayı 
temsil etmektedir.Girişilen va
him müzakerelerde Fransanm 
dostluklannı sosyete paktiyle 
telife çalışıyor. 

uLyon Republicain" şu mü
talaııyı yürütüyor: Fransanın 
müdafaası müşterek güvene ve 
barışm Uluslar Sosyetesi kad· 
rosu içinde durumlandırmasına 
bağlıdır. Uluslar Sosyetesi 
şimdi yeni bir nüfuz ye kudret 
kazanmışhr. Onun otoriesinin 

artacağına inanımtz vardır. Bu 
yolda tereddüt etmemeliyiz. 

Fakat hakikiğ mesele uluslar 
sosyetesinin mürakabesi alhn
dc silahlanmasının azalblma· 
sıdır, 

PROJE ULUSLAR 
SOSYETESiNiN MI 

"Journal de Rouen,, gazetesi 
de şunları yazıyor: B. Lavala 
k rşı Uluslar sosyetesi pren
siblerine tecavüz ettiği sitemi 
yapıldı. Ayni sitem Sir Samuel 
Hoarc'a karşı Londrada tekrar 
edilmiştir. Manş denizinin her 
iki tarafında muarızlar unutu
yorlar ki ikisi de bu işe ulus-

lar sosyetesi tarafından memur 
edilmişlerdir. 

Uluslar sosyetesi teklifleri ka· 

bule mecbur da değildir. Zaten 
bunlar birkaç ay önce beşler 

komitesi tarafından hazırlanan 

tekliflerle ayni esas içindedir. 
ÖVR V AZIYETI ŞÜPHELi 

GÖRÜYOR 
Paris 18 (A.A)- Sabah ga

zeteleri meclisin dünkü celsesi 
hakkında deği ik tefsiratta 

bulunuyorlar. Jurnal gazetesi 
reyleri Laval siyasasmın taldbi 

mahiyetinde telakki etmektedir. 
Ôvr gazetesi ise kabinede 

ittihad mevcud olmasını şüpheli 
görüyor. B. Heryonun ihtirazlı 

Ftansız patlaml'llfosu bir fof>fanlı hali11dc 
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davrandığını ve hükümetin di- J 
ğer azasının da tasvıplerinde 
ihtiyatlı bulunduklarını bildiri-
yor. 

Jour gazetesi, Heryonun bu 
hath hareketini bir ayrılış ola
rak tavsif ediyor. 

BALDVINİN KAZANDIGI 
İTİMADIN MANASI 

Paris, 18 ( Ö.R ) - Siyasal 
çevrenlerde B. Lavalın Cenev-
reye gitmeden önce kazandığı 
itimad re'yine chemmiyt:t ve
rilmekte ve şöyle dcniJmek
tedir: 

B. Laval Fransayi Uluslar 
Sosyetesi konseyinde temsile 
giderken dış siyasa üzerinde 
bir itimad re'yi kazanmayi lü-

zumlu görmüşdür. Bilhassa 
ltalyan - Habeş meselesindeki 
siyasası dün saylavlar kuru~ 

lunda şiddetli bir hücuma uğ
ramışdı. B. Laval re'yin bir 
şekil meselesi üzerinde değil, 

siyasasının esası üzerinde ve
rildiğini 2östermek üzere şöyle 
demişti: "Cenevrede şimdiye 
kadar yaptığım siyasadan baş
ka bir siyasa yapacak değiJim. 
Eğer "siyasayı tasvib etmiyor· 
sanız bir ödeviniz vardır. Bu 
da başka fikirde iseniz, c\aha 
ziyade beklemeden heni de
virmektir.,, 

Meclis 252 reye karşı 304 
reyJe dış bakanına itimadını 
bildirmiştir. 

~------------------·· 7 numaralı 
ebliğin e nel 

lyan I abinesi toplandı 
? • 

ita 1yan kuvvetleri, Habeş kuvvetlerine 
Hücum edPrek süngü "le dağıtmış 
.~o~a .1.~. (Ö.R) - Bugün neşredilen 74 numarah ltalyan res

mıg bıldmiflnde mareşal Badogliodan alınan telgrafa dayanarak 
şu malfımah verHmelrtedir: 
b' ln~k~-Amyega arasında IS ilkkanunda başlayan harb 17 de 
ıt~ıştır. Kuvvetlerimiz Habeş koluna hücum ederek süngü hü

~:hı~le o~l:ırı dağıbnı lardır. H~beşlerin zayiatı 500 den fazla 
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mınr cd~lıyor. Italyanlann zayıab 7 Jtalyan zabit ve 20 neferle 
yer 1 sübay ve 187 nefer ölüden ve 2 ltalyan sübay 2 asker 

ve 25 yerli n ker yaralıdan ibarettir. 
b Udçaklar M~kallenin cenubu şarkisinde bir Habeş kolunu bom
ar ıınan ebnışlerdir. 

d Somal~etbea!nde işgal edilen lopraklann kurumlandmlması 
evam e e tedir. Bir çok idare tertipleri alınmıştı,. 

Başba an, d ş bakan1 adın;-abine 
Arkad~şla ına iyzahat verdi ..• 
L?nra, 18 (0.R) - Sabah, izahab da ilave etmiştir. 

kabmenı!l ,. haftalık ~oplantısı Cenevre, 18 ( ô.R ) - B. 
B. Baldvın ın başkanlıgı altında Lava! sabah saat 8 de Cenev· 
yapılmıştır. Sir Samuel Hoare, reye gelmiş ve hemen ınüza-
rahatsızlığı yü~ü?en, bu to~-

1 

kerelerine başlamıştır. 8, La-
lant!ya Ş'e.~memışt.ır. B. Baldvın val ilk önce lngiliz delegesi B. 
Parıs goruşmeler~ ve .Italyan, Edeni zivaret ederek Italyan-
Habeş anlaşma:z:lıgı hallıne esas Habeş anlaşmazlığının halli tek 
olacak Laval - Hoare teklif- ı·fı · .. · 
leri hakkında Dış Bakanın '. erı uze~ıne Ulu~l~.r sosyete-
arkadıışlarına bildirilmek üzere sı konseyınde kudulecek yol 
hazırladığı raporu okumu ve hakkında görüşmüştür. Bundan 
bundan sonra dün Sir Neville sonra Fransız başbakanı Le· 
Bhambcr.lain, B.Robert Vanıit- histan dış bakanı albay Beki 
tar ve B.Edenle birlikte yap- kabul etmiş ve ayni mesele 
bklan .ziyaret esnaıında Bay üzerinde kendisile fikir teati 
Hoare tarafından verilen tifahi ctmııür. 

s 
Sabık Cumur baş an B. Masarıktn 

Siyasasını takib edecektir 
Paris 18 (Ö.R) - Çekoslo

vakya dış bakam B. Edouard 
Benesin B. Masaı-ik yerine cu
mur başkanlığına seçilmesi ha-
beri burada büyük memnuni
yet e karşılanmıo:tır. B. Benese 

1 ı~arşı B. Nemcci namzet olma
t makla beraber , 6 oy almış ve 

1

1 ~ ~y da beyaz o!arak veril
mıştır. 

' BENES MASARIKIN YOLU· 
NU T AKIB EDECEK 

Prag, 18 (Ô.R) - Kamoy 
Uluslar kurulun B. Bencsi 
cumur başkanlığına seçmesini 
alkışlamaktadır. Gazeteler bu 
seçimden dolayı bütün mem
leketin ulusal Kurula minnettar 
olduğunu kaydetmektedirler. 
Çekoslovak basmanın yazıları, 
B. Senesi B. Masarik tarafın
dan Çekoslo:z:akya Kurulalı 

beri açılan siyasaya muvaffa
kiyetle devam edebilecek biri
cik adam gibi göstermektedir. 

BELGRADDA SEViNÇ 
Belgrad, 18 (Ô.R) - Yugos 

lavya basını B. Benesin Cu
mur bakanhğma seçilmesini 
büyük sevinçle selamlamıştır. 
B. Benesin kazandığı kesif 
ekseriyetin bu ııamzedliği ileri 
sürmüş ve tavsiye etmiş olan 
B. Mazarik' e karşı yeni bir 
tazim delili sayılır. Öğleden 
sonra çıkan gazeteler B. Be
nesin B. Mazarik'e halef olma
smın derin manasını kaydetmk 
tedirler. B. Benes Çekos· 
Jovakyanm istiklali ve Avus
turya boyonduruğundan kurta
nlması için B. Masarikle yan-

yana senelerca çalışmıştır. Dış 
siyasada ise, Çekoslovakyamn 
kumluşundan beri memleketi
nin dış siyasasını idare ederek 
buna sulha ve andlaşmalara 
mertce bir bağlıhk istikameti 
verdi. Bunun içın, B. Masarik 
vicdanının sesini dinliyerek B. 
Benesin kendisine halef olma-
smı istemiş ve ulusun vicdam
de bu kararı tesvib etmiştir. 

"Vreme., gazetesi u:r:un bir 
makale neşrederek B.Benesin 
hayat ve eserlerini ve yeni 
Cumur başkanının Devlet ada· 
mı iktidarlarını kaydetmekte ve 
bilhassa, Küçük Antant ala
mnda Romanya ve Yugoslavya 
ile iş birliğini ileri sürerek arsı
ulusal durumun kararsızlıktan 
ileri gelen bir karışıklık içinde 
bulunduğu şu sırada Çekoslo
vak devletinin başına B.Bene-
sin gelmesini ilerisi için eyi bir 
teminat olarak selamlamakta
dır. 

Prag, 18 (Ö.R) - B. Benes 
Cumur başkam olarak yemin 
verince başbakan 8. Milan 
Hodza tarafından verilen kabi
nanın istifasını kabul etmiş ve 
gündelik işleri görmeğe yine 
kabine erkanını memur etmiş-
tir. Zannediğine göre B. Benes 
ayni kabinayı olduğu gibi iş 
başında tutacaklar. Dışbakanlığı 
Vekaletini de 8. Hodza üzerine 
alacaktır. 

Pra}{, 18 (Ö.R) - B. Benes 
bayan Bene.sle birlikte Lini 
şatosuna giderek eski Cumur 
başkanı B. Mazarike tazimlerini 
bildirmiştir. 

• •• leri su ı g e 
Asuriğ göçmenlerinin Gali ovasında 
yerleşmesi U.sosyetesin e onaylandı 

Cenevre, 18 (Ö.R) - Ulus
lar sosyetesi konseyi Arjantin 
delegesinin başkanlığında top-

lanar&k bu sabah 89 uncü top
lanh devresini acmışhr. Iraktan 
çıkan Asuriğ göçmenlerin Sur-

yede yerleştirilmesi hakkında 
müzakereye girişilmiş ve bu 

işin raportörü olan ispanya de
legesi B. de Madariağa rapo
runu okumuştur. Netieede göç-

1 menlerin Gap ovasında yerleş-

~ tirilmesi için bir vekiller ko
[' mitesi yapılmasına karar veril-

miş ve buna konsey adına bir 
lsveçli, bir de Jspanyol delege 
seçilerek üçüncü delegenin de 
Surye ve Lübnan Fransız yük
sek komiseri tarafından seçil
mesi muvafık görülmü tür. 
Fransız delegesi B. Masigli 
Fransız yüksek komiserinin ve
killer komitesine el birliği ya
pacağını bildirmistir. 
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Alis ~eni Sen 
• 

çenın yanına 

On adım kadar ilerisindeki 
basık evlerden birisinde bir 
aydınlık gördü. Harekatına ha· 
kim olan iradesizlik neticesi 
bu aydınlıga doğru yörüdü. 
Ani bir kararla kapıyı çaldı. 
Dişlerini birbirine vurarak: 

- Bu geceyi geçirmek için 
bir oda isterim ... 

Dedi. 
Kapıyı açan adam: 
- Pek iyi; fakat titreyor· 

sunuz, içeri giriniz de biraz 
111ının1.1 madam. 

Cevabını verdi. AJis l>aşile 
işaret yaparak içeri girdi. 
Adam diğer bir kapı daha açtı. 
bu kapıdan ocakta yanan 
ateşin ziyasile aydınlanan 
bir edaya geçiliyordu. Alis 
hemen ateşe doğru gitti ve 
bir masaya yaslanarak ar· 
kasını kapıya çeviren bir ka· 
valyenin oturduğunu gördü. 
İlk bakışda bunu tanıdı, Çünkü 
rengi uçmuş, çehresi kızarmış 
olduğu halde hayret içinde 
bağırdı. 

Bunu itiden adam hemen 
batını çevirdi. Alis bir taş gibı 
hareketsiz ve pşalamış vazi
yetde görünce ayağa kalkdı; 

kıza doğru koşdu ve elinden 
tutdu. Hararetli bir sesle: 

- Ne! AJis acaba ruya mı 
görüyorum? Hakikaten sen mi· 
ilin? 

Uzun bir iftirakın düşün

cesile ruhum kederli iken seni 
yanımda görüyorum ha. Ma· 
demki seni tekrar görüyorum, 
öyJe ise talisizlikten şikiyete 
hakkım yok!.. 

Sözlerini söyledi. Onu ocağın 
parlak alevine doğru çekerek 
ellerini elleri içine alıp yanına 
oturtuu: 

- Oh! Fakat buz gibi ol· 
muşsunuz... Souktan üşüyor, 

titriyorsunuz Alisi Elleriniz don
muş... Biraz ateşin yanına so· 
kulunuz... Niçin bu kadar fazla 
titriyorsunuz, hem de ne kadar 
ııararmışsınız. Korktunuz mu? 
Ne kadar da yorgun görünü
yorsunuz ... 

Genç kız: 
- Şimdi buna ne cevap ve· 

reyim? 
Diye düşündü: 
- Sevgili meleğimi Sizi ora· 

da kapıya karşı ayakta gördü
gum zaman adeta şaşırdım. 

gözlerime inanamıyorum. Artık 
her şeyin bittiğini ve bir 
daha si:ı.inle görüşemiyeceğimi 

düşünmüştüm. Birbirimizden 
ebediyyen ayrılmıştık. Fakat 
işte yine yanımdasınız! 

Alisin kalbi çarpıyordu için· 
den: 

- Ne söylemeli? Ne uydur· 
malı? 

oe ye bir sürü fikirler geçi· 
riyorciu. Sessizliği delikanlıyı 
hayrette bıraktı. Niçin suşu· 

yordu?. 
Bunlar birbirlerini seviyorlar 

dı. Hatta dinlerine yemin ede
rek yekdiğerine nışanlanmışlar
dı bile ... Fakat Alis gibi na· 
muslu, temiz kalpli bir kızcağzın 
ve bu nışanlısı bile olsa derin 
bir heyecana düçar olmaksızın 
bir adamın yanına koşması ta
savvur edilemezdi. 

Ah 1 Bu aşkı Navar Krali· 
çesine söylemediği için ne ka· 
dar esef ediyordu: Bu şefkatlı 
Kraliçe belki kendisini teselli 
ederdi, Belki haline acıyarak 
kababatlarını af eylerdi. 

Delikanlıya gelince : Bu da 
sevgilisine karşı derin saygısı 
ve muhabbeti vardı. Ne yapa
cağını bilmiyordu? Kızın iki 
elini daha ziyade çekinerek 
sıktı ve : 

- Alis 1 
Deyebildi -

YAZAN : Mlşel Zevako 

Jermine krali
götiireceğim 

Alis gözlerini yan kapıyarak 
kendi kendine düşündü: 

- işte bu müthiş bir daki· 
kal Ölmek benim için daha 
eyidir. 

Delikanlı, sesini alçaltarak: 
- Alis seni Sen Jermene 

kraliçenin yanına götüreceğim. 
Senin arkamdan geldiğini kim· 
ae bilmiş olmasın, geliniz daha 
vakıt var ... Yarım saat zarfında 
Senjermene gideriz. Sonra ben 
tekrar yola çıkarım. 

- Kraliçe gitti ... 
Delikanlı ellerini birbirine 

vurarak: 
- Gitti ha! ... 
Deye bağırdı; 
- Şimdi pek uzaktadır. 
Bir müddet her ikisi de sus

tular. Son derece heyecanlı 

olan Mariyak, yavaş yavas ken· 
dine gelen Alis doloksi dikkat
le temaşa ediyordu. Filhakika 
teblüke şimdilik bertaraf edil
mişti. 

Kont kı:r.ın şu halini ve ba· 
şından geçen müthiş meseleyi 
henüz bilmiyecekti. Bu sebebe 
mebni cesaret alan Alis: 

- Kraliçenin arabaya bine· 
ceği esnada ben de kaçmak 
fırsatını buldum. Beni çağır· 

dıklarını, aradıklarını duydum. 
Sonra arabanın karanlıklar 
içinde gittiğini gördüm. 

Dedi. 
- Bu büyük felaket ... Alis 

fikrimi iyice anla .. Se benim 
için en güzel bir makessinl 
kalbimle seni seviyorum. Bu 
deli gibi cesaretten, fedakar
hğından dolayı seni daha zi
yada sevdim. Fakat şimdi kra· 
liçenin aklına neler gelmez? ... 

Alis tatlı tatlı delikanlıya 
baktı. Uzun siyah kirpikli göz 
kapaklarını kapayarak: 

- Sizi göı dükten sonra 
ıtöylenilecek şeyler nemelaziın. 

Uzun bir ayrılışa katlanmak 
benim için kabil değildi. Pa
rise doğru gi\:tiğinizi görünce 
dayanamadım arkanızdan gel· 
meye mecbur oldum.Beni geri 
çevirme ... 

Sözlerini söyledi Alis Dölöks 
bu lakırdıları söylerken son 
derce kederli ve perişan fikir
ler içinde görünüyordu. Bu he
yecanından, sevgisinden deyil, 
söylediği yaıandan ileri geli· 
yordu. Zavallı Deo da bunu 
sırf hissiyatına atfediyordu. 
Kalbi zevk ve muhabbetle çır· 
pınıyordu. Genç kızın önünde 
diz çökerek ellerini öpücüklere 
garketti ve ruhunun esiri ola
rak: 

- Affedersin Alisciğim. Siz 
benden daha yüksek kalblisi· 
niz. Ben sizin gibi fazileti ab
lakiye ile temeyyüz eden bir 
kızın sevgisine layık değilim. 
Sizi gördüğüm i k günden beri 
kalbimi, zihnimi, fikrimi işgal 

eden aşkınızdır. Hatırlar mısı· 
nız? Yalnız başınıza Paristen 
geliyordunuz, arabanız kırıl
mıştı. Arabacılarda sizi terket· 
mişlerdi. Herşeyi göze alarak 
yolunuza devam etmiştiniz. De· 
renin kenarında size rastladı· 

ğım sırada o vakıt sergüzeşti· 
nizi anlattınız ve büyük ceviz 
ağacının altında epi zaman 
yalnızca kalmıştık. Ortalık ka
rarmağa başlayınca sizi kolla 
rımıo üstüne alıp derenin öbür 
sahiline geçirerek Navar kra· 
)içesinin yanına götürmüştüm. 

Delikanlı ayağa kalktı, kol· 
larını kavuşdurdu. Başını önüne 
eğdi. Genç kız ise oturmuş 

olduğu halde başını kaldırıb 
hayretle delikanlıya baktı. 

-Sonu Var-

YENi ASIR 
:w " 

Duçe Söylüyor 
"Şimdiki harb çetindir. Fakat 
sonuna kadar devam edeceğiz ,, 
Roma, 18 (A.A) - Mussolini kurutulmuş olan Patino batak

lıklarında ve son getirilen üçüncü Kamunun açılış töreni dola· 
yısile verdiği söylevde demiştir ki: 

" Şimdiki harb çetin bir harbdır. Fakat sonuna kadar buna 
devam edeceğiz. 

ltalyan milleti uzun bir muhasaraya mukavemet edebilir. 
Çünkü, hakkın kendi tarafında olduğunu müdrikdir • ., 

,Aksum civarında kanlı .. 
Muharebeler devanıda 
ltalya, Habeşlilerin ufak çapta patlayıcı 

Madde kullandığını iddia ediyor 
Adis • Ababa, 18 (A.A) -

Sözüne inanılır kaynaklardan 
haber alındığına göre Adinanın 
60 kilometre şimali garbisinde 
Aksum civarlarında da kanlı 
muharebeler devam etmektedir 
Makallenin şimalinde Tempien 
mıntakasında ve Geralta 
eyaletinde de mühim muhare· 
bat olmaktadır. Italyanlar ehem· 
miyetli zayiata uğramışlardır. 
Muharebeler iki günden beri 
devam etmektedir. Henüz baş· 
ka tafsilat mevcut değildir. 

Cenevre 18 (A.A)-Romadan 
kat'i talimat daha gelmediğin· 
den ltalyan delegelerinin Mil-

Jetler cemiyeti konseyi karşı
sında alacağı vaziyet daha ta
mamen tavazzuh etmemiştir. 

ltalyan delegesinin bugün 
öğleden sonra yapılacak top
lantıya iştirak etmiyerek me
selenin tedkikini Milletler ce

miyetinin kendisine bırakacağı 
tahmin edilmektedir. 
Diğe taraftan ltalyan dışiş-

leri müsteşarı B.Suviç telgrafla 
Milletler Cemiyeti genel sek· 
reterliğine müracaat ederek 
Habeşlerin ufak çapta patla
yıcı mühimmat kullandıkların
dan şikayet eylemiştir. 

Habeş halkı proje aley
hinde bir gösteri yaptı 
imparator 

Ederse 
Paris projesini kabul 
halk isyan edecektir 

Adis - Ababa (Neon Fos) -
Adis - Ababa balkı lngiliz -
Fransız tekliflerini büyük bir 
asabiyetle karşılıyarak reddet· 
miştir. Bütün çevrenler bu red 
kararınl teyid etmektedirler. 
Aya Yorgi kilisesi önünde 
toplanan yerli halk , im
parator ve bükümet Paris tek
liflerini kabule mecl:>ur kalır· 
larsa, ahalinin verilecek emir· 
lere itaat etmiyeceğini bildir
mişlerdir. Başbakan bay Herroy 
Desyede bulunan imparatora 
çektiği telgraflarda Paris pro
jesi reddedilmediği takdirde 
balkın ayaklanmasından korku
labileceğini bildirmiştir. 

INGILIZ KABiNESiNiN 
KARARI 

Paris 18 ( A.A ) - Övr ga· 
zetesi, lngiliz kab nesinin La
val - Hoare planına en enerjik 
bir surette müzaherete karar 
vermiş olduğunu yazıyor. 

TEKLiFLER KABUL 
EDiLECEK 

Cenevre, 18 (A.A) - Habeş 

Deniz yollarının 
yeni vapurları 

Deniz yolları ve Akay işlet
melerinin yaptıracakları gemi
lerin ana batlarile takribi aded
leri Ekonomi bakanlığınca töyle 
tesbit edilmiştir : iki aded 4 
b n 500 tonluk 15 mil süratin
de, iki aded 3200 tonluk 
13 mil süratinde, 3 aded 
2200 tonluk 11 mil sür'atında, 
1 adet 1700 tonluk 18 mil 
sür'atında, 2 adet 1000 tonluk 
18 mil süratında gemi. 

Bundan başka iki adet akay 
vapuru yaptırılacaktır. 

Çek rejisi 
Tütün alacak 

Çekislovakya tütün reıısı 
memleketimizden tütün alacağı 
için rejiye gönderilmek üzre 
nümuneler hazırlanmıştır. Bun
lar Rraga gönderilecek, beye• 
niliue Perag rejisinin açtığı 

eksiltmeğe iştirak edecektir. 

delegesi milletler cemiyeti 
genel sekreterliğine verdiği 
bir notada Fransız • lngiliz tek
liflerinin kabule şayan olmadı
ğını isbata çalışmakta, fakat 
bunları kati olarak reddetme
mektedir. 

CEVAP HAKKI MILLLET • 
LER CEMIYETININDIR 

Londra, 18 (A.A) - Hükü
met, ltalyanın Fransız • lngiliz 
pilanı hakkında istediği iza· 
hata hemen cevap varemiye· 
cektir. 

Böyle 
hakkı 

bir cevap vermek 
milletler cemiyetine 

aittir. 
TIMES GAZETESiNE GÖRE 
Londra, 18 (A.A)- Taymiı 

diyor ki: 
- Eden Cenevrede Ingiliz 

hükümetinin Laval-Hoare pla
nını adilane ve takbih edilir 
mahiyette saymadığı ve tahrib 
eseri olmıyan mütecavize karşı 
şiddetli bir kolektif mukavemet 
yapılmasına taraftar olduğunu 
açıkça söylemelidir. 

Mısıra 
Yaş 

gönd~rilen 
meyvalar 

Alakalı dairelere gelen ma
lümata göre, Mısır' da Türkiye 
yaş meyvalarına rağbet art
mıştır. Bilhassa Türk elmaları 
çok aranmakta ve ucuza sa· 
tılmaktadır. 

Bu arada kavunlarımız da 
beğenilmiştir. 

Şehrimizden Mısıra gönderi
len kavunlar adeta kapışılmış
tır. Yeni mahsul yılında Mısıra 
yaş meyve ihracatımız arta· 
caktır. 

Yolcuların şahsi 
Eşyası 

Ekonomi bakanlığı, deniz yo· 
Jile gelen yolcuların beraber
lerinde ve kendi mes'uliyetleri 
altında getirecekleri eşya ve 
malların manifestoya ithal edi
lememesinin incelenmesini gllm
rük ve inhisarlar bakaahjından 
iateıniştir. 

-
te Kanunuevvel t935...., 

Tarihin aşk yaprakları 
-a-

Mısır Hidivi Mehmedali paşa
nın büyük kızı Zehra aşk ma· 
ceralarile meşhurdur. Ona Zeh· 
ra Paşa derlerdi Kocası Mı

sırca marüf zalimlerdendi. Su
danda lsmail Paşanın intikamı 
için 20 bin kişiyi kestiği ma· 
lümdur. Kocası öldükten sonra 
Zebra fena yollara sapmış aşk 
ve şehvet yüzünden birçok re· 
zaletler, cinayetler işlemişti. 

Zehra harem ağalarını pa· 
zarlara kahvehanelere gönde· 
rir, güzel ve dinç gençleri 
toplattırırdı. Sonra rezale
tinin meydana çıkmaması için 
bunları boğdurarak kanala at· 
tırırdı. Tarihte çeşit çeşit ci· 
nayetler görülmüştür. Fakat 
böylesi bu kadına mahsustu. 
Zehra hem ihtirası hemde ca
navarlığı şahsında toplamıştı. 

Marsele göre, Kahirede oturan 
sergüzeştci bir Fransız iki gü
zel Fransız delikanlısını silah· 

!andırıp harem ağalarının seç· 
me sergisi olan kahvehanede 
bekletmişti. Maksadı bunların 

da saraya götürülmesi idi. iki 
genç günlerce beklediler. Fa
kat kendilerini gelip alan ol· 
madı. Nihayet bu işler Meh
medalinin kulağına ulaştı. Kı· 

zının sarayındaki tekmil pen· 
çereleri ve kapıları taşla ördür· 
dü. Yalnız bir kapı bıraktı 

ona da bir müfreze asker ko
yarak gece gündüz beklettirdi. 

• • • 
Nap ... , ~••Un harb meydanla-

rında (Jozefin)e yazdığı mek
tubları okuyanlar tarihin en 
büyük askerlerinden biri tara· 
fından yazıldığına mümkün de• 
ğil inanamazlar. Bunların toy 
ve kıskanç bır delikanlı tara· 
fından yazıldığını zannederler. 

(Jozefin) bütün ilaçlara rağ· 
men çocuk doğurmayınca kendi 
talebi üzerine Napolyondan ay
rılmış, fakat bundan sonra da 

Zabıta Haberleri 
Yankeslclllk 

Arap fırını caddesinde Me
dine yokuşunda oturduğu eve 
ritmekte olan öğretmen bay 
Muzafferin yanından hızla 

geçen tanımadığı bir adam 
tarafından, içinde on lira para 
bulunan portmeni çalınmıştır. 

Yangın başlangıcı 

Geçeciier caddesinde utuz 
sayılı dükkanda çuvalcı Klema· 

nın nişanlısı Süzan Kaminoto 
ile yemek ısıtırken yangın çık· 
mış ve dı vardaki kağıtlar at et 
almış ise de büyümesine mey· 
dan varilmeden söndürülmüştür. 

Araba kazası 
Karşıyaka Naldöken mevki

inden geçen Mustafa oğlu 

Uyas idaresindeki sekiz numa· 
ralı otobüsü Mustafa oğlu 

Nailin arabasına çarptırmış, 

arabanın tekerleklerinin kırıl

masına ve Nailin yaralanma
sına sebebiyet vermiştir. Şoflir 

tutulmuştur. 
Esrar bulundu 

ifadesi alınmak üzere Keçe· 
ciler polis karakoluna çağınlan 
Ahmed oğlu Mebmedinl üze· 
rinde iki kağıt içinde iki kü
çük parça esrar bulunmuş ve 
hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. 

Hıraızlık 

T epecikde Kiğıdhane cad
desinde bakkal Emin oğlu 
Demir Alinin dükkanına giren 
Ahmed oğlu Kadir ile Yahya 
oğlu Abmedin bazı etya çal
dıkları zabıtaya pkiyet edil
mİf Ye tahldkata bBflanllllfbr. 

A. Ş. SUIUner 
ikisi arasında pek samimi bir 
münasebet devam etmiştir. 

Ölüm ile neticelenen ve ta· 
rihin akışı üzerine mühim tesir
leri dokunan aşk maceraların• 

dan biri de Avusturya veliah· 
dı Arşidük Rodolf ile 17 yaş
larındaki Yarones de Tezera 
arasındaki aşktır. Gizli buluş
malar sıcak buselerle başlamır 
tır. Arşidük 13 kanunusani 
1889 de günlük hatıra defteri· 
ne şu satırları yazıyordu: 

"Dün yediden dokuza kadar 
Tezera ile beraberdik, ikimizde 
irademizi kaybettik. Şimdi ru· 
humuzla beraber bedenimiz de 
birbirimize aittir." 

Halbuki Arşidük Rodolf,pren 
ses (Stefani)ile evi~ bulunuyordu 
Vaziyeti müteassıp bir katolik 
olan imparator Fransova Jozef 

haber aldı ve çok sinirlendi.Ro
dolf karısından ayrılmak ve 
T ezera ile birlikte yaşamak 
istiyordu, imparator Fransova 
Jozef ise boşanma sözünün 
ağza alınmasını bile şiddetle 
menetti. imparatorun tedbirleri 
karşısında iki sevdazede seli· 
meti kaçmakta buldular ve bir 
gece (Mayerlings) ismindeki 
av şatosuna kaçtılar. O gece
nin sabahında genç kız şu 

satırları yazıp bıraktı. 

"Biraz sonra Rodolfıımla be· 
raber meçhul alemlere gide· 
cegız. Çok seviniyorum, çok 
mes'udum" hükümdarın af ha· 
berini getiren adamlar her iki· 
sini kanlar içinde buldular. 

Hadise sarayda fena tesir 
yaptı. Fransova Jozef mera· 
kından bir hafta kimseyi hu
zuruna kabul etmedi. 

Yalnız şimdiye kadar aydın· 
lanmıyan cihet şudur: 

Arşidük Rodolfla sevgilisi 
intihar mı etmişlerdir. Yoksa 
gizli bir teşkilat tarafından 

öldürülmüşler midir? 

Yeni pasaportlar 
Yirmi sahifelık mevcüt pasr· 

porlların bilhassa yabancı mem· 
leketlere ticari maksatlarla gi· 
dip gelenlerin vize ve sair 
muamelelerine kafi gelmediği 
ve yeniden pasaport harcı ve· 
rip pasaport almaları gerektiği 
anlaşılmıştır. 

Finans bakanlığı, bunun önü· 
ne geçmek için 40 sayfalık 
pasaportlar bastırmıştır. Bunlar 
yakında vilayetlere dağıtıla· 

caktır. 

Deniz fen erleri 
935 yılı içinde sahillerimizde 

altı yeni fener yaptırılmıştır. 

Bunlar kınalı ada, T avpn ada, 
Akbaş, Morto ve Alrasan 
adlarını almışlardır. 

Hırsızlık 

Necib kızı Sıdıka Arastada 
gezinirken mantosunun sağ ce· 
binden oo bir lira parasile üç 
lira değerinde mavi taşlı yüzüğii 
ve bir kol saati çalınmıştır. 

Bir iddia 
Balcılar caddesinde kebapçı 

Akifin dükkanında muakkib 
Akif oğlu Muzaffer, kunduracı 
Hüseyin ve Rasih ile Vahid 
rakı içerlerken Mehmed oğlu 
Abdullahın sarhoşluğundan is
tifade ederek 31 lirasını çal· 
dıkları zabıtaya şikayet edilmit 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Saat çalmış 
ikinci mıbçılar çarşısında 8 

numaralı müskirat deposunda 
çalıpo lbrahim oğlu Hasanııı 

cebindeki saatini çalan Haaaıı 
oğlu Ahmed tutulmuıtur. 
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Haftalık piyasa durumu 
Arpa piyasası sağlamdır - Pamuktal 
3iraz gevşeklik vardır fakat fiatlar 

Hila normalin üstündedir 
PALAMUD FIATLARI YÜKSELiYOR 

--------------·-----------------------11-12-935 den 17-12-935 e Bundan evvel de yazdığımız gündelik sabşlar qağıdaki şe-
kadar lzmir ticaret ve zahire veçhile palamut rekoltesinin kiJde olmuıtur : 
borsasında alımp satılmış olan azlığı ve lzmir mevrudabnın 
zehair Ye habubatı11 satış mik- azalması fiatların yükselmesiqi 
lan ile en az ve en çok fiyat- intaç eylemiştir. Bu hafta zar-
lar şu suretle toplanmıştır: fmda lzmire gelen malJar he-
Eşya satılan haftalık men hemen tamamen satın alın-
. · ı · k mı"br. Her ne kadar tırnak ısım en mi tar fiyat Y 

palamut fiyatlarında geçen haf-
çu v al az cok 

faya nisbeten küçük bir difaıuh.buğday 2204 7.25 8.25 künlük varsada bunun fiyat 
Yerli arpa 230 4.50 4.50 düşkllnliiğü değil, kalite fa~ 
Bakla 21 5.625 5.625 kından ileri geldiği söyleniyor. 
Mısırdan 51 6. 6. Palamut ahcılarmın iştihalı 
Fasulya 38 10. 10. ve piyasanın hararetli olduiu 
Nohut 4 6.5 6.5 görülmektedir. 
Pamuk p 1 h 387 b 43. 44.25 
pamuk p 1 v 221 44. 44.25 Zeytinyağı 
pamuk P 2 h 17 42. 42. Son hafta zarfında borsada 
pamuk k 1 h 9 h 44. 44. kilosu 33 kuruş fiatla on bin 
pamuk çe 265200 ki 2.65 2.65 kilo hazır, yirmi beş bin kilo 
Mu palamut 3626 410. 540. vadeli sıra malı zeytinyağı sa-
Çek ldm 8165 ç 7,5 18. hfl oldup bona listelerinde 
Çek üzüm to 133 görülmüştür. 
Razakı çuval 21 7.5 8. Dış piyasaya alivre yağ sat• 
Muh İncir 2145 17. 17.25 salmış bazı ihracat evleri beı 
Zeytinyağı 35000 k 33. 33. asitli sara mallara 33 kuruş 2S 
Sw:am çu 16 17. 17. santime kadar fiat teklif et-

Arpa mişlerse de piyasada yağın 
ubğıodan dolayı ba fiate satı-

Soa hafta içuisiade aatıhwf cı bWunamamış ve ba suretle 
olan aı-pa mıktarı 230 çuval ha 1ta satışı yukanda gösterdiği 
yerli malinden ibaret olup mıktara inhisar etmiştir. 
beher kiloau 4,5 kurq fiat Alıcılar milbayeua arzu gös-
üzerinden muamele görmüştür. teriyorlarsa da satıcılar piyasa-

Geçen haftaya nuaran bu daki malın azlığından satışta 
haEt: 0,25 santim bir düşkün- ihtiyat gösteriyorlar ve bu yüz-
ilk &'6riilmDft6r. Ba da piya- den esasb bir piyasa teessüs 
...... _ ah L-•- b hmm edemiyerek fi~atlarda her gün ~m nnaua a aaıve 

talebin de daha az olmamdır. lçiiı yeni dei'işiklikl~r olmak-
tadır. Bu dlfkllnJltlin arizt olduğu 

~ektedir. Piyasanın sağ
lam hıhaclaju kea.ıa Yardır. 

Bakla 
Hafta içerisinde aa~ 5,0625 

kunq fiatle 21 çuvala mlnha-
111' kalma11 hafta içerisinde 
faaliyet olmadığını g&ıtermek
tedır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

•blaut olaa pamuklar nevi ve 
•• mıktar ve fiatlerile aabf 
tekilleri aşağıda gösterilmiştir. 
nev'i miktar. az çok sabş şekli 

balye 
l>rese 

incir 
- haf&a ~e yahUz 16-

12-935 tarihinde borsada kilo-
su 17 kurqtan JffnıP iiç çuval 
•iizme ve kilosu 9-ll kuruş 
aruında fiatlarla yüz iki çuval 
naturel ki ceman 125 çuval 
incir sahıı olmuttur. 

Yine bu hafta zarfında kilosu 
7,25 ku111ft&n 2020 çuval hurda 
ubfa olmUflar. 

Mevsim baımdan 17/121935 
akşamına kadar borsada aabl
mıı olan incir miktarı yekllnu 
195178 çuvala baliğ olmuştur. 
Hurda miktarı 17442 çuvaldır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

Tarihi Satı1an miktar 
Torba Çuval 

11-12-935 960 
12 

" 1014 60 
13 

" 1411 
14 .. 2595 73 
16 " 958 
17 •• 1227 

8165 . 133 
Son hafta sabşmda geçen 

haftaya nisbeten bir mi~tar 
artık görülmekte ise de fiat..
larcfa hiç bir değişildik ol~-
mışbr. 

Numara Fjyah 
Az Co~ 

6 
1 11,00 11,SO 
8 11,75 12,25 
9 12.SO 12,75 

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

Bu hafta baza alıcıların spe-
külU7on için mübayaatda bu
lunduğu rivayet olanmaktadar. 

Sabtlann durumu normalin 
fevkinde ve fiatler ise, mem
ıı uoiyeti ca.ib görülmektedir. 
Geçen sene bugünlerd9 fiatler 
ayni rakamları göstHmekde 
idi. 

Üzüm kurumu bu 1'11fta pi
yasadan mal almamıştır~ lnhi
hisar idaresi 142 çuval 8Jmıştır. 
Önümllzdeki yortul~f ıu.Pnase• 
betile sipari~ler a!ındıW tak
dirde fiatlerde biraz d~~a yı.ik
selnıe ,ıörüleceii ihtiUJi# kuv
vetlidir. 

toprak mabsulJeri~~ hiç 
biri üzerinda önemli işler, o!ma-

mış ve be.r ıı.evi eşya fiatlarıa.
da geçen haftaye nisbetle de
ğişiklik kaydolunmamıştır.Bug
day satışlarmda mabsulpn id
raki zamanı olan Mayıs ayın· 
dan bugiine kadarki :taman 
arasında biç g6rülm~ bir 
durgunluk mevcuttur • Buna 
.._ukabil fiatları o nisbetta y6k
Mk olarak kaydedilmift#;. Sı.sa
ma karıı taiep fazl~dır. Bu 
münasebetle fiab yükselmiştir. 

Abdi Sokullu biriaci 387 43 44,25 huar 
227 44 44,25 vadeli .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Prese 

hazır ikinci 17 42 42 
Kaba harar 
birinci 9 44 44 .;" 
Yekun 631 ve 9 harar 

Geçen haftaya nazaren bu 
haftanın sabı mikdan yan de
reced~dir. Fiatlarda da biraz 
dütkftnlftk vardır. Bu gevşek
lip. ihntcatpluumaa faala ...ı 
tedariki mecburiyetini hisset
memeleri ve yerli mensucat 
fabrikalarının da mübayaatının 
gevşemiş bulunmasmdan. ileri 
gelmekte olduğu söyleniyor. 
A•rupa flatlanna balnhrıa fiat
lanana. Jııill Normaiın fevkinde 
bulun.akt-.... lhraatçalanmız 
~ ~)'aaya davam etmedik
len ta"dirde fiatlaran biraz da
ha dütmeai ihtimali varit ga .. 
rülmektedir. 

Palamut 
Soa hafta içiade borsada aa

tılmıı olan palamut nevileri 
miktar ve fıyatlan aıağıda 
'fhterilmif tir: 
NeYi Miktar 

keatal 
Tıraak 1180 

"toprakb 40 
Kaba 2338 
RofO. 43 

"Engin 25 
.1626 

Fiab 
Az Çok 
495 S40 
450 450 
430 450 
310 310 
210 210 

Yekla 

Dünya borsasında 
Ulusal ürünlerimizin satış fiatları 

Hakkında haberler -·-·-· 16-12-35 de 
Londra borsasında Üzilm: 
Türk malı No. 7 peşin ~3 

ıekn ftcleli 28 • 38 Yunan 
l.zümleri Kandi~ No. S peşin 
40 • S9. d&rt vadeli 29-44 Ka· 
liforniya tom10a peşin 36 va
deli 24 natnrel peşin 8 vadeli 
26 AYOsturalya yeni mal 42-SO 
lran pefia 27-36 vadeli 16-23 
,fÜİDdu'. 

Hamburg borsasında : Türk 
üzümleri No. 7 pqia 14.SO 
sekiz 'Pefİll 15 dokuz pqin 16 
T. Lira11 Yanan iiziimleri Kan
diye No. 3 peşin 15.32 fi. Ka· 
liforniya üzümleri Tomson na· 
ttırel peşin S.85 dolar. Iran 
&zlimleri pefİa 33 • 38 ,ilindir. 

iNCiR 
Londra boraaaanda : Türk 

malı genainin natme! peşin 33 
vadeli 22 ebtra pefin 35 va· 
deli 24 akelelon 4 croAn 1 
lib. pefİn S7 beş pefin 62 alb 
pefİn S7 yedi peıin 70 ıilindir. 

Hamblll'Jr ltor~uanda: Tllrk 
incirleri ebtriana vadeli 24-2' 

rh. genui'ıl peşin 14 T. lirası. 
PAMT)K 

Liverpol borsasında: ~t!rİ· 
ka kiounuevvel 6.16 m-.rt 
16 mayıa 10 temmuz 06 
Mısır Sakalaridis K.evvel 8.87 
şubat 58 mart 41 Ağustos 31 
Upı>er K. evvel 7,1.9 Şubat 
28 mayıa 24 temmuz 18. 

New-Vork borsasında: K.ev
ftl 1.37 aa 1~ss fiab pbat 
31 ... ,..13. 

lslfendefly~ borsasında: f. g. 
f. Sakalaridia K.san1 fS.66 
mart 15,'26 mayıs 15,05 t~m· 
muz 14,85 f.g.f. K.evvel 13,24 
şubat 13.10 - 13.25 Haziran 
12.83 dur. 

•• =4: 

Bir tavzih 
18 birinci klnan 935 tarilili 

gazetelerde Bay Ramizin sar
hot olarak beni tokatladığı 
yazılmıştır. Benimle kaYga eden 
oğhun luet oldujanu ve Ra· 
mizin sarhoş obnadığmı ye Ba1 
Ram'8in bua el bile kaldw
madığını hakikat namına tay
zil:aan yazmum ya1Yarın9l. 

Sabriye 

Teşekkür 
Bayan Kadriyenin 61imtm

dea dola11 cenaze merasimine 
iftirik IMfanda bu1unan saygı 
değer zenta ayn ayn teıek
kilre imkin bulamadığımızdan 
teşekkür ve memnuniyetlerimi
zin ibliğına muhterem gazete
niıin tavassutunu dileriz. 

Merhumun Kocası Yarbay 
Şükrii Tikman, K111 Şükran, 
Damadı Celil. 3639 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dartten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarmı 
kabul eder. ( 3436) 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU . 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Moteh..-ı 

Muayenehane : lkiaci Bey
ler sokağı 6S. Tel 3956 

Evi Ka.antina tramt""r7 cad-
deai No. 596 Tel 2545 1 

• t W7ZZUJ 

Mua~lim Doktor~ , 

Ahmet Hulôsi ~ 
1 

ALATAŞ 
iç hastalıkları 

Müteııassısı , 
Kemerattı Şamlı sokak No.20 ~ 

~ TELEFON ı: 2""80 , 
CZ7B. 77. " 'XHZ. Q. '////. 

Paris fakültesinden diploma ı 
Dit tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde -

tııi;~:~~;e~:b~;1•1~~~ ... ~J .. t. ... ! ... t. ... t. .. ?.! .. =• 
; i lzmir Osmanlı bankasından: if-
_. ! Para biriktirme d&şüncesinin gelifimine yardım : 
~- . 

: etmek arzusunda bulanan 5 

)~~~~~ili 
: 1906 senesinde kurmuş olduiu KÖMBARA usulünü it 
: tekrar yürütmeğe bqladığını sayın halka bildirir. 5. 

_ 5 Bu iş baklanda bilgi elde etmek iatiyenler 5 
! o s M AN L 1 BANKASI ~~~:1b[ı~~1~~a, ~ 1--==. • 

+:ı,;:···'1···®·········· .. ·nı··;;n·i, .•. iji ....... 

S~ il l Slllf_YvE V .~~tıızı 
SAMAN.İSKE Ll: Si. l ZMll\ 
kAQOİCALI HAN AlllNOA 

Şekil Na. 2213 Şekil No. 2213 A,.V 

DAIMON MARKALI 
Bu numarala feaer i'ki yliz metrelik olup kapaklı ve 

üç renklidir. lstenildiii zaman kırmızı ve yeıil Ye beyaz 
yanar. 'Ziyayı uzaklathrır, yakınlaştırır ve arkalarında 
aakalan mevcuttur. En son aiatem olup blUüo dünyaca 
t&hret kazanmıtbr. 

DEPOSU : lzmirde Suluban civarmda No. 28-9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ôdemitli H&ae in Hlanl 

Göz Hetimi #m------------~--------------ÇOCUK 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanuıda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

. (229) 

lzmlr Beledlyesindan: 
Başı boş olarak mtulan ve 

sahipleri çıkmıyan bir oğlak 
iki inek, alh eşek, l>ir kısrak 
ve altı geçinin 20-12-935 cuma 
günü aaal onda hayv.an P•J&
nnda sat.taca~ ilap olunur, 

4028 (3642) 

HASTALIKLARI 
l\t ÜTEHASSISl 

1 
Ur. Behcet Uz 

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

1 - 10 (S. 7) (3601) D 

Göz Tabibi 
Isına il 

Sala~ettin 
• kgünduz 

Merkez hastanesi göz has· 
tabkları mutabassısı Franıa
nıa Bol'do hp faknlteii g&z 
ltlinijinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci kat91ua-
da No. 18 (3607) .... .... 

Gr1p ve Roma tiz nıa Boş ve Di f aqrdcı 
tlevrcılj\ Siyatik i~n en faydall ve g~ir;c.i }la~: 
Ak.60PAN mr .,, __ .,._. ______ ......, __ 



f 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaş1annın güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmıyen kalma<iı. 

Bu ucuziuğa ilaveten 

Bayram oıüoasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık 
Kışlık 

Ucuz 
Lüks 

Paltoluk la~· 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
üz.el Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

lzmir Defterdarlığından: 
Iaısının vergi borcundan ötürü tahsiJi fl"mval yasasına göre 

haczedilen birinci Tepecik mahallesinde Sürmeli sokağmda kain 
60 sayılı ev tarihi ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa 
çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka-

1 
lemine gelmeleri. 11-15-19-22 3969 (3594) 

Kanzukl 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
-mojen Kaıizuk saç csksiri maruf eczaneJerJe ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

Devlet Demiryollarından: 
Mer'iyet müddetleri 15 kanunuevvel 1935 tarihinde biten 1075 

No.lının ve31 birinci kanun 935 tarihinde bitecek olan 1090 No. 
lının 915 No.L 'huğaay, 1080 numaralı mesule eşya ve mensucat 
tarifeleri taahhüd, teminat ve reddiyat kayıdlarına bağlı oJmak 
surctile serbet olarak yeni bir iş'ara kadar uzatılmıştır. 

Tafsil at istasyonlardan alınabilir. 
19-21-23 4022 [3643) 

- Halkapınar istasyonunda yıllık kira bedeli 50 lira tahmin 
edilen 135 sayılı büvet 7-1-936 tarihinde Salı günü saat 15 de 
lzmir 7 nci iıletme komisyonunca pazarlıkla iki buçuk sene için 
kiraya verilecektir. 

istekliler 938 kuruş muvakkat teminatı lzmir veznesine yatı

rarak alacakları makbuzla kanuni mani bulunmadığına dair be
yanoamelerlile ayni gün ve saatta Basmahane komisyon reisli
ğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Bu iıe aid şartname Halkapınar istasyonu ile işletme kale-
. minde parasız verilmektedir. 19-23 4'>25 (3641) 

Sobalarınız için hali! 
·~o~g~ld~k·k~ilıI~·~~d~~-k8;9ti~iif 
ESömikok : Antrasit kömürü . 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

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

KOK DOLMA BAHÇE 

··~··································································· SIHHAT Balıkyağı 
Norveçyanm halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZflET 
Srhhat Eczanesi 

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

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ısbrapları tesl<in eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -r.:rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci · 

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

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

" . . . 
'. ··._ .. ... • • .... ~ • , ... • • • .. .. - 1 

lnşnatını~ için atidekiihtıyaçlarınızı pek nmız fiyatlarla ". 
teınm etmek isterte.niz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneAinA müracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk damiP ve her nevi çiçakll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunların 
te/effüatı envaı banyolar ve termosifonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve ıngiliz künkleri ve bunların tef efluatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtDn •••k•I•• · 

En MDaalt ••••itle 
•ai•z•mızd• Satılır h 3 · 

Zümrüt Damlası 
tmSl'tff •a•+JDE 

Eczacı Kemal Aktaş 

Yeni bir kolonya yaptı cicim .•• 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eseri ... 

•• 
lzmir Emrazı Sariye Hastansi 

Başhekimliğimden: 
Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze sebze 

ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuştur. ı;,. 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün ve ka'ti ihale güoii 
olan 31 Birini Kanun 935 Salı günü .saat onda Emrazı Sariye 
hastanesinde toplanan komisyana müracaatları. 

14-19-24-30 3990 (3609) 

IKarahisar ~aden Suy 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları

na, hazımsızliğ~ karşı en iyi ve 
şifalı maden ~uyudur · 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir. eczanesi Telefon : 2067 

lzmi .. mıntakası kadastro mü
dürlüğünden: 

Kemer caddesi, işçi sokağı, · Karakapı ve birinci sokak .,,e 
Abdullah ef. sokağı, Kepekli sokağı, Rana sokağı; Bedava so· 
kağı, Tahap sokağı ile çevrilmiş saha içerisinde bulunan ve Ab' 
dullah ef. mahallesi diye anılan mahalle içinde bulunan gayri 
menkullerin kadastrosu yapılmaya ilan tarihinden on beş gOll 
sonra başlanacaktır. · 

Bu mahalle içinde gayri menkul mallar veya gayrimenkul Dlal' 
lar üzerinde ayni hakları bulunanlar on beş gün geçtikten sorır• 
bir hafta için~e bu mahallede :bulunacak kadastro postaların• 
müracaatla beyanname almaları ve bunları aldıktan sonra dol' 
durup veya posta . memurlarına .doldurtup en çok bir ay içirıcle 
tekrar postalara tapu senedi nüfus kağıdı veya sair vesikal•'' 
da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul DJ•J: 
larla bunlar üzerindeki aynı haklar 2613 sayılı kanunu~ 20 ine• 
maddesinin C. fıkrası mucibince vukuf erbabından alıncak JJJ•: 
lümata istinaden tahdid ve tesbit edileceği bumahallerde gaY11 

menkul veya gayri menkul mallar üzerinde ayni baklıuı bulun•" 
kimselerin maliimu olmak üzere ilan olunur . 

. . 4029 w (3640) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers· Rot
terdam - Amsterdam ve Ham~ 
burg limaalan iç.in yük ala
caktır. 

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

Burgas - Vama ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka· 
nunda Anvers·Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanlan 
iç.in yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü limanı· 

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

ERLAND motörü 14 birinci 
k~n~n~a ~eklenmekte olup 
yukunu tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani· 
marka ve Baltık sahiJleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARITıM ROUMAfN 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

k~ nunda gelip 19 birinci ka-
. nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede· 
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

b" °!'OYOHASHI vapuru 14 
h ırınci kanunda Singapor,Şang-
Y?k ı:<obe, . Moji, Osaka ve 

al 
0k•ına hmanları için yük 

aca tır. 

lland k" a 1 hareket tarihleriie 
navlunlardaki d v. 'kl"kl d 

egışı ı er en 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez.. 

F azl laf• ·ı. t . . "k" • K d ol a ıçın 1 ıncı or-
onda Tabınil ve Tahliye binası 
rk sında 72-4 numarada 
F~ TELLi Sperco vapur acen
talıgm müracaat edilm~si rica 
olunur .. 

T clefon: 2004-2005-2663 

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

7~e & Co. 
ISERLOHN vapuru halen li

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

IONIA vapuru 17 birinci 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten' ük çıkaracaktır. 

HERAKLF.A vapuru 23 bi
rinci kanunda bekleniyor. 27 
birinci kfinuna kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Line 
EXARCH vapuru 15 birinci 

kanunda bekleniyor. Boston, 
Norfo)k ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nor
folk ve Nevyork için yük ala
caktır. 

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

Kanunda bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük a1acakbr. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BOSPHRUS vapuru 16 bi
rinci kanunda bekleniyor.Diep
pe ve Norveç limanlanna yük 
alacakhr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

.. JESSMORE ,, 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas ve Köstence için yük ala
caklar. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ri~ilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çav yerine Hervea içiniz 

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

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

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; b.mlr mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fnzla mnlümat için Izmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

T enviratımzda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLU 
Lambalannı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıkla az. sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilat ı fiyatlar 

llehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

V.e Siemens f abrikaJarı mümessili 
Peştcmalcdar 77 - 79 

Tel. 3233 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 

GRODNO vapuru ilk -ka
nunda Londra; Hull ve An
versten gelip tahJiyede bu:u. 

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

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

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 

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

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leri:r.:. 

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

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TJ. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

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

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

H. 3 (15) 

Nestle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 

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

marka rasbk ile (Ner,min) saç boyalarını biıden arayınız.. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnı:r.: depomuzdur. 

Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad

ı yolin kullananların 
1 

ı 0
10 ıooü 

1 

ayni hükmü veriyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. 

• 

Telefon : 3882 

sahne·• 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz •.• 

Şifa 
ALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. 

Şif R 
ecıanesi 

C Hüküm et 
caddesi 

Bu yağ başka yerde satılmaz 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı albnc\a çıkardığı kömür piyasamız~ gelmiotir 

••• Her cins sobalarda, saJamandralarda 
ınangalda kolaylıkla yanan 

hu kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• Acele Ed.niz .. 
Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve· 

KRIBLE kömürleri de bulunur. 
Maltızlar Vah Caddesi No. a TELEFON: aıao 

7 - 15 (3525) 

Taze Kars -Sütlerimiz seldi 
Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

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

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun olduklıi'ii 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

1 Toptan ve perakende satış yerl~ri: 
Hükümet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

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

• lzmir Emlak bankakasından: 
Esas No. Yeri 

288 Hasan boca M. Bakır 
bedesteni 

Numarası 

Y, E. 
39 39 

Nev'i 

Mağaza 

Depozitosu 

T. L. 
160 1 

daima en 

:mükemmeldi~ 

• 331 Bayraklı köyü Bülbül s 14 14 Ev 80 

. -. -
i macunudur E . . - : . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir defterdarlığından: 
Eski gümüş mecdiye •• aksamının 1 Şubat 935 tarihinden 

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

Müddetin hitamına az bir müddet kalmış olmasına mebni 
halkın yedinde mevcud bulunan eski gömüt paralar malsandık

f Jarı vasıtasile gerek vergi borçlarına tediye ettirilmek ve gerek 
I 11-7·935 tarihinde tamim edilen 54 kurut üzerinden mübayaa 

1 edilmesi maliye veklletindeo bildirilmiştir. 
J 18-19 4018 (3633) -

702 Hatuoiye M. Dellltilbaşı 2 evin 320/640 sehmi 600 
sokagı 

702/1 " u " 4 evin 320/640 sehmi 600 
702/2 u " .. 6 evin 320/640 sehmi 600 
925 Köprü M. Tramvay C. 

iskele çıkmazı 791 ada 
36-37 parsel 

600 292 M.M. arsa 350 
4-5 

984 Köprü M. Tramvay C. 600 219,50 u 
.. 300 

"Ada 791 P. 39" 
1086 Bornova nahiyesi Sal- 28,30 

hane karşısı kumkahvc 
mevkiinde 

5051 " " 260 

1088 Reşadiye M. tramvay C. 1150/3 651,49 " .. 700 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin 8 taksitle aabş

ları 23-12-935 Razart~i günü saat onda ihale edilmek üzere 
arbrmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalannda yazılı pey akçesini veznemize ya· 
bnrak artırmıwna girmeleri lazımdır. 

3984 14-19-22 {3611) 
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Resmiğ danışmanlar tarafındanAdisAbabaya getiril 
Saray çevenleri ug ·· n !{Ü şartlar içi de Ü akere etmek ümitlerinin b 
Olduğu kanaatındadır. usso j i plinı ihtirazı kayıtlarla kabul edec 

iT AL YANIN CEVABI DÜN AKŞAM BÜYÜK F AŞIST KURULUNDA iZAH EDiLMiŞTiR 
Adis-Ababa 18 ( A.A ) -

Habeı imparatorunun müşaviri 
Amerikalı Kolaon ile özel he
kimi ve yarı resmiğ danışmanı 
Yunanlı doktor Zerv'ls, impa
ratorun Fransız - lngiliz teklif
lerine karıı verdiği red ceva
bını bildirmek üzere Dessieden 
buraya gelmişlerdir. 

Saray çevrenleri bug>:nkü 
prtlar içinde müzakere etmek 
lmitlerinin bot olduğu kanaa
bndadırlar. 

ITALYANLAR OGADEN 
DE T AARUZA HAZIR

LANıYORLAR 
Yabancı çevrenlere göre 

meselenin sulhan tesviye edil
mek imkanı k.ılmayınca ltalyan
latm yeniden faaliyete geçmek 
ihtimalleri vardır. Bu çevenler 
ltalyanın tekliflerden ne çıka
cağını bekliyerek Ogaden de 
haber verilen taarruzu geciktir
miş olduklarına işaret etmek· 
tıedirler. 

nın iyi malümat vermekte olan 
bir kaynağından alınan husu
siğ haberlere göre Mussolini, 
Fransız - lngiliz planını öner.ıli 

Jtalyafl Dış ışlerı müstcşan Sm•iç 

bir takım ihtiraziğ kayıdlarla 

kabul edecektir. 
iHANET PLANI 

çevrenlerde söylendiğine göre 
durumda hiçbir değişiklik 
yoktur. ltalyanm Paris ve 
Londra büyük elçilerinin Fran
sız-lngiJiz projelerinin bazı 
noktaları üzerinde mütemmim 
malümat aradıkları teyid edil
mekle beraber bu i:zahat ta
lebinin bir müzakere başlan-

seçilmediği de bildirilmektedir. 
Fransa bliyük elçisi B. de 

Chambruo, Dışişleri danışmanı 
8. Suriç ile görüşmüftiir. B. 
Suirç daha önce lngiliz büyük 
elçisi Sir Eric Drummondun 
da ziyaretini kabul etmifti. Ar
sıulusal durum üzerinde cere
yan eden muhavf!renin hu!lusi 

·nzerinde olmamışhr. 
. SABAHKi CELSE 

Cenevre 18 (Ö.R)- Uluslar 
sosyetesi konseyinin bu sabahki 

SiYASAL HAVA BULA 
Cenevrede konaeyin bu 

11nda en çok dikkate 
nokta siyasal bavamn b 
lığı ve delegelerin aduntıh 
rumudur. 

Habeşistanın kararlan 
kında henüı: apaçık birfeY 
linmemekte olup Adia-A 

nm tafsilatlı cavabı bekle 
tedır. 

ITAL YAN CE'V 
ltalyan cevabına gelince 

akşam R.omada toplanaa 
yük F aşiat kurulu aoo1111da 
redileceklir. 

LONDRADA 
KAYNAŞ 

Londra siyasal çevrenle • 
Paris teklifleri aleyhinde 
çarpan kaynqmada ko 

HOŞNUDSUZLUK 
VE HAYRET 

Laval - Hoar teklifleri Fran-
1aya karşı hoşnutsuzluk, lngil-

Londra 18 ( A.A ) - Deyli 
Telgraf gazetesi bugün Paria 
planını tenkid etmekte ve bu 
planı bir ihanet olarak tavsif 
eylemektedir. Gazete bu ka
rarm ansızın alınmasının izahı 
mümkün olmadığını bildiriyor. 

Lava/le Samuel /Joaıe Mussolmıye Adıs-Ababaya gıden yolu gösteriyor/ar 

Rı.Jlllıl ' I arısız rlçisi ŞambrÖ!l 

toplantısında ~ 1elik mevzuu 

teşkil eden Irak Asuri göçmen
larinin yerleştirilmesi meselem 
önemli bir iş olmadığından 
delegelerin, ltalya-Habeı anlat· 
mazhğının halli için Pariste ba
sarlanan teklifleri incelemeğe 

llasredilecek olan 6ğleden son
raki celseJen önce sabahleyin 

birbirlerile fikir teati edebildik
leri tahmin ediliyor. 

yin toplantısı arafeaindeki 
rarsızlık hissini kuvveti 

mektedir. 8. Lavalm sayla 
odumda kazandığı ek 

• tereye karşı da hayret uyan-
clırmışbr. 

MUSSOLİNİ İHTiRAZlG 
KAYIDLARLA KABUL 

EDECEK 
Londra, 18 (A.A) - Roma:. 

DURUMDA DEGlŞIKLIK YOK 
Roma, 18 (Ö.R) - Resmiğ 

gıcı sayılamıyacağı da kayde
dilmektedir. 

BiR iT AL YAN DELEGAS
YONU SEÇiLMEDi 

Bundan başka ltalyayı Ulus
lar sosyetesi konseyınde temsil 
etmek üzere hiçbir delegasyon 

( Dally Ekspres ) 
bir amacı yoktu. Bundan dola
yı ltalyan-Habeş anlaşmazlığı
nın hallinde yeni bir devre açıJ
mı ş değildir. 

lngiliz elçisiyle 8. Saviçin 
görüşmesine gelince hiç bir 
suretle ltalyan-Habeı meselesi 

Ye 8. Baldvinin kendinden 
görilnmesi bir dereceye k• 
lmid vermektedir. Bull 
beraber ancak yarın avalll 
marasında yapılacak müoa 

pdan sonra durum ay 
nacaktır. 

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

Benes Cumur başkanı oldu Necaşi . karar istiyor 
------------------------------------------yeni Cumur başkanı kürsüye çıkarak Konsey toplantısında Laval ve Ede 

Cumuriyete sadakat yemini etti Paris projesini izah ettiler 
Cenevre 18 (Ö.R) - Kon• yetesini temsileden devletle kon tekliflerin esası bakkınd• 

B. Benes 
J>ıag, 18 .(.Ô.R) ---=ıll Ma1a

rikin istlfiaıiJe münhal kalan 
Cumur baıkanlığına hükômet 
ekseriyeti adı~ biricik nam
zedin B. Benes olacağı sanı

lıyor. 8. Benes'e rakib olacağı 
sanılmakta olan Çekoslovak 
ulusal kurul başkanı ulusal 
birliği bozmamak için namzed
Jiğini koymaktan vazgeçtiğini 
bildirmiştir. · 

Prag 18 (Ö.R) - Çekoslo· 
vakya ulusal kurulu bugün top
lanarak istifa eden 8.Masariliin 
ye.ine Cumur baıkanı ıeçimiai 
ya2mıtbr. 340 reyle dlf bakam - . B.Benea Cumur •ıkaalıjuaa 

/>ıagdan bir manz01a 

1 

~eç.ilmittir.~Beııeain ııamıet-1 %lJ' bulıuıQı.ıır.du. BwıJar.dau 76..sı 
fiği 8.Masarik tarafından terviç müstenkif kaldılar. Yirmi dör-
edifmişti. Netice saat 10,30 ilin dü Profesör Nemek için reyle-
edilmiş ve B.Benes kürsiye çı- rini kullandılar. Fakat Profe-
"arak heyecanlı bir sesle Çe- sör son seçimde namzetliğini 
koslovak Cumhuriyetine sada- ge.i alınış bulunuyordu. 
kat yemini vermiştir. 340 Rey Bay Benes için ve-

Prag, 18 ( Ö.R ) - Çekos- rilmiştir. 
lovakya ulusal kurulunda Bay 
Benes'Hı büyük bir ekseriyetle 

""€umur baıkanı seçilmiş b•
lunması bütUn memlekette bir 
sevinç . uyandırmıştır. 

Maıarik'ia C: başllanlığından 
çekilmesi mtinasbetile doğan te
essürü, Benesin seçimi dağıtmıı 
gibibir. Seçimde 440 saylaw ha-

Viyana eksprasi 
Kaza ygeçirdi 

Viyana, 18 (Ô.R) - Viyana 
ekspresi ~gün yol~an çıka
rak biiyii bir kaza geçirdi. 
Bir lüti ~ Bir yarala ..... 

seyin bugün açılan toplantısın- feransın kendilerine barışçıl bir karar vermek te Uluslar 
da ltalyanın temsil edilmemiş çözge şartlarım araşbrmak yeteıine aiddir. 
olması göze çarpmıştır. ltalyan üzere verdiği vekalete daya- NECAŞI KONSEY 
çevenleri bunun sebebini şu narak hareket ettiklerini bil- KARAR ISTIYO 
suretle gösteriyorlar: dirmişlerdir. Cenevre, 18 (Ô.R) - I' 
ITAL YAN DELEGESi NEDEN teklifleri Bakkmda Roıı>• 

BULUNMADI? Adis-Ababadan beklenilen 
B.Mussolini bir delege gön- vahların ilkin kesm olmıy• 

dermek suretiyle- ltalyan-Ha- anlaşılma,tadır. Ne Habetİ 
beş anlaşmnzhğının halli için ne de, konseyde bendini t 
ileri sürülen teklifler hakk oda sil ettirmemiş olan ltaly• 
bu akşam toplanan büyük Fa- ğünden Paris teklifle:ini ~ 
şist kurulu tarafından verilecek edip etmediklerini bildirlll1 

karara tekaddüm etmek iste- ceklerdir. 
memiştir. Diğer cihetten ber-
kitelerin tatbikindenberi ltalya 
Uluslar Sosyetesinin siyasal 
mahiyette hiç b r toplantısına 
iştirak etmemektedir. 
i<6NSEV ~ARIŞ PROJESiNi 

iNCELiYOR 
Cenevre, 18 (Ô.R) - Paria Ba., Eden 

banr teklifleri projesini tetkik 8. LAVALIN ROLÜ 
etmak üzere öğleden sonra BITNIŞ 
başlayan konsey toplantısı hak- ' Bu ödeve dayanarak lngiliz 
kında henüz bir haber yoktur. ve Fransız hükumetleri teklif-
ilk anda Pariste hazırlanan tek leri kabul ettirmek maksadile 
liflerin konsey üyeleri tarafın- Addis-Ababa ve Romada ça-
dan haber alındığı kaydedilmiş lışmışlardır' 
ve bundan sonra Fransa ve ln- B. Laval ve Eden şimdi tek-
giltere detegeleri B. Laval ve liflerini konseyin elinde oldu· 
Fden bu teklifleri yapmağa ğunu ve kendi rollerinin bu-
kendilerini sevkeden zaruretleri r.adada bittijini söylemiılerdir. 
aolatmıılardır. Bu teklifler be- Artık bu teklif terin kabul veya 
men ilrili iki tarafa bil diril- reddi hakkında bir eevab ver
.... llô Mk- Uhmhr- w- mek ........ taraflara ve 

Sabah Adis-Ababa bük 
tinden uluslar sosyetesi 1 
sekreterliğine bir nota veri 
de bunda bir cevab yoktur 
Adis • Ababa hükumetini• 
.fts~ hakluoda 
uım bildirmek ihere ilk 
Uluslar Sosyesesi tarafıO 
bunlar hakkında bir karat 
riline8İni bekliyeceği · itj' 
mektedir. ltalya tarafınd~~ 
cavüze uğrıyan Hab~ 
Uluslar Sosyetesine bat v1J 
oldugundaa ancak onun .' 
fından teyid edilecek teki. 
cevab vermek niyetindedit·. 

ltalya da cevap verıı>e1' 
büyük faşist konseyinin Jı 
nnı beklemektedir. Şu 
ne ltalya, ne. Habe:ıistan ı,.I 
HÔare planını red mi, ka 
edecekleri belli değildir. 


