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Ata türkün 
büyük idealine 
doğru ... -----

Beş yıllık endüstrileşme p!a
nımızın büyük parçası gerçel
leşmiş gibidir. Yer yer kuru
lan fabrikalar olanca randman
l~rıyla çalışma~a başlamışlardır. 
Temelleri yenı atılan fabrika
lar da çok geçmeden aynı 
yola gireceklerdir. Burada a•ıl 
övünç veren şey, beş yıllık 

l U··ç yıl dolmadan, yurdu-p anın 
geniş ufuklarını süsli

ınuzun 

b Calarla koskoca bir ekoyen a 
ı enerji yaratmış olması-nomsa .. 

d Bir kaç yıl once, bugün 
ır. d h 
1 sonuçlar an ayal olarak 

a ınan D"" b h bahsedilirdi. unya u ranının 
saldırışlarıyla ınemle

azgınca 
ketimizill de sarsıntılar geçir-

d . - . ıJlarda, 1931 senesinden 
ıgı y ••t l d 

b ı rak, bu su un ar a en-
aş ıya . b' .. k 

düstriJeşmenın ırıcı genlik ve 

h t Yolu olacağı hakkında 
aya k ·ı . 
d arkası esı mıyen yazılar 

ar ı O ·· 1 d b 
1 yordu. gun er e, u ya-

yalzı 
1
n aşırı bir hayal mahsulü 

zı arı 
ıJdığını hatırlıyoruz. Eski 

say . "d" . d 
ejiııılerıll şuursuzca gı ışın en 
~oğmuŞ küflü b · r inanca vardı: 
TiirJdte tarım memleketidir 
Bütün dikkat ve önemini yal
nız tarıma bağlamalıdır. Bu 
inancayı besliyenler endüstri 
ile elele yürümiyen tarımsal bir 
varlığın 1929 da başgösteren 
dünya buhranı gibi buhran
lar karşısında ne kadar 
cılız ve dayanımeız. bir 
varlık olarak kalacağını düşün
memişlerdi. Hele yurdumuzun 
tabiiğ kaynakları bakımından 
ekonomsal yapısı nelere elve
rişli olduğu hiç bir zaınan 
incelenmemişti. Oysa ki biziın 
haksız yere bu kadar geri ka
lışımızın asıl sebebi Türkü 

··ı n yaratıcı ener1ı rini kullanına-
sına imkan bırakmıyan bu an
)ayışsızlıktı. Tarihin ber yüzü 
Türkün enerjisine ölçü olmı
yacağmı gösterıneğe yeter. 

Bir kez şurası bellidir k" . d ı, 
ü:ı:erı~ . e xaşadığımız toprak
lar hızı dunyanın en bahtlı mil
leti yapmıştır. Yurdumuz i _ 
kansız.lık sözünü Jiiğatım;zd~n 
kovabıle~ek kadar bitmez tü
kenmez ıınkanlar taşımaktadır. 
Başkaları İçin hayali sayılacak 
derecede geniş programları 
gerçeUeştirecek olan da bu 
elverişli durumdur. Toprağımı
zın t-abiiğ zenginliğini kafamıza 
sığdırdınca T!irkiyenin yakın 

·bir yarında dünyanın en ba-
yındır memleketlerinden geri 
kalınıyacağına inanabiliriz. Bu

. günkü yaşayışımız, bugünkü 
yoksunluklar ve darlıklar ge
çicidır. Kapıları asırlarca kilitli 
duran hazneler henüz işletmeğe 
açılmıştır. Bunların olgun mey
valarını toplayacağımız mutlu 
günler uzak değildir. 

25 sene sonra, kırk milyon 
nüfuslu Türkiyede, endiistri
mizin verimlerile bu güzel yurd 
Atatürkün büyük idealine ka
vuşacaktır.Bugünkü hızlı adım

larımızı gören yabancılar bile 
•Ynı inancayı besleyorlar. 
Son I d . . zaman ar a memleke-
tıınızd., bir . t" 

_ So g_ezın ı yapan 
1111 2 . 

l!iie...,.~ ırıct sap/ada -
.... :ıa1ıgt:n . 

Italya Fransız sınırlarına asker yığıyor 
Sahil şehirlerinde büyük müdafaa tertibatı yapılıyor 

Italyada silah altında bir milyon 80 bin asker var 

raveRom a önem ı kabıne toplanbları 
Londra; 30 (A.A) - Royter 

Ajansı lnsburg'dan öğreniyor: 
Cenub Tirol'undan alınan 

haberlere göre, Şimal İtalya
sında önemlı süel hareketler 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
genel karargahları Bozen'de 
lıulunan yedi fırkadan yalnız 
üçü Brenner'in müdafaasına 
tahsis edilecektir. 

Royter, son i l! i gü'n 
zarfında üc fırkanın , 
Fransız - ltaı an hudu
duna doğru hareket et
tiğini iddia ediyor. Bir 
fırka pek yakında cenup 
ltalyaeına gönderilerek 
s. hil muhafazasına tah
sıs edilecektir. 

aolini tarafından bu sabah top
lanmağa çağınlan kabine ku
rulu petrol ve diğer bazı mad
delerin ltalyaya ihracının yasak 
edilmesi suretile berkitelerin 
genişletilmesi tehdidi karşısında 
ltalyanın takınacağı durum tes
bit edilecektir. 

PETROL AMBARGOSU 
HARB SEBEBİ Mİ ? 

Roma 30 ( A.A ) - Italya
ııın Paris büyük elçisi Cerutti
ııin B. Lavalı ziyaretle petrola 
ambargo konulduğu takdirde 
bunun ltalya tarafından bir 
harb kaziyesi addedileceğini 

bildirmiş olduğu hakkındaki 
haberleri basın ve propaganda 
bakanlığ-ı yalanlamaktadır. 

PETERSON PARISTE 
Londra 30 (A.A) - Haber 

alındığına göre İnğiliz hüküıneti 
dış bakımlığı Mısır işleri şube 

direktörü B. Petersona iş' an 

Royter, ayni zamanda 
cenup Tirolundaki Fran
~ens Festeden cenup 
ltalyasına mühim mik
tarda mühimmat gönde
rlldlğlnl d~ kaydetmek
tedir. 

R.omada lla/ya!l kabinesi ahire kadar Pariste kalmasını 
vardır. Vaziyet bunların INGILIZ KABiNESi lesini tetkik edecektir. Bu top- bildirmiştir. B. Peterson bw 

iT AL y ADA SiLAH terhis edilmelerine ihti- TOPLANIYOR lantıda petrol ambargosu hak- hafta sonunda Londraya döne-
ALTINDAKI KUVVETLER mal göstermiyorsa da Londra 30 (A.A) - Deyli kında kat'i bir karar sureti cekti. Bu yeni karar Fransız YO 

R umumi seferberlik yapı-
oma, 30 (A.A) - MI- lacaAına dair yabancı Telgraf gazetf'Sine göre kabine kabiıl edilmesi ihtimali vardır. lngiliz eksperlerinin bir sulh 

lls kıtaaları hariç olmak memleketlerde dönen Pazartesi günü hususi bir cel- Londra, 30 ( Ô.R) - Gece projesi haz;rlamalarının arn 
Uzere ltalyanın sllah al- rlvayellerln de aslı yok- sede beyııelmilel durumu ve yansından sonra Romadan ge- edilmekte olduğunu gösterir 
tında 1,oao,000 askeri tur. bilhassa zecri tedbirler mese- len !tir telgrafa göre B. Mus- mahiyette telakki edilmektedir. 

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

Mısıra karşı tehditler 
Geri alınan fırka tekrar Libiyaya 

Gönderildi - Sınırda hazırlıklar 
Kahire ltalyan 
elçisinin geri 
çekilmesi Lon
drada sükunetle 
karşılandı 

lstanbul, 30 (Özel) - Lon
. dradan gelen radyo haberle
rine göre ltalyanlar T rablus ve 
Bingazide yeniden fevkalade 
süel tedbirler almağa başla
mışlardır. Mısır sınırındaki gar
nizonlar takviye edildikleri gibi 
son görüşmeler neticesi olarak 
Bingaziden geri alınan fırka 
da yeniden Libiyaya gönderil
miştir. Trablus ve Bingazi ge
nel ilbayı Balbo, yanında süel 
danışmanları olduğu halde 
Bingazide bir teftişte bulun
muştur. 

BiR TEHDID HAVASI MI? 
lstanbul; 30 (Özel) - Lon

dradan bildiriliyor: Siyasal çe
venler ltalyanın Mısırdaki el
çisini geri çekmek suretile 
ihdas ettiği durumda Mısıra 

karşı tehdid edici bir hava 
sezmektedirler. Son günlerde 
ltalyadan hareket eden asker 
yüklü birçok vapurlar Binga
ziye gittikleri söyleniyor. Mısır 
sınırlarındaki ltalyan kuvvetle-

Libive genel ilbayı general Balbo lıir toplantıda 

rının çoğalması biraz sükünet 
bulur fiibi olan endişeleri 
yeniden alevle:ıdirm~ştir. 

LONDRA SAKINDIR 
Bununla beraber durum 

Londrada büyük bir sükünetle 
karşılanmaktadır.lngiltere zecri 
tedbirleri şiddetlendirmekle 

iktifa ediyor. lngiliz mahafilin
deki sükünetin başlıca sebebi 
lngilterenin şimdi kendisini her 
hangi bir ltalyan taarruzu kar
şısında yalnız hissetmemesidir. 
Fransa, böyle bir ihtimal ha
linde büyük Britanyanın yanın
da bulunacaktır. 

Kahire 29 ( A.A ) - Royter 
Ajansından : 

Italya hükümeti, Mısır tara
fından zecri tedbirlerin tatbik 
edilmesi dolayısile Kahiredeki 
elçisini geri çağırmıştır. 

Öğrenildiğine göre ltalya, 
Mısırın hareketinden çok mün
feil olmuştur. Bunun sebebi 
bilhassa şudur : 

Mısır milletler cemiyeti aza
sından değıldir. Ve ltalyan ef
karı umumiyesine nazaran Ro
ma bükümetine karşı pek dos
tane olmıyan bu harekette bu
lunmaktan içtinab edebilirdi. 

Yunanistanda intikal kabinesi 

B. Deliyanisin kabineyi 
Teşkil etmesi bekleniyor 

Hükumet istisnasız 
lmzalıyarak tatbik 

af iradesini 
edecektir 

Atinada11 bır manzarn 
Atina 30 (Ö.R)- Bugün bir kurul yoliyle Ana yasayı yeni· 

in'tikal kabinesinin kurulması den gözden geçirtmek ve bun· 
beklenmektedir. Kabinenin baş- dan sonra yeni bir seçim yap• 
lıca ödevi, Kralın bazı bakan- tırmak olacaktır. 
!arın muhalefetine rağmen çı- Atina; 30 (Ö.R) - Af dek• 
karmakta ısrar ettiği genel af resini imzalıyarak ana yasayı 
iradesini imza etmek, ulusal ( Lütfm çeviriniz ) 

• !! 

l 



Ata türkün 
büyük idealine 
doğru ... ---- - !Jaştara/ı J lf!Cl say/ada -
Fransız: yazarlarından H~nry 
Laporte "Revue de France,, 
ta ki yazısında diyor ki: "An
kara dirijaoları 1959 da Tür
kiye nüfusunun 40 milyonu bu
lacağını tahmin ediyorlar. Bu 
tahmin mubaligalı olsa bile 
30 milyon hiç te mubalagalı 

sayılamaz. Böyle olursa dörtte 
bir asır sonra maddiğ araçlar 
ve insanca yepyeni büyü!. bir 
devlet Avrupa ile Asya arasın
da iki eski kıtanın mafsalında 

bekçilik edecektir.,, 
Türkiyenin büyük harpten 

önceki nüfusu da otuz milyona 
yakındı. Fakat o zaman mede
niğ uluslar aylesinde sayılan 
bir varlık değildik. Bugünkü 
16 milyonluk Türkiye işte bu 
önemli saygıyı kazanmış, yakın 
şarkta barışın sağlam direkle
rinden biri olmuştur. Bugün 
için en büyük ihtiyacımız nüfu
sumuzu çoğaltma ihtiyacıdır. 

Memleketin genliği, bayındır· 
lığı ve sağlığı uğrundaki çalış· 

malar, nüfusumuzun artma nis
betini de çoğaltacaktır.Öyle ki, 
25 sene sonraki 40 milyon nü
fuslu Türkiyede artık nüfus 
azlığı bugünkü kadar endişe 
vermiyecektir. Nüfusumuzun se
neden seneye çoğalması, endüs
trimizin gelişmesi için de en 
sağlam garanti olacaktır. 

tiiil•...,.k• 1. :ıııa u.-ı.:n 

Islcan kadrosu 
Oç rc1emurla bir daktilo 

ııavası istendi 
1 \an, temlik, devlet şurasına 

itir ... ı layihasi meyvelik ve 
bahç · 'ik yeri, köylüye arazi 
tevziı ıe yeni ıelen 2öçmen· 
aev:d gibi mühim itler dolayısile 
şimdik kadronun çok dar ol
duğu c ağlık ve sosyal yardım 
baka ı'.ığına bildirmiş ve lzmir 
lakin müdürlüğü kadrosuna 
daha üç memurla bir daktilo 
iliveai isteW11İ4tir. 

Şimdiki kadroda yalnız iki 
memur vardır. 

Küçiik Haherlr: 

Asarıatika 
Yangın yerinde Sen Polikar 

kilisası içinde asarıatika bu
lunduğu vilayete haber veril· 
ıniı ve dün müze müdürü bay 
Salaheddinin önüde sondaja 
başlanmıştır. Burada mühim 
miktarda ve kıymattar asarıa· 
tika bulunduğu söyleniyor. 

idare heyeti toplandı 
Vilayet idare heyeti dün vali 

muavini Bay Sedad Erimin 
başkanlığında toplanmış me
murin mubakematına aid işleri 
kısmen intaç etmiştir. 

-
Ka,ıkla yaralamı' 

Balcılar caddesinde tatlıcı 
dükkanında oturmakta olan 
Bayındırlı Hüseyin kızı Nesibe
ye ötedenberi tanıştıklan anla
şılan Haııan oğlu Mustafa : 

- Sana bir ev tutayım bera
ber oturalım, demiş ve kadın• 
bu teklifini kabul etmediğinden 
Mustafa tarafından kaşıkla yü
zünden hafif ıurette yaranmış
tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
değiştirecek ve yeni seçim 
yaptıracak intikal kabinesinin 
üniversite prfesölerinden ve 
eski bakanlardan B. Deliyanis 
tarafından yapılması beklen
mektedir. 

Atioa, 30 ( Ô. D ) - Kıra! 
üugün bay Deüyanisi kabul 
ederek gör6şmüttür Böyle bir 
intikal kabinesi teşkiline bay 
Çaldarisin de esas itibariyle 
muhalefet etmiyeceği söyleni
yor. Siyasal parti başkanlanyla 
istişareler devam etmektedir. 
Bay Metaksas kamutay dağı
tılınca yeni intihabatın nisbi 
temsil üzerine yapılmasını za • 
ıuri görmektedir. 

ŞEHİR. HABERLER. 

Seylab Parrıukyetiştirenler ara-
Bir çok köprüleri 

1 
sında müsabaka açılıyor 

Yolları bozdu H k d · - · - ·k. · ı · · ) k 
S • "dd tı· - er mınta a a onar ışı ıncı o aca oo yagan şı e ı yagmur· 

!ardan Cellid sahası tevessü 
ederek göl şimalindeki Arapçı 
ve Çaybaşı köylerine aid iki 
bin dönüm t a kamilen su 
altında kalmıştır. Keyfiyet Tor· 
balı kaymakamlığından ilbay
lığa telgrafla bildirilmiştir. 

llbaylık sellerden bozulan 
yollarla köprülerin tamiri için 
derhal keşiflerinin yapılmasını 

Nafıa direktörlüğüne bildirmiş

tir. Bunlar en kısa bir zamanda 
tamir olunacaktır. 

Yunanlı malları 
Yirmi parça daha 

Sahşa kondu 
Milli emlak direktörlüğü önü

müzdeki hafta satışa cıkaracağı 
Yunanlı emlakine aid ikinci 
listeyi hazırlamıştır. Gayrı mü
badil bonosuyle yapılan bu sa
tışlarda bin liradan yukarı 

değerde olan emlakin satışlan 
kapalı zarf usuliyle olmaktadır. 
Bu listede 20 kadar mülk 
vardır. 

Domuz 
Mücadelesi 
Vurmayanlar ceza 
Göreceklerdir 
Yaban domuzlarının mahsul

lerimize yaptığı zararlar çok
tur. Köylünün bütün emeğini 
elinden alan bu zaran önlemek 
ve kısa bir zamanda domuzun 
kökünü kurutmak için bu yıl 

muhtelif yerlerde mühim ted
birler alınacaktır. Yerine göre 
üç-beş ve on kişiniıı borçlan· 
dığı domuz vergisi vaktında 
ödenmek lazımdır. Zamanında 
domuz öldürüp kuyruğunu bü
kıimete vermiyenler kanuna 
göre bir domuz için 3 liradan 
on liraya kadar ceza verecek
lerdir. 

Öldürülen domuzların derisi 
ve eti atılmamak için tertibat 
alınarak domuz derisini satmak 
ve debağlatmak yolu bulun
muştur. 

lzmirde Sineklide debağla
nacak olan domuz derileri için 
köylünün ne suretle hareket 
edeceği alakadarlara bildiril
miştir. ··---.. 

Mülkiyeliler 
Bayram yapacaklar 
Mülkiye mektebininin açılış 

yıldönümüne rastlıyan 4 Birinci 
Kanun gecesinin kutlulanması 
için şehrimizdeki mülkiyelilerce 
hazırlıkler yapılmaktadır. 

Bunun için ayrılan bir ko
misyon o gecenin programını 

tespitle meşguldur. Aynı akşam 
yetmiş kişilik bir de ziyafet 
verilecektir. 

Dört memuriyet 
Maliyece ilga olundu 

lzmir defterdarlığı kadrosun
daki buğday koruma vergisi 
muhafaza memurlarından üçü 
ve kontrol memurlarından biri 
Maliye vekaletince lağvedil
miştir. Muhafaza ve kontrol 
memurlukları inhilal edince bu 
memurluklara yeniden kimse 
ataomıyacak ve bu yerler mev
kuf tutulacaktır. 

Nuri Genç 
Halepte çıkan "Vehdet,, re

fikimizin sahibi bay Nuri Genç 
şehrimize gelmiştir. Arkadaşı· 
mıza boş 2eldiniz deriz. 

Bu yıl pamuk ekimi mevsı

minde pamuk müstahsilleri 
arasında ilbaylıkça iyi pamuk 
yetiştirme müsabakası açılacak 

ve en iyi pamuk yetiştı
renlere para mükafatı ve
rilecektir. Müs3bakaya gir
mek istiyen pamuk müs
tahsilleri bu'undukları kazalar-
da kay>nakam ıklara müracaat 
ederek kaç ay içın müsaba
kaya girecek erini bildirecek 
ve ziraat memurları bunların 

mahsullerini, çapa işlerini, mah
sul yet işdiği zaman da zazıyeti 
gözden geçireceklerdir. 

Mahsul yetişdirilen tarlalar 
ziraat direktörü ile Burnava 
ziraat mektebi direktörü 
tarafından j.?'ezilerek mah-

ııulün durumu tetkik olt•na· 
cak ve not verilecektir. iki 
gruba ayrılmış olan pamuk sa
halarında onar kişi birinci sayı
lacaktır. 

Para mükafatı alacak olan 
birincı derecede pamuk yetiş

tiren müstahsillerden pamuğu 
en güzel ve uzun elyaflı 

olanın mahsulü vilayetçe iki kat 
fiyatla da satın alınacaktır. Bi· 
rinci müsabaka gurubuna Ba
yındır, Tire, Ödemiş, Torbalı 
ve Kuşadası, ikinci mıntaka da 
Dikili, Berırama, Menemen ve 
Foça kazaları vardır. 

Müsabakaya her guruptan 
elliden az çiftci girerse beşer, 
daha fazla girerse onar birin
ci seçilecektir. 

Dünya borsalarında 
Ürünlerimizin 

Alınan 
fiatları hakkında 

haberler son 
TÜRKOFISIN TELGRAF 

HABERLERi 
28-11-35 de 

Londra borsasında üzüm: İz
mir peşin 35-50 vadeli 25-46 
Iran peşin 27-36 vadeli 16-23 
Kaliforniya tomson natürel seç· 
me peşin 36 vadeli 24 fantazi 
peşin 38 vadeli 26 altın yaldızlı 
ekstra seçme peş n 40 vadeli 
27 fantazi peşin 43 vadeli 29 
Girid peşin 42-59 vadeli 22-44 
Korent peşin 45· 70 vadeli 30-
45 Avusturalya eski mal peş n 
35 yeni mal peşin 42- 50 Kap 
peşin 38 şilin. 

Hamburg borsasında: Türki
ye No. 7 vadeli 14,50 sekiz 
15, dokus 16, on 18,50, onbir 
21,50 T. lirası. Kandiye 15-52 
florin. Korent amalyas seçme 
32-35 mark. Iran sultana 33-38 
şilin Kaliforniya sultana natü
rel 5,85 Baker 5,80. 

N evyork borsasında: lzmir 
sultana 9 crovn 12.5 yeni mal 
peşin 13.5, San Fransisko kaba 
4 dolar. 

• iNCiR 
Londra borsasında: Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peşin 35 vadeli 24 ek.e
leton 1 10.4 crovn peşin 50 
vadeli 46 beş crovn peşin 55 
vadeli 49 altı crovn peşin 60 
vadeli 53 yedi crovn peşin 65 
vadeli 58 on 1 b 4 crovn pe
şin 48 vadeli 38 beş crovn pe
şin S3 vadeli 41 altı crovn pe· 
şin 58 vadeli 44 yedi crovn 
peşin 65 vadeli 50. • 

Nevyok borsasında: Türkiye 

malı 30 librelik torbada yeni 
mal peşin 15 lzmir 9 crovn 
yeni mal 13.5 San Fransisko 
kaba mal 25 librelik kutuda 
peşin 3.6 şilin. 

Marsilya borRasında : Ceza· 
yir 12··15 kiloluk sandık 125 
on kiloluk sandık 90 - 105 
Franktır, ispanya cantin 5 pe
çeta. 

Hampurg borsasında : Tür
kiye hazır mal 24 vadeli 14 
mark. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında : Tunus 

birinci tasir cif 380-400 ikinci 
tasir 375-385 Cezayir sufine 
cif 340-360 borjas cif 200·210 
frank. 

Hamburg borsasında : lspan· 
ya hazır mal ilk tasir 240 va
deli 225 peçeta ltalya hazır 
mal ilk tasir 560 liret Fransa 
hazır ve vadeli 510 franktır. 

Muhacirlere 
Neler verildi? 

lzmirde ve bütün vilayette 
iskan edilmiş olan muhacir, 
harikzede, mülteci ve mübadil
lerin vaziyetleri ve bunlara şim· 
diye kadar verilmiş olan arazi 
ev, bağ, bahçe ve saire hak
kında iskin direktörlüğü tara· 
fından hazırlanan .mühim bir 
istatistik bugünlerde vilayete 
gönderilecektir. Bu istatistikte 
teffiz suretiyle mal verilmiş 
olanlann vaziyetleri ve bunlara 
teffizen verilen malların nevi, 
miktar ve kıymetleri hakkında 
da malumat vardır. 

EL HAMRA 
SiNEMASININ büyük zaferi 

170 bin lzmirlinin geçen senedenberi sabırsızlıkla beklediği 
dünya sinemacılığının eşsiz bir san'at harikası 

KLEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaıa eden BEN HUR 
filmini de geride bırakan bir zengilikte 300 bin figıiran 
iştirakile ve 23 milyon sarfile vücuda getirilen bu filmi 
ELHAMRA sineması bugün sayın lzmir halkına takdim ile 
iftihar eder. 

----------~----~---01 K KAT : Bu filim şimdiye kadar Türkiyeye gelen 
filimlerin en pahalısı olduğundan, yalnız bu filim için 

duhuliye karneleri muteber değildir. 
BugUn ilave seansı vardır. 

Su tarifesi 
Komisyon yeniden 
Tetkikat yapıyor 
Nafıa Vekaletinden geri gön· 

derilmiş olan su tarifesini for
müle uygun bir şekle sokmak 
üzere su tarife komisyonu na· 
fıa maesseseleri komıserliğinde 
toplanmıştır. Tarifenin formüle 
göre tanzimi için bir taraftan 
da şirketin bir yıllık hesabı 

tetkik olunmaktadır. -
Yugoslavyadan 

Gelen göçmenler Yozgat 
ve Elazize gönderiliyor 

Son günlerde Yugoslavyadan 
gerek göçmen sıfatile, gerek 
pasaportla münferit ve toplu 
olarak lzmire mühim miktarda 
Türk kardeşlerimiz gelmeğe 

başlamıştır. 

iskan müdürlüğü gelen göç
menlerin muamelelerini yapa
rak Yozgat ve Eliziz vilayet
lerine göndermektedir. 

Orada göçmenlere arazi ve 
ev verilmekte, kısa bir zaman
da müstahsil hale geçebilme
leri temin olunmaktadır. 

Bugünlerde Yugoslavyadan 
kafileler halinde göçmen ge
leceği haber alınmıştır. 

Ceza evlerinde 
Ceza evleri ve mahkeme 

binaları inşası karşılığı olarak 
mahkumlara ödettirilecek yiye
cek bedelleri hakkında Tüze 
bakanlığından Genel Savaman
lığa bir bildirim gelıniştır. 

Bu bildirimde borçlarından 
ötürü tahsili emval kanununa 
göre hapsen tecziyeleriue ka· 
rar verilen mahkumlar ceza 
evlezi direktörlüğünce ekmek 
verilmemesi icab etmektedir. 
Bu hüküm para cezasından 
çevrilme mahkumiyetlere mün· 
hasırdır. 

Posta direktörleri 
Basmane posta ve telgraf 

müdürü bay Şahap tekaüt edil
mit ve yerine Kemal paşa posta 
ve telgraf müdürü bay Kudret 
tayin olunmuştur. Hilen Karşı
yaka posta ve telgraf memur
luğunda bulunan eski Alaşehir 
posta müdürü bay Salih de 
Kemalpaşa posta ve telgraf 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Katil 
Delilik alaimi gösterdi
ğinden müşahedeye 

alındı 
Aydın bira fabrikası eski 

direktörü bay Fayferi beş ye· 
rinden yaralamak ve makinist 
Zelikayi öldl\rmekle suçlu Ar-

navut Lütfinin muhakemesine 
Ağırcezada devam edilmiştir. 

Suçlu Lütfide son günlerde 
şuursuzluk alametleri görül
müştür. Bu sebeble müddeiu
mumi muavini bay Şevki suç
lunun şuurunda halel bulunup 
bulunmadığını anlamak ıçın 
müşahede altına alınmasını is
temiştir. Mab.kemece bu dilek 
kabul olunmuştur. Mahkeme, 
suçlu Lütfinin Memlelcet has
tahanesinde müşahede altına 
alınmıosına karar vermiş ve 
muhakemeyi başka bir güne 
bırakmıştır. 

Aylık veriliyor 
Belediye memurlarına dün 

ikinci teşrin aylıklan veril
miştir. Diğer devair memurla
rının aylıktan da yann verile
cektir. 

,I ______ , 
•• 

KOŞE~ll)EN 

Nev heves 
Hani şu bizim bildiğimiz: 

Zıbçıktı, aklı tepesinden bir 
karış yukarı, toy, şımarık, ço
çuk, ne oldum delisi kimseleri 
ele alacak değilim. Nemelizım 
ilin delisi. ister paralı ister pa· 
rasız olsun hergün bir elbise 
değiştiren, hergün bir karı, bir 
koca değiştiren, bergün bir 
bakkal, bir bilmem ne değiş
tiren ve hergün külah değiş· 

tiren bu maymun iştihalı, çalı 

kuşu tabiatlı kişilerin hesabı 

beni yoracak değil. 
Benim dediğim nevhı>veslik 

hepimizde vardır. Bilmem hiç 
dikkat ettiniz mi?. Bu; bana 
en aklı başında adamların bile 
damarından; çocukluklanndan 
kalma bir huyun çı)<madığını 
bildirir de gülerim. Hangi kişi 
dir ki, yeni bir elbiseyi üze· 
rine giydiği zaman aynanın 

karşısına geçib evrile, çevrile 
bakmasın, ağzında bir tebessüm 
cük gezdirmesin, bu gülüş adeta 
bir çocuğun tek başına bir 
arabaya, bir otomobile bindiği 
zamen sinirlerini tutamıyarak 
gıdıklanıp garip garip gülüşü· 
nede benzediği zamanlar olur, 
böyle yeni bir elbise giyen 
sanki vücudunu hafifletmiş, ta· 
zelenmiş sanır ve nev hevesli
ğini mutlaka bir çok vesilelerle 
gösterir, şuna sorar, buna so· 
rar sık sık ceblerini yoklar, 
ütüsüne dikkat eder, falan da 
falan ... 

Yeni bir masa, yeni bir kol
tuk, yeni bir ne olursa olsun 
aldığımız zaman muttasıl etra
fında dönüşüvermek, sık sık 
oturmak, elimiz erdikçe mut
tasıl ondan bahsetmekten ken
dimizi alamayız. Bir gramofon 
aldığımı:ıı zaman konu komşu
nun ne illahını dinleriz, ne de 
gecenin yarılarına dikkat ede
riz, durmadan çalarız. Hele bir 
radyonun bütün istasyonlarını 

zırıltısile, haşırtısı, hoşurtusuyle 
doya doya günlerce dinleriz. 
Maaş aldığımız günü bir gün 

içinde kırk defa cebimizdeki 
birlik, beşlik kiat ara bakarız, 
on defa gümüş paranın tıkırh
sına kulak veririz. 

Hele yeni evlenenler, kimbilir 
kaç gün evlerinden dışarı çık
mazlar, birbirlerine de doya· 
mazlar. Yani hepinizde hak 
verirsiniz ki hepimizde de 
mutlaka bir yeni heves vardır. 

Getire getire lafı nereye 
getireceğim biliyor musunuz ? 
Kim bilecek deseniz a ... Ben 
bugün elli kuruşa dolma bir 
kalem aldım. Baktım hokkaya 
bandırmak zahml"ti yok, kur
şun kalemin ucu körleştikee 
açardım, o da yok. E... Vira 
yaz, ne tükenir, ne usanır .. 
Hoş şey, işte bu kalemin he
vesine ilk önce size bir sayfa 
doldurdum. Bakalım daha ne 
kadar sayfalar dolduracağım 
amma öyle sanıyorum ki bizim 
kalender ve babacan kurşun 
kaleminin kurşun ucunu öp· 
mekten yine vazgeçemiyece· 
ğiz, çünkü onun bnna benze· 
mez iyilikleri vardır. 

Hani ne diyeceğim işte ben 
de bir çocuk, bir mekteb ço
cuğu gibi nevheveslikten ken· 
dimi alamadım. Ben değil 
kimse alamaz .. Hayatınızı şöyle 
bir tedkik edin birgi1n içinde 
hiç olmadı bir iki defa nev
hevesliğinizi görürsünüz. 

Tok Dil 

Yakalanan kumarcdar 
Dolaplıkuyu Çeşmedere so

kağında 13 sayılı Naim oğlu 
Cemalin kahvesinde iskambil 
kağıdı ile kumar oynıyan 
Ömer oğlu Mehmed, Emin 
oğlu Hüseyin, Mehmed oğlu 
Hasan, Mebmed oğlu Mustafa 
340 kuruş para ile birlikte ya
kalanmışlardır. 

, 
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KADIN iSTERSE Son Telgraf9 Haberleri 
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Istizahlardan sonra '----------------------'! Kızılay 
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Bizim davetiyeler de kalsın Şenii .. Lava) hükômetçe güdu··ıen sı·yasanın 
Sunasız bu tedansanı vermiyeceğim 

Mecmuasında 
Gazdan 
Korunma yazıları Sanmıyorum. 

- lzmir veya başka bir ta
rafa değil ki.. Vapur Iskende
riyeye kadar gider .• 

Ayten can sıkıntısiyle: 
- Bizim davetiyeler de kal

sın Şenii.. Ben Suna gelmeden 
bu tedansanı vermekten vaz
geçtim .. 

Demir tavrını beUi etmemeğe 
çalışarak: 

- Bayan Ayten yakında gü
zel bir eğlentiye hazırlanalım 
demek.. 

Şenii: 
- isterseniz mutlu bir dü

ğüne diyiniz ... Ayten de bekar
lığa veda diyor .• 

- Öyle mi? 
Sevgili uçmanın boşluklarda 

dönen başını dinlendirecek olan 
bu bahtiyar namzedi sorabilir 
miyim? 

Ayten kahkaha ile güldü: 
- Ne yazık ki pek yanıldı

nız bay Demir ... Başımı dinlen
dirmeği hiç düşünmediğim için 
kocamı da uçmanlardan seçtim. 
Adı da Özgür .• Tanıyacaksınız 
bu adı .. 

De~irin rengi değişti .• 
- Özgür, Özgür diye mı

rıldandı .. 
Şimdi ne bir söz söylüyor 

ne de hareket edebiliyordu. 
Gözleri önünde bir gecenin 
bütün anımı yaşıyordu. Levaııta 
şişesi alhnda Sunayı ıslabyor. 

- Bu şişe, bu yaz.ı, bu yazı
nın altındaki imza da Özgürdü. 

Ayten devamla, hani gaze
teler bir kaza neticesi düştü
ğünü yazdıkları uçman, işte o .. 

Düşilnceli: 

- Anladım ... Şey, doktorla 
birlikte Ankaraya onun için 
gitmiştiniz. 

- Evet Suna onu tedavi etti 
eyileştirdi. Ben ve o, bu mutlu 
günü en çok sevgili Sunaya 

borçluyuz. Onun için böyle bir
den gitmesine canım sıkıldı. 
O gelmeden de bir şey yap
mıyacağım •.• 

Şenii: 

- Yok canım hiç sıkılma .• 
Suna nasıl olsa bize gittiği 
yerden haber vermemezlik et

mez. O vakıt kendisine yazar 
seni çok bekletmemesini bil 
d ... 1 
ırırız ... 

Demir söyliyecek bir söz bu
lamıyordu. Buraya ne ümitle 
gelmişti? 

Ayten - Aman bay Demir 
siz öğreniniz lzmirde ise tele
fon ediniz .. 

- Baş üstüne, öğrenmeğe 

çalışacağım amma bizim dire~
tör de tuhaf adamdır, eğer 

doktor ona "söyleme,, demiş 
ise dünyada söylemez.. Zaten 
ben de bu ani geziye merak 
ediyorum.. Her halde Suna, 
size dediğiniz gibi bir haber 
verecektir. Arkadaşımızın ne
reye gittiğini bana da bildirir
seniz müteşekkir kalırım. 

Mürettipler gelib gitmeğe 
başlamıştı. Şenii sıkıştı, baş 
mürettib yazı bekliyordu.Önün
deki bir tomarı vererek yan 
odada çalışan mütercime 
seslendi: 

- Bayan Feri: Havadisleri 
veriniz.. Ajanslar geldi mi? 

- Hayır.. Doktor ( V ) nin 
önemli bir makalesini tercüme 
ediyorum .. 

- Doktor (V) mi neye aid? 
- Şiddetli bir harb tenkidi 

yürütmüş,. Pek entressan bir 
yazı, hakınız bazı parçalarını 

okuyayım dedi. Hep birlikte 
bu yazıları dinlediler. 

Şenii: 
- insanlık için, İnsanların 

saadeti için güzel fikirler.. Ne 
yazık ki devlo!t!er için tatbiki 
güç ... 

Ayten itiraz etti: 
- Bugün için güç, yarın 

İçin mümkünsüz değil, her hal
de uluslar için düşünülmesi ge
reken bir hakikat!.. 

Şenii: 

- Ne ise şu makaleyi bı
rak da ben dikkatla bir gözden 
geçireyim .. 

Demir bir şey demeden aya
i• kalkb. 

- Bana müsaade efendim, 
sizi fazla rahatsız etmiyeyim 
dedi ve Aytenin, Şenilin elle

rini sıkarak çekilirken, ( ölüm 
fUaının) mucidi tekrar Sunanın 
sert tenkitlerini işitiyor, sanki 

makinasının kırıkları üstünde 
aendeliyerek yürüyordu. 

- Son11 var -

Çin de 
Japon tahrikatı 

Nankin 29 ( A.A) - Çin hü
kümeti, Japon süel me
murlarının. şimal Çin deki muh
tariyet hareketine yaptıkları 

müzahereti,şimendifer istasyon
larının işgalini ve Japon kıta
ah tarafından şimendifer mü· 
nakalatına karşı gösterilen en
gelleri Japon sefiri nezdinde 
protesto etmiştir. 

parlamentoca tasvibini istemiştir 
• • 
ıyı Böylece kendisine verilen fevkalade yetkiyi 

kullandığını parlamentoya tasdik ettirdi 
Paris 30 ( Ö. R ) - Saylav- ı finansal sağlık ve frangı koru- ı nın küçük irad sahibleri, kü-

lar odasının her açılışında adet mak ödevi verilmiş ve bunu çük memurlar, eski savaşçılar 
olduğu üzere yılbaşına kadar yapabilmesi için ekonomik ka· ve şimendiferciler menfaatına 
sürecek olan 1->ir kısa fevkala· nun emirnameleri gibi fevkalade hafifletilmesi ,, için hükümet 
de devre başında da istizah bir yetki ile hükümet techiz edil- güven bildiren bir takrir 247 
takrirlerinin müzakeresinden miştir. Bundan ötürü B. Lava) muhalif oya karşı 324 oyla 
sonra hükümet siyasasının par· kabul edilmiştir. 
lamento tarafından taJvibini is· bu yetkiy iyi kullandığını say- Salı günü Oda genel siyasa 

B f b l:ıvlar odasına tasdik ettirmek ve 0-zel olarak siyasal kurum· temiştir. u se er unu iste-
meğe hükümet başkanını sev· istemiş ve buna muvaffak ol- lar üzerindeki gensoruların 
keden yeni bir sebeb de var- muştur. Dün gece yarısına münakaşasına başlıyacak ve 
dı : B. Lava! hükümetin başı- döğru, "Frangıo korunması ve öğleden sonra büdçeyi inceli-
na çağırıldığı zaman kendisine ekonomi kanunu buyurukları- yecektir. 

~-------~----~-

ltalyanın bildirimi 
- ----

Bergitelerin genişliğjnin doğuracağı 
Vahim neticeler üzerine dikkat .• 
Diplomatik mümessiller ltalyanın bu bildirimini 

Kaydetmekten başka bir şey yapmamışlardır 
Cenevre, 30 (Ö.R)- Bugün ederek hükümetinın emrile, ber- yan delegesinin diyevini kay-

burada önemli bir ltalyan te- kitelere verilmesi düşünülen detmekten başka bir şey ya· 

Ankara, 30 ( A.A ) - Kızıl 
ay mecmuası 936 yılından iti
baren genel kurmay gazdan 
korunma uzmanı Nuri Refet 
Korur tarafından idare edil· 
mek üzere ayrıca bir gazdan 

korunma kısmı eklenmek su· 
retiyle çıkmağa başlıyacaktır. 
Bu kısımda gazdan korunma 
işleri hakkında sorulacak bü· 
tün sorgulara ceyab verileceği 

gibi bu sahada yapılan yeni· 
liklerden de bahis olunarak 
milletimizin aydınlatılmasına ve 
bu yön:le rastlıyacağı müşkül
lerin herkesin anlıyacağı bir 
tarzda halline çalışılacaktır. 

Zamanımızın en büyük teh
likelerinden biri halinde beli· 
ren zehirli gazların önemini 
ve korunma lüzumunu bütün 
millete anlatmak ve öğretmek 
için mecmua hiçbir gayreti 

esirgemiyecektir. Gazdan ko· 
runma işleri hakkında sorula· 
cak şeyler gazdan korunma 

işleri namı altında Ankara-Ye· 
nişehir Kızılay genel merkl'zine 
gönderilmelidir. Kızılay mec
muası iki ayda bir çıkar, yıllık 
abonesi bir liradır. 

şebbüsü olmuştur. Onsekizler yeni genişliğin doğuracağı pamamışlar ve bunu hükümet 
komitesinde temsil edilmekte vahim ne iceler üzerine dik- !erine bildirecekleri cevabını Ankara, 29 (A.A) _ Kamu· 
1 b " d · ı ti d 1 1 vermişlerdir. o an üton eve er e ege e· katlerini çekmiş ve berkite· tay bugün Refet Canıtez'in 

Kamu tayda 

rinin Cenevrede toplanmış o!· ltalyanın bu teşebbüsü 18 ler 
malarından istifade ederek !erin bu şekilde genişletilmesinin komitesinin 12 ilkkanunda ya- başkanlığında toplanmış ise de 
ltalyanın Cenevredeki daimiğ hükümeti gözünde dostça ol- pacağı ve bergiteleri genişlet- gündeliğinde görüşülecek mad-
delegasyonu genel sekrete- mıyan bir hareket telakki edi· mek meselesine ' tahsis edeceği de bulunmadığından pazartesi 
ri Bay ~ Bı.ıva bunlard_an her leceğini bildirmiştir. toplantıdan önce yapılmış bir günİi toplanmak üzere dağıl· 
birine ayrı ayrı muracaat DiplomatilC mümessiller ltal- ihtar sayılmaktadır. mtştır. 

.:.._~==~~======~···==~:::=:~:::=:==~~-
Arttırma lıaftasında F ransada halk cephesi 

• • •• •• •• •• 
ıncır ve uzum gunu 

Ankara 30 (Özel) - Üzüm ve incirlerimizin memleket dahi
linde sürümü.ıü ve yoğaltımını çoğaltmak için arttırma haftasında 
bir günün incir ve üzüm günü olarak kabulü üzerine Ankaraya 
bir vagon incir geldi. Bu incirler u'usal bankalarda çalışan me· 
murlara dağıtıldı. 

Bergiteler ve Fransa 
ltalya bu durumu dostlukla uyuşacak 

Bir hare ket saymamaktadıı· 
Paris, 30 (Ö.R.) - ltalya büyük elçisi B. Ceruti ile Baş 

bakan B. Lava! arasında bu sabah yapılan görüşmede ltalyan 
büyük elçisi bergitelerin genişletilmesine karşı Cenevrede 
Italyan mümessilli tarafından yapılan teşebbüsü tekrar ettiği 
muhakkaktır. B. Cerutti ltalyanın bunu dostlukla uyuşacak bir 

saymadığını bildirmiştir. 

He-"- imete mi uğradı? 
Poris, 30 ( A.A ) - Gazeteler, Laval kabinesinin ikinci mu

vaffakıyetini de memnuniyetle karşılamışlardır. Eko dö Pari 
gazetesi dünkü neticenin Frankın müdafassı siyasasını yeniden 

takviye ettiğini yazıyor. Bu gazeteye göre Cemiyetler meselesi 
hakkında verilecek karar artık Laval için bir tehlike teşkil 
etmemektedir. 

Jur gazetesi halk cephesinin hezimeti bütün tahminlerin 
üstünde olduğunu yazmaktadır. 

Sosyalist Populer gazetesi B. Lavalin muvaffakıyetinden radikal 
sosyalistlerin mesul olduğunu ve meclisin itimat reyine rağmen 
kabinenin akıbeti hala emin olmadığını bildiriyor. 

Pet olamhargosukararı 
Durumda artan vahamet Fransız 
Çevrenlerini çok düşündürmektedır 

TE~~:>N TA yy ARE SiNEMASI TE~~::>N 
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Başbakan 
Dişçi Maktebinde 

1 Paris, 30 (Ö.R) - llalyaya karşı petrol ambargosu konulmak 
suretile berkitelerin genişletilmesi kararından dolayı durumda 
artan vahamet Fransız çevrenierini çok düşündürmektedir. Bu
nun için, Salı günü saylavlar odasında siyasal kurullar meselesi 
üzerinde de güven oyu kazandıktan sonra başbakan B. Laval'ın 
bütün dikkatini dış işlerine bağlıyabileceği muluyor. 

• •• 
SiYAH GOZLER 
Harry BAUR - Simone SIMON - Jean MAKS - MAKSUDIAN'ın 

temsil ettikleri senenin en büyük filmi 

Rus 

29 ikinci 
teşrin CUMA "Bugün,, den itibaren 

lzmir halkına takdim edilecektir 

CJGAN orkestr~sı, KOROSU ye R~sça, Fransızca şarkıl~r 
Rus Çıgan ıle suslenen, heyecanlı bır 

aşk hikayesini, MOSKOV A eğlencelerini yaşatan 
• • • 

SiYAH GOZLER 
TAYYARE SiNEMASININ 

Bu seneki altın programına şeref verecek şaheser filimlerin birincisidir 

S 
Ayrıca - FOKS (en son haberler Türkçe sözlü) MIKI (karikatür komik) 

EANS SAATLERi hergün : 15 - 17 - 19 - 21.15 
: Cumartesi 13 - 15 talebe için tenzilatlı bilet verilir. 

Pazar günleri 11,30 - 13 de ilave seanslar. Fiyatlarda de· işiklik yoktur. 30, 40, 50 kuruştur 

lstanbul; 30 (Özel) - Baş· 
bakan ismet lnönü busabah 
Dişçi Mektebini ziyaret etti. 

Görüşmeler 
Başlıyor 

Londra 30 (Ö.R) - Resmiğ 
çevenler arsıulusal durumu 
Fransız hükümetiyle birlikte 
incelemek üzere Parise gitmek 
n 'yetini beslemiş olduğuna veya 
beslediğine dair olan haberler 
resmiğ çevenlerce yalanlanmak
tadır. 

B,Eden 12 Ilkkauunda Ce· 
nevreye gidecek ve orada bu 
mühim toplantıda şahsan bu· 
lunmağa lüzum gören Fransız 
başbakanı B.Laval ile buluaş· 
çaklardır. 

Pazartesi günü lngiliz ka
binası Dovning-Street te top
lanacaktır. Bu toplantının proğ
ramı berkiteler meselesidir. 

Zaten iç siyasa ile fazla meşgul bulunmasına rağmen B. Lava! 
dış siyasa gayretlerini elden bırakmamıştır. Bu sabah Alman 
büyük elçisini kabul ettikten sonra ltalya büyük elçisi B. Cerutti 
ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

ANCAK RAMAZANDA 
Yapılabilen görülmemiş bir sinema programı 
1 - Kaçakçılar peşinde . . . . . . 10 kısıın 
2 - Kızıl V :tgon •••..••••.••• 
3 K .. T"' k - aragoz.... ur çe •.... 
4- :FoksJurııal Tüı·kçe ..... 
5 - Komik Miki 

11 " 
3 
2 " 

Bunların hepsi bugün 
:ı:.......:A.:ı:..... f4 : Sinemasında 
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Olüm Stüdyosu 
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Bölem sayısı : u 

24 saatte dört intihar vak' ası Rad
yo alemini heyecanlandırmıştı 

Tecrübeler bitince operatör 
fasıtasıyla kendilerine bugün· 
Jük programımın dolu olduğu· 
nu, adreslerini aldığımı ve iycab 
edenleri çağıracağımı bildirdim. 
Vakıt dörde yaklaşıyordu. Şef 
mühendis Nurrisle görüşmeğe 
vaktım yoktu. Ampir stüdyo· 
sundan çıktım. Ve dakika kay· 
betmeden kendi büroma dön· 
düm. İçeri girerken Miss Gold· 
mana ve Lee Gilkriste sordum: 

- Durben nerede? 
Lee cevap verdi: 
- Şimdi sigara almağa indi. 

Beş dakikaya varmadan gelir. 
- Sizden ayrıldığımdanberi 

kendisini terketmediniz ya ... 
- Birlikte yemek yedik.Ye· 

mekten sonra o birkaç dakika 
İçin oteline döndü. Ben de bu 
fırsattan istifade ederek kra· 
vat ve terlik almağa gittim. 

Lee ile birlikte büroma he· 
nüz girmiştim ki Durben ıslıkla 
"para serenadı., şarkısı söyle· 
yerek göründü. 

- Giriniz M. Durben. Şar
kımı biliyorsunuz demek ..• 

- Kardeşim bu şarkıyı en
fes buluyor. 

- Bu akşam yemeğini bir
likte yeriz, olmaz mı? 

- Davetinize teşekkür ede
rim Danny. Bostona biletimi 
aldım. Bu akşam döneceğim. 

- Kardeşinizle görüşebildi
ııiz mi? 

- Hayır. teşebbüs bile et
medim. Kendisine bir telgraf 
çektim. 

- Vaters ve Şchulenin ya· 
ıııhanesine birlikte gidelim. 
Bakalım şu küçük sekreter 
ne istiyormuş? 

- Gidelim. 
- Danny sekreteri Miss 

Goldman dönerek : 
- Bizi arayan olursa bir 

~eyrek saata kadar döneceği
mizi söyleyin dedi. 

On dakika sonra W atersin 
bürosunda idik.On birinci kata 
çıkmıştık. 

Kapıda kimse yoktu, Port 
Mantoda bir genç kız mantosu 
Ue şapkası asılı idi. 

içeri girdik. Hayret kimse 
7oktu. 

- Bu genç kız da ne oldu 
cliye mırıldandık. Aramaya ko
yulduk. Daktilo bürosunda ma· 
kineye sarılı bulunan beyaz bir 
li:iğıt parçası gözümüze ilişti• 
Lee haykırdı : 

- Danny, baksana bu sana 
yazılmış bir kiğıt .. 

Makineye yaklaşarak kağıdı 
çıkardım. Florans Averi imza· 
sını taşıyan bu kiğ'ıtta şnnlar 
yazılı idi: 

" Mösyö Mac Glone Danny, 
Bütün vesikaları aldılar. On

ları bundan mennetmeğe ça
lışmışsam da muTaffak olama· 
dım. ,, 

Florans Averi 
Bu kaatı daha eyi tetkik için 

pencere yanına yaklaşmıştım ki 1 

diğer büroların pencerelerin
den bir çok başların aşağıya 

uzandıklarını gördüm. Ben de 
eğildim. Oldukça büyük bir 
kalabalık avluda toplanmıştı. 

Yerde bir insan cesedini andı
ran bir şey vardı. Pencereden 
içimi gemiren müthiş bir üzün· 
tü ile çekilerek Lee ve Guy
dan aşağıya daha dikkatle 
bakmalarını rica ettım. 

- Bu cesed kim olabilir? 
- Siz kime benzettiniz? 

Lee haykırdı : 
- Florans Averidir ... Zaval· 

lı kızı öldürmüşler. Elbiselerin
den tanıdım. 

Lee teessürle bir koltuğa yı • 
kıldı. Burada daha fazla kal
mağa lüzum yoktu. 

- Haydi büroma dönelim. 
Bu yeni muammayı da orada 
çözmeğe çalışırız dedim. 

- 5 -
Kurteney otelindeki apartı· 

manın salonunda Lee Gilkrist
le birlikte yemek yiyordum. 
Pek az lngilizce bilen Yunanlı 
bir hizmetci servis yapıyordu. 
Telefonun ıili çaldı. Telefon 
makinası yatak odasında ikizli 
bir karyolanın yanındaydı. Ce
vab vermeğe gittim. Ahizeyi 
elime aldım : 

- AJlo dediğim zaman 
Öbür taraftan anlaşılmaz bir 

ses duydum. Hepsi bu kadar. 
Mesai odama gittim. Orada 

da bir şey yoktu. Pardesüm 
ve elbiselerim yerindeydi. 
Tekrar yemek odasına dön· 
düm. Lee'ye vaziyeti anlattım. 

- Cevab veren yok ... Ne 
dersin? 

Lee ehemmiyet vermedi. 
Tekrar yemeğa koyulduk. 

Yeni programımdan bahsedi
yorduk. 

- Lee programımı nasıl bul· 
dun ? 

- Mükemmel... 
Fakat Helen Morgan, 

Gorj Gersvin ve Ruth Etting 
gibi değerli elemanları ayni 
programda toplamak için çok 
para vermek icab edecek 

- Sontt var -

' 
ltalyaya güzel bir 
Noel hediyesi 

Roma, 30 (Ö.R) - "Gior
nale d'ltalia,, petrol ambargosu 
dolayisile 18 !er komitesi üye
lerinden birinin kendi aytarına 
şu sözlerini kaydediyor: "ltal
yaya güzel bir noel hediyesi 
hazırlanmaktadır.,, Gazete ye· 
ni berkiteler işte bu ha va için
de hazırlanıyor, diyor. 

Beraet etti 
Madrid, 30 (Ö.R) - Ordu

yu isyana teşvik etmekle itham 
edilerek hapse atılan sosyalist 
başkanı B. Françesco Largo 
Caballero hakyeinde beraet 
etmiştir. 

-
KAÇAKÇILAR 

Geçen bir hafta içinde glim· 
rük muhafaza grubu biri ölü 
65 kacakçı, 3602 kilo gümrük 
201 kilo inhisar kaçağı 
kaçağı, 10950 defter sigara 
kagıdı 8,840 kilo esrar bir 
tüfenk on beş mermi yetmiş iki 
kaçakçı hayvanı ele gecirmiştir. 

ŞUpheli hırsızlar 

Kemerde tenekeli mahalle
sinde oturan Salih oğlu T ahi
rin bakkal dükkanına hırsız 

girmiş ve 20 kilo sabun bir 
miktar iplik ve bir yelek ça· 
lınmıştır. Bunun geçmişi bozuk
lardan Yakup oğlu Nezir, Sa
lih oğlu Çakır tarafından ya· 
pılmış olduğundan şüphe edil
miş ve tahkikata başlanmıştır. 

Bıçaklılar 
Kemerde yapılan aramada 

Mehmed oğlu Ibrahimin üze
rinde bir bıçak, Keçecilerde 
Muharrem oğlu Osmanın üze· 
rinde bir bıçak bulunarak alın
mııtır. 

.YENi A81R 

Hafriyat bittiği gün 
'' lzmir antikite bakımından dünyada 
Eşsiz şehirlerden biri olacaktır ... ,, 

Antikite müzeleri direktörile hasbihal 
Basmahanede yokuş başının 

en tümsek sırtından aşağı doğ
ru müze müdürile inerken mü
dür şöyle bir durdu : 

- Şu tümsek dedi altındaki 
atik asardan ileri gelme, gayri 
tabii bir tümsektir. 

Yürüdük, Hatuniye parkı 
Önilnde tekrar durduk. 

- Şu ağacı görüyormusun, 
işte bunun altında dükkanlar 
vardır. Ağacın köklerinden bu 
dükkanlara tıp tıp mütemadiyen 
su damlar. Buraya yokuş başın
daki bir evden girilir. Sana 
bir şey söyleyim mi Tok Dil ! 
lzmirin dört agorası vardı. 
• Bunu söylerken daha hararetli 
ve meraklı idi • Öyle zannedi
yorum burası onlardan birisidir. 
lzmir hafriyatı biter ve bu ta
rafa doğru kazı işi devam eder
se bunlar birer hakikat olur 
ve o zaman şehrin altında oto· 
mobille araba ile gezilecek 
geniş dehlizler görürüz ki dün· 
yada böyle bir memleket daha 
bulunmaz. 

* • • 
Namazgahtayız. Etrafı çev· 

rilmiş koca bahçe mezarının 
kapısını vurduk. Kapıcı gelin· 
ciye kadar müdür bir çırpıda 
şunları söyledi : 

- Öteki dünyaya giderken 
bir karanlık çukura girersin. 
Münker Nekir diye bir kara 
zebella gelir. işte burada da 
vardır o ... Sizi bir karanlık çu· 
kura sokacağım. Fıı.kat öteki 
dünyaya gittiğiniz zaman dö· 
nemezsiniz, buradan yine salim 
döneceksiniz. [ Bu s ıra kapı 
açıldı, karşımıza uzun boylü 
bir Anadolu uşağı çıktı. ) 

- Buyurun begım 1 
Müdür sözünü tamamlıyarak: 
- Çünkü dedi azrail bu bek· 

cimiz Mevlutden korkar. Yak· 
!aşamaz, değil mi Mevlud .. 

Karşımızda lzmirin, hayır 
Ege havzasının, ona da hF yır 
Türkiyenin zineti olmağa nam· 
zet tarihi bir eser, bir agoranın 
harabesi belirdi. Müdür izah 
etmeğe batladı : 

- Burası şehrin umumi mey
danı idi. Yapılan keşiflere göre 
bu agoranın mesahası kırk bin 
metre murabbaıdır. Bıırasını üç 
kat olarak görüyoruz. Birinci 
kat asarın bulunduğu kazdığı· 
mız yeraltı katı, ikinci kat eser· 
lerin enkazından istifade edi
lerek meskenler yapılldığı belli 
olan sondaj katı, üçüncü kat 
daha küçük binalardı. 

Dipte; kazılırken bulunan di
reklerin yerlerine yerleştirildi

ği, ve çok güzel, san'atkirane 
bir surette restore edildiğini 

görüyoruz. Müdiirün kendi aile 
efradile beraber bile canla 
başla çalıştığı bu yer kazıl
dıkça çıkan eserlerle beliriyor. 
Mermer direkleri dikiliyor, kı· 
nk taşların noksan yerleri son
radan yapıldığı belli olmak şar· 
tile tamir ediliyor. 

Eserin orta yerinde müdü
rün gezinti yeri dediği mermer 
bir zeminden geçtik. Solda son
radan yapılma tahta bir mer· 
divenden indik. Yeraltı katının 
umumi kapılarından biri önün· 
deyiz. Burası aşağıya doğru 
daha fazla kazılmamıf, lüzum 
görülmemİf, bunu müteakip 
Mevlüdun getirdiği bir lamba 
ile 166 metre tulünde olduğunu 
müdürden işittiğim tünele 
girdik. 

- Burası dedi, tiiccarların 
antrepolan, umumi mevhaneler, 

- lzmirin saym ilbayuıa saygılarımla sunarım -
şarap saklanan mahzenlerle heykelcikler, kaideler, küp deı· 
dolu. Sağında, solunda odalar ti kırıkları, heykel kırıkları 
var, meseli işte bakınız birisi: hepsi bir tarafa yığılmış, ta-
(kandili duvardan tarafta bir mamlandıkça yerleştirilmesini 
deliğe uzattı, bir insan gövdesi bekliyorlar. 

Müzeler Direktörü Karıfaraifası olıı 
Salıi/ıeddin 

kalınlığındaki delikten içerisi· 
nin hakikaten bir oda olduğu 
görünüyordu.) 

Burayı da geçtik, bütün zel
zelelere, sarsıntılara rağmen 
metanetine asla halel gelmiyen 
sağlam kubbeler altındayız. Bu 
kubbeler ayni tarzda Agoranın 
sonuna kadar ilerlediği zannı 

varmış. Yanda zarif, İnce 
fakat çok sağlam, kemer· 
ler var. Kemerlerin taşla· 
rında ilk kazı yapılırken elde 
lamba sürünerek geçtikleri sıra, 
lambanın siyah izler bırakan 
lekeleri olduğu gibi duruyor. 
Müdür bunu bir hatıra olarak 
bozmıyacaklarını söylüyor. 

insana hayret veren bu yer 
altı kazısında tarih n şimdiye 
kadar topraklar altında unu· 
tulmuş daha ne eserleri yatı · 
yor kimbilir. 

Kazıdan çıkan, kadehler, 

•*• 
Müdür Kantarağası oğlu Sa· 

lahattinin şahsı buluşu olan bu 
kıymetli eser üzerinde duru· 
lacak, ehemmiyet verilecek, ta
rihi kıymeti yüksek birşeydir. 

Kantarağası oğlunun; burasını 
bulmağa yardım eden bir kü
çüklük hatırası vardır: Mek· 
tepte okurken topunu buraya 
kaçırmış ve deliklerden bi
risinden içeri gırıp topu· 
nu arayan küçük Salahattin 
burada bazı eserler görmüş, 
bundan sonra geçen seneler 
içinde "kara arap,, efsanesini 
de ışiten ve müze müdürü 
olduktan sonrada buraya olan· 
ca merakını hasreden bay 
Selahiddin bize memleket 
zineti olan bir eser sunmuştur. 

O öyle diyor: 
" - Eğer burada lzmirli 

meşhurfeylesof ve nahviyundan 
Aelyüs Aristidin tunçtan yapı· 
lan heykelini, o kara arab 
efsanesine belki yer veren 
heykeli bulursam· işte o :ı;a· 

man buranın tarihi kıy· 
meti cihan gözünde daha ço· 
ğalacak, seyyah ziyaretinden 
baş alamıyacağız. 

Çünki gerek kara arab ef
sanesi ırerek tarihi tetkiklerim; 
Romanın Vatikan sarayında 
kopyası bulunan lzmirli Aristi
din heykelinin burada oldu
ğu. şüphesini uyendırıyor. ,, 

Öyle dileyorum ki hükumet 
şimdiki alakasından bir kat 
daha fazla alaki ile bu işe 
sarılacaklara kuvv<!t verse: 
çok yakın bir zamanda haki
katen cihanın gozu onune 
Bay Salabaddinin umduğu ka· 
dar çok kıymetli bir tarih 
eseri sunulacaktır. 

Bu yazım büyüklerden bir 
yalvarış mahiyetini takınsın da 
dileğimi kabul ettirsin istiyorum. 

TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugünkü maçlar 
Altay - K.S.K. maçı günün 

Heyecanlı karşılaşmasıdır 
en 

Bugün lik şampiyonasının 1 
çüncü haftasıdır. Proğramda 
önemli olarak yalnız bir tek 
maç vardır; Altay • K. S. K. 

Birinci plandaki iki takımı 
karşı karşıya getiren bn maç 
ile !ikin ikinci mühim karşılaş· 
masını görmüş olacağız. Bun· 
dan evvelki maçlar lzmirspor -
Altınordu karşılaşması hariç 
olmak üzere hep kuvvetlilerle 
zayifleri çarpıştırmıştı. 

Bunun içindir ki takımların 
birinci devredeki alacakları de
receyi şimdiden tayin edemi
yoruz. Bu kısa izahatten sonra 
şimdi sıra ile maçlara gelelim: 

BUCA - ŞARKSPOR 
Saat 10 da ilk maçı yapacak 

olan bu iki takımdan kimin 
kazanacağını tayin etmek için 
Şarksporun son kadrosunu bil
mek lazımdır. Halbuki Şarkspor 
geçen hafta deyi! son takım, 
tam bir takım bile çıkarama

mıştı. Eğer buğün de böyle 
olursa galibiyeti Buca ya vermek 
kolaylaşır. Aksi takdirde vaz· 
iyet şüphelidir. 

GÖZTEPE - BORNOVA 
Bugün ilk defa olarak Göz

tepe takımını göreceğiz. Geçen 
senenin üçüncüsünü genç Bor
nova takım yenebilir mi? 
Mantıkan yenemez. Eğer ye
nene bir ıiirpriz olur. Fakat 

Bornovalılar eyi bir oyun çıka· 
rırlar ve kuvvetli rakiplerini 
hayli uğraşhrabilirler işt~ 
o kadar. 

ALTAY -K.S.K. 
Günün mühim maçı. Her iki 

takımın liklerdeki durumunu ve 
alacağı neticeyi aşağı yukarı 
tahmin ettirmeğe belki bu maç 
yol açabilir düşüncesidir ki 
bu karşılaşmayı mühim kıhyor. 
Çünkü bu maçta kazanan 
puantajda ön safa geçeceii 
gibi kaybeden de • tamamen 
ümitsiz kalmamakla beraber -
o nisbette geride kahr ve kü
medeki vaziyeti sarsılır. 

- Kim kazanacak ? 
Görünüşe göre K.S.K. bu 

sene de kaybettiği birkaç ele
manile hayli zayıflamııtır. Yeni· 
!eri henüz gidenlerin yerlerini 
doldurmazlar tabii. 

Buna mukabil Altay geçen 
seneki kuvvetli kadrosunu he· 
men hemen muhafaza etmek
tedir. Demek oluyor ki görü· 
nüş Altay lehindedir. Ancak 
kuvvetler arasında büyük bir 
fark olmadığ'ı için maçın heye· 
canlı olacağı şüphesiz olduğu 
gibi K. S. K. takımının da 
kazanması mümkündür. 

Ve buna biz futbol denilen 
ovunda sık sık rastlarız. 

ı Kanunuevvel 19lHI 

Hergün • 

Bir fıkra 
• 

içtimai öksürük 
Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevgili okuyucularım öksürü
ğün içtimaisini yeni duyuyor· 
sunuz biliyorum. öksürük deni· 
lince akla gelen boğazın gıcık· 
!anması, şu bizim malüm öhhö 
öhhö ... dır. Serde eczacılık var, 
öksürükden dem urmaklığım 
akla sıhhi nasihatları, sağlık 
öğütlerini getirecektir. Halbuki 
ben öksürüğün içtimaiyatından 
bahsedeceğim. 
Çocukluğumdanberi kalaba

lık yerlerde birbirine sirayet 
eden öksürüklere pek kızarım, 
benim çocukluğumda Ramazan 
şimdiki gibi kışa gelirdi. Tera· 
vi namazına bazen babam gö· 
türürdü. 

Ben namaz safları arasında 
oturmağa pek merak ederdim. 
imam allahuekber dedi mi ca· 
mide herkes ayakta ben sık 
bir ormanın içinde kaybolmuş 
gibi kalırdım, herkes secdeye 
vardığı vakit hafif hafif dalga
larla ufuklara uzanan bir deniz 
rakitliği gözümün onune ge
lirdi, işte o sırada imam ile 
müezzinin allahüekberleri ara· 
sında dolğun bir öksürük bir 
yerden çıkar, sabah olurken 
ilk öten horozdan sonra nasıl 
her kümesten bir ö, örö·ö baş
gösterirse namazdakilerden kah 
soldan, kah sağdan, bazen ön· 
den bazen arkadan öhhö öhhö
ler başlar, hazan o kadar sık
laşırdı ki imamın allahüekberi 
bile öksürükler arasında kalırdı. 
Öksürük ekseriya boğazın, ciğer
lerin gıcıklanmasından olur, fa
kat asabi, yapma öksürükler de 
vardır. Bilmiyerek öksürenleri 
bilirim, bir lafın arkasını geti
remediği için öksürüğe boğan· 
ları tanırım. 

Konferanslarda, konserlerde, 
sinemalarda bir taraftan öksü
rük baş verirse saridir müba
rek 1 Ondan ona geçer. Harbi 
umumide eczacı yüzbaşısı idim. 
Bir yerde acemi efrad toplan
mış büyük bir hana yerleştiril
mişti. 

Kumandan ile beraber bu 
yeni asker olacakları teftiş 
ediyorduk, askerlerden birisi 
öksürdü, öksürük öksüriiğü ta· 
kip etti, ortalık yaylım ateş 
eden mitralyöz makinasının 

işlemes ne döndü. Bu sırada 
kumandana döndüm. 

- Burası souk oluyor lali
ba, bütün efrat bakınız öksü
rüyorlar dedim. 
Yanımdan bu sözümii du

yanlar arkadaşlarına heber ver
di. Kumandan da benim bu 
muzipliğime güzel bir cevap 
verdi, buradan kaldıralım bun
ları, fakat öksürükten laf ol
mıyor ki dedi. Sus 1 Sus 1 Sual 
sesleri bir şirit çeker gibi ko
ca han içinde uzadı, öksüriik
ten eser kalmadı, ben bittabi 
gülmüyordum, kumandan da 
ciddi duruyordu, biz bir yarım 
saat kadar hep askerin yerini 
değiştirmek lafı ettik, tek bir 
öksürük sesi işidilmedi, Han· 
gardan çıktığımız vakıt ku
mandan öksürük ilacınız pek 
tesirli imiş dedi gülüştük. 
içtimai öksürük ile asabi ök
sürüğii hakiki hastalık öksürü
ğünden ayırd etmek için ihtı· 
sasım vardır. Öksürüklerin bo
gaz ve gögüsten gelenleri he· 
men hemen seslerinden belli 
olur, çok sigara içenlerde gö
rünen yarım dolgun öksürük
ler pek belli olur. Öksürük 
teneffüse takılan bir nefes alış 
ve veriş tarzıdır, asabi öksür
miyelim, içtimai öksürüklere 
dikkat edelim hastalık öksü
rüklerine çok itina ~delim fik
rindeyim. 
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ltalyan 
Resmi bildiriği 

Laval kabinesine 
Verilen •• guven oy 
Fransanın durumunu sağlamlaştırdı 
Ligler aytışması tehlikesiz olacak Avusturyada kış yardımı 

600 bin kişiye yardımı temin edecek 
Bir kış yardım planı onaylandı 

Ulak tefek mnvalfaklyetler 
Habeş şeflarlnden te$llm 

1 
olanlar var 

Roma, 30 (Ö.R) - Maretal 
Badoglio tarafından bildirilen 
59 numaralı resmiğ bildiriktir. 

Paris, 30 (Ö.R)-Beklenildiği 
üzere, finansal meseleler üze· 
rinde saylavlar kurulunda ya· 
pılan müzakereler frangın ko

runması için kabineye ödev 
veren bir güven gündemile ne· 
ticelenmiştir. Bu ikinci ğüven 
oyu birincisinden daha hafif 
olmakla beraber kabinenin du· 

" Jour ,, kabineye kurulan 
destek olduğunu sevinçle kay· 
dediyor ve " Echo de Parla • 
ise B. Laval tarafından kaza
nılan ekseriyetin umudtan faz
la olduğunu bildiriyor. 

" Republique .. gazetesi, bir 
şekil meselesi üzerinde Laval 
kabinesini devirerek kabine 
buhranı çıkarmak mesuliyetini 
Üzerlerine almak istemiyen 
radikal sosyalistlerin, başkan· 
lan B. Herriot tarafından veri
len öğütlere uymalarını kutlu
leyor ve diyor ki: "Ancak ye· 
niden yapmak, fakat tamamile 
yeni bir temel üzerinde yap
mak içindir ki bir şey yıkıhr.,. 

Viyana, 30 (Özel) - Avusturya, önümüzdeki 
kışta muhtaç olan 600,000 kişiye yardım ede· 
bilmek için büyük çapta bir kış yardımı planı 
onaylamıştır. Ge.;en sene iyilikseverlerin yar
dımlarından 16 milyon şilin toplanabilmiştı 
Memleket nüfusunun ancak altı buçuk milyon 
olduğu düşünülürse bu yekünun değeri daha 
iyi anlaşılır. Bu seneki yardım yekünunun daha 
yüksek olması bekleniyor. Bakanlardan Eritz: 
Eritz Stockinger, önümüzdeki kışta bir Avustur· 
yalı aç kalmamalı, soğuktan donmamalıdır, 
d yor. Kış yardımı işinin başında bulunan bakan 
g.ı ·eteciler önünde geçen sene toplanan 16 bu~ 
~:.ık milyo_n şilinin nereye ve nasıl harcandığını 
ın .:eden ınceye anlatmış ve bu iş için yapılan 
r asrafın ancak 5800 şilin olduğunu söylemiştir. 
Yalnız Viyanaya 150 vagon dolusu elbise, 23000 
meterzentner yiyecek, 1,655,000 sıcak yemek, 
P'k çok miktarda ekmek, konserve ve odun 
k Jmür cinsinden yakacak dağıtılmıştır. Köylerde 
Lunlar dan başka öküz ve saire gibi canlı hay
vanlar da fakirlere verilmiştir. Tecimen bakanı 
Stockirıger rakam dolu listesini okuyup bitirdik
ten sonra Avusturyalıların en büyük karakteri 
•lan İnsan ve iyilikseverliğinin bir defa daha 
İspatını gördük demiştir. Kış yardımı Avustur-

Arşidük /ozef ve oğlu ile bakanlardan Stahrç11berg 

yanın diğer memleketlerinde ikinciteşrinin birinde 
başlamıştır. 

Viyanada ise bitinci kanunun birinde [bugün] 
başlıyacaktır. Bu yardım gelecek senenin Mar· 
tına kadar sürecektir. Bir Viyana gazetesine 
göre, başka memleketlerde yaşayan Avusturya· 
lılar da, ana vatanın bu büyük işinde pay 
almaları istenecektir. 

kalmadı Hiç bir engel 
~~---------=---------------Petrol Ambargosu kararına Birleşik 

Amerika da iştirak edecektir 
Cenevre, 30 ( Ö.R ) - On gönderilecek p&trolleır 

sekizler komitesi başkanı B. üzerine ambargo koy
de Va~concellos tarafından B. 
L 1 maöa karar vereceği ava ve Edenle telefon gö· 
·· 1 d muhakkaktır ,çUnkU Ame-
ruşme erin en sonra komitenin 
toplanması için tesbit edilen rikanın bu ambargoya 
12 ilkkanun tarihinin bu sefer iştlraklle bu yolda hiç 
kesin olduğu Uluslar Sosyetesi bir engel kalmamıştır. 
ç~vrenlerinden bildirilmektedir. Amerikan kumpanyaları, 
Zıra bütün hükümetler bu t _ hUkOmet tarafından lste
rihi kayıdsız olarak kabul e:- nlldlği takdirde ltalyaya 
mişlerdir. petrol gönderllmeslnl ke-

On sekizler komitesi- seceklerlnl kesin olarak 
nln bu toplantıda ita.yaya bildlrmlşlerdlr. 

Fakat demir üzerine ambar· 
!(O kararının şimdilik bırakıla 
cağı zannediliyor. Çünkü ltal· 
yaya bu maddeyi veren başlı· 
l'.a memleket Almanyadır ve 
Almanya ile bu noktada bir 
anlaşma yapmak üzere müza· 

kueye girişmek için yeter de· 
recede zaman yoktur. Fakat 
buna karşı, pamuk, bakır, ve 
daha bazı maddelerin ambar
gosuna karar verileceği şimdi· 
den tahmin ediliyor. 

Italyan - Habeş durumu 
D~~t··~İ~~·~;·~k·t~~···JüŞ;~~·~·ı;·~ga 

Pek az yol vardır 
Paris 30 (Ö.R) - "tntransi· Petrol müstahsili olan Rusya ı teklifini kabul edeceğini, demir, 

geant,, gazetesı dış bakanının Romanya ve Irak ambargoyu ve çelik hakkında da aynı ka· 
Burbon qarayına zencirlendiği kabul etmişlerdir. Çünkü !tal- rar verilmekle beraber bakırın 
bir sırada ltalyan·Habeş mese- yada boş bırakacakları piyasa- şimdilik dışarda bırakılacağını, 
lesi• in Avrupada vahim bir du· ya artık Amerikanın yerleşmi· zira en büyük bakır satıcısı 
rum çıkardığını kaydederek yeğinden emin bulunuyorlar. olan Şilinin bunu istediğini 
d,y"or ki: Çarşamba günü sir George yazmaktadır. 

ıtaiyanın yeni berkitelere ta- Clerk ve Perşembe günü Halbuki önce ençok tered-
hammül etmiyeceği muhakkak· B C · ·ı düd veren petrol ambargosuna · eruttı ı e giirüşmelerinde 
tır. Bunları dostça telakki et· B L ı F Amerikanın öne geçmesinden . ava ransanın durumunu 
miyeccgıni bildirmiştir. Haki· tasrih etmiştir. ltalya Fransa· dolayı en kolay karar verile· 
katı gizlemek istiyenler dostça nın bergiteler meselesinde cektir. 
olmamakla düşmanca olmak eğilmesini beklememelidir.Pakta Zaten petıol ambargosunun 
arasında !>ir fark arıyabilirler. tatbikine ilkkanun sonundan 

sadakat göstermek ve harbı O k 
Fakat dost olmamaktan düş· k h önce başlanmıyacaktır. va te 

ısaltmak için er hareketin kadar Amerikan kongresi de 
man olmağa pek az yol yardır. tatbiki mecburidir. toplanacağından Amerikadan 
Bunun için her endişeye kapıl· "Progres de Lyon,, 18 for Italyaya petrol ihracının yasak 
mak haklıdır. komitesinin petrola ambargo edilmesi için kanuiğ bir karar 

"Erance de Bordeau., ayın konulması hakkındaki Kanada verebilecektir. 

Birinci kolordu cephesinde 
Liosta bölgesinde temizleme 
ameliyesi devam ediyor. Eritre 
kolordusu Tembiyende ha· 
reketine devam etmektedir. 
Bir kolumuz Deha deresi batı
sında Habeş kıt' alarile karşı
laşmış, bunlar on ölü bırakmış
lardır. Somali cephesi de Oga
den şeflerinden bazıları ltalyan 
sivil otoritelerine inkiyatlarını 
bildirmişler ve Adis - Ababa 
hükumetine karşı harekete 
iştirak etmek istediklerini 
Söylemiştir. Somali bava kuv· 
vetleri Gorrahayda yeni kuru· 
lan uçak karargahından kal
karak Daggabur istihkimla· 
rını tekrar bombardıman etmit· 
ler ve bir otomobil kamyon 
kolunu tahrib etmitlerdir. Erit
rede hava kuvvetleri de ileri 
hatlarımızın cenubunda istik
şaflar yapmışlardır. 

Arnavut milli hay· 
raını miinasebetile 

Telgrrflar 
Ankara, 30 (A.A) - Arna· 

vut milli bayramı münasebetile 
Reisicumhur Atatürkün Arna· 
vutluk kralı Zogoya çektiği 

telgrafla buna verilen cevap 
afağıdadır: 

rumunu berkitmiştir.Parlemento 
on yedi haziranda bay Lavale 
vermiş olduğu ödevi teyid et· 
miş bulunuyor. 

:'Journal,, diyor ki : " Bay 
Lava! tarafından kazanılan za-
fer frangın durumunu sağlam· 
laştırmaktadır. Bu sağlamlaş· 
manın sonuçları daha bugün· 
den kendini gösterecek ve 
spekülatörler apışacaklardır. 
Salı günü ligler hakkında ya· 
pılacak olan aytaşma artık teh
likesiz: olacaktır. " 

"Ere Nouvelle., de radikal· 
!arın durumunu memnuniyetle 
kaydetmekte ve "Halk Cep· 
hesi,, nin programı olmıyan 
kendi programlarını tatbik et
tiklerini yazmaktadır. 

Italyan kabinesi toplandı 
Askerliklerini bitiren vatandaşlar 32 

yaşına kadar atım sosyetelerine 
üye olmak mecburiyetindedirler 

Roma 30 (Ô.R)- Bu subah bay Mussolinin başkanlığında ka· 
bina kurulu önemli bir toplantı yapmıştir. Toplantı saat onda 
Luminale sarayında oldu. Verilen en önemli karar yuksek ulusal 
müdafaa kurulunun istişare komitesinde yapılan değişikliklerdir. 
Bundan sonra şimdiye kadar komite üyesi olan bakanlardan 
başka Tüze, Kültür, Basın ve Propeganda bakanları da danıt· 
man olarak komiteye gireceklerdir. ltalya mareşallanle Milis 
şeflerinin de istişarı oyları olacaktır. Ayni toplantıda iç siyasaya 
aid birçok kararlar verilmiştir. Buna göre bütün vatandaşlar 
askerliklerini bitirdikten sonra 32 yaşına kadar atım sosyetele
rine üye olmak mecburiyetindedirler. Kurul 3 ilk kanun sah sa· 
babı tekrar toplanacaktır. 

Barışçıl bir •• çozgeye 
Arnavutluk milli bayramı 

münasebetiyle hararetli tebrik
lerimin ve şahsi saadetleriyle 
Arnavutluğun refahı için bes· 

!ediğim temennilerin kabulünü nasıl varılabı·ıı·nı·rmı·ş 
Majesterlerinden rica ederim. 

CEVAB: Londra 30 (Ô.R) - "Manchester Cuardian., gazetesi ltalyan• 
Milli bayram münasebetile Habeş anlaşmazlığının yıl başına kadar barışçıl bir çözgeye bağ-

beyan buyurdukları temeniler- !anması ihtimalini gözden geçirirken, lngiliz çevrenlerinin Habe-
den dolayı ekselanslarına çok şistana bir deniz mahreçi verilmesine mukabil Italyaya Somali 
hararetle teşekkür eder ve ve Eritre sömürgeleri yakınında bazı toprak tavizleri verilmesini 
şahsi saadetleri veşanlı Türk kabul edeceklerini ve fazla olarak Habeşistandan başka Afrika 
milletinin refahı için olan te· topraklarından ilk maddeler tedariki hususunda ltalyaya kolay-
mennilerimle birlikte sarsılmaz !ıklar göstereceklerini yazmaktadır. 
dostluk temennilerimi teyide 

müsaraat eylerim. Bı·r Habeş 
Durumun güçlüğü . . baskını 

Karşısı da Muvaffakıyetle netıcelenerek Italyan-
Ankara, 30 (A.A~- Jurnal lar 183 ölü vermiştir - Habeşler 20 

gazetesi halihazırdaki durumun Pariı 30 (Ö.R) - Habeş kaynakları Italyanları Analede hezi-
güçlüğünü kaydederek diyor mete uğrattıklarını teyid etmektedirler. 
ki : Mantıkın nihayet Romanın Addis-Ababa 30 (Ö.R) - Havas ajansının aytarı bildiriyor : 
ihtiraslarına ve Londranın inat- Buraya gelen haberlere göre Dausa bölgesinde bir Habeş kolu 
!arına ve Cenevrenin usullerine ltalyan askerlerine bir baskın vererek bunları bozmuştur. ltal-
galebe lazımgeldiğini bildiriyor: yanlardan 183 ölü vardır. Habeşlerin zayiatı yalnız 20 ölüdür. 

Ouvr gazetesi Baldvinin müş· 
terek hareket hakkında bir 
plan tesis etmek ve Almanya 
hakkında da konuşmak için 
12 ilk kanunda bay Laval ile 
goruşmeğe lüzumlu telakki 
ettiğini bildirmiştir. 

Deniz 
Konferansında 

Yunan kabinesini 
Demircis yaptı 
Kabinede siyasal şeHerden hiç birisi yok 

Atina, 30 (Ö.D) - Hükümet güven oyu mu istiyeceği, yoksa 
nihayet kurulmuştur. Yeni ka· doğrudan doğruya kurulu da-
bineyi yapmağa kral tarafın- ğıtmak kararını mı vereceği 
dan ödevlenen B. Konstanten henüz belli değildir. 

Demercis bunu kabul etmiş General Kondilis her halde 
ve saat 14 de bakanların liste- kendi partisinin Meclis müza-
sini vermiştir. Kabine ıöyle ku· kerelerine girmiyeceğini, Zira 

sonuna varmadan ambargonun ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 30 (Ô.R) - Resmiğ 
olarak bildirildiğine göre lngi
liz: hükümeti 9 ilkkinunda 
Londrada toplanacak olan de
niz konferansına bir gözcü 
göndermesini uluslar sosyete· 

rulmuştur: on ilk teırinden beri onu gay-
B. Konstanten Demircis Baş· rımevcud telakki ettiğini bil-

petrol üzerine de tatbiki ger· 
çek olacağını muhakkak görü· 
yor ve diyor ki: 

Amerikanın durumu bunda 
bilhassa müessir olacaktır. B. 
Roosevelt bergitt:lerin tatbiki· 
ne Amerikanın yardımını iste
dikten sonra şimdi yeni karar· 
!arın geçe bırakılmasından 
dolayı lngilterenin hareketin
den şikayet etmiştir. 

Yüksek sıhhat şurası 
Ankara, 30 (A.A) - Ankara sıhhat ze içtimai vekaletinden 

27 son teşrin çarşamba günü toplanarak müzakereye başlayan 
yüksek sıhhat şurası bu toplantı devresinde tevdi edilen işleri biti· 
rerek dağılmış ve yurdun bulaşık hastalıklar bakımından olan duru 
munu da İnceleyerek bu durumun normal olduğu ve ihtimam 
ile _kon~I edilmekte ve kafi tedbirler ile karşılanmakta olduğu 
netıcesıne .,armıstır. 

sinden istemiştir. 
Forayn Ofis bu sabah lngi· 

liı delegasyonu üyelerinin lis· 
tesini neşretmiştir : Dış işleri 

bakanı sır Samuel Hoare ile 
amiraUık baş lordu lord Bulton 
resmiğ olarak hükumeti temsil 
edeceklerdir. Bundan başka 
lngiliz: filosu baş amiraliyle 
vis·amiral Prondan delegasyon
da bulunacaklardıc. 

bakan, Sü Bakanı ve Dış yar· dirmiştir. 
bakanı, Abarakapolos Hava Siyasal ve süel çevenlerin bu 
Bakanı, Konolenopulos Ulusal yeni kabineyi nasıl karşılıya· 
Ekonomi, Balanos Kültür ve caklarını tahmin için şimdilik 
Bayındırlık, Dekavos Sosyal elde bir unsur yoktur. Yeni 
Öngörü, Manırarinos Finans, kabinanın teşekkülü muvakkat 
Volteskis Tüze. bir karakteri olduğunu göster-

Saat 18 de yeni bakanlar mektedir. Muayyen bir ödevi 
sarayda kıralın önünde and başarmak işini bitirecektir. 
içmişlerdir. Demercis kabina· Kabinada siyasal liderlerden 
sının ulusal kurul önüne çıkıp hiç birisi yoktur. 
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Roma, 30 ( Ö.R ) - Fransa 
İtalya eski muharipler birliği 
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bay Carlo Desfroy'nın başkan· 
lığında savaş malülleri evinde 
toplanmıştır. ltalyan eski savaş· 
çıları ve savaş malülleri mü· 
messillerile Italyadaki eski F ran 
sız savaşçıları birliklerinin de
legeleri toplantıda hazır bulun· 

aponyanın 

DUn Borsada 

Londra 30 (Ö.R) - Buraya 
gelen haberlere göre Japonya 
kuzey Çindeki Nankin hükü
meti otoritelerine yeni bir ü.ti· 
matum vererek muhtarivet ha· 
reketi hakkına 29 son. teşrin· 
den başlıyarak üç gün içinde 
bir karar vermelerini istemiş· 
!erdir. General Dorahara Pe
kinden bugün hareketini tehir 
etmiştir. 

Yapılan Satışlar 
~ 

Japonyanın Nankin ataşemi· 
literi General Takahaşi Pekin· 
de bulunmaktadır. General 
Dorahara ile Pekin ve Tien • 
Çiıı garnizonları kumandanı 

Uz Um 
Çu. . Alıcı 
280 Üzüm Ku. 

Fi at 

Siyah Gözler 

180 Koo ittihadı 
141 Alyoti b 
139 H Alanyalı 
76 S Emin 
64 S Gomel 
61 H Alyoti 
33 K A Kazım 
23 Ş Bencuya 

Kızını eller elinde sarhoş olarak gören ı 5 Aı~ Naci 

b• , 11 Ş Öze.an 

11 
ıı 25 
7 

ıı 75 
10 75 

8 
11 25 
ıo 50 
7 75 

12 50 
10 

ır babayı canlandıran · Harry Baur 1023 Yet.un 

h kk d k• d h h k . b • 448663 Eski satış a ın a ı e asını er Se ıs at ettı 449686 Umumi •atış 

11 50 
15 50 
11 
14 
11 50 

9 75 
11 50 
11 25 
10 
12 50 
ıo 25 

- Baştara.tı 6 nci say/ada - ı babasının çalıştığı Yar bara Zahire 
Rusyanın en büyük bir barı gidiyor. ihtiyar metrdotel kı· Çu. Cinsi Fiat 
olan· ( Yar ) ın Metrdotlu lvan zıni orada görünce beyninden 350 Buğday 7 50 8 50 1 
lvanoviç çok sevdiii kızını re• 150 P. çekirdeği 2 ?O 2 70 
fah ve debdebe içinde yaşata• vburulmuşa dönübyor. Sarhoş olan 504 bal ye pamuk 42 50 46 

u yavrucağı angerin elinden ,·-.-ııııiıllıi _____ m:::ı_r, 
bilmek için en süfli icleri bile '"' 
k b Y kurtararak evine götürüyor. p p· 

a ulde tereddüt gösterıniyor. Orada baba kız bütün haki· ara ıyasaSI 
Bara müdavim bütün zengm' 29 11 1935 katleri bütün çıplaklıklarile - -
zenperestler Ivan lvanoviçten görüşüyorlar. Ondan sonra da Alııt Satış 
sık sık medet ummakta ve onun genç kız asıl aşıkına genç pi· Mark 50 20 50 70 
deliletile istedikleri kadına ka· yano muallimine kavuşuyor. İsterlin 618 50 623 50 
vuşınaktadırlar. Bu mevzuu canlandıran bil- Fr. Frangı 8 28 8 30 

lvan Ivanoviç evinde asU hassa lvan lyvanoviç rolünü Dolar 80 79 40 
ve zengin bir adaın rolünü yaşatan Harry Baur 0 kadar Belga 2ı ı5 21 50 
oynaınaktadır. Kızı onun bir büyük bir muvaffakıyet gös· İtalyan lireti ıo 10 10 20 
ınetr dotel oldugunu bilmiyor. termiştir ki, ona verilen sanat İsviçre Fran. 40 62 41 
Bir gün bu saf ve yeni yetiıen dahisi unvanını hakkile aldı- Florin 85 07 85 82 
kız bir bangerin tuzağına dü· dığını herkese isbat etıniştir. Kr. Çekoslo. S 24 S 27 
şer, yeni yetişmeğe başlıyan Bir baba, kızını eller elinde Avstr.Şilini 23 50 24 
her genç kızda; kendini göste- sarhoı olarak gören ve ıztırab Adliyede 
ren bir hastalık vardır. Güzel içinde kıvrılan bir baba ancak Mahkemelerde ve adliye de· 
görünmek, beğenilmek, sevil· bu kadar canlandırılır. vairlerinde vazife görmekte 
mek ve sevmek... Yar Barın eğlence sahne· olan başkatip ve mübaşirlerle 

O da banger tarafından se- leri, Moskova operasında ve· yeniden bu gibi vazifelere alı· 
vildiğini zannediyor. Kendisini rilen temsiller, Rus çığanlarının nacaklann tayinleri arasında 
çok seven genç piyano profe· şarkıları o kadar güzeldir ki, bilmeleri Iazımgelen malümatı 
sörünü ihmal ederek bangerin insan bu filmin hiç bitmeme· gösterir bir renelge Tüze ba-
davetlerine icabet ediyor. Niha- sini ve devam edip gitmesıni kanlığından alakadarlara bil-
yet bir gece de evinden kaçarak arzu ediyor. dirilmiştir. 

~-----....-...----~ 

Fransız-Ingiliz cephesi 
····~--------...;~-

Fransa Petrol ambargosu işinde de 
Ingiltereyle beraber yürüyecektir 
. Londra; 29 (A.A) - Royter lngiltereye yardım etmesini hiçbir kıta vapura irkap olun· 

Aıanaı bildiriyor: icabbettiren taahhüdlerini değil mamıştır. Bazılarının düşündü· 
it f etr~I ambargosu yüzünden ayni zamanda Petrol ambar· ğüne göre bıı hareketler hü· 
ü a ~a . ıle Milletler Cemiyeti gosu işinde de lngiltere ile knmet tarafından Parise, Lon· 
t:~l'~ı . arasında gerginliğin beraber yürüyeceğini bildir- draya ve diğer petrol müstah· 1 

eli bir tarzda artmı• ol· sili memleketlerin Romadaki 
ınası ka Y miştir. . 
Fran , rşısında Ingiltere ile Roma, 29 (A.A)- Son gün· delegelerıne ltalya tarafından 
cepb sa da Yanyana tek bir yarı süel bir tedbir gibi telakki 

k t'"ıe 1 almışlardır. B. Lava! !erde Italya dahilinde süel ha· edilen petrol üzerine konacak 
a o arak 1 reketler hakkında büyük bir b' b d - -f ·ır ngUterenın tara· ır am argonun oguracagı 
ını pı ız~ın etıniş ve Italyanla· ketumiyet muhafaza edilmek· tehlikeler hakkında verilen 

rın arıs ef .. · · B 1 beraber Libya · h b · t ·d • k b' ~1•ıııe, Fransanın tedir. ununa . . . • ıza a eyı etmege yarama • 
valnız ır taarruz takdirinde daki kuvvetleri takvıve ıçın tadır. 

rinde kain 4 numaralı ev 
( 870 lirası sekiz senede 
ödenmek üzere ) 5500 lira· 
ya satılıktır. 

Yeni yapılmıştır, Şehir 

gazinosile denize çok ya· 
kından nezareti vardır. Bah· 
çesi geniş, havası güneşi, 

ziyası boldur. Her türlü 
konforü haizdir. Senelik 
iradı 650 liradır. Müracaat 
yeri Büyük Kardiçalı Hanı 

numara 66. 
Telefon 3118 [ 15-15] 

........... llllllİ ........ 
'7/////TT/ZZ7TL7Jr:J!7,LV,,(//7/ h' 

'Kiralık yalı 
Güzelyalıde 1056 INo. yalı 

uygun fiatle kiralıktır .• kinci 
belediye caddesinde 37 nu· 
m::rada sabuncu Asıma mü-
racaat. 

(3530) 2-15 
:3u7/.Z7')!7"TL/".TTL Dr:T/////J'.7 /./, 

Azimet dolayısile 
Acele müzayede 
He satış 

Önümüzdeki Pazar 
yani Kanunuevvelin birinci gü· 
nü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karataş tramvay 
caddesinde Salhane makasında 
caddede 361 numarada Madam 
Amadoya aid lüks mobilyeleri 
bilmüzayecle satılacaktır. 

Gerek saybor, Viyana ma· 
mulitından koltuk takımı, çifte 
kanatlı aynalı dolap, kadife 
kanape, oyun masası, 

masası, şemsiyelik, divar saab, 
komodino, tül perdeler, çullar, 
vantilatör, fonograf, Dülset 
markalı ma 34 plak, karyola
lar somyeleriyle, lavamanlar 
maa ayna, termosifon 
porselen banyo, elbise dolabı, 
konsol ayna, kadife koltuk 
takımı, 12 muhtelif tablalı 
sandalyaları, 2 kadıfe koltuk, 
hasırlı takım, ipekli şezlong, 
halı, kilim ve seccadeler bil· 
müzayede satılacaktır. Satış 
peşindir. 

Büyük Kardiçalı lbrahimbey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
3-3 (3S24) 

Sütlerimiz geldi 
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 oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

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

- • >tlf ~. ·'. !'"' ~ . 

Umum Hastaların 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
bazları, kemik . hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISl 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 • 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

l:ı:mir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkôr fabrikanın metanet ve 
zarıtfet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 
- - Toptan satış yeri : Birinci kordon No ı86 

Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

iLAN 
Adliye dairesi için satın alı· 

nacak kok kömürünün açık ek· 
siltme günü bugün için Ha.o 
edilmişti. Bazı esbabı kanuıu· 
yeden komisvon azası bugün 

toplanmamış ve kok kömürü 
ile beraber maden kömürü de 
satın alınması icap etmiş oldu· 
ğundan taliplerin 3-12-935 
Salı günü saat 15 te komis· 
yonu mahsusuna müracaatlan 
ilan olunur. 3874 (3535) 

Çeşme mal müdürlüğünden: 
Mahallesi Soka ılı Köıü mevkii Metro No. Cinsi Kıymeti 

Li. K. 
in önü Elmas 174 98 arsa 10 

.. Kıvrıntı 378 
" 20 

" Reisdere 282 77 
" 

13 
Köste Yapı 3410 tarla ıo 

.. Cafer ıı1 16 arsa 8 .. Aralık 323 
" 10 

Sakarya Muharrem 41 136 
" 5 

.. .. 38 137 
" 5 

Ovacık: Çingen deresi 4080 tarla 2S 

" " " 
6650 

" 
27 

Karadağ Çiflik 350 47 arsa ıo 
• Fahrettin Çatal ısı 15 .. 7 so 

lnönü Cafer 199 27 
" 7 so 

Köste Komidi ı536 tarla 6 

" " 
920 .. 3 

" " 
3600 .. ıs 

.. Dalyan ı3003 
" 

" Gazhane 948 .. 2 so 
.. Top burnu 4800 " ıs 

Ovacık Çatal azmak 6720 .. 22 

" 
Demirhane 4480 

" 
14 50 

Reis dere Kalambaraç 960 cebel ıl 

" .. 8100 zeytinlik 40 

" " 
ı3SO tarla 5 

Kalkandere 20202 zeytinlik 225 
lnönü Kızmektebi 42 42 arsa 7 50 

" 
Mehmedağa ısı 5ı 10 

On altı eylül Tekke 371 4 
" 

25 

" " 
ı24 5 .. 12 

Yeni mecidiye üç değirmenler 460 6/12 
" 

20 

.. " .. ı69 412 .. 15 
lnönü Mehmet ıoı 19 .. 7 50 
Sakarya Köste caddeai 130 21 ı3 

Yukanda yazılı 33 kıt'a emvali gayri menkulelerin mülkiyetleri satılmak üzere müzayedeye 
konulmuıtür. ihaleleri 7-12-935 tarihinde icra kılınacaktır. Talipler yüzde 7 lira 50 kuruş depozito 
vereceklerdir. 1-3 3873 (3536) 



Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojcn 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, Jatif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

lstanbul sıhhi müesseseler aı 1 t· 
tırma eksiltme kon isyonundan: 

azı çoğu muvakkat garanti 
• Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877 ,50 L. 

Şişli çocuk hastanesine 200 300 ton kok 438, 7 5 L. 
Kuduz tedavi müesses'ne 55 75 ton kok 109,69 L. 

Yukarıda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürlerine kapalı 
zarf ile verilen fiatler fazla görüldüğünden ayni şart ve evsaf 
dahilinde yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Müesseselerin bir veya birkaçına veya tamamına fiat 
teklif olunabilir. 

2 - Eksiltme 4 Birinci Kanun 935 çarşamba günü saat 
15,30 da Çağaloğlunde sıhhat müdürlüğü binasındaki komis
yoada yapılacaktır. 

3 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarında yazılmıştır. 
4 - Tahmin fiat beher tonu 19,5 liradır. 
S - Jstekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan ala

bilir. 
6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası veııikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka teminat mektuplarile usulü da'resindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

19-23-27-1 3744 (3480) 

p<arahisar Maden Suyul 
'l.* • ;4; E ş X ;;ç ;: 

TÜRKİYE 
$\l&Wf 1 

HILALIAHMER CEMiYETi 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte birJki 
Bardak içiniz 

Tilldlik Yeni Izmir eczanesi Telefon : 2067 

"~t ... ··· · ·~ . 
0 

.ı-.. • ·..,· . - I. 111(."~·~. '·i 

lzmir ithalat gümrüğü 
ğünden: 
K. Adet E•ffanın cinsi Tesbit No. 

3632 53 kullanılmış boş demir varil 254 
Yukarıda yazılı eşya 12-12-935 nci Perşembe günü saat 14 de 

açık arttırma suretile harice satılacağından işine gelenlerin ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

1- 11 3835 (3534) 

Sobalarınız için hali~ 
·~~~iiii<l~k·k;i·b·i~·m~d~~·kü~ü;ür 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokakNo.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIH IJA 1'' Bahkyağı 

Norveçyanın hhlis Morina bahk yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sallf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

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

KiRALIK BÜYOK HAN 
lzn1ir va kıflar direktörlüğiinden; 

lzmirde Kemeralti caddesinde kain (Büyük Salepci oğu hanı) 
dimekle bilinen hanın 26 - teşrini sani - 935 tarihindenlitibareo 
bir senelik icarı 20 gün müddetle • e kapalı zarf usulile 
arttırmağa konmuştur. Bu handa 18 dükkan 1 kahve, 1 depo 
6 büyük ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 32 oda vardır. 

Tahmin olunan senelik kira bedeli (8000) liradır. Muvakkat 
teminat (600) Jiradır. ihalesi 9 -12 - 935 Pazartesi günü saat 
15 de lzmir vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyon 
önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihal kanunu mucibince ve bu iş için hazırlanmış 
olan hususi şartname uyarınca hazırlanarak en geç ihale günü 
saat 14 e kadar vakıflar direktörlüğüne makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. 

istekliler hususi şartları bildiren kağıtları her gün Evkaf 
varidat meınurluğundan parasız alabHirler. 

Dışaııdan istekli çıkdığında 6 kuruşluk posta pulunu beraber 
gönderecek olanların adreslerine birer şartname yoilanır. 

17-24-1 3741 (3476) 

Diş ınacunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu hoş ve le:r.zetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. . . 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

Inşaatım~ için atidokiihtiyaçlarıoızı pek 0011:6 f iyatJarla 
temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbaneRine m'Uracaat e<linız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nev/ çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosifonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaiıe ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Batan Markalar 

En MUealt Şeraitla 
••l•zamızda Satılır h 3 

OSRAM ' \il\~ Gin. 
Zllı:E~İ I 

• Osram laboratuvarları uzun aramalardan sonra nihayet yeni 
bır zafer kazandılar ve çifte spiralli OSRAM •• D ,. lambasını 
meydana getird 'ler. OSRAM u D,, lambaları adi lambalara 
nazaran yüzde 40 daha az cereyan sarfederek daha çok ay
dınlık verirler. Elektrik sarfiyatından şikayet edenler mutlaka 
çifte spiralfı OSRAM u D ,, lambalarını kullanmalıdırlar • 

OARA 

'-

ızmirlilerin Sevgili llaeı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karı• 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

" 
DEVADIR 

Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Kuşadası l\1almüdürlü~ündeo: 
Bir senelik Muhammen icarı: 

Mevkii Cinsi L. K. 
Sulçuk menderes cıvarı Barba Andon dalyanının maa 60 00 

saydı semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk civaşir Gelekilise gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Pananoz Alman gölünün maa saydı semek 10 00 

% 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Civaşir Civaşir gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Yukarda evsafı yazılı dalyan ve göllerin saydı semek hakkı 

ile bsraber yüzde 12 saydiye resimlerinin üç senelik icarları 15 
gün müddetle ve açık arttırma ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Her s~neye aid paralar sekiz taksitte ödenecektir. Taliplerin 
pey akçalarile birlikte ihale günü olan 4112/935 çarşamba günü 
saat on beşte Kuşadası malmüdürlüğüne miiracaatları. 

29 - 30-1- 2 3853 (3528) 

Okumadan Geçmeyiniz 
~ay yel'İne 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.mir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES yapuru elyevm lima· 

nımızda olup 26 ikinci teırinde 
Anvers, Rotterdam, Amıter
dam ve Hamburg Jimanlan için 
Jik alacaktır. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 1 
tqrinde beklenmekte olup. yü
ldlnü tahliye ettikten sonra 
Burıu, Varna ve K&stence 
limanlan için yük alacakbr. 

FAUNA vapuru 2 birınci ki
nundan S birinci kinuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
•• Hamburg limanlan icin yük 
alacakbr. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan S birinci kinuna ka
dar AnYera, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 13 bi
n ci kinunda -beklenmekte 
ol p yiikünü tahliyeden sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 
lirnanlanaa hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
FREDENBORG vapuru 25 

ık· nci tqrinde beklenmekte 
0 up yikGnii tahliyeden sonra 
Rottenlam, liambarr, Gopen· 
hal'e, Dam,, Gdynia, Oslo, 
CGteburg ve ~dinavya li
..... ıau için y~ alacakbr. 

GOTLAND motirl 29 ikinci 
tetriade beklenmekte olup yü
k&nü tahliyeden soara Rotter
dam - Hamburg • Copealaa~ 
Dantzig • Gdynia • Gotebarg
Oslo ve lakandinavya limanlan 
ip. y8k alacakbr. 

ERLAND motörii 14 hirinei 
kaaaacla beklenmekte olup 
jllıq ti ~,.. ettiktea ...... 
Rotterdim, llewll•• Dai
lllad:a Ye Baltik sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARfTıM ROUMAiN 
OL TUZ Yapuru 3 birinci kl

~la ~.,. s.u,.., Ga
lu ffm•ilin içm ylk alaCaktar. 
PELEŞ vapuru 18 birinci 1 

kiauada getip l9 birinci kl· 
nanda Malta, Cen()va, Marsilya 
ve Barse!onaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yilk alır 1 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kwnpaayası 
ToYOHASHI vapuru 1 s 

birinci kinunda Sinsapor,Şan • 
hay, Kobe. llGji. o.ala :e 
Yokohama limaalan içia ytik 
alacakbr. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navJunlardaki değitiklilderden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tabaıil ve TahJiye binam 
arkumcla 72.-4 llUIDarJlda . 
FRATEL LJ Sperco vapur acen- ı 
tahğma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yenı modeJ 
Yenı çeşit 

'Xılliktan geçme 
kiiçnk d&tmeli 
aıodef 

TiLKiLİKTE 
Yeni "lzmir" eczanesi 

Nazan dikkate 
Dk •e Orta Mektep Ta-

lebeleri Y.nleriae 
~- mektepteki im.._ ---..ı.naa •• 
çeklD ~aıalumcla aıkmb 
._. -eleruai temin için hu-

• ... ...... kenclilerini tak
~., ..... 

Yeni Aaar. 
liaa (Z. M.) •darelaanesi mual

e •lracaat. 
H. 3 {15) 

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

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

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

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 
kinuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

American E:ıcport Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için ytik 
alacaktır. 

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kinunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kanunda bekleniyor. Boıton, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kinunda bekleniyor. Nev
york için yiik alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

• TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kinunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterclam ve Ham
burg için y&k alacaktır. 

Johnston Warren Lineı 
Liverpool 

• JESSMORE " 14 Birinci 
Kinunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
gaıUtan ve Romanya limanla-· 
nna ytlk alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarilaleri ve navlun tarifeleri 
.laakkında hiç bir taalılıüde ai-
l'İfİlıaez. •• 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOBLU 

Memleket tıa.taDesi 
Dahiliye Mltehauua 

Muayeaehaae: ikinci Bey
ler sokağa 6S. Tel. 395' 

Evi Kaaantina tramvay cacl
deti No. 596 Tel. 2545 

Parla fakliiteain en "p omah 
oı, tablplert 

Mumffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her g6n sabah 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : :i921 
Cuma ve ıah 8 elen 10 a 

kadar memleket hutaaeaincle 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanmda. 

Numara: 23 
Telefon: S434 

(229) l 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

iç hastalıklan doktoru 
Kemeraltı amh sokak No.20 

1 
Oliver Ve Şü. 

LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BJRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull liattı 
BULGARIAN vapuru 1 ilk 

kinunda gelip 2 ilk kanuna 

1 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

GRODNO vapuru 20 ilk 
kinunda Londra, Hull ve An-
versten tahliye edip ayni za
manda Londra ve Hull için 
yilk alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
ROUMELIAN vapuru 1 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 23 ilk 
kinunda Liverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
cakbr. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacak tar 

NOT : Vilrut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun iic
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TL 3778 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar Caddesi 
Kmacı Han 

Nu. S 
Tel. 1426 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıktan 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

d6rtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder (3436) 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol otelinde 

Sirkecide O s maniyeotelinde 
Her iki otelin m&steciri T&rklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini HYdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ômer Llltfi lzmir Askeri otelinin mlles· 
•İlidir. Kırk bir senelik tecribeli idaresini herkes 
bilir. btanbulda her iki otelci• konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı balacaklardar • 

Btıtiln bu fevkalldeliklen illvet• fiatlar 
miithİf ucmdur 

Genel istek üzerine (Tir
yadd) Harman çayını bu 
sene piyuaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kW'Uftur. 

Çay tiryakilerine müjde
leri&. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile bqka çefit ye
mek baharlanmm, birinci 
kalite çamqır •• badana 
çividini, Gaztepe papatya 
çiçeğini, l.partamn iz gnl 
ve çiçek suyunu firmamızı 
t.f!yan ambalajlarda belli 
baflı •bcalarda da bulabi
lirsiniz. 

Neatle ve Turan fabrikalarının tamnmış çeıitlerini 

Kara süclü, Besi. Her boy diş macunu Ye fuoçalanm (Le,&ek) 
marka raıbk ile (Nermin) saç boyalarım bizden •r&JIDIL 
Biitün TGrkiyede tanmmıı Ye denelUllİf (Arti) bmq boJa· 
)arının genel satıı yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kiimür Deposu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altında çakarclıiı ....... piJllMPllD selmittir ••• Her cins sobalarda, salamandra1arda 
mangalda kolaylıkla yanan 

bu kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• Acele Ediniz •• -Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Malbzlar Yalı Caddeel No. e TELEFON: aı8Ca 
3 - 15 S5 

ve yatak odalannızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve t&hretini mu

bafaxa eden KUVVET ilacıdır. 

Kina 'Lütfi 
KUVVET ve lşT AH menbaıdır, 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olaalarm can kartaramdrr. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇDnld : Lezzeti hoıtur, herkes içebilir. 

ÇGnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇGnld : lpalerin yanaldan kızanr, •hhllt 

Ye nete alametleri belirir. 

Çllnld ı Yemek Ji,_e,_Jer fnkallcle IHr 

iftilıaya sahip olurlar. 

Çtlnkl : lçealet memn11D olur ve arbdq

lanaa taYaİJe oclerler. 

9Miratlnwla yeni çakaa çifte iapiral& 

METALLUM 
1 ·r•ıhnm kullanınız. la marka emulleriae ...._ 

bol ..... u iarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiptlar 
llehmeı Tevftk 

Elektrik, telefon •• _..emeleri ...... 
Ve&eaem fabrilallan mlmeaiH 

Pettemalalar 77 • 19 
Tel. ssn 

,.,. 
BALI YAGI 

,ı 
Bahfeder. 

&f fa Hat...-
~ cadülil 

Bu yağ bafka yerde sablmıa 
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Mareşal Badoğliyo genel karargahta 
are al ytarlar .., rarak ~ e 
)erini mes'ul tutacağın söyledı. 

1 rinin 
aberlere 

baa·t 
sıkı bir 

eşriy h~-an endi 
konu du 

.. sansor 

Italyan bildiriği önemli hiç bir hareket bildirmiyor 
Asmara 30 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
Mareşal Badoglio dün gaze

tecileri kabul ettiği vakit, gaz 
zetelerin neşriyatından aytar
ların mesul tutulacağını söyle
dikten sonra demiştir ki: 

Bu ihtiyacın nadir vaki olac:ı
ğmı umud ediyorum. Düşmanın 
malümat almasına mani olmak 
için bilhassa kıtaların hareketi 
hakkındaki haberleri sı1u bir 
aansöre tabi tutacagım. Ku
mandan i!ıimlerioin, benim 
ismim de dahil oJduj"u halde 
telgraflarınızda bildirilmesine 
müsaade etmiyeceğim. Selefim 
bana çok güzel bir durum bı
raktı.Onunla eski silah arkada
tıyız. ve ordunun bütün ağırlığı 
ikimizin sırtına yüklenmekte
dir. Hiçbir şey değişmiyecek· 
tir. Fakat bulduğum vaziyeti 
tekemmül ettirmiye ve Italya
nan arzu ettiği şekle eriştirmi
ye çalışacağım. 

BADOGLİO 
KARARGAHTA 

iT AL YAN RESMi TEBLIGI 
~oma 30 (A.A)- Neşrolunan resmi bir tebliğ; 

ltalyan hava kuuvetlerinin Dağgabouru bombar
dıman ederek cephane depolarını tahrib etti"k
lerini teyid etmektedir. 

Eritre cephesinde bir ltalyan bölüğü Abara 
yakınında bir Habeş bölüğünü mağlüb et
miştir. 

ikinci kolorduya mensub 
yerli kıtalarla Italyan kıtaaları 
Maicanetta mevkifnde Habet 
kıtalarım bozguna uğratarak 

birçok esir almışlardır. 
HABEŞ ORDUSU 

HAÇ KİŞİDİR? 
Roma, 30 (A.A) - Eritrenin 

eski ilbayı Corrado Zolinin 

tahminine göre Habeş ordusu
nun mevcudu yarısı Tigre ya

rısı da Somalide oJmak üzere 
220,000 kişidir. 

SIKI BiR KONT}{OL 
Asmara 30 (A.A) - Mareşal 

Badoglio temsil ettikleri siyasi 

fikirleri nazarı itibara almak
sızın doğu Afrikasında bulunan 
bütün gazetecilere İtalyanın en 
büyük kolaylıkları gösterece
ğini söylemiştir. 

Bazı gazetecil~rin verdiği 
malumata göre Mareşal Badog
Jio Eritreden gönderilecek bü
tün haberleri sıkı bir tarzda 
kontrol etmek arzusundadır. 

DUÇENIN YEGENI 
Roma; 30 (Ö.R) - Duçenin 

yeğeni ve " Popolo d'ltalya ,, 
gazetesinin direktörü B. A. 
Mussolini uçmanlık diplomasını 
aldığından yakında doğu Af
rikasına hareket edecektir. 

Asmara 30 (A.A)- Italyamn 
doğu Afrikası yüksek komiseri 
Mareşal Badoglio dün buradan 
laareket etmiş ve askeri hare· 
ketlerin idaresini deruhte et
mek üzere umumi karargaha 
sitmittir. ff abr_ş ordus11111m a phedeki vaziyetine ait resimler 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Çok önemli bir konferans 
Japon Ataşamilterler ve navallar 
Konferansı yine Berlinde toplandı 

Konferansta sekiz ataşemilter bulundu 
Berlin, 30 (Ô.R) - Japon ataşe militer ve 

navallerinin konferansı Berlinde başlamıştır. iki 
aene önce konferans yine Berlinde toplanmıştı . 

Konferansa Japonyamn Paris, Londra, Roma, 
Berlio, Vaşington, Ankara, Riga ve Moskova 
ataşe mtliterleri iştirak etmektedir. Konferansın 
çahşmaları dört gün sürecektir. 

DENiZ KONFERANSI 
Berlin, 30,Ö.R)- Londra konferansında Ja

ponyayı temsil edecek olan deniz delegasyonu 
IMı sabah Moskovadan geçmiştir. Delegasyon 
Amiral Maganonun başkanlağı altındadır.Amiral 
Magano Alman gazetecilerine şu diyevde 
buluomuıtur: 

Yarın akpm Londraya hare'ket edeceğiz. 
Berlinde kalmakhğımızın özel hiç bir manası 
yoktur. Sadece biraz dinlenmek için burada 
durduk. 

Deniz konferansının mutlu bir sonuca erdi-
receğini umuyoruz. Bu sonuca varmak için 
kendi hesabımıza hiç bir gayreti esirgemiyc-
ceep. 

Berlin, 30 (Ô.R) - Japon murahhaslannın 
Londra konferaDmıda Almanyanın deniz teslihatı 
hakkında lngiltere ve Almanya arasındaki 
anlaşma esa11lanna muhalefet etmiyecekleri, 
bu teslihatı esas itibari.e tasvib ettikleri 
anlatılmaktadır. j apo!l imparatoru !Jaşbaka111 vr Sii bakam birlikle .... 
Metris çifliğinde 
Topçu manevraları 
latanbul, 30 (Özel) - Topçu atış mektebinin on dördüncii 

kanunun bitmeai lizerine dün Metris çifliğinde topçu atışları 
yapddı. Manemalara hava kuvvetlerimiz de iıtirak ettiler. Atışlar 
•e manevralar muyaffakıyetle neticelendi. 

Yeni Zelandda 
genel seçim 

Vellington 30 (Ô.R) - Yeni 
Zelanda adasında yapılan genel 
seçim sonucu olarak birleşme 
kabinesi çarşamba günü istifa 
edecek ve yerine bir travayiat 
iıçi kabinesi geçecektir. 

Vafd partisi toplandı 
Parti 1923 başyasasının geri 
Getirill,!!.esini temine çalışacaktır 
Mısırda içsel durum yeniden normalleşmiş 

Kahire 30 ( Ö . R ) - Vafd 
partisi siyasal durumu incele
mek üzere toplanmıştır, Eyi 
haber alan çevrenlere göre 
parti 1923 ana yasasının geri 
getirilm~si için güdeceği yol 
hakkında bir karar verecektir. 
Vafdın genel siyasa ve parti
lerin karşılıklı durumları hak
kında ikinci bir bildiriğ neş

retmesi muhtemeldir. 
DURUM NORMALLEŞMiŞ 
Londra 30 ( Ô. R ) - .. Ti

mes " gazetesinin Kahire ay
tarının bildirildiğine göre son 
haftaların karışıklıklarından 
sonra durum yeniden normal 
olmuştur. 

Mutedil kamoy İngiliz hüku
metinin durumunu belirtmesini 
istemektedir. Avam lramara
smm gel~cek toplanblarından 

Vcf d partisi başkam Nalıas haşa 

birinde hükümet tarafından 
yapılack bir diyevin ıir Samuel 
Moare 'm son söylevinden do
ğan anlaşmamazhkları dağıta
cağı ve kaynaşmanın önüne 

On sekizler komitesi 12 
ilk kanunda toplanacak 

Paris, 30 (Ö.R) - ltalyaya 
karşı berkiteleri kararlaştırma· 
ğa ödevli On Sekizler komitesi 
12 ilk Kanunda toplanacaktır. 

Bu komite ltalyayaya petrol, 
demir, kömür ve bakır gibi 
maddelerin ihracımnın yasak 
edilmesi me•e.leaini g&riife· 

cektir. 
Vaşington, 30 (Ö.R) - Bir 

kaç gündenberi ikinci defa ola
rak ltalya büyük elçisi B. 
Rosso dış işleri asbaşkanını 
ziyaret etmiştir. Resmi diyev· 
)ere göre g&rllıme genel me· 
seleler &zerinde olmUfbu'. 

geçeceği bildirilmektedir. 
MISIRIN iÇ SiY ASASI 

Kahire, 30 (Ö.R) - lngil
terenin Mısır iç siyasasına 

müdahalesine karşı protesto 
hareketleri devam etmektedir. 
Son karşıkhklarm bastırılma

s ına da hükümetçe gösterilen 
şiddet te çirkin görünmektedir. 

Kahire karışık hakyeri hükü
men ve avukatları protesto 
diyevleri yaymağa karar ver
mişlerdir. Üniver.,ite talebeleri 
de iç siyasa üzerinde düşünce• 
)erini gösteımek üzere yeni 
gösteriler yapmak niyetindedir
ler. Son toplantılannda, 1923 
ana yasasına dönebilmek üzere 
bütün partilerin birleşmeşi için 
1930 da çıkardıkları bildiriği 

tekradamağa -..kat'ar vermişlet" 
dir. 

ltalyan sömürge
leri a asında 

Roma, 30 (Ö.R) - llkkinu· 
nun 3 ünden başlıyarak Ita)yan 
sömürgeleri arasında bir hava 
postası iılemeğe başlıyacaktır. 
Bu tarihte aÇJlacak olan bava 
hatları ıunlardır. 

Trablu&-Bingazi- lskenderiye, 
Hartum-Asmara, · Asmara-Mu
ıaua, Aımara-Cibuti • Maıaua, 
ve Trabluı-lskenderiye -Aama· 
ra-KataL · 


