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Kurtaracak ını "? 

IngiJiz dış bakanı Sir Samuel 
Hoare'ın çekilimi beklenmıyen 
birşey tleğildi. Birkaç giinden
beri Londradan gelen haberler, 
gaze elerin sitemli neşriyatı 
laval-Hoare projesinin lngiliz 
kamoyunda derin hoşnutsuzluk 
Uyandırdığına şüphe bırakmı
yordu. Tenkitler ve hücumlar 
•adece muhalefet yapan Labur 
Parti cephesinden yükseltilmiş 
0 lsaydi durumun bugünkü ka
dar endişeli gözlerle karşılan
lnasına sebep olmıyacaktı. 

Muhafazakar partiden de ay
ni hoşnudsuzluk sesleri yüksel
IDeğe başlayınca, lngiliz siyasa· 
llnın ana hatları üzerindeki 
rörüş ayrılıkları bir kabine 
buhranına sebebiyet verecek 
kadar kuvvetli olduğu anlaşıldı. 
Sir Samuel Hoare, Ingiliz ka
llloyunun derin hoşnutsuzluğunu 
duymamış gibi davransaydı, 
'Raldwin kabinesi bu siyasanın 
J>arlamentoda kendi dostları 
tarafından da açıkça takbih 
edilditini görecekti. Sir Samue! 
Hoare, Pariıte yarattığı eserı 
lagiliz milletine mal edemiye
teğini, bu projenin Uluslar sos
yetesinde ıempatiyle mrıdafaa· 
-.. arkadaşlanaıa mubalefet 
ettiklerini anlam ye çekildi. 

Paris projesi, Cenevrede e~ 
laararetli müdafilerinden biruu 
kaybetti. Uluılar konseyinde 
aöı alan Bay Eden, hükümeti
nin bakımını şöylece anlattı ı 
.. Konsey projeyi tasdik et
nıezse lngiliz bükümeti bu k~
rara iştirak edecektir. O vakıt 
ıarfettiğimiz gayret ~:Uacı~a 
varmış sayılacak, lngıhı . hu
kümeti kendi hesabına projede 
daha ziyade ısrarda bulunmıya· 
caktır. ,, 

Bu sözler lngiliz siyasasının 
Par, 5 projesinden önceki duru
'b\una döndüğünü,. projeyi ter~ 
etmiş oldu~unu anlatmağa yeth. 
Sosyete projeyi esas itib~_rıy.la 
kabul veya reddetmiş degıldır. 
Zaten buna hakkı da yoktur. 
Pr<t>jeyi red veya kabul etmekte 
asd söz sahibi olanlar Italya 
ve Habeıistandı. Bu iki mem
leket projeyi onaylıyacak ol~: 
lardı mesele kalmazdı. Bu 1 1 

lhemleketin temayülib kat'~ 
olarak anlaşıldıktan sonradır ki 
sosyete vaziyetini tayin et
IDek mevkiinde olacaktır. Ha
t>e,istanın cevabı redden baş· 
ka birıey değildir. Hele 
Paris projesine bayat . ~er.en 
lngiliz dış bakamnuı çekiti~k 
~n 800, a bu hususta kuçu 
bir tüphe 'varsa o da dağ~ 
gibidir. ltalyaya gelince : Hiç 
bir koalisyon, ltalyan uluıuoun 
ınaddiğ, manevi ve süel s~fer
berliğini durduramaz.,, dıy.en 
bay Mussolininin Paris proje-
sindeki teklifleri azımsadığı,ilk 
günlerin megalomanisinden b~r 
fey feda etmiyerek daha .ge~ış 
toprak tavizatı, ekonomık ış· 
letıne alanları istediği mu· 
hakkak sayılıyor. 

Uluslar sosyetesi bugü~kü 
tehlikeli duruma bir dakıka 

- Sonu 2 uuı say/ada -
•••k•'& •• ı .. ~ 

cenahını çevirmeğe teşebbüs ettiler 
Italyan ·sağ cenahı Habeşlerin sayı itibariyle üstünlüğünden 
ötürü nıerkeze doğru çekiliyor. Habeşler Makalleye girdiler 

Adis Ababa, 20 ( A. A ) -
Tigre cephesindeki muharebe
leıin tafsilatı hakkında e an 
malumat yoktur. ltalyan kay 
naklarından olduğu gibi Habeş 
kaynaklarından da ~elen . h~
berler pek mübhemdır ve bırbı-
rini tutmamaktadır. . 
Habeşler Tigredekı ltal-

yan ordusunun ik~ ce
nahı üzerinde çevrrme 

hareketleri yapmağa te
,ebbUs etmişi erdir. Bir 
taraftan Ras Seyyum 
Takazze suyu üzerinde 
ltalyan sağ cenahına hü-
cum etmiş, diğer taraf -
tan Ras Kassa ordusuna 
mensub kuvvetler de 
Makallenln şimali garbi
sinden hUcuma geçmiş
lerdir. Bu saatte H beş 

taarruzunun netlcelerl 
hakkında malOmat almak 
mUm~Un değildir. 
Sanlldığına göre İtal

yan sağ cenahı Habeş
lerin kuvvet itibarile Us
tUnlUDUnden ötUrU mer
keze doğru geri çekll-
meğe mecbur olacaktlr. 

MAKALLEYE GiRDiLER 
Adis Ababa, 20 ( A.A ) -

T1grede Habeşleri J ıldıramıı an taaklar 

Royter ajansı aytarından: arruzu muvaffakiyetle inkişaf 
Yarı resmiğ bir kaynaktan etmektedir. ltalyan sağ cenabı 

verilen malümata göre , büyük zayiata uğrıyarak geri-
Habet kıt~lan ~a~allen.in ileri Jemiştir. Habeşler tanklarla gö-
mahall~lenne 11rmışlerdır. rülmemiş bir cesaretle dövüşe-

Berlın 20 ( O. R ) - Alman rek ilci büyük tankı hareketsiz 
aytarlarının Deuiedcn gönder- bırakmağa muvaffak olmuşlar 
dikleri bir habere göre pmal ve içindeki sübayları öldür-
cepbesiade bafhyan Habet ta- müılerdir. . -k , 1 1·çu" ıdr o/au Adis·Abrbanın imparator saıaı ından görlinuşu J)u 11 ıırı era1. ....................................................................................................................................................................... 

··~·· .. ·······uı;sıa;···sosyetesinde P G Ku~ay ihtifi~i ... ~~Ü 
. . " · . . • . se reter ıgının tas-

P aris teklıflerı kabul edılmış vibile22martta yapılacak 
Değildir. Alınan karar sureti 

Cenevre, 20 ( A · 
A) - Dün, .ale· 
ni celse halınde 
toplanan Milletler 
Cemiyeti konse-
yinde ltalyan-Ha 
beş ani aşmazhğı 
ve fransız-lngiJiz 
teklifleri hakkın
da aşağıdaki ka" 
rar sureti tek1if 
edilmiştir: 

• • Konsrı a11-

/aşmaz/ığlll halli 
ırın olan tekliflr 
,111dtn dolayı Fro11-

- sız vı /ngiliz dtl~ 
11Jaillt iql/ıkiiT 
«Jer. Ko11snr b11 
tckli/leri ihzari 
. h. et'·ri dolor15ile lnı h11sust11 
nıo 1)' ıc . . · 
şimditkİı bit karar vm/mesm'!' 

·msı·z otd11t7un11 znnnrlmektrdır. 
mnsı "' a -
Bu11a bi11afll Jrons(y d11rumun -

Mussolini bır soy/ev vmrkm 
mivıt paktı daiusinde trlkilıint fit tini okuduktan sonra üyeden 
mİuımmım malumat almağa 18 lır mltalea ve mülibazaJan olup 
komilnU,i mrm11r etmiştir.,, olmadığını sordu. 
Kouey bqkanı karar sure- -Sonu 4 Ü(ICÜ sayjeda-... ..... 

• • 
vergısı Tayyare 

·Kamulaya b~r ka~u~_liyıh~s~ ~erildi 
Vergi nısbetı yuzde ıkıdır 

20 
(Ô 1) - Kamutaya, tayyare vergisi alınması hakkında bir 

Anka~a ze·ımiştir. Tayyare vergisinin nisbeti yüzde ikidir. Maliye 
k nun layıhası ven . . 

a - b layıhayı kabul etmıştir. 
encümenı u . · aidat ihtisas zam, tekaüd, zat maaşlariyle her türlü 

T YYare vergısı ' ' ·ı ı· ·cıa . a . d ı acakbr. Bu suretle yılda on mı yon ıralık varı t temın 
ikranııye en a ın . . 

.1 ... • tahmin edılmektedır. 
edı ecegı 

Her yıl 23 birinci klnunda 
Menemen'de, inkıllb tehidi 
Kubilay'ıa um önünde inkı
libcı genf.)lk tarafından yapı
lan büyük teulalrat, havaların 
yağmurlu olması münasebetile 
geri kalacaktır. 

Havaların yağmurlu geçmesi 
komşu viliyetJer gençliğinin 

ihtifale iıtirik imkanlarını or
ta dan kaldırmakda idi. Hatta 
iz.mir gençliği bile bu ihtifale 
gerekli ıekilde iştirak edemi· 
yordu. 

Bu mahzuru gözönünde tu-
tan C. H. P. il yönetim lumılu 
gençlik kütlelerinin lzmirden 
olduğu kadar yakın vilayetler
den de bu ihtilallere iftirik im
kialannı ~ ...... Ye Kohilly la
tif alinin bahar mevıiminde yap-1-
lllUlnı m6nuip 1rirerek keyfi· 
yeti parti genel sekreter lijine 
bildirmifti. 

K"biltly llbidlsı 
Parti genel sekreterliji, K.

biliy ihtifal giinü için tespit 
edilen 22 Mart tarihini muYa
fık buJmuıtur. 

- Sonu 2 11ti saJıijed~ -....................................................................................... 
Deniz Konferansında 

Jolm B.U yuttukça iftibu& açılıyor biraz daha gemi iatiyor. 
- HumorWi# LWi - Pta,-
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Dil behlslerl: 
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Dilimizin 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin vapısı 
Üzerinde tetkikl~r .. 

-14-

Dil; obje ev muvm andan il
ham alarak ses cihazının vü
cuda getirdiği eserdir. Demiş 
idik. 

Bu eser, en küçük varlığı 
taşıyan, ve dilin atomları me
sabesinde olan heceler de bile 
kendisini gösterir; yani, obje 
ve muvmandan birer nebzeyi 
aksetdirir. Bununla beraber 
dili terkib eden söı:lerden bir 
takımı daha ziyade objenin, 
bir takımı da daha ziyade 
muvmanın müJhemidirler. Bu 
sessiz dediğimiz nükte sözler 
mürekkebleşmeğe başladıkça 

kendisini daha ziyade sezdir
tir ve nihayet bir dereceye 
gelir ki.orada bariz bir şekilde 
ikiye ayrılan sözler karşısnda 
bulunuruz. 

Bunu misallerle gösterelim: 
ilk ve ibtidaiğ" beimli hece 

olan 
Ba, da, ka, ma, na, şa, bu, 

kı, ki, sü, su gibi söz kökleri 
ile baba, mama, kaya, şaşı, 
kuyu, kara, oya, aba, eğe gibi 
ilkin isimler bize hariciğ alem
den bariz bir şekilde olmamakla 
beraber daha :ı:iyade objeyi 
aksettiriyor. 

• Ak, al, af, at . ay, ek, ok, 
ol, ül, ut, an, em gibi ilk an
lamlar ile bunların ilk be:ı:imli 
hali olan "bak, kal, kaç, çal, 
sal, dal, dur, kır, sür, sar, gibi 
söz kökleri isim ve sıfat gibi 
objeye aid anlamlar kısmen 

vermekle beraber daha ziyade 
muvmanın ifadesidirler. 

Muayyen, yani tam anlamın
da sözler elde edebilmek için 

~ iki şartın vücudu lazımdır: 
1 - Sözün, isim veya fiil 

ı :r.ümresinden birine -belirli bir 
il tekilde- dahil olduğu,yani hem 

isim, hem fiil olabilmek halin
den çıktığı görülmelidir. 

2 - Söylenen sözde, failiyet 
veya mefuliyet hallerinden yal
nız birisinin kaim olduğu açıkça 
fark edilebilmelidir. 

Fiiller, bir aksiyonun ifadesi 
olduğu için muvmana izafe 
edilirler, isimler ise sübjenin 
yahud objeden bir cüzün ifadesi 
olduğu için objeye izafe edi
lirler. 

Hakikatte ise, her dilde göze
tilen biricik gaye, harici alem 
ile yine onda mündemiç bulu
nan (Ene) de dahil ve mekmun 
bulunan ve insan idrakine giren 
maddi, manevi her varlığa bir 
ad vermek ve onu yekdiğere 
fehmettirmektir. 

Bu ülküyü elde edebilmek 
için bir takım kolaylıklar, va
sıtalar bulmak gerektir, ta ki, 
çok, pek çok engin olan 
dil denizinde boğulmaktan 
beri kalınsın .. 

Bu s"heple her dilin gra· 
merini vücuda getiren bir ta
kım bölümler yapılmış, dilin 
tutumu kurulmuştur.Bu bölüm
lere ait ilgiler ve bilgiler şim
dilik sadedimiz dışındadır. 

Biz, bu:ada, biraz önce ileri 
sürdüğümüz iki şartın Türk 
dilinde nasıl ve hangi vasıta 
ile yerine getirildiğini araştı
racağız. 

Bu vasıta, iki fehimle be
zimli veya bir anlamlı ve yahut 
bir fehm ve bir anlamlı ııözle
rin sonuna katılan (ağ) gerek 
sözüdür ki, bunu dilimizde ya
şıyan sözlerden hiç birisinde 
doğrudan doğruya görüp te
laffuz etmiyoruz. Çünkü bu 
{ağ) ~ereii ya tebadül kaidesi 
ile {ğ) harfının (K) ya kalbol
ması ve (ak) şeklini alması ile 
yahut fonetik icaba uyarak 
sonnuda gelen bu (ğ)nin hazfe
dilip yalnız (a) sının teliffuz 
edilmesi ile neticelenmiştir. 

Bunun nasıl olduğunu ve elde 
edilen neticeyi bundan sonraki 
makalede anlatırız. 

Avni Ulusay 

YER\ ASlff 

------iiiilı--------------- ~- ----~---~-=-------
ŞEDİR DABERLERİ 

Bir karar 
Memurların 
Vekalet maaşları 
Boş memuriyetlerde kullanı

lacak vekillere verilecek veka
let aylıklarının nasıl hesap edi

leceği hakkında Kamutayca 
alınan karar Vilayete bildiril

miştir. Bu karara göre maaş

ların tevbid ve teadülü hakkın
daki kanunun 13 üncü madde

siyle maaş kanununun 8 mci 
maddesi mucibince vekalet 

maaşı verilmesi hakkındaki 

müddet altı aydan ibaret ol
duğu halde 1931 senesi büd
çe kanunu ile bu altı ay 
kaydı 1931 yılına mahsus 
olmak üzere tatbik edilmiye
cektir denilmiş ve 193?. hazi
ran ayına aid muvakkat büd
çede 1931 büdçe kenununun 

hükümleri dairesinde muamele 
ifası tasrih edilmişdir. Buna 
nazaran 1 temmuz 1932 tari

hinden itibaren vekalet maa
şının ancak altı ay devam 
edebileceği hakkındaki esas 
hüküm avdet etmiş sayılmış 
ve tefsire lüzum görülmemiştir. 

Hastalık 
Tedbirleri alındı 

Mevsim, grip ve benzeri bu
laşıcı hastalıkların çıkma ve 
artmasına çok elverişlidir. 

Vilayetten bütün resmi dai
reler müdürlüklerine gönderi
len bir bildirimde bütün nakil 
vasıtalarının cam ve kapılarının 
tamamen kapalı bulundurulma
sı, mekteplerde kırık camlı 
dershane bırakılmaması ve oda· 
!arın ısınma işine ehemmiyet 
verilmesi bildirilmiştir. 

Otel, han, hamam, Sinema, 
tiyatro, kahvehane ve gazino
ların ısıtılma ve hava değiştir
me işlerine de çok ehemmiyet 
verilecektir. 

Bay Şükrü 
Denizlı emniyet memuru bay 

Şükrünün birinci sınıf emniyet 
memurluğuna terfi ettirildiğini 
sevinçle duyduk. Bay Şükrü 

mezunen dün şehrimize gel
miştir. 

Bornava suları 
Burnovaya getirilecek sula· 

rın mahallinde yapılan tedki
kat ve alınan suların tahlilleri 
neticesı sevince değerdir. 

Suların kimyevi tahlillerin
den kuvvetli su S ve diğeri 

de 8 dereceli en ideal bir su 
olduğu görülmüşdür. 

Su mühendisleri B. Fikret 
ve Hüsnü dün öğleden sonra 
Bergamaya gitmişlerdir. 

Kubilay 
ihtifali •• •• gunu 

• 

( Baş tarafı Birinci sayfada ) 
Esasen her yıl Menemende 

yaşatacağımız "Kubilay" ihti
fali, inkılapçı Türk gençliğinin 
irtica hareketine karşı duydu
ğu nefreti açığa vurması ve 
ulu.sal bir heyecanı haykırması 
ıçın yapılmaktadır. Gençlik 
inkılib uğurunda can veren 
Kubilayın ölümile kalblerimizde 
bıraktığı büyük ve silinmez 
şahsi acılardan ziyade geriye 
bakan bir harekete, irtica ha
reketine karşı duyduğu nefreti 
o gün haykıracaktır. 22 mart 
günü bütün gençlik Menemende 
toplanacaktır. 

llbayın başkanlığında bir toplantı 

Kültür parkın yapısına 
ı Y ılbaŞında başlanıyor 

O gün kültür 
çevrilirken 

park1n dıvarları 
tören yapılacak 

Kültür park için dün akşam 
belediyede Vali bay Fazlı Gü
leçin başkanlıkında bir toplantı 
yapılmıştır. lzmir Parti başkanı 
Yozgad saylavı bay: Avni Do
ğan ve Şarbay doktor Behçet 
Uz'un da iştirak ettikleri bu 
toplantıda mühendisler, dok
torlar, mimarlar ve şehircilik 
ile alakad.,.r daha birçok zevat 
ta bulunmuşlardır. Toplant ıda 
Kültür parkın ne şek ide i nşa 

edileceği hakkında görüşm ele r 

olmuş ve planlar hakkında 

Şarbay tarafından verilen iza
hat dinlenmiş; birçok zevat 
değerli mütalealarda bulunmuş
lardır. · 

Yeni yılın ilk günü Kültür 
parkın etrafım çevirecek olan 

duvarların inşasına ve ağaçların 
dikilmesine törenle başlana

caktır. 

Bu suretle Kültürparkın in
şasına bilfiil başlanacaktır. 

1Noel münasebetile üzüm 
Satışlarında durgunluk 
Üzüm kurumu 

Mübayaata 
Birinci kanunun bırinden on 

beşine kadar olan üzüm satış
ları hakkında ticaret odasınca 
bir rapor hazırlanmıştır. Buna 
göre son on beş gün içinde 
borsada üzüm satışları dur
ğunlaşmıştır. Buna sebep 
de Noel yortusunun yak
laşması, dış pazarlardaki üzüm 

alıcıları vaktın dar olma
sından kendi piyasalarındaki 
ikinci cllerdeıı ihtiyaçlarını te
min etmeleridir. 

Üzüm kurumu bu bölümün 
yalnız dördüncü günü 12buçuk 
- 15buçuk kuruş arasında 76 
çuval üzüm almı ş tır. lnhisar
idareai ise 6,75 - 7,75 kuruş 
arasında 782 çuval üzüm al
mıştır. 

Bu müddet zarfındaki satış 

vaziyetlerine göre 7 numaralı 
üzümün kilosunda 1,46, 8 nu
marada 1,25, 9 numarada 1,13 
10 numarada 1,18, 11 numa-

Bay Sedad 
Dün KUtahyaya gitti 

Kütahya valisi bay Sedad 
Erim dün Bandırma ekspresile 
şehrimizden ayrılmıştır. Bay 
Sedad Erim Basmahane istas
yonunda vali hay Fazlı Güleç, 
şarbay doktor Behçet Uz, vali 
muavini vekili bay Dilaver, 
jandarma komutanı binbaşı bay 
Lütfi ile daha birçok zevat 
tarafından uğurlanmıştır. 

inhisar idaresi 
ediyor 

ve 
devam 

rada 1,06 kuruş, 12 numaralı 
üzümün kilosunda da 3,112 
santim yükseklik görülmüştür. 

On beş günlük satış miktarı 
geçen yıl aynı tarihteki onbeş 
gün satışından 308 ton "2170 
çuval,, noksan olmuştur. 

Kuru üzümün ilk satış baş
langıcı olan 1 S Ağustostan 15 
Birincikanun 935 gününe kadar 
lzmir borsasında 67147 ton, 
471284 çuval 4017 torba ge
çen yılın mevsim başlangıcı 

olan 3 ağustos tarihinden 15 
birinci kanun 934 tarihine ka
dar 33676 ton 436709 çuval 
814 torba üzüm satılmışdı. 1 
ila 15 birinci kanun 935 de 
lzmir limanından ihraç olunan 
miktar şudur : 

Almanyaya ve Şimali Avru
paya 2208,8, Fransaya 47,3, 
ltalyaya 210,8, muhtelif memle
ketlere 174,6 ton ki ceman 
2641,S ton kuru üzüm ihraç 
edilmiştir. 

Ambalaj işi 
İhracat mahsullerimizin am

balajlarının muayyen tip ve 
ağırlıkta olması hakkında eko
nomi bakanlığınca bir mütalea 
hazırlanması ~ehrimiz Türkofi
sine bildirilmişti. Hatta bunun 
için tüccarlar odada bir top
lantıya çağırılarak mütaleaları 
sorulmuştu. Hazırlanacak rapor 
yakında bakanlığa gönderile
cektir. 

EL HAMRA Sinemasında 
Telefon 2573 

............................. ı .......... 
Halkımızın en çok sevdiği her filmde alkı,ıadığı 

JOAN KRA WFORD 

KLARK GABLE ve 

ROBER1~ MONTG<>MERY 
Zevkine, neşesine, gUzelllDlne doyum olmı

yan bUyUk bir filmde tekrar bulu,tular 

Kiralık Gönül 
Fransızca sözlü büyük komedi 

Ayrıca PARAMUNT JURNAL da 
........... ! ........... 

En son dünya havadisleri ve Berlin senfonik 
orkestrası tarafından 

BN. Cenan 
<..iizli formülünde 

Muvaffak oldu 
Karşıyakalı bayan Cenanın 

bir ay evvel ikinci defa olarak 
gizli bir formülle ambalaj yap
dığı siyah üzümlerle bazı seb
zelerin ambalajları dün bir 
heyet önünde Burnova ziraat 
mektebinde açılmıştır . Gerek 
üzümlerin, gerek sebzelerin 
bozulmadığı sevinçle görül
müştür. 

Önümüzdeki yıl içinde bu 
formül sayesinde meyva ve 
sebzelerimizin yaş olarak ih
raçları mümkü olacağı söyle-
niyor. 

t ı • • • • • r • 

Bay Süleyman 
Bir kaza geçirdi 

Gazeteci arkadaşlarımızdan 
Ahenk matbaası sahibi bay 
Süleyman evvelisi akşam park 
önünde mühimce bir kaza ge
çirmiştir. Araba ile evine gi
derken bir otobüsün arabaya 
çarpması yüzünden araba par
çalanmıştır. Çok şükür ki ar
kadaşımız bu büyük kazayı 
ehemmiyetsiz bir kaç bere ile 
geçirmiştir. Geçmiı olsun, 

Turizm 
işi yoluna girecek 

Geçen Salı günü ilbay Fazlı 
Güleçin başkanlığ nda, parti 
başkanı bay Avni Doğanın da 
iştirakiyle Halkevi salonunda 
genel toplantısını yapan Turing 
ve otomobil kulübünün önlı
müzdeki yıl için hazırlanacak 

esas çalışma planı ile bütçesini 
hazırlayıp 28 Kanunuevvel Cu
martesi günü ikinci defa top
lanacak olan genel heyete ve
rilmek üzere. ö:ı;cl bir komite 
seçilmişti. 

Bu komite dün Türkofiste 
dlrektör B. Ziyanın başkanlı
ğında toplanmıştır. Bu toplan
tıda mıntakamızı turizm bakı
mından alakadar eden bir çok 
ehemmiyetli noktalar gözden 
geçirilmiş ve bu iş hakkında 

tanzim edilecek raporun ana 
hatları tespit edilmiştir. Bu me
yanda kulübe mühim varidat 
menbaları temini de ehemmi
yetle mevzuubahs edilmiştir. 

Komite son kararı almak 
üzere önümüzdeki Ça~şamba 

günü tekrar toplanacak ve ra
porla bütçeyi hazırlacacaktır. 

Posta ve telgraf 
Memurları 

Posta, telefon ve telgraf me
murlarının inzibati cezaları 
hakkında hazırlanan bir tali
matnamo vilayete gelmiştir. 

Fakir çocuklara 
Parasız kitab 

Bu yıl mekteplerdeki fakir 
çocuklara kitab dağıtmak için 
vilayet bütçesine konmuş olan 
tahsisatla Kültür direktörlü
ğünce mümkün olduğu kadar 
talebeye çok yardım temini 
maksadiyle 2080 Alfabe, ikinci 
sınıf okuma kitabından 850 ve 
üçüncü snııf okuma kitabından 
dört yüz tane satın alınmıştır. 
Bu kitaplar Kültür direktörlü
ğünce 1,2 ve 3 üncü sınıflarda 
41 bini aşan talebe sayısı göz 
önünde tutulmak suretiyle muh
telif mekteplere dağıtılmıştır. 

Bunlar en ziyade muhtaç 
va:ı;iyette bulunan talebelere 
verilecektir. 

21 Kanunuevvel ca .. • 

U.Sosyetesi 
Durumu ~ıkınazdan 
Kurtaracak mı ? 

- Başlara/t J 11d say/ada -
önce son vermeğe azmet
miştir. Sosyete ltalyan ulusuna 
karşı ayaklanmadı. Kendi var
lığının temel taşı olan paktı 

korumak için harekete geçti. 
Afrlkanın huzur ve sükununu 
bozan kanlı davaya el koyması 
da bunun içindir. Şu halde 
paktın metnini! ve ruhuna uy
gun düşmiyen tekliflerin mes
uliyetini kendi üzerine alarak 
onlar üzerinde ısrarla durması 

beklenemezdi.Sosyete milyarlar 
sarfederek yapılan haksız bir 
seferi mükafatlandırmağa da 
muktedir de~ildi, Onun yapa
bileceği şey iki muharib dev· 
!etin barışçıl bir çözgeye var
maları için yolun dikenlerini 
kabil olduğu kadar ayıklamak· 
tı. Bu bakımdan ltalyanın eline 
geçen biricik fırsatı da uzlq• 
ma ruhuyla işleyememiş olması 
siyasal bir beceriksizlik sayı

labilir. Arsıulusal durumun bü· 
yük tehlükeler taşıyan tarafı 

onun bir çıkmaza girmiş 
olmasıdır. Dünya, barışın ho· 
zulmamasını, Uluslar sosyete· 
sine dayanan kollektif güvenin 
şaşmaz bir realite olmasını is
teyor. Cenevre bunu temin 
edebilecek midir? Bu sual, da
ha çok zaman koskoca bir 
istifham halinde kafamızı işgal 
etmekten kurtulamıyacaktır. 

Şevk.•1. :liilillllg:l:ııı 

Türk antransiti 
satışa çıkarıldı 
Maden kömürü hakkında 

Ekonomi bakanlığından İlbay
hğa bir bildirim gelmiştir. Bun
da deniliyor ki: 

- Maden kömürü işleri Türk 
anonim şirketinin Zonguldak
taki fabrikasında Türk an.trasiti 
imal edilmekte olan s·· okun 
satışa arzedilebil ği fiati 
muvakkaten lstaıabulda depoda 
ve şat üzerind.c teslim tonu 
24,S lira olaralı: muvafık gö
rülmüştür. 

llerinde tespit edilecek fiate 
göre, aradaki fark alıcılara 
iade edilecektir 

Yapılan tetkıklerde Türk 
antrasitinin kuvvei haruriye 
itibarile Istanbul gazhane ko
kuna nazaran onda dört ve 
Alman kokuna nazaran onda 
iki yüksek olduğu tespit edil
miştir. ----··· Tarım satış ve kredi 

kooperatifleri 
Tarım satış ve kredi koopC'

ratifleri kanununun esaslarına 
göre, Ekonomi bakanlığınca 
esas mukavelename tipleri ha
zırlanmaktadır. 

Hazırlanacak bu mukavele 
tipleri kısa bir zaman sonra 
bankalar kuruluna sevkoluna
cak ve tasdikinden sonra der
hal teşkilat yapılmağa başlanı
lacaktır. , 

Ramazan 
Bayramı 
Kutlu olan ramazan bay

ramının ilki önümüzdeki cu
ma günü olacağını sayın ulu
sa bildiririm. 

İzmir müftüsü 
Ralımdu/lalı 

Sadakai fıtır 
135-J Atıl Orta Iİ(tİncii 

nevi 
Buğday 16 14 
Un 26 19 
Arpa 21 18 
Çekirdeksiz 
üzüm 100 78 52 
Razaki üzüm 78 65 39 
siyah üzüm 52 26 
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Bu sa ah ziyaretçisi bir yığin · ifatla 
Gözümü bağlamak istiyordu 

- Beni Holde bekleviniz. 
Sabah kahve altısını birlikte 
alırız. 

- Peki .. 
Perdelerı çektim. Diğer ya

tak boştu. Odamın kapısı ise 
kapalıydı. Kapıyı açınca Wa
deyi bir koltuğa gömülmüş, 
sabah knhvealtısını ederken 
gördüm. Aynı zamanda Nev -
York Times'i okuyordu. 

- Bonjur Mac Glone .. 
- Bonjur Wade, nasılsınız? 
- Teşekkür ederim çok eyi-

yim. 
- Bugün ne haber var? 
- Polis Regina otelindeki 

intihar vaknsının tahkikatiyle 
meşguldür. 

- Bu Regina oteli nerede
dir bilir misiniz? 

- Bahsedildiğini duydum 
ama hatırlamıyorum. 

- Ben de ... 
Ben hazırlanınca Wade de 

şapkasını ve pardesüsünü aldı. 
- Muhafız efendi dedim, 

biliyor musunuz, ben aşağıda 
beni bekliyen bir zatla sabah 
kahve altısını alacağım. Onun
la yalnız görüşmek isterim. 

- Sizi Holda bekleyeceğim. 
Bu adam kimdir? 

- • Radyofonik bürosu mü
fettişlerinden biri. 

- Takdime hacet yok. Eli
nizi sıkarken kendisini terassud 
edeceğim. Bir memursa tehlü
keli bir dam sayıl maz. 

- Ne vatanperversiniz Vade 

- Hikayemi anlatırken uyu- / 
mamış olsaydınız vatanperver
liğimden zerre kadar şüpheniz 
olmıyacaktı. 

- Şimdilik hikayenizi bıra
kınız. Başka gecelerde bunu 
uzun uzun anlatmağa elbette 
ki vakıt bulacaksınız. 

- Size ninni söyler gibi bu 
hikayeleri benım anlatmakhğıın 
elbette mfi!:"eccahtır. Beni din
lerken uyuyor;unuz. Fakat bir 
başkası sizi ebedi uykuya dal
dırabilir. W ade holdh kaldı. 
Ben Mac Namaranın yanma 
gittim. 

- Zahmet ettiniz Mac Na- 1 

mara. Ben sizi buronuzda ra
hatsız edebilirdim dedim. 

- Hayır Mac Glone ben 
sizi ziyaret etmeyi tercih et-

an 
IJ1ş ta'a 'ı J mcı say/ada 

Hiç bir delege söz isteme
diğinden karar suretinin kabul 
edildiği bildirildi. 

KONSEYDFN SONRA 
Cenevre 20 (A.A) - Kon

seyden sonra 18 l~r komitesi 
toplnndı. 

Bu celse kısa oldu. Başkan 
son toplanhd;m beri durumda 
değişiklik olmadığını buna bina
en zecri tedbirlertn meriyette 
kalması lfizımgcldiğini vekomite 
nin 131er komitesile daimi suret
te temas edeceğini bildirdi. 

Binaenaleyh zecri tedbirlerin 
takviye i meselesi de mevzuubc:s 
olmadı. 

AL VIAN GAZETELERi 
NE DiYOR? 

Berlin, 20 (Ö.R) - Alman 
gazeteleri avam kamarasında 
yapılan müzakereye büyük bir 
yer ayırarak bu görüşmelerin 
ArsıuhısaJ siyasa üzerinde bü
yük bir tesiri olacağını yaz
maktadır. 

tim. Bize yardım edebileceği-

nızı umuyorum. 
- Hükumetin 

müfettişine nasıl 

bulunabileceğimi 
mı yorum. 

Radyofonik 
bir yardımda 
bilmiyor, an-

- Hatta ziyaretimi bile bi
raz garib bulduğunuzu zanne
derim Mac Glone ... Benim cizi 
tanıdığım kadar siz beni tanı
mıyorsunuz. Son senelerde s•
sinizi çok defalar işittim. 1923 
denberi radyofonik müfettişi

yim. Meslekteki inkişafını7.ı 
adım adım talcib etmeğe vakıt 
bulabildim. Detruvada bir bu
çuk sene kaldım. Sizin Şikago, 
Cincinati ile diğer Midlewest 
şehirlerinde neler yaptığınızı 

biliyorum. Bundan ötürüdür ki 
Radyo-Monarkta size layık 

önemli mevkii almış bulunma
nızdan sevindim. Orijinal zeka
nızla telsiz endüstrisinde yeni 
harikalar yaratabi leceğinize 
eminim. 

Namara bu iltifatları savu
rurken herşey yolundaydı. 

Bütün bu palavralar gözlerimi 
bağlamayı istihdaf ediyordu. 
iltifatlar neye yarar? Garson 
masayı hazırlarken o susmuştu. 

Ansızın şunu söyledi: 
-- M. Viliam Britow şayanı 

dikkat bir adam olacak. 
- Böyle olduğuna kanidir. 
- Kendisini tanıyor mısınız? 
Evet ama b ... nim tanımadığı

ma zah.ptir. 

- Onun hakkında fikr· izi 
öğrenebilir miyim? 

- Profesör Aynştayn .<n i
forniyaya gitmek için Nev
yorktan geçerken gazete ay
tarları etrafını alarak nisbet 

nazariyesini biraz daha ~yzah 
etmesini istemişlerdi. Profesör 
bunun ıçin hiç olmazsa üç gün 
iycab edeceğini söyledi. Ben 
de Bristovu anlatmak için bu 
kadarlık bir zamana muhtacım. 
Fakat bir cümlede onu ifade 
etmek iycab E'derse günden 
güne inkişaf eden Amerikalı
dır, diyebilirim. Ondan nefret 
edenler kendisini tanımıyanlar
dır, Siz de bu tnnımıynnlar 
araısında mısınız Mac Namara? 

- Hayır .. Onu tanımak şe
refine mazhar olmuş değil'im. 

- Sonu Var -

iş deği dir 
eti: 

" Deutsche Zeitung ,,şimdiki 
kötü durum içinde B.Baldvinin 
tehlikeden en ucuzca kurtuldu-
ğunu ve lngiliz siyasasının bun
dan dolayı sağfomlaştığmı yaz
maktadır. 

ULUSLAR SOSYETES1 
MUZAFFER OLDU 

"Berliner Tngeblatt" gazete
sine göre berkitelerin ağırlaş-
tırılması şimdilik resmi değildir. 
Ancak yeni Ingiliz dış bakanı 
seçildikter. sonradır ki bundan 
bahsedilecektir. 

Uluslar Sosyetesinin ltalyan, 
Habeş anlaşmazlığının halli 
projesi üzerinde hakikiğ bir 
zafer kazanmış olmasına rağmen 
ileri veya geri manevraya ce
saret edemediği veya bunu 
beceremediği kaydedilmek
dedir. 

Gazetelere göre, Avrupa ge
leceğe aid kararsızlık içindedir. 
Zira ortaya çıkan mesele şudur: 
Harb mı, değil mi? 

YENi A51k 

Su öl •• 

• t a ın şiddete ase 
t'• bir harb b leniyor 
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Uça lar faaliyetlerini arttırdılar 
Tigre cephesi 19 ( A.A ) - [ bu sabah Dessienin şimalişar-

Ha vas ajansı aytarmdan: ~ kisinde ve buradan 30 kilo-
ltalyan ileri karakolları Ha- metre uzakta bulunan, Haik 

beş muhariplerinden bir guru- gölü üzerinde uçmuşdur. 
bun Makalle güneyindeki bir iMPARATORUN 
taarruzunu püskürtmüşlerdir. TEFTİŞLERi 

İTAL YAN TEBLIGI imparator geçen hafta bu g>-
Roma 19 (A.A) - 75 numa- Jü ziyaret etmiş olduğundan ve 

ralı resmi harb tebliği: yakında Şimal cephesine git-
Eritre cephesinde kayde şa- meye hazırlandığından tal-ya-

yan h"ç bir şey yohtur. relerin bu uçuştan maksadlan 
Takazze vadisinde ltalyan imparatorun seyahatları hak-

hava kuvvetleri Habeş tecem- kında malurr"''" edinmek oldu-
müleri üz.erinde bombalar at- ğu söylem• 
mışlardır. Her lıaldl! e 1er icabeden 

Kuru!an iki eyalet idaresi tedbirleri alacak aı- ve impara-
yerli şefler ve eşrafla işb:rli~i torun gideceği yerleri g:zli 
yapmak suretiyle ış emeye tutacaklardır. 
başlamıştır. HABEŞLER T AARRTZ 

Buleydeki idare ma'rnniz- iSTiYORLAR 
ması bütün Şebeli mıntakasına Hebeş askerleri bu hafta 
şamildir. bidcyetinde Takazze nehri üze-

Hergün 
Birh ra 

Yazan: Eczaa Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Erkek olmak 
lstiyen kadınlar 
Erkek olmak istiyen kadın· 

ları çok gördüm de, kadın ol· 
mak istiyen erkeği hiç işitme· 
dim. Bundan yedi, sekiz sene 
evel ben bir aralık muvakkat 
olmak şartiJe kadın olmağa 

niyet etmiştim, bazı dostlanDI 
bu fikrimi gazete iJe yazışım
dan bir alay mevzuu çıkararak 

o zaman Kemal Kamil hanıın 
bile derneğe kadar varmışlardı. 

Benim böyle erkekler arasından 
şaz olarak kadın olmak iste· 

diğim kadınlık duygularınını 
iç.inden duyarak bir kaç ·ay 

içinde bütün kadınlık esrarını 

filen görüp öğrenmek maksadil• 

idi. Yoksa kadınlık icaplarını 

istemek elbet erkeklik varken 
olmıyacak bir şeydi. Bundan 
anlıyoruz ki biz erkekler için 
kadın olmağı istemek mümkün 
bir istek değildir, fakat kadın· 

Gorahayidc mutavaat eden rindeki muvaffakiyetten cesa-
Ogaden kabileleri üzerine ay- ret alarak düşmana taarruz , 
nca llaşka bir idare kurul· için amirlerine müracaat etmek-

farın erkek olmağa göz kor 
malarını araştırmak lazımgelirse 

kadınlık tekayyüdlerine isyan 

muştur. tedirler. 
SULH CAN ÇEKiŞiNCE Şimal cephesinde Habeşlerin 

Lorıdra, 19 (A.A) - Royter Halk gölü kıyı/aımda bir Habeşli yeni hareketlerde bulunmaları 
ajan'iı bildiriyor: tedir. Çünkü yeni bir sulh bekleniyor. 

Can çekişmekte olan sulh müzakeresinin başlaması uzun Italyan hava kuvvetleri Ha-
tekliflerinin bugüu Baldvin, bir zamandan evvel mümkün beş kuvvetlerinin hareketlerini 
öldüğünü bildirmesi üzerine görülmiyor. sıkı bir tarassut altında bulun-
Habeşistanda muhasematın pek UÇAKLARIN ISTIKŞAFLARI durmakta ve Tigre mıntakası-
yakmda şiddetlenmesi ve kat'i Beş Italyan keşif tayyaresi nın bir çok noktalannı bombar-
bir harbin vukuu beklenmek- Assab istikametinden gelerek dıman etmektedirler. 
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c~ a e a a ı 

aca :t r yap 
Cenevre, 20 (A.A) - Jour

nal Des Nations, MıJJetler ce
miyeti konseyi azalarının dünkü 
gızli top!antı ı hakkında şu 
tafsilatı vermeıdedir: 

Evvela B. Much Paris planı 
hakkında müzakere!ere başla
nacaksa asamblenin içtimaa 
davetini taleb etmiştir. 

B. Lavat bunu reddetmiş ır. 
Bunun üıerine B. Potemkin 
planın filen ve tamamen suya 
düşmüş olduğunu ve esasen 
Italya ve Habeşistanm muva
fakatları gelmedikçe konseyin 
MiHetler cemiyeti paktı iJe te
tabuk etmiyen teklifleri kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir, 

B. Eden ise, eğer pliinı göm
mek Ih m geliyorsa her halde 
birinci sınıf bir cenaze alayı 
yapmak lazım gelir demiştir. 

B. Laval planın tamamen 
gömülmüş bile olduğunu teba-
rüz ettirmiş ve nihayet B. Eden 
zecri tedbirlerin devam etmek
te olduğunu kaydeylemiş ve 
18 lerin işlerine devam etmesi 
lüzumunu ileri sürmüştür. 

Bu konuşmalardan sonradır 
ki karar suretinin münakaşasına 
geçilmiştir. 

B. denin diyevi 
Cenevre, 20 ( A.A ) - Bay 

Baldvinin dünkü diyevi ve bil· 
hassa Paris tekliflerinin tama
men ölmüş olduğu hakkındaki 
cümlesi bur ada bu tekliflerin 
istikbali hakkında hiç bir şüp
he bırakmamıştır. 

Cenevrede bu teklifler artılı: 
müzakerelerin geçmiş bir saf
hası halinde teJakkı olunmak
tadır. 10 ikinci kanuna doğru 
işlerine başlıyacak olan 13 ler 
komitesinin bu tekliflerle meş
gul olacağı hiç de muhtemel 
deyildir. 

Adisababa, 20 (A.A) - Şi

mal cephesinde Takazza mm
taı asındaki muharebe1 ... r biıyü c 
bir şiddet c devam etmekte v : 
hnre "tın cephesi gittikçe ge
n' şlemektcdir. Yarın, ö ür gün 
tnfsil: t alınabilecekt r. 

Cenub cephesi genel hırar
g" hı Cicika'd. n Dagabura nak
ledilmiştir. Söylendiğine göre, 
cephede Habeş orduları günde 
25 kilometre kadar ilerlemek
tedir. 

z 

Adis - A baba, 20 (A.A)-Şi· 
mal cephesinden gelen haber-

lere göre, Sire vilayetinde baş
lıyan muharebe henüz şiddetini 

kaybetmemiştir. Habeşler şid

detli bir surette savaşmaktadır. 

Habeşlerin hedefi mukaddes 
Aksum şehrinin ve Aduanın 

istirdadıdır. iki tarafın zayiatı 
da ağırdır. Fakat Habeşler 
ağır ağır ilerlemektedirler. 

oe m ·· nasehetile mesaisini 
6 on anuna kadar tatil etıniştir 

Londra, 20 (A.A) - Deniz nizlerdeki isteklerini incelemek· 
konferansı Noel yortnları so- le meşguldür. 
nuna kadar talik edilmiştir. istenilen ve ileri sürülen id-
Italyan delegeleri konferansın dialar o kadar kar.ışıktır ki 
6 son K- nunda toplanmasını üzerinde uzun uzadıya incele-
teklif etmt.,lerdir. meleri icap ettiriyor. Amerika 

lngiliz projesi tetkik edilmiş, otuz beş bin tonluk saffıharp 
Japonlar inşaat programlarının gemileri, Japonya büyük çapta 

tayyare taşıyan kruvazörler ve 
bir kaç. sene evvel bildirilmesi Fransanın malik olduğu nis-
teklifine şiddetle muhalefet bette denizaltı gemileri iste-
etmişlerdir. mektedir. 

Londra, ( Neues of the \Y/ or- Bu teklifler konferansı Me-
lel ) - Deniz konferansı. yeni zara sürükliyecek kadar fahiş 
anlamile Fransayı ve ltalyayı hatalarla doludur. Ve hiç bir 
görüşme mevzularile alakalan- aklı selimin kabul edemiyeceği 
dırmıyarak Amerika - Japonya- isteklerdendir. Deniz konferan-
Ingiltere arasında çetin bir gö- sının muvaffak olması için ala-
rüşme mücadelesi hr lini aldı. kalı devletlerden insaf ve hüsnü 
Konferans hala ]aponyanın de- niyet beklemek icab ediyor. 

------ı.-.,.,1:9-oMt:~------

S ikasd uğrıyan 
gaze eci öldü 

Hong kong, 20 (Ö.R)- Bu

ranın en önde gelen gazetele

rinden birinin başmuharriri 

olan bay Lay Komoti bundan 

birkaç gün önce bir suikasd 

neticesinde yaralanmıştı. Bnş 

muharrir vücuduna giren kur

şunların tesiriyle ölmüştür. 

ir maçta bir oyun 
cu ye i gol attı 

Londra, 20 (Özel) - 17-12-
1935 tarihinde lngilterede BirR 
mingham şehrinde 50 bin se
yirci huzurunda oynıyan Arsc
nal - Aston ViUa Iik maçında 
Arsenal 1-7 galib gelmiştir. 
Arsenal'ın 7 golünü de ya
pan merkez muhacim Jed Drake 
bugüne kadar lngiliz tiklerinde 
şahsi gol rekorunu kırmıştır. 1 

duygusundan ileri geliyor oldu-

ğunu göreceğiz diyen düstur· 
' ları, cemaat düstürları, insanlık 

kaideleri nasıl diyeyim galiba 
tabiat bile onlara böyle bazı 

kayıtlarla hayat yolunu açmış· 
tır. insanlık tarihinden kopub 

bugüne kadar gelen kadın han· 
gi din, ırk ve cemaata mensup 

olursa olsun mutlaka yine er· 
kek olmak isti yenini buluyoruz. 

Yine bu fikirde erkekliğe göı 
koymuş bir kızla görüştüm, 

neden erkek olmak istiyorsun? 
Gençsin, güzelsin, baban, ıın· 
nen ve bütün muhitin gözünün 
içine bakıyor, erkek arkadaş-

larından gördüğün hürmet ve 

snygı sevgi ne dersen hepsi 
var neden dedim. 

Güzel gözlerile manalı ma· 
nah, dik dik Gözümün içine 

bakb. Bu bakış da ne demek 
istediğimi anlamak isteyen bir 

araştırma vardı, güldü, düşü

nür gibi ne dese beğenirsiniz. 

Anamın babamın şefkati 

erkek olsam da yine şefkattir. 

muhitimin şef kati ailevi bir 
şefkathr. Erkek arkadaşlarımın 

bana verdiği muhabbet, bana 
gösterdiği hususiyet yüzüıııe 

solmağa mahkum olan güzelli· 
ğimedir, bana karşı her erke~ 

nevazişi bir istihza tesirini ya

pıyor.Sinema mevzulannı,rt>man 

süjelerini göre göre etrafımı 

alan erkek nevazişleri içinden 
bana samimiyet sesleneni 

arıyorum dedi. Güldüm; sana 

samimiyetsiz olan erkek dost

luklarına mukabele et dedim. 

Elimden gelmiyor, erkek olmak 
istiyorum dedi. 

Hayır sever 
lr ayanımızın iyilik 

Örneği 
Tilkilikde Tavukcu oğulla-

rından Bay Osman kızı Bayan 
Miyasa, mıntakasmda bulunan 

kreşdeki 45 öksüzden kız ço· 

cuklara birer entari, erkek ço

çuklara birer gömlek yaptır· 
mıştır. 

istemeden veren; içinden ge
lc:m bir sevgi ile, camianın ko· 
ruyuculuğuna sığınan yavru
cukları güldiiren bayan Miyasa 
hayır işlerinde daima özel bir 
varlık gösteren sayın lzmirli· 
ler huzurunda şükranlarımızı 
sunarız. 

Öksüzler Yardım Kurulu 
Başkanı HAMDİ AKYÜRE1' 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~Ç~e~k~u~l~us~=;;~~~-u~n~k~a~r~ar~ı~ 

•• guven kazandı Ingiliz kabinesi 
B. Baldvin' kabine toplantısında dedi ki: "Harb 
Tehlikesinden çekiniyor~k bu korkudan değildir,, 
Eski Dışbakanı, Hab~şi~t~nmhistPk1l3lini kayb}~?'esinde!.1 ü~~erek mahud 

Paris proıesının azır_anma!Sına uzum gormuş. 

:.;;;...-~-~ ... ~~~:-:'m:~=-·nı~k
4

H; tcdig~ imizdendir. Bu-.. A tir. Bu noktada B .. Baldvia " 
Londra, 20 (O.R) - va~ demiştir ki: nurr-: kolay bir i~ olmıyacağını 

kamarasında dün akşam ı _ Bu teklifler artık mutlak kabul ederiz. Eğer kamara bu 
önemli toplanışı istifa eden surette ve tamamen ölmüştilr sözleri kendi iizerine alırsa, 
dış bakam sir Samue~ .Ho~re ve Ingiliz hükumeti bunları benden yana olduklarını söyle-
ve başbakan B. Baldvının soy- diriltmeğe ç.alışmıyacaktır. diklerinden, bana güvenlerini 
levlerine vesile olmuştur. Muhalefet başkanı B. Attlee bildirmelerini isterim. 

B. Hoare Paris görüşmele- p · ·· .. 1 • · Söylevin sonu ekseriyet tara-.. d açıldı- tarafından arıs goruşme erının 
rinin ne şartlar ıçın ~ . şartları hakkında sorulan soru- fından alkışlandı. Bundan sonra 
ğını anlatarak demiştır kı: Jara cevab olarak başbakan Finans bakanı Sir Noville 

HAVA HARB TEHDiDi k" Chamberlain de sö-ı alarak 
RDU demiştir ı: 

HiSSiNi VERIYO BiR EMRiVAKi OLMUŞ dedi ki: 
- Hava, harp tehdidi bis~i _ Görüşmeler esnasında S~r - Hükumet muhafazakar 

veren bir bava idi. Kabul edı- Samuel Ho~re ile aramızda bır parti adına teklif edilen tadil 
len teklifler Fransız bükume- irtibat eksikliği hasıl olmuştur. kararına iştirak eder. Bu tak-
tinin müzakereye esas olara~ Pazar günü müzakereler hak- ririn metni şudur: 
kabule mütemayil olduğu asgara kmda habersiz kaldık ve sonra MUHAFAZAKAR PARTiNiN 
tekliflerdi. Harbın idamesinden birdenbire, son dakikada, an- TEKLiFi 
ileri gelen tehlike has~bile ~u· laşmanm bir "emrivaki,. oldu- "Kamara seçim manifesto-
rumu o kadar vahim gor· ;unu haber aldık. . sunda bildirilen ve seçmenler 
düm ki bir uılaflll& teşeb- Sesini şiddetlendırerek ilave tarafandan tasvib olunan siya-
büsü yapmak zahmete d~ etti: . saya devam etmesi için hüku-
ğerdi ve İngiliz - Fransız Bu saatta, her an olduğu gı- mete müzaheretini bahşeder.,. 
tesanüdünü bozulmamış tutmak bı' her müşterek harekette B. Chamberlain: 

f'k' l ve k baş kaygımdı. Bu ı ır e. . _ tekrar ederim, müştere en - Siyasamız, işte bu siya-
yalnaı bu fikre dayanarak ılen girişilecek her harekette - ro- sadır, demiştir. Bunun tasvibini 
sürülen telkinler üzerinde an· lümüzü yapmağa hazırız, harp isteriz. 

ulusal saylavlarm disiplinden 
ötürü muhakkaktı. 

Reye geçilince işçi partisinin 
takbih takriri 165 rexe karşı 
397 reyle, yani 232 rey ekse
riyetle red ve muhafazakar 
partinin güven takriri de 165 
reye karşı 390 reyle, yani bu 
defa 225 rey ekseriyetle ka
bul edildi. 

GAZETELERIN 
MÜTALAALARI 

Roma, 20 ( Ö.R ) - Avam 
kamarasında dün akşam ce
reyan eden ıııünakaşaların taf
silatını veren gazeteler bilhas
sa bunları dramatik göster-
mekte ve Haore tarafından 

barış tekliflerinin sebebleri hak
kında verilen izahatı kaydet· 
mektedirler. 

ltalyan gazeteleri B. Baldvin 
tarafından söylenen sözlerde de 
UJuslar sosyetesi teşkilatım ten
sik etmeğe matuf bir ima gör
mekte ve Sosyalist partisinin 
hezimeti üzerinde durduktan 

laşmııtım. tehlı'kesinden çekiniyorsak bu B. Chamberlain'in söylevi çok 
b sonra lngiliz parlamentosu gö-

Paris telkinleri'1iıı ne se ep· korktuğumuzdan veya sa- alkışlandı. Ekseriyet partisi 
l .. mazur go"ru"leb!'-cedini an- d d w 'ld' Sadece kendı'ne güvenini ve birligv ini rüşmelerinden çakan müphemlik • uc •. kındığımız an egı ır. 
latarak eski Dış bakanı planın • lıerket gibi Uluslar Sosye- yeniden bulmuştu. Arhk hüku- hissi, k~odilerine göre. ltalyan 

.. ra d k ·· · - · siyasasmın farikası olan azım ~-fsı'la .. tına gı"rı'•ti' ve soz a - . · k şı'm i gere mete guven reyı verecegı 
... y tesını - gere • . l k l k 
.lnda 'u m!~lahazayı ı'l•·ı· sürdü: h 1 d azıfe - yapılan müdafaa hasabiyle ve sa:-ahat e arşı aştırma ·ta-"' - ileride sul yo un a v -

KAMARA iT AL YANLARA sini yapabilmesi için - _t_u_t· __ d_e_ğ•i•I --f•ak1.a~t_..m ..... uh ... a
1
f•az•a•k•a·r-v_e __ d_ı_rı_ar. 

HAK VERMiŞTi • • • '• a 
- Kamaranın btıyük bir kıs· 8 •• • • k b • •• t • ? 

nıı ltalyanın sömürgelerini ge· uyu ır serguzeş mı e 
niştetmek hakkını kabul et-
ınitti ve fjabeşistanda e~ono: 

:'!kbi~::ta~~~:ıa~le #.::::~ " itiraf edelim ki bu ltalya için 
lngiltere bükümetleri tarafın- ı 
dan resmen tasdik olunmuftU. çok tehlikeli bir iş o ur eee '' 

Bu sözler üzerinde Kamara 

çok sinirlendi ve muhafazakar V d•k S d b• t J t 
sıralarında göze çarpan bir ra· ene 1 arayın a ır op an 1 
hatsızlık hissolunuyordu. 

B. Hoare devam etti: 
HABEŞIST ANIN MAHVOL

MASINDAN ÜRKTÜM 
- Uluslar sosyetesinin ha· 

kikatta yaptığından fazlasını 
yapayileceği ve nihayet Habe
şistamn müstakil bir devlet 
sıfatile tamamen mahvolaca· 
ğı bir dakikanın gelebilece· 
ği fikrile dehşete kapılmış
tım. Bu durumdan korkuyor~~· 
bir harbe nihayet vermek ıçm 

Y ·· kere iki yol vardır: a muza 
yoluyla barış, ya bir tarafın 
teslim olmasiyle barış. Bu har· 
hın müzakere yoluyla ban~ 

d rim ve hıç 
varacağını zanne e . 
sanmam ki ne bir taraf, ne dı· 
ieri teslim olıun. b 

8. Lavalle görüşmelere u 
temel üzerinde giriıtim. Ha: 
.zırlanan teklifler muhakkak kı 
Fransız bükfımetinin görüıme: 
ye mütemayil olduğu asgan 
esastı. Kendi hesabıma, b~ 
eua üzerinde miizakereye gı· 
ritmek bana pek önemli gl· 
ründü ve planın bazı nok~· 
larından duyduğum ikraha ra~· 

bul.. .. esır· 
men, muvakkat ka umu 

gemedim. RDI 
B. BALDVIN iZAHA T VE 

Bundan sonra bafbakan 
B. Baldvin söz almış. ve 

"ddetli al
muhafazakirlaran şı .. ka· 
kıtları arasında kürsuye çı h 1 
rak ilk önce B. Hoare ~a s 
dost sıf atile müdafaa et~ış ve 
kendisine saypını bildirdıkt~n 

. ıı-

P . 2o ( ö.R) - Uluslar 
arıs, b" "d 

sosyetesi makanizması ır mu -
det için faaliyette olmıyaca~br: 
Uzlaşma veya uzlaşma pro1esı 

k .. konusu olmıyacak, 
artı soz . . 
fakat buna karşı, berkı.tele_r~n 
ağırlaştınlması işi de şımdıhk 
ele ahnmıyacaktır. 

" Petit Parisien " durumu 
ö le hulasa ediyor: Arsıulusal 
~:,um şimdi daha a~ ağır ıı1 ö
rünme ktedir. Gerçı [umu an 

ıkmadı. fakat 
barış ortay~ ç b' mü-
barış projesıne karşı u 
tareke gözetildi ~e b!1 da ba-

tarı sayılır bir n~Oc~tK BiR 

SERGÜZEŞT MI? 
u Journal,. cevapsız kalan bir 

soru soruyor: 

E
w yapılan tekliflere 8. 
ger il li . tarafından ver en 

Musao. ~· Her şey veya hiç bir 
cevap. , hulasa edilebPine 
şey!., dıye. A upada kimsenin 
bu berşeyı . v;e.,' belli değil 
k~b~I e=~k ~rglzeşt mi? 
m~dı:?edeu!. ki bu ltalya için 
ltıre . . olur 
tehlikeli bır ıı A'L" TINLARI 

ITALYANIN 
TÜKENiYOR . 

u Echo de Parit., ufukt8: hıç 
bir Umid belirdiğini . g.ö~ıyo .. r. 

"Heftalardanberi ıyı ~ır ha· 
dise bekleniyordu. Dır . şey 

H b hareketlerı ve 
b!:ıd~~leri ~r eğer hiç ~ir dip· 

. hareketi araya gırmeue, 
)oması 'b' görünmiyor. 
ki girecekongıaltın mevcudunu 
lta!yanın s 
tüketecektir. 

Mollada demirli b11/1111an /nf!iliz Jilosu (boşta/ti !(en E/izabtf. zuh/lSldır) 
"FAKAT ITAL YA INGIL- ltalyayı ilk madde ithalatını 

TEREYE SALDIRIRSA azaltmağa mecbur eden du~ 
NE OLACAK?" hasebile bu içtima özel bir 

"Petit Jurnal,, umumi mey- ehemmiyet kesbetmiştir. 
dan siyasası dediği usulü ten- ltalyan maden araştırmalan-
kid ederek diyor ki: nı geliştirmek ve kolaylaıtır-

Kaide, her siyasanın önce mak için bir . çok teklifler ya-
il ili taraflara gösterilmesini pılmıtt.ır. !tl!tılm~~te olan ma-
e~reder. Paris anlaşmasının denlerın ıstıhsalati de arttan-
sonsuzluj'u yeni diplomasi me- lacakhr. • • • 
tödlerinin tesirsizlığini bir defa 
daha is bat etmiştir. 

ltalya. şaşırmış hald!ki Av· 
rup.ıdan tecerrüd ettıkçe, o 
niıbettde daha büyük bir harb 
tehlikesi temsil eder. 

VENEDIK SARAYINDA 
BiR TOPLANTI 

Roma, 20 (Ô,R) - Sana~i
ciler konfederasyonu Venedık 
sarayında B. Mussolini baıkan
hiında bir toplanb yapllllfbr. 

J apon müfrezesi 
Mongollere hücum etti 

Londra, 20 ( Ô.8 ) - Man
çuri ve Moniolistan hudüdun· 
da kanlı hidiseler oldu. Beı 
mitralyözle milcehhez bir Ja· 
pon müfrezesi bir Mongol kara
kolunu çevirdi. Monıoller bir 
kaç yaralı ve ölü vererek çe· 
kildiler. By tecavüz büyük he
yecan uyandırcla. 

----------.......... .-.~...-----------
Sabık Cumur başkanı B. Masarik'e 

Lami şatosu hediye edildi 

!JaJ Masank 
Prag, 20 (Ö.R) - Hükumet gah olarak Lami şatosu veril· 

Saylavlar odasına verilec.ek mektedir ve Cumur başkam 
aşağıdaki kanun projesini ha- sıfatile aldığı maaş da muha· 
zırlamıştır: faza olunacaktır. 

"Çekoslovak Cumhuriyetinin Prag, 20 (Ö.R) - Dışbakan• 
birinci başkanı B. Masarik lağım idareye memur olan bq 
devletin ilk kurtarıcısı ve ko- bakan B. Milan Hodzo, d .. 
rucusu sıffatile ulusun minnet- bakanı B. Kamil Kolitas' 
darhğana hak kazanmışhr . ., kabul ederek 8. Benesin ba-

Kanun aşağıdaki hükümleri kanhğt zamanında yapdığı baı 
ihtiva ediyor : bakanlık vazifesinde kendisini 

Başbakan Masarike ikamet- ibka etmiştir. 

Fransız gazeteleri neler yazıyor 

B. ~aval C. başkanına 
Durumu izah etti 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. Lava) devrilse bile Fransa onun 

Siyasasını inkar etmiyecek 
Paris 20 (Ö. R) - "İntran

sigeant ,, gazetesi yazıyor : Sir 
Samuel Hoare'in söylevinde 
bir cümle her şeyi izah eder. 
" Her taraftan petrol ambar
gosu ltalyanın süel bir bergite 
ve bir harp hareketi gibi te
lakki edeceğine dair haberler 
geliyordu. " 

Bunun karşısında harp teh
likesini izale için hasım tarafa 
yaklaşmaktan baıka ne yapıla
bilirdi? lngiliz kamoyu hakanın 
hareketini red ve inkar etti. 

FRANSA LAV ALIN SiY A
SASINI İNKAR ETMIYECEK 
Fakat B. LavaJ parlamento

da devrilse bile Fransa onun 
siyasasını inkir etmiyecektir. 
Çünkü Fransada kimse ne 
ltalyaya, ne kimseye karşı harp 
istemez . Bu itibrla La
valın kararı ulusun isteğini 
temsil eder."Journal de Rouen,, 
soruyor: Avrupa yeni tehlike-
lere sürüklenecek mi ? Biricik 
ümit Baldvin gibi itidal 
sahiplerinin tavsiyelerine lngil
terenin tabi olacağı, uluslar 
sosyetesinin soukkanhlığını mu
hafaza edeceği, hele bay Mus-
solininin Paris tekliflerini ka
yıtla bile olsa hemen kabul 
etmemekle işlediği hatayı anla
yarak bir daha tekrar etmiye
cektir. 

FRANSANIN llURUMU 
NAZiKTiR 

"Oepech& de Brest" sir Sa
muel Hoara'nın istifasından 
sonra Fransada da durumun 
naıik olduğunu ve menşei ya
bancı memleketlerde olan bir 
buhran çıkmuının ve Mosko
vanın Arsıulusal siyasada ha-

kem mevkiine geçmesinin 
teessüfe şayan olacağını ya
zıyor. 

INGIL TERENiN DURUMU 
FRANSAYA DERS OLMALI 

"Debots., gazetesi B.Lavalm 
iş başında kalmasını muhtemel 
görerek diyor ki: 

Avam kamarasında veya 
Ulmdar Sosyetesindeki fırtına 
bütçe muvazenesi ve frangı 
korumak zaruretini Fransaya 
unutturmamalıdır. 

"Norvelliste de Lyon" artık 
uzlaştırmanın bahis konusu ola· 
mıyacagını ve tehlike kart1• 
sın da bütün F ransızlann bır
leşmeleri gerektiğini yazıyor. 

Paris, 20 (Ö.R) - B. Laval 
sabah 8, 1 S de Cenevredea 
g~ldi ve bir çok hakanlar ta• 
rafından karşılandı. Ayni trenle 
lngiliz bakam B. Eden de gel
miş ve lngiliz büyük elçisi ta
rafından karşılanmıştır. lspan• 
yol delegesi B. de Modoriago 
da 8,15 de gelmiştir. 8. Eden 
saat 10,30 da Londraya hare• 
ket etmiştir. 

B. LAV AL CUMHUR BAŞ
KANINA iZAHAT VERDi 
Paris 20 ( Ö. R) - 8. ı.a .. 

val Apartmanında kısa bir müd· 
det istirahattan sonra saat on
da dış bakanlığına gitmiı ve 
SU bakanı bay Fabry yi kabul 
etmiştir. Seat 11,45 te B. La-
val Elize sarayına giderek Ar
sıulusal durum hakkında cum
hur başkanı 8. Lebruo' e iza-

..hat vermiştir. 
B. Laval öğleden sonra it.al· 

ya elçisi 8. Cruttiyi kabul et• 
mittir. 

..... 1 ..... 

Cenevrede bir suikasd 

Harp ölüleri anıhnı 
dinamitle uçuracaklardı 

Cenevre 20 (Ô.R) - Bu sabah, Cenevrede Uluslar sosyetai 
sarayının yakınınde Mon Repo parkında bulunan Harp ölüleri 
anıtına karıı bir suikasd yapılmııtır. Kim oldukları bilinmiyea 
kimseler anıb dinamitle uçurmağa kalkmıılar, fakat ancak isti
nat duvannı hasara uğratabilmişlerdir. ilk tahkikata göre · 
objektör de konsiyansın mahkum edilmesine brtı aaıb milita• 
ri.st.leriD lıaarladıklan bir intikam hareketidir. 
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PARDAYANLAR 
- 57 - YAZAN : Mlfel Zevako 

Yalan söylemek ne fena... Onu 
Da ne kadar seviyorum. 

- Bu ev kimindir? 
- Reisimiz Amiral Kolini 

nio dir. 
Bu konuşmalardan hakikaten 

Alis çok müteessir oldu. ürktü 
sarardı, başını salladı. Kont 
derhal: 

.ı... Amirahn evine de gitmek 
istemiyor musun? 

Diye sordu. Alis bundan 
iizülmüt gibi gözlerini kapadı. 
Hakikaten müthiş bir azabın 
teıirile kıvranıyordu. Şimdi yal
DiZ birfey düşünüyordu. Bir 
saat kadar yalnız ka1mak, ken
tli kendiae düşünmek, felake
tinin derecesini takdir etmek, 
yeni bir yalan uydurmak ... 

- Pek yorgunum, ne söyle· 
diğimin farkında olamıyorum. 

Dedi. Kont ise : 
- Bu heyecanlar sana ziya

de ıstırap veriyor. Oh Alis, 
lteDim talisiz meleğim.Bu ısbra
.INah sana saadetle uoutturaca-
juD. 

- Birtey değil... Şu ateşin 
ı.Ufl .. da gözünün önünde bir 
az uyayabilsem biitin yorğun-
1.ium aidecektir sanıyorum. 

He•en •ykudan gizleri kapa
.,._. gibi batım ar
bya ejdi. Kont dö Maryan 
ayakl.amn ucuaa buarak otel
eiden bir iki yaabkla bir yor
pn i.temete gitti. 

Y a.tıldan sevgilisinin batının 
altma koyub yorganı da üze-• 
ıiM Mtllden sonra rahat 
...Ut llJDmUIDı temenni etti. 
ltudlli de masaya dayanarak 
.... -- ...pw.e dikti. 

H... Jamtoman bir teY 
i9teyib istemediğini sordu. Ha· 
•n kapısını kapadı, uyumağa 
pti. 

içeride, dıpnda deria Wr 
aeuizlik Yardı. Herkes ve her 
teY uyuyordu. Yalnız Deoda 
•1f8nhsını bekliyordu. 

Aliı çok müşkül bir durum
da idi. Kon d& Mariyağı çıldı
rasıya ae•diti için ona karp 
fena bir kız olduğunu söyle
mektense ölmeyi tercih edi
yordu. 

Katerin Dömdiçinin oğlu olan 
Deoda ise bütün varlığını Jan 
Dalbre"e vakfetmişti. 

Aliı ise Jan Dalybrenin vücu
dunu ortadan kaldırmak istiyen 
Katerin Dömdiçinin hafiyesi 
bu unuyordu. Yalnız arada bir 
fark vu; Deoda Alisin bu 
maksadına bilmediği halde Alis 
Jan Dalbrenin casusu olan bu 
•damaa her fikrine vakıftı. 

!tte Alis böyle derin difit\· 
celer pqinde zihnini bozarak 

• p-ı ~on bu iki neticeye var•-
l >rdu. 

rak incelemelerde bulunuyordu. 
intihar etmek bek kolay bir 
teydi. Fakat bununla müthiş 
bir rezalett"!n kurtulabilirdi. 
Lakin aşkından nasıl vazgeçer
di. Çünkü seviyordu.muhabbetten 
aşkından, Daodadan aynlmak 
çok zordu, Genç ve güzel ol
duğu icin de ölmek istemiyordu. 

Yatayacak olursa, Deodayı 
Pariaten uzağa gitürebilirdi. 
Kraliçe Katerinin tahakkümün
den kurtarmağa çahıacakb. 

Bu esnada Deoda kızı öyle 
beyecanh 2ördü ki, düşmek 
üzere bulunan yorganı tekrar 
üzerine koydu. Endişe i!e bir 
elini tuttu. Bu el buz gibi 
donmutdu. Uyku içinde imiş 
gibi Alis de yavaı yavaş elini 
çekdi. Hafiye kız şu kararı 
verdi. 

Bir müddet için Deoda' dan 
uzaklaşmak ve bunun için de 
bir sebeb uydurmak, Katerin
in yanına giderek beklemek 
Katerin'den tamamiJe aynldık
dan sonra da kontu bulmak ve 
onun ile birlikde uzaklara 
aitmek. 

Likin bu müddet zarfında 
pyet Kont Navar kraliçesini 
tekrar görüne, şayet kraliçe 
ena her ıeyi anlatırsa: 

Deoda auaar •e bir ıey sor
mau., niçin Jan Dalire haki
kati oldvğu gibi s6yliyecek; 
bununla beraber kontun Navar 
kraliçesine kendisinden bahs 
açılmuına meydan vermemek 
içia ller halde bir sebep uy
durmak llzım. 

Ba Mullte&f dlfbcelerden 
aonra yapllacak iş yalnız aynl-

mak için bir sebep bulmak lazım 
dı fakat bu ayrıhşın uzamasına 
lüzum varmıydı? Hayır bundan 
bir fayda değil, bir tehlike 
olabilirdi. O.un için arasıra 
kontu görmek icap ediyordu. 

Şayet bir giln de o da ken
diıiae arbk ıenin alçakhğını 

tama•ile &trenclim dene ... O 
•akıt iDtihar ederek rezaletten, 
felaketten, hakaretten, nefret
ten, herteyden kurtulmak za. 
manı gelecekti. 

ı,te, cesur güzel kadının bu 
gece dtiıündüğü ve verdiği 
karar bundan ibaretti. 

Hafiye kız uyan1r gibi g&z.
lerini açhğı zaman ortalık ağar-
mağ a başlamııh.Kont de Marin 
yaka bakarak gülümsedi. Bu 
gülüıte çok derin bir muhabbet 
hiui gizlenmişti. 

De6kanl. heyecan içinde: 
- itte lllnceye kadar unu

ta1D1yacağım bir gece ••. 
Dedi. 
- Ben de asla unutmıyaca-

.utihar etmek, ya11.11mak. w 
r- gım. 

Bu son karar üzerinde dura- Sonu l'ar -
................. "············· .. ····················································• 

Dün ~ece bir vapur 
istimdad işareti verdi 

Bir Yunan vapurunun çakalburnunda 
karaya oturduğu anlaşıldı 

Dün gece saat 21 sulannda ı tonluk lyonyon adlı bir Yunan 
iz.mir limanı içinde bir vapurun tüccar vapuru olduğu ve lzmire 
;stimdat düdükleri ç~lması kasaphk hayvan almak için 
heyecan uyandırmışbr. istimdat gelmekte olduğu anlaşılmıttır. 
düd~lderini ~lk önce. d~yan Vapur kaleyi geçmiı; Çakal 
denız merkezı başkomıserı bay b .. .. d ·k· kula1- suda . . urunu onun e ı ı ,. Faik derhal emmyet d11ektör- ,_ t 

' . .. &uma oturmuş ur. 
luğiin& haberdar etmış, ote _ _ . 
taraftan da liman şirketine Dun gece gosterilen büt6n 
aıd bir romorkörle istimdad gayretlere rağmen vapur yüz-
eden npurun imdadına kot· dürülememittir. Vapurda 18 
muttw. tayfa mevcuttur. Durumu teh-

Jstimtlad eden · vaDurun 309 likesizdir. 

Yarınki maçlar 
Bu haftanın en mühim karşılaşmasını 

K.S.K. - Göztepe yapacaktır 
• Y ann lik maçlarına devam 
edilecektir. Bu maçlar ile fi
kistürün altıncı hafta maçlarını 
yapmıt oluyoruz. 

Y armki programda en mü· 
him ve ıampiyona üzerinde 
müessir olabilecek yalnız bir 
tek maç vardır. K. S. K - Göz.
tepe karıılaıması. 

Bu maç ile geçen senenin 
llçüncüsü G6zepe ilk çetin kar
ıılaımaıını • yapıyor. Belki bu 
maç ile pmpiyonadaki derece
sini atağı yukarı tahmin et-
mek kabil olmıyacakbr. J:akat 
nede olsa bu seneki kuvveti 
hakkında bir fikir edinmek 
kabil olacağına kiyas ediyoruz. 

Çilnkü Karııyaka Altay ve 
Ye lımirıpor gibi en kuvvetli 
glrilnen takımlara karıı oyna
mış ve birisinde mağlub ol
makla beraber ikincisini ka
zanmakla vaziyetini kurtarmıı 
ve kavYetini iıbat etmiştir. 

Bu itibarla yannkı maç iki 
kuvvetli rakib için bir deneme 
olabilir. Mesela G6ztepenin bu 
maçı kaz.anması gelecek için 
iyi ümitler uyandirabileceği 
gibi mağlüp bir Karşıyaka ta
kımının da birinci devre birin· 
ciliğinden kat'iyen uzaklaşması 
demek olacaktır. 

BURNOVA-ŞARKSPOR 
Gftnln ilk maçmı yapacak 

olan bu iki takımın karıılas
masına ğelince: 

Liklere ilk ·defa olarak 
bu sene girmit olan Bor
nova 'hlar bugün ilk defa 
olarak ikinci plandaki bir 
takım ile yani tam denkleri 
ile çarpıtacaklardır. Bu sene 
en zaif olarak g&rünen Şark
sporun kartııında Bomovanın 
alacağı netice cidden meraka de
ğer.iz.mirin spor tarihinde birçok 
tecrübeleri ve muvaff akıyetleri 
olan Şarkıporlulann bu genç ta
kımımız karş,11nda iyi bir ne
tice almak için çok çalıtmak 
mecburiyetinde kalacaklan fÜp
heıiz.dir. 

ALTA Y-DEMIRSPOR 
Şampiyonada en eyi durum

da olan Altay bugün Demir
sporun genç ve enerjik takımı 
ile karıılaııyor. Demirsporlular 
•imdiye kadar kuvvetli ta 
kamlarla yapbklar1 maçlan 
büyük farklarla kaybetmitler
dir. Buna rağmen biz bu takı-
mm enerjisini ve çalıtkanlığını 
takdir edenlerdeniz. Ve emi
niz ki Buca ve Bornova ile 
yapacaklan karıılaımalar bi
rinci plandaki takımlann arasın
daki maçlar gibi güzel ve he
yecanla olacaktır. Bunun içindir 
ki, bugün de onlardan bir 
galibiyet bek~ememekle bera
ber iyi bir oyun düıünüyoruz. 

Dünya borsalarında 
Ulusal ürünlerimizin sabşları 

Hakkında haberler 
18-12-35 de 4 crown 1 lib. pefİn 57 bet 

Londra bonasmda ilzllm: Türk petin 62 alh pefİn 57 yedi 
mala No. 7 pefİn 36-43 sekiz peıin 70 tilindir. 
Yadeli 28-38 Yunan üzümleri Hamburg borsa11nda: Tih'lr 
Kandiye No. 3 Peşin 40-59 incirleri extrİHİma vadeli 24-2' 
d6rt vadeli 29-44 Kaliforniya rh. genuin peıin 14 T. lirasa. 
üziimleri tomson peıin 36 va- PAMUK 
deli 24 natlirel petin 38 vadeli Liverpool honasmda: Ame-
26 Avusturya üzümleri yeni rika k.evvel 6,19 mart 18 ma• 
mal 42-50 lran üzümleri peşin yıs 13 temmuz 09 Mısır Saka-
27-36 Yadeli 16-23 tilindir. laridiı k.evvel 8.94 tubat 65 

Hamburg borasında: T&rk mayıs 47 ağa.tos 35 Upper k. 
&z&mleri No 7 pefİn 14.S tekiz evvel 9.34 tubat 34 m&)'ll 30 
petin 15, dokuz peşin 16 T. temmuz 25. 
lirası. Yunan &zümleri Kandiye Nevyork bona11nda: K.enel 
No 3 peıin 15·32 fi. Kalifor- 1.43 sa 10-55 fiyab ıubat 42 
niya üziimleri natiirel peşin mayıs 15. 
5,85 dolar, · ıran üzümleri pefİn lskenderiye boriasmda: f .ı.f 
33-38 tilindir. k.sani 15.99 mart 15.48 .. ,.. 

iNCiR: tS.25 temmuz 15.07 T.aaai 
Londra bonasmda: genuin 14.86 f. g. f. atmoni k.enel 

natlrel petin 33 •adeli 22 ekı· 13.41 ıubat 13.26 nisan 13.29 
tra petha 35 vadeli 24 skeleton laaziran 12.93 T.eYYel 12.S:Wlr. ......... 
Mersinde 7.ahıta haberleri: 

Kere• ltırslZları 
Şlkrl Kaya bulYannda Yu

suf otlu Sabri Ye Cemil otla -···· Hinterland sergis 
Merain - Meninde bir Hin

terland lrtinleri seraisi açaJ.. 
.... için Tiirkofisçe hemi 
tqeblaa.lere ıeçilmiı Ye Eke-

-aomi bakanhğma milracaat edil
. mitti. Haber alcbiunıza gire 
bakanhk bu dileği taıvib etmit 
oldupclaa Meniade bir ko
mite kurularak hemen hazarlak
lara bq)anauktır. 

Memleketimizde ilk defa ola
rak geniı bir Hinterlanda teı
mil edilen ür&n sergisine An
talya Konya Kayseriden iti
baren orta Anadolu ve cenub 
illerimiz tamamen iştirak ede
cektir. 

iki yıl önce Dörtyol Antal
yadan itibaren portakal yetit· 
tiren yerlerin iştirlkile bir por
takal sergisi açılmıt ve bu çok 
inemli iıe bir adım ahlmışb. 
Bu yal T&rkofisin öncilüğile 
daha trenie bir ....... tte baa• 

-lbralaim, Omid kereste fabri
kuana aid Ye açıkta daraa 
otua parça kereateyi çalmıı
larsa da tatalmaflUdır. . 

HırslZlık 
Malbzlarda bir barakada 

randevuculuk yapbğa girillerek 
yakalanan •e ceza evinde bu· 
lnnmakta olan Ali Ç&YUfUD 
barakasana bir hırsız girmif 
bir kaç parça efYasmı çalmıtfır. 

Kız kaçıranlar 
Pınar baıında oturan Hüse

yin oğlu Beıir ile Hasan oğlu 
Mükerrem ıoför Yunusun idare 
ettiği otomobille lsmail kızı 
MuhJiseyi lzmire kaçırmışlardır. 
Fiiller zabıtaca tutulmuıtur. 

•••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b&ttin Hinterland üriinlerine 
teşmil edilmesi Mersinde oldu
;u gibi tüpheaizki komtu iller
de de memnuniyetle karpla
aacak Ye tiretmenler ıe•e ae
we _.ak mecelderdir. 

-· 
aı Klnunuevvat ıaas 

Bir garibe 
·-·-· -1 

Başlı başma garip bir hadise ' 
olan .. Davidson" ın geçirdiği 
dimağ kanııklığı uwade" in 
bu hastalık hakkında verdiği 
izahatla, daha dikkate değer 
bir mahiyet aldı. Bu izahatı 
gerçek diye kabul edince, in
aan, bilinıniyen ilimlerle temasa 
gimıeği mümkün görmeğe baş
lıyor. Dünyanın öbür taraflann
da yaşamak ihtimallerine yer 
veriyor, ~izli gözlerin kendisini 
a-C>zlediği vehmine kapılıyor. 

- Aman yarabbi, kim var 
orada? 

- Benim acanım ! Hay Al
lah müstakını versin, ne olu
yorsun yahu? 

Cevap verdiğimi iıidince p-
14l&dı. Gözleri. 

- Nasıl anlatayım bilmem -
adeta benim vücudümün arasın
dan geçerek, benden ileriye 
bakıyordu. Bana değil, kendi 
kendine hitap ederek konuş
mağa başladı. 

Endüıtri tatbikat mektebin
de idik .. Daidvon" b&yük labu
ratuvarda yalnız baıına çalıtı
yordu. Ben yanındaki küçük 
odada bazı notlar hazırlamakla 
meıguldüm. Dıtanda devamlı 
İfİdileb g6k ğiriiltlleri beni 
fena halde rahatllz ediyordu. 

Müthiı bir glrleme daha 
oldu. Hemen arkasından, labo
ratuvardan doğru bir cam tan· 
ıırtıaı itidir gibi oldum. Yazı
mı bırakdım ve dinledim. Bir 
müddet, yağan dolunun, damın 
oluklu saçlan &zerinde çıkar
dığı takırdıdan bqka ses iti· 
demedim. Sonra bir a-ürfiltü 
daha oldu. Bu sefer flipbe 
edilemezdi. Masanın lzerinden 
yere ağır bir daim dilpneıia

den çıkan bir ıea. Derhal ye
rimden kalkbm, bByük labora
tuvara giden kapıyı açdam. 

.. Davidson ,. odanın orta
sında, gizleri kamqmıt gibi 
sallanıyor, acayib bir gll&fle 
gülüyordu. Evveli sarhot aan
dım. Beni görmtıyor ıibiydi. 
Ajır ajlr eliai mabyor, tereci .. 
dldll hareketlerle, karf111Ddakİ 
mevhum birfeyi yakalamata 
pllfıyorda: 

- Garib ıeyl Ne oluyor? 
Dedi ve aYUCmU ıizJeriae 
yaldqbrarak bir kafir --. 
nrdu. Soma a,.ıdarmı aaD· 

ki bir yere yaplfllllf da 
kartannak i9tlyorm.. gibi, te
ker teker kaldırarak ,.ar 
pbi hareketler yapb. 

- DaYidlaal. DIJ•, laap. 
mm, ae ola70'1D? Saimi ifi
dince Jla' 1 bua dindi; 
g6zleriJe beai .,.dı. Fakat laa-

liad• .,... .... - ..... 
flllyonla. 

- Dalplar ... Bir de •eml, 
dedi. Ba .. •e.ııo..,... -
sine benziyor •.• 

Sonra avazı çıkbğı kadar 
bağırarak baaa aealendi: 

- Heyi •BeJloyı,. 1 
Alay ediyor zannettim. Fa

kat ayaklannın dibinde labura
hlYann en iyi elektrometr ale
tinin lunklamu girince: 

- Ne yapay_.._ Alala 
A1kma? Elcktrometri ki ... ı ... ı 
Dedim. 

...:.. Yine .. BeUovı,. ın HIİ. 

Ellerim tutmuyor - ... ~ 
olmazsa de.tlanm , .... da 
imifl Ne taraftasm •BeJloyı"? 

Birdenbire, sallanarak Naa 
dotna yirldti : 

- Tere yatdan lul f_eker 
pbi rahat Jlrlnlyor, dedi. Ye 
tam bqamdaki maaaya prpb, 
irkildi. 

- Bak bu tere yajı deiil 
ifle 1 
Korkmağa batJadam ; 
- " Davidaon " ne oluyor

ıan rica ederim? 
Dlrt tarafına bakındı : 

- Bu muhakkak "Bellows"ın 
seli... Niçin meydana çıkmı· 
yorsun? 

Gözlerinin birdenbire kör ol- · 
duğuna hükmettim. Muanm 
yanmclan dolaşarak, kolunu 
tuttum. 

Birden geri saçradı. Çehresi 
korkudan detifmit bir halde 
mW.faa Yuiyeti ·alda. 

- Burada... Güpegündüz ..• 
lssız sahilde... Hiç saklanacak 
yer de yok ... 

Korkak korkak etrafına ba
lundı : 

- Kaçmalı ! Dedi. 
Ve birdenbire a-eri dönerek, 

batı ileride, büyük elektrik 
miknatisine doğru koştu; oraya 
fiddetle çarptı. Omuzunda •e 
çenesinde müthit bere gözllkii
yordu, bir adım geri çekildi; 
ağlar gibi bir sesi~ : 

- Aman Allahım, bana bir 
ıey oluyorf 
Sağ elini, elektrik nakli mik-~ 

natise çarpbğı noktaya sol ko
lunu basbrmıt, b&tün viicudu 
&rpertiler içinde, korkudan sap 
1&n bir halde; ayakta duru
yordu. 

Bu eefer mütee11ir olmuf ve 
oldukça korkmuttıuiı: 

_ .. Davidson" korkma, metin 
ol, dedim. 

Sesimi duyunca yine titredi, 
fakat deminki kadar değil. Ea 
son söylediğim cümleyi kabil 
olduğu kadar metanetimi mu
hafaza ederek ve yazıh suret· 
te tekrar ettim. 

- Betıo., aen mimin? Dedi. 
- Tabii benim görmüyor 

mU1n? 
- Kendimi bile g6rmüyo

rum, neredeyiz kuzum? 
- Burada, laburatvardal 
Elini alnına götüdü; ıaıkın 

tatkın: 
- Laburatiivarda mı? Dedi. 

Evet habrbyorum, gök gürle-
yinceye kadar laburatuvarda 
idim. fakat timdi beni orada 
bulana aşkolsun! 

Bu gemi nedir? 
- Gemi falan yok dostum, 

aldını ba .. na topla! 
Ağır ağır sözüne devam 

etti: 
- Gemi yok ha! Galiba 

Galiba ikimiz de lldilk. Fakat 
.tuhaf tey, hAli vücudum var
mıt gibi biuediyorum. Alıtku
lık olsa gerek. Zannederim 

. yıldırım biltün liburatuvan 
harap etti. 
_ - Saçmalam_a .. Davidaon" •• 
.Ölmedik yqayonun, Uburata
. vardaaın. Etrafındaki eı,aj. 
yerlere deYinaekle m~ 
Biraz eYYel elektrometri lo~ 
.. Boyce" ıeldiii zaman • • 
ce•ap vereceksin bakaW.. , 

l 

Gizlerini kU11mda bir aok· 
taya dikere~ dinler gibi yapb, 
aoara: 

- - Galiba ujlr oldum. Bir 
top abldı, dumanını gird...., 
glrillt&aünü işidemiyorum. 

Ellini tekrar koluaa dokun
durdum, yİDe ürperdi; fakat 
biraz evvelki kadar fazla 
ilrkmedi. 

- Vücutlanmız görilnmez 
bir bale geldi galiba dedi. Bak 
ıimdi burundan bir gemi daha 
göründü. Maamafih bu da tabii 
eski hayatımıza benziyor ... Sa
de iklim baıkaf 

Kolunu silkerek : 
- .. Davidson" oyan ! diye 

bağırdım. 
••• 
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Haptman 
t4 Son kftnunda elektrik 
sandallyeslne oturacak 

Nevyork, ( News of th~ 
World ) - Meşhur tayyarecı 
lindbergin çocuğunu öldürmek 
le suçlu Bruno Ricbard Hapt
ınan 'm idam hükmü kat'iyet 
kesbetmiştir. Soçlu 14 Kinun
sanide, Tren ton hapsanesinde 
elektrik sandaliyesine oturtu
larak cinayetinin cezasını çeke
cektir. 

Haptman'ı müdafaa eden av
katı, onun ölüm kararının kat
iyet kesbettiği haberini büyük 
bir souk kanlılıkla karştladığını 
ve daima manalı bir sükut 
muhafaza ettiğini söylemekte
dir. Haptman'm affı için son 
bir teşebbüs daha yapılacaktır. 

Boks şoıııpiyonu 
Dünya orta sıklet boks şam· 

piyonu Fransız Marcel lhill 32 
Yaşana girmek üzeredir. Hün~z 
kendisi mağliib edecek rakıb 
çıkmadığı için mesleğine devam 
ettiğini, istikbalde boks mene
jeri olmak tasavvurunda oldu
ğunu söylemiştir. 

rzz:r.7..7..7Z7J.Y..:Z. rz7..z;qz:r/7Z'L.ı ' 

Borsa Haberleri 
Dun Borsada 

Yapllan Sat.şiar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

225,5 S Süleyman 
167 Alyotı birad 
il 1 H Alberti 13 37 
tos H Alyoti 13 50 
102 Beşikçi z bira 13 50 
66 Y l Talat 12 
64 T rif Debbas 11 50 
62 Manisa B koo 11 25 
51 Ho z Ahmed 11 75 
47 Albayrak tica 13 75 
11 M J Taranto 14 

9 Kaptan l\fosta 14 
8 S Celardin 13 

1028,S Y e.kün 
'472036 E ki satış 
•47l064,5 Umumi satış 

Za ıre 
Çu. Cinsi f iat 

600 Buğday 7 50 
28 Arpa 4 62,5 
59 Çavdar 5 37,5 

3500 Pamu çek 2 65 
22ı Pamuk B 40 50 
l ut k 420 

8 37.4 
4 62,S 
5 37,5 
2 65 

44 
540 

ara ·yasası 
20-12-1935 

Al ş Satıl 
50 15 50 75 

618 50 621 50 
n 8 30 

·· Fr. frangı 8 28 
79 50 

Dolar 79 75 
21 25 

~efgn 21 iO 
10 26 

ltaly n lireti 10 12 
40 87 j 

Isvı re F ran. 40 62 
85 25 f 

Florin 5 5 27 1 
Kr. Çe o Io. 5 

3
24
5 23 62 

Av tr. Ş"lioi 23 
l başa

girdi. Lafcırd,ya baş ar 
nıaz uoavidson,, haykırdı'): .. 

"B de o muş ı - Vay oce,, 
ha? o ur ey değil! "D _ 

Alelacele işi an ttnn • fi~ · 
vidson tın bir nevi "sayır -

" 1 du·unu nıenam halinde bu un g 1 . '' der ha 
ızah ettim. "Boyce,, 

·alakadar oldu. Arkadaşımızı 
hu fevkalade vaziyetten çıkar· 
nıak için ne yapmak lazımsa 
Yaptık. Suallerimize cevap ver-

• di, kendisi bize bazı sual~~ 
sordu. Fakat bütün dikkatint 

h 1• basret
o sahil ve genıi a ıne 
ıniş 'b' d' Sözlerinin arasında 

gı ıy ı. 'd elken-
ınütemadiyen geını en, Y 
d . d Bu karan

en bahsedıyor u. b.. le 
hk laboratuvarda onun, oy . 
gemilerden falan bahsetnı~sı 
insanda tarif edilmez garip hıs-

> 

Bıçak taşıyanlar 

Kemerde Lale sokağında 
Turgutlu mahalle bekçilerinden 

Hüseyinde bir tabanca, ikinci 

Beyler sokağında mücellitte bir 

ustura, Şehitler caddesinde 

Samide bir bıçak bulunmuştur. 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey-
ler sokağı 65 Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram-u:ı T cad

desi No. 596 Tel. 2545 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan ma~a her gün 

dörtten sonra ikinci BeJ 1er 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

A~ et 
ALATAŞ 

M 
.Adres - Bey er N um~n 

Zade sokağı Ahenk mat-

baası yanında. 
23 Numara: 

Telefon: 343l1 
(229) 

ızmir Beledlyeslnden: 
Dört bin yedi yüz kırk beş 

lira bedeli muhaınmenli Salih 

dede parkile Karakapı cadde

sinden Melez deresine kadar . 

yapılacak 570 metre uzun u

ğunda kanalizasyon işi baş sek

reterlikteki keşif ve sartname 

veçhile 3/1/936 cuma günü 

saatı ıonda açık eksiltme ile 

ihale edilecektır. . 
1 tirak içıtı üç yüz elh altı 

l
. l k teminat inakl:>uzu veya 
ıra ı • 

b 
ka temmat mektubu ıle 

an . 
• 1 l en gdn ve saatte konııssoy en 

yona gelinir. 
ıs~ 21. 24. 26 4023 (3636) 

, - Beher metre murabbaı 
iki liradan üçyüz elli ik~ on 

d
. etre murabbamdakı alt-

ye ı m 174 
beş adanan 172. 173, 

mış d" - d .. rt 
sayJh arsalarının y~ ~ yoz . o 
. · dört kuruş muham-

hra otuz k b delle satışı başse re-
ınen e bil 

rkteki şartname veç e 
te; ı 936 Sah günü saat onaa 
7- - artırma ile ~dilecektır. 
açı.k k 'çin elli üç lıralık ınu
Iştıra ı b a 

kkat teminat ınak uzu ve! 
va . t mektubu ıle 
banka tem~a ve saatta ko

.. yJenen gun 
so ı· . 

. yona ge ıntr. 4 
ınas 21--25--31--

ler uyandırıyordu. 
~ .. dürlüğünden : d osu pazarlıkla 

İzmir inhisarlar başaıu . e alt fişenk ep · t t 18 
K d ki dairemız 2 kkat temına 

okluca civarın a . d li 1564.7 ınuva 1 • a girmek 
t~ınir ettirilece~tir. Keşıf bevee keşfi görmek ve !1a~:[oıgümüzdeki 
lıradır.lsteklilerın şartname dörtle beşmudu g ( ) 
için 24-12-35 Salı ~ünü saat n-22 4038 

~ENi ASIR 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
.MÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahahn

dan dönmüştür. Hasta1arını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

...... 1 .. m;;:.~O (S.7) (3601) 

Göz Tabibi 
Isına il 

l. kg .. n z 
Merkez hastanesi göz has

talıkları mutahassısı Fransa
mn Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şe:rbetci karşısın-
da No. 18 (3607) 

-tuı~~.~~.J~~l.11~1.~~~~l!~~~f! .. ~.~11:~ .... ~~ .. ~ ... ~.-· 
-t lzmir Osmanlı bankasından: 3-

Par• biriktirme düşüncesinin gelişimine yardım 
etmek arzusunda bulunan 

S2 .... www '7'.7"".;mrr..o7.Y.7.7~r.MI! 

osıvı:.A.N9LI 
sB.A.~:EC.A.SI 
1906 senesinde kurmuş olduğu KÖM~ARA usulünü 
tekrar yürütmeğe başladığını sayın halka bildirir. 

Bu iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 

OSMANLI BANKASI ~~şr:1~M~ı::aş 

Dünya, g.ünün en son haberle
rini hekJiyor. Herkes ınakine 
başında uzaklardan gelecek 
haberleri bekliyor. 

~936 l\iodt'li 

-~ cu -c: ~ :s :s 
..c :s cu c: 

Vl - :s 
o 

TELEFUNKEN 

5811118 7 

He.-fiyata satış 
Y okuluk dolayısile acele 

müzayede ile satış önümllzdeki 
Pazar günü yani Kanunuevvelin 
22 ci günü sabahleyin alafran){a 
saat on buçukta Alsancak Şe
rafettin bey caddesinde 76 
numarada maruf bi" aileye ait 
lzmirde emsali bulunmayan ga• 
yet lüks ve nadide mobilya
ları bilmüzayede satılacaktır. 

Lüks yemek odası takımı, 
lüks yatak odası takımları, lüks 
misafir odası takımı, lükı; Al-
man piyano, Kristal vitrin, kris
tal aynalı jardinien, lüks tu
vale\li divan, Lüks kadife ve 
ipekli koltuk takımları kıhfla
rile. 2 markiz 2 çiçeklik masa, 
lüks sahibinin sesi kutu gra-
mofon, ceviz büyük saybor, 
dört köşe otomatik yemek ma
sası, Lüks vitrinli büfeler, 3 
kanatlı içeri ve dışarısı oymah 
dolap, 2 maun karyola, büyük 
vitrinli tuvalet, 2 tuvaletli ko
modino, ceviz tuvaJetlı Javaman, 
ceviz şemsiyelik, kadife kanape 
2 koltuk,ceviz lavaman tuvaleti, 
dıvar saatı, sari kesme 2 kişi
lik karyola, ceviz 4 köşe masa, 
singer el dikiş makinası, bir 
çok sandalyalar, kristal ay yıl
dız ayna, Amerikan kadife 
kanape, kornişler, Sivas, Uşak 
hahları, yolluklar, seccadeler, 
ve sair bir çok lüks mobilyalar 
bilmüzayede satılacaktır. 

Satış peşindır. 
Büyük Kardiçah Jbrahim bey 

hanında 40 numarada Emniyet 
müzayede salonu müdüriyeti(450• 

R·adyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en 

sahip •• • •• •• puruzsuz olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya 
ve 1936 modeli oluntıİz 

Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına 

herhalde hayran olacaksınız . 
2 7E • 

Bourla Biraderle ve } Gazi Bulvarı - lzmir 

komisyona gelmelerı. 
~~~- ---------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----..1 



Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz 
Kışlık Lüks 

Paltoluk la.: 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler · 
üzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı L.td. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

D. G. Vhittall 

Kömür D~pos~ 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altınc\a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• Her cins sobalarda, salamandralarda 
mangalda kolaylıkla yanan 

bu könıürü Jıararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. .......................... 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Vah Caddesi No. a TELEFON: 3120 

~ 
( 

7 - 15 (3525) .. - . ' . . . ·. ... ..... ....... 

Daima Sabit Daima Tabii 

J uvantin Saç Boyaları 
iNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır v
9
e zehirli maddelerden tamamen ari 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaJarmı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

ilzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıv2t ma{!azalarında aravmız. 

YENi AalR 

Sobalarınız için hali! 
·~·ö·~i·~·ia~k·k~iı;·i~·maaeii.köm·ü~ür 
ESömikok : Antrasit kömürü E 
~lngiliz.·: Antrasit komürü ~ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SlHHAT IJalıkyağı 

Norveçyamn h11lis Morina bahk yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

İş başınoa, seyanatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Taze Kars -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 olduklan 
gibı yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

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

Sümerbank keramik 
Fabrikasından: 

Manisa vilayeti dahilinde Kasaba-Turgutlu 
istasyonu civarında Kısmalı mevkiinde kain 
senevi bir milyon tuğla ve kiremit istihsal 
kabiliyetindeki fabrika maa müştemelat üç 
sene müddetle kiraya verileceğinden taliple
rin fabrikayı görmek üzere mahallindeki bek-
~iye ve şeraiti anlamak için de fabrikamıza 
müracaatları. tl-1 (3648) 

m KAnunuevveı ntae , 

Zümrüt Damlası 
.............................................. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Yeni bir kolonya yaptı cicim ..• 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, ıehir 

ve cazibe kokuyor. HiLAL eczanesinin 
son eserı ... 

Şekil N o 8038 

DAIMON 
Şekil No 8041 

Yıldırım markalı 
Bu cep fen erleri seksen metrelik olup 

Ziyayı dağıtır ve toplar 
Ayarlıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
.. ............................. UU.A7_.,Z~'119ın 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarmda No. 28-9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hii6eyin Hüsnü ticarethanesidir • 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T e 'graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

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

Umum Hastaların 1

azarı Dikkatine 
En son sistem mide, .karın ,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
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

Fahri Riza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 
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Fratelli Sperco 
• 

Vapur Acentesı 
ROYALE NEERLANDA~ 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anven· Rot
terdam - Amsterdam ve Hamw 
burı limaolaı ı içiD yük al&

caktır. . 
HERMES vapuru 8 birincı 

kanunda beklenmekte olup yü
künü tabliye ettikten sonra 

Burgas - Varna ve Köıtence 
limanlan için yiik alacakhr. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers-Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND n>otörii limanı· 

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

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonr_a 
Rotterdam Hamburg, Danı-' .. 
marka ve Baltık sahilleri ıçın 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARfTıM ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 18 birinci 
kanunda gelip 19 birinci ki· 
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede· 
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

TOYOHASHI vapuru 14 
birinci kanunda Singapor ,Şang-
hay, Kobe, Moji, O~~ka ~e 
Y okohama limanlan ıçın yuk 
alacaktır. 

ilandaki hareket taribleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
llcentemiz mes'uliyet kabul et
aıez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor-
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen· 
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 

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

Zee & Co. 
ISERLOHN vapuru halen li

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

IONIA vapuru 17 birinci 
kanunda bekleniyor. Hamburı 
ve Anversten "ük çıkaracaktır. 

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

American Export Line 
EXARCH vapuru 15 birinci 

kinunda bekleniyor. Boıton, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 

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

EXCHANCE vapuru: . 22 
8 ci. Kanunda be~l~naY?.'• 
Norfolk ve Nevyork ıçın yuk 
alacakhr. 
EXİLONA vapuru: 26 Bci 

Kanunda bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg ıçan 
yük alacakbr. . . 
DEN NORSKE Middelbavshn1e 

(O/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BOSPHRUS vap'!ru 16. bi· 
rinci kanunda beklenıyor.Dıe_p· 
pe ve Norveç limanlanna yuk 
alacakhr. 

Johnıton Warren Lines 
Liverpool 

• JESSMORE " 14 _Birinci 
Kanunda bekleniyor, Lıverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Baİr
gas ve Köstence için yilk a· 
cakhr. 

Vapurlann isimleri, şelm4: 
t "hl • ve navlun tarıfelerı an en d . 
hakkında hiç bir taahhii • gı· 
rifilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon T elefoo No. 

2007 -2008 

Tenviratıaızda yenı L L u M 
M E T A. k emsallerine nisbeten 

Bu mar • 
Lambalarım kullanınız. sarfiyatlıdır · 

bol ıtıklı az ,. tlar 
Yeni tenzit'tTe~llk 

il ehDI e.. .,.,_e1.r1 ~~.,.... 
Elektrik, .telefon fabrikalan 1~-e~lar 77 • 79 

Ve Sıemens 'iRi' ToL 3233 

YENi ASIR 
• 

·Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELL~RMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 
GRODNO vapuru ilk ka

nunda Londra: Hull ve An
versten gelip tahliyede bu!u

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna
caklar. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda gelip Liverpool ve 

Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCflE LEVA T LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

- . 
Salon, yemek 

Kardeşler 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 • 

Ti. 3778 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrulanoızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarma ve 
imtihan zamanlannda sıkınh 
çekmemelerini temin için hu-
nsi muallimle kendilerini tak-
viye ediniz. 

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

H. 3 (15) 

Nestle v• Turan fabrikalarının tamnmış çeşitlerini 
1 

Kars südii, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalannı (Leylek) 

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayımz. 

Bütün Türkiyede tamnmıf ve denenmiş (Arti) kumaı boya

iarının genel sabf yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

Türkiye 
Halkının 

Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

10/o100n 
I ayni hükmü veriyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 

1 
daima en : • • • • 

.mükemmeldi~ 
• • . • • 

1 macunudup, i • • • • • • • • 
'··································· 

KiRALIK HAN 
Izmir vakıflar direktörlüğünden 
Kapalı zarf uaulilo utbrm•J• bun ve verilen peyi haddi 

liyık görillmiyerek U.iıyonca yirmi giin milddetle açık arttır• 
maya çıkanlan Kemeraltı caddeıiacleki büyiik Salepçi o;la 

hanının ihalesi 30-12·1955 puarteai pil saat 14 te yapalacahr 
isteklilerin tafıillt ye hususi ,artlan öirenmek için iter tin 
varidat memarloğuaa we illaJMi İçİa ele o tOD direkt6rlilkte 
toplıaıcık olu komiıyoaa •üracaat etmeleri ilAa olumar. 

11-21-29 {S593l 39'5 

aanne • 
• 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••• 

lzınirliler Istanhnlda nerede buluşurlar 

Beyovlunda BristoJ otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin miies
sisidir. Kark bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacaklardır. 

Bütttn bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
miithiş ucuzdur 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve esansları üzerine 

koku yoktur 

Şimdiye kadar yapılamamııhr. 

Bahar, Altan damlası, Yasemin, 
Muhabbet çiçeği, Unutma beni 

Senin için, Ful, Dalya 
Manulya iıimlerile yapıbr. 

Benzer isimleri taklitlerdir aldanmaymız 

M. Depo: Hükumet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

Devlet Demiryollarından: 
Mer'iyet müddetleri 15 kinunuevvel 1935 tarihinde bitea 1075 

No.hnın w.Sl birinci kAnun 93S tarihinde Wtecek ola 1090 No. 
hanı 915 No.la buğday, 1080 n.....araJı menle eşya ve meaucat 
tuifeleri taaı.htıd, teminat ve reddiyat kayıdlanaa baila oım..k 
suretile serbet olarak yeni bir iş'ara kadar uzablımfbr. 

Taflilat iı~yonlardaa almabilir. 
19-21-'2! 4022 P'4SJ 
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1 . ,. 
n halel geıd· .. 

lngiliz kabine~ini işçi partisinin hücumları kurtardı 

Londra, 20 (A.A) - Siyasal 
çevenler lngiltere ile ltalya 
arasındaki gergin l iğin önümüz
deki günlerde ar tacağını tah
mın etmektedirler. 

BALDVININ ITIBAKI 
SARSILDI 

Londra, 20 ( A.A ) - Bay 
Baldvinin sulh tekliflerini red 
eden beyanatından sonra hükfı · 

metin parlamentodaki vazi 
yeti muvakkaten kuvvet 
bu'muştur. Bununla be•aber 

.~ıı ...,ınıoıılaJ'ltı 

hükumetin bozulmuş olan iti· 
harı düzelmiş deKiı.lir. ilk defa 
olarak Sir Samuel Hoar'un 
ıöylevi biraz souk karşılan· 

•nttır. 
BALDVINI iŞÇi PARTiSi 

KURTARDI 
Bay Baldvinin prestijine ha· 

lel gelmiş olduğu söylenmekte
dir. Hükfımet muvaffakiyeti 
İKİ partisi hücumunun zaafına 
'borçludur. Attleein beyanatı 
enerji ve şiddetten mahrumdu. 

GAZETELER DERiN 
HEYECANA MAKES 

OLUYORLAR 
Londra 21 (A.A) - Sabah . . . 

gazeteleri, dün avam kamarası 
müzakerelerinde hakim olan 
derin heyecana makes olmak
tadır l ar. 

• 

lıaı· 

Dai'y Herald kabinen;n istifa 
edecegini "e bay Baldvinın 
yerme bay Chambar:ain",n 
gelece :ni tı:ı., zanneden ye· 
gane gazetedır. 

A TTLEE KUR.TA (lDI 

Lıberal " Neus Chronıc:e .. 
gazetesi i şçi partisinin battı 

hareket;ni şiddetle tenkid et· 
mektc ve kabinenin B. Bald
vin tarafından değıl Attlee 
tarafından kur tarıldığını ve 
Attlee'nin hükümeti yalnız ışçı 

partıs i bakımından tenki d et
miş olduğunu kaydediyor. 
Gazete bay Baldvinin nut· 
kunu ve bütün müzakere· 
lerin beklenen itmi'nanı verme· 
diğini, çünkü hükfımetin nasıl 
bir siyasa takibetmek niyetinde 
olduğu anlaşılmadığını bildir· 
ıoektedir. Sağ cenab muhafaza 
karlarının mürevvıciefkarı olan 
Morning Post gazetesi bay Bal
dvinin ve kabine ekseriyetinin 
hattı hareketini pek acı bir 
surette tenkid etmektedir. 

SAMUEL HOARE'l TENKi
DE HAKLARI YOK 

Gazete Sir Samuel Hoare 
kendi siyasası önünde ricat et
mediği halde Arkadaşlarının 

böyle yapmadığını, 15 senedir 
her türlü savaşm bir cinayet 

/Jı.ld•ın 

olduğunu ssı:ı-yerek donanmayı 

zayıflataıı!arın s.yasası harba 
müncer o:aca~ mı anlayınca bu 
siyasadan \'ilZ geçen bir dış 

bal:anını tcm,;;:IE' hakla rı olma· 
c!:~ını billl. rm kte:l:r. _ 
BALDYJ;' tf,\ll.l DEGILDI 

Bizzat D:ı;,y Te!graph da 
hükfımeti şıddet!~ tenkit ediyor. 
Ve Bay l:'a~dvirıln kendisine 
karşı p:ırlıyan f,r:ınayla müca
dele için har r:anmamış oldu· 
ğunu söylüyor ve diyor ki : 
" Bunu anlamak zordur. Bu
nunla beraber bay Baldvınin 
e•ki diplomasisinin usüllerine 
avdet edebileceğini bilhassa 
söylem iş olması iyi olmuştur. 

DIŞBAKAN I NAMZEDLERI 
Londra, 20 (Ö ,R) -Foreign 

Office başına Sir Samuel 
Hoare yerine Sir Austin Cham· 
berlain 'in geçeceği sıyasal çev· 
renlerde zannedilmekte berde· 
vamdır. Bununla beraber, Sir 
Austin Chamberlain'in yaşı çok 
ilerlemiş olduğundan dışbakan· 

lığını ancak muvakkat olarak 
ve bu bakanlık teşkilatının 

tensiki neticesine kadar kabul 
edeceği • sanıl ıyor. 

Sir Samuel Hoare'a halef 
olmak üzere, başbakanın çok 
dostu o!an eski Sü bakam ve 

Bay Ati/et 
akşamki itimad reyile bertaraf 

edilmiş ise de, Baldvin hukiı· 

meti iç siyasada yeni ırüclük· 
!erle karşılaşmıştır. 

Filhukika 27 son ldınanda 

lngilterede ve Gal memleketin• 

de bütün kömilr ocaklarında 

bir grevin patlak verece;i tah· 

min ediliyor. Madenciler fede

rasyonu kongresi bine karfl 

478000 reyle, gündeliklerin art· 
ması noktasında kendileri 

memnun edilınezlerae, 27 11011 

kanuna kadar iti bırabcakla

rını 13 ve 17 son kanunda top· 
!anacak olan patronlara bildir· 
meğe karar vermişlerdir. 

........................................................................................ 
CENEVREDE ONEMLI TEMASLAR YAPILIYOR 

B. Laval Balkan paktı 
Baş delegelerile görüştü 
Bay Titülesko da Balkan antantı 
Delegeleriyle uzun görüşmeler yaptı 

T. Riişlü Aras, Tiliilesko ve .Waksimas bır tırııdu , 
Cenevre, 20 (A.A) - Bay leri bakanı B.Titülesko, hemen 

Lava) akşam Cenevreden Pa· Türkiye dış işleri bakanı Bay 
rise hareket etmiştir. Hareke· Tevfik Rüştü Aras Yugos· 
tinden evvel balkan antantı lavyanın Paris elçisi Bay 

· baş delegesind~n Bay Tevfik Puriç ve Yunan delegesi 
ltüştü Aras,Purviç ve Politi.Aıe B. Politisle görüşmüştür. Ken· 

•zun uzadıya görüşmilttlr. 

Cenevre 20 (Ö.R) - Ancak 
dün sabah sonlarına doğru Ce· 
ne~reye gelen Romanya dış iş· 

disile görüşmek üzere Cenev· 
rede kalmış olan Sovyet Rus· 
yanın Paris büyük elçisi B. 
Potemkinle de ayrıca bir mü· 
lakat yapmıştır. 

Lavalin çekileceği 1 Fran~ız. ~ü hak~nı?a 

Yalanlanıyor : Salahıyet verıldı 
1 

Paris, 20 ( A.A ) - Meclis 
Paris 20 (A.A) - B. Lava) 26 kanunevvele kador tatil et-

bu sabah Parise dönmüştür. meden önce Sü bakanına fey-
Lavalin çekileceği hakkındaki kalade ihtiyaçlar için masraf 
haberler daha Cenevrede iken yapmak salahiyetini veren bir 
yalanlanmıştır. kanun layihasını kabul etmiştir. 

em ur M··şterilerimize 
Bayram Münasebetiyle 

Bilumum memur müşterilerimize 

kolayhk olmak üzere 

21 ikinci kanundan itibaren 
Yapacakları kredi enetlerin ilk- taksitleri 

1 Şubat 1936 dan 
Başlıyacaktır. 

Süm 

-. . 

-• --------,,. ........... __________ _ 

ikramiyeli satışlar 
Devam ediyor 

Yerli · Mallar Pazarından 
Peşin alış veriş edenlere birer kupon verilecek, 

er ay sonunda,~ o aydan bir gün seçilecek o gün 

mal almış olan~ar.a, kuponlarda yazılı paranın 

Yüzde Yüzü nispetinde bedava mal verilecektir 

Yerli Mallar Pazarı 


