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HAKKI OCAKOGLU~~~ 
ı- .A...BC>:N'E: ş::a:::FLAiTİ Son haberler 
Devam müddeti T~k~ye içinlHariçiçin 

ı.."ı'en~lik . . . . • . . J.'100_ ~00 
Allı aıılık. ~.-. . . - 700 HJOO 

Beşinci sahif emizdedir 
1 _ TELEFON : 2&97 

Ctlm1ıtıriyetitı Ve Oıtmhuriyet Escriniıı Bekçisi, Sabahları {Akar Siyasi Gaseledir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

1 alyanlar, gaz bombaları s~vurmuş 
..........•..••...••••........•..•.....•.......•••.••..••••••..••. , ............................................................................................................................................................. .. 

li~ki~[~;~~- taly ıt 1 rı ic ·at esnası da harp 
Köyliiniin k • k • .._. • 
t~kiliitlmıması a e e u u unu çıg emış .. 
bir hakikat olnıahdır 

Umumi nüfus sayımının mu
fassal net!celerı, köylerimizin 
önemini bir kat daha kuvvetle 
gözlerimiz önüne koydu. Vila
yetlerimiz Vardır ki nüfusunun 
yüzde doksan üçü köylüdür. 
Şehirli nüfusu yüzde 48 olan 
lzmirle yüzde 85, 5 olan lstan
bul ayrılırsa vilayetlerin hemen 
umumunda köylüler şehirlerde 
oturanların dört katından fazla
dırlar. Şu halde Türkiyenin 
ağırlık merkezi köylerdir. Yük
selmenin, kalkınmanın hakilci 
ölçüsünü orada bulabiliriz. 
Toprağı işleyen yurddaşların 
çehrelerinde ekonomik ve sos
yal kalkınmanın alametleri beli
riyorsa, refah ba~lamışsa ile~le
yişimizin köknel olduğuna huk
medebiliriz. Türkiye yalnız şe
hirlerde yaşayan dört milyon 
insandan ibaret değildir. Şe
hirlerdeki hayat bize köyleri 
unutturamaz. Köyler kendile
rini toplayamadıkça medeniğ 
hayatın gereklerine kavuşma
ları, inkılabın büyük hamlele
rinden faydalanmaları yavaş 
olmaktan kurtulamaz. 

Devlet geniş bir kalkınma 
programı hazırladı. Endüst~i
nin geli mesine çalışıyor. Bız
de endüstrinin asıl hayat kay· 
nağı köylerdir. Zira Türk en
düstrisi uzun zamanlar yalnız 
iç pazara dayanacakbr. Onun 
en yüksek randmanla. çalışa: 
bilmesi amırlarmı genışletmesı 
köylünÜn istihlak kudretine 
bağlıdır. 

Dünya kendi kendine yet-
mek siyasetine dört elle sarıl: 
mış bulunurken biz bu umumı 
cereyanın dışında .kal:~ayıı: 
Toprak ve endüstrı urunlen 
için emniyetli bir iç p~zar kur
mağa mecburuz. Şebırler ya.1-
mz başma bu sonuçu temın 

edemezler. Halbuki köylerimi~
de istihlak seviyesi nor~al~n 
kat kat aşağısmdadır. ~oylu
müzün her bakımdan gerı kal
mış olmasına biric:k sebep te 
budur. .dl 

istikbali lrncakhyan ümı . ~-
. . . ~ k.. ~ı··k polıtı-
rımızm çogu oycu u k 
kasının verimli olma~ını be -
liyor. Köylerde yaratılan her 
eser refaha dönüşü kolaylaş
tıra~ her adım şeh"rlerin r~fa
hı, bayındırlığı için sarfedılen 
gayretlerin başhc!lsı sayıla
bihr. Köyler kalkındıkça şe
hir!erde darıl<, i~s·zlik kalm~z. 
H.ıv.ıt günden güne şenlen~r. 
Kü'föreJ yüksc1i in de refah .ıle 
beı: enmesine, kuvvetlenmesıne 
im~:.n bulunur. 

Köycüİük denilince ha~ı~ı
mıza ilk gelen şey koop~rahf
çiliktir. Ferdi t~şe~busl~e.rle 
kalkınmanın kabil o abılecegme 
inanmıyoruz. Köylüyü teşkilat: 
landırabilecek biricik kuvveh 
köoperaHfçiJikte görü~oru~. 
Kredi, ve satış koopdr<JtıfJer_ı
nin doğrudan doğruva dt!vletın 
kontrol ve himayesi altında 
o';uak devlet eliyle inkişafını 
temin edecek kanunlar kabul 
edilmiştir. Klasik kooperatifçi
li kten bir ayrılış ifade ed~n 
bu sistemin faaliyete geçebıl· 
mesi için elbette hazırlıklar 
da yapılmaktadır. Şimdi koo
peratif ağlarının genişlemesini, 
aralarında bağlantıların sıkısı
kıya örülmesini bekleyoruz. 
Yeryüzünde mu badele şartları
nın ağırhğı, devlete, köylüyü 
teşkilatla!landırma işini hayatiğ 
önemde bir iş olarak yüklemiş 

1 
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Ras Seyum ve Ras Kassa Abbi-Abdi cephesine Ras Mun
yeta da Makallenin üzerine şiddetle taarruz etti ,. 

Italyanlar tarafından esir edilen bir Habeş askeri doktoru kaçarak Yunanistana iltica etti 
1 

Kızıl ilaç teşllildll Habeş l'llfa ılamu ihtimamla tcdaı•ı edi; o 
getirmektedir - Eritreden yeni yardımcı 

Tigrede ;o ı/a11 kmnbalrzr la Kızıl ilaç fl,ku !'111111 ralışmar;ı Jer. kuvvetler süratJe cepheye 
Adis-Ababa 30 (A.A)-Dört lerı yakmakta ITAL YANLAR sevk olunmaktadır: 

!tal an u avı bu sabah Daga- ve si\'il ahaliye ISTIRDAD AKGAGA CEBHESINE 
Y ç g . · pek fena mua- PEŞiNDE 

buru bombardıman etnııştır. mele etmekte- Adis Ababa, TAARRUZ BAŞLADI 
ITAL YANLA}{ HARP dir. /la tana vndmlme iizrrc sar. ı ıcsaite llazıl'/t)lan /apoll kadm/aTJ 30 ( Ö.R ) - Adis-Ababa, 30 ( A.A ) -

HUKUKUNU ÇIGNIYOR ltalyanlar ilk defa olarak etmişlerdır. Fakat Habeşler, Şimal cephe inde Habeş or- Royter ajansı aytarının öğren-
Adis-Ababa 3J (A.A)- Ha- 23 K;nunuevvcl fari.. e çCJk avır ı.a ıat vermelerine dusunun taarruzu büyük mu- diğine göre, çenuptan gelen 

beş imparatoru bugün Milletler Takazze cephesinde zehirli rağmen mevzilerini muhafaza vaffakkıyetler temin ederek Ras Munyetanın ordusu Ma-
cemiyetine bir nota göndererek gaz dahi kullanmışlardır. lmpa- eylemişlerdir. devam ediyor. ltalyanlar Ha- kalle üzerine doğru ilerlemiştir. 
İtalyanların Sive ve Tenbiyen- rator, buğazların kul anılması- ITAL YANLAR YARDIMCI beş kuvvetlerinin ellerine ge- Ras Seyumun kıtaatı ile Ras 
den geri çekilirlerken mütemadi m da şiddetle protesto etmiştir. KUVVET ALIYOR çirdikleri mühim mevkileri is- Kassamn kıtaatı ise Akgagaya 
surette harp kaide ve huku- Öğrenildiğine göre ltalyan Harekat bir kaç gün evvelki tirdad için mukabil taarruzlar 60 mil mesafede kain Abbi • 
kunu çiğnediklerinden dolayı tayyareleri, Habeş kıtalarını ayni hızla devam etmektedir. yapmışlarsa da hiçbir netice Addi'de ltalyan cephesine karıı 
protestoda bulunmuştur. Pos!'iel gaıını havi bombalar Jtalyanlar Asmaradan mühim alamamışlardır. _Italyan ricab bir taarruz yapmaktadırlar. 

it ı I kilirlerken kilise- atmak suretile bombardıman mıktarda yardımcı kuvvetler devam etmektedır. - Sonu beşinci sallitede -
a van ar çe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

yeni gençlik teşkilitı v;i;;· 'h;bğ;i~ 
için Ankarada Spor şlerini tanzim 

yüksek bir komisyon toplandı 
· Şimdiki spor teşkilatını dağıtmak lazım mı? _ 

Memleket sporunu ıslah veya dirdiler. Nihayet işin daha 1 öğretmen!erden Vildan Aşir, 
yeniden tanzim için alınması küçük bir komisyon tarafından Maliye kanunlar müdürü bay 
gereken tedbirleri tesbit etmek etraflı şekilde tcdkiki ile Mümtaz, Daliye Vekaleti hukuk 
üzere teplanan beden terbiyesi hazırlanacak raporun yukarda müşaviri bay Ekrem, Yar bay 
komisyonuna lzmir spor mmta- Fikret,Ank<tra San'atlar mekte-
kası namına çağırılan yarşarbay bi müdürü bay Danyal ve ben 
Suad Yurdkoru şehrimize dön- birinci tetkik komisyonuna se-
mü"1tür. Bay Suad dün kendi- çildik. Komisyon işi iki}"e ayı-
sini gören bir muharririnıize rarak derhal tetkikatına baş-
şu izahatı vermiştir; ladı. 

_ Parti spor işlerine esaslı Gençlik teşkilatına merbut 
bir düzen vermek için bu işin beden terbiyesi işleri bu ko-
incelenmesini bir komisyona misyonun tetkik mevzuundan 
terketmiştir. Bu komisyon~~ dışarı bırakıldı. 
Gümrük ve inhisarlar vekılı Bugünkü spor teşkilatının 
bay Ali Rana, idman cemiye~- islahı ve yahut yeni baştan 
leri ittifakı başkanlan, Parti- tanz"mi tetkik ediJmeğe baş-
nin gençlik teşkilabna m~- landı. 
mur ettiği saylavlarla dı- Bit kısım arkadaşlar bugün-
- bir çok zevat yüksek kü spor tcşkılatının esaslı su-
::~en terbiyesi genel direktörü rette islahı mümkün ve müna-
yüksek beden terbiyesi direk- sip olacağı mütaleasında bu-
törü ve Ankaradan bazı spor- Şimdiki spor trşkilô.IL başkanı lundular. Buna mukabil ben 

arkadaşlar vardı. ilk top- Erzurnm saylaı·ı Bay Aziz ve d ğer bazı arkadaşlar, genç-
~:ntı ayın yirmi üçünde yeni saydığımız zevattan mürekkep Jiğin terbiyesini kasteden bu 
şehirdeki pe>rti binasında ya- genel heyete bildirilmesi ka- işin artık hususi şahıslar elinde 
pıldı. Bu toplantıda _bir .ço~ rarlaştırıldı. bırakılması muvafık olmıyaca-
hatipler söz alarak spor ışlerımız Bu komisyonda Erzurum ğına ve yeniden yapılması za-
hakkında mütalealalarını bil- saylavı bay Aziz, Kütahya ruri olan spor teşkilabnın bir 

•••••••••••••••••• •••••••• .. •:•:•;........ saylavı bay Naşit Hakkı, beden otoriteye raptedilmesi lüzumlu 
bulunuyor. Bu teşkılatıanma b k b bulundug-unda ısrar ettı'k ve h k ter iyesi umum dire törü ay 
işinin hakikat olmasını e - C b. · ı·zah ett"ık kı· husus·ı tec:eb-emal, Yüksek beden ter ıyesı :.-
leyoruı. k b d N dd' şevk.e1. :s:ııe;ı~ me te i mü ürü izame ın, - Son11 ye.dinci salıifede -

lngilterenin sorusuna cevabımızda 
Boğazları sözgelişi etmedik 

İstanbul so ( Özel ) -
lngllterenlnAkdenlz dev
letleri nezdinde yaptljjı 
yoklamaya cevabında 
hUkümetimlzln boğazla
rın tahkimi işine temas 
ettiğine dair ecnebi ga
zetelerde çıkan haber
lerin asılsız olduğu An
karadan bild rillyor.Tür
kiyenin dürüst siyasası 
fırsattan istifade yoluna 
sapmağa asla mUsald 
değildir. Bu gibi nefrl
y;,bn kötü maksatlarla 
yapıldığı anlatllmakta
dır. 

Başbakan ı·r dış lıakammız bir 
srya/ıat döniişü11de 

••••• ,C7JZX7...ZLL7.Z71.7-7-717!T.LZJ!D!I' 

insan ruhu ve insan 
Şuuru üzerinde 
Tetkikler •• ---Doktor Bay Abdi Muh
tarın bu başlık altındaki 

yazı serisi sayın doktorun 
dün büyük babalığa erişe

rek ihtiyarlar zümresine 
katılmış bulunması yüzün-

den yarma kalmışbr. 
Torununa "Önder" adını 

veren sayın doktorun se-

vmeme iştirak ederken 
okurlarımızın bu geçikmeyi 

rica ederiz. .. 

Beşiktaş 
Atinada Apollonta 

berabere kaldı 
lstanbul 30 (Özel) - Beşik

taş takımı Atinada ilk maçım 
Apollon tak1mı ile yaptı ve 
iki ikiye berabere kaldı. 

Rum patriği 
Fotyos öldü 

İstanbul 30 (Özet) - Uzun 
bir rahatsızlıktkn 8onra ölen 
Rum patriği F otyosun cenaze 
töreni perşembe günü yapıla
cakbr. 

• 



tianne 2 

Ankara da 
Bir fotoğraf 
sergisi açılacak 
Ankarada, Sergi evinde, ba- .. 

sın genel direktörlüğü tarafın
dan 25 şubat 1936 dan 5 mart 
1936 tarihine kadar devam 
etmek üzere, açılacak " Tür
kiye tarih, güzellik ve it mem
leketi ,, adını taşıyacak olan 
fotoğraf sergisine Türkiyede 
yaııyan yerli ve yabancı pro
f~syonel ve amatör fotoğraf

cılar da aşağıdaki şartlar al
tında iştirak edeceklerdir: 

1 - Gönderilecek fotoğraf
lann 10 Şubatta Ankarada 
Basm genel direktörlüğünün 

eline varması lazımdır. Bu ta
rihten sonra gelecek resimler 
müsabakaya iştirak edemezler. 

2-Her fotoğrafcımn gönde
receği resimlerin sayısı onu 
Jreçmiyecektir. 

3 - gönderilen fotoğrafların 
asgari ebadı 24 X 18, azami 
ebadı 40 X 50 olacak ve bu 
resimler kartonlanmış olarak 
gönderilecektir. 

4 - Her resmin arkasına 

gönderenin adı ve adresi ve 
resmin neye aid olduğu yazıla
cak ve ı-örünen tarafın bir kö
ıesinde de sahibinin imzası 
bulunacaktır. 
\ 5 - Gönderilecek resimlerin 
~ kırılıp burupaamalan için iki 
· kalın karton arasında ambalaj 
edilmiş olmaları ve taahbüdlü 
olarak genderilmeleri lazımdır. 
Yolda yıpranmış veya eline 
varmamış resimlerden dolayı 
Basın Genel Direktörlüğü hiç 
bir mes'uliyet kabul edemez. 

6 - Sergi kapandıktan son
ra bir ay içinde resimler sahip· 
lerine, masraflan kendilerine 

•ait olmak üzere, iade oluna
cakbr. 

7 - Resimlerin sergiye ka
bul\l •eya reddi bir jüri heyeti 
tarafından kararlaşbrıJacaktır. 

8 - Sergide en çok mu
vaffak olan birinci, ikinci, 
§çüncü fotografa Basın Genel 
Direktörlüğü tarafından bir 
ıeref diploması verilecektir. 

Memleketimizde ilk defa ya
pilmakta olan böyle bir ser
giye Türkiyede yaşayan bütün 
profasyonel ve amatör foto-
grafcıların iştirak edeceklerini, 
Basın Genel Dll'ektörlüğü ümit 
eder. 

Belediyelere 
Gönderllen gUmrUk 

hlsselarl 
935 mali yalı üç ayhk yüzde 

on gümrilk payı dağabmı yapı
larak vilayetimizdeki belediye
lere aid hisseler iç bakanlık-
tan valiliğe bildirilmiştir. Be
lediyeler bankasından adünç 
para atan belediyelerin borç 
taksitleri ile sigorta borçlan 
bankaca kesilmiş ve müteba
kisi gönderilmittir. Muhtelif 
belediyelerimize gönderilen pa
ralann miktarlan şudur: 

lzmir 36,922, Adagide 863, 
Alaçatı 1231, Armutlu 353, 
Bademiye 625, Bayındır 2280, 
Bergama 3304, Birgi 673,Buca 
624. Bornova 1317, Çeşme 
771, Dikili 612, eski Foça 918, 
Karaburun 176, Kemalpaşa 
1015, Kınık 1613, Kupdası 
1270, Menemen 2283, udemiş 
4000, Parsa SCJ8, Seferihisar 
1044, Seydiköy 465, Şirince 

537, Tire 4492, Torbalı 425 ve 
Urla 2144 lira. 

Adanalı talebeler 
Adana ticaret okulu talebesi 

muallimleriyle birlikte bayram 
tatilinden istifade ederek tet
kikat yapmak üzere şehrimize 
geJmişlerc!i. 

Talebeler dün tecim odasına 
giderek Ege ürünleri, ekonomi 
ve tecimi hakkında malümat 
almışlardır. 

YENi ASIR" at Kanunuevveı 

-~- - -· --
- •• 

ŞEHİR BABBitLBRİ 
KOŞEMDEN 

Adilik ------- Bayram geJdi diye 
çokluk İçmeyenler bile üç 
nün batın için ya bir davet 
yahut kendi başmı dinliyer 
bir iki tek yuvarlarlar. Böyl 

KUHUrparkın temel atma töreni Antikite 
S 1 

= • Yılbaşı günü ilba yın 
ever er sosyetesı b k "" d ) k 

toplantısı aş anlıgın a yapı aca 
lzmir ve havalisi asin atika 

muhipleri cemiyetinin ikinci 
genel toplantısı bayramın ikinci 
Sah günü saat on beşte Hal
kevi salonunda vali bay Fazlı 
Güleç'in başkanlığında toplan
mıştır. 

Toplantıda kurumun esas 
nizamnamesinde yapılmış olan 
değişikliklere aid maddeler bi
rer birer okunmuş ve bazı de
ğişikliklerle onaylanmıştır. Yeni 
nızamname ile cemiyetin adı 

( lzmir antikite severler sosye
tesi) olmuştur. Yeni yılın iş 
bütçesi varidat ve masrafları 
okunmuş ve 2100 lira üzerin
den kabul edilmiştir. 

Yeni idare heyeti seçimi ya
pılmış ve üyeliklere eski mu· 
hasebei hususiye müdürü bay 
Tahsin, müzeler müdürü bay 
Salabeddin, mimar B. Necmed
din, kız: mua.Jlim mektebi mü
dürü 8. Rahmi, eczacı B. Ferit, 
inhisarlar tütün fabrikası mü
dürü bay Kemal, filim tüccarı 
bay Mazhar, yedek üyeliklere 
kıı: lisesi müdürü bay Haydar. 
Karşıyaka orta mektebi müdürü 
bay Talat, borsa komiseri bay 
Şevki, daimi encümen azasıo· 
dan bay Sırrı, Mehmed, Çet· 
meli Hasan seçilmişlerdir. Tu
ring ve otomobil kulübü top
Janbsı vaktin gecikmesi yüzün
den baıka bir güne bırakılmış
tır. ........... 
Buca orta mekteb 

talebeleri 
Buca orta mektebi talebe

sinden otuz kişilik bir kafile 
öj'retmenlerinin nezareti altın
da bayram günlerinde Manisa 
ve Akhisara giderek ora okul
lannı :ziyaret etmişler ve dün 
akşam İzmire dönmüşlerdir. 

• il ••••• 

istikraz 
Muameleleri 

Hazine vasıtasile toplanan 
paralarla yüzde on hisseler 
karşahk göstermek suretile 
istikraz akdetmek istiyen be
lediyelerin; belediye meclisin
den istikrax akdine dair karar 
almadan evel iç bakanlığa mü
racaat etmeleri bakanlıktan va-
liliğe bildirilmiştir. 

••••• 1 •• • 

lyonya vapuru 
kurtarıldı 

Körfezde ÇakaJburnu önün
de karaya oturan Yunan ban
drah lyonya vapuru evvelki 
gün kurtarılmıştır, Vapur lima
nımızdan hayvan yüklemeğe 
baılamııtır. Bunları Y unanis
tana götürecektir. 

Zelzele 
E•velki gün saat on dörtte 

ıehrimizde altı saniye kadar 
devam eden şiddetlice bir 
zelzele olmuştur. 

• 

Bu törene bütün lzmir halkı ve 
genel kurumlar davetlidir 

~~~~----·~_. ..... 4~-.·------~~~~ 

1 Kanunusani 936 Çarşamba de de davetlilere izahat veri 
günü saat 15 de kültür parkın Jecektir. 
temelatma tören! ilbay Fazlı Gü- Şarbayın söylevinden sonra 
leçin başkanlığında yapılacaktır. park duvarlarının temeli atıla 

T op'antı yeri doktor Mustafa cak ve hazırlanan çukurlara 
bey caddesinin Şükrü Kaya ağaç dikilmeğe başlanacaktır 

O gün park için çalıştırıla 
bulvariJe birleştiği noktadaki cak bütün ameleye mezbaha 
meydand ır . şirketi tarafından kültür park 

Törene askeri bando tara- serefine hediye edilen etler 
fmdan çalınacak istiklal marşı dağıtılacaktır. 
ile başlanacak ve şarbay Beh- Temel atma törenine bütün 
çet Uz Kültiirparkın ne mak- lzmirliler ve Izmirde bulunan 

bütün genel ve özel kurumlar 
sadla kurulduğunu, içinde ne davetlidir. 
gibi müesseseler yapılacas?ını 
anlatacak, hazırlanan hususi 
bir pavyon içinde plan üzerin-

Bir 

Davetlilere belediyece ayrıca 
özel davetnameJer göoderil
miyecektir. 

facia 
= 

Bir 
ve 

ölü, on alh 
hafif yaralı 

Bir otomobil köprüden uçtu .. 
Marşandiz yoldan çıktı 

Evvelki gün saat l 7 de 
Ödemişli Remzi ve Fehmi 
kardeşlere aid 83 sayılı şoför 
Rizaom idaresindeki Otobüs 
20 kadar yolcu ile Birgi nahi
yesinden Ödemişe gelirken 
Ulucık köprüsü yakınında oto
büsün bızh g itmesinden ma
nevra yapmak mümkün olma
mış ve köprüden aşağı uçmuş

tur. Yolculardan bir kişi ölmüş 
ikisi ağır olmak üzere 16 kişi 

de yaralanmışhr. Yaralılar 

Ödemiş hastanesine kaldırıl
mıştır. Tahkikata mahalli ad-

iki gazeteci geldi 
Fransızca Minerva gazetesi, 

illüstrasyon dö Türki ve bir 
çok ingiliz gazetelerinin lstan
bul muhabiri olan M. Laşivr 
ile gazete muhabirliği yapan 
Madamı bazı tetkikler için şeh
rimize gelmişlerdir. 

Kendilerine İzmir antikite 
severler kurumu tarafından 
Fransızca ve lngilizce eserler 
hediye edilmiştir. Bu iki gaze
teci Bergama ve Efes harabe
leri ile lzmir müzelerini ve 
ve mekteplerini gezeceklerdir. 

Çocuğu ölümden 
kurtardı 

BornQvanın Naldöken köyünde 
kırbekçisi Haydarın üç yaıın
daki oğlu Mustafa evinde 01'· 

narken 8 boy derinliğinde ku· 
yuya düşmüştür. 

Köy mutarı bay Feyzi Türk
menin hizmetkarı 17 li Mustafa 
derhal kuyuya inerek yavrunun 
beline ip bağlayarak ölümden 
kurtarmııtır. 

Aferin 17 li Mustafaya ... 

-

liyece başlanmışhr. 

••• 
Evvelki gün Aydına giden 

marşandiz treninin üç vagonu 
Gaziemirde raydan çıkmıı ve 
bu yüzden Ödemiş treni yol
yolcuları saat yirmiden gece 
yarısından sonra saat bire ka
dar bu vagonların yol üzerin
den kaldırılması için Gaziemir
de beklemek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Saat bire yakan 
vagonlar yoldan kaldmlmış ve 
yolcular bu saattan sonra 
lzmire gelmişlerdir. 

Liselerde 
Orta mektep ve liselerde iki 

yıl üst üste dönen talebe hak
kmda kültür bakanlığı yeni bir 
karar almıştır. 

Bu iki yıldan, birinde her 
hangi bir sebepten imtihana 
giremiyenlerin hakkı korunmuş 
ve imtihan talimatnamesinin bu 
husustaki maddesi ancak her 
iki senede imtihana girdiği 
halde muvaffak olamıyan tale· 
benin tahsiline nihayet veril· 
mesı şeklinde tavzih olun
muştur. 

Takdirname 
alanlar 

lstanbulda kansı Esmayı pa· 
rasına tamaen boğarak öldüren 
Abdullah ile arkadaşları Rif at 
ve Halidi şehrimizde yakala
maia muvaffak olan Kemer 
merkez komiseri bay Lutfi ile 
polis memurlanndan 196 numa
ralı bay Şükrü, 256 Süleyman, 
154 Hamdi, ve 101 Avni vila
yetçe birer takdirname ile taltif 
edilmişJerdir. 

1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi 

ŞEN DUL 
Maurice CHEV ALiER Janette MAKDONALD 
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V AGNER'in T ANHA VZER uvertürü 
Bugün 

matinelerden itibaren ELHAMRA Sinemasında 
• 

Zeytin 
••••• 

Seferberliği 
Hükumetçe bir zeytin 
seferberliği kararlaşbrıldı 

Ankara, Mersin ve Çölükçe 
havalisindeki milyonlarca ya-

, bani zeytin ağacını aşılamak 
için bir zeytin seferberliği 

yapılması kararlaştırılmış ve 
alakadarlara hazırlıklar için 
talimat verilmiştir. 

Her iki şehirde de ziraat ve 
tapu memurlarının, jandarma 
kumandanlarının vesair alaka· 
darların dahil olacağı bir ko
misyon kurulacak ve bu hazır
lıklarla meşgul olacakhr. 

Bu yabani zeytinler, civar 
köylerdeki muhtaç halka aşı
lablacak ve aşılanan yerler 
kendilerine temlik edilecektir. 

Zeytin seferberliği her sene 
tekrar edılecek ve büyük şen

' tikler yapılacaktır. ......... __ 
Bu gece 

Kumar oynanmıyacak 
Bu gece 936 yılina girerken 

şehirde, diğer yalbaıı gecele
rinde mutad olduğu gibi kumar 
oynanmaması için kat'i tedbir
ler alınmıştır. Zabıta bu gibi 
hadiselere meydan verilmemesi 
için alakadarlara emir vermiıtir. 

•••••••••••• 

Emniyet 
Memurları arasında 
Emniyet müdürlüğü, komi

serler arasında bazı değişik
likler yapmıştır. Bu arada Ke-
mer ikinci komiseri bay Lutfü 
taharri komiserliğine, taharri 
komiseri bay Hilmi Bayraklıya, 
Bayraklı birinci komiseri bay 
Baha Alsancağa, Alsancak 
komiseri bay Fikri Kemer' e 
verilmişlerdir. 

•• 
Olüm 

Tırhalalı Kahramanoğlu B. 
Hurıiıt uzun süren hastalı
ğından kurtulamıyarak bay
ramın üçüacü Pazar günü 
vefat etmittir. 

Bay Hurşid 83 yaşında fa
ziletkir bir zattı. Ölümü ken
diıini tanıyanlara çok mütees
sir etmiştir. 

Eşi bayan Hacere, oğlu 
tuhafiye tüccarlarından Ömer 
Kahramana, kızları ba)ıan 
Raziye ve Makbuleye, damadı 
sabık lzmir saylavı bay Hü
seyine ve torunu Türkofiste 
bay Ragıba ve diğer yakın 
akrabalarına taziyentlerimizi 
sunanz. 

NOT: Ailesi efradı cenaze 
merasiminde bulunanlara ve 
ya gelemeyip de taziyetlerini 
bildirenlere ayn ayrı teşek~ 
kürlerini bildirmeğe gazete
mizi tavsit etmiılerdir. 

S-2 

sine amenna .. 
Bunların içinde kantarın t 

punu kaçıranlar da olur. Ke 
disinden başka kimseye zara 
olmadıktan sonra böylesi 
bizim umurumuzda değil, nem 
Jazım. Mide onun, kese onu 
tahammül yİI!e onun .. 

Fakat bir de içtiğini burnun 
içen, ya iki kadehle bozulu 
ya şişelerce içip, zıvıtanları 

zararları yalnız kendilerine o 
maz, etrafına da taşar. 

Hanginiz olursa olsun şu ha 
ram gecelerinde; oturduğunu 

evin sokağmdan saat on iki 
den tut da sabaha kadar: 

- Haayt, varda .. 
- Yırtarım, dikerim, sök 

rim! 
Naralarını işitmiyeniniz ol 

mamıştır 1 Ben evvelki gece bi 
sokaktan geçerken üç sarhoı 
naralar atarak kapıları sıra v 
dı teptiklerini de gördüm. Eh . 
Bu kadarı adilik değil de ne 
dir?. Hani insan böylelerin 
gördükce " idi " sıfatını bile 
onlara vermeğe kıyamıyor, ad" 
kelimesi onlardan daha kıy 
metli oluyor. 

Her sokak köşesine bir polis, 
bir bekçi dikecek halimiz yok 

ya; zaten böyleleri bir bekçi, 
bir polis gördü mü süt dökmüş 
kediye dönüyorlar, oralı olma
yıveriyorlar, kim anlar onun 

nara atıp, kapı teptiğini.. Ben 
böylelerine hitab ederek di
yorum ki yaptığınız bu hare
keti ayık kafa ile başkasında 

görürseniz ve nara size ablır, 
tepilen kapı sizin kapınız olursa 
ne duyarsanız bi:Mer de onlan 
duyuyoruz, siz böylelerine ne 
derseniz biz de size onu siiyli
yoruz. 

Hadi bakalım içinizden han
gi kabadayı: 

- Ben böylelerine aferin 
der, almadan öperim diyebile
cek.. Diyemezsiniz değil mi, 
bırakın öyle ise şu netameliliği, 
adiliği. 

TOKDİL 
••• 

Bornova 
Kamun kongresi 

C. H. Partisi Bornova ka
mun yönkurulunun senelik kon
gresi evelki gün parti binasın
da il yönkurulu başkanı Bay 
Avni Doğanın başkanlığında 

vapılmıştır. 

Kamunun ve ocakların bir 
senelik çalışma raporlan okun
muı ve hesap işleri uygun 
görülmüştür. 

Yeni y6nkurul üyeliklerine 
bay Cemal Kavukçuoğlu, sim
sar bay Reşat, bay Etem Hak
kıoğlu, bay Mehmet Ruşen, 

bay Refii seçilmişlerdir. 

SAYIN MUŞTERILERIME 
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YILBAŞI GECESi 
Yllba,ı -gecesi eAlence sabaha kadar 

devam edecktlr 
... a J; C 

Fiyatlar çok ucuz tesbit edilmiştir 
Gece yemeği tabldot 1so kuru, 
Yerll şarap şişe 1so kuruş 
Fransız şarapları şişe(on s .enellk)2so kuruş 
Viski soda ile 100 kuruş 

ELBİSE MECBURİYETİ YOKTUR 
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Ölüm yatağında elleri ellerimde 
gözleri gözlerimde idi 

Suna hafif bir alayla: 
- Farzedelim ki onunla ya· 

pıyorum, ne olacak? 
- Ne olacağını pek bilmem, 

her halde tehlikeli bir yarış! 
Suna omuzlarını oynattı: 

- Yah!... 
Şenii Sunanın elini avuçları 

içinde sıkarak tekrar etti: 
-"'- Onun gibi bir adamın 

karşısında kalbin intizamını 
pek bozmadıii"ına inanamam!. 

Doktor uzun bir kahkaha 
savurdu: 

- Merak etme .. Yarışın so
nunu bekle... Ve bana şimdi 
bir şey sorma, sana yazdığım 
gibi tek bir hamle kaldı. Son 
kozu daha atmddım, ne olursa 
olsun bu tecrübe nezih bir so· 
nuç vereceği için yaptığıma 
pişman değilim!. 

Şenii bir iki adım geri çe
kildi: 

- Beni korkutuyorsun Sun~·· 
Sesin o kadar kesin, gözlerın 
o kadar ateşli ki.. Bu yarışı bü
tün bir hayat değeriyle ödiye
cek te olsan ondan çekinmiye
ceğini anlıyorum ... 

- Evet eyi anladın. Bu 
alanda iki kuvvet, iki baş, iki 
heves çarpışıyor. Çekilmek ye
nilmeği kabül etmektir. Bense 
onun başını yere eğmek isti
yorum! •.. 

- Sen Demirin baş eğece
ğini sanıyor musun? Bir kadın 
eli onun yalnız fizyolojik işti
hasmı kamçılasa. Dikkat Suna! 
O gerçek Demirbaştır •.. 

Suna tuhaf bir gülümseyişle: 
- Kafan Demire pek sap

lanmış... Tahminlerine mutlak 
bir isim vermek istiyorsun. 
Halbuki ben sana şu veya bu 
diye bir isim ver demedim. 

Şenii Sunanın başını iki . el
leriyle tutarak cevap verdı: 

_ Artık bu kadarı çok!. 
Gözlerimin içine bak... Bu 
muammanın ip ucu Demirin 
başı altındadır, biliyorum .. 

Her kesten saklıyabilirsin 
fakat ben seni eyi bilirim. 
Öyle sebepsiz seni;ıle görüş
mek istiyen hi• adama, bahu
sus bir arkadaşa randevu ver-

k k . · Halbuki me ten çe ınm.,zsın .. 
demin dikkat ettim kocam 
sana Demirden anlatırken tu-

d b r 'z bir haflaştın.. Sesin e e ırsı 
"h . .. 1 · de bir anda ı tızaz, goz erın . 
yanıp sönen bir parıltı sez~ı~. 
Sonra lakırdıyı uzatmamak ıçın 
pamuğun üstüne eğ'.l~in, A.y~ 
tene takıldın. Sinirlerını kedını 
hırpalamakla gidermek iste~i.n .. 
Bütiin bunları asıl kafanın ıçın
de dönenleri anlatnıamak içın 
yapıyordun değil mi? ... 

Tekrar ederim sana hep
sini anlatacağım, fakat bugün 

d ""JI egı .. 
Bu yarışın Demirle olduğuna 

Şenilin artık şüphesi kalma
mıştı. Eğer o, olmasaydı dok
tor kat yen reddeder, böyle 
davranmazdı.. Fakat şimdi ne 
kadar zorlasa doktordan bir laf 
alamıyacağını anladı. Dudakları 

arasında söyledi: 
- Garib, çok garib bir kız-

sın Suna ... 
O gülerek: 
- ihtimal bu da babamdan 

miras kalan bir karakter .. Sen 
babamı tanırsın .Şenii? Bak ba
bam diyince şimdi yine geçmiş 
günleri düşünüyorum. Hani ha
tırlar mısın Kısıklıda, Çamlıcaya 
çıkan yol üstündeki köşkü. :. 
Seninle Çamlar altında dolaşır, 

ekseriya ta Çamlıca tepesine 
yürüyüş yapar, akşam batıya 
kadar kaldığımız vakıtlar, Is
tanbu'.un buradan güzel manza
ralı bir yeri daha yok diye 
söylerdin .. 

- Sonu ı•ar -

Halkevi yılbaşı 
hazırlıkları 

lzmir Halkevi, halkımızın yıl
başı gecesini eğlen~eli geçir
mesi "için zengin bır program 
hazırlamıştır. Halkevi gösterit 
şuğbesi, yılbaşı için bir hafta
da.nberi hazırlık yapmaktadır. 

Türk hava kurumunun yılbaşı 
pıyangosunda ikramiye . kaza
nan numaraları radyo ıle ve
rileceği için Halkevi salonuna 
iki radyo konmuştur. Bu gece 
halke.-inde saat yirmide baş
lıyacak olan yılbaşı eğlenceleri 
arasında piyangoda ikramiye 
kazanan numaraları radyodan 
dinlemek çok zevkli ve heye
canlı olacaktır. 

Halkevi salonunun kaç kişi 
alabileceği lıesab edilerek ona 
göre davetiye bastırılmış ve 
dağıtılmıştır. Eğlence numara· 
)arı çok çeşitlidir: Çiftlerin 
dansetmeleri için de salonda 
tertibat alınmıştır. Bundan baş
ka bir büfe de temin edilmiş
tir. Büfedeki fiyatların çok 
ucuz olmasına bilhassa ehem
miyet verilmiştir. 

' 
l'ayyareci 

Lindberg bekleniyor 
Londra 30 ( A.A ) - lrlan· 

dada kain Cork ve Gueestovn 
şehirlerinde ~iı_ıdberg. ve ail~
sinin gelmesını beklıyen bır 
çok gaze~eci.l~r _ve f?to.ğraf 
mubabirlerı bırıkmışlerdırdır. 

Bunlar Lindberg ailesini kar
şılamak için imparator vapuru
nun gelmesini bekliyorlar. Va
purun hangi iskeleye ugraya
cağı belli değildir. Kaptanın 
Lindber" ve ailesini Belfasta 
çıkarma~ı da muhtemeldir. 

Suna kat'i bir ta vır ıle .. 
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' MöNTE ''1KRiS10 
· F k · d'h dolayısile çok 

F ·ı . . .. g· e koştular. a at ız ı am 
ı mını gorme d" d"l 

· Mci;NTE'''"KRiSro 
d 1 l bu şaheser film CUMA 

Baştan başa heyecan ° u 0 an . 
.. .. kadar devam edecektır. 

gunune T k .. 1 .. J 
AYRICA : FOX dünya haberleri [ ür çe so~ u .. 

M'k' M vz Miki aşık [ canlı karıkatur ] 
1 1 a •·• 18 25 21 

Bu filme mahsus seans saatları 14,5 - 15,~~.;.,,,: __ -__ 
Gelecek hafta iki büyük film birden 

Bü ük ihtilal Vonder Bar 
An!bella - Jean gabin 10 yıldız - 5000 güzel kız 
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YENi ASIR Sahife s 

Son~ Telgra~ Haberleri 
•• 
Olen 

Vatikana 
kurulu ve 

Roma, 30 (Ö.R)-Vatikanın 
organı olan "Osservatore Ro
mano,, gazetesi yeni yıl are
fesinde arsıu'usal durumu "Öz-

" den geçirerek diyor ki : 
"Lava! - Hoare pla~ının a!cim 

kalmasiyle uz'aştırma siyasası 
bir ö'.üm darbesı yemiştir. Ka
moyun cesaretsizliği en kötü 
bir karırnsar~ık o'muştur. 

Ufukta en küçük antaşma 

umudu göz;jkmiyor ve bir 
fırtına kopmağa hazır görünü
yor. Yıkılanı yeniden yapacak 
hiç bir kuvvet yoktur . ., 

Gezete bundan SOilra Sir 
Samuel Hoare'un siya0 a•ını 
medhederek diyor ki: "Sir Sa
mu~l Hoare açık sözlü adamdır 
ve Italyan gazeteleri bile onun 
doğru ve sevimli yüzünü takdir 
etmektedir. Vakıa lngilterenin 
teklifleri geri alması, Habeşis
tanın reddetmesi ve Italyanın 

da olup biteni kaıletmiş gibi 
gözüken sukutu hasebiyle Paris 
planı kesin olarak gömülmüş· 
tür. Bununla beraber proje ne 
Uuluslar kurulu, ne Fransa için 
ö!ınemiştir. u:uslar Sosyetesi 
için mevcuttur Çünki muha
sımların buna ne cevap verdik
lerini tetkike 13 !er koınitosi 

plan dirilir mi? 
göre bu plan uluslar 
Fransa için ölmemiştir 

Al usso/üıi sıın faşist kongmswda söylevini verirken 
memur edilmiştir. Fransa için da kararsız ihtimallerin ne ol-
de mevcuttıır, zira bu memle- duğunu gözden geçirerek In-
ket barış ve uzlaştırma siya- gilterenin Akdeniz devletleri 
sına devam etmektedir ., nezdinde yaptığı teşebbüsü ve 

Bundan sonra " Osservatore B. Edenin dış bakanlığına ta-
Romano,, hadiselerin inkişafın- yinini bunların başında görüyor. 

Sovye Rusya ya bir şantajı 
Uroguay hükumet· in u inkıta 
kararında, ltalyan parmağı var mıdır? 

Moskova, 30 (Ö.R) - S. S. 
C. İ. Rusya ile diplomatik 
ilgilerini kesen Uraguay hü
kümetinden Moskovaya karşı 

ileri sürdüğü ithamlardan do
layı Uluslar Sosyetesi huzu
runda izahat vermesini isti ye· 
cektir. Siyasal çevrenler bu 
inkıtaı istihzadan uzak olmı· 

yan bir tavırla tefsir etmekle 
beraber Uraguay hükümetinin 
bildirdiği inkıta kararı önünd~ 
kendisini Uluslar Sosyetesi 
önünde izahat vermeğe davet 
isteğini teyid etmektedirler. 

lzvestiya gazetesi yarın çıka
cak olan nushasında inkıtaın 
büyük bir ehemmiyeti olmadı
ğını kadetmekle beraber şunu 
soruyor: 

Yanız şurasını sormak ge
rek tir: Bu inkıta kararını Ura
guay hükümetine ilham eden 
kimdir? Brezilya mı, Vatikan 
mı, yohsa Montavideoda faali
yette olan ltalyan diplomasisi 
mi? 

Hiç bir ekonomik ihtilaf iki 
memleketi birbirinden ayırma
makta idi. Sadece Uraguay 
cumur başkanının her ne pa
haya olursa olsun Sovyet Rus
yada yerleştirmek istediği bir 
peynir siparişi meselesi vardı. 
Öyle ki, bu devlet başkanının 
istemleri nihayet bir şantaj 
şeklini alıyordu. 

Sovyetlerin Uı·aguayda ko
münist karışıklıkları çıkarmak 
istedikleri ithamına gelince 
cenubi Amerika cumuriyetle
rinde ihtilal hareketlerinin ve 
kuvvet hareketlerinin asırlar· 
danberi müzmin bir halde ya
şadığını herkes bilir. 

Montevideo, 30 (Ö.R)- Sov
yı.ıt Rusya orta elçisi 3 ilk 
kanunda "Masiğlia,, vapuruyle 
ayrılacağını Uraguay hüküme
tine bildirmiştir • 

SOVYETLER NOT~. VERDi 1 
Montevideo, 30 ( Ö. R ) -

Sovyet elçisi B. Menkin 
Uraguay dış bakanlığına bir 
nota vererek Sovyet elçiliğinin 
ne Uraguay'da ne diğer her 
hangi bir memlekette komü
nist veya diğer herhangi bir 
harekete vasıtalı veya vasıta

sız hiçbir müzaherette bulunma
diğını \·e Brezilyada dahil, hiçbir 
memleket partilerine maddi 
vasıta temın etmediğini bildir
miş ve bu ithamları hayal mah
sulü olarak bildirmeğe mecbur 
olduğunu ilave etmiştir. 

Paris 30 (Ö.R) - Oraguva-

yın Par.s elçiliği bir tebliğ neş
rederek Oruguvay-Sovyet ilgi
lerinin kesilmesi. hakkında Mos-
kovadan verilen bütün. haber
lerin uydurma olduğunu bildir
miş ve Oruguvay hükumetinin 
maddi delillere dayanarak kararı 
verdiğini, Sevyet elçisinin Brezil
yanın sahne olduğu son fesat 
hareketlerine alet olduğunu ve 
Cenubi Amerikada Sovyetleri 
tanımış biricik devlet olan Ura
guayın kendi komşuları olan 
memleketlerde ihtilal çıkarmak 
için Moskova propagandasına 
sahne olmağı kabul edemedi
ğini bildirmiştir. 

Londra kuşkulandı 
Japonya - Almanya arasında süel 

bir anlaşma yapılmak üzeredir 
. Moskova, 30 (Ö.R) - Londradan gelen haberlere nazaran 
lngiiiz siyasal mahafili, Berlinde Almanya - Japonya arasında 
süel yardım esasına istinad eden bir anlaşma akdi etrafında 
müzakereler başlamasını endişe ile karşılamıştır.· 

Berlinden Londraya verilen bir habere nazaran görüşmelerin 
hedefi komünist enternasyonaline karşı bir mücadele açılmesı 
ve müşterek tedbirler alınmasını da istihdaf etmektedir. 

Inıı-ilterenin bu önmeli müzakerelerden gözlerini çelmek için 
Ingiliere - Almanya arasında bir anlaşma akdi de mevzuubahs 
edilmiştir. BP.rlindeki Japon süel ateşesi bu anlaşmıya 
yanaşmıştır. Bu anlasma Londra mahafilinde lngiltere ve Sovyet 
Rusya aleyhine müteveccih bir hareket olarak kabul edilmi~tir. 

Anneler bayramı 
Matemli kraliçe illerden gelen 

mekteplileri sarayda kabul etti 
Belgrad, 30 (Ö.R)-Yugoslavyada anane olan anneler _bayramı 

şerefine biitün illerden ve Belgraddan gelt'n 48 mekteplı saraya 
giderek kralın annesi kraliçe Marinin ve kralın misafiri 
olmuşlardır. 

Sarayın tören salonunda bir tiyatro temsili olmuştur. Program 
bittikten sonra kraliçe çocukların her birile ayrı ayn konuşmuş 
ve kendilerine hediyeler vermiştir. 

Saraydan çıkarken çocuklar kral Petro il için "yaşa,,lar hay
kırarak gördükleri kabulden dolayı sevinçlerini bHdirmişlerdir. 

Moskova 
• •••• 

Türk resim sergisi 
Moskova, 30 (A.A) - Ya-

kında burada açılacak olan 
modern Türk resim sergısı 

dolayisile . B. Litvinof ve Tev
fik Rüştü Arasın fahri baş
kanlıklarında bir sergi komi
tesi teşkil olunmuştur. Bu ko
mitenin diğer üyeleri şunlardır: 

Sovyet Rusya kültür halk 
komiseri bay Bubnov, bay 
Saffet Arıkan, bay Karahan, 
Zekai Apaydın, yabancı mem
leketlerle kü:tür münasebatı 

cemiyeti başkanı bay Arosev, 
B. Salah Cimcoz, yabancı 

memleketlerle kültür münase
batı cemiyeti asbaşkanı bay 
Carniavski, bay lbrahim Çallı, 

ressamlar cemiyeti başkanı 

bay Slav·nski ve profesör 
Graba. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara 30 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha
faza örgütü 137 kaçakçı, 3856 
kilo gümrük kaçağı, 409 kilo 
inhisar kaçağı, 4385 defter si
gara kağıdı, iki tüfek ile 58 
kaçakçı hayvanı ele ı;reçirmiş
tir. 

Adapazar1nda 
spor faaliyeti 

Adapazarı, 30 (Özel) - Üç 
gündür havaların güneşli git
mesi yüzünden bayramda spor 
faaliyeti canlı olmuştur. 

Gençler birliği ve Y eniay 
maçında Gençler birliği 1 - 5 
galip gelmiştir. 

idman yurdu •'Sakarya ta
kımları 2 - 2 berabere kalmış-
1ardır. 

Muğla, 30 (Özel) - Muğla 
Yayla ve Çine takımları bay· 
ramda karşılaştılar. Muğla-Yay
la takımı sıfıra karşı iki sayı 

ile maçı kazandı. 

Ayvalıkta 
Maskeleme tecrübelerı 

Ayvalık, 30 (A.A) - Dün 
gece Ayvalıkta tayyare hücu
muna karşı ışıkları söndürme 
denemesi yapılmış ve tam bir 
sükünet içerisindo muvaffaki· 
yetle neticelenmiştir. 

Tolstoy'un 
İki mektubu bulundu 

Moskova, 30 (Ö.R) - Özei 
arşivlerde Tolstoyun neşredil
memiş yeni mektubları bulun
muştur. Bunların ikisi Lom· 
broso nazariyesi hakkındadır. 

Birincisinde büyük Rus edibi 
ltalyan kriminalistinin nazari
yelerini çok beğendiği halde 
ikincisinde onu tehlikeli ha
yallere kapılmakla ithamet
mektedir. ikinci mek ub büyük 
No veç edibi lbsene gönderil
miş ise de " Adres buluna
mamıştır,, kaydile iade edilmiş
tir. 

Teklifler neden 
şayanı kabul 

d v ·1 ~ 7 
egı m .. ş. 

Roma, 36 (AA) - Royteı 

Ajansı aylarından: 

B. Mussolini Paris sulh tek
liflerinin ltalyanın asgari ihti
) açlarını ve bilhassa hudutların 
ve ltalyan tebaasının hayatla
rının emniyeti bakımından olan 
ihtiyacını tatmin etmemekte 
olduğunu kabine erkanına bil
dirmiştir. 

Tal ebe kongresi 
Londra, 30 (Ö.R)- Arsıulu

sal talebe kongresi 20 den 
fazla devletin iştirakile bugün 
açılmiştır. 
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Norisin atölyesi Önemli bazı 
ifşaata vesile olrrıuştur 

Van Meter sözlerimi dik
katle dinledi. Sonra şu cevabı 
verdi: 

- Peki Mac Glone... Be
nimle birlikte gelinız. Muhafı

ıınızın yolda ikimizi birden 
öldüreceğini zannetmiyorum. 
Aı sonra otomobilde yerleş

miş bulunuyorduk. W ade şo
förün yanında yer almıştı.Yol

da Van Metere olup bitenleri 
anlattım. Hatta tasavvularımı 

söyledim. Planımı ifşa ettim. 
Van Meter projelerime yardım 
etmeyi vadetti. 

Wade şoförle kırk yıllık ah
bap gibi gevezelik ediyordu. 
Norislere gelince otomobilden 
indik. Muhafızım kendisi tara
fından takib edilmeksizin No
rislerin apartmanına çıkmama 

müsaade ettiğine göre orada 
emniyetim tehlikeye maruz bu
lunmuyordu. Norisin oturduğu 
apartman beşinci katta idi. Kı
sa boylu esmer bir kadın bize 
hala bakan bir pençereden göz 
attı. Sonra kapıyı açtı. Bu ka
dın ölü gibi sararmıştı. Korku
sundan ağlayamıyordu. 

- Giriniz mösyöler, Noris 
sizi o kadar iştiyakla bekliyor 
ki bir kerre görünc:e eyileşe

ceğini umuyorum. 
lçerden bir ses duyuldu: 
- Misters Noris gelir mi

siniz? 
Kadın beni Van Meterle 

yalnız bırakarak içeri girdi. 
Ben bu sesi tanıdım. Doktor 
Darrowun sesiydi bu ... 

Misterı1 Noris az sonra ya
nımıza döndü. Çehresindeki 
teessür biraz azalmıştı: 

- Doktor, kocamın biraz 
uyuduktan sonra eyileşeceğini 

söylüyor dedi. Kendisine bir 
pikür yaptı. Noris şimdi ra
hatlamışa benziyor. 

- Misters Noris, kocanız 
beni IJiçin çağırttı? Ne konuş· 
mal< istiyordu? 

- Bilmiyorum Wan Meter. 
Bana bir~ey söylemedi. Doktor 
gelmeden önce kendini ölüm 
halinde sanıyordu. Atölyesinden 
endişeyle babsetmekteydi. Göz
lerini açarak bana bir sır tevdi 
etmek isteyor gibi: "Van Me
tere atölyeyi göster... Kendi
sine ne kadar sıkıntı ve istirab 
içinde olduğumu söyle." De-

l mişti. 
- Kocanızın atölyesini niçin 

görmemi istediğini anlamıyo

rum. 
- Kocamın atölye dediği 

yer üç senedenberi oturduğu

muz apartımanımızdadır. O bu
rada bazı şeyler keııfetmeğe 
çalışmı~tır. Bilhassa plaklar onu 
çok ilgilendirmiş ve disklerle 
radyonun bugünkü metodları 

aitüst edeceği kanaatına var
mıştır. Kocam bu araştırmala
rına o kadar dalmış bulunuyor
du ki Ampir Radyo istasyo
nundaki vazifesini bile ihmal 
ediyordu. 

Ampir stüdyosu 
olan Wan Meler bu 

direktörü 
sözlerden 

müteessir görünmedi : 
- Kocanızın kendisine bir 

isim yaratmak istemiş olmasını 
takbih etmiyorum Vazifesinin 
yarattığı imkanları bilmiyen bir 
adamdan ise büyük ihtıraslar 

peşinde koşan bir enerjik ada
mı tercih ederim. 

- Kocamla görüşmek im
kanı olmadığına göre atölye
sini görmek ister misiniz? Bu 
atölyeyi bu kadar israrla gör
menizi niçin istemiştir, bilmi
yorum. 

Misters Noris ayaklarının to
puklarına basarak bizi bir ko
ridordan geçirdi. Koridorun ni
hayetinde bol güneş alan bir 
kütüphane odasıyle atölye işini 
gören iki oda vardı. Dikkat 
ettim : Norris burada bir min
yatür istasyon kurmuş bulunu
yordu. Dıvarlar ve tavan siyah 
bir kumaşla örtülüydü. Büyük 
oda stüdyo vazifesini görüyor
du. Küçükte ise tecrübeler ya
pılmakta idi. Atölyeyi dikkatle 
gözden geçirdik. Stiidyoda bir 
piyano, bir mikrofon, müzik 

· aletleri vardı. Yere kalın bir 
halı serilmişti. Misters Noris 
kapıyı kapadı. 

- Stüdyo o kadar güzel 
hazırlanmıştır ki Klod Noris 
plaklarını yapmak ıçin calışır
ken ben stüdyoya mücavir 
odada bulunduğum halde hiç 
bir şey duymuyordum. 

- Şu halde bunlardan birini 
tecrübe edersek kimseyi, has
tayı rahatsız etmeyiz değil mi? 

- Evet. 
Bir plağı fonoğraflardan biri 

üzerine koydum. 
Anlaşılmaz bir lisanla bir 

şeyler işidiyorduk. Az sonra 
bunlar Çinceyi andırıyordu. 

Bu sefer plağı çevirdim. 
Aftı Helen Demar tarafından 

söylenen "Para Serenadı" şar• 
kısı idi. 

- Bu Helen Demarın sesi 
diye haykırdım. 

Miss Noris: 
- Evet dedi. Cinayetten 

bir hafta önce buraya gelmişti. 
Van Metere o kadar heye

cana kapılmıştı ki şapkası 

elinden düştüğü halde bunun 
farkına varmamıştı. 

Bir aralık kapı vuruldu. 
Miss Noris kendisini çağıranla 
görüştü ve Atölyeyi terketti. 

-Soıııı Var -

ilan 
l ianisadak i eynelmilel ~oris 

Şi,sasi Hastanesi Baştababetin
den: 

936 yılı ikinci kanununun ikinci perşembe günü öğleden 
sonra saat 14 ten 17 ye kadar Manisa vilayet konağındaki Sıh
hat Müdürlüğü dairesinde Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin 
aşağıda adları ve miktarları yazılı mahrukat ve tenvirata aid 
mal7emesi açık eksiltme usulile münakasaya konulacağından 
taliblerin yukarıda yazılı gün ve saatlarda 100-7,50 teminatı 
muvakkate ye 100-15 teminatı kat'iyelerile yukarıda adı geçen 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 
Ton Kilo Teneke 
70 
15 
15 

292 
60 

135 
30 

Finlave zero diz yerli maden kömürü 
Türk antrasiti (Zonguldak semi koku) 
Motorin 
Dizel motörü yağı 
Is tüpü 
Benzin 
Gazya2:ı. s. 4 12-20-31 (3602) 

ıENI ASllf' -
lngilteredeki siyaset deği

içyüzü nedir ? • 
şımının 

• • 

Alman gazetelerine göre bu değişik
lik baştanbaşa hayret vericidir ... 

Liberal "Mançester Gardi
ycn., den : 

B. Lava! 7 ilk kanun günü 
B. Samuel Hoar'a - ültimatoma 
yakın bir tarzda - Fransanın 

petrol ambargosundan bahse
dildiğini işitmek istemediğini 

bildirdi ve onun da bu tedbir
den vaz geçmesini istedi. ltal
yanın Paris elçisini kabul ettik
ten sonra B. Lava!, lngiltere 
ve petrol müstahsilleri ambar-
goyu ilan ettikleri tak-
dirde, ltalya ve Habeşis-
t:ındaki vaziyeti güçleşecek 

olan B. Mussolini'nin lngiliz 
donanmasına karşı bir taarruz 
yapabileceği k.maatında bu:urı

duğunu söyledi. 
Bazı haberlerin aksine ola

rak, B. Lava!, Sır Samuel 
Hor'a, ltalyanlar lngilizlere 
hü< um ederlerse, petrol am· 
bargosun;: kızgın olan Fransa
nın lngiliz donanmasına yar
dım vadini geri alacağını bil
dirmiş değildir. n. Laval Fran
sız hükumetinin vadind<! duta
cağını fakat Fransız donan
masının lngiltereye yapabile
ceği yardımın en büyük hüs
nüniyetle bile pek mahdud 
kalacağı hususunda ısrar etti. 

Fransız hükumeti, Fransanın 
Akdeniz limanlarının lngiliz 
donanmasına yataklık edecek 
tarzda hazırlanmış olmadığını, 
diğer taraftan Fransız filosu
nun seferber hale konulması 

en az on beş günlük bir za
man istediğini ve bu mühletin 
vahim hadiseler anında tehli
keli olduğunu bildirdi. Bu 
şartlar içinde, lngilterenin 
Fransayla anlaşarak, Milletler 
Cemiyeti değil, B. Mussoliniyi 
memnun edecek sulh yolile 
bir uzlaşma p ojesi hazırlama· 
ya girişmesi doğru olmıyacak
mıydı. 

B. Samuel Hor anlaşılan 
Fransanın gösterdiği vaziyet 
ve tehlikeden fazla heyecana 
düştü ve böylece, hayret ve
rici Paris tekliflerine iştirak 

etti. 
Şurası muhakkatır ki, lnğiliz 

- Fransız tekliflkri lehinde rol 
oynıyan unsurlardan en mühimi 
Akdeniz vaziyeti olmuştur. Bir 
ltalyan taarruzu hiç ihtimal da
hilinde değildi. Bununla bera
ber bü ihtimal gözönünde tu
tuldu. Şüphesiz, böyle bir taa
ruz muvaffakiyetle akamete 
uğratılabilirdi, fakat asıl dar
beyi yiyecek lngiliz donanması 
olacak ve bunun ilerisi için çok 
büyük tesirleri görülecekti. 

Akdenizdeki lngiliz deniz 
kuvvetleri, her ne kadar ltalyan 
kuvvetlerinden çok üstünseler 
de, çok fena bir stratejik vaz
iyette bulunmaktadır. lngiltere

de, belki de biraz haksız ola
rak, Fransanın vadettiği yar
dımdan süphe edilmektedir. 
Fransızların taahhütlerini boz
mıyacakları muhakkaksa da 
Fransadaki umumi zihniyet 
onun denizde ve havada tam 
bir faaliyet sarfetmesine im
kan vermiyecek bir vaziyette
dir. 

Konservatuvar "Deyli Tel· 
graf" tan: 

Paris planını tasvibe karar 
verdiği zaman, lngiliz hükümeti, 
petrol üzerine konacak ambar
gonun Avrupada vahim netice
ler doğurabileceğini gözönünde 
tutuyordu. 

lngiliz hükumeti, hususiyle 
Milletler Cemiyetinin öteki aza-

!arından askeri yardıma dair 
kat'i bir teahhüd almadan, har
ba meydan verebilecek olan 
bir maceraya atılmak isteme
miş olduğunu açıkça söyledi. 
Başbakan ve bütii:: salahi

yetli devlet adamları nict d,._ 
fal ar bildirdiler ki, bi.ıt.i< k<, · 

birlerın kollektif o1arak alıu

ması gerektiğinden lngilterenin 
hiç bir zaman, Milletler cemi
yeti rıamma tek başına hare
kete ge\:mİyecektir. 

Paris plaııını tasvib etmekle 
bakanlar başka çıkar yol bu
lunmadığını takdir etmiş olu
yorludc. 

Mos!{ovada çıkan " F r&.vda,, 
gazetcsıı·den: 

Eger Milletler Cemiyeti mü
tearrıza mükafatlar dağıtan bir 
büro haline gelecekse ortadan 
kalkması daha iyi olur. 

Paris anlaşmasının bu kadar 
süratle yapılmış olması, ve ln
gilterenin pek fazla uzlaşıcı bir 
zihniyet göstermesi, onun Çin
deki Japon taarruzuna karşı Av
rupa ve Afrikada elini serbest 
bulundurmak kaygısına bir delil
dir lngilterenin fransayla anlaş
maya bu kadar meyletmiş ol
ması Almanları Avrupada 
yeni bir "Fransız - lngiliz,, el· 
birliği yapılacağı endişesine 

düşürmüştür. 
Habeşistanın sırtından yapı

lan uzlaşmanın hemen ardın

dan Almanyayı tekrar Milletler 
cemıyetıoe almak için müza
kereler başladı. Bilindiği gibi 
Hitler hıçbir zaman buna 
prensib itibariyle muhalefet 
etmiş değildir. Yalnız F ran
sayla lngilterenin arasını boz· 
mak için fırsattan istifade 
etmek istiyordu. Anlaşılan 

lngiltere, Fransadan Berlinde 
tek başına hareket etmemek 
hususunda vaad almış ve buna 
karşılık da Habeşistanın zara
rına olarak fedakarlıkta bulun
muştur. 

Habeşistan açıkça kapitalist 
menfaatlere kurban edilmiş 

bulunuyor. işte büyük devlet· 
lerin sulha ve küçük memle
ketlerin emniyete bağlılıkları 

hakkında verdikleri teminatın 

ancak bu kadar değeri vardır. 
Berlinde çıkan "Berliner Ta

geblatt., tan: 
lngilterenin dönüşü o kadar 

hayret vericidir ki, bugün ona 
tarihi bir izah bulmak imkanı 
yoktur. Çünkü son üç ay zarfın
da, lngiltere Avrupayı maneviğ 
ehemmiyeti herkesten fazla mü
dafaa ettiği bir haçlılar sefe
rine davet etmek için kendini 
ket'i derecede kuvvetli hisset
mişti. Bu uğurda başka mem· 
leketleri oldukça büyük feda
karlıklara da sürüklemişti.Eski 

bir dostluğu sarsmayı göze 
almış, ve Fransa ile olan dost· 

luğu da tehlikeye koymuşl.u. 

imdi, hususiyle milletlerarası 

sahada en makul politikayı 

takip etmekle maruf olan ayni 
lngiltere, şimdi evvelce prestiş 
ettiği şeyi yakıyor, bütün dün
yayı müthiş bir hayal kırılışına 
uğratıyor ve renkli tebaalariyle 
münasebetlerini bile tehlikeye 
koyuyor. Bütün bunları nasıl 

izah etmeli(? Cesaret edip di
yeceğiz ki tarih asla bu deği
şikliğe tam bir izah bulamaz. 
Meğer ki.. 
Meğer ki lngiltere blöf yap

mış olsun ! Daha başlangıçta 
lngiltere ve ltalyadan birinin 

blöf yaptığı meydandaydı. Fa
kat bu işe girişmekle lngilte
renin kendi fedakarlıklan, ya
bancıların fedakarlıkları, itibarı, 
sulh için bir istinat noktası 
bulmak umudu gibi ne kadar 
şeyi ortaya koymuş olduğunu 
yukarda söyledık. Bütün bun
ların bir işe yaramamış olduğu 
düşüııüliirse daha nel~r olabile
ceği tasavvur olunabilir. lngıl

terenin, insanlığın zararına ola
rak ve hatta kendi ıoasrafla
riyle böyle bir oyuna girişmiş 

o'masına ihtimal verilebilir mi? 
Bu inanılmıyacak bir ~ev :: ·; rü
nüyor. Fakat blöften başka 

tür!ü nasıl izah etmeli ? 
Her halde lngiltere zecri 

tedbirlere fazla güven göster
miştir. Son teşrin sonunda 
petrol ambargosunu koydur· 
mak için gösterdiği acele, ha
kikatte, kararsızlığının ilk ala
metiydi. On beş gün sonra 
bütün yaptıklarını hiçe sayı
yordu. 

lngiliz siyasetinin ağırlık 
merkezinin F ransayla anlaşık 
olarak yer değiştirmesine mu
adil olan bu dönüş, Almanlar 
için daha fazla alakayla takip 
edilmeğe değer. 

Pariste çıkan "Ordr" gaze
tesinden: 

Belçika kralının son Ingil
tere seyahatı esnasında ltal

ya tahtı ile lngiltere tahtı 
arasında tavassutta bulun

muş olduğu söyleniyor. Ge

ne bu rivayetlere göre Mus
solininin düşmesi takdirinde 

Viktor Emanuel'in Krallığı al
tında Mareşal Badoğliyo'nun 

ltalyada bir aakeriğ diktatör· 
lük tesis edib edemiyeceği 

hakkında beşinci Corc'un sor

duğu suale cevaben Belçika 
Kralı bunun pek şüpheli oldu

ğunu ve çıkacak bir karışık· 

lıkta Viktor Emanuel'in de ta· 

cını kaybetmesi ihtimali bu· 
lunduğunu söylemiş. Bu ko

nuşma belki hakikaten yapıl
mıştır. Fakat lngilterenin dll
nüşünü izah edemez. Pek muh· 

temeldir ki, Sir Samul Hor şu 
iki düşünceden mülhem ol

muştur: 1 Kısa veya 
uzun bir zamanda ltelya· 
yı harabiye sürükliyecek zecri 
tedbirler siyasetine de
vam ederek dünyanın karışık
lığını biraz daha arttırmış ol
mamak. 2 - Lavalin taarruza 
lngiliz donanması taarruza uğ
rarsa hemen imdada koşacağı 
hakkındaki taahhüdünü Fran
sız kamoyu kabule hazır gö
rünmed ği bir sırada Mussolini 
ile bir harba meydan verme
mek. Çünkü lngiliz hükümeti 
Mussolininin böyle bir barba 
girişebileceğine ihtimal veri
yorlarlardı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki yangın 
Darağacın köprücük soka

ğında Dramalı Salibin ahşap 

evinde merdiven altına yığılan 

talaşlar birdenbire parlamak 
suretile yangın çıkmıştır. 

Ateş üst kata çıkan merdi
veni sarmış ise de itfaiyenin 
derhal yetişmesi sayesinde yan
gın söndürülmüştür. 

§ Erkek Öğretmen okulunda 
öğretmen Lütfinin yattığı oda
da elektrik tellerinin kontak 
yapmasından yangın çıkmış ve 
yetışilerek söndürülmüştür. 
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Bak nasıl anlıyorlar'! 
Yazan: Ho,dll 

Eczacı Aktaş, tahtında müs
tatir hüve ne demek olduğunu 
şimdiki neslin anlamadığını ve 
gelecek neslin hiç anlıyamıya
cağını yazdı. Fakat bunu isbat 
edemedi. Yahud "eski biçim 
tahtında müstatir hüve,, on
larca anlaşılamıyacağmdan bah
setmek istedi. 

Bu doğru olabilir. Çünkü ye
nilerin bunu anlaması için as
lını bilmeleri gerektir. Bu da 
onlar için zordur. Ben tekraı 

edivereyim : Bir müderris ho• 
canın cahil, yobaz bir çöme:ıı' 
varmış. Hoca, "tahtında müs
tatir hüve,,nin ne demek oldu
ğunu bu dangalağa anlatmak
tan aciz kalmış. Nihayet bir 
gün: 

- Şu kitabı al. Aç. llk sa
hifeden kaumağa başla 1 

Diye bağırmış. Çömez - öyle 
yapmış - tabii, yukarıki sahife 
kazılınca altındaki sahife görün· 
meğe başlamış. Böyle böyle 20 
otuz sahife delindikten sonra 
alt taraftaki bir sahifenin bir 
satırında "Hüve,, kelimesi gö
rününce hoca tekrar ba
ğırmış: 

- Şimdi gördün mü himbil 
talı 'ında müstatir hüveyi .. 

işte bunun aslı bu imiş. Eski 
zamanın tahtında müstatir hü
veıini yeni nesil anlamıyorsa 
zamanımızın tahtında müstatir 
hüvesini çok eyi anlıyorlar. 

Geçen gün bir orta mektep 
talebesi bakınız kayretten par
mağımı bana nasıl ısırttı. Ga
zete okuyorduk. Bir tanesini 
alarak başlığını gösterdi: 

- Şunu okuyunuz bakayım? 
dedi. Okudum. 
- Zaman 
- Ama yüzünden zaman, 

dedi. birde tersind~n okuynnuz? 
Dediği gibi tersinden oku

dum: 
- Namaz! 
Hay yumurcak hay) Bu be

nim kırk yıl aklıma gelmezdi. 
Gördünüz mü zamane yumur
cağının şu anlayış ve kavrayı
şını?. Müstatir hüve eskimez. 
Yalnız zamana göre değişir, 
namazların değiştiği gibi! 

Ho,dll 
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Şen dul 
Moris Şövalye 

Şen dul filminde Şövalye
şen bir çapkındır 

Moris Şövalyeııin neşeli, sem
patik tipini bize Elhamranın 
beyaz perdesi çoktanberi gös
termiyordu. Elhamra idaresi bu 
eksikliği kendisi de duyuyor 
olmalıdır ki bize Moris Şöval
yeyi, Şendul filmini daha bir ay 
evvelden reklam ediyor. Sinema 
salonlarının bütün duvarlarını 

Şen dul ve Moris Şövalye 
afişlerile dolduruyordu. Sinema 
meraklılarının iple çektiği Mo
ris Şövalye artık dünden iti
baren Elhamrayı doldur
maktadır. Moris Şövalye Şen 
dul filminde siyasal mahi
yet alan bir sevda içine 
düşüyor, evet siyasal diyoruz, 
sevda ile politikanın hazan 
karşı karşıya geldiğini tarihte 
görüyoruz ve Moris Şövalye de 
1885 de tutturulmuş bir siya
seti aşk ile yugurarak pek 
meraklı sahneler yaratmış, kah 
neş' e kah sevda, kah izzeti 
nefis birbirile karşılaşmış 

şen dul filmi olmuştur. Şen dul 
insanı eğlendiren bir süjedir. 
Her sahnesinde bir sanat 
vardır. Vodvil müzikal oluşu, 

işin içinde Moris Şövalye bu
lunuşu itibarile pek zevklidir. 
Filmin en sehirlı yeri Maksim 
Bar sahnesidir. Rengarenk kız
ların etek kaldırarak raksediş• 
!eri Moris Şövalyeyi değil, he• 
pimizi vecde getirmektedir. 
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Bu yaşta ölmek! Tuhafsm 
ha! Çabuk beni böyle üzüntü
lerden kurtarınız. 

Gülerek söylenen bu lakır
dılardan Alisin vücudu titredi. 
Bir eliyle başını tutarak: 

- Papas!.. 
Sözle; mi mırıldandı. 
- Siz istirahat ediniz. Söz 

erıyorum. Günahlarınızı çı
kartbracağım. 

Genç l ız heyecanla: 
- Ne vakıt? 
Diye sordu. 
- Cumartesi akşamına ka

dar ... Şimdi size bir şey sora
cağım. Lüvr sarayına hangi 
gün gideceksiniz? 

Alise, sürekli bir surette bir 
ürperme geldi: 

- Sizi beklediklerini bili-
yorsunuz. 

- Papasla cumartesi akşamı 
1'onuşabileceğimi söylemiştin 

değil mi? ... 
- Bunu size söz veriyorum. 
- Pekala! öyle ise ben de 

cumartesi gunu sahahleym 
Lüvr sarayına gideceğim. Şim
di beni biraz yalnız bırak. 

Loracığım istirahata muhtacım 
Ye bu bir kaç gün heyecan ve 
endişelerimi yok etmek için 

fi gelir ümidindeyim. 
Bunun üzerine Alis dö Löks 

dü ünceye daldı. ihtiyar Lora 
a çekildi. 
Bu günün gecesi, ışıkları 

.-nmüş ve ev derin bir sessizlik 
içinde idi. Saat ona doğru dar 
küçük sokakların ıssızlığı esna-
sında yeşil boyalı kapı gürül
tüsüzce açılarak bir kadın 
Lahaş sokagına çıktı. Ses çı-
armıyarak sık adımlarile Kra-

-ııçenin konağındaki kuleye 
doğru gitti. 

Bu kulede, iç merdiyeni ay
dınlatan birtakım dar delikler 

YAZAN : Mişel Zevako 

lunan kapıdan Alis dö Löksün 
yorgunluğun tesiriJe derin 
uykuya daldığı eve girdi. 

Bu cadaloz karı ihtiyar Lora· 
idi. 

* • • 
Paradayanın tevkif edildiği 

sabah Pıpo efendisine karşı 
beslediği muhabbet dolayısiyJe 
Şovalyeyi bütün gücile müdafaa 
etmişti. Bu unudulmaz müca
dele esnasında baldırların yır
tılması hatta askerlerden biri
nin oda döşemesi üzerinde 
boğulmuş olduğu halde yatması 
hep Pıpo'nun çelik gibi dişl e
rinin mehareti idi. Paradayan 
mağlüp oldu. Pipo da mağlup 

oldu. Köpekle efendisi, birden
bire baskına uğrıyarak hücum 
edenlerin çokluğu basebile bu 
mağlubiyete duçar olmuşlardı. 
Pipo da, Paradayam sürükle-

yen a kerleri takip ederek 
merdıvenden indi. Bu sırada 
bir kaç tekme yediği gibi bir 
kı lınç darbesile de kulağı ya
rılmıştı. Sokağa çıkınca, köpek, 
Şovalyenin konulduğu arabanın 
arkasın~an gitmeğe başladı. 
Kahraman köpek, başını uza
tarak, kuyruğunu da kısarak 
Basti e geldi ve İçeri girmek iste
di. Nöbetçiler kuş uçurmuyor
lardı. Nöbet bekleyen mizrakh 
bir asker, mızrağını uzatarak 
biçare hayvanın burnuna do-
kundu. Köpek geri döndü. Ar
kasından da taş atıldı. Tek raı 
geri döndü ise de kapıyı ka
palı buldu. Pipo kapının önün-
de epıce acı acı uludu, havla
dı. Bağırmasına, ulumasına bir 
cevap alamayınca, yan yan yü
rüyüşüyle bastilin etrafını do
laştı . 

Bıçare hayvan bır kaç saatı
nı endişe i-rinde geçirdi. Dön-
dü, dolaştı •me kapının karşı
sına oturdu. Bazı çocuklar ken-

vardı. Bunların demirparmak· disini taşladılar. Zavallı ne 
hkh olan birincisi yerden bir yapsın ? Yalnız biraz daha uza-

dam boyu yük:;ekliğinde idi. ğa gıderek yerini değiştirdi. 
Kuleye doğru ilerliyen kadın Akşam olmuştu. Hava karar-
bu deliğin önünde durarak mağa başlayınca sevl<i tabii 
ayaklarının burnu üzerine kal· neticesi bulunduğu yerden git-
kıb kolunu uzattı. Ve Rojiyeri meğe karar verdi. Hemen De-
ıçm yaptırılan kulenin içine viniyer pansiyonuna geldi. Her 
bir kağıd attı. tarafa girdi, çıktı, efendisini 

Bunu müteakib bir cadı gibi aradı. Sonra mutbaha girdi. 
çabucak geri döndü. Açık bu- '-'onu var -
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a lnrc-nluk ~~irketinin ap ır~· rm l ı < luı

ına~ı i~·n f t:.niz yoJJaı· na salal iye veril i 
24 - 25 hirinci kanun tarih

lerinde Kamutay bütçe, divanı 
muhasebat ve iktisat encümen
lerinden mürekkep umumi hey
etin toplanarak deniz yollan 
ve Akav işletmeleriyle fabrika 
ve havuzlar müdülüğünün 1936 
eenesi bütçelerıni tdkik etti
ğini yazmıştık. 

Bu tetkikat meyanmda her 
üç messese tarafından gemi in
şaiye ve makina mühendisliği 

tahsil etmek ve ayrıca şantiye
lerde ameli tecrübe görmek 
üzere ikişerden altı talebenin 
Avrupaya gönderilmesine muk
tezi tahsisat kabul ve bu mü
esseselerin bütçelerine ilave 
edilmiştir. 

Bu talebe tahsilden avdette 
iktisat vekaletinin emrinde hiz
met görecekler ve iktisat ve
kaleti bunları istediği deniz 
müesseselerinde tavzif edebile
cektir. 

Bundan başka deniz yolları 
işletmesi için Avrupadan bir 
işletme mütehassısı ve fabrika 
havuzları icin de ayrıca bir 
mütehassıs inşaiyeci getirilme
sine muktezi tab i at da kabul 
edilmi tir. 

Vapurculuk Türk anonim 
şirketi vapurlarile sair mev
cudatının hükümetçe satın alın
ması kararlaştırıldığı takdirde 
bedelleri üç senede deniz yol
ları işletmesi umumi masrafla
rından mukassaten ödenmek 
üzere mukavele akdi ve bu 
hususa yetişecek kadar meb
lağın miUi bankalardan birin
den istikrazı için deniz yollan 
işletmesine salahiyet veril
miştir. 

Akay işletmesi için köprüde 
yapılacak iskele ile Y alovada 
yapılmakta olan büyük otel 
için ayni veçbile yüz bin lira-
ya kadar bir istikraz akdi sa
lahiyeti verilmiştir. 

Heyeti umumiye ş;mdiye ka
dar ltamülen Akay idaresince 
muhtelif kimselere verilmekte 
olan pasolarm devlet demir
yollarında olduğu gibi il
gasına karar vermiş ve bu va
purlarda ancak mahalli en bü
yük askeri kumandan ve mül
kiye i! mirlerile gazetelere ve 
mahalli zabıtasma kafı miktar
da ücretsiz paso verilmesi ve 
başkaca hiçbir kimsenin para
sız eyahat edemiyeceği esa
sını kabul etmiştir. 

YENi ASIR aıKinunuevve' 1935 
- o 21=!: .. i 

e a • 
şı c he e 

yo 
. -A abeşlerin kaz 

a a ço p a ya 
gaden 

as 
cephesinde de Habeşlerin 
Nasib yetmiş beş bin 

taarruza geçmeleri beke iyor 
muntazam askere maliktir 

Raris 30 ( Ö. R) - Habeş 
ordusu Makalleyi garb ve ce
nub c'hetlerinden çevirmiı gi
bidir. Burada çok kanlı muha
rebeler olmuştur. Habeş kayna
ğından gelen haberlerde ltal-

Ra• 
yanların büyük zayiata uğrdık
ları bildirilmelctedir. 

Hava Ajansınm Cibutiden 
aldığı bir habere göre şimal 
cephe indeki Habeş kuvvetleri 
son gün'erd~ Dessiede impara
torun bizzat hazırladığı bir pla
m tatbik etmektedirler. Bilhas
sa Abbi - Abdidt~ ltalyanlarm 
haftal .. rdan beri hazırladıkları 
müstahkem mevkilerle bütün 
mitralyöz yuvalarının eJe geçi
rilmiş bulunması ltalyanların 
ağır bir tazyil a tında kaldık
larını go tt; rmektc.ct ,r. 

A BBl - ARDIYJ NASIL 
ALDILAR? 

Adı - A baba 29 ( A.A ) -
22 Kanunuevvelde şimal cep
hesinde biiyük bir muharebe 
cereyan etmiş ve Noelden bir 
gün evvelisine J.rndar sürmüş
müştiır. Habeşler Abbi - Addi 
yakınında Ras Scyyum müfre
zcleriyle lta]yanların kuvvetli 
mufrezelt!rİne hucum etmişler
dir. Çok kanlı bir muharebe
den sonra Habi>şlcr Abbi - Ab
diyi ele geçirmişlardir. 

24 Kanunuevvelde muha
rebe daha şiddetle tekrarlan
mış. Bunun üzerine pek ziyade 
şiddetli bir mu ıar ebe cereyan 
c mıştır. 

HABEŞLER ZAFERDEN 
HAHSEDIYORLAR 

ltalyan'iarın, kuvvetli topçu 
ve mitralyöz müfrezeleri de iş
tirak etmişlerdir. Habeş'lt!r bü
tün muharebe hattı üzerinde 
muzaffer olduklarını bildirmek
tedirler. 

Abbi-Abdi'nin alınmasından 
sonra Habeşler ltalyan mevzii
nin şimalindeki mitralyöz siper-

lerine hücum etmişler ve ele 
geçirmişlerdir. Her iki tarafm 
zayiatı mühimdir. 
YÜZLERCE ESiR ALDILAR 

Habeşler esirler arasında 
yirmi Avrupalı zabit mevcud 

olduğunu bildiriyorlar. Habeşler 
12 mitralyöz, mühim miktarda 
mühimmat ve bir çok zırhlı 

otomobil ele geçirmişlerdir. Bir 
kaç yüz ltalyan yerli askeri de 
esir alınmıştır. ltalyanların Şire 
bölgesinde de geri çekildiği 
bildirilmektedir. 

CENUB CEPHESiNDE 
VAZIYET 

Adis - Ababa, 29 (A.A) -
Royter Ajansı muhabirinden: 

Cenub cephesi kumandanı 

Ras Nasibunun yanında bir 
hafta kaldım. Na ~ibu bilhassa 
harbın kendi cephesindeki ne
ticesinden tamamivle emindir. 

(ıoralımyidrn 

ltalyanlar, Habeş ordusu 
henüz teşekkül halinde bulun
duğu ilk iki av içinde bile hiç 
bir şey yapamamışlardır. 

Ras Nasibu'nun kuvvetlerinin 
ne kadar olduğu bilinmiyorsa 
da 75,000 kişi kadar tahmin 
edilebilir. Bu kuvvetler müşa
hedelerimde aldanmıyorsam 
Dagabur ile Sasabenet ara
sında ve Fafan nehri üzerinde 
mev1j almış bulunuyorlar. 

Gerbogubi - Gorahiyi ve 
Val - Val hiç bir tarafın işgali 

altında 

Ctetga)'tı git/a, lwllr 

bulunmıyor. 

NE KADAR ASKER 
GÖNDERDiLER? 

bır ma11zara 

hafta içinde Süveyş kanalın
dan geçen ltalyan a ker ve 

harb levazımı miktarı mühim 
surette artmıştır. Portsaid'den 

alman haberlere göre, geçen 
hafta içinde Habeşistana 10,346 
subay ve asker, 2966 ışçı, 

17,416 ton levazımı harbiye, 
388 ton benzin, 5750 ton çi
mento ve 222 kabr gitmiştir. 

KAÇARKEN YAKIYORLAR 

Ac\is Ababa, 29 ( A. A ) -
Cepheden bildirildiğine göre, 

J ol/armdn11 bıri 

ltalyanlar Enda Selaseden çe
kilirlerken birçok kiliseleri 
ateşe vermişlerdir. 

bölgesi üzerinde uçuşlar yap-
mışlard1r. ., 
HABEŞLER BiR iT AL YAN 
UÇAGINI NASIL Y AKALADJ 

Roma, 29 (A.A)-Cicigadan 
gelen bir yolcu 'ı6/12 tarihinde 

Ras Kassa 
Dagabur üzerinde uçan bir 
ltalyan uçağının nasıl yaka· 
landığını anlatmışhr. 

Somaliler pilotu öldürmüşler. 
lakin uçağın içinde bulunan 
diğer iki kişi kaçmağa muvd
fak olarak metrük bir kulft
beye sığınmışlar ve ertesi sa
baha kadar orada barınmıf• 
lardır. Sonradan bunlar da ele 
geçerek Cicigaya götürülmli 
Jerdir. 

26/12 de Jta)yan uçaklan 
kaybolan arkadaşlarının izlerini 
ramak için tekrar Dagabur 

üzerinde uçmuşlar ve sonra 
Cicigaya doğru yollarına devam 
etmişlerdir. 

OGADENDE HABEŞ 
TAARRUZU BEKLENİYOR 

Cicig a ahalisi hu uçakların 

bomba atacaklarından korkmuş
lar ise de onlar yan yolda ge· 
riye dönüp ltalyan hatlarına 

çekilmişlerdir. 

Ayni yolcunun ifadesine göre 
Ogaden cephesi sükün içerisin
de ise de Habeş taarruzunun 
akşama sabaha başlaıuası bek
lenmektedir. 

SOMALI ASKERLERi 
KAÇIYOR 

Söylendiğine göre bozguncu
!uk eden bir çok ltalyan So
ma isinin yerina beyaz ltalyan
lar ikame edilmiştir. 

Yolcu harp başla yalıdan beri 
Ogaden cephesinde 15 Italyanla 
L O ltalyan Somalisinin telef 
o •. mğunu söylemiştir. 

ASLAN YAVRULARI 
Roma 29 ( A.A ) - ltalyan 

askerleri tarafından Ras Sey
yumun Aducı .Jaki sarayında bu
lunarak Mareşal Dö Bono ta
rafınd.an B. Mussoliniye arma
ğan edilen iki tane arslan yav
rusu hayvanat bahçesine yer-

Londra 1 29 (A.A) - Geçen ltalyan uçakları Amba-Alagi leştirilmiştir. 
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ZABITADA: mali el ve yüzünden yarala-

Ba yr am h" diseleri 1 

Turfandacı Ce a, kendisini kimin 
ya aladığını bi miyormuş 

lkiçeşmelikte Baise, terzi 
Reşat tarafından kaçırılmıştır. 

§ Salatinoğlu mahallesinde 
lbrahim oğlu Osman Galip kızı 
Ayşenin evinden bazı eşya 
çalmıştır. 

§ AJsacakta Türkşefkati so
kağında Salih oğlu Hüseyin bi
sikletten düşerek yaralanmışhr. 

§ Kemerde sürmeli sokağın
da sarhoş olan lbrahim oğlu 
Ferruh polise tecavüz etmiştir. 

§ lkiçeşmelikte uzunyol so-
ai!mda oturan Mu!iltafa. ken-

1 
disile bayramlaşan Abdullahm 
omuzundan çakı ile yarala
mıştır. 

§lkiçeşmelikte turfandacı Ce
mal üç yerinden yaralı ola-
rak bulunmuş ve hastane
ye kaldırılmıştır. ifadesinde 
kimin yaraladıgını bilmediğmi 

çok sarhoş olduğunu söyle
miştir. 

§ Alaybeyinde bir kadına 
harfendazlık yiizünden çıkan 

kavgada lbrahim bıçakla Ce· 

mışhr. 

§ 75 sayılı otomobil şoförü 
Osman oğlu Hüseyin otomo
bilini Fevzipaşa bulvarında 9 
yaşında Orhan Devrişe çarp
tırarak yaralamıştır. 

§ Eşrefpaşada Yüzbaşı Ha
san ağa sokağında Kavakhpı
nar caddesinde Recep oğlu 
Mustafanın kahvesinde kumar 
oynatılırken :ıabıtaca cürmümeş

hud yapılmıştır. Kumarcılar ya
kala narak adliyeye verilmiş-

tir. 
§ Tepecikte umumhaneci 

Hüseyin kızı Zeynep ve ser· 
mayerlerden Nuriye terlik 
ile ayni evde sermaye Ayşeyi 
döimüşlerdir. 



k açı 
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devrede her iki taraf da bozuk 
Haber verdiğimiz gibi bayra

mın birinci günü Altay-Altınor
du t kımları bu&usi bir maç 
Y ptılar. Altay takımı tam kad
rosile çıkamam1şb. Altınordu 
ınuhacim hattı bu oyunda mu
vaffakıyetli bir anlaşma yapa
rak tam dört gol çıkardı. Ve 
oyunu kazandı. Buna mukabil 
Altay da ikisi penaltıdan ol
ınak üzere üç gol yaptı.Altmordu 
bir penaltıdan istifade ede
medi. Bu oyun oldukça heye
canlı ve seri geçti. Ve Altmor-
du ortaya konan saati aldı. 

Futbol heyetinin toplana· 
maması yüzünden lik maçlan
nın yapılamıyacağı anlaşılınca 
pazar günü bu iki takım tekrar 
karşılaştılar. Bu maç bir revanş 
mahiyetini haiz idi. Ve sobada 
bine yakın seyirci toplanmıştı. 
Bugünkü karşılaşmada Altay 
tam takım ile çıktığı halde Al
bnorciu en kuvvetli şeklile de
ğildi. 

bir oyun çıkardılar ve devre 
0-0 beraberlikle bitti. 

ikinci devrede hakem Al
tınordudan bir oyuncu dışarı 
çıkardı ve Altay ilk golü yap
tı. iki dakika sonra hakem 
Altaytlan da bir oyuncu çı

kardı. Bu sırada Altay ikinci 
golü de yaptı. Oyunun sonla
rında hakem Altmordunnn bir 
oyuncusunu daha çıkardı ve 
az sonra da maç 1-2 Altayın 
galibiyetile bitti. Bu maç için 
de üzerine bir saat konmuştu. 
Hakem Sabri oyunu çok güzel 
idare etti. 

Zayıf çıkan tarafın mağlüp 
olmasile birbirinin dengi olduk-

larını isbat eden bu iki takı
mın haftaya lik maçları vardır. 

* . .. 
Bu maçtan evvel şehrimize 

o-elen Istanbul sanatlar mektebi 
izcilerinin çıkardığı takım ile 
lzmir sanatlar mektebi futbol 
takımı arasında yapılan maçta 
lzmirliler üstün bir oyun ile 
O - 3 kazanmışlardır. 

Maç, genel olarak on beş 
yirmi d kikası istisna edilirse 
tatsız geçti. Bilhassa birinci 
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ire - öke 
futbol maçı or ada 

Ö d ka ı ı Yapllan SatıRlar 
Söke - nce en r~r. ş: 1 Y 

brıldığı üzere bayra':11ıa ıkincı 1 ~ 
Cumartesi günü Tıre futbol , Fiat 
takımı gençleri trenle Sökeye 1 fs2 Al A~_ıcb. 10 25 13 50 
ge!diler. Durakta Söke ledç- 1 124 R kohe~· 12 13 62 
lerı v sporcuları tara .ın an 62 Kohen bi. 13 13 75 
bar retle karşılanarak mısafir- 47 M j Taranto 13 25 13 25 
fer H lkevi s lonuna ~6türüld~. 40 H Alberti 13 25 13 25 
Şereflerine verilen hır .~~Y ~ı- 2 j Taranto M 12 50 12 50 
yafetinde iki ilçe gençlıgı hır- 427 Yeküo 
birlerini tanıdı. Maça saat lS 479675 Eski sataş 
de Söke alanınd.a . başla.ndı~ 408102 Umum1 sahş 
Tire takımının 15 ıncı dakıka Zahire 
da tbg" ı ilk ve son golü ~ F 

1 - Çu. Cinsi iat 
kelileri daha fazla ça ışmaga 50 b•lya pamuk 42 50 43 
ve oyunun heyecanlanm ına -· 

ebeb oldu. yeni adam 
Birinci devre 1-3 Söke1ilerin 

lehine idi ikinci haftaymda 
Tirelilerin çok çalışbkları ve 
beraberliği temine uğraşbkları 
görülüyordu. Fakat üç defa 
Söke kalesi direğine çarpan 
topun gol olmaması bütü~ ga~
retlerinin şanssıılığını ~osten
yordu. Söke takımı bu devre· 
de iki gol dahu atara~. o~n 
] -5 Söke takımmın gahbıy~~= 
neticelendi. Oyun çok sanıım~g 
ve heyecanlı geçti. Hakemın 
bitaraflığı oyuna ayrı bir ~edk 
ve neşe veriyordu. Gecesı e 
Halkevi salonundaki eğlekce 
ve hasbıhaller geç vakte a
dar devam ederek Pazar .sa
bahı erken rayotobüsle Tıre
Jiler Sökeden ayrıldılar. 

Yeni gençlik 
teş ilat 

_ Baş tarafı ı ilui say/ada -
büslerin· bÜyük para ve vuku
fa istin~d etmesi lazım gelen 
bu terbiye işini şimdiye kadar 
başaramadıkları gibi bundan 
böyle de başarmalarma imkan 
yoktur. 

Komisyon yaptığı üç içtimada 
kat'i bir neticeye varamamış
tır. Bayramdan sonra da top· 
lantılann devam edecektir. 
Ben işlerim dolayısile Ankara
da fazla kalamıyacağımaan bu 
mesele hakkında bütün diişün
düklerimi bir raporla komisyon 
başkanlığına bildirerek Anka-
radan ayrıldım. . 

Bu çok önemli iş par~ı
mizin yüksek ruüzaheretıle 
pek yakın bir zaman~a en 
münasip bir şekilde tatbık sa-
hasına konulmş olacaktı~. 
Yarın ki sayımızda komısyona 

bay Suad tarafından sporun 
islahı için yapılan tek~i.f hak
kında mahimat vereceı;rız. 

Yeni Adamyın 2 nci yıl son 
nusbası olan 104 ncü sayısı 
çıkb. Dikkate değer bir çok 
yazılar arasından lsmail Hak
kının Gençler için büyük teh
likeler7 Cami'ııin Siyasa acunu, 
Magdeleine Paz'ın Kadın ve 
Çocak düşürme yazılarını oku
yunuz. Değeri 1 J kuruştur. 

SARAÇ GLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\t"7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Aydın Sulh Hukuk Mahke-

mesinden : . 
Karapınardan Grebenalı y • 

k og· lu Mahir tarafından 
up r 1 ·ı Karapınardan Grebena ı sm~ı 
·ı Fahri ve Devriş lbrahı!° 

ogl uh. açılan müdabalenın a ey ıne 1 .. d 
•· davasından do ayı mu -men ı . . . 

deialeyhlerden Fahrının ıka· 
metgabının ıı:ıeçbul ... bulundu
• dan mumaıleyhe ılanen teb-gun .1 . 
liğat icrasına karar v~rı mış 
olduğundan muhakemenın mu-

llak bulunduğu 17-1-936 cuma 
a ünü saat dokuzda mumaileyh 
fahrinin Aydın sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunma-
dığı veya mus~ddak. ~~netle 
kanuni bir vckıl dahi gonder· 
mediği takdirde hakkında gı
yap kararı verilece?i .. tebliğ yeri 
re geçmek üzere ılan olunur. 
. 4104 (3680) 

- YENi R 

İzmir Bel dly nd n : 
Birinci Kordondaki Urayın 

şehir gazinosu yerine yeniden 
gazino, otel ve bahçe yapıla
caktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve 
imalata mukabil, gazino, otel 
ve bahçe onbeş sene müddet
le müteahhide icar edilecektir. 
Senelik icar bedeli muhamme
ni elli liradır. Bu işe ait şart
name, keşifname, proje ve sair ı 
evrak Başsekreterliktedir. Bun
larm takımı ile örneği iki lira 
mukabilinde Belediye baş mü-
hendisliğinden satın ahnır. 

ihale kapalı zarflı müzay"'de 
nel:icesiııde 10 - 1 - 36 Cuma 
günü saat onda yapılacakhr. 
Talipler şartname, keşifname 

ve proje dairesindeki inşaat ve 
imalat yapmağı kabul etmekle 
beraber senelik icar bedelini 
arbrmak surehle inşaat ve 
imalat için üç hin ltmış ltı 
lira ve İC'1r iç'n de dört lira ki 
ceman 3 .. 70 füa muval·kat te-
minat olmak üzere nakden be
lediye emrine \•atıraıak veya 
bu mikl rda bank a teminat 
mektubunu teklifname i!e bir
likte 2490 sayılı lcanunun tari
fesi daires"nde ihale günü olan 
on ikinci kanun dokuz yüz otuz 
alb Cuma günü saat dokuza 
kadar belediyede müteşakkif 
artırma ve eksiltme \rnmisyonu 
başkanhğma verilmesi la7.ımdır. 

22 -26-31- 3 (3652) 
1 - Karşıyaka suyu branş

manları için dört yüz adet 
fonttan regar döktürüle.celctir. 
Bir regarın ağ1rlığı onbeş bu-
çuk kilo ve hepsinin ağırbğı 
altı bin iki yüz kilo ve beher 
kilosunun muhammen bedeli 
on kuruştan umumunun mu-
hammen bedeli alh yüz yirmi 
liradır. Başsekreterlikteki şart
dame veçhile 14-1-936 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için knk yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saaUa 
komisyona gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu branş· 
manları için beşvüz adet kes-
me priz musluk alınacaktır. 
8 deli muhammeni beheri yüz 
elli kuruştan yediyüz elli lira
dır. B şsekreterlikteki şartna

me veçhile 14-1-936 sah günü 
saat onda açık eksilhne ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli yedi liralık muv kat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge· 
Jinir. 

3 - Gündoğdu.' da 54 sayılı 
adanın dörtyüz kırk iki metre 
murabbaındııki 2 sayılı arsası 

başsekretorlikteki şartname 
veçhile 14-1-936 salı günü sa
at onda açık arttırma ile i~ale 
edilecektir. Bedeli muhammeni 
beher metrosu dört yüz kuruş
tan bin yediyüz a tmış sekiz 
liradır. iştirak için yüz otuzüç 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa· 
atta komisyona gelinir. 

26-30-3-7 4079 [3668) 
Bin altı yüz altmış iira be-c.: 

deli muhammenli Kahraman
larda Çayırlıbahçede 94 ada
nın 37 sayıla arsası üzerine 
piyango için yaptmlmış olan 
ev bedeli on senede ödenmek 
üzere başsekreterliktcki şart

name veçhiJe l 7-1-36 Cuma 
günü saat onda

0 

açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz yirmi beş liralık mu
"akkat teminat makbuzu veya 
bank teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta ko· 
misyona gelinir. 

31-4-8-11 4106 (3681) 
- Beher metre murabbaı 

iki liradan Uçyüz elli iki on 
yedi metre murabbaındaki alt
mış beş adanın 172, 173, 174 
sayılı arsalarının yedi yüz dört 
lira otuz dört kuruş muham
men bedelle satışı başsekre
terlikteki şartname veçhile 
7-1-936 Salı günü saat onda 
acık artırma ile edilecektır. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
l\1 OTEHASSISl 

1 

Avrupa tetkik seyahabn
dan dönmü~tür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

~::Slilll~l -10 (S.7) (3601) 

A ATAŞ 
iç hastalıkları 

Mütehassısı N 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 N 

TELEFO : 2._,ao ~' 
u:;::;::::::;:;":;7zznrzzzzz~~J'.L"'...L.u~ 

Dok or · 

İzmir Memleket Hastanesi 
R ntken mütehaassısı 

Her e 1 RONTKEN 
uayene rl 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiycn ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

" 1 

Si 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
soknğında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarım 
kabul eder. ( 3436 ) 

G··z 
lsmail 

J.k •• un z 
Merkez hastanesi göz has· 

talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

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

iştirak için e1li üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 

söylehen gün ve saatta ko

misyona gelinir. 

21--25-31--4 (3650) 
- Belediye seJcizyüz yetmiş 

üç lira on altı kuruş bedeli 

keşifli belediye binasının bazı 

aksamında duvar ve betonarme 

gibi esaslı tamir işi başsekre· 

terlikteki şartname ve keşifna

me veçbile açık artırma ile 

uray arbl'.mn ve eksiltme ko

misyonunca 7-1-936 Salı günü 

saat 1 O da ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat altmış altı 

liradır. 
20-24-31-3 4037 (3646) 

Sahife 7 
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z ·r v·'aye - fter av ığ odan: 
lssısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haciz edilen Buca lzmir caddesinde kain 22 dönüm bağ tarihi 

ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

26--31--5--10 4077 (3669) 

zmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şi keti 

Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi, 3 şubat 1936 da saat 
11 de şirketin hmirde, Bahribaba'daki idare merkezinde fev-
1'alade olarak içtimaa davet olunur. 

Ruznamei müzakerat 
A - D hili nizamnamec!e şu yolda tadil t icrası: 
1 ) 26 mcı maddede " bir ay 11 kelimeleri yerine " iki hafta 

kelimelerinin konması. " 

2 ) 27 inci maddede " davetten itibaren on gün zarfında 
kelimeleri yerine " içtimadan bir hafta evvel ,, kelimelerini: 
konması. 

3 ) 36 mcı maddenin şu şekilde tadili: 
Pla?çoda hasıl olacak müsaid bakiyeden hertürlü sarfiyat, mü· 

kellefıyetler ve amortismat?lar ile bertürlü karşılıklara ayrılabi
lecek tahsisat tenzil edildiklen konra kalan miktar şirketin safi 
kazancını teşkil eder. 

işbu safi kazançt o, evvel : 

a ) Ticaret kanununun tayin ettiği adi ihtiyat kçesi için en 
az yüzde beş; 

b ) Bedeli tamamen tediye edilmiş ve amorti olmamış hisse 
senedlerine yüzde altı ve bedeli tamamen tediye edilmemiş ve 

amorti olmamış hisse senedlerine dahi yine yüzde altı esası 
üzerine ve fakat tediye edilen bedelleri nisbetinde indirilecek 

bir temettü tevzii için İcab eden meblağlar ayrıldıktan sonra ka
landan yüzde beş de idare meclisi tarafından kararlaştmlacak 

bir talimatnameye göre aralarında taksim edilmek üzere idare 
meclisine verilir ve mütebakisi nmorti olmuş ve olmamış bütün 

hisse senedlerine ayni suretle tevzi olunur. Şukadar ki, heyeti 
umumiye, bu mütebakinin tamamını vey bir kısmmı başa baı 

olarak hisse scnedlerinin tesviyesine tahsis veyahud yeni sene 
hesabına nakletmeyi kararlaştırabilir. 

4 ) 37 inci maddenin şu şekilde tadili: 

Kur'a ile amorti edilen hisse sencd!eri yüzde ltı ilk temettü 
hakkından başka amorti olmıyan hı:;se senedlerile ayni hakları 
haiz olacakhr. 

S 38 inci maddenin birinci fıkrasındaki " 36 ancı maddenin 

2 inci fıkrası " kelimeleri yerine 11 36 ıncı maddenin ( a ) fık
rası ., kelimelerinin konması. 

B - idare meclisine mütemmim sal biyetler verilmesi. 
C - Bir murakıb tayini. 
Bu içtimada hazır bulunmak arzusunda olan hissedarların ha

mil oldukları hisse senedlerini veya bu hisse senedlerini ban· 
kaya yatırmış olduklnr101 mülJeyyıu bir kıt'a ilmühaberini işbu 
ilanın neşri tarihinden itibaren en geç on gün içinde şirketin 
idare mt!rkezioe tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. 

n . i a ar aş Ü ~u den; 
Çamalb tuzlası tuz değirmeni makine temel radyo ve kazıkları 

inşaatı pazarlığı 2-1-36 Perşembe günü saat 14 de lstanbulda 
Kabataşda inhisarlar ahın satım komisyonunda yapılacaktır. 

Ke if bedeli 3834,16 muvakkat teminatı 287,56 liradır. 
isteklilerin teminat paralarile (J gün sözü sreçen komisyona 

müracaatları. 4101 (3679) 



SallHe e 

Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BAŞLANDI 

Morina balıkyağının özü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~eı·bettir 
Hilal eczanesi bu yasrı başka hiç bir yere vermemişti r 

G R 1 p 

TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEMiYETi 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

YENi ASlft 

DAIMON 

Ampuller ampullerin 

en iyisidir 
2,5 3,5 3,8 voltluk ampuller her zaman için mevcuttur 

Büt ün dünya bu marka ampulle ri tercih etmiştir 
'://////L///L//Jkl:////,.~ZTL//L/L////L///////,•//////////L, 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

ANADOLU Hurda vat 

KA$E 

NEDKALMiNA 
Daima Sabit Daima Tabii 

. . Juvantin Saç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine 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 ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

iLAN 
i en emen Belediyesinden: 

Kaza belediyelerinin nazarı dikkatine: 
Belediyemiz nümune fidanlığında muhtelif meyve fidanlariyle 

kasaba ve köy sokak ve meydanlarının teşcirine yarar Akasya, 
lsfandan, ve buna benzer 20 bini mütecaviz fidan peşin para ile 
satılığa çıkarılmıştır. Arzu edenlerin talep listeleriyle birlikte 
belediyemize müracaat etmeleri ilan olunur. . 

31-2-4-6 4090 ( 3678) 

lzmirltha!at gümrüğü müdür-. 
lüğünden: 
K. Eşyanın cinsi T es bit No. 

1092 Sanayide müstamel - Hayvani yağ - 320 
İç yağı 

127 Parafin 
38 Anilin Boya 

1257 Yekün 
Yukarda yazılı eşya 15-1 36 nci Çarşamba günü saat 14 de 

açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin ithalat 
Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

31-14 4094 (3677) 

• 

Sobalarınız için halis 
_111!1!1!1!~~~~~~~~~~~~~~!'!!-
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ESömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
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KOK DOLMA BAHÇE 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz 
Kışlık Lüks 

Paltolukla · 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsülükler 
Güzel Renklerde BHttaniyeier 

Birinci Kordonda Ço1akzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

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 oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

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

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol ~-te~li.,.nd .. e 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir ithalat günı.rüğü müdür
lüğünden: 

K. adet 
2307 100 
1282 500 
128 60 
128 60 
64 500 

3909 1220 

Eşyanın cinsi 
pulluk 
pulluk uç demiri 
pulluk tolean demiri 

u 

.. kulağı 

vidası 

Yukarıda yazılı eşya 15-1-936 ncı çarşamba günü saat 14 te 
açık artırma suretiyle harice satılacağmdan iş ine gelenlerin 
Çeşme gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

31-14 4095 (3676) 
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Vapur Acentesi Zee & Co. Vapur Acentesi Kardeşler nıobilyelerile siisleyiııiz .•. 
ROY ALE NEERLANDAIS HERAKLEA vapuru Halen CENDELI HAN BıRİNCI 

KUMPANYASI limanımızda olup Anvers, Di- KORDON TEL. 2443 
HERCULES vapuru 26 • 1_2 rekt, Rotterdam, Hamburg ve THE ELLERMAN LINES L TD. 

k 1 k GRODNO vapuru Jimana-1935 te beklenmekte olup yu- Brem en limanlarma yü a ma - mızda olup 25 ilk kanuna ka-
künü tabliye ettikten_ sonr: tadır. dar Londra ve Hull için yük 
Burgas, Varna ve Kostenc MILOS vapuru 6 son ka- almaktadır. 
limanları için yük alacaktır. nunda bek!~niyor. 10 !'On ka- FLAMINIAN vapuru 25 ilk 

VULCANUS vapuru 30 - 12 nuna kadar Anvers, Rotterdam kanunda Liverpol ve Svansea-
935 te geJip 4-1-936 da An· Hamburg ve Bremen Jimanla- dan gelip tahliyede bulunacak 
vers, Rotterdam, Ams. t.erd~u.mk k 1 kt ve ayni zamanda 26 ilk kanu-

rına yü a aca ır. na kadar Liverpol ve Glasgo,,· ve Hamburg limanları ıç 0 Y • E t L"ne 
Amerıcan xpor 1 için vük alacaktır. 

alacaktır. 36 EXCHANGE vapuru: Ha- POLO vapuru 10 ikinci ka-
HERCULES vapuru 

13-ı-9 len limanımızda olup Norfolk nunda Londra, Anvers ve Hul-gelip 18-1-936 da Anvers,Rot- 1 k h 
H ve Nevyork için yük a ma - den gelip mallarını ta liye edip terdam Amsterdam ve . am- · da Lond 

' · · ··k ala- tadır. ve aynı zaman ra ve 
burg limanları ıçm yu EXİLONA vapuru: 29 Bci Hull için yük alacaktır. 
caktır. THURSO vapuru 12 ikinci 

SVENSKA ORIENT LIEN Kanunda bekleniyor. Boston kanunda Uverpol ve Svansea-
GOTLAND motörü 21-1-936 ve Nevyork için yük alacaktır. dan gelip tahliyede bulunacak 

da Rotterdam ve Hamburg ARMEMENT H. SCHULDT ve ayni zamanda Liveıpol ve 
limanları için yük alacaktır. Hamburg Glasgov için vük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 NORBURG vapuru 30 birinci DUTCHE LEVAT LIN 
H b Co k~nunda bekleniyor. Anvers, AQILA vapuru 5 ikinci ka-da Rotterdam, am urg, - cı H b A 

Gd · G Rotterdam ve Hamburg için nunda am urg ve nversten penhage, Dantzig,_ yn:a, o· gelip tahliyede bulunacak• 
teburg, Oslo ve Iskandınavya yük alacakhr. NOT : Vürut tarihleri, va-
limanları iç.in yük alacaktır. . GLUCHSBURG vapuru 6 purlarm isimleri ve navlun üc-
SERVİCE MARITIM RUUMAIN son kanunda beklenıyor. Ham- retlerinin değişikliklerinden me 

ALBA JULIA .vap~ru 9_-1- burg ve Anversten yük çıka- suliyet kabul edilmez. 
936 da gelip aynı gun Pıre, racaktır. 
Malta, Marsilya ve Barsefona Johnston Warren Lines 
hareket edecektir. Liverpool 

ilandaki hareket tarihleriie DROMORE vapuru 15 son 
navlunlardaki değişi.kliklerden kanunda bekleniyor. Liverpol 
acentemiz mes'uliyet kabul et- ve Anversten yük çıkarıp Bur-
mez. - . K gas ve Köstence için yük 

Fazla tafsilat için ikincı or-
donda Tahmil ve TahJiye binası alacaktır. 

d DEN NORSKE Middelhavslinje arkasında 72-4 numara a l . 
FRATELLI Sperco vapur ~c~n- (D/S. A/S Spanske in1en 
talığma müracaat edilmesı rıca OSLO 
olunur. BANADEROS vapuru 10 son 

Telefon: 2004-2005-266~ kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarma yük 

Nazarı dikkate alacaktır. 
ilk ve Orta Mektep Ta- Ayni zamanda lskenderiye 

JebeJeri velilerine ve Hayfa için mal kabul eder. 
Yavrularınızın mektepteki Vapurların isimleri, ~e)m~ 

derslerini hazırlamalanna ve tarihleri ve navlun tarıfelerı 
imtihan zamanlarında sıkıntı bakkmda hiç bir taahhüde gi-
çekmemelerini temi~ iç~n. hu- rişilmez. 
susi muaJliınle kendılerını tak- N. V. W. F. Hanri Van Der 

Türkiye 
Halkının 

99 il 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

viye ediniz. . Zee & Co. 
Yeni Asır idarebanesı mual· Birinci Kordon Telefon No. : ................................. .. 

Jim (Z. M.) e müracaat. 2007 -2008 ı= 

ayni hükmü veriyor 

.~~~~~H~-~3~(~15~)~~~~~==~~~~ 

I~ 

• 

1 
daima en 

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

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

KiRALIK 
apartıman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 
okulu karşısında yeni yapılmış 
beşer oda, hizmetçi odası ve 
her türlü konforlu üç katla 
apartıman kiralıktır. lstiyenler 
görmek için içindekine veya 
2926 ya telefon etsinler. 

4-8 (3655) 

>\ET LLlJ. 
iVf E"TA L" Lfif M 

1 U ~~~•İ•~~~t~~~~~~.ba~~~~f LP,}~~a !!~~ 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için .ta~~n .. kor~aları v gayri tab.ii 
doğan çocuklann vücutlanndaJ? ı_grahklen dogrultma cı
hazlan, kemik hastalıklara netıcesı husule gelen kambur-

1) Bu marka emsallerine nisbeten 
Lambalarını ku anınız. . d 

bol ışıklı az sarfıyatlı ır. 

Yeni tenzilatlı fivatlar 

ılehmet Tevfik 
- ve malzemeleri deposu 

Elektrik, telefon T 
Ve Siemens fabrikafarı mümessı ı 77 79 

l'eştemalcılar -
Tel. 3233 

······························: r········· .. ··sriiiIX1~····1i~1ıkyah... -~ 
: h· r Morina balık yağıdır ~ 
: Norveçyamn .. ıs •• •• : 
~ ıki defa süzülmuştur ~ 
~ Biricik Satış Yeri ~ 

~ BAŞDURAK E 

1 HAMDİ NÜZH.E ! . . 
1 hhat Ecz.~~.?..~.'. ...... ...i 
: ························ •••••••••••••••••••••• 

lukları doğrultmak iç.in korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
iç.in korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ilci 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

.. . ' 

- . -

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

iz mir vilayeti defterdarlığın .. 
dan: 

Tire ilçesinde açık bulunan 30 Menemen, Kemalpaşa, ve Ba

yındır ilçelerinde açık bulunan 20 şer Jiralak maliye tahsil müfet

tişliklerine olbaptaki talimatnameye müsteniden Hukuk, Yüksek 

Ticaret, Mülkiye ve Maliye meslek mekteplerinden mezun olan

ların imtihansız, bu şartları haiz olmıyanlardan lise veya muadili 

7 senelik idadilerden mezun olanların da 8 ikinci kanun çar· 
şamba günü saat on dörtte imtihanları yapılmak suretile tayin

leri icra kılınacaktır. Taliplerin imtihan şartlarını anlamak üzere 

Defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 26 31 4074 (3667) ,... 

1 
1 

1 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve t:. -;}arı üz~rine 

lcoku yoktur 

Şimdiye kadar yapılamamışhr. 

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

Senin için, Ful, Dalya 
ManuJya isimlerile yapılır. 

Benzer isimleri taklitlerdir aldanmaymı .. 

ı M. Depo: Hükômet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaıe 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbreklerl yormaz. 

Genci iıtek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene piyauya çıkardık.Ku
tular 5 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, İsparhının öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve.fırçalarını (Leylek) 
marka rashk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınıı.. 
Bütün Tilrkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
Jarmm genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Tele fon : 3882 
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B. Lavalın parlamentodaki beyana 
Ingiliz gazetelerinde ihtiyatlı tefsirlerle karşıland 

lngiliz gemilerine karşı ansızın yapılacak bir hücum· karşısında· Fransan 
müdafaa tedbirlerine iştirak edip etmiyeceği bildirilmemiştir 

İtalya ya karşı yeni zecri tedbirler ve bilhassa petrol ambargosu ihtimali zaiflemiş mi ? 
Paris, 30 (Ô.R) - B. Lavalin 

Fransız dış siyasası hakkındaki 
beyanab sol cenah gazetelerin
den başka diğer Fransız gaze
teleri tarafından iyi karşılan

mıştır. Gazeteler artık yeni 
tefsirlerde bulunmamakta ve 
daha ziyadP. l!cnebi ga~etele
rin neyazdıklarını gözetieın ~k
tedirler. 
Yabancı memleketlerde de 

• Laoal 11ntku 
B. Lavalin söylevi umumiyetle 
müsait tesirler yapmıştır. B. 
Lava) sözleriyle hem lngili:r.leri 
hem de ltalyanları memnun 
edebilmi,tir. 

INGIL TEREDE NASIL 
KARŞILANDI 

Londra, 30 (Ö.R) - Fran
sız saylavlar odasındak! dış 
siyasa müzakeresi hakkındaki 

tafsirlerinde gazeteler B. La
valin kendisi için tehlikeli bir 
tekil almak üzere olan vaziyeti 
meharetle düzelttiğini kayde
diyorlar. 

"Times,. diyor ki: Umumi
yeti itibarile, Saylavlar Oda
ıındaki müzakere neticeleri 
müşterek güvenlik yoluyla 
barışın korunması için lngiliz -
Fransız iş birliğinin devamını 
temin etmektedır. 

"Mornıng Post., şunları yazı
yor : " iyi F raıısızlar gibi iyi 
lngilizler de F ransanın durulu
ğunu isterler ve Lava) hüküme

tinin, ken dısini tehdid etmekte 
olan buhrandan sağ salim çık
masından dolayı ancak memnun 
olabilirler. Bizi kayırılandıran 
batka bir nokta vardı : O da, 
B. Lavalin karştlııt9ğ1 s:üçlük
lerden biraz da bizım mesul 
olduğumuz kanaati idi.,, 

Paris, 30 (Ö.R) - Diplomasi 
ufkunda yeni biç bir hadise ' 
olmamakla beraber B. Lava( 
tarafından verilen söylevin onu 
karartan bulutları sıyırdığı ve 
muhariplerin istemleri küçü], 
dükçe Cenevrede faaliyete ge
çecek o'.an Onüçler komites:nin 
barı~çıl bir tesviyeye varmak 
iç.-ı daha çok imkan bulacağı 
lcaydedilmektedir. 

verir/mı 

GENEL SÜKÜNET IHTIY ACI 

" Figaro ~ diyor ki ; " İç si
yasa kaygılarına gittikçe bü
yüyen bir genel sükunet ihti
yacı katılmaktadır. Ekonomik 

in ı ı 11slur!ırı Mal/11d11 siliilı b11şıntlnılır/nr 

şart'ar her sınıf lıa'!ca sırtları- çıkmadan biz logiltere ile yan-
na yüklenen '!ilçlü:derin azala- yana yer almıştık. Roma ve 
bileceği umudunu verdikçe bu Stresa anlaşmaları lngiltere 
his daha Zı)·adp kuvvet bul- ile dostluğumuzu teyid etmiş-
maktadır. S'yasal çevrenler dı- tir. Şimdıki anlaşmazlık Av-
şında söylenen'.ere kulak ka- rupa barışını korumak için 
bartılırsa B. L-ıv l tarafından lngiltere, Fransa ve ltalya 
güd ılen s ya aoı:ı ne kadar arasında iş birliği lüzumunun 
halkça sevildı~i anlaşılır. yeni bir delilidir. 

STREZA CEPHESi IHTIY ATLI TEFSiRLER. 
"Journal,, B. Lava) tarafın- Londra 30 (A.A) - lngiliıır.,. 

dan verilen söylevin Streza gazeteleri B.Lavalin dıı ıiyasa · 
cephesini muhafaza etmek im- hakkındaki beyanatını kaydı 
kanını gösterdiğini söylüyor ve iht yatla telakki etmektedirler. 
diyor ki: "Habeş harbı daha Gazeteler B.Lavalin Fran-

lanna göre hazırlanmış oldu
ğunu kaydediyorlar. 

BiR HÜCUM KARŞISINDA 
Daily Telgraf diyor ki: 
B. Laval'ın lngiltereye yar

dım taahhüdlerinde bulunduğu 
doğrudur. Fakat lngiliz gemi
lerine karşı ansızın yapılacak 

bir hücum kartısında Fran 
lann müdafaa tedbirlerine 
tirik edip etmiyecekleri he11 
bildirilmemiştir. 

Lava!, uzlaşma siyasası 

zünden sallantıya düşt 

halde yine iki ata birden 
mekte devam etmektedir. 

Bay Antlıom• Elklı liJılflnılng Strrde Jriıierkm 
11111, Milletler cemiyeti ve lngil- Daily Herald ise, Laval'ı 
tere ile iş birliği edeceği bak- siyasasını değiştirmeğe niye 
l11ndaki sözlerini eyi bir surette olmadığını tebarüz ettirmek 
karşılamakta iseler de nutkun tedir. 
esas itibariyle iç siyasa icap-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Times gazetesi de şu muta 

icada bulunuyor: 

Yunanistanda seçim mücadelesi Lavalın nutku kollektif ted 
b:rlerle sulhu muhafaza içi 

Fransız, lngiliz işbirliğini tar 
sın etmektedir. 

Eski başbakan Bo Kondilis bir söylev vererek 
şiddetle tenkit etti Demircis kabinesini 

FRANSIZ - ALMAN 
YAKLAŞMASI 

Bu gazete ayni zamand 
Lavalın nutkundaki Fransız 

Alman yaklaşması bahsine de 
temas ederek diyor ki: 

Oene1nl Koadilis 

Atina 30 ( Ö R ) - Seçim 
mücadelesi açılmış!ır. Eski baş
bakan general Kondilis Sela

nikte bir söy1ev vererek parti
sinin programını anlatmıştır. B. 
Kondilisle iş birliği yapan Teo
tokis te Korfuda bir söylev 
verecektir. 

Parti başkanlarından B. So
fulis, B.Çaldaris ve Metaksas 

seçim seyahatlarını hazırlamak
tadırlar. 

Gazetelerin eyi kaynaklar
dan aldıkları haberlere göre 

seçim tarihiinin biraz öteye 
bırakılması meselesi mevcuttur. 
Eğer en büyük iki parti olan 

Halk ve liberal partileri bunu 
isterler ve pek büyük olmıyan 
bir mühlet isterlerse başbakan 

Demircis bunu kabul edecek
tir. Fakat partilerin yalnız biri 
bunu ister ve öteki açıkça 
kabul etmezse seçim ilan edilen 
tarihte yapılacaktır. 

Atina, 30 (Ö.R) - Eski dış 
bakanı B. Teotokis dün Kor
fu'da bir seçim söylevi ver

miştir. Es)ci başbakım ve Kral 
naibi G. Kondilıs de Selanik'de 
seçim mücadelesini açarak uz
laşbrma için Kral tarafından 
yapılan teşebbüsü tasvib etti
ğini, ancak bu teşebbüsün 

tatbiki için seçilen ve halkça 
sevilmiyen Demircis kabinesi
nin intihabım boş görmediğini 
söylemiş ve kendi baıkanlı

ğındaki Ulusal Radikal parti
sile B. T eotokisın başkan-

lığındaki Ulusal Halİ<çı 
partilerinin bir Halkçı -
Radikal ittifakı yapacaklarını ve 

prğramlarının çalışkan sınıflar 

lehinde olduğunu bildirmiştir. 

B. Kondilis son söz olarak 
demiştir ki: 

- Eğer Venizelos Yunanis· 
tana geri gelecek olursa mem
leketi ve kraUığı ona karşı ko
ruyacağız. 

Filhakika bir Fransız - Al
r.ıan yaklaşması kurucu bir 
sulh için arsıulusal iş 

birliğinin en esaslı şartların
dan biri olmakta berdeV3mdır. 
Milletler cemiyeti n·e derece 
takviye edilir ve bu cemiyet 
ne derece nafiz kılınır ise böyle 
bir inkişaf ibtimallari de o de
rece fazlalaşır. 

Daily Mailin fikri ise şudur: 
PETROL AMBARGOSU 

B. Laval bu nutku ile İtal
yaya karşı teklif olunan yeni 
zecri tedbirleri ve bilhassa 
petrol ambargosunu öldürmüş
tür. 

• SAYIN MUŞTER.LERIME Yılbaşı gecesi • 
Şehir gazinosunda eğlence sabaha kadar devam edecek • 

ELBiSE MECBURiYETi YOKTUR Fiyatlar çok ucuz tertip edllml,tlr 


