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Sürprizler 
Karşısında 
ltalyanın durumu 

ltalyanlann Habeş seferi 
liirpriıler safhasma girdi. 
Romanın hiç hesaba katma

dıjı bu sürprizler şimdi inanal
~z. bir durum · yaratmış gibi
c1ır. Italyan ordusu, süel tek
niğin modern araçlarına daya
narak Habeşistanı istilaya ko
yuldu. Uçakları, tankları, hatta 
nıod~m silahları olmıyan bir 
millet, 250 bin kişilik bin ki
şilik motörlü bir orduya mu
kavemet edebilir miydi? Hangi 
Habeş şehri, bu ordu öniinde 
kapılarını açmaktan kurtula
bilirdi? 

H"Se~~re bu inançla başladılar. 
ıç ır yerde mukavemete rast 

gelmeden ilerlediler. Sınır bo
yunda bir iki şehri aldıktan 
sonra işin rengi d v. r Ç .. 11 
hainleşti. Dagv lar bu~sgbı!_t•: o h'°r 
·ı . u un va -

şı eştı. iki ayda m"l l h 
' ı yar ar ar-

canarak, binlerce ge . h 
k ncın ayatı-

na ıyılarak yaptıkları savaştan 
sonra, ltalyan ulusunun .. l . 
önünde 1 goz erı 

a ınan sonu l b"I çarın cılız 
ı ançosu duruyor. Daha "b· b .. b . garı ı 
u?un u cılız sonuçları da el~ 

Jerınde tutamıyorlar K · ı · d • artal ın erıo en, çöllerin ku 1 
81 d fı k m arı ara
k n an ş ıran insaniar bu kos-

oca motörlü orduyu ·ı ti 
yor i•t gerı e -

Y e .. 
Halbuki Ad 

g.. '- . uayı aldıkları 
un, •esın b" k ır sonuca çok ya-
ınB ol~uklannı sanıyorlardı. 

u Sl!rpr' · 
b. ızı yaratan sebepleri 
ırer birer .. b"I" 
8. iOre 1 ıyoruz : 

J ır Yanda topraklarını, yuva
an~ı, İnsel varlıklarını koru . 

ınd a için dövüşen insanlar var
ır D" · unya kamoyunun moral 

Yardımından kuvvet alarak hak
sız b" ır saldırışa karşı ayaklan-
~ı~l~rdır. Yılmadan, hatta göz
erını kırpmadan ölüm saçan 

harp devlerine saldırıyor-
lar s· .. ı·· h · ır o um ve ayat kavgası 
Y~ptıklarma inanmışlardır. ye-
naldikl · ·· · .. . era gun, emperyalızmanın 
kolesı olacaklarmı sonsuz hiç-r v , 

ıge karışacaklarını biliyorlar. 
O halde niçin ölümden kork· 
sunlar ? 
· . qte yanda ise alışmadıkları 
bır ıklim.de, yurd sevgisinin 
sıcak heyecanlarına kapılarak 
yurdlarmı müdafaa eden insan
lar değil, başkalarının yuvala
:rını yakmak, yıkmak için şuur· 
suz bir harba atılmış olanlar 
_vardır. Koloni harbine girişmiş 
~lan nıem1eketlerin hepsi sene-
erce savaşmadan hedeflerine 

.varamadıklarını bilirler. Habeş
tel<i durumun ise böyle sürekli 
b~r savaşa tahammülü yoklur. 
Zır a her geçen gün Habeşlerin 
ümidleri kadar kuvvetlerini de 
artırmaktadır. 

~anksiyonlarm yarattığı sür
p rız daha az önemli olma-
ınıştır. ltalyan ordusu ke
sın bir zafer kazanarak 
amaçlarına varabilseydi belki 
durumları bugünkü kadar 
karanlık bir çıkmaza saplan· 
mazdı. Süel hareketlerin uğra
dığı muvaffakıyetsizlikler zor
lama tedbirlerinin ağırlığını da 

- Sonu 2 incı say/ada -
tlil•vke1. :&:D.gl-n 

Ras Seyum ve Ras Kassa kuvvetleri birleşti 
• tayyar l r·n 

ıyor. i. ve şark 
hü umundan çe inerek 

h lerine asker yığılıyor 
Italyan süel çevrenleri cenup cephesindeki ordularının umumi ricata başladığını yalanlıyor 

Adis-Ababa, 3 (Neon Fos) -
Desyeden bildirildiğine göre 
şimal ve şark cephelerine as
ker · sevki yatı devam etmekte
dir. Necaşinin şehir etrafında 
kısa bir devir yaptığı bildirili
yor. Fakat bu gez; Ras Kasa 

Ayni resmlA h·aberlere 
göre, Ras Kasa Setlt 
·nehrinin ötesinde Eritre 
hadudunda bulunmakta 
olan Decacçaç Ayelunun 
kumandası altlndakl sol 
kanadın, ltalyanlar tara-

Dol!" rrpkrsi haşkunıa11dam Habeş velialılı Asfa Vassen 
.ordusuna yapacaği ziyaret de- tından yapllan birçok 
ğildir. Zaten uçakların bom- ·hücumlara rağmen mev
bardımana girişmeleri korku- 'kllerlnl muhafaza etmek
suyla,. l~paratorun hareketleri le oldufiunu ve Takaze 
çok gızl_ı_ tutulmaktadı~. . . . nehrini geçmek uzere 
_. Res~ıg kaynalttan bıldmldı- takviye kil ~ ları istediğini 
gıne gore, Ras Kasa, Ras Se- k 
yum orduları arasında tam te- blldlrmektadlr • Bu uv-
mas hasıl olmuş ve birinci ikin- vetler verlldlğl takdirde 
cisine şifre ile hareket planla- ltalyanları Aksun ötesine 
nni bildirmiştir. kadar taklb edebllece-

ita/yan kumandanlanndan 
Ot11e1al Santini 

Alni bu komutan iddia 
etmektedir. 

Decamıaç Ayelu, kollan ta
rafından yapılan çete harbinin 
General Maravioya ordulanna 
çok zarar verdiğini Te şimdi
ye kadar bunlardan 6 topla 
30 mitralyöz alındığını bildir
mektedir. 

Ras Kasa ve Ras Seyum 

hücumun Antale ile Makalle 
arasında ovalık arazide yapıl
ması muhtemel ise de sonra 
bütün cepheye yayılması ge
cikmiyecek~r. 

Şimdiden Ras Kassa ordu
sunun so) kanadına bağlı kuv-

Oeadeızde İta/yarı zı'1/ı otomobil/eri 

orduları arasındaki temas Tem
biyen yaylasında temin edilmiı 
ve anlatılan Ras Kasa, T akaı.e 
cephesine yakın balunmak üze· 
re karargahım da burada kur
muıtur. iki ordu karargahı 
arasında üç günlük yol vardır. 

Dessiyede bulunan imparator 
karargibmclan aıı.an haberlere 
göre Habeşlerin ltalyanlara 
karşı genel bir hUcuma giriı
meleri beklenilmektedir. ilk 

vetler Makallenin garbinde 
keıif hareketlerine girişmişler
dir ve Ras Seyum ordusu ta
rafından umumiğ taarruz baş
lar başlamaz bütün bu hareke
tin muvaffakıyetinin bu istik
şaflara bağlı olacağı tahmin 
olunmaktadır. 
· Has Seyum ve Raa 
Kasa kumandaları altın
da toplanmıf olan iki 

- Sollu 6 mrı sayfada -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Yunanistanda parti kav- Sömürgelerini istiyorlar .. 
gaları son~~~!!irilecek mi Bay Göbels siyasal bir nutkunda 
!Genel af müsait bir ha~a ya~attı yerli Muhaliflere cevap veriyor: 
Ve yabancı gazetelerın mutaleaları Berlin, 5 ( ö. R) - Ham- , 

Atina, S ( A.A ) -
·Halklpartisinden . Ka
"timerini diyor ki ;· 

Gonatas başta oı.: f 
mak üzere genel af
tan istifade edenlerin 

·karşı grubu tahrik 
·edecek bir takım te-
zahürlerden çekinme· 
leri lazım gelir. Şunu 
u·nutmamalıdarlar ·ki 
·dahili · anlaşmazlığın 
bitmesi ne kadar güç· 
se yeniden başlama

ları o kadar kolaydır. 
Halk partisinden 

Proia gazetesi de ay
ni tarzda mütalea 
yürütmektedir. 

Cumurcu Elefteron 
Vima ise :diyor ki : 

Gonatas kral tara-
fmdan başlanılan uz
laşma siyasasını alkış

layan dünkü diyevi ~ 
ile evvelki gün ha-
pisten çıkan Venizelist saylRv- ı 
Jarın imzaladıkları hakikaten 
yerinde olmayan tebliiin do-

burg'da yapılan büyük bir gös
!.·. I teride bir Alman Generali ira
. dettiği nutukta Almanyanın 

eski müstemlekesi üzerinde 
hakkmın berdevam olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: . · 

Almanya eski müstemlekele
rini eline geçirmekle kuvvete 
dayanan bir emperyalizm po
litikası takib etmiş olmıyacak
tır. Bizim işe ve ekmeğe ihtiya· 
cımız vardır. Bunları müstem
lekelerde bulmak istemiyoruz . . 

Ber)in, 5 (Ö.R). - Bir rad
yo istasyonunun açılma tö
reninde nuttık söyliyen pro· 
paganda nazırı Almanyanın 
silahlanması etrafınaa kopan 
gürültülere cevab vererek 
demiştir ki: 

Ordu Almanyaya çok paha
lıya mal olmaktadır. Biz ordu
muzu taarruz emelleriyle hazır
lamıyoruz. Onu hiç bir suretle 
kullanmak istemeyiz. Fakat Al
"man şehirlerini yakmak yıkmak 
istiyen uçakları bavalarımızda 
görürsek o zaman bu orduyu 
kullanmakla ne kadar bahtiyar 
olacağımızı anlayacağız. Kral Yorgi 

ğurduğu fena 
mıttır. 

Göbels muhaliflerin hareket-
intibaı azalt- lerine de cevap vererek demiş-

tir ki Muhalifler iktidar mevki
inde iken hiç bir it ~öremedi-: - Sonu all111a sahi/ t<k - ... 

Oöbe/s söylevini verirke11 
Jer. Bugün onların budalaca eğer takip ettiğımiz siyasa ile 
hareketlerine iştirak edemi- işler fena giderse siy~samı~ı 
yecegimiz cevabını veririm. Biz başlarımızla ödeyeceğız. Bız 
kellelerimizi koltuğumuz albna milletimizin muhabbet ve iti· 
alarak· iktidar mevkiine geldik madına istinat ediyoruz. 
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~!! .. ~.ı:.~.ı.~.ı.ı:.~!:. -- - Sürprizler 
Dilimizin ŞBBİR RABB_RLBRİ 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 

Hakkında tedkikler 
-2-

Dilimizi terakki rolunaa, 
kah ileri, kala geri adımlar ata
rak, canlı ve dirik hareketlerde 
bulunmakta olduğunu görüp, 
biliyeru7.. Bugün, bu hareketin, 
belli başlı olmak üzere henüz 
ikinci safhasında bulunuyoruz; 
bu safhalardan birincisi: Dergi 
devri; ikincisi de "klavuz,, dev
ridir. 

Der.ri devri; aıaiı yukarı 
bir senedenberi uyuşuk bir 
hale ıelerck, yerini (ldavuz) 
devrine bırakmıştı. Bugünkü 
durum ise, bu devrin de, yeni 
bir istihaleye uğramak üzere 
olduğunu belirtmektedir. 

Bunun, en birinci ve açık 

delili; dil korumu adına 

ileri sürülen yeni bir teoridir. 
Bu teoriye: "Dil- güneş teorisi,, 
ismi verilmektedir • Bununla, 
dil hareketi üçüncü safhasına 

1 • • 1 k "t . d . gtrmış o aca , eon,, evrı 

, başlıyacakhr. 
Deride, bu teoriye dair dü

şüncelerimizi, enikonu anlatmak 
üzere, şimdilik bu safhaların 
birinden diğerine nasıl ve ne 
sebeble geçerek, yerlerini ne 

1şekilde bıraktıklarını veya 
bırakmakta olduklarını ~örüb 
bcllcmeğe çalışalım: 

Birinci devre olan, dergi 
sahası; dilimizin ülünü (1) bul
mak ve kuracaiımız dil yapı
sının malzemesini elde etmek 
!için açılmış bir safhadır. Dcr
lgide bir çok malzeme toplan
mışbr. Fakat bu toplanan 
malzeme ile bugün yaşamakta 
olan Türk milletinin zevkine 
ve ihtiyaçlarına uygun "Omo
jen,. bir dil yapıp yaşatmak 
imkanı bulunamaaıışhr. 

Yalnız, bu uğurdaki çalış· 
ma ve derin tetkikler do
layısile görülmüştür ki, Türk 
·dilinin bir takım kökleri ve 
yahud birinci ve ikinci dere-
cede bezimli sözleri Arab, 
Acem ve Latin dilleri ile on
bnn şubelerinde anlama ve 
mefhumlannı büsbütün kay
betmeden yer almışlar, o dil
lerin üretme kurallarına uy
durularak yeniden bir çok keli
melere kalbolmuşlardır. Bunlar
dan hiç değişmiyen yahud fo
netik kaidelere uyarak harf ve 
tebadülleriyle küçük değişiklik
ler gösteren kelimeler, Türk
çenin öz malı olarak ( klavuza) 
sokulmuşlardır. Bundan başka 
dil kurumu, (klaguzu) yapmağa 
başladığı vakit ileri sürdüğü 
bildiriminde: 

.. Kökü Türkçe olub da, gir
cliii yabancı dillerde tasarruf 
edilerek ürenilen kelimeler de 
Türkce olarak kabul edilmiş

tir. " 
Depe, hükümdar, sekreter, 

direktör gibi kelimeleri klavu
.ıa almışbr. Bunlarla, bunlara 

benxiyen birçok kelimelerin 
hangi kurallara dayanarak 
Türkçeye, mal edildikleri bil
dirilmediği için bu nokta zihin
lerde bir düjiim olarak kal
mışbr. 

Bundan bqka, her hangi bir 
dilin malı olan sözler üzerinde 
ve yine o dil içinde yallll% ken
eli kurallan hikim olması, mat
lak bir kaide olduğuna göre, 
Türkçenin buna aylan kalma
sına scbeb yoktur. 

işte, bu düğihnü ortadan 
kaldırmak ve bugünkü varlığı 
ile Türk milletinin medeoiğ 
ihtiyaçlarına yetmiyen Türk 
dili için alda, manhka, ilme ve 
dilin benliğine uygun yeni ku-

(!)__URsa'•.ı• 

Sivas - Erzurum tahvilatı Sıhhat direktörü Cevdet 
T amanıen satıJmıştır ölümle tehdit edildi 

Yalnız lzmirde 258, 140 liralık tahvil 
kapatıldı. Netice övünç vericidir 

--~~~--- ......... --~~~~-
Sivas Erzurum battı dahili o!duğuna inanmış bulunduğunu 

istikrazının ikinci tertipleri için bir k~ rre daha göstermiş, 
tayin edilen satış müddeti dün devletin şimendifer siyasasına 
akşam sona ermiştir. lzmire bağlılığını teyid eylemiştir. 

satıı için ıönderilmit bulunan Şuurlu bir ao ayı~ın tabiiğ bir 
taltvilferin hemen hepsi sahi- · neticesi olan bu hareket içe 
mıştır. lzmir şehrinde muhtelif ve dışe karşı övünç vericidir. 
bankaların yapbkları sah§ların Türk uluiiu ba~ında bulunan 
yekunu 258 bin 140 liraya ba- devlet adamlarının güddük!eri 
liğ olmuştur. Kazalardan bazı- amacı, şuurla kavramış ve ona 
ları henüz kat'i neticelerini maddi ve manevi müıahe-

bildirememişlerse de alınan reli bir yurd borcu saymıştır. 
malümata göre mülhakatta da Ergani istikrauodan başlıya-
tahviller büyfık rağbet görmüş, rak Sivas - Erzurum hattının 
gönderilen kısımları kamilen her iki tertibinde halkımızın 

satılmışbr. Satış günlerinin tahvilleri kapatmakta göster· 
başlangıcında yazdığımız gibi diği hassasiyet bu iddianın ne 
halkımız devlet tahvillerinin kadar yerinde olduğunun en 
emniyetli ve en karlı bir iş güzel örneğidir. 
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Şarbayımız 
,. ..... -

16 Bugün saat 
buçukta geliyor 

Sovyet Rusya ,.-e Avrupa 
tedkiklerinden dönen şarbay 
doktor Behçet Uz: dün deniz
yollan idaresinin Erzurum va
pu;iyle lstanbuldan şehrimize 
hareket etmiştir. Vapur bugün 
saat 16 otuzda limanımıza ge
lecektir. 

B. Tarık Us 
Gireson savlavı ve Kurun 

arkadaşımızın sahibi bay Hakkı 
Tank Us Ankara ekspresi le 
evvelki gece şehrimize gelmiş· 
tir. Bugün Bandırma ekspresile 
Akhisara gidecek ve bir gece 
orada kaldıktan sonra lstan
bula geçecektir. 

Eınniyet 
ii.diırlüğünde 

Değişiklik bir şayiadan 
ibaret bulunuyor 

Şehrimiz emniyet direktörü 
bay Feyzi Akkorun Trakya 
genel enspektörlüğü emniyet 
milşavirliğine atanacağı hak
kında bir şayia vardı. Dün 
keyiiyeti alakadar makamlar
dan tahkik ettik. Henüı resmi 
bir tebliğ olmadığını ve bunun 
şimdilik bir şayiadan ibaret 
bulunduğu cevapları verilmiştir. 

Hafriyat 
Hiç bir netice vermedi 

Sen Polikar Kilisuı avlu
sunda antikite aranması için 
yapılan hafriyatta bir şey bu
lunmadığınd.ın hafriyata son 
verilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rallar bulub onlan dilimizde 
temelleştirebilmek ülküsü ile
dir ki, yeni teorilerle hakikata, 
dilde yer tutabilecek bir haki
kata irmek için çalışma yoluna 
ıfiriliyor. 

Bu teorilerle gözedilen he
def, dilimizin kemali; bugünkü 
varlığından daha zengin ve dı:
ha olpn bir benlik kazanması yo 
lunda sawqmak olduğuna göre, 
bu işiıı tam bir olgmıluk ve 
uypnlukla başanlmasıni dile
meliyiı. •. 

Çünkü, dilde yenilik; biı.i 
güçlüklerden, kusurlardan ko
ruyacak, medeni seviyemızı 
sonsuı: olarak . yükscltmeğe 
yanyacak... !İJim ve hakikat 
temellerine uygun tam bir ye
nilik istiyonu. 

Avni Uluaay 

Torbalı 
••••• 

Çam ormanları 
tetkik etti:-iliyor 
Tepe köydeki milli emlake 

aid çam ormanı bakımsızlıktan 
harap bir vaziyete gelmiştir. 
ilbay Fazlı Güleç bu güzel çam
lığın imarı için milli emlak di
rektörü bay Süleyman, ziraat 
direktörü bay Zühtü ile bir or
man mühendisini yerine gönde
rerek vaziyeti tetkik ettirmiş 
ve burasının bayındırlanması 
için neler yapılması lazungeldiği 
hakkında bir rapor vermelerini 
istemiştir. 

Koruluğun, bayındırlığı için 
Torbalı belediyesine verilmesi 
de muhtemeldir. Bu ormanın 
yangınlara karşı korunması için 
de tedbirler alınacaktır. Heyet 
bugün tetkikatı hakkındaki ra
porunu llbaylığa verecektir. 

U..1111 

Torbalı 
Kaymakamı 
Hastalandığından lzmire 

getirıldl 
Torbalı Kaymakemı bay Na

zım Azda rahatsız.lanmış ve 
ilbay Fazlı Güleç tarafından 
Torbalıya gönderilen hususi 
bir otomobille şehrimize ~etiri
Jerek memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Bay Nazıma acil şifalar di
leriz. 

' ....... ,. 
Yeni hatlarda 

lşliyecek trenlerin günleri 
Vilayete bildirildi 

lçbakanlıktan ilbaylığa gelen 
bir bildirimde Irmak • Filyos 
hattının Çerkeşteo sonra Kurt 
çimeni, lsmetpaşa, Ortakiy 
duraklannı havi son kısmının 
işlcmeğc açıldığı ve bu suretle 
ikmal edilmiş olan Irmak - Fil
yos hattına Ankaradan Filyosa 
Pazar, Salı ve Perşembe gün
leri, Filyostan Ankaraya yine 
Pazar, Salı ve Perşembe gün
leri mukabil birer muhtelit ka
tar işleyeceği bildirilmiştir. 
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Polis enstitüsünde 
Haziranda Ankara polis ens

titüsünde emniyet memurlan 
için yüksek kurs açılacaktır. 
Bu kursa lzmirden de bir kaç 
zabıta im.iri gidecektir. 

• ı& ... ...., ce • • •• 
Vilayet daimi encUmenl 

Vilayet daimi encümeni dün 
öğleden evvel libay F ulı 
Güleç'in başkanhğuıda .,.,. top-. ." -__ .. 
lanmı r. 

Bunu yapan eski memur yakalandı 
Dün şehrimiz sıhhat direk

törlüğünde bir vak'a olmuştur. 
Direktör doktor bay Cevdet 
Saracoğlu eski ve açıkta bulu
nan bir sıhhat memuru iara
fından makamında ölümle teh
did olunmuştur. 

Zabıtaca hadisenin tahkika
tına '°'aşlanmıştır. Evvelce Kar

~ıyakada sağır, kör ve dilsizler 
mektebinde katiplik eden ve 
qaha sonra Manisa Sıhhat ve 
içtimai muavenet direktörlü-

ğünde memuriyete alınan Tah
sin adında biri lzmirsie Sıhhat 
ve içtimai Muavenet direktör
lüğünde bir memuriyete tayini 

için müracaat etmekte idi. Boş 
memurluk olmadığından bir işe 
tayin edilemiyordu. Dün de 

Sıhhat direktörünü yerinde zi
yaret eden Tahsin, ailevi vazi
yetinin çok fena olduğundan 
bahisle memuriyet istemiştir. 

Bay Cevde~ boş memuriyet 
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Btıy Cevdrl Sararoğlu 

olmadığını söyleyince Tahsin işi 
tehdide bindirmiş ve " bir aile 
faciasına sebebiyet vereceksi
niz" gibi sözlerle tehditte bu· 
luomuştur. 

Direktör, bundan zabıtayı 
haberdar etmiş ve Tahsin tu
tulmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Dün akşam Alsancakta 
Yine bir cinayet oldu 

işinden çıkarılan kürd Mehmed Şark 
Sanayi fabrikası direktörünü vurdu 

Dün akşam saat 19 radde
lerinde Alsancakta kanlı bir 
cinayet olmuş, işinden çtkan
Jan bir amele Şark sanayi şir
ketinin iplik fabrikası müdürü 
Krispini vwmuştur. 

Geç vakit yaptığımız tahki
kata göre akşam fabrikada işini 
bitiren Krispin yine Alsancakta 
Demirçenber sokağındaki 24 
numaralı evine gelirken Fransız 
hastanesinin civarında on beş 
gün evvel işinden çıkarıl-
mış olan Çorumlu kürd Meh
med adında birisi önüne çık
mış ve hemen üzerine atılarak 
elinde taşıdığı bıçağını bir çok 
defalar Krisp\nc saplamıştır. 

Karanlıkta neye uğradığını 
bilmiyen fabrika müdürü fer
yada bqlamış, etraftan koşul

muş ise de cinayeti işliyen 

Kürd Mehmed yangın yerlerine 
dalarak kaçmı~tır. Hadise der

hal zabıtaya ve Genel Sa
vamanlığa haber verilmiş, 

yaralı Fransız Hastanesine 
kaldınlmışbr. Krispinin yara• 
lan kolundan ve karnındandır. 
Ahvali ııhhiyesi çok tehlikeli 
görülmektedir. Dün gece ken
disine derhal ameliyat yapıl
mıştır. Katilin yakalanması için 
zabıtaca bütün gece taharri
yata devam olunmuştur. ... ·~··· .... 

Rekolte ·Fitre ve zekat 
Tamamen kÖ)1lünün 

elinden çıkmıştır 
Türkofis direktörlüğünün tes

bit ettiğine göre bir buçuk ay 
içinde mmtakanın on beş mil
yon kilodan ibaret olan tütün 
rekoltesi hemen tamamen sabl· 
mıştır. 

Müstahsil elinde birinci nevi 
tütün hiç kalmamıştır. 

ikinci ve üçüncü nevi tütün.
ler de pek az kalmış olduğu 
için evvelce yapılan sahş fiat
lanna nazaran kilo başına bet 
ili on kuruş fazla fiatla satıl
maktadır. 

Bu nevi tütünlerden müstah
sil elinde dört yüz ton kadar 
mahsul vardır. Bunlann sahp 
da hararetle deyauı etmektedir. 

Üç kuruma taksim 
Edilecek 

Kızılay Çocuk esirgeme ve 
hava kurumu arasmda her yıl 

ramazan ayında toplanarak 
paylaşılan fitre ve zekahn bu 

yıl de hava kurumu tarafından 
toplanması için hazırlıklara baş
lanmıJbr. 

Zeytin dağdan 
Yapllan lht"acidın mıktarı 

Bergama Zeytin dağ Uıkele
sinden ecnebi memleketlere 

1k'&ci tcırin ayı içinde 398, 186 
kilo vo 13131 lira kıymetinde 
muhtelıf cins eşya ihraç edil-

: .... :. m~ .... . 

EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN 
ORMA SHEARER-FREDERIC MARCII 

CHARLFB LAUG1,0N 
Gibi 3 bUyUk ylldızı 

SEVMEK Y ASAKMI 
Emsalsiz bir güzellikte olan Fransızca sözlü filminde gö

receksiniz. 
PARAMUNT JURNALDA ı En son dünya haberleri 

,. .. 
Karşısında 
ltalyanın durumu 

- Baştara/ı 1 inci say/ada -
arttırmıştır. Uluslar sosye
tesi arsıulusal duruma hakim 
olabilmek imkanını elde etmiı
tir. Arhk petrol ambargosunun 
da zorlama tedbirlerine katıla
cağından ıüphe edilemez. Bu
günkü şartlar içinde ltalyanıo 
kendi kendine yardım ederek 
yani "L'ltalia fara da se" dö
vizine haddinden fazla sapla
narak zorlukları yenebilmesi 
imkansızdır. Petrol ambargoım 
bu zorlukları eo son haddine 
çıkaracakbr. 

Mussolini bunu anlamamq 
mıdır? Böyle bir düşünceye 
yer verilemez. Ancak atılmış 
adımlardan geri dönme zor
luğu, bugünkü zorluklardan da
ha az değildir. Romanın güt
tüğü yol sonuna kadar barba 
devam edecek gibi görünerek 
mümkün olduğu kadar fazla 
birşey koparmaktan ibarettir. 

Şe-vke1. Ell.1gt:n 

incir 
Rekolte tamame 
satılmış gibidir 
Bu yıl incir sahşlan çok iyi 

fiatlerle geçmiştir. Rekolteden 
halen elde kalan miktar 8500 
çuvaldır. Türkofisce yapılan 

tedkiklere göre bu incirin 1500 
çuvalı istihsal mıntakasında 

yedi bin çuvalı da lzmirde 
tüccar elindedir. 

Son günlerde lskenderiye 
piyasasında incirlerimiz büyük 
rağbet görmekte ve fiatlar 
yükselmektedir. 

Diğer piyasalardan da incir
lerimize taleb vardır. Mevcud 
istokun çok yakında tamamen 
sahlarak ihraç edileceği mu
hakkakhr. 

Üzüm 
Fiyatları yükseliyor 

Son günlerde üzüm vaziyeti 
yedi ve dokuz numaralarda on 
para yükseklik göstermiştir. 8 
numarada da beş para tereffü 
kaydedilmiştir. 

PAMUK 
Dış piyasalarda 
Yükselmeğe başladı 

Son günlerde ~imiz bor
sasında pamuk fiyatlarmda bir 
az düşkünlük görülmüştür. 

Türkofisce dış piyasalardan 
yapılan tetkiklere göre pamuk 
pıyasası muhakkak yüksele
cektir. 

İskenderiye, Nevyork ve bil
hassa Liverpool piyasalannda 
pamuk fiyatları tedricen yük
selmeğe başlamıştır . 

Zeytin yağlarımız 
lstandarize edllecekUr 

Egenin muhtelif ·zeytin mın
takalarında elde edilmiş olan 
zeytin yağı nümunelerinden 
Türkofisce tedarik edilen zey
tin yağları Ekonomi bakanlı

ğının Istanbuldaki ticari tahlil 
laburatuarlarına gönderilmiştir. 

Bu nümuneler laburatuarda 
tahlil edilecek ve tahlil netice
si Ekonomi bakanhiına bildi
rilecektir. Bu tahliller neticesi 
zeytin yağlarımızın istandarize
sine esas tutulacakbr. 

Tayin 
Antalya Sıtma mücadele dok

toru bay Şevki lzmir merkez 
belediyesi hekimliğine atanmış
hr. 

Yeni kanunlar geldf 
Tarım satış kooperatifleri YC 

birlikleri kanunu ite tarım kredi 
kooperatifleri kanuııu başba
kanlıktan ilbaybğa tebliğ olun-
muştur. 
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Beni bir yıl kadın düşına nhğı ile şaşırttın! 
Halbuki kadın zevklerini ne o·iizel seçtin? ö . 

~~~----_.. ________ ..., __ ~~~ 
J?oğru orası da öyle .. 
Öyleya, kuru bir fantazi 

olsun diye çalışmadım anne. 
Eğer bir an, senin yanından 
kocamın yanına gidene kadar 
bu hevesımin söneceğini sao
nıışsan çok aldandın. Türkün 
hava sınırlarında kadın elleri de 
çelik kanatları korkmadan, tit
remeden kullamrken hangi 
kuvvet onları bu önemli ödev
den geri çekebilir?. 

Bayan Yıldız kesin tatlı bir 
•esle Aytenin kulağına fısıldadı: 

- Analık ödevi!. 
. Y ~k bırak da söyliyeyim, 

ıı.~dı. onu düşünmüyorum diye
bılırsın, fakat beni o günü dü
fiinmekten menedemezsin ar
bk.. Ben senin için yaşadım, 
Ayten sen de çocuğun için ya
şıyacaksın .. 

- Neler düşünüyorsun anne 
fakat... ' 

• - Hayır hayır. madam ki 
ıstedin şimdi dinle Ayten .. Ko
camı kaybettiğim gün seni kur
~ardığıma sevindim, ona ağlar· 

en.' sana güldüm. Baban da 
b~;ın gibi dediğini yapar, hiç 

ş~yden yılmazdı. Yahud 
~~n bu_,t~n bütün babana çektin 
ıyecegını. Nasıl ki 

k 
onun spor 

mer.a ının önüne geçemedimse 
senın de uçmanlık hevesini kı
ramadım. Kış, kar, buz dağlara 
tırmanır, atla koşu yarışı ya
par! avcıhğa bayılırdı. Hele 
senı atının önüne alarak ko -
m__ak ~n büyük zevkiydi. B~r 

)arım gevşedi, bu saadeti orta
dan ayrılmış sandım .. 

- Fakat Şimdi yanıldığım 

anladın ve bana hak veriyor
sun <Jeğil mi anneciğim. Bun
dan sonra çekmeceni açar gibi 
hatıraların dilini de söyletmez-
sın sanırım .. 

Bayan Yıldız mahzun bir 
gülüşle: 

- Kaşki onları söyletmiye
ceğim diyebilsem fakat dedi
ğin gibi yaş ilerleyinca bu ce
viz çekmece içine sıralanmış 
resimler gibi kafa tasımıza yer
leşmiş çehrelere göz çevirib 
bakmak ruhi bir ihtiyaçtır yav-
rum. 

Gençliğin güneşi bu çekmece 
içinde parıldar... Zaman ge
lince beni anarsın ... 

Ayten pençereden uzanarak 
annesine iÖsterdi: 

- işte benim de güneşim 

geliyor! Ve cevab beklemeden 
dışarı fırladı .. 

Şefik kadın arkasından: 
- Hakkı var bugünün zev • 

kini acı ammlarla bozmamalı 
diye mırıldandı .. 

Özgür adımlarını sık,aştırdı. 
Aytenle taşlıkta karşılaştılar. 
Genç kızın elle rini ellerinden 
bırakmıyarak verandada durdu: 

- Seni beklettim mi sevgili? 
Saatını !lzatarak: 
- Dokuza yirmi var, on da· 

kika geciktim. Sevgili nışanlım 

isterse hesabını vereyim?, 
Gülerek: g~n, ışte o felaket ünü d .. 

hıç unutmam: g Y u, - Yok bütün hayatını bana 

- l\&rteni ver de birlik b' verdikten sonra on dakikanın 
tur yapalım diye zorladı ır kavgasını etıoem. Yalnız Şenii 

k
Sen yedi sekiz yaşınd~ an- ile kocası ğelince senin burada 

ca vardın... olmanı isterdim ... 
Babanın elind k _ - Onlar geldiler mi? 

d'" e amçı ıor• 
u~ muB· hemen boynuna atılır: - Henüz gelmediler, biraz 

- t:n de be d 'd bekleriz, onlar gelene kadar 
v • • ' n e gı ece-
gım dıye tuttururdun ben tuvaletimi tamamhyayım .. o .. . . .,, "? 

gun ıçıme doğmuş d- - Tuvaletin tamam değil mı 
da bırakmam dedim B'~nya- Bu penbe rob o kadar yaraş-
hatırlıyor musun . d ı mem d' lak ti' sen e 0 f e- mış ki bunu çıkarma ıyece-

e ı sonucu? ğim. Yalnız boğazının çıplaklı-

- Evet atının ayağı bir ya- ğını da ben kapatayım ol-
maçtan kayarak tepe üstü yu- maz mı? 
varlanan babamı ko" ı··ı · - Nasıl? f Y u erın ge-
ırmesini değil mi?. 

Senden işite işite kafamda 
0 k~dar yerleşmiş ki şimdi bu 
vak ayı m k . 
) 1 yo sa senın anım-
l~rını mı bilmiyorum, pek söy-
ı~emenı .. Eakat en sevinecek 
gunde bu 1 t acı arı tekrarlamak-
an ne çıkar acanım? 

- Şu çıkar ki babanı kayb
etmek acısiyle ölmek istedim 
fakat e l~d k d . v a •mı urtarmak saa-

eti heni yaşattı. 
Artık senin için yaşamak 

zevkini duyuyordum. Yine ne 
vakıt ba k . şınıı ar aya çevırsem 
0 a~ıyı duyar, ne vakıt önüme 
baksam seni de öyle bir fela
ketle beynini parçalanmış gör
~~kten titrerim. işte bunun 
ıç.1~.' anne nışanhmı seçtim, de .. 
dıgın gün b- - k b' . k uyu ır mania 
o~ıını boynuna geçir.elim ve 

se~ınçle Ayten beni mes'ud 
ett~n dedim. Onun uçman ol-

;unu duyduğum anda kol-

Cebinden zarif bir mahfaza 
çıkardı ... 

- Soriden geçiyordum on 
dakika önce gelmek isterken 

yanın saatımı orada kaybettim. 
Kapağını açtı: 
- Bu mercanlan nasıl bu

luyorsun? 
- Gerçek şık .. Çok zarif ... 

Beni bir yıl kadın düşmanlığı 
ile şaşırttın! Halbuki kadın 
zevklerini ne güzel seçiyorsun? 

Kolyeyi boynuna götürerek: 
- Bu kırmızı taşlar boynu

mun çiğ beyazlığını giderdi. 
Teşekkür ederim Özgür. Fakat 
iliştiremiyoruin! 

- Ben takayım canım .. Oh 
Ayten yemin ederim ki beyaz 
gerdanın mai parlaklığı kol
yeye değer verdi. Ben onu ku
tusunda bu kadar beğenme
miştim!. .. 

Gülerek: 

7 yaşından 7 O yaşına kadar 
llast geldiğine soı· 

KARYOKAYI 
L.A.LE•>E 

Kaç Kerre gördün 
~.A.L.E sinemasında 

Son Haberleri 

Başbakanımız dönüyor 
• 

Türk dili 
••••• 

General ismet lnönü Zonguldak 
Seyahatını tehir eylemiştir 

Cep klavuzları 
satışa konuldu 
Ankara 4 (A.A)- Türk Dili 

kurumu genel sekreterliğinden: 
Osmanlıcadan Türkçeye cep 

klavuzunun endeksi olan Türk-. Bay Cela) Bayar Sömi Kok Fabrikasını Açacaktır 
çeden Osmanlıcaya klavuzu 
basılarak satışa çıkarılmıştır. 
Bundan önce iki cildin parasını 

ls_tanbul, S ( Telefonla ) - 1 nı bay Şükrü Kaya ve Dışiş- 1 Ekonomi bakam bay Celal 
Zonguldakta inşası tamamlan- leri bakanı bay Tevfik Rüştü Bayar bugün ticaret odasında 
mış olan sömi kok fabrikasının Aras rdakat edeceklerdir. meşgul olmuş ve iş limitedi 
açılış törenine riyaset etmek General ismet lnönünün Ap- vererek yalnız Osmanlıcadan 

Türkçeye cep klavuzunu almış iizere Zong-uldağa gitmesi ta- karaya dönmesini müteakip 
karrür eyleyen Başbakan gene- icra heyeti vekillerinin önemli 
ra) ismet lnönü seyahatını bir toplantı yapmaJarı muhte-
tehir etmiştir. Başbakan yarın mel görülmektedir. 
(bugün) akşam Ankaraya döne lstanbul, 5 ( Telefonla ) -

ziyaret eylemiştir. B. Celal Ba-

yar Ankaraya dönmiyecek, 

şehrimizde kalacak ve pazar 
günü Zonguldağa giderek sö

mikok fabrikasının açılma tö-
cektir. Kendisine içişleri baka- Şehrimizde bulunmakta olan renin yapaeaktır. 

olanlar ellerindeki fişlerle al
dıkları yerlere başvurarak bu 
endekside alabilirler. Osmanlı
cadan Türkçeye ve Türkçeden 
O!tmanhcaya cep klavuzlannın 
genel satış merkezi lstanbulda 

........ 
Zorlama edbirlerini araş Pariste Ankara caddesinde Tiirk kitap

çılığı limited şirketidir. Karton 

tıran ko isyonun kararılFaş~sti;;i~-~erke-
18 2 .1, d - 1 I k 1. l zınde yapılan 

kapaklı klavuzlar ve bez ciltli 

klavuzlar 80 kuruş fiatla her 
yerde satılmaktadır. 

. cı . en evve yo açı an ta yan A t 
il ı k . . l . k raş ırma 

ma arı mem e etımıze nası gırece Paris, 4 (A.A) _ Emniyet 
Çocuklara 

lstanbul,3 (Özel) - ltalyaya 

karşı Uluslar sosyetesinitı ka
rarına tevfikan 18 ikinciteşrin· 
den itibaren tatbikatı etrafında 
incelemeler yapan komisyon 

ışını bitirmiştir. Komisyo
nun vardığı neticelere göre 
on sekiz ikinci teşrine ka-

dar yola çıkmış bulunan 
ltalyan mallarının 18 birinci 

Avrup y 
decek e 

kanuna kadar memleketimize 
sokulması iycab eylemektedir. 
Bu neticeye uyarak hükümet
çede 18 ikinci teşrinden evvel 
yola çıkarılmış malların müte
akib bir ay içinde Türkiyeye 
sokulmasına karar verilmiştir. 

18 Birinci kanundan sonra 
hiç bir suretle ltalyan malları
nın Türkiyeye girmesine mü
saade edilmiyecektir. 

davi · )n gi
{l da karar, 

Ka1nbiyo karaf'nanıesindc değişiklikler 
Ankara 5 (Özel) - Paramızın değerini korumak ve harice 

kaçmasına mani olmak için alınmış olan on bir numaralı karar
na~ede esaslı değişiklikler yapılmıştır. Birçok k mselerin tedavi 
maksadile Avrupaya geziye çıktıklarını nazarı dikkate alan hii
kümet Bundan sonra tedavi maksadile Avrupaya gideceklerin tam 
teşekküllü bir heyeti sıhhiyeden rapor almaları mecburiyetini 
onaylamış ve kararnameye bu yolda maddeler ilci ve eylemiştir. 

F ra.nsız Parlame tosun
da gürültüler devamda .. 

Radikallar komünistlerle birleşirlerse 
Paris, 5 (Ö.R) - Saylavlar 

odası ligler (siyasal kurumlar) 
meselesi üzerinde münakaşn
lanna devam etmiştir. Sağ ka
naddan hatipler solların hü
cumlarına cevab vermişlerdir. 

Gazeteler müzakerelerin sa
kin geçtiğini kaydediyorlar. 
"Liberte de Sud Ouest,, ga
zetesi komünistlerin hükumeti 
radikallere teklif etmesinden 

Yunanistanda 
Aftan istifade edenler 

ve yeni biçim 
için tahminler 

Atina, 4 (A.A) - Hükfımet 
umumi aftan istifade etmiş 

olan 10 ihtilalcinin Atina ve 
Selanikte oturmalannı yasak 
etmiştir. Bu karar bir emniyet 
tedbiri mahiyetindedir. 

1934 senesinde vukubulan 
küçük ihtilallere iştirak etmiş 

olanların serbest bırakılmasına 
dair bir kanun neşri beklen
mektedir. lyı haber alan çeven
lerin tahminine göre miJli 
asamble yakında dağıtılacak 
ve 2-ci kanun sonunda yeni 
seçim yapılacaktır. Nisbet sis
temi tatbik edildiği takdirde 
yeni kurulda 20-25 komünist 
bul~nacağı tahmin edilmek
tedir. 

radikallerin bile kuşkulandık
larını yazıyor. "Debats., gaze
tesi radikallere dirayet tavsiye 
ediyor ve bütün Fransız men· 
faatlerine karşı olan komünist
lerle birleşirlerse Fransız ta
rihinde körülmemiş en vahim 
buhranın ortaya çıkacağını ve 
parlemento meselelerinin ni
zamsızlığa, ihtilale, yol açtık· 
tarının bel i olacağını yazıyor. 

AYDIN 
Elektrik tesisatı başladı 
Aydın (Özel) - Sokakların 

elektrikle tenviri için sipariş 
edilen malzeme gelmiş ve di
reklerin sokaklara dikilmesi 
ameliyesine aşlanmışhr. 

Tesisat süratle hir iki ay 
içinde tamamlanacak ve Aydın 
nura kavuşacaktır. 

Bay Sami 
Urfaya tayin edildi 

Dünkü sayımızda şehrimiz 
gümrükler başdirektörü bay 
Saminin Borsaya tayin edildi
ğini yazmıştık. Dün gece gelen 
Ulus gazetesi Bay Saminin 
Urfa gümrüğü direktörlüğüne 

atandığını ya~maktadır. 
Binaenaleyh Urfa kelimesi 

telgrafta Bursa olarak verildiği 
anlaşılmıştır. Cünki Bursada 

ı gümrük teşkilib yoktur. 

direktörlüğü Fransız faşistleri
nin merkezinde araştırmalar 

yapmış ve 30 Sonteşrin ile 1 
llkkanunda Strasburg toplan
tılraının tertibi11e aid bir çok 
vesik&lar ele geçirmiştir. 

ransada 
Altın mevcudu 3 

Milyar eksildi 
Paris, 5 (A.A) - Bugün 

neşredilmiş bulunan Fransız 
mHli bankasının haftalık bilan
çosu altın ihtiya tlanndan üç 
mily.ar frank kadar eksildiğini 
göstermektedir. Banka mahafili 
bu eksilmenin ancak iki milyar 
kadar tutacağını sanmakta 
idiler. 

Kral Yorgi 
Kutlulama töreninde 
Atina 5 ( A.A ) 5 - Kral 

bugün öğleden sonra basın de
legelerini kabül edecektir. 

Atina 5 (Ö.R) - Kral ve 
Veliahd bugün topçu kıtaları
nın kutlulama töreninde bulun
muştur. Sübay ve erler kralı 
ordn içinde bulmaktan müte-
velJid sevinçlerini bildirmişler
dir. Törende Başbakan, nazır
lar ve Generaller bulunmuş

lardır. Kral gidiş ve dönüşte 
asker ve halk tarahndan ha-
raretle alkışlanmıştır. 

Kamutay 
Bugün toplanacak 

Ankara, 4 (A.A) - Kamutay 
bugün Fikret Silayın başkan
lığında toplanmış ise de gün
deminde görüşülecek birşey 

bulunmadığından Cuma günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. -· 

Esirgeme derne
ğinin yaptığı 

Yardımlar 
Ankara, 4 (A.A) - Çocuk 

esirgeme kurumu genel mer
kezi 16-11-935 tarihinden 1-
12-1935 tarihine kadar 1660 
çocuğa yardım etmiştir. Bun· 

)ardan 479 hasta çocuk ve an· 
ne genel merkezin polikıl nik-

Jerinde bakılmış ve sağıtılmış· 
tır. Dış bakım evinde 357 ço
cuğun dişleri bakılmış ve sağı
tılmıştır. 732 çocuk ve anne 
genel merkezin banyo\armda 
yıkanmıştır. Süt damlasından 
hergün 88 çocuğa süt verilmiş 
ve 15 günde yekun olarak 658 
ki o bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım iç n baş vuran l 5 yok
sul çocuk v~ anneye 130 lira 
62 kuruş değerinde yardım ya
pılmıştır. -

Tütün 
Her denkten 
indirilecek 
dara m1ktarı 

Türkofis direktörlüğüne bazı 
tütün kumpanyaları tarafından 

rençberden ber denk içirı iki 
kilo dara tefrik olunduğu şi
kayet edilmiş ve ofis yaptığı 
incelemelerden sonra bu mık
tarı muhtelif mıntakalara göre 

ayn ayrı şekillerde tespit ey
lemişti. Buna göre lzmir ve 

cıvarı için dara iki kilo, Tur

gutlu için bir kilo Manisa için 
bir buçuk kilo kabul edilmiştir, 

Bugün saat 21,5 tan itibaren FRANZISKA GAAL'in 
en güzel e~era 

Küçük Anne 
TA yy ARE sinemasında 

başlıyacaktır 
Parlak yıldızın dört şarkısı bir ninnisi ile süslenen ve 

Karyoka motifleri ile ihtişamı arttırılan bu filim mevsimin 
en beğenilen es.erlerindendir. 

~.LJ'77//!ZZT..L""f./..XZZ7"./A/:ZZX/'.TLZZ7.Z7/J:Y.77.Z/.J 

Bugün genel istek üzerine 15 - 17 - 19 seanslarında 
son defa olarak 

SiYAH GöZLER 
Filmi ile F oks dünya haberleri ve Mi ki gösterilecektir 

CZZ:O.ZZ77!r2'7.7..72ZZ7~..L:ZZ/.ZZJ DJKKA T Son seansta Foks dünya haberleri, bütü_n 
tanınmış sinema yıldızlarının canlı karı-

katörlerile yapılmış bir Miki ile "Karmen,, operasının dahi 
bestekarı Nir~tin bayatını gösteren ve Karmenin en güzel 
arçalarını ihtiva eden diğer bir filim österilecektir. 
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Bölem sayısı: ts 

Salona koştum. 
kız ayakta 

Orada iki genç 
duruyorlardı 

Lee kapıya kadar gitti ve 
döndü: 

- Doktor değilmiş Dandi, 
dedi. Bir otel garsonu don
durma getirdi. 

Tuvalet masasına kadar gi
derek saçlarımı taradım. 

- Studyoya geç kalmıştınız 
galiba,.. Yukarı çıkmak için 
acele ed yordunuz. Janet bu 
cümleyi yarı ittihamcı yarı müs
tehzi bir surette söyledi. 

Luize de baktım. Ona tevcih 
ettiğim inansız bakışlar dudak-

- Peki garson ne diye bek-
• liyor? 

- Şimdi gider. 
- Lee gider diyorsun ama 1 

larındaki tebessümü de dağıttı. 
Janet: 
- Ben de namzedler ara

sında idim Başka bir güne 
bırakıldığımı haber alınca dönkapının kapandığını duymadım. 

Hem dondurma ısmarlıyan da 

~im_? Garson bildiğin kapıcı- 'ı 
dır. Gürültü yapmadan çtkh 
gitti. Dandy haydi yatağına 
yat.. Biraz önceki vakadan çok ! 
sarsıldın. Dinlenmeğe ihtiyacın 
vardır. Benim de uyumağa ih
tiyacım var. Müsaade et te 
arbk gideyim. 

Lee'yi omuzundan tuttum. 
Titriyordum. Hayatımda korku 
nedir bilmediğim halde bu ge
ceki hadiselerden sonra ürk
müştüm işte. Bana öyle benzi
yordu ki apartımana biri gir
miştir. Yeni bir saldınşla kar
şılaşacağım Lee korktuğu için 
buradan sıvışmak istiyor. Ar-
tık etrafımda tuzaklardan, 
auikastJerden başka birtey 
görmiyordum. Bir aralık Leeyi 

J olduğu yerde bırakarak salona 
}koştum. Odada iki genç kadın 
'Vardı. Biri Luiz, öteki de öğle
.den sonra Ampir stüdyosunda 
rast geldiğim güzel kadındı. 

Leeye seslendim : 
- Haydi git dostum. Yann 

büroda görüşürüz. 
Lee salona geldi. Genç kız-

}
ları görünce dudaklarında tatlı 
bir tebessüm belirdi. Beni ıe
lamhyarak apartımandan çıktı 
gitti. 

Luizin yoldaşım dikkatle sü-
zerek: 

- Oturunuz: bayanlar dedim. 
Fakat gözlerimi ikinci defa 

olarak gördüğüm güzel kadın
dan ayıramıyordum. Her halin

i de bir başka güı:zellik vardı. 
Luizden daha heyecanla, daha 
az çekingendi. 

Luiz arkadaşına beni şöylece 
takdim etti : 

- Janet, Mac G!one Dan
diyi sana takdim ederim. 

Sonra bana döndü: 
- Miss Janet Flynn... Size 

kendisinden bahsettetmiş idım 
Dandi. 

Genç kız gantsız elini uzath. 
O küçük beyaz elleri avuçlarım 
içinde biraz fazla tuttum: 

- Luiz dondurmayı sen mi 
ısmarladın? 

O, bu soruma cevab bile 
vermeden üzüntülerinden bah
setti: 

- Bur aya gelmek, sizi gör
mek ihtiyacında idim Dandi. 
Helen Demarm feci ölümünden 
sonra Janeti Radyo - Monorka 
kabul edebileceğinizi sanıyo
rum!. 

- Miss Janet Flyni Emep-
reyal Studyosuna çıkarken 
görmüştüm. 

Miss Flyn gözlerini daha çok 
açarak sordu: 

- O halde? Kapıda çarp
tığım adam sizdiniz demek ... 
M. Dandi sizi cidden görmek 
isterdim. Luiz bana sizden çok 
bahsetmişti. Studyoya da bu
nun için gitmiştim. Artist nam
zedlerini dioliyeceğinizi söyle
m:şlerdi. 

- Hepsini dinledim. 

düm. 
- Sıkılmayıoız. Eyi kapıya 

çatmışsınız. 

Luizi işaret ederek cümlemi 
tamamladım: 

- Bu küçük, sizi periler 
diyarına götürebilir. 

Bu iğneleyici sözlerime rağ
men gözlerim birinden diğeri
ne akıyordu. ipekli roplar1 al
tında sevimii iki vücudla karşı 
karşıya idim. Üzerlerinden uçan 
nefis bir esans kokusu sinir
lerimi gevşetti. Sanki ... Bu sıra 
da kapının zili işidildi. Dokto
run gelmiş olacağını düşünerek: 

- Bu doktor budala sıgel
miş olacaktır, dedim. 

iki genç kızdan yatak odama 
girerek biraz orada beni bek
lemelerini rica ettim. 

Sonra kapıya koştum, ve 
açtım. 

- Bonjur 
yanlış kapıyı 
hasta yok. 

doktor Darrof 
çaldınız. Burada 

- Hayır yanılmadım Glone .. 
Elindeki çantayı masa üze

rine koyarak sordu : 
- Size bir hizmette bulu

nabilir miyim ? 
- Elbette.. En büyük hiz

metiniz buradan biç durmadan 
iİtmeniz olacaktır. 

- Haydi camm. Bu ne hal.. 
Beni ne kötü tanıyorsunuz Mac 
Glone? Bırakınız: da size biraz 
yardım edeyim. 

- Yardımınıza ihtiyacım yok 
diyorum. 

-Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Manisada 
Parti ve belediye 
üyelerinde değişiklik 

Manisa, 4 (Özel)- C. H. P. 
genel sekreterliğinin geçen 
gün Anadolu ajansı ile vaki 
tebliğindeManisa şarkurulu d•ı

rumunun düzeltilmesine karar 
verildiği yazılı idi. Parti baş
kam bay Avni Doğan dün Ma
nisaya gelmiş ve belediye 
heyetinden doktor Muammer 
ve eczacı Mchmed Sadettin ve 
Çivici Murad ve tüccardan 
Evlat Hüseyine şarkurulundan 
istifa etmelerini teklif etmiştir. 

l 
Bu zevat istifalannı vermiş
lerdir. 

Oyni zamanda partinin vila-

1 
yet idare heyeti azasından 

bulunan eczacı Mehmed Sa-
dettin ve Çivici Muradın parti 
idare heyetinden vaki istifaları 
da kabul olunmuş yerlerine 
yedeklerden Çipil oğlu Hüse
yin ve Yavaş oğlu · Tevfik 
geçmişlerdir. 

Toksöz --Eve saldırmıt 
Selatinoğlu mahallesinin ta

maşalık cadddesinde Veysi 
oğlu Hasan sarhoş olmuş, 
Mustafa kızı Zekiye ve kız 
kardeşi Nezaketin oturduktan 
eve giderek kapılarına taarruz: 
ettiğinden tutulmuıtur. 

Mühim muharebeler yakın .. ! 
Habeşler çevirme harekitına aid 
tedbirleri tamamlamış gibidirler 

------------------------------------·-----------Adis - Ababa 4 ( A.A) -
Habeş hükümeti 30 Ikinciteş
rinde Habeş kuvvetlerinin Tem
bien Salma mmtakasına doğru 
giden beş yüz ltalyana hücum 
elmiş olduklarını bildirmekte
dir. Saatlarca devam eden bir 
muharebeden sonra ltalyanlar 
ricat etmişler, SO ölü ve birçok 
silah ve erzak bırakmışlardır. 

Ha beşlerden 1 S kişi ölmüş ve 
bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Habeş hükümeti, İtalyan kuv
vetlerinin Gor2 haı ve Guerlo
goubidcn çekilmiş olduğt•nu 
kat'i surette teyid etmekte ve 
son günlerde Ogad~nde yara
lanmış ve bugün iyileşmiş olan 
bir çok Habeşlerin cepheye 
dönmek için müracaatta bu· 
lunmuş olduklarını ilave eyle
mektedir. 

Hargeisa (lngiliz Somalisi) 4 
(A.A) - Henüz teyid edilme
miş olan bir takım haberlere 
göre, bir ltalyan kolu Ogaden 
de Habeşlerin taarruzuna uğ
ramıştır. Habeşler, müstevlileri 
hezimete uğratmış ve 130 ka-

dar ltalyanı öldürmüş ve yara· 
lamış olduklarım beyan etmek
tedirler. 

AdisrAbaba, 4 (A.A) - Ce
nub cephesinden bildiriİdiğine 
göre, Italyanlar ileri hareket-

lerini muvakkaten durdurmuş
lardır. Çünkü istinad noktala
rını kaybetmişlerdir. 

Habeş süel mütehassısları 
ltalyanlarm en aı üç haftadan 
evvel hücum imkanlan kalma-
dığını, çünkü Habeşlerin UaJ -
Ual muharebesinden sonra 
Italyanlar tarafmd::o işgal edi
len bütün araziyi tekrar ele 
geçirdiklerini iddia etmekte
dirler. 

Roma 4 (A.A) - Tebliğ : 
Mareşal Badoglio telgrafla bil
diriyor : 

Eritre ve Somali cephelerin
de mühim hiç bir hadise olma
mıştır. 

Adis-Ababa 4 (A.A)-Şimal 
ve cenub cephelerinde yeni 
süel hareketler olmuştur. Habe
şistamn şimalinde Italyan uçak-

lan mütemadi keşif uçuşları 
yapmaktadırlar. 

Asmara, 4 (A.A)- Makalle
nin şimali garbisinde ve Ta
kazze istikametinde faaliyette 
bulunan ltalyan kuvvetleri bazı 
düşman kolları ile karşılaşmış 
ve kısa bir ateş teatisinden 
sonra Habeşleri püskürtmüş .. 
ferdir. Dört ltalyan askeri öl
müştür. 

Yerli askerlerden mürekkep 
bir ltalyan kolu Melfa garbinde 
bulunan Kaciyamo istikame
tinde ilerlemiştir. Bu manevra 
ile ltalyan kuvvetleri Tembien 
yaylasanın çevrilme işini beman 
hemen bitirmiş bulunmakta
dırlar. 

ltalyao süel çevenlerine ıöre 
kuvvetli düşman kollarının Ta-
kazze cephesi ve Makalfe üze
rine yürüyüşleri hakkmdaki 
haberler yakında mühim hadi
selerin vuknbulacağına bir işa
rettir. Habeşler, ltalyan kuv· 
vetlerinin b:zyikini birçok nok
talardan kırmak niyetinde gö
rünmektedirler. 

=============================--================================== 
Mussolininin rakibi kimler? 
ltalyan diktatörü De Bono, Balbo, 

Grandi ve Cianodan mı ürkü yormuş? 
Mançestcr Gordiyen yazıyor: 
Almanyada olduğu gibi, ltal

yada da bütün basın, basın ve 
propaganda bakanlığından al
dığı emirlere göre hareket et
mek yüldimündedir. 

Bu bakanlıktan ltalyan ba
sınma verilen bir takım direk
tifleri neşrediyoruz. Bunlar, 
Paris'te çıkan faşist aleyhtarı 

"Giustizia eliberta,, gazetesin
den alınmıştır. Bu gazete bu 
haberin doğru olduğuna dair 
garanti vermektedir. 

ltalyan gazetelerinin yaptık
ları neşriyata bakılacak olursa 
bu direktiflerin doğruluğuna 

İnanmamak için hiçbir sebep 
te yoktur . 

Bu direktiflerin yalnız ana 
çizgilerine değil, bütün tafsi
latına da harfi harfine itaat 
edilmektedir. 

Bu direktiflerin çoğunda iza
hat yoktur ve böyle birşey is
tenilmemektedir. 

Mussolininin damadı olan 
Kont Ciyano 26 ilkteşrinde 
propaganda bakanı tayin olun
du. Şimdi kendisi, Disperata 
adla bir Italyan hava filosanun 
kumandanı olarak Habeşistan
da bulunmaktadır. Herha'de 
kendisine birçok aytarlarm ve
recekleri haberleri idare etmek 
salahiyeti verilmiştir. 

Kendi maiyetinde çalışanlara 
kıskanmak itiyadında olan B. 
Mussolininin son zamanlarda 
kont Ciyano'nun fazla şöhret 
kazanmağa başlamasından kuş
kulandığı görülüyor. 

Son zamanlarda verilen di
rektifler, bu sebeb!e birer rica 
şeklini almış ve ya:ıılması tav-
siye edilen bir takım makale
ler, ltalyan gazetelerinin en 
resmisı olup Mussolini ailesi 
tarafından idare edilen Popolo 
d'Italia gazetesinde çıkma-
mışbr. 

Bu direktiflerden birkaç ta
nesini, tarihleriyle yazıyoruz: 

23 Ilkteşrin: 
Sir Samuel Hor'un söylevi 

hakkında tefsir kılıklı hiçbir 
yazı yazılmıyacakbr. 

balyan filmleri hakkındaki 

haber üzerine tefsirler yapıla
acktır. 

Stefani ajansının zecri ted
birlere kaşı Brezilyanın durumu 
hakkında vereceğ1. tebliğlere 

önem verilecektir. 
Fransa ve zecri tedbirler 

hakkında Roma ajansının ver
diği haberler üzerinde ısrar 

edilecektir. 
24 llkteşrin: 

Eden'in, Hor'un ve Baldvi
nin söylevlerine arbk önem ve
rilmiyecektir. Kon san Martino 
tarafından Pariste Giakomo 
Boni için yarın Pariste yapıla
cak olan kutlamaya alaka gas
tarilecektir. 

26 llkteşrin: 
Bütün gazeteler, on uçuncü 

yıl içinde faşist hareketinin 
gösterdiği gelişmelere önemli 
yerler vereceklerdir. 

Asmaradan kont Ciyano hak
kında gönderilen haberlere baş· 
lıklarda pek az yer verile
cektir. 

Bundan böyle Disperata tay· 
yare filosuna aid olan haber• 
ler üzerinde, bilhassa, başlık
larda fazlaca ısrar edilmiye
cektir. 

Mussolininin söylevinde üçün
cü paragraftaki '' Italyan mil
leti bugün olduğu gibi asli ... ,, 
diye başlıyan cümlede "adalet,, 

kelimesini takib eden "derin" 
kelimesi kaldınlacaktır. 

Siyah gömleklilere hitabta 
"devrim lejiyonerleri ... " diye 
başlıyan cümlede birinci "yap
malısınız,, kelimesi, "yapacak
sınız.,, bir az sonra gelen 
"yapmalısınız,, gelimesi ise 
"yapabilirsiniz,, şeklinde de
ğiştirilecektir. 

29 f lkteşrin: 
lngiltereye ve Fransa ile Al

manyaya karşı ihtiyatlı bir 
durum alınacaktır. 

lçişlerimizdeki faaliyete bü-
yük bir önem verilmek ge
rektir. 

Devlet binalannın ve bilhas
sa üuiyersitenin açılma töreni 
üzerinde fazlaca durulacaktır. 

Tutum ve ekonomi bahsine 

fazla yer verilecek, fazla mal 
sarfedilmemesi tavsiye edilecek 
ve zecri tedbirlere faşist ltalya
nın büyük bir feragat ve feda
karlıkla karşı koyması lüzumu 
anlatıla•:aktır. 

Ekmek için vesika verilme
sine lüzum olmıyacağı hakkın
da yazılar yazıp bunun üzerin
de ısrar ediniz. Bağdayımızı 
artırmak mücadelemizin buna 
hacet bırakmadığını yazın. 

Roma, Turino ve Milano'da 
başlayacak olan tiyatro yılına 
büyük bir i>oem veriniz. 

31 Ilkteşrin. 

Tavşan besliyenler ve tavuk
çular tarafından Duce'ye gön
derilen teleraf hakkında neş
riyat yapın. 

Bütün birinci sayıfaları, üni
versite binalarmın açılış töre
nine veriniz. Bu hususta gayet 
heyecanlı yazılar yazınız. 

Duçe'nin söylevi hak{unda 
mütalealannazt yazın. 

Amerika Birleşik devletleri
nin Milletler Cemiyetine ver
diği cevab hakkında, Ameri· 
kanın bitaraflığını muhafaza 
edeceğine dair verilen diyevle 
ahenkli bir surette genel yazı
lar yaımz. 

Bu hususta büyük bir ihti
yat gösterin ve bu cevabın 

ltalyanları tatmin ettiği zan
nını uyandırmayın. 

• •• 
Bu haberi alıb veren Ingiliz 

gazetesi, ayni sayısında bu 
mevzu üzerinde bir makale de 
yazmakta ve demektedir ki: 

,,Giustizia e Liberta,. gazetesi 
bundan iki yıl önce gene bu 
kabil bir takım haberler neı· 
retmişti ve hiç bir taraftan 
yalanlanmıyan bu haberler, Dr. 
Herman Finer tarafından ya
zılan u Musolini'nin ltalyası ., 
kitabında doğru olarak kabul 
edilmişti. 

Alman gazeteleri gibi, Italyan 
gazeteleri de kamoyun ağzın
dan konuşmamaktadır. 

ltalyada bütün gazeteler, fa
şist gazeteciler tarafından çı
kanJmakta ve bunlar, -!le za
man, ne gibi ıeyler . yaza-

• 
Hergün ----- Bir fıkra i.. 
Mürettip hatası 

Yf7zaıı : Eczacı Kemal Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu sütunlarda öyle bir ter-
tip hatası oluyor ki tertip edilse 
böylesi olmaz, lafın gelişi bir 
harfın yersiz konmasile öyle 
bir istikamet tutturur öyle bir 
gidiş gider ki hani bahçelerde 
saksağan başına vurdum balta 
ilenin ta kendisi oluyor. Yazı
nın ortasında mesela bağırmak, 
çağırmakdan alabildiğine bağırt 
Çağır! Diye bir şey söyleniyor, 
tertip hatası bağır, çağır diye 
dizileceği yerde {ğ) harfleri ye
rine (y) harfı konuyor. Güzelim 
bağır çağır, bayır, çaytr 
telaffuzu alıyor, yazının orta
sında bir saba açılıyor, bayır
lar, çayırlar meralar, çiftler, 
çiftlikler meydan alıyor, oku
yan şaıaladığı gibi yazan da 
yahu ortada böyle laf yokdu 
diyor, geçen sene bir hata da 
hende olmuştu. Arap harflerile 
yazmışbm, lstanbul, lspanyol 
dizilmiş, Hasene hatun mahalle-. 
si hasta hatun şeklinde çık
mıştı. Birkaç gündür mürettip
haneye nazar değdi, bir tek 
hata yapıyor kelime o kadar 
altüst oluyor, mfina o derece 
ortadan kayboluyor ki müret
tiphanede değil, matbaanın 
içinde arasan yine bulunacak 
gibi değil. Bin&enaleyh diye 
yazacak ne var sanki güzelce 
bindi Ali şekline geliyor. Ya
zının içinde böyle inen binen 
oldukça miniyı yerinde oturt
mak pek zor oluyor. Sağır 
işitmez uydurur derler, müret
tip de görmez uydurur de
mek gerektir. Sağırların uy
durmasında aksana, Tona 
dikkat vardır, çifte sağırlar 
diye Moliyer' den tercüme edil
miş bir komedi bilirim. Sağırın 
birine bağırarak yeğenin evle
niyor diyorlar, düğüne davet 
ediyorlar. Sağır lehimleyin di
yor, neyi diyorlar, leğenin de
liniyor demedin mi diyor. Yok 
canım yeğenin evleniyor diye 
daha yüksek perdeden ve he
celer üzerinde de dura dura 
bağırıyorlar. Bu sefer de pençe 
vurdurun diyor, eskiden pa
buçlar arasında yemeni vardı, 
sağır yemenin deliniyor anla
mışb, mürettiblerin uydurması 
böyle biraz yakışıklı olsa da 
sağmnkine dönse razıyım, 

dediğim gibi bahçelerde sak
sağan, başına vurdum balta 
ilen olmasın ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
caklarına dair basın ve propa-
ganda bürosundan emir ve di
rektif almaktadırlar. Milletin 
ağzından konuşmayıp diktatö
rün ağzından konuşan ltalyan 
gazetelerine verilen bu direk
tifler, Mussolininin son hafta
larda ne gibi düşünceler besle
mekte olduğunu aydınlık bir 
surette göstermektedir. 

Amerika, lngiltere ve Fran
saya kartı ihtiyatlı dil kullanıl
ması tavsiyesinde onlara karşı 
artan asabiyetin hüküm sür
mekte olduğu anlaştlmaktadır. 
Bunlardan, ekonomik zecri ted
birlerin tesirleri de hissolunu
yor. 

Bazı mevzularda da gayet 
heyecanlı bir dil kullanılması 

tavsiyesi, ltalyan orkestrasın
daki bozuklukların dışardan 
anlatılmaması maksadiyle ya
pılmtş olsa gerektir. 

Bunların içerisinde mühim 
olan diğer bir nokta, Musso
lini'nin şahsen De Bono,Gran
di ve Balbo gibi bit takım kim
selerden korkmakta olduğu 
gibi, kendi damadı olup Af
rikada kendisine büyük şöh

retler yapan kont Ciyano'dan 
da iirkmeğe baılamış bulun
duğudur.,. 



• 

Uzlaşma için bulunan şartlar 
Pariste toplanan lngiliz ve Fransız eksperleri 

Aralarında bir proje hazırladılar 
ltalyanlara verilecek topraklar ve Habeşlilere verilecek mahrecin hudutları 

lstanbul, S ( Telefonla ) - rulacak bir bölge de ayrılacak- çevrenlerine göre B. Laval ROMADA BEKLENEN 
Londra Havas muhabirinin öğ- tır. Ancak buranın siyasal ha- Fransızlarla lngilizlerin Millet- TOPANTI 
rendiğine göre ltalya - Habeş kimiyeti yine Habeş imparato- ler cemiyetinden aldıkları ve- lstanbul: 5. (!e.l~~onla~:- Ro-
anlaşmazlığına muslihane bir runa aid olacaktır. kalete istinaden hazırlamış ol· madan. h.~ı~!rıldıgıne gork cu-
tesviye yolu bulmak için Pa- Bu bölgenin hudutları do- dukları son teklifleri ltalyanın martesı gunu s~ylavlar uru-
riste t [ I ·ı· F O d d I ·ı· S p · 1 · · b'ld' · · B munun yapacagı toplantı me-op anan ngı ız ve ran- ğuda ga en en ngı ız o· arıs e çısıne ı ırmıştır. u ki b ki · T b · d'I 
sı k 1 • E . d k d'k' h d t kl'fl k b 1 d'I d'.. k ra a e enıyor. a mın e ı -z e sper erı rıtre e i Italyan malisine kadar şim ı ı u ut- ~ ı er a u e ı me ıgı ta - diğine göre Mussolini bu 
~ab~ş hududu boyunca bazı la ve batıda Tana gölünden ~~- dırd~ .~etrol ~mbar~osu~~n toplantıda Habeş harbı ve 
edkıkler yapmayı ve Habeşis- giliz ve Italyan Somalısı- batta dıger zecrı tedbırlerının zecri tedbirler politikası hak· 

tana Kızıldeniz üzerinde bir nin birleştiği noktaya ka- tatbik<1tının genişletileceği el- kında bir ~iyev verecektir. 
mahreç vermeği aralarında ka- dar olan kısımdır. Yalnız lngi- çiye söylenmiştir. Paris, S (Ö.R) - Gazete-
rarlaştırmışlardır. !izler Sudan hudutlarına yakın PROJE KABUL EDiLiRSE !erin verdiği malümata göre, 

lngiltere Aduanın ve bu- sınırlarda ltalyanların birleş- Cenevre, S ( Ö.R ) _ Son Habeşistan eksperlerin hazır-
k'!nla beraber Eritre arasında- ~elerini istememektedir. lngiliz Fransız teklifleri ltal· ::dlığı projlyi ta~ul kderse 

ı ':'l dama bölgesinin ltalyaya Eksperler arasında henüz tam yan - Habeş hükümetlerince a yadya verı e~e d"~pra k par· 
verı mesini ve bazı ebem · t k b 1 .. "ld"... k çasın an gayrı ıger ısım· 
· h . . mıye ve kat'i bir anlaşma vukua a u e şayan goru ugu ta • [arda tamamen müstakil kala· 

~~z ~dutd taskbıhlerı . yapılın~~·· gelmemiştir. Bilhassa Fransız- dirde 18 ler komitesinin 12 cak ve Uluslar Sosyetesinin 
nup a a ıymetsız bır çol- , , • . b ı 

den başka b' . 1 .ar yalnız Aduva nın degıl, bu- birinci kanunda yapacağı top- hiçbir kontrolüne ta i bu un-
ır şeyı o mıyan . I d I b k 1 h kt Ogadenin Italyan somalisine gün ltalyanın ışgalı a tın a antının xeri ıra ı ması mu - mıyaca ır. 

beğlanmasını muvafık bulmak- bulunan bütün toprakların ltal· temeldir. Bu takdirde Milletler Maten gazetesi barış yolile 
d anlaşma ümidleri kuvvet bu-

ta ır. yaya verilmesini istemekredir· Cemiyeti konseyi toplantıya !ursa Sir Samuel Hoerin Noel 
Bu~dan başka ltalyaya tka- ler. çağırılacaktır. Konseyde an- yortularında ltalyaya giderek 

ret, zıraat ve göçmen yerleştir- PROJE ELÇiYE BIDIRILDI laşmazlığın halli işini beşler B. Mussolini ile görüşeğini ha-
m ek hususlarına açık bulundu- Paris, S ( Ö.R) - Fransız komitesine sevkedecektir. her veriyor. 

--===~'.:=::::::'.::::--:::==::::r -======• • • -
Habeş taarruzu başladı mı? 

Italyan uçaklarının keşifleri bü -
yük hazırlıkları teyid ediyor 

haberleri . Stefani Ajansının verdiği cephe 
it ;ıgre cephesi 5 ( A.A ) - müşahede edilmiş olduğu son Harrar Viğa hattının 40 bin 

•;an ve Habeş orduları ara- günlerde haber verilmiştı. kişi tarafından müdafaa edil-
sın a akşama sabaha bir çar- Bugün öğrenildiğine göre diği sanılmaktadır. ltalyan ve 
~ışma beklenilmektedir. Hali cephedeki Habeş kuvvetlerinin Habeş orduları arasında pek 

dazırda kuvvetli bir Habeş or- içerisinde imparatorun ve ve- yakında bir çarpışma olması 
usu s . d .. emıen e toplanmış daha liahdın da muntazam kıtaları bekleniyor. 

:n:mli ~ir ordu da Makalleye bulunmaktadır. Habeşler lngi- Royter muhabirinin ihtiyat 

1 
°?ru ılerlemektedir. Habeş- liz mamulatından mitralyözler, kaydiyle verdiği malümata 
erın planı Semien'e hücum edi modern tüfekler ve dağ top- göre Habeşliler dün akşam 

yor gibi görünerek İtalyan kuv lariyle mücehhezdirler. Makallenin cenubunda ilk ciddi 
v.etlerini Makalle bölge- Cibuti, S (A.A) - Royter 
sı.nden uzaklaştırmak veyahud Ajansı aytarından : 
k'. Makalleye hücum ediyor Henüz teeyyüd etmiyen bir 
~ıbı görünerek Sctit istikame- habere göre Habeşler dün ak-
tınde bir çevirme hareketine şanı karanlıktan istifade ile 
teşebbüs etmektir. Italyan Makalle cenubunda ilk ciddi 
kuvvetleri ve bilhassa yerliler bir taarruza geçmişlerdir. 
Habeşlerin kurmakta oldukları • Roma, S ( Ö. R ) - Stefani 
~usulardan son derece bizar- ajansı bildiriyor : 
ırlar. Cephede yapılan istikşaflara 
Malı:alle, S (A.A) - Italyan göre Habeş imparatoru ile 

uçaklarının keşiflerinden ka veliahtı müntazam kılalarla 
Çmmak maksadile Habeşlerin birlikte bulunmaktadırlar. Ha-
ancak geceleyin ilerlemekte befliler Ingiliz mamula-
oldukları ve Asivangi gölünün tından mitralyözlerle ve modern 
yakınlarında Ras Kassa kuv- tüfeklerle, dağ toplarile mü-
vetlerinin önemli bir toplantısı cehbezdirler. 

taarruzlarını yapmışlardır. Taf
silat yoktur. 

DÖNME iZiNi ALAMIYORLAR 
Adis-Ababa 5 (A.A) - Bir 

takım şayialara göre Adis
Ababa yı harbin başlangıcında 
terketmiş olan yabancılar artık 
buraya dönememektedirler. Bu 
şayiaların aslı yoktur. Adis-Aba
baya dönmek izini yalnız 

bir kaç istenilmiyenlerden 
driğ olunmuştur. Şehri terke
dea yabancılar 2000 kadardır. 
Bunlardan bir çoğu dönmeğe 
izin istemişler ve bu izin ken
dilerine verilmiştir. izin alaoıı
yanlar ancak bir kaç gazete
cidir. 

Çekoslovak! Amerika ile Avrupa 
Başbakanının ·Arasında hava postaları 
Siyasal nutku 

Prag, 5 (Ö.R) - Saylavlar 
odası 1936 bütçesini kabul 
etmiştir. Bundan sonra birkaç 
gün önce başkan Mazarik ta
rafından başbakanlığa geçirilen 
B. Hodza kabinenin progra
mını okumuştur. 

.. Çekoslovakyanın müşterek 
guven sistemine bağlılığını 
hatırlattıktan sonra B. Hodzo 
Çekoslovakyanın bu yolda ça
~.'.°~ktan geri kalmıyacağmı ve 

uçuk Antantın arsıulusal bir 
~nlaşına unsuru olduğunu söy
lıyerek ekonomik ve iç siyasa 
işle•inden bahsetmistir. 

Posta bakanlığının verdiği karar 
Waşington S (Ö. R) - Pos

ta bakanlığı Amerika ile Av
rupa arasında kurulacak At
lantik aşırı hava posta hattı
nı malzemesi ve pilotları ta
mamile Amerikalı bir şirkete 
ihale etmeğe karar vermiştir. 
Bununla beraber bu hava hattı 
için yabancı hava limanların

dan da istifade etmek lazım

geleceğinden yabaTicı hava 
kumpanyalarile bazı anlaşma
lar yapılacaktır Şimdiye kadar 
biri Holandalı. biri lngiliz, biri 

Alman ve biri Fransız olmak 
üzere dört hava kumpanyası 

anlaşmağa istekli olduklannı 
bildirmişlerdir. 

Genel olarak Bermuda ve 
Asor adalarından geçen cenub 
Atlantik battı tercıh edilmek
te ise de bazı bava çevrenleri 
daha kısa olan Yeni lıkoçya, 
şimaliğ lrlanda hattını tercih 
etmektedir. Bu hat senenin 
bazı aylannda kullanılamaz ise 
de diğerinden çok daha kısa
dır. 

Bir sorgu ....... 
Buna verilen 

Cevab 
Londra S ( Ö.R ) - Avam 

kamarasının iç işlerine bağla
clığı toplantıda muhalif işçi par
tisi adına, hükümetin ekono
mik siyasasını tenkid eden bir 
takrir vermiştir. Buna cevap 
veren iç bakanı Sir John Si
mon lnğiliz ulusunun uzun za
man için sosyalist doktrinala
rından uzaklaştığını ve ulusal 
birlik formülü etrafında toplan
dığını söylemiştir. 

Almanya 
Baldvinin nutkunu 
Nasıl karşıladı ? 

Berlin, 5 (A.A)-lngiliz bat· 
bakam bay Baldvin tarafından 
evvelisi gün parlementoda ve
rilen diyevi tahlil eden Kores
pondans diplomatik yarı resmi 
gazetesi diyor ki : 

B. Baldvin muahedelerin bir 
taraflı olarak bozulmasını kuv
vet ve şiddet devrinin bir 
tecellisi gibi telakki ederek 
takbih etmektedir. bununla 
beraber yine baldvin tarafın

dan tasvi b edilmiş olan ve 
fakat pratik alanda tatbiki 
cehetine hiçbir zaman gidil
memiş bulunan bir mesele 
vardır ki o da muahedelerin 
yeni zamanın ihtiyaçlarına göre 
değiştirilmesi ve bu zamanki 
şeraite uydurulmasıdır. B.Bald
vioin bahsettiği tehlıkeli ihti
malin önüne ancak bu geçe
bilir. Barışı temin edecek tek 
çare olan bu vasıtaya müra
caat edilmedikçe muahedeleri 
bozanlara karşı söylenen genel 
serzenişler haklı bir mahiyet 
almıyacaktır. 

Tecim anlaşması 
Fransa ile Yugoslavya 
Arasında müzakereler 

Pariı S ( A.A )-Tecim ba
kanlığında Yugoslavya ile Fran
sa arasında bır tecim muahe
desi akdi için müzakerelere 
başlanmıştır. Yugoslavya dele
geleri iki memleket arasındaki 
mübadeleyi genişletmek arzu
sundadırlar, 

Yarın Pariste yapılacak 
Görüşmeler çok önemli 
Bütün Fransız gazeteleri B. Laval -
Hoar mülakatından bahsediyorlar 
Paris S (Ö.R) - Gazeteler 

B. Lava[ - Sir Samuel Hoare 
arasında yapılacak mülakatı 

önemle tefsir ediyorlar. "Petit 
Provençal,. diyor ki : 

"Haklı veya haksız bu ziya
ret İngilizlerin uzlaşma tema
yüllerine bir delil sayılıyor. Hat
ta diplomasi yoliyle yapılan 

müzakereleri güçleştirmek için 
lngilterenin petrol ambar
bargosunu üç haftalık bir mü· 
tareke kararile geri bırakma
ğa hazır olduğu bile iddia edi
liyor. Eğer bu doğru çıkarsa 

Londra, Paris ve Roma ara
sında yapılan görüşmelerin sa
nıldığı kadar sonuçsuz kalma
dığı anlaşılacaktır. Fakat bü
tün bunlar şimdilik fareziye
lerden ibarettir. ,, 

"lntranfigeant,. gazetesi so
ruyor: "lngiliz Dışişleri bakanı 
B. La vale aceba ne söyliyecek
tir? lngiltere adına yeni tek
lifler ğetireceği söylenmiştir. 

Böyle bir şey lngiliz diplomasi 
sini ve hatta sadece diploma· 
siyi tanımak olur. 

"Fakat 15 gündenberi ekis
perler Londrada çalışıyorlar. 

Fransız ve İngiliz ekisperleri 
bazı teklifler üzerinde uyuş
muşlardır. Bunun müşterek bir 
plana varacağı tahmin edile
bilir. ltalyaya bazı faydalar ve
ren ve bazı istediklerini de 
reddeden bir plan Cumartesi 
günü görüşülerek ltalyaya bil
dirilecektir. Ve bunun kabulü 
için B.Mussolini nezdinde bir 
teşebbüs yapılacaktır.,. 

"Progres de Lyon,. diyor ki: 
"Bu mulakata önem kazandı· 
ran bilhassa bunu takip ede
cek olan on iki ilkkanun tari
hidir. O vakıte kadar barış 

yolunda imkanlar çıkacak mı? 
Paris mülakatı da bu imkan
lardan biri olmıyacak mı? Bazı 
rivayetlere bakılırsa Lond
rada eksperler bir anlaş· 

maya varmışlar. Bu anlaşma 

bir uzlaşmaya esas olabilecek
miş. lngiltere B. Eden tarafın
dan yapılan tekliften daha 
önemli bazı toprak mübadele
lerine yanaşacakmış. Habeşis

tan hududunda bazı topraklar 
ltalyaya verilecek, Buna karşı 
Habeşistana bir deniz mahreci 
sağlanacakmış. ltalya da şimdi 
anlaşmaya daha mütemayil gö
züküyormuş. 

" Eçlaireur del'Est " şunu 

Ateş haçlılar 
Başkanı anlatıyor 

" Le Journal 
" " Ateş Haçlılar ,. reisi Mi-

ralay La Roce söylüyor : 
- Biz parlamento sisteminin 

bugünkü sukutuna karşı isyan 
eyledik. Yoksa hiç bir vakit bu 
sistemin kalclırılmasını isteme
dik. Biz sadece parlamen
to sisteminin bütün• manasile 
salahiyetlerinin ayrıldığı bir 
şekle getirilmesini, saylav ve 
ayan azasının otoritelerini 
azaltan, sukutlarını hazırlıyan 
ve onları umumiğ hizmetlerin 
en büyük bozguncuları veziye
tine getiren tavsiyeler gang
reninden kurtarılmasını istiyo
ruz. 

Esnaf teşkilatına gelince, biz 
bu teşkilab Mussolinin anladığı 
manada anlamıyoruz. Biz buna 
"organize meslek,. ismini ver
dik ve bundn anladığımız mana 
mıntakacılık ve teşriki mesai 
ile beraberdir. 

Yanudi aleyhdarlığı memle
ketimiz için din muharebeleri 
kadıu felaketli olur. Benim 

yazıyor: " Açılan müzakerele
rin çok nazik ve güç olacağı 
muhakkaktır. Bunu söyliyen 
B. Baldvin boş yere söz kul
lanmıyan bir adamdır. Oemek 
ki, lngiliz hükümetinin bazı 
projeleri vardır. Bunların ne 
olduğu bilinmiyor. Fakat Paris 
ile birlikte meseleyi halle ça
lışmağa Londranın hazır olınası 
iyi bir işarettir. 

"Lyon Republicain,. ayni fı
kirdedir: lngiltere ve Fransa 
ltalya ile anlaşma unsurlarını 
tesbite çalışacaklardır. B. Mus

solini iki tehditle karşı karşı
yadır. Bunlardan biri petrol 
ambargosu, diğeri Habeşistan
da yağmur mevsimidir.' Habe
şistanda yağmur mevsiminin ne 
demek olduğunu herkes bilir. 

Petrol ambargosu ltalyanın 

hava ve deniz filolarını ve mo
törlü harp vasıtalarını hareket
siz kılacaktır. Amerika bu am
bargoyu tatbik etmese bile şu
nu düşunmek lazımdır ki Ital
yaya en çok petrol veren ln
gilteıe idi. Amerikadan yaptık
ları idbalat ise yüzde 17 dir. 
Bunun için ltalya bu ambargo 
ile filen petrolsuz kalacaktır. 

ltaly ile Amerika dışında ça
lışan bir Amerikan kumpanya-
sı arasında anlaşma yapıldığı 

söylenmiş ise de bu kumpan
yanın sevkiyatı ancak Avus

turya ve Macaristan üzerinde 
olabilir. Halbuki lngiltere Ce
nevrede bergitelere iştirak et
meseler bile bu iki memleketin • 
bergitelerin tatbiki yuzun-

den kendilerine karşı çıkarma
ğa hakları olmadığını ileri sü· 
recek ve Avusturya deleğesi
nin bu husustaki beyanatına 

dayanacaktır. 
"Temps" gazetesi de dün 

B. Lava! ltalya bilyük elçisi 
B. Cerutti arasındaki müzake
relerin eyi bir işaret oldağunu 
çok gizlilik gözetilmekle bera
ber şimdiye kadar görüşülen 

muhtelif meseleler üze
rinde ltalyan hükümetinin 
ne düşündüğünün sondaj edil
diğini yazıyor ve diyor ki:Eğer 
Lava[ - Hoare mülakatı sıra

sında ltalyanın faydalı bir 
teklifi gelirse mesele halledi
lebilecektir. lngilterenin bir 
kısım gemileri muvakkat ola
rak Akdenizden çekmesi de 
buna delildir. 

Mareşal Badoglio 
Eskiden Fa,ist 
Aleyhtarı imiş 

•· Vt11dt•ı11iaiıe,. den 
Habeşistandaki Italya ordu

sunun başına geçen Mareşal 

Badoglio evvelce faşist aleyh
tarlığı ile tanınmışb. 

Meseli, umumi harp akabin
de, Başvekil Nitti, Gabriyel 
Danonçiyonun Fiyumedeki ha
reketlerini durdurmak, ve ltal
ya ordusunu tensik etmek va
zifesini ona vermişti. Bundan 
başka. faşistler Roma üzerine 
yürürlerken, başvekil Facta yine 
onu çağırmıştı ve o zaman Ge
neral olan Badoglio, ordunun 
hükümete sadık olduğunu sliy
liyerek demiştir ki: 

- Bana emir veriniz, kırk 
sekiz saat içinde bütün Faşist 
teşkilatlannı dağıtır ve ellerin
den silahlarını alırım. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ateş Haçlılarım arasında Ya-
hudilerden şefler vardır: 

Teşkilatımızın maksadı ken
dini vatana hasretmiş olanlar 
arasında daimi ve tecrübe 
edilmiş ;atan aşkı olanlan bir 
araya getirmektir. 
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( PARDAYANLAR Yunanistanda parti kav- Ras Seyurrı ve Ras Kassa 
, gaları sona erdirilecek mi Kuvvetleri birleşti 

-49- YAZAN : Mlşel Zevako 
ziyade korkması icabeden iki 
kişiden birisinin Hanri dö Mon
moransi adını taşlmasından ile
ri gelmişti. Yüreği halecan 
içinde olduğu halde sözüne 
devam eden annesini can ku
Jağıyle dinlemeğe başladı: 

Jan dö Piyen gittikçe artan 
bir korku içinde idi. Mahbesin 
süslü olduğunu gördükçe bu 
tevkifin manalı olduğunu düşü
nerek endişe ediyordu. 

Birinci odaya dönerek bir 
koltuk sandalyesine kendisini 
atdı. Luiz parmağile masanın 

üzerinde duran açık bir zarfı 
göstererek: 

- Bir mektub! 
Diye bağırdı ve hemen ka

ğıdı alarak okumağa başladı: 
., Mahpuslar için korkacak 

hiçbir tehlike yoktur. Birşey 
arzu ettikleri takdirde bu mek
tubun yanında bulunan çıngl
rağı çalacaklar ve hizmetlerine 
tayin olunan oda hizmetçisi 
kadın hemen ilk çıngırak se
sinde emirlerini yapacaktır. 

Kendilerinin yemeklerini de bu 
kadın getirecektir. Bu mevku
fiyetinin birkaç güne munhasır 
kalması ümid edilmekt~dir. ,, 

Luiz: 
- Bundan bir şey anlayama

dım anneceğiml Şükredelim ha
pishanede bulunmıyoruz. 

Sözlerini mırıldandı: 
- Ah! Hapishanede bulun

muş olaydık daha hayırlı idi. 
- Niçin anneciğimf 
Kötü bir durumdayız. Jan, 

aklına gelen müthiş şüpheleri 

zihninden çıkarıp atmak için 
ba,ım eğdi: 

- Bekllyelim yavrum bekli
yelim! Yakında nelerle karşı

laşacağımızı göreceğiz. Fakat 
eaba evvel sana mühim bir 
ıırn söyliyeceğim. 

Luiz validesinin yanına otu-
rarak: 

- Söyleyiniz anneciğimf 
Dedi. 
- Kız.un sana genç şöval-

yeden bahsedeceğim. 
Luiz kızardı. Jan dülünceli 

bir bakışla sözüne devam etti: 
- Onu hakikaten seviyor 

musun? 
Luiz başını eğdi. Bunun üze

rine söylemekten çekinir gibi 
annesi birkaç dakika susdu. 
Sonra yavaş yavaş: 

- Arabaya bizdiğimiz za
man madam Makeloo'un söy
lediğini işitdim. Şövalye dö 
Pardayan imiş. 

Jan bu adı söylerken vücudu 
titredi. Luiz haykırdı: 

- Anne! anne! Madam Ma
kelon Şövalye dö Pardeyan 
adım söylediği zaman ıstırab 

Ye korkudan bayılmıştınız. He
nüz anlayamadığım birşev var. 
Kendinize geldiğiniz zaman da 
beyhude yere sizi sorgularımla 
özdüm. Elbet bu sırrı öğrene

ceğim! 
Jan kendi kendine söyle-

nerek : 
- Evet ... Müthiş bır sır 1 
Dedi: 
- Oh ! Söyleyiniı. ! Anne-

ciğim! 

- Dinle sevgili yavrum 1 He-

- Lüiz, baban savaş alanı
na gitmişti. Ben de kendisi 
öldü sanıyordum. Bir gün hem 
sevinç hem felaketle karşılaş

tım. Onun sağ olduğunu, bana 
doğru koşmakta bulunduğunu 
öğrenmiştim. Şunu da bil ki 
bu haberleri getiren adam am
can Hanri dö Monmoransi idi. 
Bu sefil ruhlu amca seni kap
lan kadar vahşi bir haydutla 
çaldırmışb. Babanın geldiğini 
ve seni çaldığını da söyledik
ten sonra şayet babanın buzu· 
runda söyleyeceği sözleri "ya
Iand1r,, diyecek olursam bir 
işaret üzerine haydut herif ta
rafından senin boğazlanacağını 
bildirdi. 

işte Hanri dô Monmaransinin 
beni nankörlükle itham ettiği 
esnada çektiğim ısbrabm dere
çesini tarif edemem. Bağıracak 
oldum seni çalan vahşiye öldü-
rülmekl~ğin için işaret vermek 
üıere Hanrinin elini kaldırdı
ğını gördiim. Çaresiz sustum, 

Luiz validesinin l<olları ara
sına atılarak bağırdı. 

- Oh anneciğim! Benim için 
beni kurtarmak ıçin ne kader 
acılara, ne kadar işkencelere 
katlanmışsınız. 

Janın cevabı yalnız lrnhra
manca gulümsemekten ibaret 
kaldı. 

- Sana dünyada daima bir 
adamdan tiksindiğimi, ölümden 
felaketten kaçıldığı gibi ken
disinden de kaçmağa mecbur 
bulunduğumu söylemekteki ar
zumu şimdi anlıyorsun değil mi? 
işte kızım bu adam Hanri Do
monmoransbr. 

- Djğerinin adı anneciğim! 
- Öteki yaui seni kaçıran 

boğazlamak gibi müthiş bir 
ödevi üzerine alan canavarın 
İsmi şövalye dö Pardayaneır. 

- Samı Var -
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Borsa llaherleri 
Dün Borsada 

Yapalan Salaşlar 
~~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
290 Alyoti bi. 1 O 
246 Ş Özcan 11 
163 S Süleymano 1 O 
153 K A Kazım 10 75 
112 Ş Riza Halef 1 O 

81 Vitel 12 SO 
72 Manisa B Ko 10 
56 J Koben 11 62 
50 Kaptan Nuri 11 50 
47 Beşikçi Z bi. 10 25 
37 H Alberti 12 50 
36 D Arditi 11 50 
22 M Nuri M 10 
1365 Yekun 

452284,5 Eski satış 
453649,5 Umumi l'labş 

incir 

11 75 
11 
17 
11 
12 25 
12 50 
12 50 
11 75 
11 50 
10 25 
12 50 
12 
10 

Çu. Alıcı 
382 M J T aranto 8 

Zahire 

Fiat 
8 

nüz dünyaya geldiğin zaman Çu. Cinsi Fiat 
annen çok felaketler gördü ve 415 Buğday 

1 331 ton " 
6 87 7 50 

geçirdi. Eğer sen o mamı~ ol-
saydın daha o vakıt kederim- 120 ton Bakla 5 12 5 12 

12 50 

Genel af müsait bir hava yarattı yerli 
Ve yabancı gazetelerin mütaleaları 

-· Rnş tara tı 1 111ci say/ada -
Ven zelist Reos Kozmas 

diyor ki : 
Dün Sofulisin kralla görüş

mek üzere saraya gitmesi libe

rallerin kralm uzlaşma siyasa
sını ve yirmi senedenberi 
üzerinde çahşılan miJli birliği 
tesis için bütün partilerin üs
tünde bulunmak azmini tanı

maları demektir. 
Londra, 5 ( Ô.R ) - Times 

gazetesi "Yunanistan için yeni 
ümidler,, başlıklı yazısında 
şunları yazıyor: 

"Kral ikinci Y orgi vaadlarını 
tutarak geçmişi unutuyor. Ge
nel af iradesi Yunan ulusunun 
büyük çokluğu tarafından tas
vib edilmiştir. Kral General 
Papagos ile diğer generallerin 
sadakat inanclarındao sonra 
af iradesi aleyhindeki gösteri
lere hiç ehemmiyt't vermemiş 

ve dosdoğru hedefine yürü· 
müştür. Halk yığınlarının ru-
huna girmekte çok usla olan 
General Kondilis de kral ta
rafından çizilen barış siyasa· 
sında büyük kütlenin kralla 
beraber olduğunu anhyacakbr. 
Plastiras gibi krallığın bellibaşh 
düşmanlarını affetmek için bü
yük bir cesaret göstermek la
zımdı. Kral, Yunanistam içsel 
ihtilallerden korumak için ne 
lazımsa onu yapıvor. M. Veni
zeloı:: , kendi tarafdarlarma, son 
yaptığı tavsiyelerle ihanetini 
klsmen telafi etmiştir. " 

Daily Telgraph "Diktatör 
Kral,, başlığı altında bir makale 
yazarak diyor ki: "Kral Y orgi 
müsavat ve adaleti hakim kıl

mak suretiyle geçmişi unuttur
mak azmindedir. "Manchester 

Guardian gezetesi de Kral 
Yorgininin vaadlarını yerme 
getirmek için cesaretle savaş
tığını yazıyor. 

Atina 5 ( Ô.R ) - Atina 
ajansı bildiriyor: Yabancı ga
zeteler mümessillerini kabul 
eden başbakan B.Demircis on
lara şu diyevde bulunmuştur: 

Yunanistan işlerini takib et
mek üzere burada bulunan ec
nebi matbuat aytarlarını kabul 

· ettiğimden dolayı mesudum. 
benim gibi siz de bilirsiniz ki 
rejim meselesini kesin olarak 
halleden Kralın döniifilnden 
sonra Y u:nanistanda iç buhran 
kalmamıştır. Benim kanaatim 
memleketin bundan sonra refahlı 
bir istikbale doğru gideceği .. 
dir. Hükumet iç ayrılıktan za-
rara uğramış olan memleketi 
tensik ve bu zararları tamir 
edeeektir. Bundan sonra seçim 
yapacağız.. Bu seçim tam ma
nasile serbest olacakbr. Zira 
bu hükumet hiçbir parti ile 
ilgili olmayıp hükiimet üyele
rinden hiçbiri ne saylavdır, ne 
de saylav olmak için namzet
liğini lcoyacaktır. Bu da seçi
min serbest olacağı hakkında 
manevi bir inancadır. 

Dış siyasaya gelince : Şim
diye kadar güdülen yolda de
vam edecegiz. Zira bu siyasa 
bir parti siyasası olmayıp ulu
sal bir siyasadır. 

Arsıulusal yükenlerimize ve 
bilhassa Balkan andlaşmasma 

ve ananesel dostluklarımıza sa
dık l<a lacağız. Biz barış içinde 
yaşamak isteriz. Bütün devlet• 
lerle ve &zel olarak kara ve 
deniz komşumuz olanlarla iyi 
ilgiler muhafaza edeceğiz. 

Dünya borsalarında 
~~----~·._....,..._ ... --~~~ 

Ulusal ürünlerimizin satış fiyatleri 
Hal<kkındaki haberler 

ÜZÜM 
Londra borsasında: Türk ma

lı No. 8 peşin p. 35 - 50 va
deli ve 25 - 46 Yunan üzümle-
ri No. 3 Kandiye peşin p. 42-
59 vadeli v. 22 - 44 Kaliforni
y a üzümleri tomson peşin 36-38 
vadeli 26 natürel peşin 36 va-
de[i 24 Avusturalya üzümleri 
yeni mal 42 - 50 eski mal 35 
lran üzümleri pesın 26 - 36 
va deli 16 - 23 şilandir . 

Hamburg borsasında : Türk 
üzümleri No. 7 J>eşin 14,50, 
eskiz peşin 15, dokuz peşin 16 
T. Lirasl Yunan üzümleri Kan
diye No. 3 vade:i 15 - 32 fi. 
Kaliforniya üzümleri tomson 
peşin 5.85 natürel peşin 5.80 
dolar. Iran üzümleri peşin 33-38 
şiJindir. 

iNCiR 
Londra borsasmda: Türk malı 

· genuin natürel peşin 33 vadeli 
22 ekstra peşin 35 vadeli 24 
skeJeton 4 crovn 1 lb. peşio50 
vadeli 46 beş peşin 55 vadeli 

49 altı peşin 60 vadeli 53 yedi 
peşin 65 vadeli 58 şilindir. 

Hamburg borsas1nda: Türk 
incirleri vadeli 24 genuin peşin 
14 T. lirası. 

PAMUK 
Liverpol borsasında: Amerika 

K.evvel teslimi 6.50 Mart 46 
Mayıs 42 Temmuz 17 Mısır 
Sakalaridis K.evvel 9 52 Şubat 
10.15 Mayıs 9.90 Ağustos 82 
K.evuel 7 .69 Şubat 69 Mayıs 
59 Tem muz 48. 

Nev· York borsasında: K. 
evvel 1.86 sa 10/55 fial Şubat 
83 mayıs 69 temmuz 59. 

lskenderiye borsasında: f .g.f. 
aşmvni K.evvol 14.14 şubat 
13.94 nisan 13.8~ haziran 13. 
48 t.evveJ 12.77 dir. 

BUGDAY 
Liverpol borsasınaa; K.evvel 

5.11 112 mart 5.08 3/4 mayıs 
5.08 1-2. . 

MISIR 
Liverpol borsası: K. evvel 

15.03 K.sani 15.06 mart 15.06 
dır. 

den ölürdüm. Fakat sana karşı 18 Mercimek 10 
360 P. çekir 2 65 

sevgim gittikçe artıyordu. Sev- 416 balye pamuk 44 
2 65 . Bu haftaki maçlar 

45 
gili yavrum ! Seni o vakit de 1934 Palamut ke 380 550 
şimdiki kadar seviyordum. Se- , 

ni her şeyden fazıa hatta on- para Piyasası 
dan bile ... 

- Ondan; dediğin kim? 4-12-1935 
- Senin baban! Alış 
- Ah anneciğim! Onun Mark 50 20 

ismini asla söylemek isteme- lsterlin 620 
miştinız! Fr. Frangı 8 28 

- işte şimdi öğreneceksin. Dolar 79 70 
Babanın ismi Fransova dö Mon- Belga 21 12 
moıansidir. İtalyan lireti 

Sataş 
50 70 

622 
8 30 

79 40 
21 37 

Lüiz hayret içinde kalmıştı. f sviçre Fran. 40 62 40 87 
Kendisini fakir ailenin çocuğu Florin 85 12 85 50 
bilip bu büyük ismi işittiğinden Kr. Çekoslo. 5 24 5 21 
değil. yalidesinin dünyada en . •A-v.st•r•. lılil•in•i•2•3-5•0-•2•4--• 

Bu Pazar lik şampiyonasının 
· dördüncü haftasıdır. Bu haftaki 
maçlar nisbeten ehemmiyet
sizdir. 

IZMIRSPOR-DEMIRSPOR 
llk maçı saat onda bu iki 

takım yapacaktır. Altınorduya 
ancak bir gol farkı ile yenilen 
Demirsporun bu Pazar günü 
lzmirspor karşısmda alacağı 
netice oldukça meraklıdır. Ha
kem Ferid (Göztede) dir. 

AL TINORDU-ŞARKSPOR 
Saat 12 de karşılaşacaklar

dır. Halkevinden Ahmed Ham
dinin hakemliği altında oyna
nacak olan bu oyunda Altınor
dunun kazamnası beklenebilli-. 

1 
K.S.K - BUCA 

En son ve en mühim maç 
bu iki takım arasında olanıdır. 
ikinci plandaki takımların en 
kuvvetlisi görülen Buca baka
lım K.S.K karşısında ne netice 
alacak? Bu maç.o hakemi 
Sabri (lzmirspor)dur. 

HALK STADINDA 
ikinci takımlardan saat 9 da 

Altınordu - Şarkspor Hakem 
Ahmed (Halkevi). 

Saat 10,15 de K.S.K.-Buca 
Hakem Reşad (Halkevi). 

Saat 11,25 de lzmirspor -
Demirspor Hakem Hamdi (K. 
S. K.). 

- Baş tarafı 1 inci say/ada - Necaşi harp cepheleri koo:m-
ordunun mevcudu 400 taolarile görüşmüştür. Görüş
bin olup bunun yarısın- menin nerede olduğuna dair 
dan fazlası 180 top ve malümat yoktur. Şimal cephe
yUzlerce mitralyözle ha- sinden haber yoktur. inanılır 
rekete iştirak edecektir. kaynaklardan verilen haberlere 

Yine Desyeden blldlrll- göre Habeşler ltalyan ordu
dığlne göre Magdaladan sunun kısmı küllisi tarafından 
hareket eden Ras Mo- hücuma uğramadıkça harbe 
lungeta dUndenberl Ras girmiyeceklerdir. 
Seyum ordusile blrle•- Adis-Ababa, 5 ( ö. R ) -
mlş ve onun kararga- Necaşinin bazı devletlerden 
hında yerleşmı,tır. baraş teklifleri aldığı haberi 

Paris 5 (Ö.R) - Dessieden yalanlanmaktadır. 
bildiriliyrrr: Ras Seyumdan al- Adis-Ababa, 5 (Ö.R) - Ha-
dığı em.. üzerine T embien ka- beşistaoa silah ve mühimmat 
lesinde yerleşen Deccaz Amara kafileleri gelmeğe devam edi-
bu bölgede bulunan ItaJyan yor. Gelen silahJar ve gereçler 
kuvve!Jerioi baskmlarla izaç hemen şimal ve cenup orduları 
etmektedir. Ras Seyumun kendi arasında bölünmektedir. 
kumandası altmdaki kuvvetler t JT AL YANLAR GERi 
ise Tembinin cenup bölgesi ÇEKiLDiLER 
i)e Seloa bölgesi arasında dai- Tigre ceph~si 5 ( Ö.R ) -
mii hareket halindedirler. Dec- lta)yanlar cenupta kazandıkları 
caz Amara Burunun T embiyeni arazının yeni bir kısmmı 
kalesini koruyan kuvvetleri daha bırakmağa mecbur kal-
4000 kişiden ibarettir. Deccaz mış)ardır. Bu ricatın sebebi 
Hailu ve Deccaz Marahane ku- yolların ve katır yoJlarının bo-
mandasında 10 bin askerle Ras zukluğundan dolayi otomobil 
Kcıssanm kendi kumandasın- ve nakliye vasıtalarının işliye-
daki 15000 kişi Amba-Alagui- memesi ve menzil işlerinin gö-
den ilerliyorlar. Bu cephede rülememesidir. Yine bundan 
faaliyete geçen kuvvetler 70 ötürü İtalyanlar boşalttıklan 
bin kişidir. arazide birçok nakliye vasıta-

MAKALLEDEKI DURUM ları bırakmışlardır. 
Süel çevenlerden alınan ha

berlere gö:e, Habeş taarruzu 
bütün cephede başlamadan 
önce Habeş kuvvetleri Makal
leye girmiyeceklerdir. Burada 
bir Jtalyan tuzağına düşmek

ten aakınmaktadarlar. 
CENUB CEPHESiNDE 

Asmara, 5 (Ö.R) - Italyan 
süeJ çevenlerinde Cenub cep-
hesindeki ltalyan ordususun 
umumiğ bir ric'ata başladnğı 

yalanlanıyor. Bazı nokblarda 
yağmurlar dola ' ısile hareket 
durmuştur. 

CJCIKADAN SONRA 
HARAR 

Londra, 5 (Ö.R) - ltalJ an 
uçaklarının Cicikadan sonra 
Hararı da yakmalarından en
dişe ediliyor. Habeş Dış işleri 
bakanınm uluslar sosyetesine 
vuku bulan ihbarından sonra 
Harardaki Habeş kuvvetleri 
kamilen şehrin dışına çıkmışlar 
dır. Bundan maksat! şehirde 
asker olduğu zehabıyla Hara
ra karşı bir hava hücumuna 
mani olmaktır. Şehirde yalnız 
cenub cephesinden gelen yara .. 
Jılar kalmıştır. 

AUSSA CEPHESiNDE 
Ras Getaşu kumandasındaki 

Habeş kuvvetleri, Aussa ceP.
hesinde Aulsa çölünün ağzı 

sayılan Hadelagubede bir Ital
yan kolunu pusularına düşüre· 
rek büyük zay.ata uğratmışlar
dır. 

iT AL YAN RESMi TEBLICI 
R~ma, 5 (Ô.R) - Basın ve 

propaganda bakanlığı 63 nu-
. numaralı aşağıdaki bildiriği 
neşretmiştir: 

Mareşal Badoğtiodan gelen 
telgrafa göre Eritre kolu Tem
biyen bölgesmdeki hareketle-
rine devam ederek Taçan 
bölgesine varmıştır. Birinci 
kolordu cephesinde Dolo-Ma: 
kaile hattının ilerisinde dev
riyeler arasmda faaliyet var
dır. Makallenin cenubu şarki
sinde Debri önünde Habeş 
ordulan kaçmlmıştar. Bir çok 
şefler ve bu arada Decaz Se· 
batın adamlarından biri Dana
kiJ otoritelerimize Aspide mu
tavaat etmişlerdir. 

ikinci kolordu cephesınde 

hasım grupları Adirapi bölgesi 
cenubunda T akaze ötesine sü
rülerek dağıtılmışlardır. Bizden 
4 asker ölmüştür. Uçaklar bü
tün cephede geniş faaliyette 
bulunmuşlardır. 

. HARP KURULTAYI 
· · Adis • Ababa. 5 (Ô.R) - . 

.... _ 
Hırsızhk 

Manifaturacılar çarşısında 4 
sayılı evde oturan Ahmed oğlu 
Osman, Hüsnü ve Huhisinin 
odalarına giren hırsız tarafın

dan iki kravat. 25 lira para ve 
bir tabanca çalınmıştır. Hırsız 

hakkında tahikat yapılmaktadır. 
···············~···················· ..... 

Müzayede ile 
fevkalade satış 
8 kanunuevel pazar günü 

sabahleyin saat 10 da Karşı
yaka Kemalpaşa caddesi 
Yeni Banka sokağında 11 No. 
hanede maruf tüccarlardan 
bakırcı bay hafız Mehmede aid 
fevkalade ııarif ve nadide mo
bilyeler müzayede suretile sa
tılacaktır. lngiliz mamulatından 
yeni bir halde iki adet birer 
buçuk kişilik kesme iki direkli 
karyola ve somyeleri, ayrıca 
bir buçuk kişilik bir adet iki 
direkli kesme bronz karyola 
ve müdevver iki kişilik bronz 
ka ryola ve somyesi, masif ce
vızden mamul lüks ve nadide 
kabartma büfe, kare ve müs
ta til yemek masaları, iskemle
ler 1 gayet şık bronz mangat, 
hasır takımı yağlı boya tablo
lar, Japon masası, lüks kadi
feli kanepe takımları, dıvar 
saati, cevizden mamul zarif ve 
nadide kabine, madeoiğ yeşil 

mermerli orta masası, yeni bir 
halde halis Rus semaveri, mi-

. deniğ saat ve şamdanbkları, 
Avrupa mamülii.ından kamıt 

kanepe takımı, lüks dıvar ay
naları, nadide işlemeli perde
ler ve keten estorlar, elektrik 
ve porslen abajurları, emsali 
görülmemiş Çin ve Japon va
zoları ve Kristof porslen vazo~ 
lar, Çin tabak ve vazoları ve 
made:oiğ vazolar, yeni bir halde 
9 parça laciverd kadifeli ka
nepe takımı, orta kıt'ada para 
kasası, oymalı orta masaları, 
Avrupa mamülibndan hasarlı 

ve tablalı iskemleler, şemsiye· 
lik, Hereke mamulatından 30 
arşm murabbaında bir aded 
hah ve Isparta, Gördös halıla· 
rile bir çift Sivas yol hahsı ve 
seccadeleri vesair birçok eş
yayi nefise müzayede suretile 
satılacaktır. Satış peşindir, 
Fırsatı kaçırmaymız. 

Türk müzayede salonu 
Müdüriyeti 

Telefon No: 2798 
1-2 (35591 



Hergün bir hikiye: 
Bahbyar !Prensin hayab 

Dünyada sefaletten daha büyük bir sır yoktur. 
Yuan: Osluu VayM • alıitefit reveranslarda bu- ı •Yai-urdaa kon-edıkbı• fU8 oldaja halele, ..... akta 
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Şelırin latiind 
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1 s m ar lama Kostiiın 

Heıeke 
........................... 

VE 

Feshane 
F abrikalanmn dayabıfdi llat'iyen 

ütü tutar kumqların~ 

at9 Ht, Z8 
aı, G ya kadar 

Yeni ve ·sanatkar makaStarlanmız 
Tarafından 

~·· • 1 •• • ........................... 1 ........................................ ::11111 
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•Prem "KAiçik b 1 r.. ldl-1 
çilk kırlangıç •wb'e - sece 
kalmak ve bna elçilik .-.k 
iatemez miaia? Klçlk eome
pek çok harareti '1111', --de 
son derecede •••• scı. • eledi. 

Kırlangıçta •klçlk çomldmn 
seveceğimi biç ..-zebaem; p
çea yaz, neluia latlnde pzer
ken değirmeaciain tlPlaesiz 
iaabet etmemek lzere ..._ tq 
atan terbi,aia iki ~ 
çocuğu vardı. Billliw.Jd lar-
lansıçlar çelt hala ....... . 
Bundan bqb .._ ...... .... 
methar bir .. ,. •ımlll •; 
bunwala beralter .... --
bir nevi blrmetliılik ılame• 
tidir •• 

Lakin baltbyar pre • 1J1e 
malı&un hir hali nrddd ktrlu
ııç bundan miiteeuir oldu. 
" Buruı çok souk .. dedi; 
" blyle eb•kla beraber bea 
bir pce sizinle kalacak Ye il• . _,. . ... . 
ZiD aaÇIDIX ca.-. " 

Preu .. lef"lddlr etlerim • 
klç&k IDrla•R dedi. 

V 8 larlanl'Ç pre.. kaJan• 
cıadan iri yakutu kopanla Ye 
OllU gagumda tutarak teluia 
çatım. heriıct. aç•p pttL 
Etraf.ada beru ......-. 
melekler cİizilmif elaa ..... 
en bllylk kiliae kulesinin la
tlndea seçti. Sara1a selili ye 
da• ""1tlleri ifitti. Genç 
pzel bir kıa apkile Wrlikte 
bdloaa çıktı. Atak• oaa .. ,.ı
dızlar ne kada: pzel. Aşkın 
kuvyet ve kudreti ne pyam 
hayret t " detli. M8'aka11 11lmit 
ederimki elhUeaa saray balo. 
için vaktinde laaar olacak. • 
cevabını verdi; " ben HUD la
tnae ibtila ve meftuniyet çi
çekleri iflettim, lakin clikifçi 
o kadar tenbelki ••• " 

Klçak larlansaç nelui qtı 
ve vapariana clil'elderine ...... 
1111f fenerler ,.,a O..' ~il 
g~çti Ye A(aianiacla pmrhldii 
ve bakar terazilerde gümüş 
~ .... ilatiplj , •• 

• 

Zabıta Haberleri 

llfealdllar 
~ •••inde Siley· 

w ... 11..tafacla bir bıçak 
• .._.. ft ..... ,br. 

YoltMllk wapmek 
lelly•ler 

Hisar camii 116ıde bqlanaa 
bere ıiJM Ye bez aaran Hl-
1eJlıa oi11a Ahmı•, Yusuf otla 
..._, A•m.ı n Arif tatul-

-•N.r. ll•-••11• ........... 
Karwırabda Bostanlı iatu

,. ••• 156 _,.. llalıYe mis• 
teciri Halla -fut maka
Wlaıde lralaTısim'ie kumar OJ• 
Hltljl ..W.ca laaber alanmaı 
ve ahnan terbnat sonunda Mu 
tafa otla Sıtlo, Musa oj!a Al, 
Ahmed otla Hamid ve Sller
man otla Alımed kumar or
narlarken saç latll bltalmaat
lanhr. 

.......................................... 
laadilere rut ıeldi· N ... ıa,et 
fakir en pldi, içeriye &.ktı. 
Klçlk çomk yatajında ı..
malar ................ , .... ......... ,........ ... 
cletm4• •J-.tu. K&çllk elçi 
oc1a,. abldı, iri yakuti ka~ 
yllkalıtlne JQm duran mua
mn laeriae ko1chi. Son,. ,... 
tajla etra&.la laiıutlarile .. 
çlk çocuj'm alamı ,._. 
Jerek yayqçacık açta. ~ 
.. kendimi ne kadar Mrin bu
luyorum, artık eyilepceğim " 
decli ve tatb bir .,Uya daldl • 

Bundan soma k&çlk kırlan
pç yapbldanm ulat.ak için 
BahtiJV prensin yanına geleli. 
Kllfe&iız "pplaak ..,, mlt
hit 90Up nğmen hiç lfihae-
1onm. eledi. 

p.,.. ·clnld ... ,... ... ;, 
J•pba." ....... Yenli. l.Çlclk 
lai'IUA WrU .......... ..... 
uyku1a daldı. Dltllnmek ona 
daima uyku getiriyordu. 

- .-. MI'-



---, 
c.• ' 

[SANSLAQ t 

SAllL Sl{tfYvEV .• ~~Lıızı 
SAMAN.ISKE.L~ S .1.1 ZMIJ\ . . . 

KAllOICALI HAN ALTINOA 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLU 
Lambalannı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatJıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehmet Tevfik. 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lzmlr beledlyeslnden: 
- Yetmiş beş lira bedeli 

muhammenli memleket hasta
nesi karşısındaki 8 sayılı dük
kanın bir senelik icarı baş
sekreterlikteki şartname veç-
hile 20-12-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilece!dir. Jştirak için altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gel nir. 

3-6-10-14 3887 (3539) 
1 - Belediyenin eski Bay

raklı tenviratında kullanılan 

sekiz yüz lira bedeli muham
menli 35 beygirlik Tanğis 

markalı mazotla işler ufki 
yarım dizel otomatik tertibatlı 

motor ve teferruatı olan ekzos 
borusu, hava tazyik deposu, 
bir su pompası, bir benzin 
deposu, bir mazot deposu 
v~ anahtarları baş sekre-
terlikteki şartname veçhile 
20/121935 Cuma günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Motoru görmek 
istiyenlerin belediye makine 
mühendisliğine ve iştirak için 
altmış liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Mesudiye, gümrük ar
kası, Eşrefpaşa Bayramyerinde 
olmak üzere üç umumi hala 
yaptırılacaktır. Beherinin be
;dcli .kqfi bin yirmi dört .lira 
yirmi yedi kuruştan üçünün 
bedeli keşfi üç biu yetmiı 
iki lira seksen bir kuruştur. 

Başsekreterlikteki keşif, plan 
ve şartname mucibince 20112/ 
935 Cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile ihale edile

Göz He~iml 
MITATOREL 

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

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

fZ7Z7.zz7L7..7ZTL7J:Jr/ZL7J7.ZZZZZJ~ 

N Mua lim Doktor .. 

~ A~met HUlôsi ~ 
ALATAŞ 

iç hastalıkları 
Mütehassısı 

Kemeralh Şamlı sokak No.20 " 
TELEFON : 2780 

i(77rq7777.notr.aczr~~;r • ..u 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontkcn 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) cektir. 
iştirak için iki yüz otuz bir •r·---------• 

liralık muvakkat teminat mak- adanın 12 ve 13 sayılı arsaları 
buzu veya banka teminat baş sekrderlikteki sartname 
mektubu ile sölenen gün ve veçhile 17 - 12 - 935 Salı günü 
saatta komisyona gelinir. saat 10 da açık arbrma ile iha-

3-6-10-14 3888 (3538) le edilecektir. Iştirak için 7 
- 350 Metre murabbaında lirahk muvakkat teminat mak-

ve beher metre murabbaı 25 buzile söylenen gün ve saatta 
kuruştan tamamı 87 lira 50 komisyona gelinir. 

! k11rut bedeli muhammeneli 95 29-3-6-10 3860 (3527) 

YENIAS~ 

Akhisar icramemurluğtµıdan:' I 
Akhisar ı Kennes köyünden 

Hasan Hüseyine masraflarla 
522 liraya mahkeme ilanile 
müteselsilen borçlu lzmir Kar
şıyakadao Zafer sinemasında 

kahveci Mustafa oğlu Hasan 
ve Akhisarda bakırcı Salih 
oğlu Veliye yukarıda gösterilen 

Geceleri 11k sık abdeste kal
kanlar rahat etmek için -

~atran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran 
idrar -yollannın nezle ve ilti
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 (3408) 

borçları için yapılan takipte itibaren (20) gün zarfında bir 
ikametlerini terk ile semti meç-
hul bir far afa gitmiş oldukları diyecekleri varsa yazı ile veya 
bittakip anlaşılmış olduğundan şifahi Akhisar icra dairesine 
(20) gün müddetle Izmir Yeni müracaat etmeleri aksi takdir-
Asır gazetesile ilanen tebligat de işbu ilan tebligat nüshası 

yapılmasına karar verilmiştir. makamına geçeceği ila~en teb-
Gazetenin neşri · tarihinden liğ olunur. 3915 (3557) , ~ 

Sobalarınız için halis 
·~zö·~iiiici~k·k~rb1~·m~<l~~··k8~ü~ü~· 
......................................................•......................••. ~. 

Kok Dolma Bahse 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

, . .. . . . ' 

:······································································ : SIIJl!AT Balıkyağı 
Norveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

liulundurmayı unutmayınız ! 
' Kalbi bozmaz. Mideyi ve böbrekleri ,_ 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
• edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik-

tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 

: bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat 

• l\8nunuewveı 

Zümrüt Damlası 
............................. llll:ı ... 

Eczacı Kemal Aktaş 

Yeni bir kolonya yaptı cicim •.. 
Bu mu? 

E•et bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 

son eseri ... 

TE11Q._, 
\

1PUDRASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

Deoizyoliarı işletmesi lzmir 
Acenteliğinden 

Limanımızdan her hafta muntazaman Çarşamba günleri Pire 

. ve Iskenderiyeye hareket eden ekspres postalarımızın 4-12-935 
tarihinde hareket eden EGE seferinden sonra muvakkaten kal

dırıldığı ve yeni seferlerin de hangi tarihte başlıyacağının tek

rar neşrilan olunacağının sayın müşterilerimizin maliimatlan ol-

mak üzere ilan ederiz. 2-2 (3549) 

Devlet Dewiryollarından: 
10-12-935 tarihinden itibaren Aydın hattında taşınacak pate-

teslerin beher ton kilometresinden 3.30 kuruş nakliye ücreti 
alınacaktır. Tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

6-8- 11 3917 (3556) 

-Muhammen kira bedelleriyle miktar ve evsafı aşağıda yazılı 
Salihli istasyonunun iki büvet mahalli 16-12-935 tarihinde pazar 
tesi günü saat 15 de lzmirde 7 inci işletme komisyonunca pazar
lıkla kiraya verileceklerdir. 

istekliler aşağıda yazılı teminat akçelerini istasyon kasasına 
yatırarak alacakları makbuz ve kanunun dördüncü maddesine 
göre kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile aynı gün 
ve saatte Basmahane komisyon rsisliğine bizzat veya tahri
ren müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartname Salihli is-asyonu ile işletme kafominde 
parasız dağıtılmaktadır. 

Büvet sahibi Senelik 

Ferdane 
Ali ettin 

kirası K. 
2400 
4800 

Ebadı 

M2 
19.70 

4 
6-10 3897 

Teminat 
akçesi K. 

180 
360 

(3S55) -



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima

nımızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, :otterdam, Amster
dam ve ilam rg i nlan · ·n 
yük alac ır. 

ORESTES vapuru 130 ci 
teşrinde beklenmekte olup yü-

künü tabliye ettikten sonra 
Hurgas, Vama ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

FAUNA vapuru 2 birinci ka
nundan 5 birinci kanuna kadar 
Anvens, Rotterdam, Amsterdam 
ve amburg limanları icin yü'k 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan S bir:" cl lcitauna lca
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 13 bi
rinci kanunda beklenmekte 
olup yükü•ü tahliyeden ıSonra 
Burgas, Var a ve K~ oc 

limanlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

FREDENBORG vapuı u 25 
ikinci teşrinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 

Rotterdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
Goteburg ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 29 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
kü -d nu tahliyeden sonra Rotter-

Danı •. Hanıburg - Copenhage-
antııg _ Gd . G 

• V. 
W. F. H. Van Der 

Zee· & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük almaktad1r. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
~~'"'d""da ekl İftOr. 13 birinci 

~ıllwıa t ar Amı.ers, Rotter

am, Ka urg IV-e Bremen i9İfl 
yük alacakbr. 

" AKKA ,, vapuru : 23 Bci. 

kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

American Export Unes 
RKCHA!NGE ..,a : 20 

B ol. Kanunda ibe'krerıiyor, 
1 Norfoulk ve Nevyork için yük 

alacatcbı. 
EX1LONA vapuru: 2o Bci 

Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kanunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Ncvyork için y .. k 
ıa acaktır. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacakt?r. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG ,, vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

Jobnston Warren Lines 
Liverpool 

0 1 
ynıa - oteburg-

•. 
8 0 ve lskandinavya limanları 

ıçın ··k F. yu alacaktır. 

" JESSMORE ,, 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 

.RLAND m t·· .. 14 b' . . k" d o oru ırıncı 

y~~~n .. a beklenmekte olup 
Rot~nud tahliye ettikten sonra 

er anı H b 
marka 'B anı urg, Dani-
yük alavek altık sahilleri için 

ca tır. 

SERVİCE MA 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 OL TUZ RITıM ROUMAİN 

nunda K·· vtapuru 3 birincika- ·~--·0-0_k_t•O_r_ ... _tt 
os ence S 1· 

las lirnanla .. ' u ıyna, Ga-
rı ıçın ··k 

PELEŞ yu alacakbr. K 
1 
ş ~ı 

kanunda ~~puru 18 birinci ema 8' . ır nunda M ~e ıp 19 birinci ka-
ve Bars t ta, Cenova, Marsilya 
cekr e onaya hareket ede-
NIP~Q yolcu ve yük alır 

N YUSSEN KAISHA 
TOYQ kumpanyası 

birinci k- HASHI vapuru ] 5 
ha Kanunda Singapor,Şang-
Y :koh obe, . Moji, Osaka ve 
al karna hmanları için yük 

aca tar. 
llandak' h n I 1 areket tarihleriie 

av unlardaki değişikliklerden 
acen lem· , . 
nıe2. 

ız mes ulıyet ka~ul et

d F aı:la tafsilat için ikinci Kor-
on da Tahmil ve Tabliye binası 

arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
f' 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

lzmir Yün ~ff - sucat 
Ti;rk Anonim Şirketi 
Pos~a Kutusu 127 
T clgraf adresi : lzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

lki milyon iki yüz. bin lira sermaye ile teşekkül et~iş ve 
D ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMITET 
<?ark Hala şirketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
rı~asını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
~.ustahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
~h~aren yeei şirket tarafından. işletilecek her nevi yün 
ı~Iıklcri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
lınc faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve &ahş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

almüdürlüğünden: 
~!arkm köyünün Kargıcak mevkiindc hazineye ait bir kıt'a 

zey ın 1 23 - 11 - 935 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa
zarlıkla satılacakbr. Alıcıların Milis malmüdürlüğüne müracaatlarL 

3926 ( 3554} 

Oliver Ve Şii. l 
L1MİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 24.43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Lond~-1-lull hattı 
LG ANI ~ m 1 

2 awna 
a:r Hull · çiıı 

alacaktır. 

GRODNO vapuru 20 ilk 
kanunda Londra, Hull ve An
versten tahliye edip ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

~alon, yenıek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Tl. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kmacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz .•• 

RGUMEUAN va l 4lk ~;=--~~~~=-~~-------=:.:·~-=~~~;;:;::::.:~ 
kinunda l.ıiverpO'Oi ve Svanse- DOKTOR 
dan elip ta iiyede buluu-

-oa1<tl1'. H 1 A 

1 

[ 1 FLAMI lAN vapuru 21 ilk u USI re kanunda Uverpool ve Svanse· 
dan gelip tahliyede buluna-
cakhr. 

DUTCHE LEVA T LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

u. da Ha urg ve Bı-emen
den ge1ip la'h1iyede bu1unacakbr 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suJiyet kabul edilmez. 

Sinir hasta lıklan 
Mütehassısı 

Pazardan mada bergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder (3436) 

lzıııirliler Istaubuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

Çay tiryakiJerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın 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 rastık ile (Nermin) saç boyalarını ~bizden arayınıı. 

Bütiin Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel salış yeri yalnız depomuzdur. 
Tele fon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı albn~a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir ••• Ilcr cins sobalarda, salamaııdralarda 
nıangalda kolaylıkla yanan 

bu könıürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• Acele Ediniz .. 
Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 

KRIBLE kömürleri de bulunur. 
Malllzlar Vah Caddesi No. a 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve ş<.hre·:ni mu

hafna eden KUVVET "lacı ır. 

.~ina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH mcnbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdrr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

Unkl : içenler memnun o\ur ve arkadaş· 

larına tavsiye ederler. 

G 1 p 
Bat ağnsı, dış ağrısı, Nevralji, vücut kırıklıklarına 
Tek bir kaşe ALGOPAN alacaksınız ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

Slla 
~ 

BALIKYAGI 

şila 
Bahşeder. 

Ş • ıa ec?anesi 1 Hüküme 
caddes 

~u _y_ağ başka yerde satılmaz 
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• 
1 e c nlan 1 

Bay Laval ile Sir S. Hoare yarın Pariste görüşecekler 
uru b mülikatt n 

ır d·ğer a 
on a an aşılacaktır. Bir ar f an büyük 
an a are li siyasal g ·· r ·· şmeler de am 

zlar 
r 

''Popolo di Roma,, Mısır Kıpti Patriği Necaşi adına Italyan elçisi nezdinde barış yoklaması yaptığını yazıyor 

lngiliz o 
Paris S ( Ö. R ) - Önümüz

deki 12 ilkkanunda ltalyaya 
karşı yeni bergitelerin ve bu 
arada petrol ambargosunun tat
bikine karar verecek olan On 
sekizler komitesinin Cenevre 
toplantısı arifesinde bütün hü
kümet.merkezleri bu mesele ile 
uğraşmaktadırlar. 

Pariste, Italyan - Habeş an
laşmazlığını uzlaŞma yoluyla hal 
çaresini bulmak üzere Fransız
lngiliz eksperleri arasında ya
pılan görüşmeler de dikkati 
çekmektedir. 

Londradan bildirildiğine göre 
dün öğleden sonra Başbakan 
B. Stanley Baldvin ile dış iş
leri bakam B. Samuel Hoare 
arasında yapılan görüşme de 
bunun hakkında idi. Bu görüş
mede, cumartesi sabahı Pariste 
Fransız Başbakanı B. Lava ile 
Sir Samuel Hoare arasında 
yapılacak mülakatta konuşma
ların konusu olmuştur. 

Paris 5 (Ö.R) - Fransız 
çevrenleri ltalyan-Habeş anlaş
mazlığının uzlaşma yoluyla 
halli çaresini araştırmak üzere 
Uluslar Sosyetesi tarafından 
Fransaya vekalet verildiğini 

iaatırlatarak bu bakımdan Cu
martesi günü B. Lavalle sir 
Samuel Hoare arasında yapı
lacak mülakata büyük bir önem 
veriyorlar. 

Bu çevrenlerin fikri şudur: 
lngiltere berkitelerin tatbiki 

içinde çok sıkı davranmanın 
barış için büyük tehlikelere 
yol açacağım anldığından 

ti~i anlaşmıya mütemayil 
bulunmaktadır. Bazı çevrenJer, 
bundan dolayı, Cenevrede 
toplanacak irtibat komitesi 
berkitelerin şiddetlendirilmesi
ne ve petrol ambargosunun 
tatbikine esas itibarile karar 
verse bile bu ambargonun uzun 
zaman için tehir edilebileceği 

mütaleasındandır. 
JngiJiz amirallığmm Akdeniz

deki "Hood,, ve .. Renovn,, drit
ootlarile 4 torpidoyu A tlantik 

denizinde bir gezi yapmak 
üzere bir müddet Akdenizden 
uzakJaştırmağa resmen karar 
yermiş olması da mesul hükü
met çevrenlerinde beslenilen 
anlaşma isteğinin bir delili sa-

yılmaktadır. Bu hareket ayni 
zamanda Itafyan Trablustan bir 
fırka askerini geri a 1mak su-

retiyle evvelce yaptığı ve ln
gilterenin şimdiye kadar cevap
sız bıraktığı Jestin, gecikmiş
te olsa, bir karşılığı gibi gö
zükmektedir. 

Bununla beraber barış yolu 
ile bir çözgenin gözönüne ge
tirilib getirilmiyeceği ancak 
Laval - Hoare konuşmasından 
sosra belli olacakbr. 

B. Laval lngiliz dışbakanile 
konusmasına zemini hazırla-

1Dak üzere Italya büyük elçisi 

anması 

Sir Samud Hoare 
B. Cerutti ile görüşmelerine 
devam etmekte ve ltalyan hü

kumetinin yanaşabiJeceği bir 
uzlaşmanın unsurlarını topla
maktadır. Bu görüşmelerden 
mutlu bir sonuç çıkarsa B. Mus
solini ile Sir Samuel Hoare 
arasında bir mülakat ihtimali 
olacağı da bildirilmektedir. 

BARIS YAKLAŞMASI 
Roma, 5 (Ö.R) - "Popolo 

di Roma,, gazetesinin Kahire 
aytarmdan aldı~ı bir haberde. 
kıpti çevrenlerinde dola~an ri
vayetlere göre, Mısır kıpti 
patrikinin N ecaşi tarafından 

gösterilen istek üzerine ltalya 
iie Habeşistan arasında barış 
yoluyla bir anlaşma imkanı 
olup olmadığını an:ama k üzere 
Kahire ltalyan elçiliğile lt!nıasa 
girdiği bildirilmekteJir. 

VATIKANlN ÜMlDLERI 
Roma, 5 (Ö.R) - Genel ola

rak dipJomatik mese!elerde çok 
ihtiyatli hareket eden Vatikan 
çevrenleri bile ltalyan - Habeş 

anlaşmazlığı hakkındaki görüş

melerin artık prensip alanından 
bu prensiblere dayanmak su
retile faal müzake~e alanına 
gireceğini ummaktadırlar, Bu 
çevrenfere göre sadece lıir 

uzlaşma değil, ilgili taraflar 
için şerefli ve memnuniyet ve· 
ıicı bir çözgcye varmak imkanı 
vardır. Vatikan çevrenleri dip
lomasinin barışçıl bir anlaşma
ya varmak hususunda gösterdiği 
kararsızhğa teessüf etmekte
dirler. 

Londra, 5 (Ö.R) - Pariste 
Fransız ve lngiliz ekispcrleri 
arasında devam eden müzake
relerle yarından sonra B. Laval 
ve Sir Samuel Hoare arasında 
Pariste yapılacak goruşmeyi 
tefsir eden lngHiz gazetelerinin 
sağ kanada bağlı olanları, 
"Morning Post,, müstesna, şim-
di barışçıl bir çözge ihtimalle
rinin belirmiş olduğunu yazıyor
lar. En - sağ gazeteler ise açık
tan açığa akımsar (nikbin) gö
züküzorlar. 

Bunun tersine, sol kanad 

• 
ı ıs mı 

gazdeleri ise, Jtalyanın Habe
şistanda harbla kazandığı top
rakların her ne mikyasta olur
sa olsun kendisine kalmasını 

sağlıyabilecek her manavraya 
karşı muhalefetlerini bildiriyor
lar. 

GEMiLER AKDENIZOEN 
UZAKLAŞIYOR 

Londra, 5 ( Ö.R ) - Cebe
lütaarık'ten bildiriliyor: Burada 
haber alındığına göre, (Renovn) 
(Hood) drednotlarile birlikte 
altı Jngiliz harb gemisi yakında 

İ11giliz filosu Maltada 
Atlantik denizinde bir gezi 
yapmak için Akdenizden çıka
caklardır. Bu gezi on gün ka
dar sürecektir. Bu filo parçası 
Atlantik denizinde lspanyol ve 
Fas sahilleri açıklarında geze
ceklerdir. 

Londra, 5 (Ö.R) - Resmiğ 
olarak bildiraliyor: Amirallık 

bazı gemilerin, ve bu arada 
"Hood., ve "Renovn" dritnot
larınm Akdenizin dışında bir 
gezi yapmalarına karar ver
miştir . . "Hood,, zırhlısı Made-

Almanya- Yugoslavya 
1 ltalyaya karşı birleşti mi 

---------.....-..ı-------

lngiliz gazetesinin ortaya attığı haberi 
Alman yarı resmi makamı yalanlıyor 

Berlin S ( Ö. R ) - Bu ak
şam neşredilen yarı resmiğ bir 

bildirik bir lngiliz gazetesi ta
rafından verilen bir haberi ke-

sin olarak yalanlamaktadır. 

Bu habere göre Alman de-

legelerile Yugoslavya arasın

da gizli bir anlaşma ya
piJmış. Bu anlaşmf\ya göre, 
ltalya ve lt1giltere arasında 

bir harb çıkarsa Yugoslavya 

ltalyanın işgali altında bulunan 
lstirya eyaletini işgal edecek-

miş Yugoslavya ve ltalyan or
duları arasında ilk çarpışma 

Avusturya topraklarında yapı
larak Almanyaya müdahale 
fırsatı verilmiyecekmiş. Maca-

ristant general Gombosun Ber· 
line yaptığı son seyahatte ya
pılan bir anlaşmaya uygun ola
rak bitaraf kalacakmış. Ayni 
haberlere göre A!manya Avus
turya Karintiyasmın bir kısmının 
ve özel olarak Bürgenlandın 
Yugoslavya tarafından işga

Jini kabul etmiş. 
Yarı resmiğ Alman çevren

leri hu haberin kati}!en asılsız 

//adisdt• ismi geçen Macar 
başveld!i Oömböş 

olduğunu ve arsıulusal siyasa] 

havayı bulandırmak için uydu
rulduğunu bildirmektedirler. 

il •••••• 

işçi kabinesi 
Vellington 5 (Ö.R) - Yeni 

Zelandada Hk işçi kabinesı te

ıekkül etmiıtir. 

d 

re, Renovn zsrhhsı Tancaya 
gidecek. ve dört torpido da 
ispanyada UJga açıklarında 

dolaşacaklardır. 
lngiliz Deiz bakanlığı çev

renlerinden bildirildiğine göre 
gemilerin bu hareketine hiçbir 
siyasal mana verilmemek li
zımdır. 

Paris 5 (Ö.R)- lngiliz filo
sundan altı geminin "Hood,, 
ye "Renovn,, zırhhlarile birlikte 
on gün için Akdenizden uzak
laştmlması kararı çok ilgi uyan-

Çin de ....... 
Japon tayyareleri 
Beyannameler attı 

Pekin 5 (Ö.R) - Beş Japon 
süel uçağı şarki Hopey mub· 
tariyetini kutlulamak üzere Pe· 

kin üzerinde dolaşmışlar ve ay
rılma hareketinin muvaffakiye• 
tini bildiren kağıtlar atmış• 
lard1r. 

Ahali ve hükümet otorite
leri arasında endişe yardır. 

Hong-Kong 5 (Ö.R)-Hong
Kong hükumeti bankaların pa· 

ra veya halita halinde gumuş 
rezervalarmı müsadereye ve 
Hong-Kong doları için yeni bir 
mübadele esası kurmağa karar 
lfermiştir. 

Banknot çıkaran bankalar 
bütün gümüş maden rezerva-

larını verdikten sonra çıkardık
ları banknotların karşılığı ola
rak birer sertHika alacaklardır. 

GENERAL ANSIZIN 
UZAKLAŞ Tİ 

Pekin 5 (Ö.R) - Şimal süel 
şeflerinden general Su-Şe-Lang 
birdenbire Pekinden gitmiştir. 

Müzakerelere iştirakten sakın
maktadır. Sü bakanı general 
Su-Çe-An hareketinden önce 
general Vanh-Çene Japonlarla 
müzakerelerini keserek Nan
kine dönmesini tavıiye etmiıtir. 

dırmıştır. Anayurd filosanun 
Akdenize gönderildiği zaman 
uyanan heyecan hatırlatılarak 
şimdi bir kısım gemilerin mu
vakkat ta olsa Akdenizden çı
karılması durumda tehlikenin 
ve Roma ile Londra arasında 
gerginliğin azaldığını göster
mektedir. 

Sir Samuel HoarJ'un Parise 
gelmesi ve Mussolini ile bir 
mülakatı ihtimalinin de, tekzip
lere rağmen, imkansız olmaması 
şimdiye kadar yapılan uzun gö
rüşmelerden sonra ltalya-Habe 
şistan barışı için yeni ümitler 
doğduğunu teyid etmektedir. 
Fransız çevrenlerinin fikrince 
Musolinioio elinde lngi)tereye 
karşı kuvvetli kartlar vardır. 
Eğer On sekizler komitesinin 
toplantısından önce bunları 

kullanırsa bundan istifade ede
bilir. Yoksa, ltalya da bilir ki 
o zaman petrol ambargosuna 
karar verilecektir. Ayni za
manda ltalyaya kömür, çelik 
ve bakır gönderilmesi de ya• 
sak edilecektir. Bergiteler böy
lece avırlaşhktan sonra ltal
ya ileride görüşmek için da
ha elverişli bir mevki bula
mıyacaktır. ltalyanm önün• 
deki mesele budur Berki-
telerin ağırlaşması ltalya-
yı yalnız ekonomik güçlüklerle 
karşılaştırmıyacak, Afrikada 
harbe devam için muhtaç ol
duğu maddeJerden mahrum 
ederek bir netice almasını bir 
kat daha güçleştirecektir. 

işte bunun içindir ki Fransız 
diplomasisinin fikrince Duçenin 
anlaşma için şimdi kesin bir 
karar vermesi gerekmektedir. 
Bu, belki ltalyanın umduğu 

netice olmıyacaktır. Fakat 
Uluslar Sosyetesine dayanan 
arsıulusal siyasa bunu istemek
tedir. Zira Cenevre müessese
sinin prestiji ortadadır. 

lngiltere ltalyan-Habeş an
laşmazlığının Cenevrede haUe
dilmesi gerek ol~uğu t.ezini 
ileri sürmüş ve bunu müdafa
adan hiçbir 7.aman geri kalma
mıştır. lngiltere şimdi bu tezi 
hiç bırakamaz. Zira uçaklar1, 
motörlü vasıtaları, harb gemi
leri için petrol ve benzin bu
Jamıyan bir hasmın aciz mev-
kide kalacağı teeyyüd etmek
tedir. Bunun icindir ki, görüş
melerde bu nokta üzerinde 
lngiliz görüşü muhafaza edile
cektir. 

Şimdi meseleyi tetkik etmek 
bay Mussoliniye düşer. B. La
va! Fransauın ltalya ve lngiJ
tere ile dostluğunu muhafaza 
etmek isteğile aralarını bulma
ğa yardım ediyor. Şimdi Italya 
için de, Habeşistan için de adi
lane ve haklı esaslarla bir barış 
esası bulmak lazımdır. Zaten 
bu esaslar olmadıkça barıı 

olmaz. 


