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.Uçak ar essieyi bombardıman etti 
. .......................................................................................................................................................................................................................... .,.... ••........•.................................... 

Deniz 
Yolları 

••• 
Manasız ve 
Yersiz bir 
Karar daha verdi 

iki gün evvel deniz yolları 
işletme idaresi gazetelere ver
diği bir ilanla Pire - lskende
riye postalarını kaldırdıg-ını 
bildirdi. 

Salahiyettar ağ12~lar bu se
!erlerin neden kaldmldığını 
anlatmamış iseler de biz bunun 
aebebini tahmin edebiliyoruz. 
. lnebolu vapuru lzmir körfe
~nde battı. Çanakkale vapuru
akun Bozcaada önlerinde şaftı 
ırıldı Bu "k" h d' . · ı ı acı a ısenın 

uyandırd - h . -
G_

1 
. ıgı assasıyetle kohne 

u nıhal 
kild' K vapuru seferden çe-

ı. onya · d 
V t esasen tamır e ... 

a an 
.. vapuru Köstenceden 

' goçmen t 
de · il aşıyor. Bınaenaleyh 

1 
nızyo arı idaresi Türk liman

arı arasınd k" 
ed k a 1 postalarını idare 

ece va 1 d kaldı~ . . pur ar an mahrum 

d 
gkı ıç.ın hariç seferleri kal-

ırma b 
• . ' u hatta ı ıkı vapurdan b. . . ça ışan 
ğerini d K ırını lzmire di-
l" e aradenize vermek 
uzumunu duydu 
Eğer Türk ' -

vapurlar Türk ~~yragını taşıyan 
dak' .. •manları arasın-

ı munakal:b "d 
olmarnış b J a 1 areye yeter 
tedbiri ~ unsalardı, belki bu 
rab ' ınuteessir olmakla be· 

er, Çar . 
Halb k' esız sayabilirdik. 
deg-iJ~· ı durum biç te böyle 

ır. 

Türk Ji l Ji • man arı arasında nak-
yata ıdare d b'I 

Y il e e ı ecek deniz 
o arından b k 

Pu 1 k 
aş a hususi va-

rcu u · k . 
h 

şır etı de vardır Bu· 
nun · · · arıcıode eşhas elinde kal· 
mış 1 ça ışamayan vapurlar da 
mevcuttur. 

)' Bunların bir kısmı lstanbul 
·~~nında bağlı bulundukları 
?~ 1 harekette bulunan iki 
ı are arasındaki işletme nis-
betini korumak k b' çok _ 

1 
aygusu ır-

tut gkun erde vapurları bağlı 
ma mecb · · makt d urıyetini yarat-

a ır Hu ·-. susıg vapurculuk 
sosyetesi b 
d ya ancı sermayelere 
Je~a~mıyor. Onlar da bu mem-

ehn ~ocuklarıdır 
Biraz g · b' · ''-· . ~nış ır düşünce ile 

lKı ıdare k '-' arşı ırnrşıya gelmiş 
o.salar pek ala~ ,.._ k ı· 1 

·ı ur ıman arı 
arnsındakı" s f J • "d c er erı 1 are ede-
cek bir pr - d ogram vucu e getir-
mekde ı 
Y.. asa ~orluk çekmez.ter. 

• uz.de •u k d . . 
Y a ar nısebeb hususi 

vapurculuk sosyetes:ne bır~k
amak · · l . ıçın hatlarm dış sefer-

erıni kaldırmak d-up d'" h' . e uz ısse 
}'enıfmek olur. 

b 
Vabancı limanlarda sevimli 

ayr -gımızı dalgalandırmanın 
clbett b' e ır anlamı vardır. Bir 
çok devletl'!rde dış limanlara 
çalışan vapurlarına pirim veril· 
mekted' p· ır. ıre - lskenderiye 
hattı tesis edileli beş sene ol
muştur. Birçok zamanlar bu 
hat zararına çalışmış hatta bu 
zarardan korunmak için bir 
aralık kaldırılmış sonra lzmir ve 
lstanbul tecimerleri ile ticaret 
~dalarının teşebbüsleri üzerine 
ıade edilmiştir. Bu iade ulusal 

- Sonu 2 ina say/ada -
ffak~. C>cak.o•ı"U 

el r rgih 
•• ze 

·eliahtın saray 
Bombard manın 

ap old 

Amerikan hastanesine de bombalar düşmüştür 
lstanbul, 6 .(Özel) - Adis -

Ababadan resmiğ kaynakların
dan bildiriliyor: Dokuz ltayan 
uçağı bu sabah Habeş ordu
sunun umumi karargahı olan 
Dessiye şehrini bombardıman 
etmiştir. 

BiR UÇAK DÜŞMÜŞ 
Bu bombardıman hakkında 

Dessie'den verilen tafsilata 
göre on uçak sabah 8,30 da 
Dessie üzerinde Clolaşarak yüz
lerce bomba yağdırmışlardır. 
Burada, uçaklara karşı müda-

faa toplarının ateşile bir hom
dıman tayyaresinin düşürüldüğü 
söyleniyor. 

ÜÇ SEFERDE 
Istanbul 5 (Özel) - Dessie

den gelen son radyo haberleri
ne göre ltalynn uçaklarının 

taarruzu üç seferde yapılmış' ır. 
ilk taarruz sabah saat 

a,30 da yapllmıştar. 
Uçaklar şehrin bastane
lerlnl bile taarrzlarının 
dışında bırakmamışlar

d•r. Veliahdın sarayı il~ 

Oondar Sarayınm llaıabeleli 

Dessieden bir manzara 
Kıztlhaç bayrağını taşı- dan ibaret oldulu tah
yan Amerikan hastane- mln edlllyor. 
sine de bombalaır dUş- PROTESTO 
mil .• tur_ saray hasara i ul. 6 Öze\) - Habes 
uğramıştcr. Sarayda o u- hükiimeti bir müstahkem mevki 
ran Necaşl de az kalsın olmıyan Dessieniıı Jtalyan bava 
bombardımana maruz ka filolan tarafından bombardıma
lacaktı. Bereket versin nını ve Uzerinde kızılhaç işa
kl imparator daha önce retleri taşıyan Amerikan has· 
saraydan çıkmı, bulu- tanesinin de bombardıman edil
nuyordu. ilk bombardı- miş olmasını uluslar aoıye
mandan az sonra uçalt- tesi nezdinde protesto etmiı
lar tekrar ,ehlr Uzerln- tir. Bu protestoda medeniğ 
de dolaşmı,ıardır. Bu dünya kamoyunuo Yicdanında 
ikinci dolaşmanın hasa- akisler yapmaktan hali kalmı
rall anlamak için yapll- yacağı umulan bu hadiseye 
dığı, bir istikşaf uçuşun- Son• d/Jt'd/Jn.dJ 60hi/edt 

f/abrş rm[!fiı'erle.r i bıraklamıı 
sn/lıy01/ar 

Makalle .. .... 
Civarında büyük 
l\leydan muharebesi 

••• 
imparator Haile Selase 
Durumdan memnundur 

lstanbuJ, 6 (Özel) - Makal· 
le civarında Habeşlerle ltalyan
lar arasında ciddiğ çarpışmalar 
başladı. Büyük Habeş kuvvet
leri ltalyan ordusu ile temasa 
gelmek üzeredir. Bunun büyük 
meydan muharebesinin ba !an
gıcı olduğu ve bu arbın 1896 
da büyük Menaliğin meydan 
harbını yaptığı bölgede yapı
lacağı anlaşılıyor, 

CEPHELERDE TOPLA
NAN KUVVET 

Paris 6 (Ö.R) - Adis-Aba
badan bildiriliyor: Kuzey ve 
Güney cephelerinde toplanmıı 
olan muntazam ve milis kuv• 
vetler, 450 bin kişiye varmış

br. Bu orduda muallim olarak 
vazife görmekte olan yabancı 

( Sonn (J mçı zajjada ) 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Şarbayımız 
lzmirde 

Parkının 

geldi 
· yapılacak büyük Kültür 

dün Pekin Korku içindedir 

Japon Bombardıman 
Uçakları dolaşıyor 

planlarını da getirdi 
Sovyet Rusyanın heryerinde biitün 

Arasında Turk dostlıJğu ·çok 
meslek sahibleri 

kuvvetlidir 

Şnıbay11111zm Lrningtnd Akademisini zirmetinden bir intiba - Şmbayın 
saifrnda ola11 zat fJ10/esör 7iımer • Solunda 0/011/ar ise Dr. 

Oa<;saıo/ ve pıo/escir Vavrçektir 

. azalarının pek çoğu, belediye 
I · memurları, gazeteciler ve şahsi 

dostları tarafından hararetle 
istikbal edilmiştir. 

Dün gece kendisine mülaki 
olan bir muharririmize bay 
Behçet Uz seyahatı hakkmda 
aşağıdaki ızahatı vermiştir: 

Sayın Başl>akanım lsmet ln
önü'ndn emirleriyle yaptığım 
dost Sovyet Rusyadaki etüd 
seyahatımdan büyük memnu
niyet ve istifadeler ile döndüm. 
Hekimlik ve şehircilik hakkın
da yapmak istediğim etüdlerim 
Sovyet dostlarımızın kendileri
has nezaket ve samimiyetleri 
ile genişliyerek büyük Sovyet
endüstrisini, içtimai yardım 
ve köy teşkilatını da gör
mek ve tedkik etmek fırsatını 

Bir müddettenberi Sovyet Erzurum vapuriyle Istanbulda~ . 
Rusyada ve Avrupada bir in- şehrimize gelmiştir.Sayın şarba· 

vererek istifadelerimin çoğal
masına sebeb c.ldu. 

celeme gezisi yapmakta . alan yımız iki motörle vapura giden 
şarbayımız donktor Behçet Uz ilbay Fazla Güleç parti başkanı 
dün aksam saat on sekizde bay Avoi Doğan· ~ehir · me~isi 

Her şeyden evvel Türk - Sov
yet dostluğunun samimi teza
hürlerine şahidi olduğum bu 

- Sonu a/lmrı sahiftd~ - • 

lngiltere ve Amerikanın ihtarına 
Karşı Japonlar ne diyorlar ? 

Pdd.11detz Bir /llDf/Z tllll 

lstanbul 6 (Özel) - Tokyo- olan ahval ve .şeraite uygun 
dan bildiriliyor: Dış işleri ha- değildir. Amerika dış işler~ 
kanı adına olarak söz söyle- bakanının misak hakkmdakı 
meğe salahiyettar bir zat şun- sözleri hukuku dü.vel prensip-
ları söylemiştir: ••Dokuz devlet lesinin alelade tekrarından iba-
misakının yapıldığı gündenberi rettir. 
hiçbir tesiri olmamıştır. Japon- lstanbul, 6 (<?zel) - Pekin-
yanın noktai nazarına göre bu · den bildiriJiyor: Ahali Japon 
misak uzak farkla deiipni' - Sonu O ınn sav/oda -



ISaltlle a 

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

Dilimizin 
••••• 

Kemaline dair· 
Düşünceler 

Ve Türk dili yapısı 
O zerinde tetkikler .• 

-a-
Dilimid kırnıle erdirmek içila 

laarauaa• elliek •e yapdu •
vatıann başlaca iki ufba İös-

- ----...__.. -- - -. ... .. - -~ ., ........ ~-~ -
ŞBBIR BA~B_Rl.~~.1 t 

Deniz 
Yolları ..... -

·,;.. Manasız ve 
geldi 1700 Lirayı Yersiz bir 

Çalan bir hırsız Karar daha v_erdi, 
Izmirde . vapılacak büyük Kültür Yakalandı eko=: :~:= .... 

tJ mınclan zaruri ıı ............ Z.· 

Şarbayımız d .. un 

Par.kıiıın ~~olarını da getirdi_ _ !·~:.::~~= b~.::::~ :::,:1 ~~.t =:-:...::. • teiditlit 'Te 1*giln IÇladl uf• ·' ·· 
... ,. ayak butaiım 8Öylemif !: - 1 k h.b) . sonra Korluhısare bir battan kArla çahfblt sin· Sovyet Rusyanın heryerinde bütün mes e sa ı en K•çnu"1 ferde kaldınhwmm a•'-ba lçlllcl ........ .. teori " 
cleni aduaı alabileceiüü ileri 
... lft ... 

ı Dil elldfıme•inia elimize •er
tliii bu teori; tetkik, matalu 
.... 1ı.da .,.... sklllrme 
bbal için .. nı. .... 

Her yunlclap Yerilaaİf olcla
lw kani olclaiam ba hakka 
dayanarak, ben de o biyik 
emelin kOçlk bir lıizmetçiai 
olaak dileiile, d6fiincelerimi 
.a1lemek isterim •.• 

Bir teorinin ltqanmlı olması 
ye konusu olduğu İfe tam bir 
bqarı Yerilmeu için bir takım 
vasıflan olmak gerektir. 

Bu •uaflan fiylece izegle
yebiliriz : 

1 - Bir teori için ilk prt, 
1amJmaz Ye sar•lmaz beclibe
lere mtlstenid olmasıdır. 
. 2 - T euriaia dayandığı be
diheler ya riyazi yahut tecrilbi 
Ye istikrai ilimler ile teyid edi
Jebilmeliclir. 

3 - ileri s&rillen teori istik-
İll.liai koruyabilmeli Ye diğer 
lbir teori ile çürütülememelidir. 
~ Bu üç noktayı hatırda tuta
ak .. Türk dili analiz yollan" 

ı alhnda · yapılan risalede 
ri •llrtilen dil-sOneı nazari-

eıini mütaleaya bafhyahm .. 
, Teorinin batlaugıanda bir 
kil var: müttebiclilmerkez clai-
er resmedilmiş, bu clairele

ateaiae berisine kmnnı 
-.kli bir takım benelder ser

prilmiftir. Merkezde {A) harfı; 
kırmızı renkli beneklerin en 

Jiiiade de (G) harfı vardır. 
Bu reami izah eden (1) nu

tmarah fıkrada töyle deniyor: 
(A): ilk insanın bulunduju 

yer: 
Buradan kendisini saran ha· 

rici alemdeki (obje) feri te
map ve tetkik ediyor, ( G ) 
ırüaeştir. ilk insanlann biitOn 
dikkat Ye alikasam üzerine çe· 
ken KÜDCf ohıyor .. 

Biyle baıbyan baılangıç, 
ikinci, üçüncü, dlrdüncü fakra

: larmda günqin harici ilemdeki 
ehemmiyetini glsteren tafsillta 
,veriyor. 

luaalana onunla ne gibi 
1

ilgiler peyda ettiklerini izah 
eyliyor. En ıonra da, not ola
rak fU fduayı batlangaca 
katıyor. 

- Bu kısa izahtan anlaıılı
. yor ki ilk insan, dil denilen 
varlığı yaratabilmek için güneşi 
idrlk kabiJiyetiDden bqlayor 
ve ondan aldığı mefhumlan 
ıeaifletme Ye anlatma çaba
le•a11na girifiyor. Dil ba ça
balamanın aeticeai olayor.Onan 
• • biz, Tilrk diliDİD etimolojtbu, morfolojisini, fonetik te-
klmiiJilnil izah eden filolojiye 
11Giinq. Dil,. teorisi. diyoruz.,. 

Bu nazariyenin, caa elaman 
.. iki clmlededir: (1) - • ilk 

\ 
iMa•lana bMiin dikkat ve ali
ka•nı çeken glaq oluyor.,. 

2 - •Dk iman dil denilen 
nrhjı yaratabilmek için gl-

I aqi idrlk kabiliyetinden bat· 
l hyor.,. 

lfte ba iki clmledir ki .. dil
giiaq teoriai,. diye ileri ıiirii· 

f 1ea teorinin bediheleriae şekil 
ı vermek daıye•indedir. 

Bwılana yaıultmıyan ve sar• 
aılmıyan bir kıymeti varsa, bi· 
riaci pıt yerini bulur. 

Oace bu ciheti uqtırabm; 
' soma diier tartlar üzerinde 
tetkiklerde bulunuruz. 

Bu U&fbraaayı ve tetkiki 
buadaa IOIU'aki makalelere bı· 
rakalım ... 

Avni Uluuır . 

on bet ıtın eyy el KemeraJb k k b. ..r.. la 
Arasında Türk dostluğu çok kuvvetlidir oıeııeriaden birinde mühim bir ·;:,·; .,.:.:· .=,"

6
.!:,._ 

- BaştaraJı ı nn sav/ada - ıetirdifim iki muhtelif tipteki meeburiyetiade olan iuanlar sirkat bidiıesi olmuş ~e ahlak- dan Pire Ye lskenderiye ip. 
•- L • • La iL L!_ t ııı takuaından Şakir adında ı·dare _h, __ f bin lirahk navlm-meaaleketin fabrika, meıııdeu, pllnı yetittirmek için sece açaa •• uvy a Dil' zanare ve biri otelde beraber kaldığı bir .. wu 

kay ve hastanelerinde halk ıüadüz çabtarak liazırladalar. ihtiyaç oldupnu anlamaı ola- tnccann (l700) lira parasım,tüc temin eyletniftir. lstanbal, Pi· · 
arasına . yayabaıt bir Tiirk doat- Bunlar çok emek verilmi' esaa- c11k ardar. cann dııarıya çıkmasından iati· re ve lıkeaderiye ~· 
laja ılrmelde semclijinri kay· larchr. Bununla beraber park VOROŞILOFUN YÜKSEK fade ederek yubjının alhnda larının basallbnı da tahıDİllİ 
detmek isterim. içinde )'8pdacatt muhtelif oyun NEZAKETi bulunan yeleji cebinden apnp bir · rakamla Jk ltia ki-

Çocuklar, köylüler, kadınlar' ve spor yerlerinin p!an, fotoğ- - Moıkovadan başka tehir- kaçmlfb.Zabataca burüne kadar sur lira olarak kabul etmek 
doktorlar; bep Tlrk kardetle· raf •e iıahnamelerini de ayn lerde etfid yapbmz mı? yapılan sılcı takibat •e abnan 'batalı bir hesap olmaz. Bale• 
rimize ve bilyük dostlanmıza ayrı verdiler ki hunlar da be- - Sayın • ve değerli falıri tertibat neticesinde bu ahlaksaz ferlerin kaldanlmuı bu mildu 
selAm götür diye bağınyo lardı. lecliyemi~ için ayrıca ehemmi- hemıerimiz Mareşal Voroıilof bır11Z Koyluhisarda tutulmuı- dövizin harice gitmesi demek-
Büyük bir ihtiW yapan inkı- yelli ve kıymetli feylerdir. un arzulan ve kendi hususi tur. Buradan .Emniyet mil- tir. 
lAbın verdiji yüksek enerji Biz İf yaparken bunlardan çok vagonlannı tahsis etmek sure- dürUiğü tarafından Istanbula Bundan baıka denli yollan 
ile takdir Ye tebrike deier istifade edecejiz. lzmir tehrine tiyle aynça gisterdildeti yilk- bunun takibi için gönderilen bir bu seferleri kaJchlınca bu Jerİ 
atar •e hafif endlatri hare- yapalan bu hizmetten lStOrü sek teveccühleri ile · Leningra- sivil memurun teıbit ettiğine yabancı bayrak tafıyan vapar
ketleriai batana tehirler Ye MoıkoYanın sayın belediye da gittim, lıutabaneler, topçu g6re Şakirin bir müddet lıtan· lar alacak ve navlualan ~ 
klyler imar eclea ba memle- reisi bulunan Yoldq ye arka- akademisi, fabrika, laboratuYar, bulda kaldıktan ve paranın ıüphesiz yükıelecektir. 
ket priihlp teclkik eclilclildea datJanaa ve parkın değerli park Ye liman tet~h üzerin- altı yedi ylz liruım ıurada bu- Navlunlann ytlluelmelİ mea
sonra daba çok ........,_ ve mlcllrl madlam Beti we mi- de enteresan etlitlerde bulun- rada yidikten ve· paranın yedi lekettea çıkacak d6viz mikta
sevili1or ye api zamanda lıeadisJeria~ Tlrk buıaı vuta· ·Clum. Tlirldere kal'fl ayni sa- yüz liruını da bankaya kendi nnı füpheaiz çok arbracak
kencli memleketinde de 7a- üle de bir daha tqekldirii bir f!Diml baYayı huracla da bul- namına yahrc:lıktan sonra esasen hr. Halbuki Amıpaja te-
pdan itlerin biiyiklilk Ye lclev bilmekteyim. dum. Leningrad belediye, bii- kendi memleketi olan Koyluhi- davi için gideceklere döviz 
kudretini de daha iyi takdir FAALiYET NE ZAMAN? kumet •e kumandanlığı da pek sara gitmiıtir. vermek için bir ve ya iki dok· 
ederek Tiirkün büyük tefi - Kültürpark ve Fuvann samimi hareket ettiler. Göste- lstanbula gitmiı olan memur tarun imzuanı yeter saymıyu, 
Atatürkün daha ilk günden, yapılmasına derhal bqlamak rilen ve içten gelen Türk-Sov- keyfiyeti bu ıekilde tesbit et- paramızın dıp kaçmaması için 
tarif edilmesi çok müşkil bir niyetinde misiniz? yet dostluğu tezahürleri pek tikten sonra Emniyet direk- bin bir tedbir düıünen hlikt-
bisJe kasret ve iftiyakım çek- - Ben lzmirden aynhrken açıkb. tarl&tGne telirafla bildirmif, met kararları meydandadır. 
meğe bqhyonu•m. bizim bağçavan ve mühendis- Leninıratta da biiyük ve gii- Emniyet direktlrlüğü de bu- nerede kaldı ki bu hadile yal-

Arbk gezdiğiniz her yerde lere de bazı direktifler ver· .zel bir KiiJtür park hazır· nun üzerine mahalline bir tel- nız navlun yoluyla paramızm 
yapmak istediğiniz ber muka· .miftim. lanıyor, gezelim, plin ve graf çekerek hıraızın derhal dııa akmasiyle kahmyacak 
yemede hep bu tesir ve ıeYgi Onlan ve bn getirdijim esas maketini gördüm. Fotoğraf yakalaamumı istemittir. navlunlann yükselmesi ~ 
albnduınız. lan birleıtirib lzmircleki blltün ve kitablar aldım. Belediye Din Emniyet direktlrlltG- den bir çok ihracat maddele-

KOL TÜR PARKI •e milhendisleri ve reiai B. Kaduki ve arkadat· ne Koyla hisar kazuından rimiz zarar girecektir. Belki 
Bffiyorsunuz seyahabmın bat· -:.taç yetittiren m0tela•a4Jalan- l~u11n sı6aterdikleri naumıg Kelen bir telırafta Şaki· rekabet edememek mevkiiae 

bca sebeplerinden biri de iz· mızı toplayarak son teklini ve- kabulden dolayı kendilerine rİD 1akalandıit ve iizerinde diiferek bu hat iizerindeki ih· 
mirde yaptarmağa bafladaitmız rip derhal iıe girişeceğiz. Ben- buradu da tqekkiirii borç (350) lira kadar bir para çak- racabmızı azaltmaja saik ola-
Klltlrpark ve funr hakkında e lzaıir kültür parkının ta- sayanm. bit bildirilmiftir. Şakir bu pa- caktır .• 
ltir fikir edinmek ve Mosko•a hakkuku için miihim i' Rusyaya girdiğim günden rayı o tüccardan batka bir it Şe~ Ye propaganda bala-
KllHlr parkını ve idare teklini bu geniı yangın yerinde sonuna kadar benimle çok ya- dolayıaiyle aldığını itiraf etmif, mindan mane•I, d&viz Ye ihra-
yerinde girmek idi. KnltGrpar- (360 bin metre murabbaı) kindan ve ehemmiyetle alika· diier parayı almadığını •öyli- cat bakımlanndan da madclii 
kın çok kıymetli mOdürü Ma- yerin temizlenmesi ve düzeltil- dar olan Marepl Vorotilof'a yerek inklr vadisine sapmathr. zararlar vereceği ap açik b&· 
dam Beti park muhteviyabnı meıi ve bir plan hazırlanması bilbaua tiikranlanmla tekrar Sakir enakile beraber jan- lunan bu kararana dot-
ıezdirib izahat verdikten idi. Bunun her ikisi de bugün umak isterim. Hergin yanımda clarm~u-~~~uu.;:a olara~ rusu biz anlamını anhyamadık. 

d. di · kanaatları tahakkuk etmif gibidir. içinde benimle beraber en yakın Ko1.........-~ te · ize geti- beı yal mlcadeleden, rakip-soara e ın tım rileceldir. 
lzmirde yaphrmak istediğimiz yapılacak diğer hususat be, ve samimi bir arkaclq olarak leri yenerek Yaparlanmau se.-
Kllltilr Park hakkındaki fikir- alb seneye bölünmek suretiyle çahıan, koşan ve yorulan, iz- Baha Koldaş dün gitti gi ve inan temin eyledikt• 
lerimi a;renmek istedi ve &D· relecekte de lzmire layık fu- mirin iıini kendi itlerinden çok k 1 - sonra tam kazanç dffirleriH 

b ela • 1 üatün tutan ve en nihayet ti lıkilip kayma am ıgına atan- k ba ili.alt lanbm. Mutabasaaslarla ayrıca . varım ura eyı program a mıı olaa viliyet mektupçusu girmiı en şu veya mau 
humii bir toplam yapmai• hazırlamak ve tatbik etmek hududa kadar beni tqyi et- ba• Balaa Koldq d&n lskilibe ile bu batta kaldırmak çok 
k d.k kalıyor mek nezaketini ıCSıterea dod 1 kh 

arar ver 
1 

• • hareket etmiftir. yazı r. 
Dokuz matahaasıtdan müte- Büyük ve değerli baıbakanı- ulusun muhterem lzmir konso- .......................................... Velev muvakkat te olsa bir 

ıekkil bir heyete istediklerim mıza dönütle lstanbulda izahat loıu Aleksi Trentiyefe çok teıek bizim fuvara iştiraklerini iste-

1 

hattan seferi kaldırmak o iılet-
bakkında buradan bazırlayıb verirken edindijim kanaat, her kilrler borçluyum. Banu siyle- dim. me idaresine karıı inanınzhjı 
ıltlrdljilm laaritaJar &zerinde zaman minnettan bulunduğu· mek benim için tatla ve yerinde Fuvar, park, hamamlar, sey- doiurur. Böyle bir dliflaceye 
izahat verdim. Uzun süren muz lütufkar yardımlan ile bu bir vazife olacaktır. yab celbi ve fidanhklar bak- yol açmadan Ekonomi baku-

h ul d d la kmda bizim için faydalı olacak k · · mu"tekabı·ı bir fikir alab mühim işimizin ua ü e a a SOVYET HASTANELERi Iımnın ulusal e onomımuıe zarar 
fikirler edindim. Onların mü- a· 

vermesi yapbk, bmirin bu- kısa bir zamanda kabil ola- - Hastaneleri nasıl buldu- hendiılerine bizim yeni fovar vereceği tGpbeai.z balana ba 
nunla daha güzel ye .1 fay- cakbr. nu.z? için bir pilin taslağı baurlathm. kararın önüne geçeceğini am-
dah bir park kazanacağını Muhtelif yönden bir çok gü- _ Dost Sovyet Rusyanm Az zamanda çok görüp an- mak isteriz. Ticaret oclallDdaa 
ve seve seve yardım eJmek zellik ve iyilikleri bir arada bir çok yenilikleri arasuacla lamak için biraz yorucu olma- da hareket bekleriz. 
=-eclilde.n.; L- _._ ;,.inde taphyacak oIJn•bu büyük ve sına ra~vmen yapbmm bu etüd ~akk.ı C>cakoA1u. .... ·- ~ a- ·...-- k hekimlik Ye bilba11a çocuk a· -bir ..ıa- •--•-~ bazuiayacak- mlhim ite cesaretle abhr en gezisi ·.;erlerinden clalaa isti· 

...- -.• blyütme terbiye sistemi de fı dı Odun kömürü lanm 4ll1lediler. Bmum &zerine Başbakan ismet lnönü'niin canla mObim bir yer ifsal ediyor. adeli ol u. 
tekrar konUf1Uit kabul ettik, 1 himaye ve yardımını · batımızda daha çok çahımak ve yorul- yakacaklar 

f ...:-ai vardun, umumi saölık k b · ti d L-1-du d zamanında hazırlanan iki taslak ! bulmak, itin tam ve şamil ba- ",.._ 1 6 ma mec unye n e uuum • Tahsisat kifi gelmediğin ea 
ve refah irin rok çahıan ve v L!-1 • d .... bat &zerinde hem Fuvar, hem de ıarmlmasına yegine imil telik· r .,. KUDl w. en ener ve - dolayı maden kömllrii sobua 

k . B ki 1 . fedaklrhktan çekiıuniyen dost• larkea bu ettld gezismi bana tedan·k edemedikleri bildirilen Kiltilr park ibtiyaçlanna ce- ki etme teyım, u par a zmır lanmız Avrupada da etini az baqedea bGyllk Bqbakanıma 
vab verecek esaslar Gı:eriade daha iÜzel, halkı daha sıhhath glrdütiim feaat yenilikler karp daima dayduğum derin daireler için son defa olmak 
tekrar konQflD&larda bulun- ve neteli olacak, her yaıta her viicuda getirmlflerdir. tl)uan ve minnetdarlıldanmı llzere odun yakılmaıma bakan• 
duk. Banua iz.erine beraberimde kea eylençe zevkinin çalıımak Sovyet hekimleri, Türk tekrarlamak isterim. hkça mhaade eclilmiftir. 

SüMERBANK 
Yerli mallar pazarı 
Muhterem müşterilerine yakında 

bir çok sürprizler hazırlamaktadır 

Tarihi bekleyiniz 
7-8-9-11 

meslekdqlamu çok seviyor ve 
takdir ediyorlar ve bu temaı• 
lana sıldqmuım istiyorlar. 

BUDAPEŞTEDE 

- Dhütte baıka Avrupa 
ıebirlerine uğrac:lum mı? 

- Yolumu biraz uzatarak 
V aqova yolile Budapetteye 
gittim. Bu ziyaretten makaadım; 
otuz bir •eneclir arsıulusal fu. 
varlar arasında eyi bir mevki 
tatan Peıte fuvarını, parldannı, 
fidanlaklannı girmekti. Favar 
mldtlr ve mühendisleriyle mü• 
teaddit temular yapbm. Fuvar 
yerini ve ılınlanaı girdim •• 

Sinemasında 
Telefon ae7a EL HAMRA 

BUGÜN 
ORMA SHEARER-FREDERIC MARC 

CHARL~ LAUGTON 
Olbl a bUJUk Jlldızı 

SEVMEK Y ASAKMI 
Emsal.iz bir güzellikte olan F rauaca sözlü ~de aö· 

,_-!_• 
receıumız. . 

PARAMUNT URNALDA: En ıon dün a baberlen 
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Seni seviyorum Ayten ... Fakat gü
zelliğin, azım ve cesaretin için mi? 

- Bir şey söyliyeyim mi 
dostum? Eski arkadaşlığımız 
hukukuna hürmeten bu sırrı 
sa~a açıyorum: Bu gibi ağır 

basan taşlarla kadınları pek 
şımartmağa gelmez; sonra be
lini doğrultamazsın sayın öğ
retmenim!.. 

- Bu sevimli tavsiyene te
fekkür ederim!Ben asıl bu kol
yeyi verebilecek bir Ayten bul
m.akl_a belimi doğrulttum ... 
Bıraz eğilerek dudaklarını genç 
kızın alnında dolaştırdı. Ayten 
aevgili nışanlım, ben çılgın bi; 
vahşi idim, kolumu kırdığım 
o sukutu takdis ediyorum 
s~-~a oynadığınız oyunu söyle~ 
~ı.gı vakıt senin gizli hüviyetin 
ıçınde seni aradığımı anladım 
o dakika ne derin bir azap!~ 
k~vrandığımı bilsen, eğer senı 
?ır~z üzmüşsem, sen de bunun 
ıntıkamını aldın Ayte11. Telgra
fını alana kadar u"ç g" h d' , un er 
akıka bin kerre uçağımdan 

hoşluklara yuvarlana yuvarlana 
parçalanır gibi oldum. 

k Sana ne cevap verdim nasıl 
b~şt~'.11? ~r~ık bunlar he'p tatlı 
- ruya gıbı yeniden doğdu
gum günle birlik başlıyan ha
tıralardır. 

.. Ayten başını nışanlısının yü
ıune yaklaştırarak gü'dü ... 

Her kadın gibi takdir d'J-
mek 'im e ı • sevı ek hoşun 'd' 
yordu F k a gı ı-

. a at asıl onu güld" 
sebe d·· k uren p une adar kad k 
k 1 .. ın aç-
ını o an Üzg·u· .. b . run ug" t b .. 

hır insiyakla d 1 un a ıı 
kı .. ' uygu arını aş-

nı soyleınesi idi... ' 
O şimd' A t · .. . .. · h 1 Y enı gogsune çek-

mış eyeca 1 k . n a onuşuyordu. 
- Sem · F k .. sevıyorum Ayten .. 

a at guzelli • · 
ret. . . gın, azım ve cesa-

ın ıçı ·7 k n mı Hayır hayır en 
~o hayatımda ilk d f b 
ınanc . . e a ana 

a ve ıtımad telk' d 
b. k ın e en 
ır ız oldug· un · · 8 ıçın ... 

k 
ütün gençliğim aşktan kor 

arak k k • • açara geçf y· 
aşkı bularak ı. ıne 
selli buldum' san~ taparak te
s · Benı sen, yalnız 
en kurtardın sevgilim 

ke ~ok~or s~.na .bu ruhi azabı 
ş ettı. Gozlerımi açt • · · 

saad t' . ıgı ıçıu 
e ımı saad t· · · bor 1 ' e ımızı, ona 

ç uyuz ... Gerçek fakat · t 
h·ı· ış e 

a a ondan bir ses yok d h 
ne k d ' a a 
ok da" a.~ bekliyeceğiz. Bugün 

ç uşundüm· bu ak T k • şam o-
atlıyanda art• k dü ... .. 

mak . . d . gunu yap-
ıçın e bi k .. 

Ol ? 
r arar verırız maz mı 

- Ne kadar aculsun Özgür? 
- Acul ? .. 

d'k mu Uç ay bekle-
ı yeter. Suna düğünümüzde 

bulunsun b d . 
k ' en e ısterim Fa-at .. • 

d 
uç ~ydır bir mektup, bir 

a res bıle .. d di . gon ermemesine ne 
yelım? Erola da .. ı d' b' b' . soy e ım. 
ır ırımizden ayrı h .. er geçen 

g~~· saadetimizden eksiliyor 
gıbı geliyor bana .. 

.. -:: Peki bu ciheti de dü ü-
nuruz. S · h . .. ş 
d 1 

enın a raretlı sozlerine 
a arak -sovugu anlamadım 

amma epiy üşüdüm. Haydi yu
karı; Ş~nil de artık gelir uma
rı'.:°. Once annem., kolyemi 
gostereyim. Sonra mantomu 

alır, istersen yavaş yavaş yü
·rümeğe başlarız ... 
• Ayten cevap beklemeden 
bir çocuk sevinciyle sıcrıyarak 
koştu .. 

Bayan Yıldız: 

- Nerede kaldınız canım 

ben de aşağı iniyordum .. 
Özgürle kavga edeceğiz gibi 

anne .. V, artık bekliyemeıo dü
ğün olsun diyor, bense düşü

neyim diyorum, ya sen ne 
dersin? 

- Ben Özgüre hak veriyo
rum. Artık nikahı uzatmıyalım. 
Suna da sizin saadetinizle mem
nun olur, bilirim ... 

Özgür müteşekkir bir bakışla 
annesinin elini öptü, sonra 
Aytene: 

- Annen hükmü verdi bize 
itaat düşer( 

- Öyle ya hem pek ister
sen doktora gelince bir düğün 
de ona yaparsınız! .• 

Gülüştüler ... 
- Fakat dur, sen de bir 

fazlalık var. AIA! Ne güzel 
kolye .. T evekkcli değil aşağıda 
geciktiniz! Kırmızı mercanların 

sihirine mi tutuldunuz yoksa!. 
Sahi beğendin mi?. 
- Kocanın ınce zevkine 

hayran oldum ... 
Bayan onları odada bıraka

rak çekildi. Biraz sonra o da 
elinde güzel bir mercan tesbib 
ile göründü.. T esbihi Özgüre 
uzatarak: 
· - Kocamın bir anımı; bunu 
da sana armagan ediyorum oğ
lum. Yeni evlilerin veya nışan
lıların birbirine ilk arm:oa~" 
mercan değiştirmelerini uğur 
sayarlar. Ben dtt bu suretle 
sevgili yavrularım size uğur su
nuyorum dedi. Özgürün gözleri 
daldı, bir damla yaş usul usul 
yanaklarından süzüldü. Sanki 
bu şefik kadının sözleriyle son 
zehiri de bu bir damla yaşla 
dökülmüştü. 

işte bu da bir kadın! Bir 
anne idi. Bütün ömrünü, genç· 
!iğini, heveslerini kızına hasr
eden bu yüksek d:ıygulu kadı::: 
önünde eğilirken karanlık bir 
mazinin dikenlikleri arasında 
saadetini didikliyen acı hatıra
nın kalbinden silindiğini hisse
diyordu artık ... 

Ayten mantosunu çıkardı: 
Saata tekrar baktı. 

- Dokuz buçuk( Bunlar ge
ciktiler!.. 

- Biz çıkalım Özgür .. 
Bayan Yıldız eliyle işaret 

ederek: 
- Sonu Var -

Rehmetli Efrayim Kohen 
refikası bayan Rebeka, 

Bay ve bayan Elie Celardin 
çocukları 

Edwin ve Graziella 
nın düğünlerini bildirmekle 
şeref kazanırlar ve 8 birinci 
Kanun 1935 Pazar günü saat 
üç buçukta Karantina tramvay 
caddesi No. 646 evlerinde ya
pılac;\k meraııime teşrifin'zi rica 
ederfer. 

işbu ilan davetiye yerine ka-
imdir. 

S:3 

40 senedenberi 
Hiç bir filmin görmediği rağbet 

KARYOKA 

' ' l'ENI ASIR Sahife 3 

Son Telgra:f Haberleri 

Necaşi Şimal cephesinde 1 Antalyada 
• Bir yıldönümü 

Dessıe bombardımanında yaralılar ya~s::n~~~İr~li~~r~el)TürkA::::: 
Ik• •• •• b ld H t d ı nma siyasal hakların verildiği 1 yuzu u u. avas ay arı ayara ı günün yildönümii münasebetile ___________ ,.,,_____________ Antalya kadınlan tarafından 

Dessie 6 (A.A)- On ltalyan dıman ederek büyük zararlar açık bir şehir olan Dessienin kutiulama .toplantısı yapılmış-
tayyaresi bu sabah saat 8,30 vermiştir, 200 kadar ölü sayıl- bombardımanını protesto etmiş- tir, 
da Dessieyi bombardıman et- mıştır. Dessiede bulunmakta tir. 936 • • 
miştir. Bu bombardımandan Adisababa, 6 (A.A) - Sa- senesinin 

20 1 olan imparator, imparatoriçeye 
sonra, talyan tayyaresi da- ray çevenlerinde, balibazırda T h l k "h • 
b D bir telgraf çekerek kendisine o um u ı tıyacı 

a. essie üzerinde uçmuştur . Dessie'de bulunmakta olan 
lmpara' or hastanede yaralı- bir şey olmadığını ve merak imparatorun askeriğ kaman· lrtanbul, 6 (Özel) - 936 se-

l · t t · t' etmemesini bildirmiştir. Havas arı zıyare e mış ır. danlarile müstakbel tabiyeler nesi tohumluk buğday ihtiya-
Paris 6 (Ö.R) - Habeşis· ajansının ayları yaralılar ara- hakkında görüşmek üzere cını karşılamak için ziraat ban-

tandan bildirild ; ğir.e göre ltal- sındadır. Şimal cephesine gideceği söy- kasınca buğday dağıtma müsa-
yan uçakları D~ss:eyi bornbar· Habeş hükümeti tamamiyle lenmektedir. udesinin kuraklık yüzünden ve 

rekolte az olduğundan iki mil-

T eca vii z başlamıyacak mı? ı::.~:~!~ım~;~:.·p"'nm•··· 
Tı~re •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyan kı aları mukabil Habeş 
taarruzunu sevinçle bekliyorlarmış 

Londra, 5 lA.A) - Royter zayiat verdirmişlerdir. Bir çok 
ajansının muhtelif aylarların- tayyyareler disi'er Habeş kuv-
dan gelen harp haberlerinin vetlerini aramaya çıkmıştır. 
hülasasıdır: Her halde Habeş kuvvetleTi 

Tigrede: Dün Tigrede bildi- çok ağır ilerlemektedir . Ve 
rilen Habeş mukabil taarruzu ileri hareketi devam ettiği 
henüz başlamamıştır. Müşahid takdirde ordunun kısmı küllisi 

ltalyan hatları önüne bir kaç 
ler bunun başlıyacağına inan günden evvel varamıyacaktır. 
makta mütereddittirler. Zira Royterin Adigrattaki ayları, 
Asmaradan gelen telgraflar !tal Habeşlerin şimalde mukabil 
yanların yürümekte olan Habeş taarruza geçeceği haberinin, 
kuvvetlerini kuvvetli bombar· nihayet Habeşlerle boy ölçü-
dımanlar ve mitralyözlü hava şebilmek ıçın sabırsızlanan 
hücumları ile kırmak için ted- ltalyan kıtaatı tarafından se-
birler aldıkları bildirilmektedir. vinçle karşılandığını bildir-
İtalyanlar bugün bir kaç filo mektedir. 
ile bu nezıden bombardıman As'llara, 5 ( A.A ) - Hala 

çalışan ltalyan işçisinin yekünu 
45 bindir. 7000 işçi gerek mu· 
kaveleleri bittiği ve gerek 
ıklimle imtizaç edemediklerin
den ltalyaya dönmüşlerdir. 

Adis-Ababa 5 (A.A)- Des
siedeki süel meclis konuşmala
rına devam etmektedir. Söylen
diğine göre, imparator şimal 
cephesindeki ordu şeflerini zi
yaret edecektir. 

ltalyan tayyare filoları her 
iki cephede büyük faaliyet 
göstermektedir. Tembien ve 
Gberalta cephelerindeki çetin 
çarpışmalar devam ediyor. 

Takazze nehri yakınında bü
yük bir muharebenin vukubul-

yapmışlar, Habeşlere mü :h:.::im:_:_:d:;,;o:;,;ğ::.;u;..-.Aif•rı~·k;t:a+:s+:ın.,;d~a-•cİİıemo;.;h~P-..ı_ ....... _ _ı ____ ,,, 
.. .. 1 ·, 

Eski 1'ürk Ocak- 1 Başbakan bugün 
larının hesapları A k 

Ankara 5 ( A.A) - ~u~ün n araya varıyor .. 
toplanan C. H. P. Genvon ·u· ----------------
rulu eski Türk ocaklarının 

' partiye devrilmiş hesaplarını 
inceliyerek şahıslarla şirketler
den zaten toplanmış olan ala
cak işlerinin tamam olarak 
ödenmesine karar vermiştir. 

Bundan başka parti ilyönku
rullarından bazılarının durumu 
üzerinde inceleme yapılmıştır. 

Yurdun her köşesinde kış 
konferansları için vazife ala
cak arkadaşlarla çalışmaya 

başlanmıştır. 

Mısı 

lstanbul, 6 ( A.A ) - Başbakan General ismet lnönü bugün 
refakatinde dışişleri bakanı T. R. Aras ve içişleri bakanı Şükrü 
Kaya olduğu hak!e saat 19 da kalkan eksprese bağlı hususiğ 
bir vagonla Ankaraya hareket etmiştir. Başbakan, istasyonda 
Ekonomi bakanı Celal Bayar, Kamutay başkan vekillerinden 
Nuri Tonker, şehrimizde bulunan saylavlar ve daha bazı zevat 
tarafından uğurlanmıştır. 

Şark demiryolları 
Devletçe satın alınıyor 

lstanbul 6 (Özel) - Şark demiryollarının makina, malzeme 
ve demirbaş eşyalarını tesbit için mühendis Müeyyedle Muzaffer 
memur edilmişler ve Ankaradan gelerek işe başlamışlardır. Bu 
hazırlık demiryollarının devletce satın alınmasının gecikmiyece

cephesinde durum 
ltalyan tebliği 

Tigre cephesi, 6 ( Ö.R ) • -
Ras Seyumun süet grubları 

yerli ahalinin yardımile Laba 
Uça şarkında bir Eritre müf
rezesine hücum etmiş ve bu 
hücum Tabaka ahalisinin yar
dımile reddedilmiştir. Tabaka 
ahalisile derhal takviye edilen 
Eritre müfrezesi Habeş asker
lerini takib etmiş ve geçtikleri 
köyler ahalisine karşı da bir 
tedib hareketine girişmiştir. 
iki asker yaralanmıştır. 4 ve 5 
ilkkanunda Laba Oca'da şid· 
detli muharebeler olmuştur. 

Hava postaları 
• Nevyork 6 (Ö.R) - " Nev
. york Times,, gazetesine l!'Öre ,,. , , , ______ .... , 1.ugLt\cı~ 

bava işyarları dış bakanlığında 
posta bakaniyle konuşarak 
Amerika transatlantik posta ve 
yolcu hattının kurumu haltkın
da konuşmuşlardır. Kabul edi
lecek yol: Vaşingtan-Nevyork -
Ternov, Şimal lrlanda - Londra 
yolu olacaktır. Makinalar Ame
rikan markalı olacaktır. Hat 
bir veya 2 sena sonra işlemeye. 
başlıyacaktır. 

Moskova Opera-
sında Karmen 

Moskova, 2 (A.A) - Yarın 
yedi kanunuevvel akşamı iVl os
kova operasında verilecek olan 
Karmen operası 1500 metre 
uzun dalgalı ve yirmi beş ve 
elli mt!tre kısa dalgalı Moskova 
radyo istasyonları tarafından 
yayılacaktır. Bu yayın bilhassa 
Türkiye için olacaktır. Perde 
aralarında Karmen hakkında 

Türkçe izahat verilecektir. ğini göstermektedir. 
• • •• -, " ,, . . ı ,,. • . ~· . : :-· • . .- , ... 

Milletler cemiyetine 
girmeği istedi mi? 

Kahire 5 (Özel) - Mısırın 
Milletler sosyetesine gi:meği 
istediği hakkında Romadan ge
len haber burada kat'i olarak 
yalanlanmaktadır. 
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Yeni vapurlar 
Gelince .. 

İstanbul, 6 (Özel) - Deniz 
yolları idaresi lskenderiye se
ferlerinin bütün bütün kaldı
rılmadığını, ancak yeni vapurlar 
gelinceye kadar bu seferleri 
tatile mecburiyet görüldüğünü 
bildirmektedir. Yeni vapurlar 
gelınce Mısır seferlerine tek
rar başlanacaktır. 

İngiliz - Alman 
Dostluğu .. 

Londra, 6 ( A.A ) - Lord 
Mount T emple İngiliz - Alman 
dostluk cemiyetinin tertip et
tiği bir toplantıda bir ııöylev 
vererek; Alman milleti ile İn
giliz milleti arasındaki dost
luktan daha mükemmel ve da
ha faydalı birşey tasavvur et
medi2ini söylemiştir. 

"'•'• '"K Mliyo!ÇRiiSKAL 'A l~•• Nk E''"'" filmi 

Güzel yıldızın dört şarkısı bir 
ninnisi ile süslenen ve Karyoka 
motifleri ile ihtişamı temin 

edilen büyük fantazi 

Ayrıca: Musiki dahisi Bizetin 
bayatı ve şan eseri olan 

KARMEN . 
Operasından seçilmiş olan en 
nadide parçalar "Musiki üstat· 
!arı serisinden,, 
FOX dünya havadi~leri"Türkçe 
sözlü,, MİKI tanınmış bütün 

sinema yıldızlarının canlı 
karikatürleri 

(Bu filme mahsus seans saatleri) 
Hergün 14,30-16,15 - 18,40 
21,15 cumartesi günü 12,30 
14,30 talebe seanslarıdır. Pazar 
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......... 
Hauptmanın idamı 
Yeniden geri bırakıldı 

Nev-york, 6 (Ô.R) - Lindbergin yavrusunu kaçırıp öldürmek 
suçuyla ölüme mahkum olan Hauptmann hakkında yeni bir 
tiyatro sahnesi oluyor gibidir. Hauptmann'm 18 nisana tayin 
edilmiş olan idamı bir çok temyiz müracaatları yüzünden geri 
kalmışbr. 

Nevyork valisi Hauptınan'ı hapishanede ziyaret etmiştir. Gaze
tecilere bu davayı takibettiğini ve yakmda Amerikan milletinin 
bugüne kadar duymadığt en inanılmaz maceranın ona bildirile
-Ceğıni sôylemiftir. 

ltalyanların umdukları 
Toprak tavizleri nedir 

Roma 6 ( Ö. R ) - Burada durum hakkında bir gevşeklik 
duyusu Yardır. Gel~ek müzakereler umudlar beslemeğe yara
maktadır. Basın Londra ve Pariste sarfedilen uzlaşbrma gayret
leri hakkında tafsilat vermektedir. ilk defa olarak bir konuşma 
imkinı açıldığı kaydedilmekte ve gazetelerin yabancı memleket
lerdeki aytarları Somali hududu boyunca Italyanlara verilecek 
toprak tavizleri, Tigre işgalinin kesin olarak tanınması ve Ha
beşistana bir deniz Mahreci verilmesi etrafında malômat veri
riyorlar. Akdenizden iki lngiliz zırhlısı ile dört torpido muhribi· 
nin gezi için Atlantiğe çıkmasının önemi de inkar edilmemektedir. 

Amerika Çinin 
Mukadderatile alikadar 

Vaşington, 6 (A.A) - Amerika Dışi.ş 'eri bakanı 8. Hull bir 
söylevinde şimali Çinde esaslı siyasal değişiklikleri istihdaf eden 
her türlü teşebbüsler aleyhinde bulunmuş ve bu teıebbüslerin 
açık kapı prensibi bakımından arsıulusal anlaşmalarla Amerika
nın ve diğer devletlerin menfaatlerine mugayar olduğunu söyle
yerek demiıtir ki: 

"Amerika hükumeti diğer devletlerden aşağı kalmıyarak Çinin 
mukadderatile bilhassa alakadar olmakta ve orada ceryan eden 
heyecanlı vukuatı hmıu!i bi.1 dikkatle takip etmektedir.,. ........... 
Amerikanın 
Altın stoku 

Vaşington 6 (A.A) - Son 
istatistikl~r Amerika albn stok
larının balen on milyarı geç-
llleKte OIUUl!;UlH.. o "'T- • -

dir. Bu şimdiye kadar kayde · 
dilm.emiş olan en yüksek rakam· 
dır. 

Italyanın ihracatı 
Londra, 6 (A.A) - 8. Eden 

avam kamarasında şunlan 

söylemiştir: 

"- ltalyaya ihracahn yasak 
edilmesi demek ltalyanın yap
tığı ihracatın dörtte üçünün 
kaybolması demektir. 

Fransız saylavlar 
Kurulunda 

Paris, 6 (A.A) - SayJavJar 
kurulunun bugün öğleden son· 
raki toplantısanda bay Laval 
bükümetin kurula tevdi ettiği 
iç kanun projesinin metinle· 
rini okumuştur. 

Bu projelerin birincisi : 
Hususi milis yahud müca· 

dele birliği mahiyetini tatıyan 
bütün kurumların dağıtılmasını 
tasarlamaktadır. 

Proje bundan başka üni· 
forma ve işareti mahsusa 
taşmmasmı da yasak etmekte
dir. ikinci proje: Silah temelJüki, 
taşınmasını tanzim etmektedir. 
3 cü proje: Matbuat serbestisi 

hakkındaki 1880 kanununun ta
mamJamakta olup şiddete da
vet edici mahiyette olan yazı
Jann çok ağır cezalara çarpıl-

masını tasarlamaktadır. Mede
ni komisyonun raporunu hazır· 
layabilmesi için toplantı tatil 
edilmiştir. Saylavlar kurulu ka-

nun projelerini hararetli alkış
larla karşılamışhr. ····-Köpek ısırmı' 

Mersinliden geçmekte olan 
Bahaeddin kıza Salih karısı 25 
yaşlaranda Fahriyeyi Hamid 
ooğlu Ahmedin köpeği sol 
kalçasından ısırmış ve köpek 
tutulmuş ve beJediye tanzifat 

Mitletlerarası 
P aris sergisi 

1937 yılında Pariste açılacak 
olan Milletlerarası sergiye işti
rakimiz için hükumetimize mü
ff ".a.a.t 1tdilrlic(ioh· v~ Ekonomi 
DaKanlıgmın Ku üreı maliıyette 
olan bu sergiye iştirak etmek 
hususunda Kültür Bakanlığının 
düşencelerini sorduğunu haber 
vermiştik. Öğrend.igimize göre, 
Kültür Bakanhgı, bu sergiye 
gitmenin memleketimiz için çok 
faydalı olduğunu düşünerek 
iştirakimiz için Jazımgelen ha
zırlıkları yapmağa karar ver
miştir. 

Gümrüklerdeki me-
murla nn durumu 
Gümrük ve inhisarlar bakan-

ı lıj{ı, inhisarlar ve muhafaza 
genel kumandanlığı müstesna 
olmak üzere bakanlığa baih 
dayreler memurlarının tahsil 
derecelerini, vazifeye başladık
lar1 tarihi ve doğduklan yer 
ve tarihi de ihtiva eden bir 
kıdem listesi hazırlamış ve bu
nu bastırmıştır. Bu listeye göre 
lnhisaı lar ve muhafaza genel 
kumandanlığı hariç olmak üzere 
bakanlığa bağh memurların sa• 
yısı 1815 dir. 

Tayin 
Vilayet defterdarhğı tahsil 

baş memurluğuna Lüleburgaz 
malmüdürü Mehmed Ali, Ma
nisa varidat müdürlüğüne Dirik 
malmüdürü Ziya tayin edilmiş
lerdir. 

Muhasebe mümeyyizi bay 
Tevfik bir derece terfi etmiftir. 

Çekilen telgraflar 
Mülkiye mektebinin elli do

kuzuncu yıldönümü Diüoasebe
ti yle şehrimizdeki mülkiyeliler 
adma ilbay Fazlı GüJeç tara· 
fından çekilen telgrafa Iıtan
buldaki mülkiyeliler adilla Mül
kiye okulu direktörü bay Fazlı 
Güleçe aşağıdaki cevabi tel
grafı göndermiştir: 

Okulumuzun eUi dokuzuncu 
yıldönümünde başta lzmirin de
ğerli IJbayı olduğu halde arka
daşlanmızın kendi okulları ve 
lstanbuldaki arkadaşları hak
kında gösterdikleri sevgiye de-
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Bornova -···· Suyu icin 
Ankarada belediyeler kon

gresinde Bornova şarbayı 
Fehmi Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetin Kayaya Bornova suyunun 
daha esaslı ve bol bir surette 
relebilme!ıi için incelemeler yap 
tırılması yalvarılmışta. Ali Çe
tin Kaya BomovaWarm bu 
derdine ehemmiyet vererek 
membalarında tetkikat yapılmak 
üzere su mühendıslerinden 
Fikret Suer ile Hüsnüyü şeh

rimize göndermiştir. lki gün
denberi Burnovada meobalarda 
yapdan tetkikatta müsbet ve 
esaslı neticeler elde edilmiştir. 
Bu incelemelerde dört menba
dan alınan suların kimiyevi tah· 
lilleri yapılmak üzere nümune
leri alanmıştır. İyi ve müsait 
araziden çıkan bu suların mik
yasımaı 8 ile 10 araınnda oJa
cağı zanned lmektedir. 

Keşif bittikten ve bakanlığm 
tasdikine iktiran ettikten sonra 
esaslı bir projenin yapslmasma 
başlanılacakbr. Bu su için el
de mevcut para kafi gelemiye
ceğinden belediyeler bankasın
dan istikraz yapılmak suretile 
inşaata başlanılacak ve Karşı
yaka gibi Bornova da feoniğ 
ve daha bol bir suya kavuş· 
muş olacuktır , 

Tayyare pulu 
yapıştırılmak için 

Bazı yerlerde istida ve saire 
gıbi tayyare puluna tabi eyraka 
tayyare pulu yerine damga 
pulu yapışbrıldığı görülmekte
dir. Finans bakanlığı bu gibi 
evraka tayyare pulu yerine 
damga pulu yapıştırmanın ce
zayı mucip olduğunu ilgililere 
bildirecektir. 

Meneınen-Muradiye 
Yolunda menfezler 

ı amır euuı~vı 

Menemen • Muradiye yolu 
üzerinde yapısı bitmek üzere 
bulunan 57 adet menfezden 
başka yapılmasına ihtiyaç olan 
daha 30 menfezden en öuem· 
Jilerinin ihale bedelini geçme
mek üzere ayni müteahhide 
yaptırılmasına nafia vekaletince 
müsaade edilmiştir. 

Sofra tuzu 
Fabrikanın temel atma 
resmi bu hafta yapılacak 

Çarnalb tuzlasınde kurula
cak olan sofra tuzu fabrikası
nın temel atma töreni önümüz
deki hafta içinde yapılacakbr. 
Fabrika ilkbaharda işlemeğe 
başlıyacak ve günde elli ton 
sofra tuzu istihsal ~decektir. 
Sofra tuzları yarım ve birer 
kiloluk ambalajlar içinde piya
saya çıkarılacaktır. 

12 Birinci 
Kanunda 

Yerli mallar ve artırma 
Hl. töreni ba,h:yacak 

Bu aym 12 sinde yerli mah 
ve arthrma haftası başlıyacak· 
tir. 

O gün Cumuriyet alanında 
tören yapılacak ve bütün mek· 
tepler de bu törene iştirak 
edeceklerdir. Hafta icinde mek 
teplerde müsamereler verile
cektir. Bundan batka bu mev
zu üzerine konferanslar da ter
tip olunacaktar. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda bay Krespi

nin yaralanması hadisesini yaz-
dığımız haberde tertip yanlışlığı 
olarak Sanayi şirketi direktörü 
diyecek yerd~ Şark sanayi şir
keti olarak dizilmiştir düzeltiriz. 

Bir hırsız :yakalandı 
Asansorda 9 EyJiil sokağın· 

da 83 sayılı Pakizenin evindea 
yapılan hırsızhğm faili yine bu 
evde oturan kiracı Mehmed 
oğlu Ziya olduğu anlaşılmış ve 
kendisi zabıta tarafından yaka-

lzmir Barosu 
Dergisi hakkında 
Tüze bakanlığından Baro başkan
lığına bir takdirname geldi 

"lzmir barosu dergisi" hak
ltında Tüze bakanlığından baro 
başkanhğana atideki takdirna
me gelmiıtir: 

Yaptığımız adJi inkılabı ayni 
na zamanda hukuk ilini bakı
mından da itlemek ve onun 
iokişafım temin etmek veki· 
)etimizin en önde gelen gaye
lerinden biridir. Kabul ettiği
miz büyük ve ehemmiyetli ka
nunların ilmini ve sistemini 
inkişaf ettirmek için durmadan 
çalışılmaktadır. Yani VekAlet 
bu işi yalnız memlekette mev
cud akad0 mil müesseselerin 
(Hukuk fahültelerinin) üzerine 
atmanın klfi gelmediği kana
atmdadır. 

Bunun içindir ki: Kendisi de 
her türlii imkanları kullanarak 
Türk hukuk ilminin işlenmesi· 
ne ve inkişafına çalışıyor. Ad
liye ceridesi ve diğer ilmiğ 

neşriyat bu uğraşmanın delil
leridirler. Ancak bunlar bari· 
cinde çıkacak: olan gayri res
miğ mecmuaların ve eserJerin 
de hukukumuzun inkişafında 

yardımcı olmalan hb:ımgelir. 
Yani memlekette hususiğ ma
hiyette neıredilecek olan aka
demik hukuk mecmualanna 
da büyük vazifeler düşü
yor. Bu vazifeden doğan ma
nevi mes'uliyet hissesini büyük 
bir şevk ve ıelibiyetle istele
nen yeni bit hukuk mecmuası-

nın çıkbğıDI memnuniyetle görü
yoruz. Bu mecmua Izmir barosu 
dergisidir. Bu değerli mecmua 
hakkında zaten ayrıca bir ten
kid yazısı ceridemizde çıkacak
cak br. Biz burada bu hamle 
dolu mecmuayı hakimlerimize 
ve hukuku sevenlere sevinçle 
haber veriyoruz. Onu okumakla 
bütün meslektaşlanmızın fikir 
sermayesinin daima zenginleşe
cegı muhakkaktır. Bundan 
başka Vekalet Adliye ceride
sinin inkişafında çok itina gös
termektedir. Zaten bütün oku
yucularımız ceridemizin daima 
tekamüle doğru gittiğinin her 
halde farkına varmış olsa ge
rektir. Aboneleri vaktiJe hiç de
necek kadar az olan adliye ceri
desinin abone yazısı bugün yüz
lerle ölçülecek haldedir. Tabüğ 
bunun başka ceridenin hakim
lerimize bedava dağıtıldığı 
vakiası da göz önünde tutulmak 
gerektir. Mamafih biz ceridenin 
daha ziyade okunmasını diliyo· 
ruz. Gerek Adliye ceridesini 
ve gerek lzmir barosu dergi-
sine ve Istanbul barosu mec
muasına her hukukçunun ve 
adliyecioin abone kaydolunma
sını tavsiye ediyoruz. Hele iz. 
mir barosu dergisi gibi sırf 
hususi teşebbüslerle çıkan hu-
kuk mecmualarma yapılacak 
maddi yardımın ehemmiyeti pek 
biiyüktür. Onu her hukukçunun 
okumasını tavsiye ederiz. 

ltalyaya gidecek mallar 
Komisyon ihraç işleri üzerinde 

bazı kararlar aldı 
Zecri tedbirlerin tatbik tarzı 

ve Italyaya yapılan ihracatımız 
etrafmda incelemeler yapmak 
üzere dış bakanlık 5,!enel sek· 
reteri B. Numan Rifatın baş
kanlığında diğer bakanlıklar 
mümessillerinden mürekkep ola
rak teşkil edilmiş olan komis
yon incelemelerini bitirmiştir. 
Komisyon şu kararları almıştır: 

1 - 18 lkinciteşrin tarihine 
kadar yola çıkmış olan ltalya 
malJarı 18 birinci kanuna ka
dar memleketimize sokulabile
cektir. 

2 - 18 Ikinciteşrin tarihine 
kadar ltalyadan olmayıp da 
her hangi bir memleketteki 
transit deposundan yola çık
mış olan ltalyan malları da 18 
birinci kanuna kadar memle· 
ketimize girebilecektir. 

3 - Bu suretle memleke
timize girecek mal bedellerinin 
Cumuriyet Merkez Bankasına 
yabrıJması esası 4abul edil
miştir. 

Bergamada 
Bir ayda kesilen 

Hayvanlar 
Bergama belediye mezbeha

amda son ay içinde 303 ko

yun, 268 keçi, 4 kuzu, 27 öküz 
84 inek, 56 dana ve 7 malak, 
Dikili mezbabasanda 99 koyun 
55 keçi, 23 inek ve 20 dana 
kesilmiştir. 

4 - Bu müddetle' mukayyet 
olmamak üzere kitab, gazete 
ve mecmualar memleketimize 
ithal olunabilecek ve bedelleri 
Cumhuriyet Merkez bankasına 
yatmlacakbr. 

5 - Hususi takas muamele
leri Cumuriyet Merkez banka· 
sının muvafakab alındıktan 
sonra yapılabilecektir. 

6 - Türkiyeye ithal edilmiş 
veya 18 birinci klnuna kadar 
ithal edilecek ltalyan mallan
nın bedelleri, Türk • ltalyan 
Kliring esaslanna göre Merkez 
bankamızda Italyan alacağı 
mevcud oldukça ödenecektir. 

1 - 17 ikinci teırie akıa
mına kadar ltalyaya aevkeclil
mek üzere vapurlara yllklenen 
mallar ltalyaya gönderilebile
cektir. 

Bu kararJar Dıt bakanlıkça 
ilgili bakanlıklara bildirilmiı ve 
ekonomi, finans, gümriik ve in
hisarlar bakanlıkları da karar
ları ilgililere tebliğ etmişlerdir. 

Yedi ilçede 
istikraz tahvilleri 
tamamen sabldı 

• 
Seferibiıar, Kutadaıı, Urla, 

Bergama, Menemen, Bayındır 

ve Çeşme kazaları gönderilen 
dahilı istikraz tahYillerini ki

milen sattıklarını Ilbaylığa tel
grafla bildirmişlerdir. 

KARŞIYAKA 
SÜMER SiNEMASINDA 

Marta Egertin şaheser filmi Franz Şubertin hayat ve aşkı 

Bitmerrıiş Senfoni 
Ayrıca (Foks dünya haberleri Türkçe) 

Miki canlı karikatürler) 

., Kanunuevvel ıeae 

Hergün 
.---Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aklaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kurnalı hamam 
Şu hep bildiğimiz kızma taş 

hamam yok mu ondan bahse
diyorum. Bir rivayete göre 
Romalılardan bize kalan bu 
kubbeli, rutubetJi sıcak binaya 
bir alıcı gözüyle bakın alelacaib 
birşeydir, hiçbir binaye benze
mez. Kapısından içeri gireni 
yeni bir muaşeret karşılar, 
nahoh, peştemalh, yarı çıplak 

insanlar karşılarlar. içeri gir
mek için soyunmak gerektir. 
Kapıları tok, donuk ve rubı
betli seslerle açılır, kapanır. 
içeri de kıyafet ve kılık üni
formdur, orada şıklık, orada 
moda yoktur. Herkesin ha· 
mamda birbirini tanıması pek 
kolay değildir, Vücutların kılh, 
kılsız oluşu, gözlük gibi, kos
tüm gibi şeylerin olamayışt her 
kesi bir başka alemde soyun
muı yaşıyorlar zehabını verir. 
Rntubetli sıcak, sabun ter ve 
saire kokularının birbirile ka-
rışmış bir havası vardır. Ha
mamda bütün sözlerin, kelime· 
lerin hecelerine sanki pertevsi1: 
ile bakar gibi büyüdüğünü 
görününüz. "Buraya gelme I" 
deseniz; buraya gelme sesi 
kubbelerden Lir daha gelir, du
varlarda tekrarlanır, "Gel !,, 
deseniz dört boğuk gel birden 
cevap verir. Hamamın eski 
muaşerette ismi bile ayıp 

idi. Hamama gitmek bir 
nevi gizli tutulacak bir iş 
durumuna girerdi. Kadınların 
hamamı şamata, gürültü ve pa· 
brdıya alem olmuştu,çünkü on
lar çocuklarile hamamı doldur
dukları için, çocuk feryatlan 1 

kadın sesleri, naha ve tas tak 
tak 1 larile karışır, hakikaten 
kadınların bir hamamı olurdu. 

Bir zamanlar kadınlar dolgun 
bohçalarıyle hamama giderken, 
yemek de beraber götürürler. 
Gübek taşında sofra kurup 
turşu lapası bile yerlerdi. Hiç 
unutmam çocµkluğumda böyle 
bir hamama gitmiştim. Köşede 
bir kurnayı etrafı demir par-
maklıklarla çevdlmiş üstüne de 
yeşil bir 0rtü örtülmüş gör
müştüm. Bu ne ? Dedim, Ceb
rail aleyhisselam bu hamama 
gelir yıkanırmış, buras ususı 
kuması dediler, ödüm koptu. 
Hurafata sahne olan bu hamam 
dııınden de bir acubedir. Hiçbir 
binaya benzemez Pencereleri te 
pesinde vahşi bir mahluk gibi 
dir.Mahsur rutubetli, sıcak, az 
çok taaffünle bulanık bir hava!. 
Bu havası bozuk yerde en sesi 
kısık adamm şarki söyliyeceği 
gelir. Bir gazel, bir şarkt tut
turan kendini bir tenor sanır. 
Bu bozuk havalı yerde medet 
yarey, deye hafız sesine 
meydan okur. 

Hamam Arabçadır. Bunun 
için Arab mavallerına, gazel-
lerine iyi gelir, Türkçe bir 
operet parçası söyliyeyim <\e· 
seniz kubbeler sese boğulur, 
aksanlar birbirine girer olmaz 
bunun için orada ıarkı ve ga
zelden başka birşey gitmez. 
Sıhhata ters gelen tarafı pek 
çoktur. Bu asnn yıkanma yeri 
olması için değişmesi ge
rek olan yerleri pek çoktur. 
Y ıkamb da pembe pembe 
çıkanlara saatlar olsun, der
ler, saat ile sıhhat olsun 
denileceğini herkes bilir, sıhhat 
dileği vücudun temizlenmesin
den ziyade u Sakm hasta olma 
ha!,, manasına gelir diye dü· 
şünmek doğru olur. Malum ya 
sıtma yogurdun kaşığında ha
mamın eşiğinde derler o eşik
te neler yoktur ki... -·-u .. ıa Ticaret odası 
Bakanhkça laAvadlldl 
Ekonomi Bakanlığından 11-

baylığa gelen bir telgrafta ticari 
ehemmiyet mevkiiyesi olmadığı 
1çin Urla ticaret ve sanayi oda-
sının lağvedildiği bildirilmiştir. 
Mezkur oda muamelatı şehrimiz 
odasınca tedvir olunacaktır. 



Ge. De ono Romada 
Mussolini ile 1

görüşf· 
Istanbul, 6 (Telefonla) - Romadan telsizle bildiriliyor: Mare-

şal De Bono bugün buraya geldi ve parlak bir surette karşı-

8 t ki• f 1 • • ) landı. Mussolini miHiğ faşist kiyafetiJe istasyona gelerek Mare-

arış e 1 erının esas arı J şal D.e. ~o~onun va.ionu.na gi~iş ve kucaklaşmıştır. Bundan 
sonraıkısı bır otoml,ıle bmerek ıstasyondan ayrılmışlardır. 

Mukaddes Aksum ve Adua şehirleri Habeşistana ' Sinopta büyük bir 
iade olunacak - Italya Eritreden Habeşe bir liman Y ang~n devam ediyor 

V k k b
.
1
. d o d • 

1 
k lstanbul 6 ( Ozel ) - Sinoptan bildiriliyor: Bugün ~ebirde 

erme mu a 1 in e ga eni a aca t ir büyük bir yangm çıkmıştır. Şimal rüzgarının şiddetle esmekte 
· · olması hasebiyle şehir tehlikededir. Etfaiye yaı1gmı bastırmak 

Pariı, 6 (Ö.R) - "Lyon Republicain,. gazetesi B. Mussolinin 1 önemli hudud tashihleri bağııhyacak ve bütün Ogaden ilioi için cansiparane çalışmaktadır. 
anlaşmazlığı yatıştırmak için müsbet teklifler yapacağım umuyor barakacakbr. ~u .. haJ~e Habeşleri~ kuts~I tuttukları ~ksum ıehrile it ı t •ki 
•e 8. Laval tarafmdan Italya sefiri B. Seruttiye bildirilen barış ~O senedenberı uıerınde bunca so:z edılen Adua yıne Habeşlere a ya azyı ere 
, kl'fJ . . . 1 • 1ade olunacakhr. 
,e ı erını şöylece hülasa ediyor: Habeşıstan ve talya gemş B d b k 15 1 k 't · · • • d ~ 
mikyasta bir toprak mübadelesi yapacaklardrr. ltalya un an aş a .. . er omı esının. pro~esın e k t . d k t' 
Eritrenin bir kısmını Asab limanile birlikte ve bu liman- Habeş toprakları uzerınde knrulmak ıstenılen az mu a veme mı e ece . 
dan Adis -Ababaya yapılacak demiryolunun geçeceği topraklarla çok himaye şekli ve bitaraf danışmanlar meselesi Istanbul 6 (Telefonla) - Romadan bildiriliyor: Mussolioi ile 
birlikte Habeşistana verecek ve Habeşistan deniz üzerinde bırakılacak veHabeşistan kendine kalan topraklarda ilgisi belli olan Popolo Ditalya gazetesi her türlü araa.ulusal ta%-
kazandığı bu müstakil limandan Uluslar Sosyetesinin vereceği • t d"..... "b' t .1 •. t l •1 l k d•I yiklere katiyen mukavemet hususunda ltalyanın verdiği karardan 
Para ı' le Adı's Abab b' d · ı kb B k l k ıs e tgı gı ı am manası e mus a U o ara 1 erse bahsederek diyor ki: "ltalyanın yardımı olmaksızın Avrupada - aya ır emır yo u yapaca r. una arşı ı 

olarak Habeşistan da Italyaya Tigre ve Harrar illerinde az çok Ulusal Sosyetesile ayrıca anlaşacaktır. sulh olmak bundan sonra Avrupanın müşkül anlarında selametini 
-----------------· •• - __ Italyadan aramağa hakkı yoktur. Italyaya zecri tedbirleri tatbik 

1 
--~- - eden devletlerin '.lşhcalan ltalyanın yardımiyle mandalar ele 

Par). stekı· go··ru·· şme er Napolide geçiren devletlerin ta kendileridir. Bu zecritedbirlere karşı ltal-
Bir petrol tasfiyehanesi ya içsel tedbirlerle mukavemet edebilecek haldedir vo bu mu

kavemeti gösterecektir. 
yapılacak Bu yazıpm Mussolini tarafından yaııldılı zannedildiğinden QUl· 

lngiliz dışbakanı Pariste bir gün ka- ni~ı::r:~~~n~ ~?;~~tör •• ;:;:; k••· siy••·• ç•vrenlerinde büyük akisler y•pmııtır. 
Bay Bravn idaresindeki kum.. Bremen torpillemek istiyorlar 

l k Zıa a •• •• •• ı kt• panyanm ltalyanm Napoli şeb- Nev-York, 6 (A.A) - Zabıtaya gönderiten imzaaıı bir aca ' Ü şm esası ~oruşu ece ır rinde bir petrol tasfiyehanesi mektupta (Bremen) admdaki Alman vapurunun yoluna bir 
inıa edeceğini söylemiştir. Bu 

Roma 6 (Ö.R)- Fransa bü- lerin bir çok noktalarda birbi- Robert Vansibard ile birlikle tasfiyehane 1937 senesinden mayen konulmak istenildiği haber verilmektedir. Sahil 
yük elçisi B. de Chambreun rinin ayni olduğu bildirilmek- Parise gelince ilk önce lngiliz. evvel faaliyete geçmiyecektir. muhafazasına memur gemilerle zabıta emrindeki vadarlar Alman 
dış işleri müsteşarı B. Suviçle tedir. Bununla beraber halle- büyük elçiliğine gider~k Ha- Bu tasfiyebanenin yapılmasına gemisine refakat edeceklerdir. 
görüşmüş ye bundan sonra B. dilmesi lazım gelen bazı beş meselesi hakkında biiyük lüzum görülmesinin sebebi Nev-York, 6 (Ö.R) - Zabıtaya Alman Bremen vapurunun 
Süviç lngiliz büyük elçisi sir önemli ayrılıklar da vardır.Gi- elçi Sir George Clark ve in- ~etrol ambargosu olmayıp karantinadan limana girerken geçeceği güzergaha bir torpil 
Eric Drummondu kabul etmiş- rişilecek müzakerelerin ne ne- giliz eksperi B. Petersonla talyan gümrük resimlerinin konulacağı bildirildiğinden vapurun limana ıirişi nezaret 

t . v · b'l' ki b ta dilidir. altında olmuştur. tir. ıce verecegı ı mmeme e e· görüşecektir. B. Peterson ltal· -
Paris 6 (Ö.R) - Fransız si.. raber, Londra B.Mussolininin yan - Habeş anlaşmazhğmın F ı===·-_;;;;;;;;;;~:::.:==;,....-=...;:_ __ .==::.d==:::... 

lngiltere tarafından gösterilen h b t 
yasal çevrenleri yaran (bu- halli ihtimali akkında azı ransız par amen osun a 
gün) B. Lavalle sir Samuel Ho- uzlaşıcı duruma ve Avam ka~ projeler bulunmak-

k 
marasmda Italyaya yapılan yapmış 

are arasmda yapılaca müla- dostluk diyevlerine cevab ver- tadır. 
katla çok meş~ul oluyorlar. diğini görmek dileğindedir. Fransız siyasal çevrenlerinde s •• 1 h• • • ~ ı 
Zaten Cenevrede ayın 12 sin- 24 SAAT KALACAK söylendiğine göre Laval-Hoare ue ma . ıye te g erın agıtı ma-
de yapılacak konferansa pek Londra, 6 (Ö.R) _ Yarın görüşmesi bir dönüm noktası 
fazla ilgi beslenmemesinin se- (Bugün) Pariste beklenen in· olacakbr. Cenevrede ltalyaya d t•ı 1 1 d 
bebi lngiliz Kralmın söylevile giliz dış bakanı B. Samuel karşı berkitelerin tatbikine ka- SJD a par ) er an aşmış ar Jr e e • 
ambargo meselesinde lngilte- Hoare mezkür şehirde bir gün rar veren 54 ulusun bu işe vere-
renin durumunun önceden tas· kalacakhr, Kendisine refakat cekleri netice bu görüşmenin Sosyalist part;si liderinin beyanatı çok önemli 
rih edilmiş olmasıdır. edecek olan dışişleri daimi sor.una bağlıdır. Yani ya bu J ld B L l 351 ) ld 

ıngiliz dış işleri bakanlığı sekreteri görüşmelere nezaret mülakat barış konuşmalarının Müzakere er o u. ay ava a oy a güveni i 
daimiğ sanışmanı Sir Robert, ve bunları mümkünse bitirmek başlangıcı olacak ve yahud Paris, 6 ( Ö.R ) - Fransız ğılmağı da; silahsızlanmayı da memnuniyetle kaydederim. Hn-
Sir Samuel Hoare ile bırlikte üzere Pariste daha uzun za- ltalyanın ekonomik ablokasi 
Parise gelecek ve iki dış ba- man oturacaklar. daha ziyade şiddetlenecektir. 
kanının görüşmesinden sonra BAY EDENiN SÖZLERi Durum şüpheli hareketlere mü-
Fransız-lngiliz uzlaştırma gay- Londra, 6 (Özel) - Avam 

l 
said değildir. Yani görüşme 

ret erini takip için Pariste ka· kamarasında sanksiyonlar üze- b hem um.ud vermekle, em teh· 
lacaktır. Daimigv müsteşar iki rinde devam eden münak:uı.a 

-ı likeJerle dolu bulunmaktadır. 
bakan tarafından Almanya ile millet sosyetesi bakanı Edenin 
kara ve hava silahları için mü· müdahalesi neticesidir. Bay 
zakereye girişmek üzere do- Eden: "Milletler cemiyetinde 
kunulecak ihtimcllerin tetki.. olmiyan devletlerin de elbirliği 
kine devam edecektir. yapmaları lazımdır. Zira bir iki 

Londra, 6 (Ö.R) - Italya- devletin mukavemeti bu sahada 
Habeşistan araoımda barışın alınacak bütün tedbirleri akim 
iadesi için lngili1. ve Fransız bırakmağa kafidir.,, dedi. 
ekisperlerinin burada hazırla- Paris. 6 (Ö.R) - Sir Samu· 
mağa çahşhkları esas hakkmda el Hoare yarm yanında dışba· 
iki taraftan ileri sürülen fikir- kanhğı daimiğ daaıımam B. 

Sir Samuel Hoare'un Avam 
kamarasındaki söylevi lngiliz 
bakımmdan meseleyi halletmiş-

tir. İngiliz siyasası daima UJus
lar sosyetesine sadakat teme
line dayanmaktadır. B. Hoare'un 
açık sözleri ln~iltereoin Italya
ya karşı niyetlerı hakkmda 
dolaşan yanlaş fikirleri düzelt
miş olmaktadır. 

Sir Samuel Hoare diyor ki : 
Mısırda bir ana yasa vücude 

Getirilmesine lngiltere muhalif değil 
Londra 6 (A.A) - Dünkü Sir Hoare Habeş meselesine 

söylevinde Mısır meselesine le- geçerek zecri tedbirlerin layiki 
mas eden Sir Samuel Hoare, veçhile tatbik edilmekte ve 
lngiliz hükumetinin bir ana ya- Milletler cemiyeti üyelerinin 
rnsı vücuda getirmek üzere vazifelerini layikile yapmakta 
bütün partiler mümessillerinden olduklarını söyliyerek demiş-
terekküb edecek bir komisyon tir ki: 
ihdasını düşündüğünü ve bunun "Petrol üzerine ambargo ko~ 
lngilterenin Mısırda bir temel nulması meselesinde lngiltere 
yasası vücuda getirilmesine üzerine düşecek vazifeyi yapa .. 
muhalif olduğu hakkındaki id.. caktır. 
dialara red ve cerh edeceğini Bu amhargo meselesi pren-
söylemiştir. sib itibarile Milletler cemiyeti 

lngiliz hükümeti Mısır meıe- tarafından kabul edilmış bulun .. 
lesini, Mısır milletine karşı maktadır. Ancak · bu tedbiri 
sempatisini isbat edecek tarz· tesirsiz bırakabilecek olan ve 
da nazan itibara almaktadır: milletler cemiyeti üyeıi olmı .. 

yan devletlerin vaziyetleri ay
dinlatılmalıdır. Hebeş anlaşmaz
bğı bertaraf• Avrupada ve 
Şarkte çok zorluklar vardır.,, 

Norveç Kralı 
Londraya hareket etti 

Londra 6 ( u.R) - Norveç 
Kralı lngiliz Kralının kız kar
deıi prenses Victorianın cena· 
ıe töreninde bulunmak üzere 
sabah saat 8 de Nev-Castıe•e 
gelmiş ve hemen Londraya 
hareket etmi~tir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Bi.r ay~ 
danbcri lngilterede kalmıt olan 
laveç veliahdı bu ıabah uçakla 
memleketine döumiiltür, 

parlamentosunda ligler (özel ola- kabul ettiğini söyledi. Cevab kiimet bundan lazım olan oe-
rak faşist kurumları ) hakkın- vereyim: Geçen sene 6 Şubat- ticeyi çıkaracaktır. 
kmda yapılan fırtınalı ınünaka- tan önce sosyalist partisinin Öğleden sonraki celsede B. 
şalar biç beklenilmeden bir böyle hiç bir kurumu yoktu. Laval hükumet adına üç ka-
tiyatro sahnesi gibi değişmiş Sadece toplantılarımızda niza- nun layihası teklif etmiştir. 
ve bütün sUel mahiyette ligle- mı koruyan gençlik teşkil!b Bunlarda süele benzer siyasal 
rin (sosyetelerin)dağılması ilze- vardı. 6 Şubat hadiselerinden teşkilatın ilga edildiği ve edi-
rinde partiler anlaşmışlardır. sonra bir müdafaa kurumları leceği bildirilecek ruhsatsız si-

(Bu sabahki toplantı hasın- yapmağa mecbur kaldık. Bun- lah taşıyan ve kullananlar alcy-
da sağ cenah meb'uılarından ların paramiliter ( Süele ben- hinde şiddetli cezalar göze 
ve "Ateş Haç,, adlı Fransız zer) mahiyetleri olmamakla ahmyor. 
f afist kurumu başkanlarından beraber bunları bozmağa, da- B. Le on Blum sabahki be-
B. Ybernaguary kürsüye çıka- ğıtmağa, mahvetmeğe hazırız. yanatmı tekid ederek dedi ki: 
rak demiştir ki: Ateş Haçlar da hazır mıdırlar? - Biz cumuriyeti müdafaa 

- Ateş haçlar kurumu bir B. Ybernaguray - Komü- için ancak onu yapan halk yı-
fesad kurumu değildir. Öldü~ nistler adına mı söylüyorsunuz? ğılarına dayanırız. Bunun için 
rücü jestlere şiddetle mukabe- B. Tborez ( Komünist ) - cumhuriyeti tehdid eden ku-
le edilmesine dayanılabilir mi? - Komünist partisi B. Blumun rumlar dağılmak şartile bizim 
Fransanm din mücadeleleri ve diyevine iştirak eder. müdafaa kurumlarımızı dağrt-
Dreyfus davası zamanmda ol- B. Guernut (Radikal Sosya- mağa hazırız. 
doğu gibi ayrılıklara düşmesini list) - Bizim böyle kurumla- B. Thorcz (Komünist) - Biz-
kimse isteyebilir mi? lç savaşı rımiz yok amma biz de iştirak de kabul ederiz. Fransız ulusu 
istiyecek kimse yoktur. O ederiz. iç savaştan nefret eder. 
halde hep birden kutlu sonuclu B. Blum - Bu münakaşa· B. Laval - Bu sabah heye-
bir jest yapahm. Kanunun de- dan büyük birşey çıkması canlı bir gün yaşadık. Partj. 
mir eli önünde eğilelim. Silah- mümdür. B. Ybarnaguary başkanlan ayni amaç etrafında 
sızlanma mı isteniyor? Herkes diğer kurumlarla ayni mikyasta birleştiler. Geçen gün bana iki 
için olsun. iki şey teklif edi- dağılmağa ve siJahsızlanmağa defa güevn oyu verdiniz. He-
liyor: Kurumların daj-dması ve hazır olduğunu söyledi. işte men borsada kıymetler :t·iik-
silibsızlanması.Oağılmak bence biz süele benziyen birşey var seldi, Bu pek maddiğ bir 
tesirsizdir. Fakat herkes için ise kurumlarımızı da bozmağa ıeydir amma, hükümetim 
olacak silahsızlanmayı kabul hazır bulunuyoruz. asıl bu finansal durumu düzelt-
ederim. Şöyle ki kanun her-. B. Ybernascuary - B. Guer- mek için kurulmuştu. Bana ye-
kese müsavi tatbik edilsin. nut kurumlan dağıtmaia ha- oiden güven oyu verirseniz 
Feıhedilecekıe bütün cemiyet· zmz, dedi. Fakat kurum- yarın banş için girişecej-im mü-
ler fesholunsun. Silihsızlana- lan yokmuş. Öyleyse ha- zakerelerde daha kuvvetli bir 
caksa silahsızlansın. zır olmasında' meziyet yok. 8. mevkiim olacağını umarım. 

Bunun üzerine sosyalist baş.. Blum de hazını diyor. Fakat Sosyalistler ve komünistler 
kanı B.Blum kürsüye gelmiş ve kurumlari slicle benzer değil- iç durumu yatışbracak tekl~~le!i 
şunları ıöylemiıtir: mi.ş. Acaba en kuvvetli teıki.. kabul etmekle beraber huku-

B. Leon Blum - B.Ybarne.. lib olan komünist partisi bunu mete güve.a.emiyeceklerini bil-
guary en ıeniş teşkilatlı kurum kabul ediyor mu? Biz de ay- dirmişJerdir. Oylan geçilince 
adına kimıeniıı önemiji inkar ni mikyasta dağıtmaia huırn:. ıece geç vakit hükiiınet 217 ye 
edcmiyece~i beyanatta . bulun- İ B. Laval ( Başbakan ) _ Bu karşı 351 oyla büyük bir eks~-

' du! Müsavı olmak t•rtilo ela·~~ Uç _ parti baıkan11un diyevini ..._ rivet kazanmııtlr. 
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Dünya Borsalarında 
Ulusal ürünlerimizin satış fiatları 

hakkındaki haberler 
Türkofi~in telgraf 

haberleri 
ÜZÜM 

Londra borsasında: 50 kilo 
800 gramlık lngiliz ölçü üze
rine Türk üzümleri No. 1 pe
fİn 35-50 vadeli 25-46 Yunan 
Kandiya No. 3 peşin 42-59 
vadeli 22-44 Kaliforniya tom
aon peşin 36-38 \'adeJı 26 na
türel peşin 36 vadeli 24 Avus
turalya yeni mal 42-50 eski 
mal 35 Iran peşin 26-36 va 
deli 16-23 şilindir. 

HamburS? borsasmda: Türk 
lzümleri No. 7 peşin 14.50 
ıekiz 15, 9 16 T. lirası Yunan 
Kandiye No. 3 vadeli 15-32 
llorindir. Kaliforniya tomson 
peıin 5.85 natürel peşin 5.80 
dolardır. Iran peşin 33-38 şi· 
lindir. Bu fiatler 100 kilo için 
cif hamburıdur. 

iNCiR 
Londra borsasında : Türkiye 

ıenuin naturel peşin 33 vadeli 
22 ekstra pefin 33 vadeli 24 
akeleton 4 crvon peşin 50 va
deli 46 beş crovn peşin 55 va
deli 49 alh crovn peşin 60 va
deli 53 yedi crovn peşin 65 
Yadeli 58 şilindir. 

Hamburg borsasında : Tür
kiye genuin peşin 24 vedeli 14 
T. lirası. 

PAMUK 
Liverpol borsasında: Ame

rikan ve Mısır pamukları için 
453/50 gramlık lngiliz libresi 
başına pens ve desim olarak 
Amerika K evvel 6.47 Mart 
44 Temmuz 35 M•s:r Sakalari
dis K. dvvel 9,45 Şubat 10.10 
Mayıs 9.86 ağustos 70 Upper 
K. evvel 7.65 Şubat 65 Mayıs 
56 Tem muz 46 desimdir. 

Nevyork borsasında : lngiliz 
libresi başına Amerikan senti 
ve desimi olarak k. evvel 1.87 
şubat 80 mayıs 68 temmuz 56 
desimdir. 

lskenderiye borsasında: Kan
tar başına Sakalaridis k. sani 
açılış 16.62 kapanış 16. 70 mart 
16.03 - 16.11 mayıs 15.88 t. 
sani 15.05 - 15.11 aşmoni k. 
evvel 13.89 - 13.94 şubat 13.70 
13 79 nisan 13.64 - 13.75 Mısır 
tallarisidir. 

BUGDAY 
Liverpol borsasında: Antröpo 

dışında teslim şartile ve ver
gileri satıcıya aid olmak üzere 
100 lngiliz libresi başına K. 
evvel 6 mart 5.08 3-4 mayıs 
5.08 314 şilindir. .. . ........ . 

Oğretmenler Berber dükkanları 
Hususi doktorlardan 
Rapor almıyacaklar 

Öğretmenlerin öıel doktor-
lardan rapor alarak mezuniyet 
İçin kültür direktörlüğüne gön
derdikleri haber alınmıştır. 

Dün kültür direktörlüğün
den bütün mekteplere gönde
rilen bir bildirimde memurlar 
tııı.nuw m.Gbince bu aibi ra

porların resmi doktorlardan 
alınması lazımgeldiği bildiril
miıtir. 

Çuvallar 
Bir eb'adda olacaktır 
Memleket dahilinde imal 

edilen çuva11arın muayyen 
eb'adda olmamaları yüzünden 
l,ir çok zorluklar mey-

Pazar gUnlarl on Uça 
Kadar açtlacak 

Ticaret odası idare heyeti 
toplanarak berberlerin pazar 
tatili meselesi üzerinde görüş
müş ve bir çok berberlerin 
Pazar günü dükkanlarını aç
mak istediklerini nazarı dik
kate alarak berber dükkanla-
rının Pazar günleri saat on 
nçc kadar • 1k bulundurulma
sını kararlaşbrmışhr. 

Bu saattan sonra berber 
dükkanları kapattırılacaktır. 

~!9'..w!A/./J:/./.J. 

Borsa Haberleri 
DUn Bor•ada 

Yapllan Satıtlar 
~ 

Uzum 
dana gelmektedir. Bunlann Çu. Alıcı Fiat 
ayni büyüklükte olmasını 500 f Solari 10 25 13 
temin için mevzuat konması 427 K A Kazım 11 12 12 
muvafık olac&ğı hakkında 358,5 T Debbas 11 12 12 
l.tanbul Ticaret odası tarafın- 254 Kadı Ahmed 10 75 12 25 
dan Ekonomi bakanlığına bir 129 D Arditi 10 50 13 25 
•ektub gönderilmişti. Bakan- 112 p Paci 10 75 11 50 
Ml bu mesele hakkında 

106 Vitel 11 11 50 T&rkofis direktörlüğünün mü-
'-1easanı sormuştur. BilhaHa 82 M J Taranto 12 25 12 50 
üzüm çuvallarının ayni eb'ad 62 J Kohen 11 50 11 75 
•e hacımda bulunması ve üztım 60 Len Recyo 11 50 13 
çavallarındaki daraların yekdi- 50 inhisar idar 1 50 7 50 

Fransız mebusanında · 
ihtiraslar canlandı 

Sağ ve 
Şiddetli 

sol kanatlar 
hücumlarda 

birbirlerine 
bulundular 

l ra11sız meb'usa111nm topla11dıjfı Burbon sarnyı 
Paris, 5 (A.A) - Saylavlar ye gelmiıtir. 

kurulunun öğleden sonraki top- 6 şubat 1934 de baıbakaa 
lantısı saatlarca süren bir ka- bulunan Daladieı ile iç ;tleri 
nşıklık göstermiştir. 6 şubat bakanltğı eden Frot bir kaç 
1934 hadiselerini tevlit etmiş defalar· kürsüye çıkmışlarsada 
olan ihtiraslar tekrar canlan- vaziyeti aydınlatamamıtlardır. 
mış ve sağ ve sol cenahları Bu celse sağ ve sol cenahlar 
birbirine şiddetli hücumlarda arasındaki vaziyetin vehametini 
bulunmuşlardır. Öyle anlar ol- ortaya koymuş ve Fransanın 
muştur ki gürültü ve patırdı iki muhasım kısma aynlmış bu-
kulakları sağır edecek derece- lunduğunu açıkça göstermiştir. 

Makalle civarında 
ltalyan erzak depoları --

Maymunların hücumuna uğrıyarak 
T amarnen boşaltılmıştır 

/la/yan Soma/isindm bir manzara 
Büdapeşte, 3 (P.N) - Ma- sarboı maymundan başka l>ir 

kaJJeye on kilometre mesafede- ıeyin kalmadığı görülmüştür. 
ki Halai Italyan askeri menzi- TiMSAHLARLA 
linin erzak deposu yüzlerce MÜCADELE 
maymunun hücumuna maruz Adis-Ababa, 3 (P.N) - Cu-
kalmıştır. Maymunlar sabaha ba mevkiindeki gölcükten geç-
karşı işe başlamışlar, depolar- mekte olan kırk kitilik bir 
daki konserve, yağ, ıı1ucuk, pey- ltalyan süvari müfrezesi tim-
nir ve pisküvitleri kendi inle- sahların hücumuna uğramıılar-
rine taşıdıkları gibi açık fıçı- dır. gorkunç bir mücadeleden 
)ardaki şarapları da içmegı sonra 34 suvarı kurtulabilmiş-

unutmamı~lardır. Sabahleyin nö- mişfo·.Diğer 6 suvarinin timsah-
betçi karakola haber vermiş lar tarafından parçalandıkları 
ve erzak çadırlarında on kadar zennediliyor. 

ferinden farklı olmaması ve her 30 Ş Riza bal 12 12 50 

maddeye göre muayyen birer 12918A9,15i MYoel~~u~nz 12 50 12 soıMacar Parlamentosunda 
~•val tipinin tesbiti ticari ba- K 

kundan f aydab sayılmaktadır. 453649 5 Eskı" satıc 1 
1 

y b.. ..k .. ·· ı ··ı ld T&rkofis muhtelif ticarethane 455839 Um1unmciır"abş uyu guru tu er 0 U 
Ye müesseselerın bu mesele 
Mkkındaki mütaJealannı a!a-

k 
Çu. 

ra bakanlığa bildirecektir. 74 • 

Alıcı Fiat 
muhtelif alıcı 8 60 18 

ergı ve panayır Zahire 
idaresi kurulması yolunda To. Cinsi 

Muhte!if memleketlerde aergi 200 Buğday 7 
Fiat 

8 50 
Ye panayırların idare tanlan 1000 ton .. 
hakkında uzun müddettenberi 220 Arpa 4 75 4 75 
Tlrkofiste incelemeler yapıl- 2200P. çekir 2 65 2 65 
makta olduğunu ve bir nizam- 20 F asulya 1 O 1 O 
name hazırlandığını bir kaç 65 balye pamuk 44 45 
aayı önce yazmıştık. Memle- 4755Keçideriıikıh 36 36 
ketimizin finansal, ekonomik ,_..1111-----------., 
ve kültürel bünyelerine en 
uygun gelecek şekilde bir 
•ergi ve panayır idaresi kurul
ması için yapılan bu inceleme
ler sona ermek üzeredir. Bu 
suretle içeride ve dışanda 
•ergi ve panayırlara iştirak bir 
düzen altına alınmış olacaktır. 

Yanlleslclllk 
Çukurçeşme Değirmen soka

ğmda Giritli Cemal oğlu Hü-
4'eyinin cebinden 41 lira para
nı çalan Hliaeyia oğlu Ali 

Para Piyasası 

Mark 
İsterlin 

4-12-1935 
Alış 

50 20 
620 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 12 
Kr. Çekoelo. S 24 
Avstr. ilini 23 50 

Sabş 

50 70 
622 

8 30 
79 35 
21 37 

40 87 
85 45 
s 27 

24 

Hahisburgcu saylavlar Arşidük Otto 
Macar Kralıd1r diye bağ1rdılar 

Budapeıte 5 (A.A)- Bugün 
parlamentoda kuvvetli gürültü
ler olmuıtur. Habsburgcu say
lavlar Aııidük Ottonun Maca
ristan kralı oldu;i-unu ileri sü
rerek bağırmıflardır. 

Bunun üzerine parlamento 
başkanı Macaristan için alına-
cak Sen Etien tacını giyenin 
kral olabileceğini biJdirmiı ve 
bu diyev muhalif tarafın şid
detli protestoJarı ile karşılan
mıştır. 

Başkan ana yasa ile bu ka
dar aykırı sözler karşıaında 
derhal müdahale etmenin ken
di 1i için yalnız bir hak değil 
fakat ayni zamanda bir de va
zife olduğunu aöylemiştir. Bun
dan sonra iç itleri bakanı Ilı 

Krahn tahta getirilmesi ge
rek arsıulusal vaziyet gerek 
ekonomik •aziyet dolayısile 
mümklin deiildir. Bundan do
layı bu yolda harekd etmek 
hem eflrirı 11mumiye ile eğlen· 
mek hem de memleketin başı
na vahim ve ağır tehlikeler 
salmak demektir. Hükumet lü
ı.umu takdirinde böyle hareket
lerin önüne geçmek için gayet 
tiddetli tedbirler 1llacaktır. 

Parlametonun büyük ekseri
yeti iç işleri bakanının söylevini 
alkışJamıştır. 

• ••••••••••••••••• 

Deniz konferansı 
latanbul, 6 (Özel) - Deniz 

konferan!llD8 if tirAk edecek 
olan Amerikan delegeleri bu-

~~ Makalle 
Civarında büyük 

Meydan ınuharebesi 
- Baş tarafı 1 inci sav/ada -

zabıtlerin rütbeleri birer dere
ce terfi edilmiştir, Hebeş ordu
sunda gönüllü olarak çalışmak 
üzere 1200 zencinin Amerika
dan hareket ettikleri haber 
alınmıştır. 

NEGÜSÜN SÖYLEVİ 
Paris 6 (Ö.R) - Dessieden 

bildiriliyor: Negüs buradaki 
süel mecliste önemli bir söylev 
vermiştir. Bütün cephelerdeki 
durumdan memnun kaldığını, 
müstevlilerin Habeşistanı eze
miyeceklerini, elemli şartlar 

içinde geçen 1935 yıhnın son 
günlerinde Habeş ulusunun 
kurtuluş mücadelesini sarsılmaz 
bir şekle koymağa muvaffak 
_olduğunu söylemiştir. 

Habeş ordu unun 
genel karargahı 

boınhardnnan ed i idi 
- BaştaraJı J i11d sar/ada -

devletlerin ve bilhassa ulus
lar sosyetesinin önemle na
zarı dikkati celbedilmiştir. 

1 O ÖLÜ 80 YARALI 
lstanbul 6 ( Özel ) - Dessie

den bildirıliyor : Şehrin bom
bardımanında maddiğ hasar 
henüz tesbit edilmiı değildir. 
Sivil ahaliden 1 O ölü ve 80 
ağır yaralı vardır. Veliahd As
fa Vossenin hastanede ziyaret 
ettiği yaralılar arasında Habeı 
ordusundaki muallim Belçika 
zabitlerinden bir mülizim de 
vardır. Veliahd kendisini ziya
retle derin teessürlerini ve 
sempatisini bildirmiştir. 

llalyan uçakları Ha
be,ıstanın önemll ••
hlrlerlnden biri olan 
Oondarı da bombardı· 
man elmltlerdlr. 

BfR ORDU 
KEŞFETMiŞLER 

lstanbul, 6 (Özel) - Mare
pl Badoglionun bugün Roma
da neşredilen resmiğ bildi-
riğinde Eritre eephesinde 
ltalyan - Habeş kuvvetleri 
arasında müsademelerio şid-
detlendiği bildiriliyor. Uçak
lar Gondar ile Deuie arasında 
ilerleyen bir Habeş ordusu ket· 
fetmişler, bombalar atmıılardır. 

Pekin, 6 (Ô.R) - Japon 
uç.aklan yeniden Pekin l\ze-
rinde dolaşmışlardır. Japonların 
timal Çin muhtariyetini kabul 
ettirmek için şiddete müracaat
larından korkulmaktadır. 

Dokuz istkişaf ve üç bom
bardıman uçağı öğleden sonra 
yeniden şar üstünde do.lq
mıılardır. 

Nankin, 6 (Ô.R) - General 
Çaog - Kai - Şek, suikasttan 
sonra istifa eden B. Van-Şing -
V ey yerine icra komiteai bat· 
kanlığına seçilmiştir. Ge
neral zaten süel itler komi
tesi baıkaaı ve bqkomutan 
idi. 

Pekin, 6 (A.A)-Çinin fima
liadeki iç villyetin muhtariye
tini tahakkuk ettirmek için 
faal bir rol oynamakta olan 
Japon generab Deihara'nın diln 
Nankin h6kümetine, Japonyayı 
ancak bu üç viliyetin muhtari
yet& tetmin edebilecegiai bil
dirmit olduğuna dair burada 
bir ıayia deYeran etmektedir. 
Şimaldeki baıhca Çin kuman
danı general Sung Ehehyua
na 'nın hareketi hakkında ma
lumat yoktur. Mumaileyhin 
dün birdenbire Pekinden hare
keti kendisinin Japon tazyiki
ne mukavemet etmek ümidin
den vazgeçmiı olduğu suretin
de tefsir edilmektedir. 

•••••••••••• 
Karıkoca 11-avga•ı 

Namazgihta Morahane soka
ğında oturan Ali oğlu Fevzi 
ile kansı Binnaz arasında ge
çimsizlik yüıiinden çıkan kavga 
ıoınıncla Fevzi, Binanı döjmiif 

Pekin 
•••••••• 

Korku içinde 
( Baş fara/ı Bırind say/ada ) 

keıif •e bombardıman uçak
larının şehir üzerindeki faali-
yetinden endişededir. Japon 
çevrenlerinde söylendiğine gö
re bu faaliyet general Sikyang 
kıtalarmın askerlikten tecrid 
edilmiş olan mıntakaya yak
laşmaları üzerine lüzum görü
len istikşafalr1 yapmaktan iba
rettir. 

JAPONYA YA KARŞI 
BiR iHTAR 

lstanbul 6 (Özel) - Tokyo
dan bildiriliyor: lngiliz dış iş-
leri bakam Bay Hoare ile 
Ameriknn dış bakanı B. Hul-
un dokuz devlet misakımn ib
Jaliııden doğabilecek tehlikele-
ri işaret eden sözleri. bura.la 
Japonyaya karşı yapılmış bır 

ihtar şeklinde telakki olu
nuyor . Japonya dış bakan-
lığı dokuz devlet muahedesini• 
bugünkü vaziyete uymadığı 
kanaahndadır. Aynı çavenlere 
göre, Şimaliğ Çindeki hadise
ler dahiliğdir. Şimaliğ Çinde 
Japon ordularının hareketi 
hakk1ndaki şayiaf ar ise yalan
dır. Bugünkü durum karşısında 
dokuz devlet muahedesini ileri 
sürmeğe hiç sebeb yoktur. 
Japonya, bitaraf mınlakada, 
muahedeler mucibince banşı 
ve sükunu temin iJe mükelJef 
bulunmaktadır. 

ÇIN ULUSLAR SOSYE
TESiNE BAŞVURDU 

lstanbul 6 (Özel) - Cenev• 
reden bildiriliyor: Çin hükumeti 
dokuz devlet misakının Japon. 
ya tarafından ihlal edilmiı ol
ması üzerine Uluslar sosyete
sine başYurmuştur. 

••• 
ltalyada 

Hayat gittikçe 
ağırlaşıyor 

ltalyada ekmeğin kilosu 40 
domuz eti 200, koyun eti 150, 
dana eti 100 kuruşa çıkmıştır. 

Kral sarayında israfı yasak 
ederek günde iki türlü yemek 
verilmesini emretmiştir. Yeni 
sene zeriyatının çoğalması için 
askeri itçi bölükleri teşkil edil
miıtir. 

Bodapeıte, 3 (P.N) - Köy
lülerden Napoliye gelen 200 
kadar kadın askeri kumandan
hk dairesi önünde toplanarak 
Habeşistana giden kocalannın 

hayat ve ölümlerinden maliımat 
almadıklarinı söylemişlerdir. 

Kad1nlar zabıtaca dağıtılmıştır. 

lngiliz filosu 
Cebelüttank, 5 (A.A)- Ana 

vatan filosuna mensub harb 
kruvazörleri ile kruvazörler 
ve torpido muhripleri bu sabah 
ekzersiz yapmak üzere hare
ket etmişlerdir. Hood ve Re
nevn kruvazörleri Mader ada
unı ziyaret edecekler ve bu 
ayın on betinde Cebelüttanka 
gideceklerdir. 

Londra, S (A.A) - Cebe
lüttankta demirli bulunan in· 
gili:ı donanmasının en mühim. 
kısmı atlaı denizinde maneY
ralar yapmak üzere denize 
açalmııbr. S6ylendiğine göre 
bu hareketin hiç bir siyasal 
ehemmiyeti yoktur. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miiflia Aksekili Mustafa Nuri 
iflas idaresinden: 

Mustafa Nuriye ait muhtelif 
cins ve kıymetli manifatura eş
yası 11-12-935 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat 14ten 
itibaren lzmirde küçük kuzu 
oğlu hanında sahlacaktır. Para 
peşindir. 

Bu arttırmada muhammen 
kıymeti "muhtelif kıymettir" 
bulmıyanlar ikinci arttırmaya 

bırakılacaktır. 
Taliplerin tayin edilen gün 

ve saatta mahallinde hazır bu
lunmalar ilin olunur. 

3937 (3S64ı 
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Yazan : Oskar Vavlt 
Tıirkreye revıren : ·fi. Slikyman 
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J 
gözlerini kaldırınca kıymetli 
yakutu solmuş menekşelerin 
liatlinde buldu. 

1 
Delikanlı "beni takdir et• 

meğe başhyorlar" diye bağırdı 
~Bu yakut büytik bir takdir
kir tarafından geliyor. Şimdi 

Gilne, doğunca nehir boyu
aa gidip yıkandı, kiprü üze
rinden geçen kutlar 111ebhuı 
filoıofu .. dikkate tayan bidiae 
dedi. "Kışın bir kırlangıç!" v: 
bu huıuıta yerli gazeteye uzun 
boylu yazalar yazdı. Herkes 
bundan bahsetti, çünkü bu 
makale herkesin anlayamaya
cağı kelimelerle dolu idi. 

Kırlangıç "bu akıam ben • 
Mısıra gidiJOrum,. dedi ve bu 
tasavvur 01n1 keyiflendirdi. 
Biltiin ~mu111iğ abideleri ziya
ret etb ve kilisenin yüksek 
can kulesi üstünde uzun müd
det durakladı. Her geçtiği 
1erde kutlar cıvıldıyor ve "ne 
ıarif • ne kibar yabancı!" di- 1 

yorlardı. O bu sözlerden çok 
..... ~ AJ doiunca bahtiyar 

· prenıın y-.. ıeldi. .. u __ hi b. . nuaıra 
.. ~ ırhsıparipn yok mu?" dedi, 

n emen ıicliyonna.,. 
Prena "k&ç&k kırlaagıç, kü

ı&k. kırlangaç bir ıece daha 
benimle lr•lmmu m1S1D?" dedi. 
Kırlangıç .. beni M .. arda bekli
yorlar" cevabım •erdi. "Y ann 
arkaclqlanm ikin . 1 
1 cı şe i-
eye varac•klar. Su aygın 
ırada k&llllf)ana ara9111da 
yatar, ve memnun ma-

:~::anitten büyük bir taht 
ot111'1Daıtur. Bltün ge• 

:k haJretle Jıldıtlara bakar ve 
. er yaldızı parlayınca bir ıe

vınç avazı çıkarır ve ondan 
sonra sükuta dalar. Ôileyin 
lan arala-•a . k . . •eldre .. w r su ı~e ıçın 
z- _ ınerlCU'. Gözleri mavi 

1 ~de benzer ve gümbürtü
:~ şelilelerin gürültüsünü 

~~ 1 
Prens " Kilçük Kırlangıç 

~iiç&k kı~langıç, uqkta, tehi: 1 
rın çok uzak bir yeriatle ga
Jet fakir bir yerde genç bir 

:ı:- giriyorum. Kiğıtlarla ı 
~ . masan111 üstüne eğil-

IDlftir. Yanı batında bir 
ku~~ın içinde solma, bir me-
ne~ de111 ti s; la e •ar. yab saç-
• " c:lalplaıuyor, dadaldan nar 

ç~çeği kırmızıhğında olup bir 
;~ dalgın siyah ghe malik. 
.•~atro m&clftrü için bir piyai 

b~tirm•e çahfayor. Likin so
ugun çok fazla şidd~ti yazma
sına mani oluyor. Ocak qga
ra•Dda atq olmadaiı pi aç
lık ela kendisini bayıltacak de
receye gehaİftir. ,, dedi. Ger
çekten iyi kalp sahibi olan 
kırlangıç "' bir gece daha se-

. ninle kalacağım " dedi. " Ona 
~ıka bir yakat gltlNceluai
Y•m? " Prens " Yazık! Artık 
.!•kutum kalmada " dedi, 
N kala kal& iki gözlim kaİdı. 

adir gök yakuttan yapılnuı 
o~n bu gözler bUDdaa bia se-
8.e . evvel Hindistandan geti
ralmııti Bunlarda b' • . . ••-. n ınamı su.: 
ona götür. O bunu kuyumcuya 
&atacak ve baaaala yiyecek •e. 
ıatnacak fey atın alarak ese
rini ikmal ecleeek.,. 

Kırlangıç "se•gili prens ben 
~unu yapamam.. dedi ve ağ· 
amağa bqladı. 

k Prens "kırlangıç, kırlangıç, 
~çilk kırlangıç, sana emretti

iim teyi yap,, dedi. 
Kırlangıç prenan g6zünii 

ipti ve •ektepliaia kulllbeaine 
dojru uçta. 

_Odasına girmek kolaydı,çün
ku çabda bir delik vardı.Oda
!~ ahldı.Delikanh y6z&n6 elleri 
ıçıne o derece a-ömmlftl ki 
kutm kanat -.iai ititmedi: ve 

artık piyesimi bitirebilirim.,, 
Genç adam pek mes'ut gö

rünüyordu. 
Ertesi gln ldiçiik kırlanğıç 

limana kadar uçtu. Büyük bir 
geminin direğine kondu ve ge· 
micilerin anbardan iri &andık
Jan çıkan§larmı seyretti. Her 
sand:ğın çıkışında " hiisaa 1 " 
diye bağınyorlardı. Kırlangıç 
" ben Mısıra gidiyorum t ,, di• 
ye bağırdı, lakin buna kulak 
asan olmadı, o da ay çıkınca 

bahtiyar prensin yanına avdet 
etti. 

Kırlangıç " sana allahaısmar
ladık demeğe geldim " dedi. 
Prens " kırlangıç, kırlangıç, 
küçük kırlangıç bir gece daha 
benimle beraber kalmazmısm?., 
ricasanda bulundu. 

Kırlangıç • kış geldi, buılu 
kar nerede ise burayada gele
cek " cevabını verdi. " Mı-
sırda güneş ye,il hurma 
ağaçlan üzerinde insana 
uıtacak derecede hararetli ol
duğu ıibi timsahlarda batak
lıklar içinde tenbel tenbel on• 
lan temaşa ederler. Aşinalarım 
(Balebek) mabedinde yuva ya
pıyor ve penbe gü•ercinler 
dem çekerek onları seyredi
yorlar. Sevgili prens, seni terk 
etmek )Azım, lakin seni hiç bir 
zaman unutmayacağım, ve ge
lecek lialiar sana feda ettik
Jerinin yerine geçmek üıere 
iki güzel mücevher getirece
ğim. Yakut kırmızı bir gülden 
daha kırmızı renkte olacak ve 
gök yakutun denir; kadar mavi , 
bir rengi balunacakbr.,, 

Bahtiyar prens "aşağıda, 
meydanda küçük bir kibritçi 
var. Kibritlerini çaya düşürdü, 
şayet eve paruısgelirte babası 
'"ıu dövecek ve bu sebepten 
çocukcağız ağlamağa müheyya 
bir haldedir.Zavalhnan ayağında 
ne çorap var, ne de pabuç, 
kBç&cOk baıı da çıplak. Benim 
.Sbür giSzOmli çıkar, ona ver, bu 
suretle babasının dayağından 

kurtulmut olur," 
Karlanııç .,,ir gece dalıa ae

ainle kalacağım" dedi. "Likin 
gldbal oyamam, ç&nldi o za
man bllsbatin kir kaJacabın." 

Prens "lurlanıaç, larlaagıç, 
küçük kırlangıç sana emretti
ğim şeyi yap., dedi. 

Kırlangıç emir mucibince 
prensin. abur gödinil de ~yarak 

· havılandı. Kti~tlk ' kibritçinin 
yanı 'bat10a iiaer~k eilücevbe
ratı avucunun içine diipdü. 
Küçük kız "ne ~.zel 'cam par· 
çual., diye . t..pCli; ve ;ile 
güle evine dofru koıtu. 

Kiiç&k kırlangıç tekrar pi'en• 
ain yanına getdi. •Şimdi arlı~ 
madamlri o g6zdeu de ma~ 
oldun, ben de ıenin yanından. • 
biç ayri.lmıyacağnn." dedl •e J 
Prensin ayajl ucuada uykuya 
daldı. 

Ertesi gün Rrenıin ommuna 
kondu ona garibelerle dolu 
memleketlerde gördüklerini an
latmağa baflach. Ona Nil kıyı
sında dizilerle sıralanan ve ga
salarile albn balık avlayan kı
zJ leyleklerden bahaetti; Dün
ya kadar ea"ki olup çölde ya
pyan ve dlinyada olup biten 
feylerin hepsini bilen aefenksi 
anlattı; develerinin yanında ağır 
aiır yürüyüp ellerinin içinde 

elmas kehribarlar tqıyan tacir
leri hiklye ettti; Bir abanoa 
kadar siyah renkte olup 
iri bir billor parçuuaa ta
pan ay dağlannın kralım 
nakletti; bir hurma ağacınm 
kütüğünde uyuyan ve yirmi 
papas tarafından balla birek
lerle beslenen yetil bir yılan
dan; bilylk bir gll &zerinde 
genit ve düz yapraklar llatiia
de dolapn ve kelebeklerle 
daimiğ bir harb içinde balu
naa clcelerden bahsetti. 

Prens bunlan lezzetle dinle
dikten sonra "sevrili klçilk 
kırlangıç, sen bana harikalar
dan bahsediyorsun, likin dün-
yada en harikalı fey insaalann 
çektiği ızhrablardır. (Sefalet) 
den daha büyük bir ıır yok
tur. Küçük k1rlangıç şehrin 
üzerinden uç ve gördüğünü 
bana söyle" dedi. 

Küçtik karlangıç biyük şeh
rin liatBnde uçta, dilenciler 
parmaklıklara oturdukları hal
de zenginlerin kqaneler içiade 
zevk ve aafaya daldıklannı 
girdli. Karanhk dar sokaldar-

1 
dan geçti, bu sokaklara dal
gın ve perif&D nazarlarla 

ebakan aç çocuklann kireç si
malarmı miphec:le etti. Bir köp-
rünün kemeri albnda ınnmak 
derdile iki kilçllk çocuk birbirine 
sarmaşmış olduğu halde yah
yorlarcb. " karnımız çok aç! ,, 
diyorlardı. Öteden be"kçi "ora
da ne duruyorsunuz?,. diye ba
ğırınca zavalWar yağmur altın
da serseriyane kaçıımağa baş· 
ladılar. 

Kırlangıç bunlan temaf&dan 
sonra prensin yuma döadii ve 
gördüklerini kendiain~ aalatb. 
Prens "beaim Oserimde altm 
yaldızlar var., sen onları yaprak 
yaprak kaldıracak ve benim 
fakirlerime -.ereceksin; sağ 

olanlar altının kendilerini dai
ma mesud edeceği itikadında
dırlar.,, 

Kırlangıç bu ince yaldızı 
safha safha, bahtiyar prenı 
bulanık ve boz bir renk 
alıncaya kadar s&kdii, çıkardı. 
Biylece onlan fakirlere götür
dli, bunlara nail olan çocukla
nn aimalan pembeleşiyor ve 

sokaklarda gillftlp oynqayor
larcla. "Şimdi arbk ekmek bul
duk!,, diye bağntıyorlardı. 

Çok geçmeden kar mevsimi 
geldi. Karlarla beraber soğuk· 
lar da batladı. Sokaklar gümü
şü andmyor, o kadar parhyor, 
•tık saçıyorlardı geyik boynuzu 
kadar uzun buz parçaları sa
çakların boyunca asılıyor, her
kes kürklerine 1arılı olarak çı
kıyor, küçük çocuklar batlarına 
kırmızı bereler g"eçirerek buz 
!izerinde kayıyorlardı. 
' Zavallı kırlangıç gittikçe üıü
meğe baıladı, likin bu soğuk 
ylzlnden daha ziyade Gıilmeğe 
bqladığı için Prensi terk et
mek istemiyordu. Girmediği 
zaman ekmekçinin kap111 ln&n· 
de ekmek ufaklan tophyor, 
kanatlarım çarparak ısınmağa 
çalaşıyordu. 

Likin nihayet anladı ki iSl6-
mil yaklaşmıfb. Bir defa daha 
zorla prensin omuzuna kadar 
uça~k kuvvet buldu. •Allaha 
ısmarladık sevgili prens, elini 
6pmeklifime müsaade eder
misin?.. Diye manldandı. 

Prens cevab olarak •küçük 
karlangıç en nihayet Mısıra 
gideceksin diye memnunum. 
Burada çok kaldın. Lllrin beni 
bir kerrecik dudaklanmdan 
öpmelisin, çinki seni seviyo
yorum" dedi. 

Kırlangıç "Mısıra gitmiyo
rum,, dedi, "Ben ecelin evine 
gidiyorum. Ölüm uy"unun 
kardeşidi, değil mi?" 

Kırlangıç bahtiyar prensi 

Dünya, günün en son 
rini bekliyor. Herkes 
başında uzaklardan 
haberleri bekliyor 

haberle-
makine 
gelecek 

4.936 Modeli 

TELEFUNKEN 

....... 7 

duclaldanndan iptü 'ie 6la 
olarak ayakları ucuna düttü. 

Bu dakikada birtey kanlmat 
gibi, heykelin içinde garib bir 
çabrdı oldu. Hidise kurtun 
yüreğin apafikire iki parça 
olmasından ibaretti. O hiç fÜp
besiz kaıkab donmuş bulu
nuyordu. 

Ertesi sabah belediye reisi 
erkenden azalarla birlikte 
meydanda geziniyordu. Slita
nan yanından ğeçerlerken he1-
kele bakhlar. Reis " Yarabbi, 
prensin çehresi ne kadar mah
zun! ,, dedi. Hervakıt reialeri
nin sözlerini tasdika aht••ı 
olan iza " hakikatan ne ka
dar da hüzünlü! " dediler; ve 
heykeli muayene için yakan 
çıktılar. 

Reis "yakutlar kılıçtan cl&t· 
mllf, giSzleri ortadan kayboı.... 
üstünde yaldızdan eaer k.ı..a
mlf,. dedi. Artık dileaciclen 
biraz fazla farkı ya var, ya 
yok!" 

Azalar hep bir ağızdan •cli
lenciden biraz farkhl,. decW.. 
Reis: 

"Bundan başka ayaldamua 
ucunda bir de ölü kut var 1 • 
di1e a6zine de•am etti. •Ha
kikaten kutlara burada ilmek 
yasakbr diye resmen ilin et
mek llzımgelecek.,. Belediye 
kitibi bu gezide telkini derhal 
not etti. 
Çok geçmeden bahtiyar prea• 

sin heykelini yıktılar. Üniver
sitenin sanayi aefise profellrl 

( lüt/tn f"ÜİllİZ ) 

Radyosuna sahip olanlar e~ yeni haberleri, 
en t~miz ve ·en püMsüz olarak alırlar. Siz de her halde bir 
Radyoya ·sahip olunuz ve 1936 modeli · 

TELEl=UNICEN 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten soııra ahenkli neşriyatına 
herhalde hayran olacaksınız. -Bourla Biraderler ve Şsı Gazi Bulvan - lzmir 



aSahlla a 

"Madam ki arhk güzelliğini 
kaybetti, bir faydası da kal
mamış demektir " hükmünü 

'verdi. 
Biraz sonra bir fınnın içinde 

heykeli erittiler, reis te ma-
deni ne yapmak lazıgel-
diğini kararlaştırmak üzere 
azalarla istişare etti. Ve 
.. tabii, başka bir heykel yap-
malıyız. Bu heykel de benim 
heykelim olacak ,, fikrim orta
ya ath. Aıanın her biri " be
nim heykelim ,, dediler ve mü
nakaşaya haşladılar. Sonuncu 
defa onlardan bahsedildiğini 
işttiğim zaman hala münakaşa
da devam ediyorlardı. 

Dökümhanenin ışçı başısı 

" ne garip şey ! ,, dedi. 11 Bu 
kırık kurşun yürek fırmda eri
mek istemiyor. Onu atmalı. ,, 
işçiler onu ölü kuşun yattığı 

bir yığın toz üzerine ativer
diler. 

Cenabı hak meleklerinden 
birine •• Bana şehrin en kıy
metli iki şeyini getirin ,, dedi; 
melek ona kurşun yürekle öli.i 
kuşu getirdi. 

T anri taala " sen pek doğru 
intibah ettin, çünkü benim cen
net bahçemde bu küçük kuş 
ilelebet ötecek ve benim sea
det ve refahla dolu ülkemde 
bahtiyar Prens bana her zaman 
hamdü sena edecek? 

Dedi. 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: Ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram'\"lly cad
desi No. 596 Tel. 2545 

lzmlr beledlyealnden: 
- Hava gazı fenerlerinde 

kullanılmak üzere muhtelif 
numarada on bir bin adet hava 
gazı amyandı başsekreter1ikte
ki şartname veçhıle 13/12/935 
Cuma günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Umumi bedeli muhammeni 
bin yedi yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruştur. iştirak için yüz 
otuz dört liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

26-29-3-7 3828 (3516) 

mr2Jl.ii22Ya7J2Jd 1 
Kiralık yalı 

Güzelyahde 1056 ' No.lyah 
uygun fiatle kiralıktır. ıkinci 

~ belediye caddesinde 37 nu- ~ 
~ m:ırada sabuncu Asıma mü- ~ 

racaat. ~ 
N ~ 
~ (3530) 5-15 ~ 
ı,;rzr/7777/ L/:ZY)l{/L .. U/////////LJ 

Müzayede ile 
fevkalade satış 
-8 kinmıuevel pazar günü 

sabahleyin saat 10 da Kuşı

yaka Kemalpaşa caddesi 
Yeni Banka sokağında 11 No. 
hanede maruf tüccarlardan 
bakırcı bay hafız Mehmede aid 
fevkalade zarif 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 
karyola ve somyesi, masif ce
vizden mamul lüks ve nadide 

kabartma büfe, kare ve müs
tatil yemek masaları, iskemle
ler, gayet şık bronz manga,, 
hasır takımı yağlı boya tablo
lar, Japon masası, lüks kadi-

feli kanepe takımları, dıvar 
saati, cevizden mamul zarif ve 

nadide kabine, madeniğ yeşil 
mermerli orta masası, yeni bir 
halde halis Rus semaveri, ma-
deniğ saat ve şamdanlıkfarı, 

Avrupa mamulatından kamış 
k:ınepe takımı, Jüks dıvar ay
naları, nadide işlemeli perde
ler ve keten estorlar, elektrik 
ve porslen abajurları, emsali 
görülmemiş Çin ve Japon va
zolara 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 mamfılatından hasırlı 
ve tablalı iskemleler, şemsiye· 
lik, Hereke mamulatından 30 
arşın murabbamda bir aded 
halı ve Isparta, Gördös halıla
rile bir çift Sivas yol halısı ve 

seccadeleri vesair birçok eş
yayi nefise müzayede suretile 
satılacaktır. Satış peşindir. 
Fırsata kaçırmayınız. 

Türk müzayede salonu 
Müdüriyeti 

Telefon No: 27?8 
2-2 (3559) 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamhğını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz Paltoluklar 
Kışlık Lüks Paltoiu~lar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı l .. td. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

YENi ASIR 

• :-cr·ı r "'-

Sobaları b l z için halis 
·~o~iiiid~k·k;rlıie·mad~~·kamü;ür 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokakNo.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

Türkiye 
Hal!<ının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

1 
daima en 

:mükemmel diş_ . . . . . . 
E macunudur ~ . . . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsaUerine nisbeten 

bol • ışıkh az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Itlehmet Tevfik 
Elektrik, telefon 

Ve Siemens 
ve malzemeleri deposa 
fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 
Tel. 3332 

Seferihisar Malmüdürlüğünden 
Mevkii Cinsi Hektar Metre M. Muhammen Sıra· 

Kıymeti No. 
Çolak Ibrahim Arsa 289 30 00 39 

" " " 544 40 00 40 
" ... ... 367 20 00 41 
" " " 286 25 ()() 42 
" u " 460 40 00 45 
" .. " 480 50 00 46 
" il il 624 60 00 47 
u il " 498 50 00 48 
" " u 390 40 00 49 
" " " 390 30 00 50 

Hereke köyü Tarla 1 S 00 78 
" il .. 8000 20 00 79 
" " u 3 7 5 00 80 

Zümrüt, Damlası 
............................ e:m .. ıEJ·ırm 

Eczacı Kemal Aktaş 

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

ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 

son eserı ... 

Daima Sabit Daima Tabii 

J uvantin ~aç Boyaları 
İNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. su Nav'i Depozitosu 

T. L. 
288 Hasan Hoca M. Bakır bedesteni 39 Mağaza 160 
331 Bayraklı Karyesi Bülbül sokağı 14 ev 80 
702 Hatuniye M. DelJalbaşı ,, 2 evin 320-640 sehmi 600 
702/l ,, ,, ,, 4 evin 320-640 ,, 600 
70212 ,, ,, ,, 6 evin 320-640 ,, 600 
925 Köprü M. 11 Karantina,, tramvay 600 292 M. M. arsa 350 

caddesi Köprü iskelesi 14ada 4-5 
çıkmazı 791 Parsel 26-37 

984 Köprü M. "Karantina,, tramvay 600 219,SO M. M. arsa 300 

caddesi "ada 791 Parsel 39,, 
1067 Toraman M. bırinci Asmalı 

Mescit sokağı 
14 evin 6 hissede 4 H. 110 

1071 Sdimiye M. Tire kapısı S. 13 E. 15. Y. ev 25 
1086 Bornova nahiyesi Salhane - Kum 28-30 5051 M. M. arsa 260 

Kahve mevkii 

1087 Reşadiye M. tramvay caddesi 1150/2 688,80 M.M. arsa 700 

1088 ,, ,, " 115013 651,49 M.M. " 700 
11 

" '

1 

2 5000 62 50 81 Mevkii ve numaraları yukarıda yazıl emlakin 
" il u g 160 00 82 

peşin para il 
edilmek; üzere Yukarıda cınsı ve nevileri yazılı emvaUer mübadil rumların- satışları 10-12-935 Sah günü saat ONDA ihale 

dan metruk olup mülkiyetleri satılmak üzere 29 - 11 - 935 tari- açık artırmaya konulmuştur. 
hinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarı1mıştır. Ta- istekli olanların hizalarında yazllı pey akçelerini Veznemiz 
Jiplerin ihale günü olan 13 - 12 - 935 tarihinde Seferihisar Mal-
müdürlük riyasetinde toplanacak komisyonda hazır bulunmaları yatırarak artırmasına girmeleri lazımdır. 
ilan olunur. 3934 ( 3565 ) · ' 4-7-10 3872 (3545) 



7 Kanunuevvel eas 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers- Rot
terclam - Amsterdam ve Ham~ 
burg limaalan için yük ala· 
cakttr. 

HERMES Tapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
k ünü tahliye ettikten sonra 
Burgas - Varna ve Köstence 
limanları için yük alacakbr. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers· Rotterdam-Ams 
~e~dam ve Hamburg limanlan 
ıçm yük alacakhr. . 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü limanı

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

ERLAND mot·· ·· 14 b' · . oru ırıncı 

kanunda beklenmekte olu 
yükünü tahliye ettikten sonr: 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

YENi A81R 

N. V. Oliver Ve Şü. 
W. F. H. Van Der LIMITET 

Zee & Co. vapur Acentesi 
MACEDONIA vapuru ha- CENDELI HAN BıRiNCi 

len limanımızda olup Anvers, KORDON TEL. 2443 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· THE ELLERMAN LINES L TD. 
men için yük almaktadır. Londra•Hull hattı 

ISERLOHN vapuru 9 birinci BULGARIAN vapuru t ilk 
kinunda bekleniyor. 13 birinci klnunda gelip 2 iik klnuna 
kanuna kadar Anvers, Rotter- kadar Londra ve Hull için yük 
dam, Hamburg ve Bremen için alacaktır. 
yük alacaktır. GRODNO vapuru 20 ilk 

"AKKA " vapuru : 23 Bci. kanunda Londra, Hull ve An-
kanunda bekleniyor, 26 Bci. verateo tabliye edip ayni za· 
kanuna kadar Anvers, Rotter- manda Londra ve Hull için 

yük alacaktır. 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI 

American Export Lines ROUMELIAN vapuru 1 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse-

RXCHANGE vapuru: 20 dan gelip tahliyede buluna-
8 ci. Kanunda bekleniyor, cakhr. · 
Norfoulk ve Nevyork için yilk FLAMINIAN vapuru 23 ilk 
alacaktır. kinunda Liverpool ve Svanse-
EXİLONA vapuru: 26 Bci dan gelip tahliyede buluna-

Kanunda bekleniyor, Boston caktır. 
ve Nevyork için yük alacakhr. DUTCHE LEV AT LIN 

EXARCH vapuru 12 birinci . MILOS vapuru 16 ilk ki-
kanunda bekleniyor. Boston, nuoda Hamburg .ve Bremen-
Norfolk ve Nevyork için yük den geJip tahliyede bulunacaktır 
alacaktır. NOT : Vürut tarihleri; va-

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Sokak 

Ti. 3778 

Şube= 
Ankara 

AnafartaJar Caddesi 

Kınacı Han 
Na. S 

Tel. 1426 

D 

HUlôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

;SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
PELEŞ vapuru 18 b" · · 

EXAMELIA 7 b purların isimleri ve navlun üc-
vapuru 1 i- retlerinin değişikliklerinden me 

rinci kanunda bekleniyor. Nev- suliyet kabul edilmez. 

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

k - ırıncı 
anunda gelip 19 b' · . ka lrlDCl a-

nunda Malta, Cenc;va, Marsilya 
ve ~arseJonaya hareket ede-
cekbr.. yolcu •e yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

b. °!'OXOHASHI vapuru 14 
ırıncı kin d s· h un a ıngapor ,Şang-
ay, Kobe M .. 0 k Y okoha , 1· OJı, sa a ve 
ı k 

ma ımanları için yük 
a aca tır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunJardaki değişiklikl d 
acent . , er en 

emız mes uJiyet kabuJ et
mez. 

d Fazla tafsilat için ikind K 
onda T ahuıil ve T ahJi . or· 

arıcasında 72_
4 

ye bınası 
FRA TELLi S n~marada 

perco vapu 
talığına m.. r acen-

uracaat edilin . . 
olunur. csı rıca 

york için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
" TROYBURG " vapuru 4 

Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvcrs, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

Johnston W arren Lineı 
Liverpool 

• JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anvcrsten yük çıkanp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacakbr. 

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

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

~ Telefon: 2004-2005-2663 
Birioci Kordon Telefon No. 

2007 ·2008 . 

~~!~~~m~~miryollarınd:> n : 
edilen yüz .. ıstasyonunda yıllık kirası yirmi lira tahmin 
pazart . ~ç-metre murabbamdaki arazimizi 23-12-935 tarihinde 

esı gunu saat b 
açık arttırm .1 k' on eşte lzmir yedinci itletme komisyonunca 

1 t kl" a ı e ıraya verilecektir. 
s e der üç - k 

kasasına y t yukz uruş muvakkat teminatlannı lzmir istasyon 
a arara m k b T d meğe kan ~ . u a ı ın e alacaklan makbuz ve işe gir-

ve saatt ~n 1 ınanı bulunmadığına dair beyanname ile ayni gün 
B . a . asmahane komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

u ışe aıt şartname Bo .. no M . li . ·ı . l tm . k 1 rniode . • va ersın gışesı e ıı e e a e-
- parasız verılmektedir. 7-10 3933 (3566) 

10.12.1935 Tarihind 't'b · · . • hatta ü . d en ı ı aren yenı bır ış ara kadar Aydın 
zcrın e yapılacak t k 1 ı· . b h por a a , ımon ve turunç naklıyahnda 

e er ton kilometre b 5 25 
yonJard 

1 
b' . atana · kuruş alınacaktır. Tafsilat istas-

- a~ a ma ılır. 7-10-12 3918 (3563) 
lzmır·Alsan k Ş h" dl lan aş - d ca e ı er Yadigar sokağında kain numara-

8 İnc'ı a~ıl a yazılı depolar, 23-12-935 saa~ onbeşte lz.mir·Alsancak 
ış etme ko · d kiray .

1 
mısyonun a açık artırma usulü ile ayn ayrı 

a verı ecektır. 
isteklilerin aş w d .. . . 

verm 1 • • agı. a gosterılen mıktarda muvakkat teminat 
e erı ve ışe gırme - k . w ·ı . b 1 d w • h ge anunıg manı en u unma ıgına dau 

eyannamelerle ko · · ı•w. .. 
Ş t 

mısyon reıs ıgme muracaatları lazımdır. 
ar nameler Alsa kt k . N M nca a omısyondan parasız almır. 

o. uhamme.n ~ira bedeli Muvakkat teminat kira müddeti 
18 Lıra K. Lira K. 

400 senelik 30 
20 200 Bir sene 

" " l3 A deniz tarafı 200 ayİ~k 1;~ "13-5-36,, e kadar 
7-10 3920 (3561) 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşt ·ı · . . • ra ~ h _ . erı erımızın Kars sütlerine gösterdikleri 
g et uzerıne bu defa d K .. t f b .k f• geçnı. h r a ars su a rı asının dtreden 

M ıhş a 19 ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 
u terem ın .. t ·1 • • • · b. w uş enıerımızın sütlerden memnun olduklan 

gı ı yaglarımızda d ~ k l kl .. . . T 0 a memnun a aca an şuphesızdır. 

~~tan ve perakende satış yerleri: 
Hukumct kar d S . . . ve 14 şısın a evmı pastahanesı, Şekercılerde 12 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımııı, birinci 
kalite çamaıtr ve badana 
çividini, Göztepc papatya 
çiçeğini. İspartanıo öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı sahcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanmmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy 'Cliş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rasbk ile (Nermin) saç boyalannı ·bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larmın genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Tele fon : 3882 

Maliye Vekaletinden 
Eski Gümüş Mecidiye ve Aksamınm 1 şubat 1936 tarihinden 

itibaren her hangi bir kıymetl.e mübadele vasıtası olarak kulla
mlımyacağı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da ta
kibat yapılacağı 2257 No. lu kanun mucibince ilan edilmişti. 

Müddetin hitamına az bir z~an kalmış olmasına mebni hal
kımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi 
borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilin olunan fiatlar üzerin• 
den tebdil ettirilmek için oıalsandıklarına müracaat etmeleri 
tekrar ilin olunur. 3876 ( 3541 ) 3-5-7 

lzmir Liman işleri Genel Di
rektörlüğünden; 

1936 yıh başından 31 mayıs 1937 tarihine değin olan müddet 
içinde Alsancak iskelesinde vagonlardan gimilere yüklenecek 
biumum eşyanm ton besabile yükleme işi 18·12-935 çarşamba 
günü saat üçe kadar eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltmeğe gire-
ceklerin 225 lira dopozito parasile birlikte idaremize gelmeleri 
bildirilir. 

1936 yılı başından 31 mayıs 1937 tarihine değin gemilerden 
lzmire denizden gelecek ve mavnalara boşaltılması eşyanın güm
rük nhtımmın saçak albna ve Dolmada gümrük ambarı yapılan 
hangarlara çıkanlması işi 18-12-935 çarşamba günü saat 10 a 
kadar eksiltmeğe kdiıulmuştur. Eksiltmeğe girecek olanların 250 
lira depozito paralarile birlikte idaremize gelmeleri bildirilir. 

7-10 3912 (3562) 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren bamızı belvin itrahıoa muvaf~ 

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarma karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Sahife• 

ve yatak odalarınızı Haraççı 

süsleyiniz ••• mohilyelerile 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve fÖh. etini mu· 

hafaıa eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kartaramdır. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin serilir. 

ÇUnld : Lezzeti hoıtur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakJan kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş-

farına tavsiye ederler. 

G 1 p 
Baş ağnsı, dış ağnsı. Nevralji, vücut kmkhklarma 
Tek bir kaşe ALGOPAN alacaksınız ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

şıra 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. 

il eczanesi 
iİll a Hüküme~ 
~ cadduı 

), .Bu __ yağ başka yerde sablmM 



Bahlleto 9ENI ABIR 7 Kanunuevvel , ... 

• 
• 1 

Avam kamarasındaki önemli söyle 
lngiliz dış işleri bakanı Mussoliniye hitap ediyor 
''Hain maksatların 
Şüphesini akılları 

bizi ul~lar sosyetesine müzaherete sevkettiği 
an sil · n r •. ,, Barış, yine barış ve daima banş 

Dünya matbuah Sir Samuel Hoare'ın söylevini önemle tefsir etmektedir 

Londra, 6 (Ô.R) - Dışiş
leri bakanı B. Samuel Hoare 
tarahndan Avam kamarasında 
1apıJan önemli diyevin en canla 
noktaları şunlardır: 

On sekizler komitesinin top
lantı tarihinin geri bırakılmış 
olması bu komite iyeleri ara-
81nda biç bir durum dciişikli
iine delalet etmez. Sadece 
'anş yoluyla bir anlaşmaya 
varmak için gayretleri son 

arzumuz ,oktur. 1taı,a
nın kuvveUI olmasını ve 
Halyen ulusunun lstedl-
11 tekilde kuvvetli bir 
fiUkOmeta maHk olması
nı hararetle isteriz. 
AUSTEN CHAMBERLAININ 

SÖZLERi 
Londra, 6 (Ô.R) - Avam 

kamarasındaki müzakere esna
smda eski dış işleri bakanı 
B. Austin Cbamberlain mü-

prensiplerine bağlılığını teyid 
etmekle beraber hem Habe
ıistana, lngiliz müzaberetinin 

Siı Samael lfoare 

ele anı•lual iltrilerill dlzeae 
bağlanmaachr. Yeni bir arnala 
ıal hukuk ı6z konusu olmak· 
tadır. Bileceğimiz nokta ıudur: 
ilk devrede ileri aürdljiim6z 
prensipleri terk mi edeceğiz, 

yoksa, Uluılar sosyetesinin ve 
ona da vanan bant aineminin 
daha kuv\fetJi olması için onu 
t~crübe mevkiine mi koyaca
ğız?., 

"Ru maksadla, Petrol am-

SON GÔROŞMELERIN 
GÜÇLOliO 

.. Timca" ıurUJnı kaydediyer 
ki dış bakanı ltalyan - Habe
şistan anlaşmazlığının barışçıl 
bir yolda halli için On Sekiz-
ler komitesi toplanmazdan önce 
yapılacak son görüşmelerin 
güçlüğünü gizlememiştir. ihti
maller belki çok cesaret ve• 
rici değiJdir. Sir Samuel Hoare 
Pariste belki de umutsuz bir 

bir hududu olduğunu unutma
ması İçin, hem de lngiliz hü
kumetine, B. Mussolininin ar
kasında yığınlanmış olan ltal
yan ulusunun birliğini gözden 
uzak tutmaması i~n gizlice 
verilmiş bir ihtarda bulunmuş
tur. Bu son nokta hakkmda 
B. Austin Chamberlain şöyle 

Romada11 bk manzara 
demiştir: bargosunun çabukca kabuliine işe savaşacakhr. Fakat bu yol-

.. B. Mussolini siyasal mesle- ıosyetedekı bütün uluslan kan• da teşebbüsün yapddığı doğ-
• ğinin her amndan daha kttv- dırmasını hllkumetten dilerim" ru<lur ya, demek ki barıı im-

vetli olarak şimdi ltalyayı tem- INGILIZ GAZETELERiNiN kanı vardır. Dünya kamoyu bu 
sil etmektedir. B.Mussolini ile TEFSiRLERi yolda herhangi bir fırsah ihmal 

Londtanın tayyarukn görünüşü 
haddine çıkarmak isteği röste- dahale ctmit ye B. Hoare'den ltalyan ulusu arasında ayrılık Londra, 6 (Ô.R) - Gaze•e- edecek devlet adamlannı ba-

rilm. t' B b lk' d .. 'd · gayrılık gözetmek onu• guru- ler Sir Saıııuel Hoare'un aöy~e- gw ı•lıyamaz. Fakut •orasını unut-lf ır. u e ı e umı sız sonra söz alarak arsıulusal y .. 

bir iştir. Belki de- her üç tara- aiyasal ufku gözden geçirmit· runa dokunmak ve Habet işin- vini eyi kar11lamakta ve her mamak gerektir ki bu iıde 
fın, yaa:i ltalyanın, Habefista· tir. Bu mldabalenin ltalyan • de makul bir tesviye içia ya- biri, kendi temaytilüne göre, Ulus~ar Sosyetesinin vereceği 

UI ı So t · · pılacak müracaata kulaklarını orada kendi tezini kuvvetlen- bükftm iki taraftan berbirinin 
mn ve us ar sye esınıo Habeı mcselea.ine aid olan 
amaçlarını uzlaştırmak imkin- kapatmak olur. diren deliller bulmaktadır. Bu- oyundan daha önemlidir. 

kısımdaki itidali çok göze iSTiKBAL iÇiN EN nunla beraber, Romadan aelen FRANSIZ GAZETELERi 
IU olacakbr. Bununla beraber • 
lagiliz hiikimeti sadece muha· çarpmıtbr, ESASLI MESELE haberler dolayısile bilyük bir NE DiYORLAR? 

lefet etmiyecek, On sekizler •••• ::~! .. ~!!~~~~!! .. ~:.~;.1 
•• ~~~~~ ••••••• ~.~~!!~~~.1 . .i.~!~ .. ~~ .. !~~.~~.!1.~~: ..... !~~!r.~!!~ .. ~?.~.~~.~~-~~-~~~!~.~~· .......... ~!~!!~.~ .. ~?.:~? .. : .. !~!!~~.!?!!. 

komitesinin toplantı tarihinden 
önce kalan kısa müddet içiBde 
bir sonuca varmak için gay
retlerini iki kat yapacaklar. 

Bundan sonra Sir Samuel 
Hoare B. MuHOlini ile yatan
daılarma hitab ederek demit
tir ki: 

" Hain maksaHarın bizi 
Uluslar Sos , eteelne mU
zeherete sevkeHlll fOb
heslnl aklllarından sll-
slnler : Böyle hiç bir sa-
111 yoktur. lngllterenln 
n.ı,ayı hakir dUfOrmek 
l•ledlilnl llklrlerlnd•n 
çıllareınlar. Biz ltalyayı 
kuvvetli ve .. relll gör
mek isteriz. Frenu,ıı 

tllllpchlil .,....... 1 ··tllll•lz 11.,.ıı..... zl-
hlnlerlnden •llslnler. 
Fransa ve ltalJ•J• en 
kuvv .. 111 dostlukla b•l
lanmı, görmek isteriz. 
Bu yll batında bu iki dev 
lel arasında yakınl•fma
Y• yardim elmlf olmak
la mutluruz. Nlhanet B. 
Mus .. llnlnln mevkllnl 
Nramall, Fatlzml harab 
ebn•k lstedlllmlz fUb
lteelnl ftlllrlerlnden ell
...... r. ltelyenın lç-1,ıe-

Mlld .... le'• • lllr 

Bugün Mussoli i söylev verecek 
lngiltere ve Fransanın vaziyetine göre ita) yanın 

Hareketini kati olara~ bildirece&i umuluyor 
ANLAŞMA OLMAZSA BERKffELER'ŞU>DETLE TATBiK EDILECEKll.RITALYA HAYALEKAPILMAMALIDIR 

·····························~··································································· . Roma, 6 (Ô.R) - Baıbakan kikiğ yeni olut iıte budur. lugiltereye atfedile~ gizli mak- renleri &zel olarak petrol am-
B. Mussolini yarın Saylavlar lngiliz dışiıleri bakanı lngi- sadlar ithamının liakkından bargosunun süel bir berkite 
OdasınJa önemli bir söylev liz hükümetinin siyasası tize- gelmiştir. ltalya ıahsiğ olarak olacağını ispata çalıprak bu 
verecektir. ~· Sam~el Ho~re'un rinde ısrar etmekle ber.aber B. Muasolini için -bundan daha biçim berkiteleri tatbik etmi-
~on ~eyan~tı!e .. lngdterenın ke- lngilterenin anlaşmazlığa ıon ziyade sevinilecek birıey ola- yeceklerini kat'i ıurette söz 
sm nıyetlerını ogrenen, Franıız çekmek için nasıl müda- maz. verdikten ıonra Fransa ve ln-
siyasa11nı da tanıyan B. Mus- b ı t k · t d .•. · k t .. 1 f ti b .. tü .. l .. k ·ı · b k 

1• • it 1 h k t' . k t'' a e e mc ıs e ıgmı neza e n orma on" u n guç u - gı terenm unu ortaya çı ara-so ınm a yanın are e ını a ı _ . . . . . 
olarak bildireceği umuluyor. ve ölçu ıJc anlatmııtır. lngıl- lerin ortadan kalkbğım ıanma- bileceklenne manmıyorlar. 

Paris 6 ( O.R ) _ Fr..a teren~ . ..ofikrince -~tdlar ~- mn Ju1it alaqğmı kay.ae- 'F~ 'Sir S?·nel. Hoare'an 
~enemeri B. M ıuliPiain ,.. ,.teamın. temeli blleld:if rek diyor ki: Re····a ..,.._ .a.leri ~ ld anlatma 
rmki .aöyWle yalnız büytlk bir harekettir. Bunun için la- mvau detiftirmesi güçtür. Şim- almazsa bergiteler btitün tid-
ltalyan değil, ayni zamanda sr\ltere yalnız baıına hare- diye kldar Roma petrol am- detle tatbik edilecektir. ltalya 
~ lietten salunmaktadu. Fran-.,=.,,=.k bir Ayrupalı ofmnını bargosunun tatbik edilebilece- hayale kapılmamalıdır. Bunun-
b ki k d. I B f sa ve dığer uluslarla bir- la b b s· S 1 H e eme te ır er. u sı ata 1 k b h 1 bul gw ini zannetmiyor, Çünki bütün era er ır amue oare 
layık olmak için barb teblüke- i te ir 8 yolu mağa çok uzlaııcı bir dil kullan• 
lerini Avrupa ufuklarından çabşacakbr. Fakat bu müzake- petrol çıkaran memleketlerin mıı ve Birgitelere sebeb 
uzaklaıtırmak gerektir. kerelerden sonuç çıkmuı için birbirine rakip kumpanyalan olan durumun ortadan kaJk-

Paria 6 ( Ö. R) _ Sir Sa- yapılacak ber teklifin hem satıılannı kesmeğe ruı ede- masmı lngilterenin çok istedi· 
muel Hoare'un söylevi dolayı· ltalya, hem Habeşistan, lıem bileceklerini ummayor.Bu reka- ğini s6ylemiştir. ltalyanın bun-
ıile .. T emps " diyor ki : B. Uluslar sosyetesi için ayni de• tiet ltalyaya yardım etmekte- dan iatifade ederek cıkmazdan 
Hoare sadece Ingiliz siyasuını recede kabule değeri olmalıdır. clir. ıerefi kınlmaksızın 

1 
çı\malita · 

en büyOk bir açıklıkla tarif ltalyaya yapılan hitabı tek- ltalyanlann fikrince ambar- çok b&ylk men'aab vardır. B. 
etmekle kalmamış ltalyaya ve rar ettikten ıonra .. Tem1>9" goya Cenevrede karar verilse Muaaolini ltunu yaparu bir 
B. Muuoliniye· . heyecan verici diyor ki: · · · bile tatbik edilebilecethMien de-.let adamı olclajana ·İspat 
bir WtalMla -bulunmUfhlr. Ha- Ba .aderle Sir SamuelHı.,. flplae edHrelidir. Roma 19•- eclecektir. 

bakanı Sir Samael Hoare'
alylevi blylk Britaayanın _.. 
latm• niyetlerini teyid etmiftir • 

.. Figaro " gazetesi etiydi' 
ki: .. lngilterenin tavn ve Sir 
Samuel Hoare'un nutku g&· 
teriyor ki tahmin ettiğımhı: 
fibi çıban açıfmıtbr Ye pn 
gittikçe daha derinden ifle
mektedir. Artık sadece Roma· 
dan bir karışıklık bekleniyor. • 

.. Petit Parisiyen " e g6re, 
Sir Samuel Hoare'un diyevi 
yarın ( hu gün ) açılacak 
görüşme için çok faydalıdır. 
F oreign Office başkanı B. 
Mussolioiye geniş bir dostluk 
işareti vermiştir. Roma buna 
cevab verecek mi? Her şey 
gösteriyor ki evet. Her halde 
B. Lavalin uzlaştırma işi çok 
kolaylaşmıştır.,, 

'
1Matin,, Akdenizden lngiliz 

gemiler:nin Atlantik denizine 
çıkarılması Sir Samuel Hoare' 
un B. Mussol ni ile görüşmesi 

ihtimali bakkmdaki haberler
den sonra bugün de lngitiz 
dışbakamnın B. Muasoliniye 
doğrudan doğruya samimiğ 
ve açık bir el uzatbğım 
yazıyor: 

ROMADAKI TEFSiRLER 
Roma 6 (Ô.R)- Sir Samuel 

Hoare'un nutku çok geç haber 
alındığından salibiyetli tefıir· 
lere yer açamamışbr. Bununla 
beraber iyi karşılanmış ve en· 
ıellerin aıılması hakkındaki 
dilekleri sened olarak kayde
dilmittir. Bilbaasa söylevin fU 
hkrası ilgi uyandırmışbr: .. He
pimiz birgel (müşterek) hare
keti gerekleftinn hidiaeleria 
durmuını dileriz. " Bunuula 
s: r Samuel Hoare her müzake
renin prh olmak üzere jJk ön• 
ce ıiel hareketlerin durmua 
lüzumunu ipret etmit bulun
maktadır. 
BERUN NASIL KARŞILADI? 

Berlin 6 ( Ô.R ) - Bu sa
bahki gazeteler Sir Samuel 
Hoare'nin nutkundan genif 
par~lar nakletmektedirler. Ga
zeteler nutku tefsirden aakm· 
makla beraber ıiiaaşetleriyle 
Berlinde bu a6yleve verilen 
&nemi göstermektedirler. 11Mor
gen Post" B. Hoarenin B.Maa
solini ile 6zel bir millikab ihti· 
malind~n bahsediyor. 

.. Kreuitz Zeitung,, daha zi· 
yade s6ylevin ıilablanma mese
lı.ilae ~ ............ 
nlfCW tli,_ iri: Bal'lf, e 
batıt ve daima harsı"' itt Sir 
Samuel Hoare'un ıöylHi bu 
idi. 

.. Boerşen Zeitung" un Lon
dra aytarı da B. Musaoliniye 
yapılan hitabı aöylevin en 
önemli kısmı sayıyor Gazete
ler nutkun arkasından resmii 
ilhamla yazıldığı belli olan 111 
mülahazayı yilritiiyorlar: .. Al
maaya F&hrerin 21 Mayıata 
Reicbatag' da vertliği aöylevde 
aöylediii prtlarla bir hava aa• 
bı .. zllk pakb yapmai• hor ... ,. 


