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Son konuşmalara rağmen lngiliz e fazla bir nikbinlikten sakınıyorlar 
B~rlin, 22 ( A.A ) -
Adısababa' dan Berli-
~~r Tageblat gazetesi
liın. Öğrendiğine göre, 
ı~hheşistana konan si
a ve mühimmat am· 

Tigrede llerl hareketine 
hazırlanıyorlar 

Asmara, 22 (A.A) - Tigre 
cephesinde sükunet vardır. İşçi 
ve istihkam bölükleri kervan 
geçidlerini araba ve otomobil 
yoluna çevirmekte ve yakında 
yapılacak ileri hareketin esas-

.. 

• 

45 b;n Habeşın Somaliye 
girdiklerine da.r Adis Ababa
dan veri.e n haberler ya : andır. 
Bunun ya~an o. ·!uğuna en gü
ze\ delil Dagereginın zapted ıl 
mış o'masıdır. 

H ab e-;lstan cev p 
Veriyor 

Londra, 22 (A.A) - 1-Ir be-

usullere devam ed ı lecek olursa 
Habeş hükumeti kendi asker
lerinin de ıtalyanlara karşı 

ayni vasıtaları kullanmalarına 

maııi olamıyacaktır. 

Istanbul, 22 (Telefonla) -
Habeşistanın şimal ve cenup 
cephelerindeki harekat hak
kında Adis - Ababadan gelen 

Ortıe>a/ de IJ0110. f!C'lCJ'll 5 ,ılı ı ve Jtawanlaıa tcs"m 

Siiveyşle bir ita/yatı denizaltı gemisi bir lııl[il.iz kru .. azöriitıii seldmllvor 
Paris. 22 (Ö.R) - "Echo de masi sayesinde mümkü oldu- kabul ediliyor. Bununla beraber 

Pari,, nin Londra aytarı bildi- ğunu tasdik ederek bu usulün nispi nikbinliği teyit eden iki 
riyor: Cenevre metüdlerinden üstün amil vardır: Birincisi 8. Bald vi-

Lodra, Paris, Roma arasin- çıkmakta olduğunu görmekte- nin söylevinden sonra lngilte-
daki görüşmeler üzerinde en dirler. renin ltalya ile harp etmek 
sıkı bir gizlilik tutulmaktadır. Londrada fazla bir nikbiolik- iatemediğioin kesin olarak an-
Bazı lngiliz çevrenleri bu ko- ten sakınılmaktadır, çlinki ani lafılmuıdır. lkinciai de ItaJy.,. 

alarm ancak gizli di lo- bir hal çareli b.ıunaımyacajı - Sou tl/tuıa ıalıi/ed# -

başlamadan önce silahlanması 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Somaliyi tehdld ediyorlar 
Istanbul 22 ( Telefonla ) -

Adis Ababa telgrafları Ogaden 
cephesinde Habeşlerin muvaf
fakıyetlerini kaydetmektedir. 

MUSSQ{İIU 

ettiği kanaatı vardır. 
lstanbul 22 ( Telefonla ) -

Alman radyosu Habeşistana, 

son günlerde ambargonun kalk
ması hasebile Cibuti iskelesin
den ve Ingiliz Sudanı vasıtasi
le geceli gündüzlü silah ve 

Askerlerin sıhhatı 
iyi imiş 

Asmı.rada bulunan sıhhat 
enspektörü cepheyi ziyaret 
etmiş ve her tarafta askerin 
sıhhatini mükemmel bulmuş· 
tur. Su ihtiyacıoı.ı noksan kal
diğı haberini de tekzib ederek 
kaynakların iyi ve bol su ver
diklerini bildirmiştir. 

Bu da yalanmı• 
Italyan askerlerinin malarya· 

dan kırıldığına ve Mısırdak 
Italyanların Mısır tebaalığına 
geçmek iatediklerine dair Liz
bon ajansı tarafından verilen 
haber yalanlanmaktadır. 



Her gün •••••••••••• 
•••••••••••• 

......... Bir atalar sözü ••••••••• 
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Yükselmenin en alçak-
çası, zaiflerin sırhna 
basarak yükselmektir 

•••••••••••••••••• 
lf cr kes yükselmek ic;ter. Bu {!a

l' t labiidır. Fakat lıer ne balıasma 
o/w sa ols1111 yükselmek.. Bıı 11{f 11tda 
iter şryı nmbalz görmek ... Harır, bu 
tabii değildir, gayri meşrudur. Hele 
zaif lerin sırtına basarak yükselmek, 
muhakkak ki yükselmelerill eu al(ak
rasıdır. 

Bazıları, yükselmek için başkala
umn avağmı luıydmnakfa mahzur 
g-örmez/l'r. Kimisi, bu J'olda yallln ve 
riı•aı•ı mubalt sm•ar. Rir kıc;mı ise, 
ı•ine ytiksrlmek gayesile, harcamadık 

şeref bırakmaz. Aldatır, vaadını ye
rine grtirma, söylemiş olduklannm 
tamamen zıddım yapar. 

Rütıin bunlar tabi! olmaktan el
bette uzaktır ve alçakça harelu:tlerdir. 
Fakat zaifleri, eli koln baffltiart istis
/1lar rdrrek. onlal'uı Slffına basa10k 
1 ükselmek, alçaklıkların alçaklif!ıdır. 

Mazlum 

T oplaııhlar 
Memurlar istihlak kooperatifi 

dün bir toplanh yapmıştır. 
§ Ubaylık daimiğ kurulu dün 

öğİeden evvel ilbay Fazli Gü
leçin başkanlığında bir toplantı 
yapmıştır. 

Sovye 
••••• 

Sporcuları hugiin 
geliyorlar 

Sovyet Rusya sporcuları dün 
akşam Ankaradan şehrimize 
müteveccihen hareket . etmiş
lerdir. Şporcular bugün şeh
rimize gelecekler ve Basmane 
istasyonunda parlak bir şekilde 
karşılanacakludır. 

Sovyet sporcuları cuma ve 
pazar günü olmak üzere lzmir 
muhteliti ile iki maç yapacak
lardır. 

Cumartesi günü de şehri
mizde güreşçilerle karşılaşa· 
caklardır. Güreşler Alsancak 
stadyumunda saat 15 de yapı
lacaktır. Dün lstanbuldan beş 
güreşçimiz gelmiştir. Diğer gü
reşçiler Ankara'dan buğün 
geleceklerdir. 

Urla Davası 
Urla sabık hakimi bay Ihsan 

Ziyayı öldürmekle maznun olan
ların muhakemesine bugün 
Ağırceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 

YENi ASIR 

•• •• u un • 
pıyasası açıl , ____________________________ __ 

lnhisarın nıübayaa memurlarına 
Mübayaata başlamak emri verildi 
Diinden itibaren 935 - 936 l 

vılı tütün mahsulünü idrak et
miş bulunuyorul. Bununla bera
ber tütün piyasası henüz kat'i 
şekilde açılmış değildir. Tütün 
inhisar idaresinin lzmir şubesi 
dün tütün mintakalarındaki mü
bayaa memur'arına ıı übayaa 
emrmı göndermiştir. Dün 
bir muharririmiz, şehrimizdeki 

tütün kumpanyalar'.le temas e
derek tütün piyasası hakkmdaki 
intibalarını kaydetmiştir. 

Geri T obako şirketinden 

aldığımız ma'ümat şudur: 
- Piyasa henüz bilfiil açıl

mış sayılamaz. Öğrendiğimize 
göre bazı tiiccarb.r Man=sa ve 
Karaburundan bir iki ufak 
parti mal almışlardır. Türk 

Limited şirketinin de onlara 
iltihak ederek bir mıktar mü
bayeatta bulunduğu şayi ol-
muştur. 

lnhinr idaresile fazla müba
yeat yapmağa müs'teid olan 
firmalar mübayeata başlama-

yınca hakiki piyasa açılmış 
sayılamaz.,, 

Herman Spirer müessesesi: 
- Bizim piyasayı açtığımız 

ve Manisa köylerinde birkaç 
parti mal aldığımız dündenberi 
şayi olmuştur. Hatta başlıca 

alıcı müesseseler bunu bizden 
mütemadiyen soruyorlar. Bu 
doğru değildir. Eğer böyle bir 
haber olsaydı, her halde bizim 
malumatımız bulunurdu. 

Felemenk tütün kumpanyası: 
- Amerikan kumpanyaları 

ve inhisar idaresi mübayaata 
başlamayinca piyasa açılamaz. 

Her ne kadar bir kaç ufak 
parti üzerine iş yapılmışsa da 
bu partilerin satışı piyasanın 
açılması demek olamaz. 

Şimdiye kadar yapılan mün
ferit satışlar 54 - 92 kuruştan
dır. Akhisar mintakasında pi
yasanın 120 - 130 kuruştan 
aşagı açılmıyacağı muhakkak
tır. 

Geri tütün kumpanyasının 
memurlarımn F oçada 70 ku
ruştan tütün aldıkları inhisar
lara bildirilmiştir. 

Bergamada 
Bergamadan tüfün inhisarı 

76-85 üzerinden büyük piya-
sayı açmıştır. 

23 Teşrinieve~ 

'ı 
Münir 
Açı me 

OEı J 

' eddine 
tup 

Dostum ! Bu mektup bira: 
geç kaldı amma sanırım ki : 

d ~uo senin lstanbulda bulun ug 
G te· bir zamana rastlıyor. aze 

mizi görür okursun, hoş gör· 
meğe meydan bırakmadan ~en 
.size bir gazete göndereceguıı· 

S. · l ··ı·k" 1 ta bu ızın e mu a ı o up . 
fkır branştan ayrı bir yerde 1 

ve mütalealarınızı yazdığını ıa~ 
man; ayrıca burada yaz.~. 
gönlümün biricik arzusu ıdi· 
Zira sizi o yazıda vazmakt•: 
kendimi alamadığım bir (hal 

ı") . 9811 şarkılarına da ha az his ı ın 

olarak görmüştüm. 'k 
Sesinizde yekta bir güıellı. 

olduğunu ben değil hepirP
1
'' 

b·ı· . , tJ - an' ata ı ırız, san a a çagırır, s . 
uğraşırsınız. Ancak (Gerdi) 

1 

l"kt• (Kerm) okumak, ve bir P a . 
dinlediğim 11 A benim bahtı .. 
yarım ,, da kafiye hatalar~~· 
göz yummak suretile... SıııP 
sesinizi, doğarken çocuklaV'° 
bile dinlemiştir, severiz. dts 

. ' e 
seni sevdikleri için lznıır 
verdiğin konserde halk hıııc• 
hınç Elhamra 'yi doldurmuştu. 

••• 
B.Firuz Zingal Almanya Türkiyeden 

Pamuk alacaktıı-
CumhUriyet 

Lakin öyle sanıyorum ki be
nimle mülakatında : Halk şar 
kıları üzerinde fazla duralll• .. ••• dığın ve hatta [ sanattan ıı~ e 
de nezahet ifade eder ] dı~ 
klasiklere dayanıp küçük bıt 
dudak boyası yaptığın için bf 
nimle beraber buna içlenen ° .. 
muştur. Sen lzmirdeki konse" 
rinde çok alkışlandığın zam~~ 
neyi neleri çağırdığını pek 8 a 
bilirsin, onlar hep halk şarki" 
ları idi ve seni tekrar tekrat 
sahneye sürüklettirdi. Bir ço
ban türküsü dakikalarca alkı~ 
vesile oldu ve daha neler.. . 

··-İskenderiye 
Şubesi dlrektörU roldu 

B.Firuz 
Şehrimiz iş bankası direk

törü bay Firuzun bankanın ls
i .. enderiye şubesi direktörlü-· 
ğüne atandığı haber alınmıştır. 
Bay Firuz bugün Ankaraya 
gidecek ve oradan lstanbul yo
liyle Iskenderiye geçecektir. -·---Taltif edilen 

lşyarlar 
Genel nüfus sayımı işinde 

batından sonuna kadar büyük 
faaliyet ve gayret gösteren 
hukuk işleri direktörü bay Di
laver ile istatistik direktörü 
bay Nazım, istatıstik baş sek
reteri bay Kadri, sekreter bay 
Abdürrahim, zabıtai belediye 
baş amiri bay Ali Riza ve za
bıtai belediye birinci mıntaka 
amiri bay Fahri ilbaylıkça fev
kalade gayretlerinden dolayı 

birer takdirname ile taltif edil
mişlerdir. 

Bundan başka bu ışte canla 
başla çalışan memurlara da il
bayJıkça teşekkür edilmiştir. 

--
Öneıııli ıniktarda 

Kutuluk k~reste 
• 

Gönderecek 
Piyasada kutuluk kereste 

kalmamasından dolayı şehrimiz
deki bazı üzüm ve incir han· 
ları işlemeğe başlamışlardır. 

Türkofise gelen malümata 
göre Zingal şirketi piyasaya 
mühim mikta!'da kutu ve ku· 
tuluk kereste çıkaracaktır. Ro
manyadan da üzüm kurumu ta
rafından azami on güne 
kadar kutuluk kerestelerin ilk 
partisi getirilecektir. ........ ,. 

Yunanistan da 
TUtUn Rekoltesi 

Yunanistanın tütün rekoltesi 
bir heyet tarafından resmen 
tesbit edilmiş ve 31,000,000 
okka olarak ilan edilmiştir. 
Ancak Pravi ve Nigrita ova 
ttUünleri hastalıklıdır. Bu iti
bar!a fiyatlarda sağlamlık ol
mıyacağı zannedilmektedir. 

f.-

Yangın 
Böyümeden söndürüldü 

Üçüncü Karataş Duygu so
kağında bay Hamdinin 2 sayılı 
Arslan ruakarna fabrikasının 
motör dairesinden ateş çıkmış 

bir penceresinin çerçevelerile 
çatısının üç metre murabbaı 

kadar bir yeri kısmen yandığı 
halde büyümesine yardım ve
rilmeden yetişilen itfaiye tara· 
fından söndürülmüştür. 

Ateşin çıkmasına sebeb; mo
törün başını kızdırmak ıçın 
yakılan gaz oca~ının parlama
sıdır. Fabrika 4000 liraya 
Ünyon sigorta sosyetesine si
gortalıdır. Zarar 5-10 lira ara
Jarmdadır. 

Bu hususta iki 
Bir mukavele 

hükumet arasında 
İmza edilmiştir - ··-·-·· Almanyanın Memleketimiz

den pamuk mubayaası hakkın
da hükiimetimizle Alman hü
kumeti arasında bir mukavele 
yapılmıştır. 

Alman pamuk bürosunun bu 
mukavele mucibince hazırladı
ğı talimatname Ekonomi l.a
kakanlığından şehrimiz te:'m 
odasına bildirilmiştir. 

Talimatnameye g-öre, Ey~i'ıl 

935 tarihinden itibaren Türki
yeden mübayaa edilecek bilu
mum pamuklardan bir iki nü
mune Alman mürakabe büro
snna tevdi olunacaktır. Pamuk 
mürakabe bürosu, cins itibarile 
birbirine uygun ol1111yan nümu
neleri aldığı takdirde bunları 

iade edecek birbirine muvafık 
olan nümnelerin vüruduna ka
dar raevzuubahs cins için fiat 
takdirinde bulunmıyacaktır. Her 
bir ihracatçinin Adana pamu
ğu için 6 ve İzmir için 3 mü
bayaa nümunesi tevdiine mü
saade silmekted;r. 

Alman mürakabe bürosunun 
hazırladığı bu talimatnameye 
bir de mübayaa konturatı nü
munesi iliştirilmiştir. 

Türkiyeden yapılacak ihra
catta bu konturatın şartlarına 

uymak mecburiyeti vardır. 
Tecim odası, ilgili tecimer

lere bu hususta gelen talimat
name mucibince malümat ver
meye başlamıştır. 

Türkiye ile Anlaş-[ Hilal eczahanesi 
maSl olmıyan Hilal eczahan.~si sahibi Ke: 

mal Aktaşın dort aydanberı 
Memleketler tecrübelerini yaparak meydana 

çıkardığı yeni kolonyası Züm
rüd dam!asının kokusu kamilen Türkiye ile Klering veya 

buna benzer bir anlaşma ile 
bağlı olmıyan ve memleketi-
mize aldığından fazla mal sa
tan bezı memlektlere yapıla

cak ihracat hakkında tecim 
odasına alakadar makamlardan 
bir bildirim gelmiştir. Bu ya
zıda, bu habil yapılacak ihra
cat hakkında etraflıca malu
mat verilmektedir. 

Türkiye ile Klering veya 
benzeri bir anlaşma teahbüd 
etmiyen memleketlere ihrttat 
yapacak tecimerlerin önceden 
tecim odasından etraflı malu
mat almaları menfeatleri ikti 
zasıdır. 

tesbit edilmiş, Avrupada şöhret 
bulan son moda (Amur amur) 
kokusunun ta kendisi olmuştur. 
Zümrüd damlası, Kemal Akta-
şın şaheserlerinden biri olan 
(Bahar çiçeği) nin losyonudur. 
Cumhuriyet bayramına çıkacak 
olan Zümrüd damlası hazırlak
ları ikmal edilmiştir. Kemal 
Aktaş muzaffer bir kumandan 
gibi diyor ki : Kokularımı ya 
fevkalade yaparım ve yahut 
hiç yapmam. Zümrüd damlası 
Türk zevkiseliminin şaheseri, 
Hilal eczahanesinin şerefidir. 

Cumhuriyet bayramını bekle· 
yiniz. 

Bize 12 yılda ne 
Gibi eserler 
Kazandırdı ? 

iç bakanhkça cumhuriyetten 
sonra memlekette yapılmış olan 
işler hakkında bir eser bas
tırılacaktır. 

Bunun için ilbaylık vuıtasile 
istatistik direktörlüğünden şun-
lar istenmişiir : 

1 - Cumhuriyetten sonra 
yapılmış olan halk ve halktn 
hizmetlerine ait umumi bina
ların yapılış tarihleri, yılı, ayı, 
günü (mektepler, hastaneler, 
hükilmet daireleri, hapishane
ler, köprüler, şoseler, parklar, 
sinemalar, fabrikalar, atelyeler 
vesaire) 

2 - Mahalli bayram günleri 
olarak kutlulanan veya kutlan
madığı halde tarih,. kültür,eko
nomi bakımından değerli olan 
günler bildirilecektir. (Kurtuluş 
bayramları, şeflerin geliş gidişi 
panayır, sergi vesaire) 

3 - Tarihi eserler, anıtlar, 
camiler, eski tarih devirlerine 
ait harabeler hakkında malü
mat v~rilecektir. 

4 - iç ve dış tecimde vi
layetin derecesi, tarım işleri, 
kültürel ve siyasal durum,spor. 

·Kemal paşada 
Tahtacı mahallesinde 

Bir Yangın 

Evvelki gece saat 22 sula
rında Kemalpaşa ilçesinin tah
tacı mahallesinde bir yangın 
çıkmıştır. Yangın, mahalle hal
kından Mahmudun evinden çık
mış, ev tamamen yanmıştır. 

Evde bulunan. Mahmudun 4 
yaşında çocuğu da kurtarıla

mıyarak yanmıştır. Yangın güç 
halle söndürülebimiştir. 

1' EM A ~1 EN S ö Z L •• u 

S ' d d"-. . . sır an at e ıgımız şey· 

şeyin güzel,· çok güzel ohD~ 
ve beşeri varlıkta takdir ed~ .. 
mesi için uğraşan kişiJeriaııO . .,e .. 
çalışmalarına ve eserlerıne b 
rilen san'at değil midir Ali• 
aşkına! 

Şu halde: Dün de, daha eV" 
velisi günde, bugün de halkJ~ 

• "pi 
özünden doğmuş, kendısı 
terennüm eden türküler, şa~k~ 
)ar, ağıtlar, varsagılar tabı• 't 
klasik musikiden binbir çefl 
listeleri gibi heyecanlı ve k• .. 
tiyen onlardan yüksek ve se" 

vimlidir, isbatını umumun rU .. 
hunu tehyiç etmesinde bulu
rum, ömrümün içinde hU5115 

vardır ve kül olarak umuındu~ 
Sen onlardan, onların sanatla 
!erinden zevk almadığını sfJ'!" 
')ersek - ki ummayorum .. keli" 
dini aldatmışsın demektir. . 

Münir dostum! evet seaııO 
dediğin, Artakinin kafe şant•~ 

"k" . . tt - . tanburı musı ısıne benze ıgı, .... 
Refik'in dılençi muzikası dedı'1 

1 maskaralıkları ben de, halk ta 
sevmez. 

Karga Carklaması, tavuk gı" 
dıklaması, kedi miyavlaın•51' 

b··"nrköpek havlaması, dana og 
mesi gibi sesler çıkarıp b~ll 
alaturkayım, ben musikiyırll 
diye ortaya çıkan yalelelli ııP , ... 
çıktılar ancak ringene bava 

T d" le,. 
dır. Amma sen bunları 111 lk 
din, budları gördün de ba 

TÜRKÇE 

ÖNUMÜZDEKi HAFTA . ELHADBA SiNEMASINDA 



KADIN iSTERSE l 
Yazan. ; ::Ft.ebl.a. :I31.1gi.n. 

~debt Roman Sayı : t 

Fak~l"S·~·~·~· ondan ziyade i;~iİ~;in 
Bakıcısı, koruyucusu olmuştu 

Çın ç· ------·~· -·-
D · ın ... 

e . b ki" nur aş, karışık planlar, 
11 

k•tlarlar örtülü olan masa
,,a e" ·ı . l'Ultt gı nıış duran başını doğ-

H; can sıkıntısile söylendi: fla; Of yine telefon! Ne say
Yt 1 adanılar canım .. Bir düzü
~rlaÇınlatıp işlettikleri şu aleti 
'Qi tbı~ parçalıyacağım geliyor. 

r ıç .. 
dak'k ıçıo insana en önemli 

lı aları kaybettirirler .. 
tel ;krar başını eğdi, Fakat 
-s,' on?. ikinci bir çınlayışla i denıiri çileden çıkardı. 
l'iııd alenıi fırlattı, öfke ile ye

en kalktı: 
...... v . d ia k ar ıste iğin kadar uza-

daa 0Y~ur. Bu makine kapı
Ue b gı~enıiyenlerin muzipliği 
"1 l eynın içinde yine depren· 

ter 
~OQıb Yapar. Bir anda kafa 
lt1ı ardınıan edilmiş gibi da

,;: Ne plan kalır ne proje .. 
ltfo ır düşrnana bakar gibi te
~~ll hakb.. isteksiz elini 

1 hırçın ve kat'i bir sesle: 
;: Allo .. 
oırde d 

lttııı n uruşu değişti, sesi 
aştı: 

Ne-. Al Siz misiniz doktor? •• 
teld~huk böyle!_ Dün mü 

•nız? G- 1 .. . d v 
tı.ıau ·• uze surprız og-
kad~· Ne dediniz bir saate 
<lnze~I fabrikadasımz öyle mi? 
"1ad Bakım gününüzü unut
lıtıııınıı demek.. Çok lütüfkar-
teıek~~nıın! işçilerim hesabına 
töıt ur ederim. Sizi dört 
lar e b~kliyen sağlığı bozuk
'İr :•r. Çok sevinecekler .• 
ki p ~~te kadar değil mi? Pe-

l' t~ ; hepsi kolay buyurunuz. 
tık ye 0 nu kapattı. Fakat ar
llirli :rıne geçemedi. Sinim si
budolaşrnağa başladı. 

ilk : akları arasında kesik ke-

ed~ Suna, Suna ! Diye tekrar 1Yordu 
'- Bir a . 
l(arşıla aata varmadan onunla 
)arı nı .. Şacak... Dudaklarındaki 
tıe bi ~.s~ehıi tebessümlerle yi
bitj"t •rıle çarpışacak yine bir
l'afaca~~nrneğe, devirmeğe uğ-

IJ ardı. 
t enıirin - .. k D k or S Yuzu ızarmışb. o • 

Un '1 teçen a 1 e, hu dik başlı kızla 
)ordu . ınünakaşaları düşünü-

(J . 
~k ç Yıldı b' · f ., ad r ır arada, hır ab-
kaoın a b çalışıyorlardı. O fabri
dokto aş mühendisi... Suna 

ru 'd· ~Yad . ı ı. Fakat Suna ondan 
~oru e ışçilerin dostu bakıcısı, 
büyü Yut c~su olmuştu. Hepsini 

1 em, f 0 lnu ş '· Hepsine hakim B ştu. 
u k 

laaıt ıtı ne diye direktöre 
lik karak fabrikaya beş sene
,,, onto ti 

''••·· ra a bağlatmıştı? .. 
••tk •••••••• ıla • •• • • • • • •. ••• • • • • •• ••••• • 
il~ k rlına, halk musikisine bir 
d \l \· Ost\l .. asmıyorsan vallahi 
tı rn s . 'laik esıne yazık edersin. 

kend· · •esi) ını bulmuş, kendi 
a e ses • 
e\'ğiJ· ısterken; sen de çok 

'a 1 Ve '1 h tı'at k 1 a i olan ses ve 
tı~ Udr f ·ki Rın k e ını asiklere yap-
lakra.. adar buraya çevir ve 
~ •ı Ydını g d'k l'ıda ez 1 ; Ege havza-

i ' ondan "t ~ obaı 0 e Anadolunun 
t ıt Yay~r~nda allahı bol, kulu 
tllşların a arın, suların, dağların 
'lbiı ve Allah yaratışının en 

c ' en f l 0ık\l sı al ı en içten, en 
dt n teren ·· 1 . o num erı var, sen 
~ Sesler· 

hnt . ı Yarat, yaşat, bil-
'ıtı erın hl d,11 1 

ru arına kulakla-
~. Yok~ a~~r. 
tildit ı. guttllğün yol yol de
l..-..- lYlllnir · .. · 
·~ kıza cıgım.. Selim söy· 

r nıııın? 
TOKDIL 

Genç mühendis bir dakika 
düşünceler ni kamçılayarak bu 
beş yılın üçünü nasıl geçirdik
lerine şaştı!.. 

Suna bu sene (Arsıulusal 

sağlık kongresine Türk de!e 
gesi olarak giderken dudakla
rında o müstehzi gülümseyişle 

yine gözü önüne geliyordu: 
Genç kız ayrılırken: 

- Bay Demir demişti: Ne 
düşünüyorum bilir misiniz? .. 

- ? .. 
- Bir yandan insanlığa daha 

rahat bir yaşayış sağlamağa 

sosyal yardım birliklerine, ha
yata, insanlığa değer vermeğP. 
çalışıyoruz. insanlık genel ba
rışa kavuşmak, maksadile ku
rulan kongrelerden iyi sonuç
lar elde etmek istiyor .. Fakt bir 
yandan da mühimmat fabrikaları 
kapanmıyor, işliyor.Cehennem

ler saçan makineli tüfekleri, 
topları, korkunç savaş uçakları 
ve uçaklardan zehirli gazlara, 
nice bulaşık mikroplar dağıtan 
makinelerile felaket saçan bir 
zihniyetin önüne geçilemiyor. 

- En büyük suç hala bu 
ölüm icatları uğranda kafa 
patlatanlardadır sanırım, onlara 
ne ad blllmalı, ne demeli 
bilmem .. 

Bay Demir Suoanın bu fikir-

lerine çok kızmışh. Çünkü o 

da ölüm şuaı dağıtan bir ma

kinayı bulmak için uğraşanlar 
arasında idi. Demir bu tarizi 

hiç anlamamış gibi davranarak 
cevap vermişti : 

- Ne mi demeli? Fen yo
lunda kafa patlatan bu yaratıcı 
dimağlara ne denildiğini bilmi
yor musunuz? 

onlara bizim dilimizde mfı• 
cid deniyor. Sevgili bayan ... 

Suna dudaklarındaki tebes
sumu kaybetmiyerek devam 
etmişti : 

- Zekasını, yaratma kudre-
tini medeniyete, insanlığa yar

dım yolunda kullanacak yerde 
yıkıcı yakıcı aletler için israf 
edenlere medeniyet kundakçı
ları, ölüm mfıcidleri demek en · 
doğru bir addır Bay Demir .•. 

Demir soğuk kanhhğmı mu

hafaza edemiyerek haykırmıştı: 
- Fenne hayal ve şiir ka

rışbrmıyalım bayanım! Ölme-

mek için öldürmesini bilen 
uluslar elbet yaşarlar. 

Suna yumuşamıştı: 
- Bu düstur değişmiyecek 

mi hiç? Ölmemek için hayata 

kiymet vermesini bilmeli ... 
Hırs, et ve kanla yuğurul-
muş bu ZRvallı insanların 

mayası yüz yıllardır hep 
bu · değişmiyen düstura saplan
mış ekşiyor hırpalcmıyor, çü
rüyor ... Hırpalanmamak, parça
lanmamak için harp sonunun . . 
et, kan ve kemikle dolu çukur-
larına bakmalı ... 

Uluslar Kendi ar alarmda 
harp etmemeğe, ölüm yaratma
mağa and içmeli demişti. 

Demir acı acı güldü. Şimdi 
bu münakaşaları neden düşü
nüyordu? Ne olursa olsun dok
toru yeni muvaffakıyeti ile şa
şırtacak, makinesinin kesin 
sonuçları onu için için kızdıra
caktı! 

Yalnız son deneçlerini de 
yapabilseydi •.. Amma da çabuk 
ğelmişti. 

Çabuk mu? iki ay olmuıtul. 
- Sonu VOT -

,.·~ ... s .; o· - . ~--· N'· ı .. H .. A ' ·::·e·· ... E ~-t Rf' 
·. -. ~ . . . • . . . . 'I 
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Mel'un suikast etrafında Belediyeler ··-
T•• k J d•• J S . d Kongresinde ur U usunun uşma.n arı urıye e Mühim bır rapor 

top anmış ve teşkilitlandırılmıştır Pe~~'::~:, .:ınü(Te~:~:~~cak 
olan beledıyeler kongresınde 

S d k
• _k ______ , ___________ ..,____ bütçeleri yirmi bin liradan 

uriye e ı undakçl aiayına Fransa alakadar değil mi? fazıa oıan 123 belediyenin de-
ıstanbuı 22 (Telefonla ) - Bay {uıwı Nadi bazı tevkifat yapıldığı şayıası çıkmış ise de geç legeleri hazır bu' unacaktır. 

bugünkü Cumhuıiyettek\ makalesinde suikast- vakıt kendisini gördüğüm Ankara savmanı bay lçbal<anlığı tarafı ' dau beledi-
1 d 

.ı ı.. " 5 · yeterin fikirleri alınmak üzere çı ar an bahsecer en urıye Fransız ır4!mur- Balıa b.ı hususta bir şey söyleyemiyeceğini yal-
larının Türklüğ e düşman teşkilatı himaye et- nız tahkikatın seyri tahiisiude cereyan etmekte tertib edilen raporda beledi ye-

ki h 1 d h. lerin beş yıllık imar program-
me e angi ma 'sa a ızmet ettiklerini ögv ren- bulundugv unu söyledi. l h ları i e ayatı ucuz!atma şart-
mek istiyoruz. Her uiusun Türk düşmanları Su- Zübeyir kimdir? Iarı ve gelir kaynakları etrafında 
riyede toplanmış ve teşkiJatlanc\lrı!mıştır Ata- Hadisede rol oynıyan i..tıbeyir hakkında ma- önemJi esaslar vardır. Bu ra-
türke çevrilmek istenen mel'un suikart da bu- lfımat almak üzere Ali Saibin ailesine müra- por Kurultayda okunacakbr. 
rada hazarlanmıştır. Merkezi Pariste olan Fran- caat ettim. Bana dediler ki: Qk Jl d 
sa, Suriyedeki kund. kçı alayına alakadar değil- Mütareke esnasında henüz Meraş Fransız U ar a 
se o halde asayişimizi tehdid eden bu şur:ş işgali altında iken Zubeyir o zaman orada Gayri m üslimler 
unsurlarmı kim ve neresi doğru yola getirme. ~ Jandarma kumandanı tbulunan Ali Saibin çav 
l'd' ? o· Ankara, 22 (Telefonla) -
ı ır. · ,, ıyor. u~u idi. Kuvayı milliye teşekkül eder etmez Okullardaki gayri müslim ta-

Veni tevkOst var mıdır? Ali Saip Meraştan ay .. ılmış ve Zübeyir orada ' lebelerin de askerlik derslerine 
Ankara, 22 ( Telefonla ) - Bugün burada kalmışti. Kendisi esasen Sivasın Günbür kö- devam etmeleri lazımgeleceği 

menfur suikast hadisesi münasebetile yeniden yündendir. alakadarlara tamim edildi. ........ 
Romanyada bazı mallarımıza tenzi

tatbik olunacaktır litlı ta~if e 
Ankara, 22 ( Telefonla) - 21 inci Teşrinde kereste, mukavva gibi mevad bulunmak• 

müddeti biten Türkiye - ltalya ticaret anlaşma- tadır. Bizim ayni suretle Romanyaya ithal 
sının bir ay müddetle temdidi kararnamesi hey- edeceğimiz mevad arasında zeytinyağı, susam 
eti vekileden çıkmak üzeredir. yeniden girişile· nohut bahkyağı, portakal, kestane, pamuk, çuval, 
cek olan anlaşma müzakerelerine gelecek hafla kutu içinde incir kok kömürü, fındık gibi mad-
içinde başlanacaktır. deler vardır. anlaşmaya bağlı bir listede Ro-

Ankara, 22 (T eJefonla) - Yeni Romanya - manyaya sevk edilecek Türk menşeli mallar için 
Türkiye ticaret anlaşması bugün gümrüklere Romanya tarafından tatbik edilecek tenzilatlı 
tebliğ edildi. Anlaşmanın rağbet mıktarı dokuz tarifeler ayrı ayrı gönderilmiştir. Romanyah!arın 
aydır. Roınanyanın memleketimize kontenjansız mallarımız için kabul ettikleri tenzilat vasat! 
sokacağı mevad arasında kaşkaval, tutkal, olarak yüzde yirmi beş nısbetindedir. . ......... -

koopera lifleri lzmirden 
an ara tatbik edilecektir 

Anoninı şirketlerın ve küçük bankaların kontrolü 
Ankara, 22 (Telefonla) - Zirai satış kooperatifleri birlikleri ve çiftçiler kredi kooperatifleri 

kanununun Kamutayda kabul edildiğini bildirmiştim.iktisat vekaleti bu kanunların tatbikinin şeklini 
gösterir bir nizamnaı:J:?.e hazırlamaktadır. Nizamnamenin esaslan evvelce tetkik edilmiş olduğundan 
bu yakmlarda VekiJler heyetinin tasdikine arzolunacak ve ondan sonra da bu kooperatiflerin 
evvela lzmirden başlıyarak tesisine teşebbüs edilecektir. 

Ankara, 22 (Telefonla) - Anonim şirketlerin daha iyi bir tarzda kontrolunu temin etmek üzere 
Ekonomi bakanlığı yeni bir kanun layihası hazırhyor Bu kanunla bakanlık hisscdarlarların menafiini 
himaye hususunda yanı salahiyetlere malik olacak ve yapılacak tetkikat neticesmde yolsuzlukları 
görülecek şirketleri doğrudan doğruya mahkemeye verebilecektir. 

Bazı küçük bankalar hissedarlarının şikayetleri üzerine lzmir ve Akşehire müfettişler gönderil-
mesi karariaşmıştır. 

-~~=====:::::::::====~~ ••• 

Sağlık 
Bakanlığı geniş 
Teşkilat yapacak 

Ankara, 22 (Telefonla)- is
kan işlerini sağhk v~ sosyal 
yardım bakalığına devri hak
kındaki kanun layihası vekiller 
heyetinden çıkmak üzeredir. 
Layihanın bir maddesi iskan 
teşkilatmda bulunan maiyet vi
layet memurlan kadrolarının 
sağlık bakanlığına devrini; di
ğer bir maddesi de sağlık ba
kanlığının lüzum gördüğü teş
kilatı vücude ğetirmek salahi· 
yetini amir bulunmaktadır. 

Deniz silahları 
Konferansı 

lstanbul, 22 ( Telefonla ) -
Londradan bildirıliyor: Deniz 
teslihahnm tahdidi için beş 
dev leiin iştirakile Londra' da 
toplanacak olan kongrede Ja
ponyayı, Japon delegesinin 
yetişememesi ihtimaline karşı 
Japonyanın Londra elçisi tem
sil edecektir. 

Bir lngiliz 
Vapuru battı 

Ist~nbul, 22 ( Telefonla ) -
julya adl.ı bir lngiliz vapuru 
Bahrimuhitte bütün mürettebata 
ile birlikte Batmıştır. 

Ankaradaki mitingte Dersim Sü Ilbayı geniş 
50 in kişi bulundu salihiyetli olacaktır 

Ankara, 22 (Telefonla)- Ankaralıların suikasd teşebbüsünden 
duydukları derin nefret ve teessürle birlikte Atatürke bağlılığını 
bildirmek üzere bugün Hal<imiyeti Milliye meydanında 50 bin 
kişinin iştirakile yapılan muazzam mitingle halkın elinde Atatürkün 
700 den fazla büyük kıtada resmi bulunuyordu. Buradaki heye-

canı tasvir etmek güçtür. Naşid Uluğ heyecanlı bir söylevle 
halkın duygularına makes oldu. Onu taie:be adına bir genç ile 
basın adına verilen söylevler takib etti. Atatürke Ankaranın 
candan sevgisi iblağ edildi. 

T:'1~~n TAYYARE Sineması T~:!~n 
Bugün 

FRANZISKA GAAL'in büyük şöhretini 
ebedileştiren en büyük filimlerinden 

Sokak Çiçeği 
devamlı kahkaha - Nefis musiki - cazip sahneler 

Fransiska Gaal, bu filimde zoraki arkek rolünde olup 
seyircileri güzel sesi ile gaşyetmekte ve 

mütemadiyen güldürmektedir 
Ayrıca : Dünya havadisleri - Türkçe sözlü 

MIKI karikatür komik 
Dikkat : Fiyatla~ ucuzlamıştır. 50-40-30 kuruıtur 

•••••A••••••••• .. •••••f-.•ı••••~··•ı•ıı••••••••••••••••••••••t•A.••••••J.•j3f•.ı••••• 
,;:,eaas saatlerı:ttergua 'f,30 - 16,45 - ':I - ~ , :> 
Cumartesi gUnleri 13,20 - 14,30 talebe seaaaa 

lstanbul, 22 (Özel) - Dördüncü Genel Müfettişlik Çapakçuru 
ve Dersimi içine alacaktır. Dersimde dört yılda bitirilmek üzere 
bir ıslahat programı tatbik edilecektir. Buraya tayin edilecek 
Süel İlbay geniş salahiyetli olacak ve idam cezalarını tasdik 
edebilecektir. 

11• , • • : • J• • -. , . , t , . . •. ·. , . .• ı .! L 

Rus Sovyet futbol takimile 

lzmir Mu~teliti Kaı şı1aşıyor 
2s, 27 birinci teşrin cuma ve pazar günleri 

saat t4,30 ALSANCAK stadyumunda 
İki maç için tenzilatlı biletlerden istifade 

ediniz"° Fırsatı kaçırmayınız ... 
Tenzll6th biletler iki maç için 

TiribUn 75 kuru' Saha 40 kuru' 
Duhuliye bir bilet TirlbUn &O Saha 25 kuru' 

Biletlerinizi şuralardan alabilirsiniz : 
Tayyare piyango satış yeri ( Konak karşısında ), EJhamra 

sineması, Mektepli kütüphanesi ( Kemeraltında ), Sümerbank 
mağazası ( Odun pazan ). Tilkilik eczanesi, Eşrefpaşa Bur
han Kazım eczanesi, Karşıyaka tütüncü Bay Haydar, Bur
nova belediyesinden, Buca belediyesinden. 
Maç günleri STADYUM kiıesinden de bilet utılacakbr. 
26 birinci teşrin cumartesi uat 15 de Aluncak atadyma. 

Gilreı : Rua ve Türk g6refcİleri arasında. ( Biletler .tad-
kiıesinden alınır. ) 1-S 
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hab rler tal • 
aı 

~~-------D!ll!9'_!l~--J 
Ha beşin ata ar· s · ·==-,B»>Zlte lifler y p ldı 

Lavrans mektebinden yetişen casus Mussolini tarafından yapılan bu teklif
K adın bugüne kadar neler yaptı? ler hakkında 2izlilik muhafazaediJiyor 

Habeşistan daha çok yıllar Önce bir ltalyan kolonisi 
Olacaktı.. V oezero Manen herşe} i altüst etti -ITAJYAN HATLARINDA DOLAŞAN DiLENCi KADIN ŞiMDi 

CENEVREDE YENI FAALiYETLER ARKASINDA J(OŞUYOR 
Adis-Ababada enfes bir be· 

yaz kadınıo büyüleyici gözleri
ni taşıyan renkli çok güzel bir 
kadından bahsediliyor. Çok 
kimseler onu dansöz biliyorlar. 
Yalnız bir kaç kişi Vozero 
Manen adım taşıyan bu kadı
nıo raman bir casus olduğunu 
bilmektedir. Fakat acaba han
ııi devlet hizmetinde çalışan bir 
casus... Bunu kimse sarahatle 
söyliyemezdi. Entellijen servis 
ten şüphe edenler ona lngiliz 
casusu nazarıyla bakbkları bal-

Habeş Mata Harisi madam Voezero Manen 
de bir Japon, bir Fransız ve inhilale doğru sürükliyordu. 
hatta bir ltalyan casusu oldu- Böylece bazı Avrupa devlet-
ğunu zannedenler de vardı. Bu lerinin daha doğrusu ltalyanın 
tahminlerde katiyet aramak ka- Habeşistanı kolonize etmek 
bil değildi. Zira Habeş Mata emelleri kuvvet bulmaktaydı. 

Harisi esrarını sıkı sıkıya mu- Habeşistaoı paylaşmak istiyen 
hafaza ediyordu. devletler arasında lngiltere 

Madam Vozorero Manen yoktu. işte böyle bir durumda 
hakkındaki hakikat ancak şim- da Kolonel Lavrens Habeşis-
di kendini göstermeğe başla- tana giderek mutad intrikalarile 
dı. Zira Hab.:ş Mata - Harisi harekete geçmeğe ve Habeşis-
adını taşıyan adam Vozero tanıo birliğini hiç sarsı;madan 
Manen ancak kendi memleketi muhafazaya memur edilmişti. 
hesabına çalışan bir yurdse- Maksat mavi Nilin yatağı olan 
verdir. O hiç bir yabancı mem- bu memleketi yabancı bir dev-
~ekete alet te olmamıştır. Jetin sömürgesi olmaktan ko-

~olonel Lavrans'ın rumaktı 
telmlzl 

Birkaç ay önce lngiltere'de 
ölen Kolonel Lavransın büyük 
sergüzeştlerle dolu olan haya
dan bir kısmını H&beşistan'da 
geçirdiğini pekaz kimse bilir 
denebilir. Bu cihet Lavransın 

hayatına dair yazılan birçok 
eserlerde hep örtülü ve gizli 
kalmıştır. Büyük harbın başla
dığı ilk günlerde Habeşistan 

içsel karışıklıklar içinde idi. 
Bayük Meneliğin hafidi im
parator Sici Yasu garib 
manevralarile imparatorluğunu 

lfe başlayınca 
Kolonel Lavrans işe başla

yınca Habeşistanın ras ailele
rine mensub bulunan gençleri 
kendi etrafında toplamağa 
başladı. Bunların her biri ln
giliz casusunun bir anda ya
rattığı şebekede muhbirler sı

rasına geçtiler. Bunlardan ço
ğunun hareketleri meydana 
çıktı. Yalnız genç bir kız bun
lardan ayrı olarak gizliliğini ve 
ele geçnıezliğini muhafaza 
ediyordu. Vaoezero Manen 
adını taşıyan bu kız, siyah inci 

' i 
.. ~~ 

' 

adım taşı yacı: k kadar f!Üzeldi. 
Kolontl en hararetli telmizi 
oltlu. 

Bir şayia 
Entellijens Servis çevenle

rinde dolaşan rıvayetlere göre 
günden ğüne daha kaprisci 
olmağa başlıyan genç impara
tor imparatorluğun birliğini 

feda ederek yabancı bir dev
letle (lta'ya ile) gizli bir aıid
laşma yapmıştır. Bu andlaşma 
Habeş:standa ltalyanm üstün
lüğünü temin ediyor ve böy
lece Tsana gölünde lngıltere

nin höyük menfaatlarını balta• 
lıyordu. 

Habeşeli güzel imparator 
Sici Yasıınue akdettiği mua
hedeyi Habeşistanın varlığı 
için bir ölüm darbesi saymakta 
idi. Bu bakımdan lngiliz 
casuslrının faaliyetiui Habe
şistanın menfaatına uygun 
buluyordu. Derhal Lavrans!a 
iş ortaklığinı genişleterek 

sahneye çıktı. Onu her kes 
esrarengiz dansöz addediyordu. 
Kıvranışları, gözlerinin süzü
lüşleri Habeş asılzadelerini 

kalplerini yakmakta idi: Niha
yet W oezero Manen adı sa
rayda da duyuldu, orada da 
şöhret kazandı. Verilen ziyafet· 
lerde, şenliklerde W oezero 
manen unutulmuyordu. Az za
manda saray nazırları ve bil
hassa imparatorun baş müşa
viri bu güzel kadına tutuldular. 
Bu sonuncunun aşkı çılgınca 
dereceyi bulmuştu. Bu aşk 
W oezeonun planını kolaylaşb
racaktı. Ona çok yüz verdi ve 
nihayet başmüşavirin meteresi 
oldu,uzun sevda gecelerinde içki 
ve afyonla dostunu sarhoş ediyor 
onun aizında bütün devlet es
rarını öğrenıyordu. Böylece im
parator Lici Yasunun o kadar 
gizli tuttu~u muahede de ele 
geçirildi. Lavrcns için bundan 
sonrası kolaydı. Casuslar Kralı 
Rasiarı ve bunlarm başında 
Ras Tafariyi harekete gı t rıne 
nin yolunu buldu. Onların yurd
severlik:erini fışkıriti. Günün 
birinde Lici Yasunun saltanab 
yıkıldı. Ras Tafari imparator 
oldu. Habeşin Mata Harisine 
gelince o da hizmetlerine mü
kafaten sarayda en yüksek 
vazife aldı. Fakat serğüzeştsiz 

• • • 
Duçe Italyanın lngiltereye düşmanlık beslemediğını 
Temin etti ~ Silah ambargosu gittikçe genişliyor·· 

Londra, 21 (A.A) - Resmi 
mehafil B. Mussolini'nin B. 
Drummond'a hali hazırda Paris 
ile Roma arasında yapılmakta 
olan noktai nazar teatilerinin 
mevzuunu teşkil eden bazı tek
lifler hakkında ma1umat vermiş 
olduğunu kabul etmekte ise de 
bu tekliflerin esası ne olduğu
nu bildirmekten kaçınmakta ve 
bunların uzun incelemelere ih
tiyaç göstereceği mütaleasını 

ileri sürmektedir. 
Duçe'nin B. Drummond'a 

ltalyanın lngiltereye karşı düş
manca niyet beslememekte ol
duğuna dair yeniden inanca 
vermiş olduğu ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

Londra 21 (A.A) - ltalyan
Habeş anlaşmazlığının halli için 
Paris - Londra ve Romada ya· 
pılmakta olan siyasal faaliyet 
ve lngilterenin tek başına hiç 
bir teşebbüste bulunmıyacağına 
dair Baldvin'in Cumartesi gün
kü söylevinde verdiği teminatı 
borsada çok müsaıt tesir yap
mıştır. Gazeteler bu taminatı 

memnuniyetle kaydetmekle be-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir hayat onun canını sıkmıs 
o!malı ki az sonra Voezero 
Manen saraydan ve hatta Ha
beş payitahtından kayboldu. 
ltalya-Habeş hadlseelnde 

Italya - Habeş hadisesi pat
lak verince W ezero Manen 
Avrupada dolaşmağa, dünyanın 
nazarı dikkatını acele olarak 
kendi memleketinin mukadde
ratı üzerine celbetmeğe ko
yuldu. 
Uval - Uval htidlseslnde 

Uval • Uval hadisesinde bir 
dilenci kılığına girmiş olan Ha
beş Mata Harisi Habeş sınır· 
larıodan ltalyan sömürgesine 
geçmiş Ye Italyan işgal ordu
sundan kimsenin nazarı dikka
tini çekmemiştir. Ondan kimse 
şüphe etmiyor, kimse bu dilen
ci kılığındaki kadının Habeş 
imparatoru adına olarak faali
yette bulunan bir casus oldu
ğunu bilmiyordu 

Wozero Manen bu son gün
lerde Adis - Ababaya dönmüş
tür. Fakat çok yüklü olarak •.• 
Zira Italyan taarruz planlarına 
aid yığınla malumatı toplamıı 
ve birlikle getirmiştir. 

Siyah Mata Hari bu iti de 
muvaffakıyetle gördükten sonra 
dilenci kılığından Paris terzile
rinin en son modellerini takip 
eden şık, zarif bir Jozefın Ba
ker kılığına girmiştir. Cenev
rede dolaşmış, birçok temaslar 
yapmıştır. Voezeronun tafsilatı 
hala karanlik kalan son faa
liyet" şudur: 

Adis·Ababa hükumeti Ja
ponya ile bir anlaşma akdet
mişti. ltalyanlar bu vesikanın 
bir suretini elde etmişlerdi. Bu 
hadise d .n Habeş hükumetinin 
canı sıkilmıştı. Fakat Kolonel 
Lavransm uyanık hlebesi ses
sizce çelıştı ve bu vesika bir 
kaç gün içinde yine Habeş 
hükumetine iade edilmiş bulu
nuyordu. 
Adiş·Ababadan bildiriliyor: 
"imparator Haile Selasiye 

madam Woezero Manen Habeş 
yıldizi nişanını vermiştir.,, 

1 
raber bu teminat ile mesela ı sayısı durumun tetkikini icaP 
Akdenizde lngiliz donanması- ettirecek derece de art•rs• 
nın tahşidi ve lngiliz toprakla- komitenin toplanması ınubte· 
rındaki ltalyanların çıkarılması meldir. 
gibi hadiseler arasındaki anla- Londra 21 ( A.A) - yarııı 

1 • oı şılmaz tezadı müşahede etmek- ltalyan - Habeş anlaşmaz ıgı 
tedirler. Bunun içindir ki, Sa- müzakere edecek olan parla• 
muel HGard'ın avam kamara· mentonun toplantısı münase~~; 
sıoda söyliyeceği söylev bu tiyle başbakan Baldvin bııg~e 

arkadaşlarının bir çokları 1 
noktayı aydınlatacağı umuduyla • 
büyük bir sabırsızlıkla beklen· görüşmüştür. Bunların a.ra 1 

sında bilhassa Monsel Aınıra 
mektedir. Şimdiye kadar 22 Eralechaf Tield John Sayıııell 
devlet ltalyaya silah ve mühiıı:ı- ve Eden göze çarpıyordu. • 
mat ambargosu koymuştur. Bükreş 21 ( A.A ) - B~g~: 
Mamafih komitenin 31 ilkteş· ltalyaya silah Ambargo ıı· 
rinden önce toplanıp toplanmı- ve kredi yasağı hakkında 1 

yacağı belli değildir, Fakat şu emirnameler çıkmıştır. Bunlar 
bir kaç gün içinde mezkur ted- Cenevre kararlarının bir sure· 
biri tatbik eden devletlerin tidir. ~ 

======::::::================================-~ 
Habeşistan harbı 
Kazanacağına emin 

·- Baştara/ı 1 nci say/ada -
nın lngiliz menfaatlarına göz 
dikmediği hakkındaki inanca
lardır. 

Şimdi lngiliz kamoyunda iki 
ceryan göze çarpmaktadır: 

" N evs Chronicle ., gazetesi
rin temsil ettiği bir kısım, 

Uluslar Sosyetesi etrafında bir
leşme tara darıdır. Bunlara kar
şı, " E vning Standard ., gibi 
gazeteler ltalyaya karşı güdü
len siyasadan sitemle bahsedi
yorlar. Sir Samuel Hoore tara
fından bugün Avam Kamara
sında verilecek söylev büyük 
ilgi ile beklenilmektedir. B. 
Eden de Cenevrede güdülen 
siyasayı müdafaa edecektir. 

Bununla beraber Fransanın 
cevabı üzerinde tefsilat veril
miyecektir. Çünki iki hükumet 
bu cevabın neşredilmemesine 

birlikte karar vermişlerdir. 
Ancak, Akdenizde lngiltereye 
yardım meselesinde Fransanın 
Uluslar andlaşması kadrosu 

içinde karşılıklı yıırdım için 
tam garanti verdiği bildiril· 
mektedir. 

Londra - Paris ve Roma 
arasındaki ğörüşmeler üzerin
de de durulmıyacaktır. Bunun 
sebebi d~ föyle anlaşılıyor. 
Hemekadar Fransa geçen ağus 
tosta Pariste ltalyaya yapılan 
lngiliz-Fransız önergeleri kad
rosu içinde bir uzlaşmaya ça· 
lışmakta işe de Roma hüku
meti, Habeşistanda yerli baş· 
kanlardan biı kaçının dehalet 
hareketleri kaşısında, bunun 
şimdiki şartlara uygun düşme
diği fikrindedir. 

Bununla beraber Akdenizin 

bir derece boşaltılması I'~~ 
yakıodır. Ancak bu da tabııS' 
olarak gizli bir seyirle yapı· 
lacaktır. . 

I' 
lngiltere ltalyan harb geııı ç 

!erinin ve asker veya gere 
taşıyan vapurların Eritre .,e 

Somaliye giderken lngi!~'. 
Mısır, Südan ve lngiliı söıııur 
geleri limanlarında, 1905 LabeY 
bitaraflık andlaşmasına uygıı~ 

1 bl' olarak, ancak 24 saat ka 11 

leceklerini ve en yakın ıta1Y1111 

limanına gitmeğe yetecek lı~: 
dar kömür alabileceklerini bı 
dirmiştir. . 

sı· 
B. Eden bugün Cenevre 

yasasını hararetle mudııfa~ 
edecektir. Fakat lngiliı kaıP0 

yunun büyük kısmı B. Ede;. 
den ayrılıp ihtiyatlı olan 
Baldvinin arkasında topl•

111
' 

f t• 
gibidir. Zaten Forayn ? 1'e. 
işin Sir Samuel Hore ıle 
Eden arasında ikiye bölilnU:ı 
bakanlığa iki baş verilıııe. 

d"lı• 
sistemi siddetle tenkid e 

1 
e 

Yor. Yakında aııanesel sisteıll . e 
dönülerek F orayn Ofiste yı~fl 
tek bir baş bulunacağı talııP1 

edilmektedir. 

Macar ~aylavlar 
kurulunda 

Büdapeıte, 21 (A.A) - s~:: 
lavlar kurulu dış işleri koıP' .,. 
yonu yarın ve senato koıP' 

d b .. ·· tol'' yonun a çarşam a gunu 
lantıya çağırılmıştır. .

1 ı e 
Komisyonlar başbakan 

111 
dış bakanı arsıulusal dıırll 
hakkında dinliyeceklerdır. 

4, S, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

_ Ehliyetsiz ellerden, rasgeieye bırakılmış bir halden yaır 
rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bll 
modern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. 

Yalılar ve Alsancalı: semtleriııden çocuklar evleriııdell 
otomobille gelip giderler. 

Kestelli eaddesi N o. 80 
(3305) 5-15 

Telefon 29}4 
s. 5.6 
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Şe rımız ·hracat evleri Önemli Yere~~! Kadın 
Siparı· şler a mışlardır-u·· zu·· m satışları if.t!i![~:!~El!!!:~~:~~~'i!·::::::::::::::::~~:::::::::::J!H:~!~.~-~~:?.~!~.;I!:::::::::· 

· Bu koplmanlar arasında Te- tuccarlar ertesı gune bırakıldı j 
rezya hayalen sert yüzlü,cılız de- ve bayan Talyen hemen ara- i 

H ti d t kt di 
likanlıyı görüyorionu, kısa boylu basına atlı yarak Renaleye ı arare ·e evam e me e r o~duğa için reddetmişti. Halbu- koştu. ••V 

ki bu kısa boy Monte - Zemoto Vakıt ogle .. Kırmızı kenarla 
tepelerinde apansız yükselmiş beyaz tojlara sarılmış ban de- l 

ll . 
rrıır ticaret ve zahire bor-

~f 1 taraf andan hergün neşre
ıtı rtıekte olan gündelik borsa 

uarnelel · · ·· 
1 erını gosteren cetvel-
trc -
Sld gore son hafta içinde bor-
h i~ sablmış olan bellt, baş
ta :acat maddeJerimizin mik
e tı ıle hafta içindeki en az ve a; çok fiyatlann aşağıda ayrı, 

;· gösterilmiştir. 
İç' u maddelerin son hafta 
ınde t• 

d ıcari durumlan hakkın-a. • 
kik P•yaçadan yaptığımız tah-

at net· . Jd tt' ~. . Qı 1 ~ ıcesı e e e ıgımız 

a Urrıatt da bildiriyoruz : 

1 
. Arpa 

se ıınır iktisadi çevresinde bu 1 
lu~·~ elde edilmiş arpa mahsu
az :~ ~eçen seneye nisbetle 
ku dugu ve buna karşı da 
Ya v

1
vetli ihracat evlerinin ihti

Pa ç arını doğrudan doğruya ar· 
llıek~ıntakalarından tedarik et
ev e bulunduklarını bundan 

Velki 
ttıiştik. yazılarımızla bildir-

B 
sonu sebepler do!ayısiyledir ki 
ti" Zamanlarda lzmir şehir ih-
.1acın1 b·ı k . ıtıikt 1 e arşılayabılecek 

hu .. arda arpa gelmemekte ve 
••Un .. 

ber 
1 

ıçın de birkaç haftadan 
ı zrn· · Palar ır pıyasasına gelen ar-

<:ıla hemen perakende satı
fındrı teşkil eden esnaf tara-

an tn''b Ge u ayea edilmektedir. 
Yerfien hafta h.mir borsasında 
ç~v 

1 
rnalından dört yüz yirmi 

fiya~ı arpa dört kuru~ beş para 
tan a satıldığı halde bu haf-

ın y 1• Vaid er 1 arpa satışı 250 çu
an ·b 

llıikt 1 aret kalmıştır. Bu 
kuru arın fiyatı da (4,25-4,375) 

G ş arasındadır. 
ıtıir e~en yıl bu tarihlerde lz
(3 _ ~·~asasında yerli arpalar 
3,ı2s) S) Uşak mallan (3,25 -
satıı kuruş arasında fiyatlarla 
ç~va~ş ve hafta satışı (12000) 

Al·k Yakan olmuştu. 
lığı a adarlar nezdinde yap
lak:ız tahkikat neticesi. Mın-

lllız d h'I· d k" SlJ'ijn" a ı ın e ı arpa mah-
tirı b~n azlığı dolayiıile fiatle-
~dı~~aı daha yükselmek isti
ıhti" a bulunduğunu ve .şehir 
.a_ ,,acını k .. 1 • 
~ a.şı ayacak mıktar-
fi,u:1~1 gelmediği takdirde 

"tın b· 
Ctği ıraz daha yüksele-

trıerkezindedir. 

~" Bakla 
•tok:ll 0~eden bakı ye kalan 
ıtı,11 • uvvetli ellerde bulun-
teklif ıbracatçılar tarafından 
"" edile fi 1 ""'1-t k n at ere razı olma-
"'-rn 1 

uvvctli satışlar yapıla-
aaın1 d v 

Qllnd oıurınaktadır. 
~~tuş f~n bır hafta evel 4,75 
'-tışı ıatte bazı hazır b•kla 
ı-11 :t1

11 
olrnuş ve vadeli sab

~ ·••a ard 5 'l b 1 a kuruşa kadar 
Bu u rnuştu. 

satı<: hafta içinde bu fiatlcrle 
• t ıuhuı- t . . 
1 Ş!'iiz e memış ve pıyaça 
ı... &'eçrn· t" '"l~ın sö ış. ır. lhr:ıcatçılan-
lak yledıklerine .. . t'h Piy gore ıs ı -
dıJik nı:~a.larına bu fiatla şim
değilın · ıhraç etmek mümkün 
d"ha ış~ Bu piyasalardan biraz 
t rnus 't akdird aı fiatler alındığı 
<:l e ı . 
Qeı:n • zmır piyasasında 

lllilfj :•Yetti işler olması ihti
,... evcuttur '1e . 

il}' Çen se b ır .,... ne u sıralarda iz-
.. t"IYasası d b k . glarn 

1 
n a a la fıyatları 

_, 
0 arak [5 - 25 - 5] ku

llaında dola mı tı. 

Pamuk 
Hafta içinde borsada [358] 

balyesi hazırda 705 balyesi 
vadeli olmak üzere 1063 balye 
prese birinci ve 68 harar kaba 
birinci pamuk muamelesi ol
muştur. Hazır mallar 41,5 - 42 
vadeliler 41,5 - 43 kuruş ara
sında sablmıştır. Bundan evvel
ki hafta içinde 599 balye bi
rinci hazız, 165 balye birinci 
vadeli 72 harar kaba birinci 
ki ceman 764 bafye, 72 harar 
pamuk alım satımı olmuştu. 
Bu maJJarın heyeti umumiyesi 
42 - 43 kuruş arasında mua
mele i'Örmüştür. 

Bu hafta içinde bir iki ihra
cat evi piyasadan mal müba· 
yaa etmişlerdir. Avrupadan ge· 
len fiat telgraflarında görülen 
rakamlar lzmir pamuklarının 
iuracına müsait bir vaziyette 
değil gibi görünmektedir. Bu
nun için fiatlarda tedrici ve t:ı
biiye doğru bir tenezzül bek
lenilmektedir. Geçen haftaya 
nisbeten fiatlerde bu hafta bir 
az tenezzül kaydedilmiştir. 

Geçen hafta prese birinci 
mallar 42-42.5 vadeli 42-43 ku
ruştan muamele gördüğü halde 
son hafta içinde birinciler 
(41,5-42) ikinciler ise 41,5-43 
kuruş arasında fiatlerle satıl
mışbr. Bu hafta içinde 1-1,5 
kuruş bir düşkünlük ifade et
mektedir. 

Son zamanJard,l piyasamızda 
satışa arzedilmekte olan pamuk
larımızdan bir kısmının alıcılar 
tarafından mübayaası sırasında 
bazılarında fazlaca ıslak kısım
lara tesadüf edildiği borsa ida
resine yapılan tikiyetlerden 
anlaşılmış ve borsa idaresi bu 
mesele ile yakından ve ehem· 
miyetle iJgilenmiıtir. Meselenin 
resmen tahakkuku nıerine 

memleketin ticaret ve iktisadi
ya tı ile ilgili olan bu işe tica
ret odasıncA da el konulmuş 
ve odaca ittihaz edilmiş olan 
karar, bir kaç gün evvel gaze
temiz saym okuyacularına arz· 
eylemişti. 

Palamutlarımız: 
Palamut piyasasında geçen 

haftaya nisbetJe son haita için
de kayda değer bir değişiklik 
olmamış isede satış mıktartnda 
geçen haftaya nisbetle önemli 
fazlalık hissedilmiştir. 

Borsa kayıtlarına göre son 
hafta içinde muhtelif neviden 
3~76 kental palamut muamele
si borsaya yazdırılmıştır. 

Hafta fiyatları; tırnaklı 460-
475, iken tırnaklı 400 kabalar 
320-380, kaba pelitli ve rofoz 
malliir işe 250 kuruş olarak 
tespit edilmiştir. 

Bundan evvdki hafta içinde 
iae borsaya 1317 kental muh
telif palamut aatışı yazdırılmış 
ve fiatler aşağı yukarı bu haf-
taki durumda bulunmuştu. 

1934 senesi ilk mahsul pala
mutları geçen sene bu sıralar
da lzmirde piyasaya arzedilmiş 
idise de fiatlar bucrünkü fiat-o 

fardan nevine göre 25-60 ku-
ruş arasında düşkün görül
müştU. 

lzmir piyasasında palamut 
mahsulü noktasından geçen ve 

daha evvelki haftalar görülmüş 
olan boşluk gün geçtikç zail 
olmakta ve piyasamıza ihtiyacı 
karşıhyabilecek miktarda ol· 
mamakla beraber yine bir mik
tar mal gelmektedir. Buna 
rağmen 935 senesi palamut re
koltesinin geçen senenin aşağı 
yukarı nısfı derecesinde bulun
duğu • artık tahakkuk etmiş 
olmasına karşı satıcılar fiatları 
tutmak hususunda çalışmakta
dırlar. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsaya 

zeytinyağt ü:terine hazır mal 
muamelesi yazdırılmamış yalntz 
21-10-935 tarihinde yeni sene 
mahsulünden 20000 kilo zey
tinyağının vadeli kaydile 25 -
26,5 kuruş arasında fiatlerle 
satılmış olduğu borsa kaydle· 
rinden anlaşılmıştır. 

Geçen hafta borsaya lapant 
nev'inden 5400 kilo zeytinyağı 
muamelesi kilosu 28 kuruş fi
atJa kaydettirilmişti. Geçen 
yılın bu haftasında zeytinyağı 

piyasasında durgunluk görül
mü.ş ve piyasada ehemmiyetli 
işler olmamıştı. 

istihlak piyasalarından yeni 
mahsul fiatleri hakkında henüz 
kat'i haber alınamamaktadır. 
Zeytinyağı fiatlarımızın geçen 
seneden yüksek bir raddede 
bulunacağı kuvvetle umulmak
tadır. 

İncirlerimiz 
.Mevsim başından 21-10-935 

akşamına kadar piyasamızda 
satılıp borsaya yazdırılmış olan 
incir satışının yekfınu 172333 
çuvala ulaşmıştır. 

Borsa satış listelerine göre 
son hafta içinde borsaya gün
delik itibarile aşağıda gösteri
len miktarlarda incir satlşı 
yazdınlmıştır : 

Tarih 
14-10-1935 
15-10-1935 
46-10-1935 
17-10-1935 
18-10-1935 
19-10-1935 
21-10-1935 
Yekun 

Çuval 
1979 
2753 
908 
486 

12109 
613 
717 

19565 
Hafta içinde borsaya yazdı

dınlmış olan incir miktarı nevi 
ve fiyat noktalarından aşaiı· 
daki şekild~ ayrılmaktadır. 

Son hafta satışları : 
Nev'i Çuvah Fiatı 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Hurda 
Yekiın 

3696 
8171 
3919 
1800 

17586 

Az Çok 
10 17 
7 50 12 
4 50 8 50 
4 75 5 50 

Bundan evvelki hafta içinde 
ıse borsaya 19234 çuval 
muhtelif incir satışı yazdırılmış 
ve bu miktar 4,5 ile 19.5 ku
ruş arasında muamele görmüştü. 

Hafta zarfında incir piyasa
sında geçen haftaya nisbetle 
biraz daha fazlaca istek görül
müştür. Mevsim sonu yaklaş-
makta olması hasebile piyasaM 
da mallar ğünden güne azal· 
maktadır. ihracatçılar işlerine 
gelen mallari talep edilen fiat
lara satın almaktadırlar ve bu 
yüzden piyasa sıcak bulun
maktadır. 

Borsadan geçirilmiş olan sa
tışlara göre ~u sene rekoltesi 

olarak tahmin editmiı olan 
incir miktarı mezkür tahmin .. 
den fazla bulunmaktadır. 

Fiatlere gelince; mevsim ba• 
pndanberi incir fiatlerinde gö
rünen müsaid vaziyet bu ııra· 
larda daha güzel bir safhaya 
dahil olmuıtur. Ve mahsul 
değer fiatına satılmaktadır. 
Son hafta içinde borsaya yaz· 
clırılmış olan bir kısım hurda 
mal fiatlarının 5,5 kuruşta gös
terilmesi aynca memnuniyetle 
kayda şayan bir haldir. 

incir piyasası ıaglam ve sı .. 
cakbr. Fiatlerde yükselme ka· 
biliyesi görülüyor. 

Çekirdeksiz 
Üzümlerimiz 

1935 senesi üsüm mevsimi 
başından 21-10-935 tarihine 
kadar boraada 340317 çuval ve 
2736 torba muhtelif çekiridek
siz üzüm satışı olmuştur. Bu 
miktar üzüm S ile 20 kuı uş 
arasında fiatlarla satılmıştır. 
Ceçen sene bu tarihlere kadar 
borsada satılmış olan çekir
deksiz üzüm miktarı ise bu 
seneki miktarın nısfı derece
sine ulaşamamıştı. 

Fiatlar ise 5 ile 25 kuruş 
arasında dolaşmışb, Son hafta 
içinde borsada gündelik itiba .. 
rile :ııağıda gösterilen miktar
larda üzüm satılm!ştır: 

Tarih Torba Çuval 
15-10-935 1 7302 
16 " " 7730 
111 " " jZ 5206 
18 " " 18 6710 
19 .. .. 246 3267 
21 .. .. 4984 
Yeklın 417 35199 

Bundan evbelki hafta içinde 
ise 48033 çuval ve 388 torba 
Uzüm borsada satılmış:1. 

Son hafta içinde üzüm fiyat .. 
Jarı hiç bir değişiklik göster
memiş ve durum 15-t0 .. 93S de 
ki şeldini bütün hafta içinde 
olduğu gibi saklamıştır. 

15-10-935 de çekirdeksiz ü
züm fiyatları aşağıdaki şekilde 
idi: 

Fiyatı 

Numaıa az çok 
6 s 25 5 75 
7 6 50 6 875 
8 7 00 7 25 
9 7 50 8 00 

10 10 50 11 00 
11 13 00 14 00 
12 15 00 17 00 

.Şu hale göre çekirdeksiz ü
züm fivatları son hafta içinde 
duruluk göstermiş demektir. 

Bu duruluğun müstehlik pi
yasalarda da ayni surette de
vam eylediği ve fiatlerin ucuz
luğu dolayısile önemli siparişler 

yapılmakta olduğu söylemek
tedir. 

Üzüm kurumu son hafta için
de yine piyasadan mal almıştır. 
Ve aşağıdaki tarihlerde bu mü
bayaatı hizalarında gösterdiği
miz. mikdarJardadır: 

Tarih Çuval 

14-10-935 418 
15 " " 1898 
16 " " 1900 
21 " " 303 
Yekun 4519 

Fi at 
Çok 
8 

Az 
7 25 
6 50 
6 50 
6 75 

8 50 
8 25 
8 50 

Üzüm kurumm,un yukarıdaki 

oluyordu. Jikanlılar ölçülü adımlarla yll· 
" Takdir ve hürmetkarınız rüyor ver Romalı taklidi yapı- ~ 

olduğuma inanınız. Fakat bili- yorlar. Bir çok askerler deri ı 
pantalonla dolaşıyorlar. 

yorum ki güzel kadınlar umu· Şark usulü kafaJannı sarımı 
miyetle bu hürmet kelimesini kadınlar kuşaklannı kollan al-
scvmezler ... ,. tanda taşıyor ve çıplak meme-

T ereıya bu son cümledeki terini gözlerden gizlemiyorlar. 
çapkınlığa gülümsedi, kahra- Kadınlar neden bahseder 1 
manı bırakarak berberine geçti. Bayan TaJyenin şıUıklanndan. 

Kamil adlı bu saç sanatkarı Erkekler neden konuşurlar 1 
o kadar sıçrayarak yürürdü ki Grosbva sefnhatlerinden. Jhti-
sanki bir papağan kafesinden yar bir çapkın : 
inmiş sanılabilirdi. Başında sa- - Azizim, diyor, orada ber-
rışın bir perük, iki sivri uçlu kes hesabını buJuyor. Orada 
geniş bir şapka vardı. Ceketi- berşey kabul edilmiştir ve ka-
nin kollan dantelalarla siislen· dınlaşmı~ erkeklerimizin arbk 
mişti. içeri girince güldü, dolaş- gizlenmeğe ihtiyaçlan kalmı-
tı, etrafa ağır bir pomat koku- yor. Hatta Vikontun metresbai 

su saçtı. Arkasında bir memur iki kadın arkadaşından kıakaa-
birçok kutular tutuyordu. dığını bile duydum. 

Kamilin ısrarlarına rağmen, 
T erezya kendi kısa ve bukleli 

saçları iizerine peruk kabul 
etmiyordu. 

- Ne dersiniz? 

Birçok sesler birden haykı
rıyorlar : 

- işte o geliyo.ı ! Bravo l 
Di7.ilin 1 Alkışlayın ! 

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

- Hakkınız var bayan, ke- e• b h d 
sik saçlar size çok yaraşıyor. ır a çe e 

Kamil buruşuk göz kapak-
larım süzdü. Inatcı güzeli kan- Kemikler bulndu 
dırmak çaresini buldu. Robla· E 
rma göre, istediği gibi saçla- ski bir cinayet mi 
rmın da rengini değiştirmesini Alsancakta Akdeniz soka-
teklif ediyor. Neden sırası gel- ğında müskirat amili Ziya'nın 
dikçe siyah, kumral, san, kır- şarab deposunun bahçe kıs· 
mızı saçlı olmasın? Emsalsiz l:>ir mmda hala için bir çukur ka-
teni yok mu? zılırken bir insan iskeleti mey-

Terezya bu hevese kapıldı. dana çıkmıştır. iskeletin kadı-
Hem bir hem bir çok olmak, na mı, erkege mi aid olduğu 
biitün kadın tiplerini kendi şah· henüz anlaşılamamıştır. M6cl-
sında toplamak ve sarışın ol- deiumumi muavini bay Orhan 
duktan sonra esmer, esmerden tahkikata başlamıştır. Dün ak-
sonra kumral olmak fena mı? şama kadar kemikler birer bi-

- Peki amma nasıl? rer diRkatle toplattırılmıftır. 
Kamil 011 bir sanşın perük iskeletin bulunduğu yer bir 

prova ettirdi. Bunun altında dıvar dibidir. 15 sene 
kara gözlerinden fevkalade bir evvel burası sebze bahçesi 
parlaklık kazanıyordu. Berber ımış. Bu vnk'anm caki bir 
iki adım gerlledi, gözlüğünü cinayet oluh olmadığı araıh-
düzelterek: nlmaktadır. Kemikler doktor 

Bir kaç ay içinde bayan Tal- tarafından bugün tedkik edi-
yene elli perük vermiştir. Diğer Jecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
milbayeatı ile beraber bugüne 
kadar yalnız lzmir piyasasın
dan aldığı çekirdeksiz üzüm 
mıktarı hemen hemen yirmi 
bin çuvala yaklaşmaktadır. 
Üzüm rekoltesinin bu sene gös
terdiği fevkallde vaziyet karşı
sında kurumun piyasada bulun
ması fiatlann istikrar peyda et
mesinde yegine amil olarak ka
bul edilebilir. 

İnhisar idaresi son hafta 
içinde piyasaya çıkmış ve 16 -
10-935 de 5-7,65 kuruş ara
sında fiatlarla 521 8-10-935 de 
6-7 ,25 kuruş arasında fiatlarla 
374, 21-10-935 de 6-7,125 
kuruş arasında fiatlarla 397 
çuval üzüm satın almıştır. 

Üzümlerimizin iç ve dış pi
yasalarının bugünkü durumu 
hakkında yaptığımız tahkikata 
göre; lzmir piyasasında son on 
beş gün zarfında fiatlarda göM 
rülen duruluk müstehlik piya
salarda fiatl;mmızın düşürüle
ceği hakkında evvelce çıkarıl

mış olan şayiaları tamamen 
yalana çıkarmış ve bu münase
betle de işlere yeni bir deği
şikJik gelmiştir. Bu münasebetle 
de şehrimiz ihracat evlerinin 
mühim miktarda siparişler al
dıkları rivayet olunmaktadır. 

Bugünkü fiatlarımızla mühim 
miktarda mal satılması imkanı 

mevcud olduğuna göre ilzüm 
satışlarında görülmekte olan 
hararetin devam edeceği kuv
vetle umulmaktadır. 

Umumi vaziyet 
Son hafta içinde buğday 

iıleri müstesna olmak üzere 
diğer zehair, hububat vesair 
eşya fiyatlarında yazılmağa de
ğer bir hal görülmemiştir. 
8uğday fiyatlarına gelince, 

Anadolu dahilinden lzmir pi
yasasına mal gelmemekte ol
masa hasebile son hafta piya

sasında beklenmiyen bir yük
selme husule gelmif ve fiyatlar 
1 - 2 kuruş tereffü göstermiştir. 
Mal mevcudu oJmadığından 

kuvvetli satışlar olmamıştır. 

Borsa satış cetvellerine göre 
21-10-935 tarihinde borsada 

vadeli kaydile 100 ton buğ

day kilosu 7,5 kuruştan sabl
mıştır. 

Anadoludan Iımire ekmek 
ihtiyacını karşılayabilecek mal 
getirilmesine teşebbüs edilme
diği takdirde buğday fiatJeri
nin daha fazla yükselmesi ib
timaJi vardır. 

Sair eşyanın piyasa durumu 
geçen haftakinin ayni olarak 
kabul ve teliikki olunmaktadır. 

Abdi Sokullu 
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ır ngiliz generalı 

----------------------------
ltalya Habeşistana el atarsa 
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lngilterenin dururrıu çok vahim olacaktır, diyor 
Londra, 22 (A.A) - Muhafazakar saylavlar

dan olup 1931 e kadar Roma ataşemiliterliğini 

ve sonradan dôğu afrikasında seyahatler yapmış 
olan general Nation Londrada verdiği bir söy
levde demiştir ki: 

1 
misli fazla kara, dtniz ve hava kuvvetleri bu
luncuracak( ki bu masraflara katlanmak imkan
sızdır )yahut da bugünkü kol:ektif yardım siste
mini tutacaktır. 

Kömilr endüstrisini tensik 
ltalyanın yapmakta olduğu harbın sonunda 

Habeşistanın askeri kontrolünü elde edebilirse 
lngilterenin durumu çok vahim olacaktır. Bu 
ıuretle ilk defa olarak lnsıilterenin müthiş bir 
ordusu ve üssübahrileriyle dünyanın en kuvvetli 
bir sınırı bulunacaktır. Buna ltalyanın Mısır ile 
de olacak 100 kilometrelik sınırını ilave etmek 
ll:amdır. 

Londra, 22 ( A.A ) - Morning Post gazete
sine göre, ltalyan piyasasının kömür için kay
bolması neticesinde genel kömür madencileri 
grevi muhtemel görüldüğünden hükumet kömür 
endüstrisinin teosiki hakkında geniş bir planı 
incelemektedir. Bu plan seçim mücadelesi sıra
sında neşrolunacaktır. 

Londra, 22 (A.A) - Haftalardanberi ilk 
defadır ki Tayneden ltalyaya kömür gönderil
memiştir. İtalyanın bııradan senede 100,000 ton 
kömür almakta bulunduğu gözönüode bulundu
rulursa zararın derecesi kolayca anlaşılır. 

lngiltere iki şıktan birini tercih etmek mec
buriyetindedir. Ya kendi kendini müdafaa için 
dünyanın her hangi büyük bir devletinden iki 

Elizedeki toplantıda senato 
bildirilecek neticeleri • • • 

seçımının 
Paris, 22 ( Ö.R) - "Jour

nal,, e )(Öre bu sabahki kabine 
toplantısında ve yarın sabah 
Elyse sarayında B.Albert Leb
run 'un başkanlığında yapıla
cak bakanlar kurulunda lçba
kanıB. Pagonan senato seçimi-
nin sonuçlarını bildirecek 
tir. B. Pierre Lava! yürü-
mekte olan diplomatik ko· 
nuşmaları anlatacak ve lngil
tereye Akdenizde karşılıklı 

yardım meselesi hakkında ve· 
rilen Fransız cevabını tefsir 
edecektir. Başbakan bugün öğ
leden sonra dış işleri komis
yonunda yapacağı diyevlerin 
ana hatlarını da bildirecektir. 
Bugün B. Lava! va Finans ba

kanı B. Regmer bütçe denkliği 
buna bağlı kanun buyurokları 
hakkında finans komisyonunda 
diyevde bulunacaklardır. 
Diğer taraftan iç bakanı B. 

Paganon ile tüze bakanı B. 
Leon Berard siyasal kurumları 
nizam altına almak amacile ba-
111rlanan kanun buyuruklannı 

arkadaşlarına açacaklardır. Bu 
buyuruklara göre toplantılar, 

gösteriler, kümelemeler, si· 
YİI seferberlikler geçit tö-

renleri sıkı nızam altı- hükümlerine göre düzülmüştür. 
na alınacaktır. Kurumlar ye- Aykırı hareketler için düşünü· 
ni bir sokak disiplinine uy- len berkite!er siyasal kurum-

d !arın dağılmasına kadar var· 
mağa mecbur olacaklar ır. Ka maktadır. 
nuna aykırı silah bulundurma Bununla beraber toplantı ser-
işi ayrı bir buyuruğun hüküm· bestliği prensibi yerinde kal-
lerile karşılanacaktır. maktadır. Buyuruklar ancak 

Hazırlanan bu buyuruklar, B. baysallığın bozulmasına sebep 
Marehandean iç işleri bakanı olacak halleri önlemek amacıııı 
iken yapılan kanun projesinin gütmektedrir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y ersarsıntısı Bigada 
Tahribat yapmıştır 

Istanbul 22 ( Özel ) - Bu sabah saat dokuz buçukta şiddetli 
bir yer sarsıntısı oldu. Halk heyecana kapıldı. Sarsıntının mer
kezi Biga olduğu zannediliyor. Bigada hükumet binasile, ilkmek
tebin dıvarları çatladı. Karabigada hükumet konağının dıvarları 
Ç6lı:tü. 

YENi ASIR - flün sabah ayni ıaatta şehrimizde hafif su
rette bir sarsıntı hissedilmiştir. 

Makalle 
ltalyan 

•• • 
uzerıne 

taarruzu 
lstanbul, 22 (Telefonla) - Romadan bildiriliyor: Makalle 

istikametinde yapılmasına karar verilen yeni ltalyan taarruzunun 
levazım teşkilatını ikmal etmesine intizaren bir hafta geriye 
bırakıldığı anlaşılmıştır. Son 24 saat cephelerde mutlak bir 
sükunet içinde geçmiştir. 

Italyan uçakları bir 
Habeş şehrini yaktılar 

İmparator Desside karargah kuruyor 
Asmara, 21 (A.A) - Havas 

ajansından ı 

On ltalyan uçağı Collafo 
yakinında bulunan Oued-~beli 
bölgesinin önemli bir Habeş 
süel merkezi olan Gherrei'yi 
bombardıman ederek yakmış
lardır. Uçakların faaliyetini ko
valıyan ltalyan yardımcı kuv
vetleri Oued - Bebeli bölge
sinde bulunan Burdoııiyi bom
bardıman etmişlerdir. 

lnglllz somallslnde 
Londra, 21 (A.A)- Berbera

dan bildiriliyor: 
lngiliz somalisindeki deve 

süvarilerinin emrine üç uçak 
verilmiştir. Bu uçaklar istikşaf 
uçuşları yaparak hududun bi
.tara.lığını temin edeceklerdir. 

Amerikada 
Bir tayyare kazası 

Nevyork, 21 ( A.A) - Ta
nınmış Amerikan kadın uçmanı 
Ruht Nicolas bugün içinde 20 
kişi bulunan büyük bir oçak 

ile manevralar yaparken yere 
inmek istemiş ve düşmüştür. 

Uçak ateş almış ve bayan 
Ruth ile iki kiti ağır yaralı 

olarak hastaneye kaldırılmıştır. 

imparatorun karargahı 
Adis - Ababa, 21 ( A.A ) -

Royter ajansının öğrendi~ine 

göre, imparator yakında oto
mobil ile hükumet merkezin
den ayrılarak Habeş kuvvet· 

lerinin başlıca tahaşşüd mer· 
kezi olan D~ssiye gidecektir. 
Bu mevki Adis - Ababanın beş 
yüz kilometre kadar şimalinde 
ve makallenin de üç yüz kilo
metre kadar cenubundadır.lm· 
paratorun eşyalarını taşıyan iki 
yüz katır daha şimdiden yola 
çıkmıştır. Ve birçok yeni kam· 
yonlar da harekete hazır bu
lunmaktadır. Harbın, imparator 
cepheye gitmedikçe başlıyaca 
ğına pekaz ihtimal veriliyor. 

Bir define 
BugUn araştırma 

yapılacak 

Bozyakada eski lzmir mev
kiinde bir bağda 15 sene evvel 
bir define gömülmüş olduğu 
Milli emlak mildürlüğüne ihbar 
edilmiştir. Bugün burada arat· 
tırma yapılacaktır, 

Yunanistandan define bul· 
mak üzere şehrimize gelmiş 
olan Sarrafın evindeki adam 
dört yerde araştırma yapmıı 
isede hiç bir şey bulunama· 
mıştır. 

YARIN SAAT 3 TE 

AS R 1 sinemanın 
Güzel, temiz ve ferahlı salonunu dolduracak halk 

iki filim birden görecektir 

1 Niyagara şellalesinden ufak bir kayıkla geçen akıl-
• lar durduran, kalpler çarptıran, binlerce zorluklara 

g6ğüı ıeren (BiL BOYD) 

Ölüm canbazları 
insan ruhunu tahlil eden, asalet ile asil olmıyan 
adam arasında farkı gösteren bütün dünyada romanı 
okunan Gaby Morley, Hanri Rolandın bilyük temsili 

Demirhane müdürü 
Filimlerinı görec~k ve alkışlayacaksınız 

Ayrıc~ MIKI renkli 
.CZl!ııı2:2Zl2:1ı::ı:22ZZ;!'~././..L/'XZft<tfi!1J',;c,/!/,.ZıllZl,Z&IU'Jı:'.ll!:.r.lii:.1Dliltlil• 

Bugün çok beğenilen l IABEŞ KIZI ITTO filminin 
son günildür 
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Kılır brl/dnı ı·apı/!111$ zari/ bir yaı[m11r nrı111tosıı Mıır(ı:e l'ı•ans raif111ur altı11ı1a ıla sn•inıli Madgr Frnns ~ık t'lllf'frnıeabli ile Betty f-iimes yaff111111lıt lıavada bıı brvaz gri kapı taşır 
Yağmur başladı mı, bir çok zarafetinden birşey kaybetme- mur elbisesini hatırlarına getir- buııun için bayanlar, yağmurlu pek güzel giyilebilir. 

kadınlar zarafetle geyinmekten miştir. Empermeabli, kauçuk mezler. Bunun için de ya yagmur havadan hiç hoşlanmazlar. Yağmur elbiseleri için tercih 
çekinirler. Bununla beraber bir kunduraları onun zarafetini başladı mı sokağa çıkmazlar, Bu sene beyaz, penbe, açık edilen şekiller otomobil manto-
çok batı ülkeleriude, hele Ame· yahut da sokağa çıkmışsalar mavi, veramand ve gri renkte 
rikada kadınlar yağmur altında azaltmamış, belki artırmıştır. yağmur altında o güzelim zarif empermeabler çok modadır. 
dahi şık görünme,yi ihmal et· Bayanlarımızdan çoğu gardrop· tuvaletlerinin, şık kunduralarının Empermeabl kumaşlardan eko· 

' mezler. Bakınız şu fotoğrafta !arını birçok şık tuvaletlerledol- son moda şapkalarının bozulma- s ! kaplar da yapılmaktadır. 
a • mur altında durdukları halde zarif bir yav- sına teessürle katlanırlar. işte Bunlar her hansı:i bir tuvaletle 

ları gibi sade modellerdir. Ek
seriya yakalar ve düğmeler 

empermeabl şapkaya uygun 
renkte yapılmaktadır. 
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insanlık 
Eğer bir dostluk 

olmazsa ... 
atı· "Kendi kendini rn 

vedecektir ... ,, "r 
. • .. ) KültU 

Parıs 22 ( O.R - W 
bakanı B. Mario Roustan 

ı ııır rafından açılan arsıulusa esi 
den ve madencilik kongr 

1 ·1tereı 
çok önemlidir. Fransa, . ngı p.I· 
Amerika, Italya, Belçıka. d"s· 
manya ve diğer birçok en

1
5oo 

triel memleketler adına bU" 
teknisyen kongrede hazt 115 
lunmaktadır. Sorbon kon era Je 
salonu erkenden bu delegeler 
dolmuştu. . de· 

B. Boustan söylevınde 
miştir ki: da· 

Fransa, bir defa daha a 11, 
!etin hüküm sürmesine vas rı 
olmakla mutludur. He~ k00fo5. 

bir iş birliğidir. Bır ~t60 
Renan'ın dediği gibi, . b':naÇ 
irade ve kalplerin aynı 3 kta· 
etrafında birleşmesile . afd feO 
dır. Ayni iş birliğıyledır aııı· 
alanındaki büyük fütuhat ıP 
kün olur. ·o 

Y. "h . . M' helet'Jll ıne tarı cımız ıc bir 
dediği gibi, insanlık -eğer cı·oi 
dostluk olmazsa- kendi k~~J!l 1~i 
mahvedecektir. Şuna kaııı'ı riP 
bu söz büyük memleket e 
ülküsüdür.,, 

Denizlide 
{ftl' 

Sayım çok mu va 
kıyetli oldu beri 

Denizli 2 - Günlerden ·•· 
' ·1e '' hassas bir çalışma bilanı 1 ,. 

lenmekte olan genel nüfus ks 6• 
yımı, nihayet gününde ço ıl· 
nemli bir mesele olarak y•Pb~ 
mıştır. ilbay Ekrem Arte~tOP 
ulusal ve kutsal davaye bUıar· 
varlığını bağlamış olarak ar, tt 

"d" ş danberi çalışmakta ı 1• doi'' 
bugün ilk genel nüfus çok 01, 

ru olarak sayılmış buiun~:ı•t 
ilbay bay Ekem Arten b: ,. 

··fu d . . d b' ··fus ıtY nu s aıresın e ır nu I 1 ı· 
rı gibi coşgunluk içinde çıı ıŞ el 
ken bu devrim adamının ~~~· 
varlığı karşısında yurd ve 06~ 
rim hesabına sevinç yaşları-fi~ 
tüm. nüfus sayımında bu eli 

. . . ..sıer 
bılgı ve hassasıyet go 1ııı 
Denizli halkı ve nüfus 5~~0Jı 
işyarları takdıre deger ... pdoi' 
ve sürekli çalı,ma ile çok.. or 
ru olarak saptanan sayım goS',!e' 
!erimizi kabartaçak derec.e ,.e 
dir. Sayım çok erken bitııııŞ 
kılk serbest bırakılmıştır· ••"" 

. . 

································' 

l,~6 ,p 
Kışlık son nıotla şuıt· yii11dl'11 

' Ve.....,,,, 
Bekledlülnlz flll11 

Karyoka. 
25 b. . . t ·n cıııP 

ırıncı eşrı 

gününden itibaren 

TAYYARE 



o ika: 
Ingiliz limanlarında 

Italyan gemilerine karşı 
tedbirler bildirildi 

alınan 

Bunlar bitaraflığa uygun olarak kararlaştı 

-

l ~onıa, 22 (Ô.R) - lngilterenin Roma büyük miktarından fazlası verilmiyecektir. 
~ çısi sir Eric Drummoud lngiliz ve sümürge Londra, 22 (Ô.R) - Duçe ile son içsel 
ııııanlarında ltalyan savaş gemilerile asker veya görüşmesinde Sir Erik Drummond lng!l!z 
savaş gereçi yüklü Italyan gemilerine karşı limanlarile Misır, Mısır Sudanı ve lngılız 
~~tbik edilecek bağlayıcı tedbirleri ltalyan sömürgeleri limanlarının Lahey bitaTaflık 
.~kü.nıetine bildirmek için hükumetinden talimat mukavelesi hükümleri dışında Italyan savaş 
""llıştır.Bu tedbirler 1830 Lahey mukavelesinde gemilerine kapalı olacağını ltalyan hükumetine 
ta · bildirmiştir. Yani bu gemiler 24 saattan fazla 
k Yıo edileıı bitaraflık maddelerine uygun olarak bu limanlarda kalamıyacaklardır. 
ararlaştınlmışhr. Böylece hiç bir ltalyan savaş ~ondra, 22 (Ö.R) - Bitaraflığını korumak 

~~:.'.si veya sile! ilgisi olan gemi lngiliz ve kaygısile Mısır hükumetinin de Italyun savaş 
Ilı urgeleri limanlannda 24 saattan fazla dura- gemilerine ve vapurlarına karşı, lngiliz büyük 
~ ıyacak ve kendilerine en yakın ltalyan lima· elçisinin Romaya bildirdiği tedbirleri kendi 
ıııa varmaları için gerekli olan mabrukatı hesabına tatbik edeceği bildirilmektedir, 

Mareşal Peten şerefine bugün 
Londrada büyük tören yapılacak 

p . 2Z/7///L//,/7/7Z7lllllllllllllrz7JZT,LZ".L/:ar/'/7J /LZ.T.iO"//J 
l arıs, 22 ( Ô.R ) - Yarın tedir. Ingiliz kabinesi üyelerin- Petain bir söyle.vle cevap vere-
Moııdranın konuğu olacak olan den Finans bakanı B. Nevi! ceklerdir. Gazeteler bu töreni 
k areşal Petain bu şehre hare· Chamberlein ile P. T. T. ba- Fransız lngiliz içsel anlaşması-
r et etmiştir. Gazeteler bu gö· kanı, eskiSü bakanıLordDerby, nın bir gösterişi olarak tefsir 
~tteo önemle bahsediyorlar. bir çok sivil ve süel ürkünler ediyorlar, 
t erçi bu gezi özel bir karak- ve bunların arasında lngiliz Diğer taraftan mareşal önü-
~rdir. Fakat Mareşalın şah· genkurmay başkanı, Fransız bü- müzdeki son kanunda Romada 
:y~ bu özelliği nispileştir· yük elçisi B. de Corbin, eski Italyan veliahdı prens Humbert 

e edir. büyük elçi B. Fleuria şölene ile prenses Mari-Josenin ev-
i M'areşalın konuklanacağı şö- çağrilmışlardır. lngiliz genkurmay lenme töreninde fevkalade el-kll birleşik Fransız ve lngiliz haşkanıMareşala"Hoş gel,,diye- çi olarak Fransayı temsil ede-
Urunıl:ırı tardından verilmek- vinde bulunacak ve Mareşal cekti(. 

Uzak şarl<ta yeniden önemli 
kaynaşmalar başlamış giQidir 

Çi'f~k!o, 26 (Ö.R) - Sü bakanlığının sözleri Mogolistanda Sovyet nüfuzunun Mançuri ve güney 
~ ı~ın tehlikeli olacağını ileri sürerek diyorlar ki: 

l~ Bız bu topraklan Sovyetlerin her türlü girişmesine karşı korumak kararındayız. Bu uğurda savaş 
J ıtıısa, hundan da gerilemiyeceğiz. Bunun için Mançuri ve Mogolistan arasındaki anlaşmazlıklara 
a~on!a müdahale edecktir." 

di arıs, (Ô.R) - Ekselsiyör gazetesi uzak Şark hadiselerinin vehameti üzerine dikkat çekerek 
Yor ki: 

ka Bizinı dikkatimiz Habeşistanda olub bitenlerin üzerine dikilmişken uzak şarkta yeniden önemli 
t Y~aşnıalar oluyor. Büyük Fransız yazmanı Paul Valery Avrupa hakkında: " Avrupa Asyanım 
L

11 
... kutnu ... ,, demişti. Bugiln için bir coğrafya alayından ibaret olan bu söz, yarın için acıklı bir 

"'Ilı at olabilir. 

Lavalın son o za erı 
Alman yada hayretle karşılandı 

I 

Andlaşmaya saygı lazımdır •. 
lııBerlin, 22(Ö.R)-Bay Pierre iş arsıulusal yilkeolere saygı aykırı hareketler mahkeme· 
bir~ıtlın iki seçim bölgesinde işidir ve andlaşmaya saygı ye düşerek kurumların dağı· 
lt ~~ s.enatör seçilmekle ka- Fransa için en iyi barış ve hlmasına karar verilebilecek-
liıı 0 gı ıkiz muvaffakıyet Ber- güven inancesidir. tir. müsaadesiz yapılan göste-
baz.Çevrenlerini şaşırtmıştır .Zira Toplantılar ilgili kurumlar rilerde baysallık bozulacak 
Çav Yayınlara dayanarak, bu tarafından önceden verilecek olursa ayni berkiteler tatbik 
böı;e~ler bay Lavalın bu iki diyevlere göre yapılacak ve edilebilecektir. 
tiaind en hiç olmazsa bi· r1J!!m 
'le. .e seçileceğini sanıyorlar 
Yeıı~t~~Yil mecbur kalacağını ve 
~e. ~ . ır kabinenin teşkil edile· 
ş:::; kbile tahmin ediyorlardı. 
B Lı azandığı muvaffakiyetle 
&~ğ( aval'ın şahsiğ mevkiinin 
k;ııı 1~ınl:ıştığı ve Fransız başba
h .'~ artık iç siyasada oldu
tiııj:1~1 dış sıyasada da elleri
Yerd •ha serbest olacagı" her 

eıı ·· ı p . soy enmektedir. 
Seçi:.ıs, 22 (Ô.R) - Senato 
Patis ınden söz açan "Echo de 
bak " ı:azetesi diyor ki: Baş-

anın · 
Ytına ~ sıyasası ulusun geno-
b'ır gosterilmiş olsaydı ezici 

ço· 1 ' ~k~uıı uk kazanacaktı. 
de. 1 iç hakanı B. Marchan-

'u "O diyor k' euvre" gazete inde 
rıı,llı. ı: ltalyan-Habe§ anla.ş
o. kgını bir ltalyan·logiliz işi 

qra g·· t k .. . . os erme onun onemmı 

Eskisi gibi acentalığmıızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 
yerlerinin uzaklığıoa göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

Cumhuriyet bayramı için şenlık fişeklerimiz her cinsten 
almak istiyenler siparİJlerini şimdiden bildirmelidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 
Barut av ve ruvelver fifelderi av mah:emeai 

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci oğlu 

PrensŞarl 
Habeş için205bin 

Koron topladı 
lstokholm 22 ( A.A ) - Kı

zıl Salibiıa baıkanı sıfatiyle 
Prens Charles'in Haheıistana 
bir heyet göndermek için açb
ğı iane defterine şimdiye ka
dar 205,000 kuron kaydolun
muştur. Bu mıktara bakılırsa 
heyetin gönderilmesi için ica
beden para toplanmış de-
mektir. 

Rus futbolcular 
BngUn lzmlrda 
BulunacaKlar 

lstanbul, 22 (Telefonla) -
Bugün Sovyet Rusya sporcu· 
ları şerefine Ankarapalasta ve
rilen şölende bakanlar parti, 
sekreteri bay Recep Peker, 
Sovyetler elçisi Karahan bulun
muşlardır. Sporcular çok sami
mii geçen bu ziyafetten sonra 
hmire bereket ettiler. Misafir
ler Ankara durağında büyük 
törenle teşyi edildiler. 

Eczaneler 
Arttırılacak 

Ankara 22 ( Telefonla ) -
Sağlık ve sosyal yardım ha
kanlığı son sayım neticesinde 
nüfusu artan şehirlerde eczane
lerin mıktannı arttırmak üzere 
şimdiden incelemelere başla· 
mıştır. 

Okeania 
ltalyan vapurunun 
Tayfaları Napolide 

Napoli 22 (Ô.R) - lsken
deriyede yanan ve batan "Oke
ania,, ltalyan Transatlaotiğinin 
tayfaları buraya gelmiştir. Yol- . 
cular vapur komutan ve subay· 
!arının sonuna kadar soukkan
hlıklarını elden bırakmadıkları
nı, ancak alevler bütün vapuru 
sarıpta kurtulmak imkanı kal·· 
mayınea yapurdan çıkdik

larını bildirerek onları metet
mişlerdir. 

logiliz savaş gemileri Beri
tanyanın lk'yan vapuruna yar· 
dım için gösterdiklari gayreti 
de çok övJlmektedir. 

Üçkuyularda 
Define arandı, fakat bir 

şey bulunamadı 
Bucada oturan bay Celal 

adında bir zat geçenlerde Milli 
Emlak idaresine müracaat ede

rek Bucada bir define bulun
duğunu bildirmişti. Bu ibbann 
şekli daha tahakik edilmeden 
bay Celal hastanede ölmüştür. 
Bunun üzerinde bay Celalin 
ihbar ettiği Üçkuyular mev
kiindeki bir kilisede hafriyat 
yapılmı5tır. Hafriyatta milli 
emlak idaresi ve kültür direk
törlüğü memurları hazır bulun· 
muş, fakat hiç bir şey çıkma
mıştır. 

Vapurda bir kaza 
Limanda yük almakta olan 

lngiliz bandıralı ( Filaminyao ) 
adlı vapurda çalışan ameleden 
Hüseyin oğlu Abdullahın aya
ğına kazaen 15 kiloluk bir 
incir kasası düşerek yaralan
mıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmıştır. 

Halkevinin ilk 
Kurslar! 

Halkevinden : 

Türkiye - İtalya 
Ticaret anıa,ması 

Türkiye - ltılya · ticaret an
laşmasının bir ay temdidi hak· 

kındaki anlaşma İcra Vekilleri 
heyetinin tasdikine sevkedil· 
miştir. 
tz:a' l%T7T/ ./L//T/l"l.7./.7 / LZIL77' 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulôsi · 
ALA TAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
· Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

7f..t;;l 7777...,,../Zl. 'i'J!JLN!J'ZZZ7) 

Z AY 1 
Izmir san' at okulundan 337 · 

338 senesi aldığım mezuniyet 
şahadetnam"mi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

K.Yaka Celal B. Sok. 58 
No. da M. Kutbu oğlu 

Şahap 

ve orta 
açılıyor 

3488 (3350) 

tahsil 

Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Duınlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her ıün 
öğleden sonra Bahribahadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda 
başlanacağı aynca ilan edilecektir. 

IMO 
Marka ampuller ampül 

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

dünya bu marka ampulleri tercih etmiştir 
-azz7'J'ZZZ7'.LL327.L/.-L7,/; '0!72 !'l'Z 0-Lr.l"r,r~ 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 28/9 

Anadolu Hurdavat 
.., 

magazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticaretbanesidir 

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

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. 

417 
Yeri 

Birinci karantina yıldıztepe ve gönül 
sokakları 

No.su Nev'i 
E.2612 Y.26 Arsa 

Depozitosu T.L. 
55 

Akdeniz m. sahiliye caddesi 
• E.40-40,1 Y.38 Hamam ve altındaki mağa- 1000 951·952 

779 

643 
666 
789 
921 
969 

1032 
1057 

1058 
1059 
1060 
1065 
1066 
1069 
1070 
1073 

1074 

1075 
1076 
1077 

1078 
1079 

1080 
1081 

zanın 24 te 6 s. 
ikinci süleymaniye m. yüzbaşı Hasan 55-57 Y. Ev ve bahçe ve arsanın 
ve deşteban ve Hıfzı S.ları 271640 da 46080 sehmi 
Dördüncü sultaniye m.Horasancı S. 9 Y. Ev 
Dördüncü sultaniye m. Birinci Tenezzüh sokağı 77 Y. Ev 
Birinci Karataş Teşvikiye sokağı E.5.5-1 9Y. Evin 64-35 hissesi 
Karşıyaka Osman zade m. Nazlı S. 32 E. 40 Y. 248,50 m. m. arsa 
Karataş Türkiye sokağı 15 E. 19 Y. Ev 
Üçüncü Karataş Duygu sokak 6 27 evin 1·3 hissesi 
ikinci Gaziler m. Yeni açılan kemer caddesinde 112 me. mu. arsa 
106 no.lu adada 4 parsel no. 

" " " 5 parsel no. 
" u " 15 " " 
" " u 16 ,4 " 

Kasap Hızır m. Hasan hoca S. 
" " Hayrettin paşa sokak 

Toraman m. Cedit sokak 
ikinci Karataş şehit Nüıret S. 
ikinci süleymaniye m. Kamil paşa caddesi 
219 adanın 4 parselinde 
Ilı.inci süleymaniye m.Kimil paşa caddesi 
219 adanın 1 parseli 

" " 158 A.3.P 
" " 150 A.1.P 

ikinci süleymaniye m.Birinci kiremetçi sokak 

112 " 
127,17 
116,79 

14 12 dükkan 
11 9 .. 

.. " 
" .. " 

3 3 evin 40 da 28 sehmi 
59,4 71 211 me. mu. arsa 

278 me. mu. arsa 
132-134 
110 72 " " " 

1-10 
10 

242 
153 
342 

" .. 
" 

" .. 
" 

" 
u 

" 
160 A.9.P Y.42·2 

" " " " " 167 A.15 P. 73 1037 " " .. 
lkinci süleymaniye m. ikinci kiremit:i sokak 19-1 1078 " " .. 
164 A. 11 P. .. .. .. 160 A.2.P. 18-2 3466 .. .. .. 
ikinci ııüleymaniye m. üçüncü kiremitçi sokak 279 " " " 
160 A. 10 P. 42-1 

240 

80 
30 

350 
100 
500 
18 
80 

80 
65 
60 
4(} 

70 
85 
35 
14 

4 

12 
8 

14 

42 
45 

140 
12 

1082 ikinci ııüleymaniye m. Çorak sokak 150 A.14 P. 20·1 1688 " " " 70 
1083 ı " " Murat Reis sakağında 150 A.5.P. 1.22 774 " " " 40 
1084 " " Mısırlı caddesi 154 A. 9.P. 125 142 " " " . 10 

Mevki ve numaraları yukanda yazılı emlakin eeloiz taksitle satıtları 24·10-935 perşembe gunu 
saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı pe) 
akça !arını veznemize yatırarak arttırmasıoa girmeleri laz•mdır. 12-18·23 3294 (3279) 



Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR LİSTESİ 

FE 83 ( 
M•NtR NUREDDİN 

Her gün o güzel sahile 
Cemile kız 

FAZİLET 

AX 1857 ( Neden böyle rlurrunsun 
Kaşlarını bana çatma 
MÜZEYYEN 

AX 1858 ( Mecnun 1 c! kısım 
Mecnun 2 cı kısım 

KÜÇÜK NEZİHE 

AX 1859 

AX 1860 

AX 1861 

AX 1862 

AX 1863 

AX 1864 

AX 1855 

AX 1856 

( 
Bir bahar akşamı 
Nafile gülme 

NAZİLLİLİ AHMET FEVZİ 

( 
Niğdem. Türkü 
Talas yolları. Türkü 
PERİHAN 

( 
Rakıcılarız biz 
Yıldızlar parlıyor 
S 1 T K 1 Baba 

( 
( 

Başım senin ;öysünde 
Feryad eder bu gönül 

Urfalı M E H M E T 

( 
İbrahimi hoyratı 
Urfalıyım ezelden 

MANDOLiN ATA 

( 

( 

lzmir kasap havası 
Bevoftlıı Sil ba havası 

AVYERİ 
Soferaki 
Çahpina 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşıt ye
mek baharlarımııı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
.,...,.,. .... lllllllJ 

~irkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve her~.ese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Omer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu'acaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın h<tlis Morina balık yağıdır 

İki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NOZI-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Devlet dem· r} ollarından: 
25-10-935 Cuma gününden itibaren Denizliden saat (5.38: de 

ve Nazilliden (18.36) da hareket etmek üzere Donizli - Nazilli 
arasında hergün azimet ve avdet bir oto Ray iahrik edilecektir 

23-25 3496 (3352) 

Doktorlara, hastahanelere, 
berber salonlarına ve evle""e 

ait satılık eşya 
Muhtelif ameliyat masaları,. alatı cerrahiye, ve dolap· 

ları, trommeUer, ameliyathaneler ve berber 'salonlan için 

ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü süzgeçli musluk

ları ve kristal aynalarile müceddet otomatik ufak hava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğuk su muslukları 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
lı ristal hususi sonda muhafaza ve takim cihazı hasta • 
karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotripler, ambriyotrip 
vesair afatı cerrahiye viladiye ve nisaiye alatları. 

Bu ay nihayetine kadar her gün her saat eşyaları 
görüp alabilmek için Çivici hamamı Müftü sokağında 
numara 25 büyük konağa müracaat edilmelidir. 

:J' .. ~ _ ... • • ,'" • r .... -., 

Okumadan lıeçru.eyiniz 
Çav ye<İne Hervea • • • 

ıçınız 
"HERVEA., denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan viicuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

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

Siparisat ve fazla malüra:ıt için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Dis macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
ku llanabilirler. 

RADYOLİN mine tabaı asını t:ıhrib etmeden çok kısa bir za
man içinde diş]eri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızda l<İ her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür. 
Ağız kokusunu iza!e eder nefesi tatlılaştırır. 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 
hastalıkların önünü alır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

Em'alri mi,liye ı · üdürlüğünden: 

Güzelyalıda Tamirhane avlusunda mecut motör 
otomobil iç ve dış lastikleri, galvenizli ve gal
venizsiz büyük ve küçük bidonlar ve hurda 
kakır kazan ve karavanalar ve hurda dikiş 
makineleri ve hurda lüks lambaları ve gra-
mofon ve cerrahi makas ve şiringa hurdaları 
ve saire 

Muhamen 
kıymeti 

Lira K. 
466 75 

Alsancak mevkiindeki depoda buhar kazanı, 399 96 
motör, kamyonlar, cıvatalar ve sair muhtelif 
eşya 

Cezaevi bitişiğindeki depoda mevcut sandalye 
ve masa hurdaları 
Kışlada ınuhabere bölüğü atelyesininde bir 
adet hurda boş para kasası 
Maliye binası altında Hurda 79 adet eğeler 
Emniyet müdürlügü müteferrika dairesi depo
sunda mevcut hurda eşyalar 

2 70 
10 

100 
40 

Yevmi 
ihalesi 

1-11-935 
Cuma gü 
nü saat: 
11 

5-11-935 
Salıgünü 
saat: 13 

5-11-935 
salı günü 
saat: 11 

.. u 

1 

y 
L 
L 
E 
R 

aa Tetrlnlevel teae • 

Kanzuk eczanesi 

Balsamin 
müstahzaratından 

Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil· 
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan ıorı· 
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

a;;;;o;;.~ ................................. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOOiiiiOOiiiiOOii ______ .,..._Z'~--

,.ozlük 
çın 

S. Ferit 
~ ~ ı ~ A 
1' 

Eczanesi 
Hükumet 

Caddesi 

lzmir beledlyeslnden: 
1 - 225 lira bedeli muham

menli Elhamra sineması yanın
da 42 sayılı garajın bir senelik 
icarı başsekreterlikteki şartna· 

mes mucibince 8-11-935 Cuma 
günü saat 10 da açık arttırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 
için 17 liralık muvakkat temi

nat makbuzile söylenen gün 
ve saate kadar komisyona ge
linir. 

2 - Muhammen bedeli 190 
lira Karşıyakada Intıhap soka

ğında yeniden yapılacak döşe

menin başsekreterlikteki keşif 

ve şarta 1mesi mucibince 
8-11-935 cuma günü saat onda 

açık eksiltme ile ihalesi yapı

lacaktır. iştirak için 15 lira 

muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 95 adanın 150 
metre murabbaındaki 87 sayılı 
arsası baş sekreterlikteki şart

namesi mucibince 8-11-935 cu

mu günü saat 10 da açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 3 liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

,, 
şartnamesi mucibince 8-11-935 
cuma günü saat 10 da açılı 
eksiltme ile ihale edilcektir. 

iştirak için 27 liralık ırıu· 
ile 

vakkat teminat makbuzu 
söylenen gün ve saate kad,r 
komisyona gelinir. 

5 - Kar,ıyaka suyu braııŞ' 
manlarında kullanılmak üzere 
beher kilosu 27 kuruş bedeli 

muhammenle 5000 kilo kurŞ1111 

boru baş sekreterlikteki şa~· 
namesi ve keşifnamesi ıııucı• 
hince 8-11-935 cuma guııil 

jJe 
saat 10 da açık eksiltme 

ihale edilecektir. 
lştırak için 100 liralık ırıll' 

vakkat teminat makbuzu veY" 
·ıe 

banka teminat mektubu 1 

söylenen gün ve saate kadar 

komisyona gelinir. 
4
) 

23-26-31-5 3495 (335 
Belediyenin Darağaçtaki Orı 

fabrikasının iki yıllık icarı ııa• 
palı zarfla artırma ile kir•Y; 
verilecektir. Yıllık icar bede 

h . d' b' ı·radıt• mu ammenı ye ı ın ı 

Bu işe dair şartnameler lı•f 
sekreterliktedir. 1o 

Yukarıda yazılı eşyalar hızalannda gösterilen tarih ve aatta 
mahallinde pazarlıkla sablacaktır. Alıcıların o saatte mahallinde 
hazır bulunmalan 3493 (3353) ~ 

4 - Karşıyaka suyu branş
manlannda kullanılmak üzere 
beherinin bedeli muhammeni 
90 kuruştan 400 adet su tak
sim musluğu baş sekreterlikteki 

ihale 8-11-935 de saat jfi 
dadır. Teklifler kanunun ~ar ıe 
dairesinde ihzar edilerek ıl>;at 
günü azami saat dokuza k•·lif· 
belediye başkanlığıııa .,e~ı ,.t 
iştirak için muvakkat teoıiII 
beş yüz yirmi bet liradır· ,.S)) 

23-26-31-5 3394 (3;> 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
QoyALE NEERLANDAIS 

N. V. 
W. 11_.,. 1. Van Der I Oliver Ve 

UMİTET 

Şii. Doktor 
Zff & ~o. ; V ap r Acen esi 

CENDELl HAN BıR iNCİ 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

KUMP ANiY ASI 
~ - HER.MES vapuru 21 

ırınci t . d "6 b. . . r' eşrın en L ırmcı teş-

1~ kadar yük alacaktır. 
s "k·- GANYMEDES vapuru 

t. 
1 ınci teşrinden 8 ikinci teş

ıne k d a ar yük alacaktır. 

ce ~~rgas - Varna ve Kösten
c'rtıanları için yük alacaktır 

bi • ANYMEDES vapuru 19 
tınci t . d b ı· 1 • • Yiik eşrın e u ıman ar ıçın 
S alacaktı . 

~ENSKA ORıENT LıNEtN 
p otterdam - Hamburg - Co-
tnhage D . Gd . 

Osı - anzıg - ynıa -
İçı· 0 ve lskandinavya limanlara 

n Y .. k 
3 u alacak olan vapurlar 

iki .k"":- NORDLAND motörü 
1 ın · teket cı teşrinde buradan ba-

S~~ edecektir. 
Mvı,cE MARITıM ROUMAJN 

~lt~/a - Katanya - Cenova 
llıtı, 

1
Ya • Barselon ve Cezair 

rı arı · · '' ıçın yük alacak olan 
Ptırlar 

bi~rı '":- SUÇEAVA vapuru 27 
tetri c~ teşrinde gelip 28 birinci 

y :ı e hareket edecektir. z cu ve }'Ük alır. 
egluga POLSKA S. A. 

D ~ kumpanyası 
litnan°~1 tu Anvers ve Gdynia 

arı · · \·aPtı ıçın yük alacak olan 
t. 

liAMış 
latiht . : llandak i hareket 
likter~rıle navlundaki değişik
bııı en acente mes'uliyet ka-

F etmez 
azıa t. f . • . . . . . 

dond a sılat ıçın ıkıncı Kor-
lla81 a Tahmil ve T ahJiye bi
SPerc at kasında FRA TELLi 
raca.at "~pur accntalığına mü-

edılrnesi rica olunur. 

·~ Telefon: 2004-2005 

,60KTOR-=>=> 

l\lJl~EZ hastanesi K 

~K, BOGAZ 
lk" .BURUN ŞEFı 

ll ıncı b 
eyler eyler sokağı 

S harnamı karşısmda 
aat 3 5 No. 41 

' dan saat 6 ya kadarN 
J\' teı fTELEFON 3686 N 
""' e on "77.z7.h numarası 2505 

7 ..J<Y.:7zzzrL.zo.zr.;O! 

WINFRIED vapuru halen li
manımızda olup Rottcrdam ve 
Hamburg için yük almaktadır. 

TRO JA vapuru halen lima
nımızda o!up Humburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

W ASGENW ALO vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 14 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş

rine kada::- Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen için yük

alacaktır. 

MOREA vapuru 5 ikinci teş
rine doğru bekleniyor. Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Brem~n için 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr 'nde bekleniyor.Deppe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
a!acakbr. 

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için. yük alacaktır. 

ESP AGNE vapuru 5 ikinci 
teşrinde bek· eniyor. Anvers 
l1irekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOUTH vapuru 16 birinci 
teşrinde bekleniyor. 

Nevyork için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 30 bi

rinci teşrinde bekleniyor. 
Nevyork için yük alacaktır. 
Service Direct Danubien 

Tuna hattı 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

~~um Hastaların f 1azarı Dikkatine 
11 ce:.0 " .. sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru.-
~ •11{ ~ 1~zurr. gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 

an agları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab_ii 
'1aı arı Çkcu~ların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı
ltık'a ' ernık hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
~Üteh1!> d~ğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
.<\}':tn k~rık el ve a~klar. talebelerin . çalışma esnasında fır
lçjh 1 Utel< kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

1 Orsaıar. 

~lt R~~itEı ~. YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
(! MlJ'ft:-,_}T ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

ı:., ·ASSISI 

11~a.hri Rlza. 
~ l\abuı . Bey tarafmdan yapılar 
adar saatlerı : l O ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
ADRE:s. . . . 

· iz.mır Kaymakam Midhat bey 

1 ıı 
.natııı 

l 
1 ~ ıçın atidokııhtıruçlnrını.zı pek uruz f ıyatbırla 

eının t k . . . o me · ı tertienı:t. Halım n~a ('ar!'ltSınc.ln 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarotharıe~inA miiraoaat odı-ııız 

9a.b Ç i MEN T O 
Cın1 v uk demir ve heı neı ! çiçekli 

teıerıa e levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
'n4sıuk~tı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
ııe lngu~ v~ kanalizasyon için demir dökme borular 

~unkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 
~ •e-u !Yatlar rekabet kabul el mez 

Ounentolar, Bütan Markalar 
En Müsait Şer•itle 
Mağ zam12da Satıhr h3 

Liverpool Hattı 

FLAMINIAN vapuru 16 bi
rinci teşrinde Liverpool ve 
Svanseadan gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 19 
birinci teşrine kadar Liverpol 

• ve Glasgov için yük alacak tır. 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrinee Liverpool ve Svanse-

adan gelip tahliyede buluna
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Londra hattı 
GASTILIAN vapt•ru limanı

mızda olup on se-kiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hul 

' için yük alacaktır. 
MARONIAN vapuru 20 bi-

rinci teşrinde beklenilmekte 
olup yirmi sekiz birinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yiik alacaktır. 

The General Stcam Vavi
gation co. Ltd. 

ADJUTANT vapuru 30 bi
rıocı teşrindt! beklenilmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\T ; cad
desi No. 596 Tel. 2545 

,."ZZ7.7JJ7J7-ZZ7.zz:L//.ZLX7-/.7.J' 

~ DOKTOR ~ 

~Ze~ai T ara~ç1!
1 

N İÇ HASTALIKLARI~ 
N mütahassısı ~ 
~ ikinci Beyler sokağı Türk 
N müzayede salonu bitişiğinde 

No. 45 
Öğleden sonra 15-18 kadar 

1\ hastalarını kabul eder 
~ (1250) Telefon 3806 
erz;r;7.z77/J.Z77..ZZZ/./7/Z/7-7:7;~,.. 

f7-ZZZ7.7.X7L77ZZL/.J"Z7./.Z////L/1J~ 

~ TiREDE ~ 
lstanbnl sabık Alemdar sıh- t\ 

hat yurdu hekim'erinden 

.. 
Neden sizde içmiyorsunuz 

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır, 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

ı~ütfı 
yi ahp kullanmalı 

Kullaoıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

N DOKTOR N 

~SüleymanSırn~ . 
Hasta kabulüne başlamışhr ~ ~alon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 

Tire Tahta kale geçidi ~ Kaı~cıe~ler ınohil.~ relerile süsle' yı·nı·z NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

No. 19/1 ~ :.- .., .... • • • 
N 1 - 13 (3234) 8 
"'"/Z77..J'ZX7/./L;';7JJ../..7Z7.7.7..x7..)(7ZLJ 

~ emal Akta 

Kolon a es 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

İşle eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku 1 u '•· r 

göstermek imkanını vermiyorum. 
ıZMıRLİLER 

Şahidimsiniz değilmi ? 
Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

Fulya, Leylak, AkşamgUneşi, Son hatır~ 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kur..ışluk şişeler. 

Dikkat edeceiiniz iki noİd<ı 
vardır. 

Biri~i Eczacı Kemal Akta<: 
markası. 

İkinciıi 

Hilal eczane~ i 
Takliti yoktur, çünkü yap~

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler . 
ası.-

!arının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Meserret Oteli 

arı 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her bakikab öğrete

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımı:r: müş
terilerimize açıkbr. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

ıer ez: 
İzmir 

İ kinci Beyle. 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 

A11kara 
. \nafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.142t; 

Orta Manisa 
törlüğünden: 

Okul Direk· 

1 - Pansiyonumuzun iaşesi ıçm 1935 yılı ikinci teşrin ayı 
başlangıcından 1936 Mayıs ayı sonuna kadar yedi aylık yiyecek 
ve yakacak eşyanın mıktan ve cinsi ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ta '>i elan erzak ve yakacağm yüzde elli 
teminatları aşağıdaki cetvelde gösterilmistir. 

3 - Eksiltme, Manisa Orta okulunda toplanacak olan 
eksiltme komisyonu huzurunda ve 935 yılı ikinci teşrin ayımn 
ilk günü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - istekliler arzu ettikleri vakit her gün okul idaresine 
baş vurarak eksiltme şartnamelerini görebilirler. 

5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerini ve 935 
yıh Ticaret odası belğelerini yanlarında bulundurmaları gereklidir. 
Cinsi Muvakkat % 715 Tahmini En az En çok 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığıreti 

Pirinç 
Seker 
Peynir 
Çay 
Zeytinyağı 

Soğan 

Patates 
Tuz 
Sabun 
Soda 
Gaz 
Makarna 
Şehriye 

Zeytin 
Pirinç unu 
Nohut 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Salça 
Un 
Nişeste 

Süt 
Yoğurt 
Tahinhelvası 

Tahin 
Pekmez 
Kömür mangal 
Sadeyağı 

Odun 

teminat bedeli 
L. K. K. 

106 87 9/50 
78 75 35 
12 20 
22 50 25 
25 20 28 
22 50 50 
3 60 300 

11 25 30 
3 37 7/:50 

11 25 1u 
1 50 5 
9 37 25 
1 87 10 

12000 
2500 

500 
1000 
1000 

500 
15 

300 
500 

1200 
300 
400 

8 43 22/50 
200 
300 
500 9 20 

2 81 25 
4 50 20 
3 37 30 
2 81 1150 
3 10 
6 10 
4 68 25 
5 85 13 
2 81 25 
9 10 
9 10 
s 2s . ıs 
4 50 30 
3 20 
4 50 3 

75 100 
9 1150 

20-23-27-30 

100 
250 
100 
300 
300 
500 
200 
500 
100 

1000 I 

1000 
500 
150 
150 

1500 
800 

60000 
3456 (3331) 

ısooo 

3000 
800 

1200 
1200 
600 

16 
500 
600 

1500 
400 
500 
250 
500 
600 
150 
300 
150 
500 
400 
800 
250 
600 
150 

1200 
1200 
700 
200 
200 

2000 
1000 

80000 
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"Uluslar Sosyetesi ngiltere ile 
arasında b·r köprüd .. r. Bu 

Avrupa 
kö r .. y 

l<ontinanı 

ı i rsa 

Paris, 22 (Ô.R) - Diploma· 
tik görüşmeler daha yavaş bir 
seyirle devam ediyor. Londra
da B. Baldvin Cenevreden 
dönen B. ·Edenle görüşmüştür. 

Echo de Paris gazetesine 
göre, Londra, Paris ve Roma 
arasında işlek konoşmalar ol-

Baldvifı 

maktadır. Bununla beraber 
dünya kamoyunun vakti, avam 
kamarasında buğün başhyacak 

olan çok önemli münakaşalar 
dolayısile, Londrada dikilmiştir. 

lngiliz dış bakam Sir Sa
muel Hoare çok sabırsızlıkla 

beklenen bir nutukla münaka
şayı açacak ve hükümetin ltal
yan - Habeş anlaşmazlığı dola· 
yısile Cenevrede gHttüğü siya
sayı müdafaa edecektir. Baka
nın, Akdenizde ltayan hücumu 
halinde Fransanın lngilte.reye 

yardımına ait olmak üzere Pa
ris kabinesinin verdiği cevabın 
teferrüatına girişmiyeceği sa
nılıyor. 
Başbakanlar B. Baldvin mü

nalrnşaya en sonunda karışa
caktır. Fakat cevap vermek 
mecburiyetinde kalırsa daha 

/n f!i/tererwz Roma elçisi Erle Dlllmond 
önce söz alması da muhtemel
dir. Uluslar Sosyetesi bakanı 
B. Eden Uluslar Sosyetesinin 
idaresi a ltmda müşterek bir ha
reket prensibini müdafaa ede
cektir. 
Muhalifler de söz a acak 

Muhalif partiler adma, son 
günlerde Labor Parti başkan
lığına seçilen B.Sviftli bu gru
bun görüşl~rini anlatacak ve 
Herbert Samoellin de müstakil 
liberal partisi adına söze karışa-

___ __:caktır. Hükumet erkanından B. 

adamlarından B. B. Çorçil, 
Loyd Corç ve tahdid edilm iş 

zorlama tedbirleri sistemine 
taraftar olan eski sömiirge!er 
bakanı B. Amery diyevlerde 
bulunacaklardır. Nihayet, daha 
az tanınmış kimseler de sô2 

alacaklardır ve bunları:ı diycv
leri hükfımetce kamoyun istek- ı 
!erini gösteren birer işaret gibi 
t e!a !<l<i edilecektir. 

c:bur arUnin 
y e i şefi 

11 
nımızı an:amamış'ar~ı r. Bu inan 
şudur ki uluslar soc;yete inin 
amacı yalnız harbı durdurmak 
değil, ha: p teh'il es'ni ue uzak
laştırmaktır. Biz bunun fr"ndir 
ki verdiğ imiz sözü mü:lafaa 
ettik. 

Yine b'r çokları an'amadı· 
lar 1 i lJl ı ... ı" r SQ!';Vetesi lngil-

,,, 

Londra, 22 (0.R) - Lord 
Snell, zor:arna tedbirlerini pro
testo ettiği iç"n Labur pa rti 
başkanlığından atılan Lord 
Ponsoney yerine LorcHar ka
marası Labur parti grubu baş
kanlığma e1birJiğile seçilmiştir. 
Avam kamarasında Labur par
tinin eski başkanı olup ayni 
sebeple a rılan ve zorlu hare
ketlere· karşı o'. an B, Lansbury 
c!e "vicdan itirazcıları,, adına 

· tere ile Avrupa t<ontinam (kıla-

ı 
sı ) arvsmda bir köprüdür ve 
bu köprü yıkı'ırsa biıim1e k on
tinan arnc;ın 'n İ'> birlıği ola· ı maz. Çünkü o va 1 ıt böyle bir 
iş birliği t eh ıke ı olur. 

1 
Dış bakanının Ulu&lar sosye-

tesine lngilterenin bnüh]ığmı 

1 söylüyen ve Rusyanın mgil.e

Samuel lloan· 

Avam kamarası münakaşaların
da söz alacaktır. 

Londra, 22 ( Ö.R) - Kar
dif'te toplanan konferansta 
verilen öğüdlere rağmen Gal 
memleketinde 20,000 madenci 
yeniden işe başlamaktan kaç
makta ve madenlerin içinde 
lcalan beş yüz işci de hala 
dışarı çıkmamakta inad etmek
tedirler. Bazı işciicr işe baş

lanııştardır. 

lngi!iz chş ba'raırunın ı 
S öz eri 

Londra 22 (Ö.R) - Avam 1 
lrnmarası bugün öğleden sonra 
toplandı. llk olarak söz a!nn 
Sir Samuel Hoore derin bir ı 
s~kiit içinde dinlenen söyle-
vinde lngiliz hükumetinin bü- f 
tün dış siyasasını gözden ge
çirdikten sonra demiştir ki: 
Şunu iddia edebilirim ki Ce

nevrede güttüğümüz siyasa 
parlamentonun ekseriyetine da
yandıktan başka memlkette 
şimdiye kadar misli görülmemiş 
güsterilere bakılırsa Ingiliz 
ulusunun da çoğunluğunu tem
sil etmektedir. Bazı dostlarımız 
durumumuza şaşmışlardır. Se· 
bebi şudur ki onlar bizim dün-

re ile Avrupa arasında köprü 
olduğunu ileri süren sözleri 
çok alkıslanmışhr. 

Barış üç t rafı da 
fatmin e m aildir 

Londra, 12 (Özel) - Ingiliz 
dışbakanı çok önemli söyle
vinde şunları da söyledi: 

"Çok kims "'ler ulus!ar sos
yetesinin vazifesini anlamıyor

lar. Elliden fazla de,·letin bir 
arada mütecaviz aleyhine ka-

Lab11r partinin yr.11i reisi 
rar \'ermesi en büyük kuvvet
tir. Bunu meclisinize önemle 
arzederim. Şayed uluslar sos
yetesinin vaziyeti bozulur dn 
bu işi kontrol edemezse dün
yanın ne ha!e geieceğini temin 
edemem. 

Bize "Faşist düşmanı,, dedi
ler. Hayır biz asla Faşist Ital
yanm düşmanı değiliz.Bu işleri 
Bay Edenin karıatırdığı iddia 
edildi. Halbuoı B. Eden hüku
meti kraJi ' eden aldığı emri 
harfı harfına tatbik etmekten 
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İngiliz amirallık başlordu Hood 
Akdenizden çekilmesine dr"tnotlarının 

ve RenoVJl 
itiraz etmiyor 

hov' n ee 
Roma 22 (Ö.R) - Londra- yet işi gördüklerini ve logiilz 

dan bildiriliyor: imparatorluk dış siyasası körler tarafından 
müdafaa kurulunca dinlenen idare edilmiyorsa ltalyaya 
Amirallık baş lordu, Hood ve yardım gerektigini yazmak-

tadır. Renovn dritnotlarmın Akdeniz-
d k· ı · h' b" · · Roma, 22 l Ö.R ) - Papa-en çe ı mesıne ıç ır ıbrazı 

lığın organı olan 110şenrohv 
olmadığını bildirmiştir. Romano,, gazetesi uluslar sos-

Roma, 22 (Ö.R) - Bernard yetesi esası içinde ltalyan Ha-
Shav "Taymis,, gazetesine beş işini koromak için biricik 
gönderdiği bir mektupta ltal- çarenin lngiltere ltalya arasın-
yanları~ Habeşistanda medeni· da doğrudan doğruya müza-

::.;:;:::===:=:c::::::==:::::========= 

bıl • 
ır 

tB' 
kere açmış olduğunu ve ~ . .ı. •• ooı.ı 
kıt zorlama tedbirlerının b I· 
ne geçilecek bazı çareler ası· 
mak mümkün olacağanı ys 
maktadır. )o 

Roma, 22 (Ö.R) - pöp~e· 
Ditalya diyor ki: ltalya }'la tir' 
şistana medeniyet ışığı g~ ill 
miştir ve uluslar sosyete5~!\, 

··oııı.ı 
buyurdukları bu ışığı so 

remez. ~ 

••• 
eş cıns zor ama 

Tar·h Genel 

• bir erinin tat &k edileceğı 

Cenevre. 22 (Ö.R) - Bel
çika bükfımeli ltalyaya 1< arşı 

silah ve savaş gereçleri ambar
g osunun tatbikine ve Habeşis
tana karşı bu ambargonun kal
dırılmasına ait olan uluslar sos
ye tesi kararını tatbik mevkiine 
koyduğunu uluslar sosyetesi 
sekreterliğine bildirmiştir. Bu 
kararitı tatbiki için geregen 
tedbirleri almış bulunan dev
letlerin sayısı böylece 22 ) ..! 

çıkmıştır. 

Devletlerin, beş cins zor::
ma tedbirleri hakkında a ld! __ 
ları tedbirleri ve tatbik edec.i
lecek eri tarihleri genel sekre
terliğe bildirmeleri beklenmek
tedir. Bu beş smıf berkiteler 
şunlar dar: 

1 - Italyaya karşı silah ve 
savaş gereçleri ambargosu ve 
Habeşistana karşı bu ambar
gonun kaldırılması. Bu tedbir
lerin hemen tatbiki lazımd ı r. 

2 - Italya ve sömürgelerine 
karşı finansal 'krediler yasağı. 
Bunun tatbik tarihi 31 Ilkteş
r;ndc kararlaştırılacaktır. 

1 

reterliğe bi diri iyor 

Romadaki Nümayişleı · n Bir Mauzara • def' 
üyesi devletlere karşılıklı yar- l..ni kolaylaştırmak içıfl bet' 
dını. Ekonom.ik berk itlerle bir- l ~tlere öğüt verecek \T~·r,elef 
likte tatbik olunacak. Idtlerden zarar görecek iJ8ıctıf• 

Bütün bu berkitler hakkında : ·apılacak yardımı sağhY8~,e'~ 
verilecek cavaplar birleştirme Komite, tatbi~atta ç;I< jç~ 
komitesince toplanacak ve { :el durumları mceleı:D 

1 
riııill 

aynı komite, gerekli olursa, i _;ili devletlerin ve diğer ~Be'~ 
yeni berkitlere karar vereceği n.urahbaslarından kuru e~tif· 
gibi bütün bu tedbirlerin tatbi- askomiteler de kurabile' 

•• o-oe:s 
3 - Bütün ltalyan ihracatı

nın yasağı ve tatbik tarihi bu 

ayın 31 nde kararlaşacak. Asıl · zo 1 ki r 
3 - ltalyaya gönderilecek r al 

bazı cins eşya üzerine ambar- d • 1 
go. Tatbik tarihi yine 31 ilk e J miş sayı a ı 
teşrinde bildirilecek. . tfl' 

5 - Konferansça kararlaş- Istanhul, 22 (Telefonla) - lngiJiz - Fransız görüşıneJerJ ~Of 
tırılan berkitelerin tatbiki yü- fmdaki nikbinlik devam ediyor. Fakat salahiyettarlar as~ rl''~ 
zünden zarar görecek ulusiar külatın halli için belirmiş hiçbir ümid görülmediğini söy,~•!,?.•1·;~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······· e 
uluslar sosyetesim elimiz altmda birleri etrafmda Frabsaya sor- "lngiltere ItalyanıP l ııı1''' 

tutmak ve her işde birindi ola- duğumuz suallere cevab a~dık uluslar soyetesinde bU ~tsb'' 
rak kendimizi göstermekle it- Bu ceyab bizi çok memnun sandan çok memnundur• ,e 
tiham ediyorler. Pek tabii ola- etmiştir. Fransızlar bize zahir bizim çok eski dos~ııı.~:jpllı:' 
rak lngiltere ikinci ve üçüncü olacaklarını temin etmişlerdir. müttefikimizdir. Bizı ~. ııııııı' 

1 dereceye düşeme. Fakat ulus- Süel zorlama tedbirleri yok- ettikleri biz Italyan ciuŞ 
lar sosyetesinde yalnız biz değil tur ve olamaz. Çünkü bütün değil'iz. af'0~1 

başka birincider de vardır. dünyada kimse .harbı istem.~z. Franscı.. vo M!sır ~ 10gil~ 
ltalyanlar bize Habeş hakkında Burada pek kesın olarak soy· Loudra. '"'2 (Ozel) rl9(1 
fikrimizi ve vaziyetimizi sor- liyebilirim. Hükumeti Kraliye hükumetince Italyan vaP~ıııOf" 
muşt;rdı Biz düşünüb te ken· harb tar~fdarı deği~di~. Biz nın İngiliz limanları ile s:ııtt' 
diler ne cevab vermeden Ha barışın saglanmasıdı ıstıyoruz. l . r l nda 24 s ı,~ıll 
b 

1 ı d t h "d - Yapılacak barışın üç tarafı ge erın ıman arı btı~ J• 
eş sınır arın a a şı ata baş· d k fJ' . fazla kalamıyacakları ıı e 

lıyarak sulhu daha o zaman- mbaermışnuonlmae ece , ktş.ereB~ tbır dakı kararı Londra Itah'ıı IJ~jl' 
. sı gere ır. ır a- bliğ ~ 

dan tehlıkeye koydulrr. Ulus- rafta uluslar sosyetesi bir ta- çisi Grandiye de te 'pİ'1 • 

lar sosyetesinin yavaş hareket rafta Italya ve bir t~rafta da miştir. Mısır kükurııe~• -~ 
ettiğinden şikayet edil yor. Habaşistan vardır. Barışın bu Fransızıarm da bug~ıı,,Jı.l' 
Uluslar sosyetesi daha fazla bu üç devletçe knbul edilebi- mahiyette bir karar 8 a 
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