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- Baştara/ı I nci sayfada - - için değil, insanlık ıçın teşek-

manalarmdan biri ve belki kül etmiş mübarek ve kutlu 
en mühimmidir. Çünkü, po- teşekküllerin arasında yer al-
lisliğin manası da asayış ve maktadır. Benden evvel nutuk 
emniyet ve huzur için canını söyliyen arkadaşlarım size bu-
vakfeden, daima dikkat harca- nun mahiyetini izah ettikleri 
yan fedai demektir. Türk mil- ıçın ben daha çok sabrınızı 
Jetinin özünden doğan bu mu- suiistimal etmiyeceğim. Yalnız 
kaddes mana, Türk polisinin lzmir, lstanbul gibi polis faali-
bütün selabeti ile beslediği yetinin en mütekasif olduğu 
mevcudiyetinde bilerek yaşat- vilayetlerde vazife almış bir 
makta olduğu imanıdır. idareci sıfatile çok yakandan ta-

Türk polisi, çok yıpratıcı nıdığım Türk polisi hakkında 
olan vazıfesinde tam bir fera- şu bir kaç sözü söylemeden 
gatla ve ancak bu imanı ile geçemiyeceğim. Dünyada ideal 
hayatım feda etmeği bilen bir mevkiini bulmuş ve her türlü 
adam demektir. Bu feragatlı ve tenkidin üstüne çıkmış teşek-
imanh adam, Türk milletinin kül olamaz.Polis de hiç şüphe-
bem şerefinin ve hem namusu- siz bir çok hakh tenkitleri cel-
nun hem iffetinin ve hem de betmekten hali değildir. Biz 
emniyetinin metin bir mesne- bunu biliriz ve bu kusurları-
didir. mızı ikmale çalışmakla müte-

lşte arkadanlar; bu taş, bu selliyiz. Yalnız şunu kuvvetle 
mesnedin bir remzi olmak üze- ifade edeceğim ki Türk polisi 
r-e buraya dikilmiştir. Bu taş hiç bir zaman hiyanete ve iha-
Türk polisinin, metanetinin, nete müsamaha etmemiş ve 
namusunun, şerefinin, ahlakının alet olmamışhr. 

ayni zamanda bir remzidir. Bu noktadan Türk polisi ta-
Bu taş, Türk polisinin imanının mamen temizdir, nezihtir Bu-
da bir remzidir. Bu taş önünde nunla iftihar etmek te polisten 
hürmetle eğilelim arkadaşlar. ziyade hepimiz g.bi onu sinesin-
[ Alkışlar] de yetiştiren büyük Türk ulusuna 

Bay Fey:ıi Akkor'dan sonra aiddir. Arkadaşlar, bu abide 
105 numaralı polis Avni Güler yalnız vaz!fe uğrunda can ver-
kürsiye çıkarak heyecanlı bir miş dört polisi bize hatırlat-
söylev verdi: mıyacak, belki bunları vazife 

En son olarak ilbay Fazlı uğrunda hayatı küçük gören 
Güleç herkesi derin heyecana ve feda eden birçok arkadaş-
düşüren aşağıdaki söylevi verdi: larımızı hatırlatacaktır. Milletin 

ilbay Fazl· GUleçin emniyetini üzerine almış olan 
Söylevi bizlere icabında vazife için 

Saym yurddaşlaram: seve seve canvermek yolunu 
Po!is, amme nizamını boz- gösterecektir. Kadirşinaş mil-

mağa çalışanlarla mücadele et- (etimizin himmetile dikilen bu 
mek itibarile yalnız milletler abide bize kimler için can-
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vermek vaziyetinde bulundu
ğumuzu rröstermek itibarıle de 
mühimdir. Şurada :-:amlarına 

ab:de d k ilen arkadaşla"n mo
narşi devrinde can verdikleri 
ha1de cumhuryet içerisinôe 
kendiler ne a bide diki lmiş ol
ması C umhur:yet idaresinin 
lehine kayded lecek bir delil
d r, O.!mıek ki bu rejim milli 
b~byem:ze en uyJun · dare tar
:cıd ır.ve ben'i.:·ır._;zi ancak onun 
içinde h;ıtırhyabil:yo uz. Sözü 
daha foz :a uzatma ma için nam
larına abide dikiL nlerle bera-

" 

Bir polis ne.fen SOJ'!ft sövleı•ini 11e.ıiıkrn 

ber vazife uğrunda ölen bütün 
emniyet şehitlerinin aziz ha
tıraları önünde saygı ile 
eğiJir ve bunlardan yaşa
yanları ve polis gibi emniyet 
işinin bekçisi olan bütün te
şekkülleri selamlar, ve bu abi-

hakakikatı anlattı r 

Abide çelc11k/er içinde 

deyi de açaram. 
ilbay çok alkışlanan bu ve

ciz söylevinden sonra kendisine 
verilen bir makasla anıt kapı
sındaki korde!ayı keserek anıtı 
açtı. 

Anıt, Dahiliye vekaleti, Tür
kiye polisi, Türkiye jandarması, 

Müstahkem Mevki komutanlığı, 
Uray, Parti başkanlığı, Emni
yet işleri umum müdürlüğii, 

lzmir Emniyet müdürlüğü, eski 
lımi polis müdürü bay Cemal 
Şahengeri, Etibba bi rliği, Ye-

dinci işletme müfettişliği, eski 
kom'sf' '"lerden bay Sıdkı, Es
naf ve lşçi birlikleri bürosu, 
memleket hastanes: , Kemer 
polis merkezi, Karşıyaka polis 
merkezi, çarşı ve maballat 
bekçileri, parti ocakları tara
fından gönderilen çelenklerle 
bezendi. 

Bir manga asker tarafından 
havaya atılan üç el silahtan 
sonra haziruna mahalle ocağı 
tarafından şeker tevzi edilerek 
törene son verildi. 
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Manisa 29 (Özel) - Büyük 
bayramımız i!imizde de büyük 
sevinç ve neş'e içinde kutlu
lanmaktadır. Pazartesi saat 
12 den sonra bütün kent, yük
sek ve onurlu bayrağımızla 
süslenmiş, kurulun zafer takları 
renkli ampullarla !ıüslenerek 

gönüle kıvanç veren güzel bir 
durum almıştı. Saat 20 de Orta 
okulda bir müsamere verildi. 
Salon çağrılanlarla dolarak, 
müsamereye istiklal marşı ile 
başlandı, Büyük bir saygı ile 
dinlenen marştan sonra konu
larında milli heyecanın alevle
rini taşıyan,dinleyicilerin kalp
lerinde çoşkun duygular 
şahlandıran diğer numaralar da 
temiz ve intizamlı bir seri içinde 
devam ederek sevildi ve çok 
alkışlandı. 
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m g ·· n erinde irçok 
açılış töreni apıldı 

---=--=----------------------------,, 29" sabahı Cumhuriyet alanı yumlu söylevlerde bulundular. 
binlerce yurttaş, okul talebeleri, Yaşasın Atatürk ve Cumbu-
kurumlar ve bunların getirdiği riyet sesleriyle bitim verilen 
senbollerle dolmuştu... Saat 9 söylevlerden sonra; köy okulla· 
da atılan 21 atım topu müte- rından gelen talebeye kent gez-

dirildi yemek verildi. 
akip llbaylık makamında kabul Utku sinemasında ter-
resmine başlanıldı.. 9,30 da biyevi bir film gösterildi. Ko-
geçit resmine geçildi erlerimiz, nuk cocuklarm bir kısmı ana 
olml talebeleri sporcu gençler ve babalarile gelmişti. Bunlara 
kurumları, düzenli ve gönüle da gereken ilgi, sevgi gösteril-
gurur verici bir şekilde geçti- di. Çocukların neş'esine son 
Jer. Komşu köylerden gelipte yoktu. Bu geliş hepimiz üze-
geçide karışan atlılar ve okul rinde derin tath izler bıraktı. 
talebeleri de bugünün güzelli- Öğretmenler kurumunun 
ğine daha başka bir güzellik açıhş töranl 
katıyorlardı. Saat 14 te öğretmenler ku-

Alanda inspektör Hikmet B. rumunun açılış töreni yapıldı. 
Kurt, Nefise Alemcan, Sait Törende sayın ilbayımız Murad 

Germen, parti ve halkevi baş-
Arman, Doktor Necdet Oto· kanlan, kurum üyeleri, kültür 
man devrim, cumhuriyet, ve direktörü ve bütün öğretmen-
Atatürke bağlılığımız konuları ler bulundu. 
üzerinde çok heyecanlı ve du- Töreni açan Ubayımız öğret-

• ••• • 
Behçet Uz geldi 

Anka ra dcJediyeler kongre'" 
sine iştirak etmiş olan Şarba · 
yımız Dr. Behçet Uz dün ak 
şam Afyon tarikile lzmire dön: 
müştür. istasyonda kend'sioı 
karşıhyan bir muharririınize 
vaktin geç olması münasebetHe 
bu önemJi kongreye aid heya· 
nah~ ncak yann (bugün) vere· 
bileceğini söylemiştir. c. p ...... .. 

Su tarifesi 
Yeni altı aylak su tarife ko

misyonca tespit edilerek tas· 
dik için Bayındırlık bakanlığın~ 
gönderilmişti. Bakanlık tarifeyı 
formüle uygun görmediğinc!eO 
tasdik etmeden yeniden ya~ıfl .. 
ması için iade etmiştir. Tarı e 
komisyonu bu hafta içinde top· 
Janarak yeniden tespit edet:ek"' 
tir. 

Olgunluks1naçları 
Kültür bakanlığı bu yıl ol" 

gunluk smaçlarının bir grubun" 
dan ~ınıf geçmemiş olanlarl~ı 
bakalorya imtihanlarının bır 
grubundan sınıfta kalmış tale" 
belerin yüksek tahsillerine ele" 
vamlarını temin için yeni bir 
smaç açacağını yazm: ştık. SınaÇ 
28 ikinciteşrinde yapılacaktıt• 
Kültür bakanlığı bu hususta~ 
haz1rladığı tamimi bir iki g~n~ 
katlar !(ültür direktörlüklerıP8 

bildirecektir. • • 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
menlerin rejim ve devrim kar· 
şısındaki ödevlerinden Cuınu· 
riyet öğretmenlerinin bu kll" 
rumlardan çıkardığı faydala~ 
söyliyerek başarıcıhklar di1ecl1• 

Törende bulunanlara likör sll" 
nuldu. Birlik başkanı Enver 
konuklarına hoş geldiniz diye· 

. rek gösterilen ilgiye teşekkii' 
etti. 

"istiklal,, okulunun açılış tö· 
reninde bulunulmak üzere be· 
raberce çıkildı. 

istiklal okulun:.:rı 
açı 1 töreni 

Saat 15 de okulun açılış töd 
reni başladı. ilbay Mura 
Germen Manisa halkının öğre: 

d•"'ı tim ve okula karşı göster ıg 
ilgi, okulun devrim işlerinde 
yapacağı önemli işleri, Atatür~ 
devrinin okula verdiği değer; 
anlatarak kordelayı kesti. OktJ 
gezildi, beğenildi, sevildi. BaŞ 
öğretmen Fuadın gösterilen il" 
giye teşekkürü ve okul çatı~• 
ve devrim içindeki ödevleriı111~ 
üzerine verdiği söylev dinlend~· 
Konuklara şeker ikram edild1

• 

anlsa Yaylayohınutl 
Açıhş töreni 

Saat 16 " Manisa - Yayla ,. 
yolunun açılış töreni yapılcl1• 
Törende ilbay, " bu yol hayıı: 
tımıza hayat kktacaktır, havası, 
suyu, görünüşü, manzarası 
kentte yorulan ve yıprana~ 
kafanızı dinlendirecek ve biıl 
kendisine bağlıyacaktır. 

Bu yol hepimize uğurlu o~" 
sun ,, diyerek kordelayı kest•· 
Akşam hükümet konağınd11 

büyük bir balo verilecek. as" 
ker ve halk tarafından fenet 
alayı yapılacak belediye ball" 
dosu da bu alaya iştirak ede' 
cektir. 

Yarın Muradiye, Meneınellı 
Manisa, Akhisar yol ve köP: 
rülerinin ve '>azı köylerde yeı>~ 
yapılan okulların açılış töreıı• 
yapılacaktır. 

Mert AdarP 

BUGUN El~ ARRA SiNEMASINDA 
Seııeninllk 

Zaferi: 

T RNALD • • 

Taınaınen Türkçe 
Sözlü 

IIABEŞ HARBiNE AiT iLK SESLi FiLM 
1T AL YAN VE-llABEŞ CEPHELERiNDE AALiYET 
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Edebi Roman 
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Mavi kuş sağa sola ·dönerek 
Alçalıyor alçalıyordu .... 

d - Hayır çevirmiyorum. De-
ıkferini bütünü bütününe ·ya-

~1Y?nım. Eğer sen şimdi söy
tdılderini şimdi inkar edi
Yoraan .. 

- Ben söylediğimi inkar et
llıenı Şenii... Amma o söylenen 
ltfıara istediğin boyayı vurur
lln tekil değişir •. 

- Fakat!.. 
- Evet acele etme.. Benim 

lt\'İrnJi yazanım, bir kerre ben 
~11• kocadan değil anadan 

hsettim, aşk demedim. Ana 
i'~isi bulunmaz bir sevgidir 
k~dıtn , Onu bilmediğim içindir 
bı hasret çekiyol'um. Çünkü en 
liYiikdeğeri eşsiz benzersiz 

:ıaltışundadır. 
Şimdi ankete gelelim .. Mev:Qn "kadın ve aşk,, değil mi? 

tt Unun da düşünüş ve anlayış 
.. rzlarına göre elbette ki bü

)'iic bir önemi vardır. 
k - Peki sen neden bu önemi 
tndi anlayış tarzına göre işle

llı~k istemiyor, tabiatın dışına 
"'" •Yorsun? .. 

- Şimdi pisikolojik bir mev
k~" dokunuyorsun.. Şu kadar 
oı; kadın tabiabn kendisidir. 
Ç ~un dışına nasıl çıkabiliyor? 
rıh.ı rnak kendi varlığından ay-

aktır ... 
k Fakat .. kadın ve aşk,, der
p en. bu anlamdaki araştırmayı 
c~if,. ve aktif diye ikiye ayırd 
d elidir. Biri sırf ruhi bakım
'~ görür, güneşin sıcaklığı 
._tında tutuşan tabiatın yağ-
d Ura hasret çekmesi kabilin
F en ona hayati bir değer verir. ;:t ekseriya bir sel baskını 
ı. . da en özlü ürününün sürük-

llip kaybolduğu görülür. 

dt Diteri aktiftir yani her teY· 
t ~ Cince veya her feyde öz 
tierırni arar düşünür. Tabii ih-
Yaçları tabiattan aldığı kuv-

''tle k i A be li -ıt orur ve Dl ır se n 
y ~llbsile boğulmamak için su 
y 

0 !arı, benUer fenni kanalizas
h:"larıa muhtemel tehlikelere 

sınır çizer. 
le Suna Şenil'in bir düziye ka· 
~ Yürüttüğünü görerek elini 

ttı ve kalemi tuttu .• 
le'":- Yeter allah aşkına şu ka
k tnı bırak .. Hani Ayten için 
a..~iıtin? Nereden çıkardın şu 
-~eti.? 

._:h •.u gazeteciler, her fır
, ... an ıstifade etmesini ne gü
~ biJir S Ier. 

0 nra ciddiyetle sordu: 
d,:: Ayten bugün gelecek 
ıu ıni? 
-. On birde istasyondadır. 

- O halde ancak hazır o ~

mağa vakhm var .. Biraz bekle .. 
- Ben de Erola telefon ede

yim. Tekrar Basın evine git
meğe vakıt yok. Bizi yeşil 

köyde on buçuk trenile bek
lesin ..• 

* • • 
Uçak istasyonu bugün görül-

meğe değerdi. Kadın, erkek 
birbirini iterek koca alanı insan 
dalgalarile kabartiyorlardı. Yüz
lerde kıvançlı sevinçler taşı

yordu. Halk Avrupa gezisinden 
muvaffakıyetle dönen •ıçaklar 
arasında sür,at rekorunu kıran 
ilk kadin uçmanı cesur Türk 
kızını uçağında görmek iç.in 
çırpınıyor, sıkışıyor, dalgalar 
kabardıkça kabarıyordu. 

Mai gökte siyah kanatlar 
dolaşıyordu. Türk uçakları kuş
ların sipersiz ülkelerine çelik 
kanatlarını örmüştü. Dürbinler 
ellerde, başlar havada uçan 
kartallar arasında mai kuş ara· 
nıyordu. "işte o geliyor, yakla
şıyor ... Bu onun uçağıdır,, ses
leri yükseliyordu. 

Halk biraz daha sıkışıyor, 

meydan açılıyor, eller sallanı
yor, sesler yükseliyor .• 

"Şa, şa, yaşa Ayten .. ,, Koca 
Türk kızı!... 

Mai kuş sağa sola dönerek 
yalpa yapıyor, geniş soluklarla 
gicırdiyor, alçalıyor ve bir an 
içinde alanın boşluğuna konu
yor . 

Tayyareci kılığı ile orta boylu 
sarışın bir kız peri gibi, hayal 
gibi yere athyor,kahn eldivenli 
ellerile gözlüklerini düzelterek 
dik ve sert adımlarla geçiyor. 

Önünü ardım bir çenber sa
rıyor ve gazeteciler çenberine 
kıstırılıyor. 

- Sonıı Var -...... 
Aydında 

Izmirspor Aydın muh
telitini 1 - 5 yendi 
Aydın, 30 ( Özel ) - Aydın 

spor bölgesinin çıkaracağı ka
rışık takım ile karşılaşmak 
üzere çağrılan lzmirspor takı
mı şehrimize gelmiş ve bugün 
( dün ) karşısma çı~an takım 
ile maçım yapmıştır. Maçta 
lzmirspor takımının üstünlüğü 
pek barizdi. Neticede bire 
karşı beş gol yaparak galip 
gelmiştir. 

Aydınlılar muhtelit takımla

rına pek güveniyorlardı. Buna 
rağmen lzmirsporlulan candan 
alkışlamışlardır. 

lel&fon TAYYARE s· . Telefon 
aus1 ıneması 3151 

Son defa gösterilecektir 
~-ZT'1ZZ:Y.ZX/1:/CL:/:ZT./X/::/Z77.YJJ.7-7.7.J'St'Ar:z7//X////!.7Z:, 

Yarın 1 ikinci teşrin CUMA dan itibaren 

liciiYAVRüMıiiil 
KÜÇÜK JAK 

J~les Claretie'nin şaheserinden alınan bu filim kat'iyetle iddia 
e ebiliriz ki senenin eıı büyük muvaffekıyetini kazanacaktır 
Aşk - ihtıras - felaket - musibet ve nihayet saadet bu 

''•• filimde tamamen canlandırılmıştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYRICA : FOKS dünya havadisleri (Türkçe 
S · . sözlü ) MİKI (karikatür komik) 

eanslar : hergün 15-17-19-21.15 
Cumartesi 13-15 mektepliler aeansıdır 
Pazar 11.30 - 13 ilave seanalan vardır. 

Atatürke Hayranlıklar 
Vreme diyor ki: "Bugün eski Tür

kiyeyi tanımak kahil değildir,, 
Belgrad, 30 (A.A) - Avala Ajansı bildiriyor: 1 detmektedir. 
Vreme gazetesi Milli Türk bayramı ilgisiyle Vreme gazetesi makalesini şöyle bitirmek-

Türk miJletınin hayatında bir dönüm noktası ve tedir: 
Atatürk'ün ıslahatçı dehasının idaresi altıncia - Yugoslavya Türk cumurluğunu ve aynı 
Türk ülkesi için yeni bir devre olan bu yıl zamanda Türk yurdunun babası olan Kamal 
dönümüne tahsis ettiği uzun bir makalede bil- Atatürk'ü yürekten selamlar. 
hassa şunlan yazmaktad11: SOFY ADAKİ TÖREN 

"Bugün arhk eski Türkiveyi tanımak kabil Sofya, 30 ( A.A ) - Bulgar telgraf ajansı 
değildi r. Ve bu mucize Kamfıl Atatürk'ün ese- bildiriyor: 

d Türk milli bayramı ilgisiyle "dün Türk elçili-ri ir.,, 
Gazete bundan sonra Türkiyenin büyük cu- ğinde yapılan kabul resmind~ kralın mümes-

mur başkanının her alanda meydana koyduğu silleri,başbakan T oşef bütün hükumet üyeleri ve 
yeğrimlcri birer Hrer saymaktadır. Ve Türk ~ üksek sübaylar bir çoğu eski bakanlar olmak 
devrimcilerinin aynı zamanda ülkenin soysal ve üzere siyasal şahsiyetler, kordiplomatik üyeleri 
kültürel seviyesini yükse:tmek 'iuretiyle Türki- yüksek işyarlar ve Türk - Bulgar komitesi üye· 
yeyi en ileri ülkele,. sırasına çıka:- dıklarım kay- leri hazır bulunmuşlardır. ,. ....... 

•• gunu Bayramın •• sonuncu 
.............. lllB ..... 

/ .. nkaranın şehitliklerinde büyük 
Ve çok heyecanlı törenler yapıldı 

----------------------------------------Ankara, 30 (Özel)- Bayramın sonuncu günü coşkunluk azalmamış artmışhr. Bugün saat 14 de 
izciler ve köylüler Halltevi meydanında tapJanarak bize bugünleri hazırlamak için canlarını veren 
aziz şehitlerim i zin hatıralarını anmak v~ saymak için büyük bir ihtifal yapmışlardır. ihtifal alayı 

tam saat 14,30 da yürüyüşe geçerek şehitliğe gidilmiştir. Ala y ın önünde süvari polisler bulunuyordu. 
Bunu şehitliğe konacak çelenkler, bando muzik, piyade ve süvari bölükleri, izci ve mekteblilerden 
seçilmi ş bir g uruh, haik takib etmiştir. Bandonun çaldığı matem havası içinde çelenkler şehıt 
abidelerine yerleştirildi. Bundan sonra söylevler verildi. Dönüşte alay Hakimiyeti milliye meyda
nı ıda dağıldı. Eğlence.er gece yarısına kadar devam etti. 

içişleri bakanı bay Şükrü Kayanın gece uraylar kongresinde hazır bulunan şarbaylar onuruna 
verdiği şölende Tüze bakanı bay Saracoğlu eski bir şarbay sıfatiyle mesleki hasbiballer açmış, 
belediyeciliğimiz hakkında önemli şey!er söylemiştir. 

• .. 2ll9 ....... 

Tersanesinde 
..-.--------------------------------------Kendi yaptığımız ilk gemi dün büyük 

Törenle denize indirilecekti 
Fakat fırtına yüzünden tören başka güne bırakıldı 
Istanbul, 30 ( Telefonla ) - Bu geminin yapılmasında ça-

Bugün Gölcük'te Türk mühen- lışan Türk işçileri resim ve 
disleri ve Türk işçileri tara- plan ve hesapları yapan Av-
fından yapılan 1250 tonluk rupa tersanelerinde buluıımuş 
yağ gemisi törenle den\ze in- genç Türk deniz yapı mühen-
diriJecekti. Fakat fıtınanın disJeridir. Türk deniz kuvvet-
tiddetinden tören yapılamadı. Jerine denizaltı gemilerile sür-
Gaminin denize indirilmesi atli harb vasıtaları olan dest-
başka bir güne bırakıldı. royerlerin girmesi ve bunların 

Ankara 29 - Gölcük deniz mazot yakmaları Türk deniz 
fabrikalarında cumuriyet dev- ordusuna böyJe bir gemiye 
rinde Türk mühendis ve ışçı- şiddetle ihtiyacı olduğunu gös-
lerile ve sırf kendi bilgileri terıniştir. Geminin omurgası 
miz!e yaptıkları yağ gemısı 1934 senesi ortalarında törenle 
bitmiştir. Cumuriyet bayramının Gölcük tersanesinde kızak 

ikinci günü denize törenle in- üzerine konmuştur. Gemi Av-
indirilecek olan ve (Gölcük) is- rupada yapılan eşlerinden daha 
mini alan bu geminin umumi çok ucuza çıkmışhr. 
vesıfları şudu: Harcanan paranın yarısından 

• 

Boyu 59 10 m. çoğu bir seneyi taşan bir za-
. Genişliği 9,54 m. man çalışan Türk işçilerini 
Derinliği 3, 70 m. toplu tutması ve ilerlemesine 
Yüklü çektiği su 3,10 m. d t • 1 · 
Mürettebatı 27 yar ım e mış ve ma zemenın 

Ton bir kısmını da Kmkkale fabri-Maimabreç tonu 1255 
Sar~ıçlar~mn 

785 
T 

00 
kaları vermiş olduğundan Tür-

aldıgı yeg kiyede kamış bulunmaktadır. 
Makinesi Dizel 700 HP. Gemi yarın Ankara ve Is-
Yüklü sür'ati 10 Mil tanbuldan gelecek çağrılılar 

o ...... 

lstanbul' da fırtına 
Karadeniz kudurdu 

lstanbul, 30 (Özel) - Bugün burada şiddetli bir fırtına ol
muştur. Fırtınadan ağaçlar devrildı. KiremidJer uçtu, hava soğudu. 

Vapurlar fırbnanın •iddetioden Karadenize çıkamıyorlar. 
lalanbul. 30 (Ôzel) - Karadenizde çok fiddetJi fırhna vardır. 

Deniz kud111'8111ftur. Birçok yaparlar en takın iakeJelcre uğm-

IDlflardır· 

önünde donanma komutanı 
amiral Şükrü Okanın bir söy
levinden sonra Gölcük ilk oku
lundan birinci çıkan küçük bir 
kız tarafından usu~n gemi 
baş bodoslamasına asılmıt bu
lunan bir şampanya şişesinin 

kmlmasile törenle den ze ine
cektir. 
G~mi denize kızaklar üze

rinde inerken deniz askeri 
bandosu erginlik marşını 
çalacak ve sonra da gelen çağ· 
rılJara ikram edilecektir. Cumu
riyet devrinde deniz yapısında 
başlangıç olan bu gemiden 
sonra deniz işçi ve mühendisle
rimizin bilgileriae büyük inanç 
gelmiş ve bundan böyle yapıla· 
cak savaş ve yardımcı gemileri 
T :.ı rkiyede yapmak üzere Göl-
cük tersanesi bir an önce mo
dern bir şekilde bitirilerek bu 
gemi yapı kızaklarının üstünde 
çekiç sesi eksilmiyecektir. Bu 
g emi Gölcük tersanesi daha 
kurulmadığı halde yapılması 
kıymetinin bir delilidir. 

Romadaki 
Ziyaretler 

Roma, 30 ( A.A ) - Drum
mond, Mussoliniyi ziyaret et
miştir. Bu görüşmiye özel bir 
önem verilmektedir. Sanıldığına 
göı-e, bu konuımada müzakere 
esası için dostane bir ıekiJde 
iaal pr-:Jeri .,amlmuı &örDfll· 
mllftGi'. 

1 ,~ZLLY..L/.LL/.L./1/.L7./..//:..7'.LY.L.L"' 

~ Atatürk " 
... 

K utlanıa yazılarına 
l'eşekkiir ediyor 

ANKARA 30 ( A..A ) -
Cumur Başkanlığı genel solr
reterliğinden : 

Cumuriyet bayramı dola
yısile yurdun her tarafından N 

ve dışarıdan kutlama yaz.ıla11 
gönderenlere teşekkür •e 
kutlamalarını ileimeye Ata· 
türk Anadolu Ajansını ödev-J 
lemişt:r. 

""41CTJ /r./.ZT.7~7. a;ıJ! , 

· Japonya 
Derıiz konferansı-. 
na iştirak edecek 

Londra, 30 (A.A) - Japon 
hükumeti 2/12 tarihinde Lon
dra deniz konferansına iştirak 
hakkındaki daveti kabul etmiş -ve fakat heyet üyesinden ba-
zılarının yetişememeleri m6m
kün olduğunu bildirmiıtir. 

iki Fransız deniz ek91>eri, 
lngiliz cleniz bakanhğiyle laa
zırhk mezakeresi yapmak tisere 
Londraya gelmişlerdir. 

Loyd Corç tenkit 
Ediyor 

Londra, 30 (A.A) - Loyd 
Corç barış ve ıslahat ko119eyi
nin toplantısında hükumetin 
dış ve iç siyasasını ve billıassa 
uluslar sosyetesine kayıt.. ve 
şarts z arka olmak hususundaki 
kararını geç bildirmiş olmasını 
tenkit etmektedir. 

1 
Görüşmeler 

Sulh zemini hazırlamağa 
çalışıyorlar 

Londra, 30 (Ö.R) - Puis· 
teki Fransız ve lngiliz görüş· 

melerinin ltalyaya veya Uluılar 
Sosyatesine herhangi bir ıulh 
şartlarım tahmil ile asla ilgili 
olmadığı lngiliz çevrenleriode 
temin ediliyor. Ayni çevrenler 
ltalyan kayaklarından gelen 
tekliflerin de pratik kiymeti 
olmadığını bildiriyorlar. 

Yunan kralı 
Nasıl karşılanacak 

Atioa, 30 (A.A)- Kral Jorj, 
birkaç torpido refakatinde 
Helli kruvazörile Yunanistana 
dönecektir. 

Lehistan 
Diyetinde 

Varşova, 30 (A.A) - Lelais· 
tan Diyet kurulu 15·193' tari· 
hinden itibaren devlet reisine 
kanun kuvvetini haiz olmak 
üzere ekonomik ve finansal 
emirnameler neşri llakkını ve• 
ren kanunu büyük bir çoğun· 
lukla kabul etmiştir. Bu kanun 
Perşembe günü senatoda görü· 
şülecek ve şüphesiz kab•l olu· 
nacakhr. 

iki günlük 
Hareketten sonra 

Asmara 30 (Ö.R) - "juor· 
nal,, gazetesi muhabiri iki gün 
süren bir hareketten sonra 
Serezması mıntakı:tsının ltalyan 
kontrolu altı .ı a g;rdiğ:ni bildir
mektedir. 

Yugoslavya 
Naibi 
Londra, 29 (A.A) - Yugos 

Jav.r.ı- KnJ 'lla'ibi Pr~• Pol 8 .. 
BaJdvini ziyarat etmiştir. 

• 



n beş g ··ne varmadan 
-

ltalya - Habeşista arasında 
muhasamata son verileceği mulıyor 

Paris, 30 ( Ô.R ) - Gazeteler Cenevre görüşmelerinin umudlu bir şekilde başladığı kanaatın
dadı~lar: Bay ~aval .ve ln~iliz dışbakanı Eksperler komite'i tara ından hazırlanan projenin beş!er 
komıtesı. planı ıle bırleştırılmesini tedkik edecektir. ltalyan delegesi Aloizi görüşnıelere iştirak 
edecektı~: On?~ş güne kadar Italya - Habeşistan arasında sulha erişileceği umulmaktadır. 

Eko do .Pa!~ın Rom~ aytanna göre, salahiyettar Italyan melıafili hazırlanmakta olan lngiliz, 
Itayan proJesını Habeşıstanda ltalyan seferi başlamadan öuce Bay Eden tarafından hazırlanan 
projeye avdet suretinde telakki ediyorlar. 

L?ndra, _30 (A.A) .- Beşler komitesinin tekliflerile Italyan isteklerinin ne dereceye kadar telifi 
kabil oldugunu tedkık ergesile Pariste son günlerde Fransız ve lngiliz uzmanları arası da bazı 
incel~el~ repıl~ğı resmen lngiliz çevenlerinde kabul edilmekted r. Eksperlerin raporu hükiı· 
m~~~rı hıç~ır . yuken altına koymamakta ve bu rapor şimdi henüz.kaurını veımemiş bulunan 
lngılız kabınesı tarafından incelenmektedir. Bu raporda önemli değişiklık!er yapı!acağı tahmin 
olunmaktadır. 

lngilterede seçi 
işçi fırkası nikbindir ve 

kav 
en az 

s 
150 

Say,av çıkaracağını ummaktadır 
Londra, 30(Ö.R)-Mubalefet kamarasında bir bekçi köpeği- Halbuki sosyalizmin tatbiki 

partisi seçimin neticesinden ne lüzum olduğunu ve müstakil mevzuubahs değildir. Bunun 
nikbindir. Laburpartiye men- liberal partisinin bu rori göre· için seçmen soysal rejimi telı-
sup mühim bir şahsiyet H.oyter bileceyini söylemiştir. likeye koymadığı kanaatiyle 
ajansına beyanahnda şayed Uludar Sosyetesine bağlılık sosyalist namzedine rey vere· 
bükWııetin seçim manevrası çok ve silahları artırma meselesine bilecektir. B. Şnerden sözünü 
büyük bir faalıyete yüksel· gelince, Sir Herbert Samüel şoyle lıitirmiştir: 
mezse yüz elli ve hatta daha Fransa ve lngiltere demokra· Eminim ki seçim B. Baldvin 
fazla Laburparti namzedinin silerinin ayni tarafta, yani ha- kükiımetine kontrolsuı. bir 
kazanacağından emin oldukla- rıı tarafında olmasının Avrupa ekseriyet temin ederse bu 
rını söylemiştir. istikbali için çok ônemli oldu· ulusu için bir bahtsı7.lık ve ar· 

Londra, 30 (Ô.R) - Seçim ğunu l.ildirmiştir. srulusal durum için bir felaket 
mücad~lesi bütün memlekette Liberal lider son olarak, hü- olacaktır. 
son şiddetile devam ediyor. kumetin uluslar sosyetesine Çünkü bu hülcumet arsıulu-
Bakanlar ve muhalif partilerin bağlılık yolunda gösterdiği gay· sal durumu seçim mücadelesi 
ileri gelenleri bir çok ~öylev· retkeşliğin son dakikada doğ· için kullanmıştır. Nasıl ki ge· 
ler vermektedirler. Hükiımetin duğunu, bunun için şüpheli ol· çen defa da iç durumu böyle 
hatipleri hükıimetçe güdülen duğunu ilave etmiştir. bir alet olarak kullanmıştı. Ar· 
iç siyasayı müdafaa etmekte Nihayet eski işçi liderlerin- sıulusal siyasayı böyle bir ma· 
ve dış sıyasanın ana hatlarını den lord Snovden nufuı.unu nevraya alet olarak kullanan· 
ortaya koyarak Uluslar sosye- liberal muhalefet lehinde kul- !ara karşı kamoy ayak;anma-
teaini ve silahlanmanın artması lanmıstır. Geçen seçimde lord lıdır. Bay Baldvin ile Samuel 
siyasasını kollamaktadırlar. Snovdenin işçi partisi bükü- Hoare'ın söylev~eri bu manev· 

B. Edeu muhalif işçi par- mehn bütçe siyasası hakkında· rayı açıkça gösteriyor. 
tisi lideri B. Attleeye cevap ki amansız:ittihamlarının ulusal B. Baldvin silahların artırıl-
vererek sosyalist partisinin 
mutlak barışçılığını ienkid et- hükümetin ve muhafazakarla-
miş ve hem müşterek güvene rın zaferini hazırladığı hatır-

masını haklı göstermek üzere 
uluslar sosyetesinde şimdiki 
halini ileri sürmüştür ve lngiliz 
filosunun kuvvetlenmesi uluslar 

taraftar 'görünen, hem de silah- lardadir. 
sılanmak istiyen sosyalist par- Şimdiki hükümeti bütün te-
tisinin durumunda tezatlar ol- ahbütlerini unulmWJ olmakla 
oldutu söylemiştir! B. Eden itibam edeu lord Snovden 
büyük Britanyanın ulusal savga şe\:menleri hükumet aleyhinde 

sosyetesi menfaatine 
iddia etmiştir. 

olacağını 

Lord Snovden bu tezi red-
kadrola kendisile birlikte müş- rey zermeğe davet etmiştir. detmekle ve silahlanmanın el

zem olduğunu kabul etmemek· 
tedir. 

terek güven eserini koruya- Bu hükümetin tekrar iş başı· 
cak olnn diğer devletlerin mü- na geçmerine mani olmak için 
dafaa kadrolarile mütenasip ol- önemli bir Liberal ekseriyete B. Mak Donald'da bir söy

levinde hükumetin işine devam 
edebilmesi için ona rey veril
mesini istemiş ve şimdiki en
düstriyel güçlüklerin önüne ge· 
çebileceği inanını göstermi~tir. 

dıkça müşterek güven ışını lüznm nardır. Yazık ki Liberal 
korumak imkanı olmadığı ileri partisi ekseriyeti kazanmıya-
sürmüştür. çaktır, Zira mücadele hükiımet 

Liberal muhalefet partisi baş- namzetleri ile işçi partisi nam-
kanı M. Herbert Samuel Avam zetleri arasında yapı-maktadır. 

Bir proje hazı anıyor 
Fransız projesine lngi tere kırk sekiz 

Saat sonra cevab verecektir 
Istanbul, 30 ( Telefonla ) - lngiliz dışişleri 

bakakanlığı Habesistan eksperi Paterson Fran· 
sız eksperi ile Italyan kaynaklarından verilen 
teklifleri tedkik etmişler ve bunların hiçbir 
kıymeti olmadığı neticesine varmışlar ve bunu 
müştereken beyan etmişlerdir. 

Times !!:azete~inin Paris ayları Fransa hükü
metinin bir tecrübe mahiyetinde ltalyan sefe
ri.ne mütekabil teklifleri havi bir proje verece
ğini Projenin şimdiki halde lngiliz hükumeti 
tarafı:ıdan gözden geçırilmelcte olup lng'1terenin 
18 saat zarfında cevabını Parise bildireceği bil
diriliyo. 

Londra, 30 (Ö.R) - ltalyan - Habeş anlaş 
mazlığına son verecek yem bir formül hazırlan· 
ması suretile lngiliz - Fransız iş birliği yolunda 
ileri doğru önemli bir adım atıldığı z~nnediliyor. 
Bu formül her iki hükümet tarafından tasvip 

Cuma günü Conevrede buluşmalarından isti
fade ederek B. Layal ve Edenin bu yeni uzlaş
ma fotmülünü tedkik etmeleri muhtemeldir. 
Eğer Italya bunu k:ıbul ederse formülün met· 
nini beşler komitesine verilecek ve Uluslar 
sosyetesinin tasvibine arzolunacaktır. 

ltalyan delegesi B. Aloizi bu hafta sonunda 
Cenevreye gidecektir. lngiliz. ve Fransız hüku
metlerinin çalşmalarına destek olmuş olan Bel
çika başbakanı Voıı Zee":ınd de Cenevre top
lantısında bulunarak ltalya - Habeş anlaşmazlı
ğının barışçıl bir yolda kurulması için lngiliz 
ve Fransız delegelerile birlikte çalışacaktır. 

Londra, 30 (Ö.R) - Sir Samuel Hoare'uin 
Cenevrcye gil!:ıesinin başlıca sebebi arsıulusal 
ilgileri iyileştirecek ve muhasamata son verecek 
bir formül bulmak üzere ltalyan teklifleri üze-
. nde · elere odadır 

Liyoteyin ·cenazesinde 
· Itanı ülu du .. 

Paris. 30 (Ô.R) - Bu sabah saat 7,35 te Mareşal Liyauteyin 

Ş dd l 
cenazesi Kazablankadan Rahata gönderilmiş ve orada büyü!: 

i et i törenle gömülmüştür. 
Sarsıntı Fransız yüksek komiseri B. Heur Ponsot bir söylev vererek 

Fransanın Fas olusuna olan ıevgisini bildirmiı, bundan sonra 
New-York 30 (Ö.R) - Bu- Fransız hükümeti adına devlet bakanı B. Loovis Marın iki ulus 

gün Ekvator ve Kolombiyada t 
arasındaki bağlılığı, Mareşalın bu işe yaptığı yardımları hatırla • 

şiddetli yer sarsıntısı oldu. Bir 
çok binalar yıkıldı. Nüfusça mıştır. 
:zayiatın gerçk miktan ve mad- Fas sultanı adına da buna benzer sözler söylendikten sonra 
di zarar hakkında henür tafsi- Liyantey Fas toprağında kendisi için hazırlanan mozoleye 
liit galmemiştir. gömüldü. 
~~~~~~~~~~~--~-==~=====================.:;:::::; 

Çet• n görüşmeler oldu 
Gizli geçen ilk safha üzerindeki 
Perde ancak şimdi çekilmektedir -Paris. 30 (Ô.R) - Italyan- Habeş muharebe- saat 16 da Büyük Britanya büyük elçi~i Sil 

George Clarki kabul ederek bir saat görilt• 
müştür. Böylece Cenevreye gideceği son dakikııY• 
kadar B. Lava) uzlaştırma gayretine devaırı 
etmiş olur. 

sinin başlamasiyle arsıulusal durumdaki gergin
liği Romada lngiliz sefiri Sir Eric Drammond 
ile B. Mussolini arasindaki görüşmeden sonra 
gevşeklik havası takip etmişti. O vakittenberi 
Londra, Paris ye Roma arasında görüşmelerin 
arka.ııı kesilmemiştir Yarın Cenevrede başlıya
cak müzakerelerle bir uzlaşma hazırlamak için 
yapılan görüşmelerin ilk safhası kapanmış ola• 
caktır. Bu ilk safha çok güç olduğu için gizli
lik içinde cereyan etmiştir. Bunun neticeleri 
üzerindeki perde ancak şimdi çekilmektedir. 

HAZIRLANMIŞ BİR ZEMiN ÜZERİN~>E 
Dış bakanları Cuma günü Cenevrede böylece 

haıırlanınıt bir zemin üzerinde karşılaşacak• 
lardır. Bu karşılaşma çok ümidJe beklenmekte 
ise de ortada daha birçok güçlüklerin oldu~ 
gizlenmemektedir. Vaziyette hala buhran ibti• 
maileri vardır. Bununla beraber lngiltere, Fran .. 
ltalya ve Habeşistan tarafından sarfedilecek 
müşterek gayretin Avrupayı üzerine çöken ki· 
bustan kurtaracağı umulmaktadır. 

FRANSIZ VE INGILİZ 
EKSPERLERiNİN MESAİSİ 

On gü::ıdenberi Fransız ve lnğiliz eksperleri, 
bir uzlaşma temelini bulmak için Paris lngiliz 
elç'liğinde çalışmışlardır. Bu maksatla Fransa 
ve lngiltere dış bakanları aras1nda da temaslar 
olmuştur. B. Lal•al dün lngilterenın işgüderi B. 
Llyd Thoması kabul etmiş, diğer taraftan Romada 
B. Mussolini lngiliz büyük elçisi Sir Eric Drum

EDEN CENEVREYE GIT'fl 
Londra, 30 (Ö.R)-B. Eden Londradan ParİI 

yolile Cenevreye hareket etmiştir. Yarın sabab 
Cenevre:le bulunacaktır. 

VOL YE MART AIN ITIMA TNAMESil"'1 

VERİYOR 
Paris, 30 (Ö.R) - B Havaryota yerine J:lıı• 

beşistanın Paris elçiliğine tayin edilen B. Vol)'~ 
Martain dış bakanı B. Lavalı ziyaret edere 
itimatnamesin n kopyesini vermiştir. 

mand ile görüşmüştür. 
Bügün B. Lava! bu faaliyete devam ederek 

Italya büyük elçisi B. Cerutiyi kabul etmiş ve 

~------........... -------• 
enı buhran ihtimali 

Radikal· 
Şimdi en 

sosyalist partisi 
seçime hazırlanmaktadır 

Paris, 30 (Ö.R) - Paris ga· 
zeteleri bilhassa Finaus komis
yonunun kararları ile uğraşa
rak bunda yeni bir buhran ih· 
malini seziyorlar. il gazeteleri 
radikal kongresinden hii.la bah· 
setmektedirler. 

"Temps,, diyorki: Kanun 
buyrukları binasını zedelemeğe 
çalışmakla finans komisyonu 
kötü bir it görmüştür sadece 
siyasa yapmıthr. 1932 ve 1924 
de buııun sonuçlan görüldü. 
Rejimi zaifliyecek şekilde hü· 

kümetler birbiri ardınca yuvar· 
landı. Parayı aarsacak felaketli 
büdçeler yapıldı. inansızlık bat 
gösterdi. 

"Debats" ayni dili kullanı· 
yor: Finans komitesi köşe başı 

siyasası, bolşevik siyasası yap
mıştır diyor. 

"Depeclıe de Brest" diyor ki: 
Radikal Sosyalist partisi seçime 
hazırlanıyor. Fakat herşeyi, 

kurultayda yapıldığı gibi, faşist 

kurumlarına karşı cephe almak 
noktasına getirmenin im
kanı yoktur. Sosyalist ve 
komünistlerin ;~ediklerini ra
dikaller istiyemezler. Çünki bu 
iki parti sonra bunu radikal 
sosyalist partisine karşı silah· 
olarak kullanacaklardır. 

"Liberte de Sud - Huest., 
şöyle diyor: Otuz seneden beri 
ayni tecrübe tekrar edilmek
tedir. Radikaller sosyalistlere 

dayanarı.k hükiımet mevkiine 
geçiyor ve herşeyi alt üst edi
yorlar. S.nra çekilip durumıın 

tamirini mutedillere bırakı· 

yorlar. Fakat bu iş goru
lünce, heman yine sosyalistlerle 
birlefmeğe can atarak ayni 
oyunıı tekrarlıyorlar. Otuz se
nedenberi bu usul siyasamızı 
felaketlere sürüklemiştir. 

" Pelit Provençal " gazete
sinde sosyalist lideri B. Vin
cent Anriol ekonomik buhra
nın toptan fiatlerin, istihsal 
fiatlerinin düşmesinden ve is
tihsal fiatleriyle istihlak fiatleri 
arasındaki muvazenesizlikten 
ileri geldiğini yazarak : " Halk 
cephesi, yarmki hükumet tara· 
fından tatbik edilecek siyasa 
esaslarını bugünden hazırlamış 
6ulunmaktadır. ,, 

"Lyon Republicain,, Radikal 
sosyalist partisinin dış siyasa
sının, kurultayın kabul ettiği 
karr göre, şöyle hülasa 

Uluslar sosyetesi paktını iırıt• 
ettik. O bizim glivenimizio in•~· 
casıdır. Barışı korumak içil' 
biricik yoldur. Cenevre btıkeıı· 
!erine sayğı birim baş amaCI' 
mızdır. Bu, Müşterek hatırafıırı 
beslememize engel değil~r~ 
arsıulusal ahlakı tutmak, adıı e 

ve hakkı korumak bizim ıı-r•• 
rımızdır. 

lngiliz - ltalyan ayrıhi111~ 
gelince; Ingiltereyi yanlıt aıı 
lamıyalım. lngiltere 1talY•Y

1 

kırdı. Onun meşru genişleıne 
,ıı· 

haklarını reddetmek, ona 

mürgelerde ivaz vermekten 8.~ 
kınmak istemiştir.Maksad fa~ • 
rejimine karşı harelret de e. 
•iJd' B bö 1 ,.6fter g ır. unu y ece "' , b'( 

mek bir prensib mesele!lı . 
1
..., 

iç siyasa manevrası derecesıP 
alçaltmak olur. 

BUGÜN SAAT lODA 

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

• 
iki filim. birden görecektir l• 

1 Niyagara şellalesinden ufak bir kayıkla geçen akı 
- lar durduran, kalpler çarphran, binlerce zorluklara 

göğüs geren (BlL BOYD) 

Olüm canbazla'fı 
insan ruhunu tahlil eden, asalrt ile asil olmıya; 
adam arasında farkı gösteren bütün dünyada roaı:ı 'li 
okunan Gaby Marley, Hanri Rofandın büyük telll51 

Demirhane müdürü 
Filimlerinı görecek ve alkıflayacaksınız 

Aynca MIKI renkli 
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Şevketmeap, Şevketmeap, ben.i 
Saadet içerisinde bırakıyorsunuz. 
O vakıt Mari kıpkırmızı ke

sildi. Sevgilisinin kolları ara
sına atıldı. Delikanlı sevgi ile 
göğsü üzerinde sıktı. 

Jan dö Piyen; bu saf ve yük
sek sevgi karşısında düşündü: 

- Ah Madam! Ne kadar 
yüksek kalplisiniz, naziksiniz. 
Sevilmeğe layık bir in~ansınız ... 

Renksiz dudaklarından elemli 
gülümseme ile Jan hafif bir 
gölge gibi baygın bir halde 
çekildi. Zavallı kadın krala ha
lini arzetmek fırsatını kaçır· 

mışb. 

- Birbirlerinı ne kadar se
viyorlar! Bu eyi kalpli asil de
likanlı ile şu güzel kadın ne 
kadar mes'ud! Acaba ben de 
bir gün böyle bir saadete ka-

• vuşabilecek miyim? 
Siyah elbiseli kadın varlığını 

Unubnuştu. Yüksek sesle: 

Siyah elbiseli kadının oda
. dan çıkmasını müteakip Şarl 

da gözlerini açtı. Mariyi gö
rünce güldü. 

- Şevketmeab! Şevketmeab! 
Beni saadet içerisinde bırakı
Yorsunuz, ne bahtiyarıru ... 

Dedi.Jan dö Piyen titriyerek: 
- Şevketmeab ha! Demek 

ki bu delikanlı Fransa kralı!. 
Sözlerini mınldandı. Vücudu 

heyecan içinde titredi. 
Fransa kralı dokuzuncu Şarl 

huzurunda bulunuyordu. Bu dü
Şİinceli, solgun simalı genç 
Fransa kralı idi. Bir çok defa-

. lar Luiz için yalvarmak istediği 
bu adam; şimdi karşısında ses
siz duran zat idi. Genç kral 
Şarı, bayan Tuşeyi kucakladı. 
Yavaş sesle: 

- Burada şevkebneab yok
tur. Anlamıyor musun Mari, 
bUrada kral bulunmıyor. Yalnız 
senin sevgili Şarhn var .. , Ben 
kralım değil mi? Mari! Anne
min ve kardeşlerimin kinine 
Uğrıyan bir bedbahtım! Louvr 

sarayında yemek yemeğe ce
saret edemiyorum. Bir bardak 
sudan bile korkuyorum. Bura· 

da ise rahat rahat yiyorum, 
uyuyorum, içiyorum, nefes alı

Yorum. Bak gönlüm nasıl ka
barıyor!.. 

Sözlerini söyledi. 
Artık dokuzuncu Şarl coş

ınuştu. Gözlerinden ateş çıkı
L Y~r, sözleri dehşet saçıyordu. 
Bırbirini tutmıyan sözlerle he
~eyanlar savuruyordu. Esasen 
il adamın sinir hastalığına 

lnUpte!a olduğu da anlaşılıyor· 
du, çehresi sarardı, elleri tit
riyordu. Sesini alçaltmağa lü
tuııı görmiyerek birdenbire 
iürledi: 

- Sana benim ölümümü is
~Yo~lar diyorum! Ah Maril 
D~nı kurtar! Reziller, alçaklar! 

1 
ıye bağırıyordu. Son kelime

er kralın boğazını tıkadı. En 
~esur kahramanları bile titre• 
dece.k müthiş kahkahalarla şid
I etlı bir kriz içinde soğuk ter
ı:öküyordu. Kanlı gözlerini 
~ ın içinde dolaştırarak hay
k rıyordu. Dehşetli bir kah-
alıa daha salıverdi. Mari T u

Şe . 
llı.n kollan arasında bayıldı. 
Jan dö Piyen Mariye yardım 

etmek üzere koştu. Mari: 
d- Eksik olmayınız, teşekkür 

:. eriın. Bir saniye sonra ken
ıne gelir. 

d
- O halde bana müsaade e .. 
ınız. Şu dakika benim bu-

~~~a b~lunmaklığtm do~ de
g .Benı burada görmemesı daha 
eyi olur. 

- Bu da yeni bir nöbet. .... 
Deminden burada bu işlemeyi 
yapan kadın burada idi. Ne 
oldu? 

- On dakika evvel gitti 
sevgili Şartı 

- Nöbetten evvel mi? 
- Eveti Şu ilaçtan bir kaç 

damla içi Yorgunsun!.. 
Mari sevgilisini dizlerinin üs

tüne çekti. Sessizlik içinde, 
Mari Tuşenin kolları arasında 
Şart derin bir uykuya daldı. 

Şövalye dö Pardayan, Janın 
evden çıkmasını sabırsızlıkla 

bekledi. Onunla konuşmağa 
karar vermişti. Fakat ne söy
lemek istiyordu? Kızını sevmiş 

olduğunu mu? Yahut kızile ev

lenmek istediğini mi söyliye

cekti? Belki de fikri bu idi. 
Kendisi de ne istediğini bilmi

yor; yalnız genç kızın annesile 
görüşmek istiyordu. 

Jan dö Piyenin evden çıka
rak yanına yaklaşmakta oldu

ğunu gördü. Zihninde tasarla

dığı söylevi söyliyecekti. Heye

can içinde kalbi çarpıyordu. 
Ne çare ki siyah elbiseli ka

dın tam yanından geçtiği sı

rada söylevinin en canlı ve he
yecanlı başlangıcını unutmuştu. 

Ağzı açık kaldı. Jan dö Piyen 
geçti. Şövalye saygı ile eğildi 

ve şapkasile seliımlıyabildi 
Şövalye kadınla görüşmek 

için evine gitmeği fikrinden 
geçirmişti. Ve bunu da düşü
nememişti. 

Uzaktan bir sürü halk Luvr 
sarayına doğru gidiyerlardı.Her 
kafadan bir ses çıkan uğultu 
etrafa yayılıyordu. Pardayan 
bunlara hiç aldırış etmiyor. 
Yalnız siyah elbiseli kadından 
gözünü ayırmıyordu. Birdenbire 
siyah elbiseli kadın bu kalaba
lığa karıştı. Şövalye de herkesi 
ite kaka kednisine yol açtı ise 
de bir türiü talıip ettiği kadını 

bulamadı. Fakt Pardayan bir
birine sıkışan ahalinin gidişine 
kapılarak bunların arasına 

katıştı. 
- Sonu ı•aı -

Çin - Japonya 
Pekin. 29 (A.A) - Çin ma

kamları, Sima! Çinindeki her 
türlü Japon aleyhtarı faaliyete 
nihayet vermedıhleri takdirde 
Tiyençindeki Japon makalları
nın hemen tedbirler alacakları 
bildirilmektedir. 

4, 5, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza · Okulu 
ÇOCUK YUV AS! 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden yav
rularını kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
Dıodern yuvanın mütahassıs ellerine terketsinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
Yuvaya otomobille gelip giderler. 

Kestelli eaddesi No. 80 
(3305) 5-15 
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Son hafta Ozünı satışları normal bir şekilde 
Devam etti - Fiatler yükselmeğe mütemayildir 
iNCiR MAHSULÜNÜN ÖNEMLi KISMI ELDEN ÇIKARILMIŞTIR 

1935 senesi ilk teşr;n ayının 
sonuncu haftası içinde lzmir 
ticaret ve zahire borsasında 
muamele gören toprak mah
sullerinin satış miktarı ile hafta 
içindeki en az ve en çok fiat
leri aşağıda gösterilmiştir: 

Haftalık fiatı 

eşya is:ın!eri 
satılan miktarı 

enaz ençok 
Yerli s. huğ. 176 ç. 5 6.775 

,, yu. ,, 508 ç. 7 50 8 
Birecik buğd. 129 ç. 7 7 

,, ,, va.1728 ç. 7.50 7.50 
Yerli arpa . 300 ç. 4.625 4 6875 

,, ,, es.sa. 110 ç. 4 4 
Bakla 435 ç. 5 5 'ı 
Kumdarı 57 ç. 6 75 8 25 
Akdarı 42 ç. 4.125 4.125 
Susam 100 ç.13.75 13.75 
Fasulya 492 ç. 8.75 9 
Nohut 72 ç. 6.50 7.50 
Kendir tohum 137 ç. 4.25 4.50 
Pamuk p. 1 ha 304 ç.41.50 42 

" 2 " 124 ç.40 41 
,, kaba 1 va 25 lı.42 50 42.SO 

Pa!ammut tırn. 87 k 470 470 
kaba 360 k.320 395 

" Ceviz kabuklu 982 ç. 12 15 
Bademiçi tatlı 12 ç. 50 53 

,, acı 9 ç. 43 46 
Taş bademi trtlı 73 ç.11.50 12 
Z.yağı lapant lC\00 k.'Z6 26 
İ ncir muhtelif 9463 ç,3.875 17.50 
Ç.üzüm ,, 35724 ç. 5 22 
Razakı ,, 374 t. 10.50 13 75 

Haftalık b"' sa satışları bor
sanın yevmi satış bülten~erinden 
bu suret!e çıkarı:dıktan sonra 
isimleri yukaroda geçen eşya

dan ihracat madde!erini teşki l 
etmekte olan:arın son ve ge
çen hafta ile geçen senenin 
bu haftasındaki piyasa vaziyet
leri de aşağıda ayrı ayrı gös
tt ri!miştir. 

Arpa 
Arp:ı fıatları geçen hafta bil

dirdiğimiz gibi lzmire pek az 
miktarda mal gelmekte olması 
ve elde stok bulunmaması yü

zünden son hafta içinde yine 
biraz ilerilemiştir. Geçen hafta 
4,25 - 4,375 arasında o'an aq.ıa 

fiatları son günlerde 4,625 -
4,6875 kuruşa kadar çıkmış ve 
daha da çıkacağı da muhte
meldir. 

Yaptığımız tahkikata gö•e 
geçen senenin bu haftasında 
lzmir pıyasasında on bin çuvala 
yakın muhtelif arpa muamelesi 
olmuş ve bu sene yukarıda 
gösterdiğimiz fiatlere karşı ge

çen sene yerli arpalar 3,125 -
3,25 kuruş arasınna muamele 
görmüştü. 

Bugün için İzmirde şehir 
ihtiyacını bile tamamile karşı
layabilecek miktarda arpa 
mevcut değildir. Dahilden de 
mevrudat olmadığından piya

sa ya arzedilebilen mallar he· 
men müşteri bulmaktadır. Fi
atlerde istikrar yoktur. 

Bakla 
Geçen haftaki neşriyatımız

da bildirdiğimiz esbap karşı
sında bakla işleri istenilen in
kişafı gösterememektedir. Son 
hafta içinde satış miktarı 435 
çuvaldır. Bu miktarda kilosu 
beş kuruştan satılmıştır. 

Geçen hafta da satıcıların 
teklif edilen fiatlara mal sat
mak istememeleri kar~sında 
hafta işsiz geçmiş idi. Geçen 
yılın bu haftasında bakla fiat-

!eri 5 - 5, 125 kuruş bulunmuş 

idise de işler yine az ve ehem
miyetsiz olarak geçmişti. 

Bakla mevcudunun kuvvetli 
ellerde bulunması ve alıcılar 

tarafından teklif edilen 4,75 
4,875 kuruşa satıcı bulunma
ması dolayisile bakla işlerinde 
durgunluk vardır. Maamafih 
elde mevcut stokun pek fazla 
bir miktarda olmaması Avru
padan yapılacak siparişler kar
şısında fiatlerin yükselmesini 
intaç edecek ve bu suretle 
mevcut baklalar beş kuruştan 
daha yülı sek fiatlerle satılabi
lecektir. Şimdilik ise alıcılar 
4,875 kuruştan fazla fiat ver
memekted•rler. Bu fiat ise sa
tıcılarca kabul edilmemekte 
ve bundan dolayi de pek az 

1 
iş olmaktadır. 

Pamuk 1 
Fiyatların gösterdiği karar- 1 

sızlık ~on hafta içinde piyasa· 
ya hissedilecek bir durgunluk ll 
girmiştir. Geçen hafta hazır ve 
vadeli olarak 1063 balye pre
se ve 68 harar kaba pamuk 1 
satıldığı ve bu pamuklar 'il,5 
43 kuruş arasında muamele 
gördüğü halde son hafta için
de satış yekunu 428 balye 
prese ve 25 balye kaba pamu
ğa miinhasır kalmış fiyatlar 
40 - 42,5 kuruş arasında do
laşmıştır. Bu hesaba göre son 
hafta içinde de yine biraz düş
künlük hasıl olmuştur 

Geçen yılın bu haftalarında 
p:ımuk fiyat ları 37 - 38 kuruş
tan 4 7 kuru~a kadar yükselmiş 
ve piyasada önemli satışlarda 

ceryan etmişti. 
Son zamanlarda pamuk fi

yatları hergün yeni tenezzüller 
göstermiş olduğundan ahcılar 
gayet ihtiyatla hareket mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bu mü
nasebetlede işler durgun devam 
etmiştir. 

Fıyatlarımızın Avrupa fiyat
ları derecesine gelipte ihracat 
için mübayaata ba~lanmadan 
evvel piyasada istikrar husule 

gelmiyeceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Palamut 
Son hafta palamut piyasasın

da geçen haftaya nazaran dur
gunluk görülmüş ve fiyatlar 
geçen haftaki vaziyeti muhafa
za etmiş olmakla beraber ga
yet az miktarda muamele ol
muştur. 

Haftalık satış muam eleleri 
kental 470 kuruştan 87 kental 
tırnak ve 320 - 395 kuruştan 
360 kental kaba palamuta mün
hasır kalmıştır. 

Geçen hafta ise muhtelif 
nevilerden 3276 kental mal 
satılmış, tırnaklar 460 - 475, 
icaba mallar ise 320 - 380 ku
ruş arasında fiatlerle muamele 
görmüştü. 

Geçen yılın bu haftasında 
ise keza muhtelif nevilerden 
9657 kental palamut satışı ol
muştu. Tırnak mallar 400-440 
kaba mallar ise 215 - 330 ku
ruş arasında satılmıştı. Ana
dolu dahilinden lzmire az mik
tarda mal gelmesi dolayısiyle 
lzmir piyasasında bilhassa son 
hafta içinde durgunluk görül
müştür. F•atlerde yazdmağa 
değer birşey görülmemiftir. 

Zeytin yağı 
Son hafta içinde borsa bül-

tenlerinde rastlanan zeytinyağı 
satış miktarı yukarıda işaret

lediğimiz gibi 1000 kilo lapant 
maldan ibaret olup bunun da 
beher kilosu 26 kuruştan mu
amele görmüştür. Geçen hafta 
1935 mahsulünden alivre ola
rak 20,000 kilo sıra malı zey
tinyağı 25 ile 26,5 kuruş ara
sında satılmıştı. 

Geçen yılın bu haftasında 
muhtelif nevi yağlardan yirmi 
beş bin okka kadar zeytinyağı 
muamelesi olmuştu. Lapant 
mallar 25,74 • 27,5 kuruştan, 
yemeklik mallar 25,74 - 26,13 
ve sabunluklar ise 24,75 kuruş 
tan satılmıştı. 

Bundan bir hafta evvel ise 
35199 çuval ve 417torba üzüm 
satışı olmuş ve 28-10-935 ak
şamına kadar 1935 senesi mah
sulünden so.tılmış olan mıktar 
380 bin çuvala yaklaşmış 

bulunmaktadır. 

işbu mıktar çekirdeksi-ı: üzü
mün beş ile on iki numara 
arasında dokuz nev' e ayrılmak
ta olduğuna göre fiatlar 5 ile 
22 kuruş arasında bulunmak
tadır. 

Geçen senenin b tarihlerine 
kadar 1934 mahsulünden satıl
mış olan üzüm mıktarı ise 
185 bin çuval kadar bir yeku· 
na baliğ olmuş ve fiatlar 5 ile 
25 kuruş arasında değişmekte 
idi. Haftalık zeytin yağı piyasa

sında yazılmağa değer bir şey 
görülmemiştir. lstihsal mıntaka
larında yeni mahsul yaj{ların is
tihsaline başlandığı söylendiğine 
göre bunların önümüzdeki haf
ta içinde piyamıza arz edilecegi 
tahmin edilmektedir. 

Üzüm fiatları son ik! hafta 
1 zarfında onemli bir değişiklik 

1 
göstermemiş bir düziye git
miştir. Haffa başından 26-1 O -! 935 akşamına kadar üzüm fi-. 

lncirlerim:.z 
Borsaca neşredilmiş olan gün 

delik satış bültenler ne göre 
son hafta içinde borsada gün
delik itibariyle aşağıda göste
rilen incir satışları olmuştnr. 
Şatış tarihi Satış mıktarı çuval 
22-10-935 3747 

23 " " 343 
24 " " 1118 
25 " " 3426 
26 " " 527 
28 " " 302 
Yekun 9463 

Yine borsa bültenlerindeki 
tasnifata göre haftalık satışlar 
nevi ve fiat itibarile bervechi 
ati bulunmuştur. 
Nev'i mikaları 

az çuval 
Süzme 794 
Elleme 4789 
Paçal 1781 
Hurda 375 

11 

,, vadeli 1724 
Yekun 9463 

8 25 
6 75 
5 
3 875 

fiatı 

çok 
17 50 
12 75 
8 75 
5 50 
3 875 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise 19565 çuval muhtelif incir 
satılmış olup fiatlar yine bu 
miktarı bulmuştu. 

1935 senesi mahsulünaen pi
yasamızda satılıp borsaya yaz
dırılmış olan incir miktarı 
181796 çuvala ulaşmış olup 
geçen senenın 

içindeki ıncır 

ancak 150 bin 
olmuştu. 

bu müddeli 
satışı yekunu 
çuvala baliğ 

incir f:atleri geçen haftaki 
vaziyeti muhafaza etmiş

tir. Mahsulün kısmı mü
himi elden çıkarılmış ve istok 
hayli azalmıştır. Alıcılar bu 
hafta geçen haftadan daha iş
tahlı hareket etmişler ve keli
menin tam manasile tatlı mua
meleler cereyan etmiştir. Mev
sim sonu olması dolayısile bun
dan sonra fiatların daha fazla 
yükseleceği ümidi gösteril
mekte olduğundan bazı satıcı· 

ların eyi mallara yüksek fiat 
istedikleri anlaşılmıştır. 

atları aşağıda gösterilen şe-
kilde devam etmiş ve 28-10 -
935 de her nevide 10-20 para 
arasında bir yükselme kayde
dilmiştir. 

Fiat 
Numara Az Çok 

6 5,25 7,75 
7 6,50 6,875 
8 7 7,25 
9 7,50 8 

10 10,50 11, 
11 13 14 
12 15 17 
Üzüm fiatlannın iki haftadan 

bt!ri matlup olan istikrarı gös
mekte olması hasebiyle üzüm 
kurumu son hafta içinde yalnız 
nazımlık vazifesini yapmış ve 
önemli mübayaatta bulunma-

mıştır. 

Mevsim bidayetinden bugüne 
kadar satılan üzüm miktarının 
oldukça mühim bir yekun ar
zetmekfe olması ve ihracatçı· 
!arın mübayaatta gösterdikleri 
hararetin devam eylemekte bu-
lunması taşkın hesap edilen 
üzüm rekoltemiz için geçen 
haftaya kadar mevcut düşun· 
celeri iyinen iyiye hafifletmiş 

\ 
bu.unmakta ve bazıları tarafın· 
dan spekülasyon işleri bile 

'ı :nevzuu bahsolmaktadır. 
Bu itibarla fiatların sene 

başına k:;dar buğünkü vaziyeti 
muhafaza edeceği ve satıcıların 
cüz'i .istiğnaları karşısında fiat· 
larda biraz da yükselme hasıl 
olacağı tahmin edil yor. 

Geçen haftş olduğu gibi son 
hafta içinde de muameleler 
normal bir şekilde devaıa et
miştir. Üzüm piyasasında bugün 
için yazılabilecek başkaca fev· 
kaladelik yoktuJ. 
Umumi Piyasa Vaziyeti 
Buğday fiatları müstesna ol- l 

duğu halde sair zehair ve hu
bubat fiatlerinde yazılmağa de
ğer bir şey görülmemiştır. Son 
lıafta içinde ceviz ve badem 

Çekirdeksiz üzüm 

üzerine lzmir piyasasında kuv· 
vetli muameleler olmuş ise de 
piyasada görülen fazla satışla
ra borsa bültenlerinde rastlan
mamıştır. Ceviz mahsulüne faz
la talep gösterilmekte ve bu 
münasebetle ekstra neviler 
15 - 16 kuruşa kadar satılmak
tadır. Kabuklu ve iç tatlı ba
demlere de fazla istek vardır. 
Hafta başında 50 kuruşa müş
teri arıyan mallara hafta son-

Borsa neşriyatına göre son 
hafta içinde gündelik itibarile 
aşağıda gösterilen çekirdeksiz 
üzüm satışları olmuştur: 

Tarihi Torba çuval 
22/10/935 5892 
23 " " 13 8224 
24 " " 13 5624 
25 M M 5854 
26 M " 14 5614 
28 M U 4514 

Y ekün 40 35722 

larında teklif edilen 57 • 58 
kuruş fiatler sabcılarca kabul 
edilmemiştir. 

Zeytin yağı ihracat evlerinde 
yeni mahsüller için hazırhklara 
bqianınış ve bazı alivreler de 
yapıldıiı öğrenilmiştir. 

Abdi Sokullu 
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Habeşler Harara giden bütün yolları 
Ve geçitleri tutmuş bulunuyorlar .. 

Paris, 27 (P. S.) - Mogadic
yodan gelen haberler Habeş
lerin çok fişenk sarfettiklerin
den bahsediyor ki bu da bü
yük miktarda mühimmat aldık
larının delilidir. 

Harar cephesinde Habeş or
dusu büyük ha~ırlıklannda ha
raretle devam etmektedir. 
Ogaden cephesindeki ordu baş 
kumandanlığı nezdinde süel 
müşavir ve mütehassıs vazifesini 
gören V chippaşanın emrile Ha
beşler Harara doğru giden bütün 
pistleri (keçi yollarını) tutmuş
lar ve her tarafta fil ye kap
lan avında yaptıkları gibi üst
leri dallarla örtülü büyük çu
kurlar, hendekler açmışlardır. 
Bu bölgede istikşafta bulunan 
hafif tanklarla, zırhlı otomobil· 
leri bu hendeklere düşürülerek 
avlıyacaklardır. 

Sidamo, Ogaden ye Tissanın 
daha basık olan toprakları için
de Harar tabiiğ bir kala gibi 
görünür. ltalyanlarm en ileri 
karakoUarı Harardan 409 kilo
metro uzakta bulunuyorlar, Ha
rara varıncaya kadar çok bü
yük muharebeler vermeleri iy-

Habq 
cap edecektir, 
Somalldekl vui"'uşmalar 

Roma, 27 (P.j) - Doğu 
Afrikasında ltalyan ordusunun 
en ilgili harekatı Eritreden 
Som aliye mi geçecektir? Sö
mürgeler çevrenlerdeki tefsir· 
lerle son hadiseler bunu tah
mine müsaittir. Şurası mu
hakkaktır ki ltalyanlar Ha
beşler tarafından bu cep
he ye yığılan kuvvetlerin ge
rek mıktarını ve önemini 

Habeş mak111alı tiifnık/eıi 

bilmiyorlardı. Cenupta general yunca uzanan mevkilerin ve 
Nasibunun kumandasında bu- Callafo i:e Daghereri mevkile-
Junan Habeş solcenahı Cicika- rinin kendi ellerine geçtiği ~ün· 
nın 200 kilometre cenubunda denberi baskınlarla karşılaşmak 
Sassabanka dayanmakta olup tehlikesinden masun bulunduk-
önemli bir s~vkücceyş merkez larını iddia ediyorlar. Bu cep-
olan Gorahni'de nihayet bul- hede en büyük tehlike, Cora-
maktadır. Ras Destanın ku- biye karşı harekette bulunan 
mandasında bulunan sağ cenah ltalyan kuvvetlerini arkadan 
ise Adis-Ababa ile it ]yan So- vurabilecek bir hareketti. Ha-
malisi arasındaki yolun orta- beşler Şebeli ve Gerlogubide-
sında Goba ve Şiguer merke- ki ltalyan cephesini yararak bu 
zini ihtiva etmektedir. Böylece 

tehlikeyi yaratabilirlerdi. ltal-
yan süel mehafili şimdi buna 
imkan olmadığını iddia ediyor
lar. Habeş kuvvetleri Gorahai
yi inad ve şiddetle müdafaa 
edeceklerdir. 

UmUUerl geniştir 
ltalyan kumandanlığının Go

rahaiyi bir dakika evvel 
zaptetmek için geniş bir hare-

kete girişm"ş olması bu mev
kiiu sevkücceyş ehemmiyetile 

tapçuları birlikte psikolojik neticeleri çok 
sağ cenah 2000 - 3000 metre olacağını ummasındandır. ital-
irtifaındaki tabiaten müstah- yanlar Gorahayi düşerse0Meh-
kem tepelerin ayağındadır. di Madmullahın,, hafidleri ol-
ltalyanların lstlkşafları duklarmı unutmıyan Ogaden-

Bu müstahkem tepeler ve )ilerin ayaklanacaklarını, Ha-
geçidler, son günlerde ltalyan rara doğru yolun kendilerine 
tayyareleri tarafından bombar- açılacağını söylüyorlar. Somali-
dıman edilmiş ise de Habeşler nin cenup sınırında ltalyanlar 
yerlerinin belli olmaması için ' tedafüi bir durumda bulunu-
uçakların ateşine mukabele et- yorlar. Buradaki mevkilerini 
memişlerdir. telörgülerle tahkim ettiklerin-

Ualyan tahmEnlerl den sürprizden endişeleri 
ltalyanlar Uebei Şebeli bo- yoktur. ======================= 

Makallenin ehemmiyeti 
ltalyan arın zaptetmeğe çalıştıkları 

Bu şehir tarihsel bir merkezdir 
Asmara, 25 ( J.P ) - Şimal 

cehhesindeki harekatın en 
önemli amaçlarından biri Habe
şistanın en eski ve en mühim 
şehirlerinden biri olan Makal
lenin işgalidir. Adıgrattan 120 
kilometromesafede olup Habe
sistamn dört büyük eyaletinden 
birinin, Tigrinin merkezidir. 
Burada en çok yükseklik 3238 
metreye varır. Makalle zen
gin bir şehirdir. Burada Guk
sanın Deccaz Abra hamın, 
Deccaz Guksa Araya, ve Me
temme muharebesinde can ve
ren son Tigri imparatoru Janın 
şatoları buradadır. Ras Seyum 
1910 da Makallede yerleşmiş 
olup 1917 den sonra Ras Ta
farinin emrile Tigri Rası ol
muştur. Yurduna ihanet eden 
Guksanın babası Guksa Araya 
Makallede Ras Seyumu istih
laf etmiştir. Guksa Araya, ge-

....... ~~- 1 

R.as Ouksa 
maiyetinde çalıştığı halde ona 
karşı derin bir kin beslemek
te idi. 

Guksaya gelince Habeşin en 
güzel kızlarından biri sayılan 

evlenmişti. Guksa güzel pren
sesin bilhassa Avrupalı terbi-
yesine aşık olmuştu. Genç 
prenses birkaç yabancı dili 
konuşur, müzik çalar, resim 
yapar. Kocasıyla b rlikte Ma
kallede yerleşince bu hayat 
onu sıkmağa başlamıştır. Ev
lendikten az sonra gebe kal
mış ve yedi aylık hamileyken 
de basta düşmüştür. 

Guksa karısını tedavi ettir
mek için Asmaradan bir dok
tor getirtmek istemişse de 
makallenin papasları buna mani 
olmuşlardı. Prenses Zanet ha
yatının tehlikde olduğunu an-
lamıştı. Babasına müracaat etti. 
imparator özel doktorunu uçak
la gönderdi. Fakat doktor 
geldiği zaman güzel prenses 
hayata gözlerini kapamış hu· 
lunuyordu. 

Guksanın babası Guksa 
Araya da buna benziyen bir 

at Te,rınıeveı 1s3s 

ait habe 1 
Toprak tavizatı yok 

lngiltere ve. F ransanın itaya ya 
T ekliflari bugünlerde bildirilecek 

Ne Aksum ne de Harar İtal) aya verilemez 
Paris, 30 ( A.A ) - Sauer

vein Parisüvar gazetesinde 
ltalyaya yapılacak yeni teklif
ler hakkında Fransa ile lngil
terenin uyuşmuş o duklarını ha
ber vererek diyor ki : 

lngiltere bu teklifleri yarın 
Romaya bildirecektir. Bu tek· 
life göre ltalyanlara bazı Habeş 
eyaletlerinin kontrolü verilmek
te ise de ne lngiltere ne de 
Fransa gerek Harrar ve gerek 
Alcsum ve yüksek yaylalar hak
kında hıç bir tavizde bulun
mamaktadırlar. Bunun sebebi 
de Habeş imparntorunun böyle 
bir teklifi reddedeceğidir. Bu 
anlaşma geçen pazar günü ln
giliz ve Fransız mütehassısları 

arasında yapılan konuşmalar 
sonucu basıl olmuştur. 

ltalyan tebliği 
Roma, 29 (A.A) - 31 nu

maralı resmiğ bildiriğ: 

Eritre cephesinde birinci 
kolorduya mensup iki müfreze 
biri Sarahat bölgesinin merkezi 
olan Haus\en istikametinde ve 
diğeri de Aksumdan T okaze 
nehrine kadar bir keşif taar
ruzu yapmışlar ve ciddi muka-
vemet görmemişlerdir. Aflikaya giılell İtalyan asketleri 
Zecri tadblrlerin netlcasl l Cevaplar tetkik birlerin mer'iyete girmesi için 

Roma, 29 ( A.A ) Zecri edilecek birkaç gün mühlet hariç ohnak: 
tedbirlerin tatbiki, faşizmin Cenevre 29 (A.A) _ 31 ilk üzere hiçbir şart ileri sürnıe-
kapitalizme karşı istihalesi ne· · ı d teşrin tarihinde toplanacak olan mış er ir. 
ticesini verecektir. Daha şim- S ı h h" b r-

telif ve tanzim komitesi, hü- i a ve mü ımmat am a 
diden kömür, bakır, kalay, h kk d · d' k dar 

kiimetlerin zecri tetbirler hak- gosu a ın a şım ıye a 
nikel ve karburler inhisarları alınan 38 cevaptan 28 i fina~-
ihdas edilmiş ir. Zecri tedbirler kında cevaplarını tetkik ile sal tedbirler, 34 ü ltalyan ıt" 
şimdiden tatbik edilmektedir. iktifa edecektir. Bu tedbirlerin halatının men,i, 24 ü ltalyay• 
Finansal mahafil Italyanın zecri tetbik tarihinin tesbiti zorluk bam madde ihracının men'i "'8 

tedbirlere muzafferane taham- göstermiyecektir. Çünkü cevap 8 i de karşılıklı müıaharet 
_m __ ü_l_e_d_e_c_e~ğ~i_k_a_n_a_a_t_ın_d_a_d_ı_rl_a_r_. ____ v_er_e_n __ h_ü_k_ii:=m=e=t=le=r=in==ek=s=e=r=is=i=t=e=t·====iç=i=n=d=ir=.================::::;;;~' 

. Habeş erin yeni planları 
....................... mm ...................................................................... _,. -1K 

A iadi toplantısında kararlaşmıştır ------------Ras Kassa Adua ve Aksum'u her dakika 
T ehdid edebilecek mevkide bulunuyor - Şimal 
Cephesine 75000 el humbarası gönderildi 

Ogadende casus Suriyeli yakalandı 

Habeş velialıtı }im11astik yapıyor 

Adis-Ababa ( NeonFos ) -
Ras Seyum tarafından impara
tora gönderilen bir telgrafa 
göre Adua ve Adıgrat önünde 
yapılan harplerde ve Agamı 
ile Makalle şimalindeki mGsa-
demelerde Habeşlerin şimdiye 
kadar verdikleri zayiat 2500 
ölü ve 5250 yaralıdır. ltalyan 
zayiatı enaz 6000 ölü ve yaralı 
olarak tahmin edilmektedir. 
Habeşlerin zayiatı arasında 

Mussolininin oğlu tayyareci kılığı 
ile cephede 

300 ve yaralanan 800 çocuk 
ve kadın da vardır. Ras Seyum 
kuvvetleri genel hücuma geç-

meğe veya ltalyanların genel 
taarruzuna karşı koymağa hazır 
bulunmaktadırlar ve bu taarru
zun zanedildiğindan evvel ya
pılması beklenmektedir. 
Aynı haberlere göre Ras 

Kassa 180 bin askerle Aksum 
ve Adua'yı sarmış gibi olub 
ltalyanlann tuttuklan tepeler 

Habeş velialttı ;otoğıaf a/ıyoı 
d su

maktadır. Ras Seyum . or ~ 811 
nun sagv cenahı kuvvetlı (ta Y 

. hii-
ileri fırka ku,,vetlerıne . e 
cum ederek göğüs göğilS • 

sonr 
bir muharebeden t 
b k·ı . . . gal e .. 
unların mev ı erını ış al 

miştir. Adis - Ababadan ŞiıJJ P" 
cephesine çok mikdarda ce d• 
hane gönderilmiştir. Bu ara el 
son sistem 75,000 AloıaP 
humbarası vardır. .-;liı -

Oaaden cephesinde ID»--;. 
ll-L-- L-..a..a._ı.-i~llllllL.1-
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Xamşula; :aclm.e hamma.: i dc.cejpm J .N.e~§cwmiş bu! 
-:- Hemşire, diyorlardı, şu \' e .Behiı:.e Jıanım.ar.bk .wa.ts.u 
e~ A~ rciiz bWt mamazlarmı ~a ·Cl§a'jpdaki ~ü-
~~· Sen bir şeyin farkında de- çük odada ıl:mnğa ıbaşbmuştı. 
~G .amma fO - .cı~ıikaıilı - Ay~ mu konuşma vasıtasının 
~b\aiı zsdği fırmaenaJı:iiısere.. da elinden gittiğini anlıyor : 
.k.rtıc almağa g'Berken pe- - Yukarıda .püfür.püfür rüz-

Şınc\e o, geceleyin çeşme 'ha-- 'kir eserken huı.aöa namaz 'kil
Ştnda ikisi beraber fis ".kt>sl&.... mı ak ..Dl9in? 'Sıcaktan ;hunalıp 
lierifin sık sık pençerele.ı:iiıı ;Al- ihasbılnnaca lcsınız, d iyordu. 

tında dolaştıiını olsun görıd- - Sen öyle benim her şe-
Yor -•un? ~ lkıtTışma lbakayrml ! :.Sm"ası 
n - A dostlar ne söylüy•-- oımAtren gfüi ise'l'-m ... ·~aprok 
.,/ı I Bana olanlar olda tdie- ~ıırll<lemıyor liri t,Ukarı&•rftz .. 

Ş~ı e... Bak başıma gelenlaıııtd . _.. 'fltsun ! 
•oıd· ,o-

l ne yapayım ayol bı.- . ~Jk geçmeden komşular Be-
h - Telaş etme büyuk ha litre "'hanımı yine ikaz ettiler: 
d~ kadar üzüleceğinizi biJsey- - A.Jwl .büyük hanım •. Sizin 
bık ·~mezdik s'irc ••• Yihnıt: Ay3e 'Dizim ki\çuk "F ethiy~ 
~lDa sokc\ğa yollama3ın kızı, me'lctup yazaırmak ıstemiş. He-

.c\'Jıı °!t.::_ ..1 - .!L •• :lr: 'f le -1-. 
~ .w: JlS:U.D a ~ mif CllDll ~im ı:melrtuplanmı ı 

geçer bu 'hastalığı elbette.. okuduğun ne devlet .. E_ğ.er .~i 
)ilk E• içinde «le.mi gil: !ko·· YUlllD!Yonnrn :rmanı ydk, iıad-
rn °1aınıl! A-.Amah-., de- dmı ·yaıı3!BJU1 ctliı.iver, ıbenmku-
k ek ~-da tfta IJua ... wrnm ilenii11 3DllJ)3 l.IJD&1le0 hatf • 
illına14 __,,, N . 'J 

y ları ayrı ayrı ' bile lkamhyamı-
·t· e •hire lıanım, o günden yorm~ ... 
1 •bare A · b. t k ba n yşeyı ır yere e - /Ammı •Öostlar ne "6Qylü-

Şıoa gönderemez oldu. Ayşe, y<mnmuz! /A.\NHA.aşiftelig-i ~·•le 
lnes 1 · '-- b"l a:2.tJ~- • • ' ·' 

e eyı an..mıffl - 1 • Dirisini sevdiğini I;küçük çocuk-
~eoıeıliktea g~r, Behire 'lara söyliyecek lkmlar mı iler· 
. ~nua nvuklara yem aldırmak letti? Herkesin ~ duyup 
•çın b. k .. 

ır çocu geçmesını J>e9-' işiteceğini de mi hesaplamıyor? 
terede .. tim* 

n 9!9'& fiil= Tevekkeli dAöiJ,&a.ç gündeıiberi 
- 8 · ~ l ~ a· ı_ ~ en gıuıp a ayım. ıyor-. "bakarım yaz~.ç.alışıyor.'t&nne 

d - Sen otur oturduğun ,.._... wnrnıyorsun öyle? -det.im "S.en 
e bak ! 1T-:r ' 
_ ~y~m anneme sık sık mek1ıqp tyarzdır 

il)d Nıçın, ne vaı:,•e.,ıı 'baa miyorsun, ben de öğıeıiüp kon-
~r:rnıyaaun 'il dim .~azacağım,, diyor. Meğer 
. A~ ~ saH:amn- !>u ç.alwmalarmın sebebi varmış 

ıetı~e liliimz ct::!Şwulu· . · 
• &senrz e ... 

su. - . g.inil ~ ';- - Hem büyük hanım, ize 
haıııetlrı~ ~ •• • llir F.Y söyliyelim mi, çöp tene
'P • g~•rmmm ıaka,. ~lemm kşamdan neden kapı
l\~. Veft.f"IJ!Blln\> {) gıaca.y.ı lıa.· ram öriüne dıziyorsunuz? 
il •e-- ,ll..L • • .__ı -:::;;) ~ 

·-- 'UCHla y.1 :ucgu ma" Eeliire hanım bu işde ae bir ka:. ita~. JB..ınıA"" ~~ _. "'tanlık olduğunu anlamış gi
)'e .. ~ &mı ~ı.ı&. Bıiiy.di, Abdal abdal: ,c lfğ ~ pr.tmeımı M - Bilmem, diyordu. çöpçü 

&ı. :ız ac iR ~ü? Jınze uğramıyor, cçopler öidkip 

111._ ~de~ BtBir.e Jıw- 'kalıyor diye ~ecele_yin teneke-
ıilıi • - "::-.... nencelenemlt leri kapının önüne lnrakwor. 
ş~rıin~ . ;m 1 (DiaM ~y- Sabableyinde cöpçü almış bu-
s;ltni r arıçle teması artık ke- lunttyor ... 

'tıı~ 1
• - aE.wü .amma daha evvel 

'e !:~nün 'birinlle komşular ili- W&tiimkJwi ıme.lr.tuhu .o :be1\if .alı-
.., ~ ·~tb'i1av: il... 1 - ~ . ym:, ~'ô.P1W" Jilffiltten iStJDraua 

l'lf 'İi :"-nıan Behır«: hanım, .._ kendi ce..Aıebını .tenekenin "iÇine 
ıı1a J>~edeıı 4eri'e 

~lu,p ab,YIH'.. Ayşe m kaM-::a -k•amda elmab ili Ju:yA 
~ --- dwtap ibişe.,_ 

llt}'br. 

ııu;; 1\. hıttiar e ıöjli!yoma-
1•• lıe.n bu m1a muil -~ ............................. -.. 
c &ı~ hmba;i ~a• . 
,..~k ~5\ınre'tile :itham -e-d-
""•Şli • 
b .. ~-ır. ~abeş 1ıUkUa:ıeti :ım ...... 
~ eJ sakhtğ.u bir suiktsl 

t"~ni tdıe ..s.hlia tftdJCit.. 

~~Aba4M, ~Meoz F~-
De'\,, ceplıe.Mn.ae \lavziY1' 
~il 'Siyon üzer1oe ~iımeja 
~,.,._ 'lıaa 'is lt.aıllpn &aı.. bit• 

.. "'ille fli Qn I 0 .. lm1:Jil:. 
--s~.. . 1 
~ -....--.,..nı ıor.d'CMu ıma~ 

kttın 3-t~~rr. CŞima'l ctµ1ım 
~ ~d;'\nlar.ı Ras ie§uın n 
ııı...:ı a.sıaanua Ab1 Atlıi ~-
1~ bıt~ı ~Jl.dlmıijde Wr
~~~l\ lt~mdara ..... 
~•rlad •• ~ llücwm ~ ~ 
~a Nıcnı bJl!"ırl!me'lctedir. 
~ ua, 'Ent:işo ve bilhama 
ler k rattan ·ka~n bazı .kim.se
~nlıktan istifade cde.ıei: 
~~Jıı.........,tr!Jin t~iil:~n "80M-a 
ı't, ~~ı;ıın.~er.ttv. a.... 
lct ~~11 :ıtatyanlırrdan ..,.. 
ı~ .r~l\.mtllcrini ma\maktathr
ta,;\l dua ha~anm n1ğm ııı-.. 
~le cnr.a lu'tu1mu.1 1tatyan -
~rı_ e c1alud&n-. ü.al,)la±r 
~ .... ~ ıettikleriM 
le., . olınuflwmr - a~ 
~lllırlerine bqa s&J'la l 
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atıveriyor, 
- J\yel doailar ne soru_yor

sunuz 1 "Bu kızın fen8i ile 'baş 
eaemryeceğim desenize... .,. ~
ve.klteli aegil :liir.kaç günaen
beri pelc şen ... :Boyuna 'fürk4, 
şar1cı .söyl~ip auruy.or. 

Y.oodk, ar.tik .aayanamı,_y.aca
ğım ben "buna... ı\uasnra 8 3Za
yım, .,gelip 'kızmı alsın ·ı 

.... 
4' .ç 

;\yş~, kendisini alm~a g.e
len annesine 'kafa lıituyor : 

- 1ften rahatım 'buralta, 1b'rr 
yech ibir ~ ~m!1 dli
yanla. Soma, .:o ı.me&hnl tadamla 
ı...,.qp ~anlarmdaki n:eza
leR çıkıj.an annesine : 

- Neden rezalet elacaumış, 
hi,'1e .rezalet de_iil Ben insan 
dc;ğjkıi\y.im? ıD~oraq, maaam 
kıi ins.anıll\, .e1l>eUe benim de 
bir do~um o1aca~ llir 

1
ko.cam 

olaca"k_ iaoii a~il miya ... 
Ben onun bragOiterine, )'cilntt 
iri 1>urnuna 'işık ottlum sınnım· 
ym, lhayrr ... 8öf}c 'bir 'feY yrlk .• 
Ne münasebet qji)1)e -şey1 ffer 
ke&m •9iftter çifm-, kalktila 
~ iimreıri&1orınm. ~.c
mirr,, yap,wıri wbHm.JeJ'~ .iskar-
pinler ıqMıde ~ıilerkmı ıiQim 
&ı.Zl~r. J\ıled:eıı ben ,de bö_y.le 
g.i;riamee~' ? NiQin Kirllreklc.r
de .bana yan ~an hakmasınlaıi? 
~ he,t' .bw;ada .Weııa beai 
götürdüğü si~ pndü
ğ.iila pi ..et&ea llea '1re JWlrı 

~ ._..._ P"*""yim. 
neııleın G"A'leıle .pı!&ce ~ 
mektupllafll!lljWji&? 
~ .,.... aa manhhr. 

ransa 
Dış komisyon 
Dileğini kana 

i ir.ai 
Paris, BD (l»JR) - Saat 10 

Han 11 ,30 uı lka:llar .:süıren ba-
lkanlar kmııümlla cumur baş-
ikam B. lo!br.uıı W,ç. ~üz lkada r 
ıy.eni kanını lbııJUiııuğunu im:r.a-
lhımıştır. er akanlığa a id 
cdbnları varHır. 

Kamutl!f finans :ve dlış ko
::misyonları planını im-Hır. Fi
mans krun.isyonu .b&\şkanı B. 
lMaloy ·başbalcanı ziyaret edc
mlk a ikafla_şlarmm dJlekl.erini l 
Wlltlliııi~tir. :B. 'havJil Ceny.- J 
ım.,ye ,gitmek .üzere olduğu için 
lhcmen komisyon önüne sika- 1 

aıııyacağmı, ''i<lkat d6tfü~ 'ko- 1 

misyon 'örfüne gc!lecçğiıii söy- 1 

1ml
0

ŞtİT. 
:Dış komİ.!3yonq, cFransanın t 

mılişterek güvenlik, sıılhu J.:aru- . 
mm ve a rsıu!usal _ yükeıılere 
1111dıkhk ..gljesasıoo devamı ; 
Hıakkındaki k~no alilı>jjini ı 
tbaşbakana :JıHdirmek üzere ' 
~kam lB. Ilastidi memur dt

miştir. 

Ym mm çg-a:ziete.·erıi . 
C. bayramımız için ha
raı'6tli BakZılar .wazdı lar 1 

~tina ';-29 C(i:\.J\) - fYruuan f 
gamteleri ftüdriye unihııij.y.t:>-
tinin muılqşunun 1 yıU:lönümü 

1 m1ina.Ubcitile haun:ctfüHi161Uer
de JhıUunmalttaaıtlar. Gmctelf?r 
bugiinlili tarihin 12 sene v:v 1 
dam öntlerin · illiıresi mlhnlia 
mutt.efik ~~ do t emMket ta-
rilıinüe 

0 l>üsbiitün yeni bh- )}".'Ol 
açm!Ş lOia~unu kayHelierdk 
d~yor tfü: 

Wrerii ve mıoHern Lrüili}~in 
gerçelHeştİt'Öiği ter.U<kUerH:lo:st 
lukfa ~e sempati lluygularile 
takib etlen unanimn ltürliİ · 
yenm sevincine iştirak eder. 

s ·a a .. 
Kabine buhranı 

Bitti 
Madrid, 30 t((0.R,) - W eni ' 

lkabine yine B. Piyetro•tar.ıfın- ' 
ılian kurul muştur. B. Martinez 
W.ale:iko dı§hakam olmu~tur. 
t'Gi&azcteler •yeni 'kabineyi ;ihti
ll'BZla .karşıl!.Jarak yeni bir 

1 
!buhran ihtimalini hatırlatıyorlar. 
"teni ıkabinenin ilk tQPlantıaını 
yapmıŞtır. Dış bakanı 1B. 'Ma-s
tinez 1Nalasko Cenevreye ~are· 
ket -eden hpanyÖl dele-gesi ~s. 
Madanyam ile waptığı görllı,

mcte.rin .neticesini .bildir.mi§tir. 
Cumhur başkanı ·B. /\lkala rZa
mora yeni kaöineye muvaTfa
kry~ ·tememıi'e8en ·ve 'faaliye-
tini ftasvı'- >o~n lbir ımbldtub 
g.iimlmomi§tir. 

f Tansada ·verfifer 
'Paris, '3'0 '(A.~) - 'Finnns 

ko~ono diiiıibiü toplanteumn 
sonunda bil- c9ok mel 'ltitqeler 
hiüıassa lfinans bakanqğı "büt-
çesinin büyük bir kımnnı J,a
bııl .e tmiı .balınıqyorıla . .Komis
y.en IA}tDl .amandıa ısol jpaıt\Uer 
ddlega~ tara*ından maito
namelerd.e .Y~ılması teklif 
edilen değişikül.ıleri ae tin.cele
~ Rimms komisy:oBU mü
kum&in fikri alınmak ka&'diyJe 
on he_ş bi11 franktan az gefüler 
için .tarhediJen .v.erğinin yüzae 
onnnun g er1.ye verilmesi bak
km&aki ·metni ~lk -dkmıa~ 
kıArrll ~aiiŞfir. .. - ............... ....-................ .... 
bualer, ~a.p'.kalar alıp "hea!,ye 
ebnesinler? Ni.Çin . ba,şlra 'ka
dınlar ..tıkhğım..ı, .erkek1erin 
peıimae d.olaşmasına ha'Sea 
etmesinler.?. 

Vallalii 'bunuu isin onunla 
m.eıktubw§Jı~r.ıım ben1·· 'Oto· 
mobillerae, .sanaallarda aa gez
mek ısfiyorum .. 

fiğer nra giirilerine, "ıdıut 
iri •bermma ~ oı..,dtm, 10 

ZWNll ·~et 'Cilemaıiz <lojılcb 
ili. ffalMillııi ~na ... ıı.w 4e, 
JW 'ıi 4e aevmiy...,..! 

M11:daın 

.. . . • egus ıçın şere ı 

ir barış isteniyor -·-·-·-ingi re beşistanın ,paylaşılma-
sına şidde'.fle muhalif bu.luuuynr 
Londra, 'Jl."1 (P..G) - Siyasi imotine bir ıdoay.aum <Mtuil- • 

mehaffüle ôylendiğine göre, miş bulunması Beırli.u,de hey..ıt-
ltalyanın i'figri ··z.crindeki müd- lCilllla :kaı-1311Bndı .. siy.asal , nıt:hll- t 

deiyatmı kabul ~tmek .imkan- 1 ifjJ bu ..haı:ek.eti lqgiltıeı:enin.ıAl-
sızdır. talya iiiğride mutlak manya}U da kendi çemberine 

1 
hakimiyeüriin ıtanınmasını iste- sürüklemek ~çin ilk te,şebbüsü 
dikten buşlu Hımnuı !ltı~an 1 ısuretin<le telalZl<i ediliyllr. J\l-

1 

1 himByt'ı'iotle.hulunmasım ve .15\iı- manyu lbu.'dosyayı · alHiğmıtbilHi- 1 

tünfl;I~istAnm Ul11slans06..Y~ ı ren nazikane für cevap-v.crmeUte 
tesinin kontrolu altına girmesini, ı 5kiifate~ v.eıi~ride vukııbu- 1 
~ghay(la:inttiyazh ·mınhikala· Jacak rgiirii:pıelorde - bitaraf ı 
•nna ibenziyen l:iiT -Sistem tatsfk kalmasmı gerhletiren ı.e:hebleti 'I 

ıaıılata.cakbr. Bu lhu.uıtbllH 1- l ı eüUmewiıii ~istiyor. Uotidra 
UfhlbetŞi~tanm _parçalanmasını man :görqfii ulğ~iştir. 1 

Almanya "Uluslar 'Sosyetesi 
'kabul •etıı:iiyor. il..'Ondranın iste-

~ ~ a11ında olduğundan bu sosye-
.rtiöi .ıızl~şma N e_güs .~in şerefli ı tenin faa1iyetin'den Uôjal>\~~k ' 
~ bir U~<ıŞmadtt. j ihtilafın da dışın\Je 'dnHnr.fk 

- ,, 
Zabıta Haberleri~ 

1 

Dört gün evvel .birinci kor
~t>.nıla ıamcıe ~ «>ğhı ıHikme
tin paltosunu çalan amele Ab
ıdullah tutu!muştur. 

Manlarcahk 
*'iem~ !Kagıahane cadde-

tıiad.e mtbakalı D.urmuşaglıı r a
slib ve Aliqğlu 1~b unantaı:cı
hk suretile Ibrahimeğlu Hüs
nunUn dltı 'lirasını çalmışlar ve 
'tuhılınu~lar.llır. 

leftat"'pfn ıtnrstZI 
•~emer t0ad~inde tÖmer 

'eğlu ~üsoyinin ftt'ğiıiırilen ıbir 
.ç'ft . i.\karpin~alan ıil~t,;w oğlu 
.lbnahiın ,bJtulmuş.tm. 

Bıçak taJ!yanlar 
·K.emerae ~ale sok~gında 

J\li oğlu Mehmeö(\e bir ça1u, 
·~ıza ijlu.:5aly>aıda.l>ir ıLttura 
BeK.ir oğlu Firuzda bir tabanca 
bıllımarak ıalnımıftw. 

Hırsızhk 

• N.ama~\a ~Z.,,çaışa .ı>ka
ğm8a ,Bi!Jllll WJ! Perla'nınfQda

Jarına belirsiz bir hırsız gİTmiş, 
560 tkuruş pl!ft"a ve bazı ~eşya 
çalmaujtır, 

. ~llMANY ANIN ·ollRUMU · i is•cmelitedir. J\ührer'in,san bir 
Beriin 27 ( j.P ~ ·- Cenevre ı sqylevipde söyle'tliği gibi Al- : 

•irtibat komisyonu başkanının 11 ı manya kendisini iglleadimıi- J 

Italya aleyhinde alınan zorlama, :~ hadiselere karı11Jlt.Jarak 1l•---------•-1ı 
tedbirleri hakkında Rayh hü- · ıbunlarıa dışında kalacakhr. f Az ·İ§İtenlere mahsus 

FTansız ·baŞbakan• dış K-Wak ~letleri 
Yeni ım>del 
~eni g;9Ştt • 

s~asasını anlattı ıKWaktanrgıe~ 
küçük düğmeli 

•ınedel 
lRaris: 30 (( Ö.R ) - Bu ;ga- ı bildirmiştir. Bunlar daha ziyade 

bali1'i b kadlar kurulu cısaat ' Italyan - Ha~rmilaşmail}ğına • 
ontlan 1~:'10. a kadar wrmüş- u a~ttir. D~r~ aydanberi E'r~ız ( 
tür. B. Rterre Laval Hış auru dıplomasısı Fransanm dış sıya- ilfLKifJİK LE 
mu anlatmış ve Genevreye git· ısasına esas olan iki .aikiz...hedefe y. • uf ____ • • 

M · enı . wuır,, .. e.azan.esı 
mezden önce, yapilmakta olan ~r'armak için raltştı.Bailat" ar.suı-
müzakereler hakkında . ıarka- fosal yükenmirr.:saaak.atle .)lfti f 
daşla~na ma}iimat yermiştir... ne getirilmeai e iğ~r,tarıiflıan DOkt.r 

Parıs 30 (Ö.R)--:B.LavaHlun adlaşoıazlığın lu lar ESOsyetesi 
• enato dış komisyonu huzurunda k d . . u_ ba 1 hal"d" F alıri ]şık · . 1F a r1> .. u Jç.ınw; r şçı ı ır. 
dış sıyasayı anlatmış ve ran- 1v: . .. ı_ • u b k 

d .. d b . l"-'l J nı.emısyQıı nzy u:rı .uış a a- ' sanın ott ay an erı '4 yan- . . ı...:.t -ı.......!L 1_ İzmir ™emlek~t (Has~uıesi 
~oıitkeJı ımüh!baa.uısı 
Her smevi RONı"EKEiN 

_ nırun ızaıas ıuı ı-.vJu ve ~en-
Habeş anlaşmazhgınm hanş · ...ı· • • b".k ·.rı rd" 
yoluyla halli i&in.gerek Gen.ev- ~uısnu ~ 11 ~tmı'i' ~ ır. 
~d-e gerekse diplomasi niüza- ! Har1S, 3D ,~.R)-. Bu sahah-
kereleri ile sarfettiği faal!yeti l kı BekanlaT kurulu ...,onunda · 

ıtasrih . etmiş6r. B. Lav al ETan- . lliuki'niıewe kabulı cdihuıfkaııun 
sanın devletlerle ve bilhassa " bqyurUklarmın . hepsi .RUmur: 

ı M.uil!fftJ1Mlerl 
Me :filekhik :I-«ıBeavileri 
ı'Dütü)"llmi.yen·ıve bllhıaşsa 

R~İTtKı'P)cuklara Uitlll
Vmle rbtbık ıre ~'ken 
ile KEL tedavileri yapin'. 

W.ranra ıve .Italya . ile olan ilgi- bqşkanı \tarafm'ibtn "innn <ellil- • 
ledne aid belgeleri komişyona ı m\ştir. 

Belçi.ka 
'Süel heveti Adis 

1 J8 1uca·d a r 
1 D -O ' • •• .•• ı 
ı~a y.ranu n -" ıı cı,g:w.ou 

İkinci Beyler sokak fınn 
-lmrşl!ı No. 25 
'UOJefon: ~2542 

ol 

..Aba.hada ·kaldı 
Bri:ksel 30,( A.A ) - Be!çi- l 

a hüktımetinin 2ecı:i e:Hliiile- , 
ri irtibnt •ve tt:elff f.konitsY'Jmı 

taralın8an 'befifiten tarfhte ·tat

bik eCiileceğiıii f akcit ·ael&ika . 

kongosu ipin .en .az bir aylık 
bir mühlere lüzum ,pr<lüğünü 

uluslar ..soşyetesine •bildisildjği 

resmen teyit! tıedilnrektetlit. 

'BiUlcsel ·gf) '( 1A.1-\' ·- -Ba"tı 
gMdtelor "8:dmdtın •y&pılan 

teukidtme tc..,ab ıolarak tB~tçi
kalı süel heyet başkanı binbaşı 

Dtithenin >Jngiliız ~ f'l'ımsız 'hli
kiıme1lleriyle lam ıbir ·•tda§ma 

sonuc?a -o'hMtlt ~ 'ltulya Uıilkfı .. 
mdtnnn 'D'.l'Dvllf~ketı ·a1mmak ·su
robile ~diı - Ababada ıbırakıl

dığı d>ilairibmild:ellir. 

' enoriin .en b.ilırülc "filmi 

Yav.rıllDl 

"'Kö.,.ük 11ak ~ ,J " 
.cumadan itibar.en 

T .A I7Y AJlıE 
Sineınasırrda 

HayYan ibtacatı 
Son ıbaJ:ta iiçin~ l!;eşme m

lrelesintlcn 'liımıanistmun ! Salfız 
crtb>sıllll lf)iinek, 1/ döğe. t da
na, '2 üküz. ~ eşek, '3 lkatır ;ih
raç edilmiştir. 

Çıilgı ytlı:11'"1en 
'f{ıibramımlar&a .A'blhırnlh

man ofla 'Sülesman_ v~ ~r'lc~ 
da.la kemal, Yusufufoa 1'a'bve
sin4e s:a11.ra1aa :hir çafırı yüzlin
den Ati o.i'Ja A1iyi su 1c:upaii!e 
bqmdn.,anıbnnı.ına.r. 

ffiuca .iO .,(Özel) ·- Dün .ha- 1 ~=========~ 1

'9anın yağmurlu ol~ası ,.yüzü_n- 1 ~l U"'~mt" • Ucın Bucalılar gvıqplar haJinde 
ı k;ıpah yetlenle c~le~gbrr.dir. 1 
Bugün yağmur yağmaaığı için 
orta ukul.tbirinoiiilk"l>kul,•ikiddi 

H =ö. " ı.:~&2) 

ilk okul öğreniciler.i Jtarti evi · l\41J:A.T OREL 
1 

önünde sabah saat onda top- l ,Ad-- _ BA•ıa.-r AT·--ıı 
l a 1 "S •. . 1 - .... ;ya: ~ 
an ı ar. onra ıstasyon mey- Zade sokajt Ahenk mat-. 
danlığı ününe gc.Hdllar. BJ(,Şta .baası yanında. 
parti baŞkartı aoktor izzet, . 'Numara: 23 
k11muııbay 'Ş·em1i, -a~şarbay • ·:r.eıefan: !3ti!Jtl 

Niyazi. orta .nku1 asClirek- I ----··---•~Iİla29-ıiıııı)lım 
töiü bay 'Hüsnü 'Glir'de- ~.».P.2'7.7f~~.n7'J27.7..tYr~ 
nİ'Z, 'başüğ~bnen ·bay ·~sman, 1 ~ Muaıl1m ·Doktor 
bay 1Ndf~ wardı. ı ~l1m Bnhi 1 l 

Me51tlanda ıolan iı&Mclillniü- · ı A Si 
süntlıe •Hk ~Jeyilbay HÜ6nti • ~ 
Gürdeniz !Jiö~hmi. $qy1Rvinile 
Cumuriyefin "iyililileiiôi ve yap-
tıLdau ıWJeri .açık 0hir dllle .an- ·~ ALA TAŞ 
~Btı. H·· ..• - t ·ık 1 

N 'iç hasta1/l(lan Hoktoru . ay usnu,yu .ar a ve ı , 
....!I. l .. v • ·11.... .. d c·.:t. • Kememlm~tdh sakak No 20 
Wti.U ogremc ustm en olrt\&Çı D'..7..Y./TLZLZZZLZ7.J.•'ZZ7..YJJ..Zll..f/:I 
thikib etti. Otobüsler ışefi r.bay ~..P~.'1"JC~~77/77.7..7 .• 7.TL' 

!Rüstem ~ür sesile ortalığı q;ın- :.... litA YANLAR 

!!attı. Onda• ~R erkek .lisesi \ .., Zar.if apka 2i?:İy.mek 
ıHOn .sınıf qğreriiciterinaen 'J" ah- r N bir sarı taittr 
!Bin'in söy1e.vi çok atejli iai. · 

En 'Sonun E~za"Cı 'bay ~K'iimil ~ ~~alm Selimi~ ~okak 
:e :onhn wonıa lmmımbay l ~ 26 <JJUmerada 

~m'i uaun ~ öı!4lii u1ir 1il%Ylev- ) od Bert 
die bulundular. 

l'\ "Son gelen model .kolelu;i-
Törmıe ammm:iyet tmlllll iile yorllarını gö.rmeje sizleri Cla-

mm verildi. ar.im A»hulda vet eller ve gzel yüzünüze 

Ot.ta ohdl <ijğr.ımiiler.i ihıı- en .t~._g.ıın ,ŞÇka,6J tavsiye 
için emrinize ~ıanr bulun- ~N 

gün akşam üzeri aralarında bir 
mıakla J«Cf kazanırız . 

müsamere verdiler.. ıPwdleni !-'3 (S-7ı) 
ulusal bir süjeye .idi. Öğrenci- ~~...2.Zl217.7.J 
Jerllen Nimet l'jy.ano ilı!ı g.üze'I 'Gece'leri sık 'SIK abdeste lcal-
k"Jıniik.: eserler c!inıeni. 'Mitli r•- ' 'kaoı•~Kawan flakkı 
kıslar oynandı. Bu ~ !tucalı TB'bat 
~er 1iir fene-r -a'taıyı yapa- ' -etmek :için 11uilfanma'lr!n1Jar. 'Zi
caklar. Ta t(ırtran it!nn- yollannın nezle 

Buc&h 1 ve iltihablarını iyileştirir. 

, 



Doktorlara, hastaha elere, 
berber salonlarına ve evle e 

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

lan, trommeller, ameliyathaneler ve berber salonları için 
ayaklı lavaboler sıcak, soğuk ve düşlü slllgeçli musluk
ları ve kristal aynalarile müceddet otoınatik ufak hava 
gazı termosifonile büyük mücedded banyo için otomatik 
havagazı termosifonu, düş ve sıcak soğuk ıu muslukları 

ile mücedded havagazı sobası, muhtelif cam etajerler, 
k ristıtl hususi sonda muhafaza ve takim cihazı, hasta 
karyola ve etajerleri, forsepsler, baziyotriplt!r, ambriyotrip 
vesair alatı cerrahiye viladiye ve nis :; iye alatları. 

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

·············sluii'A:f '''"ii~İ~k·y;~···· .. ··· .. ··· 
Norveçyanın hıalis Morina balık yağıdır 

lki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NUZ~IET 

Sıhhat Eczanesi 
····················································~················· 

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

Çay tiryakilerine müjde· 
!eriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye· 
mek babarlarımızı, 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 di, macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını biıden araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
!arının genel satış yeri yalnız: depomuz:dur. 

Telefon : 3882 

N~illi Emlak l\!üdürlüğün tlen: 
Bornova Topçu kuyu sokağında 6 numaralı dükkan 43 

Kahramanlar Sepetçi sokağında 106 eski 80 yeni Nu. dükkan 120 
Kahramanlar bahçevan sokağında 3 taj numaralı ev 30 
Halkapınar Çatal çeşme mevkiinde 104 eski 280 taj Nu. ev 48 
Buca Nalbant Mehmet sokağında 26 eski 16 yeni Nu. kahvehane 100 
Bornova Kürt Ömer sokağında 10 numaralı dükkan 18 
Bornova Kürt Ömer sokağında 16 numaralı dükkan 31 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 4-11-935 pazartesi 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

'fa iplerin o saatte Milli Emlak ·müdüriyetine müracaatları. 
22-31 (3481) (3341) 
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ln -~ııatını1: ı~ın atıdekııbtıyaçlarınızı pek ucuz f ıyatlsrla 
tcııuın etmek ıRt e r8enız Halıııı ıııta çar~ı sında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıan eAınA müracaat edioı z 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner i çiçekti 

{ ın ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunlarm 
teıerrüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon içın demir dökme borular 
ve Jngtlız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fıyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütGn Markalar 

En Müsait Şaraitla 
Mağaza"' t1!!da Satıltr h 3 

Bay ndır belediyesind-en: 
Bayındır belediyesine geçerek yeniden esaslı bir şekilde ta

mir ettirilen utel ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mayıs 
sonuna kadar icarı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olan 20-11-935 Çarp.mba günü saat 
diveeine müracaatları. 

31 Te,rlnlevel ıeas 

( Devlet demiryo~larından: 
Muhammen senelik kira bedelleri mevki ve cinsleri aşajıda 

gösterilen arsalar 12-11-35 Salı günü saat 15 de açık a~rına 
suretile lzmirde basmahanede 7 inci işletme binasında a,., ayrı 

kiraya verilecektir. 
isteklilerin bu yerler hizasında ğösterilen miktarda t ... at 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe giroıet• la· 
nuni ıı ani bulunm:ıdığına dair beyannamelerle aynı güaile .aat 
15 e kadar basmahane istasyonunda komisyon reisliğine ~at 
veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler alsancakta 8 nci işletme müfettişliği kaı.-ıle 
bedelsiz dağıtılmaktadır. 

Mevkii cinsi senelik muhammen m•aklııat 
kira bedeli t .. iaat 

Lira L.K. 
lzmir 1 nci kordon 36 metre murabbaı 20 1,'8 

Şekil No. 2213 A.V Şekil No. 2213 çelikel sokağı 584 arsa. üzerinde mül-

DAIMON MARKAL 
depo arkasında kiyet üçüncü bir 

şahsa ait muvakkat 
baraka vardır. 

lzmir şehitler,Yadigar 19,21No.eski tenis Bu nuı:ıı a ra l ı fener iki yüz metrelik olup kapalı ve üç 
renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzak la ştı ır ve yakınlaştır ve arkalarmde askıları mev· 
cuttur.En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. 

sokağında Hava gazı mahalli arasından 
fabrikası karşısında 868 M 2 yer üzerin· 

de mülkiyeti üçüncü 
bir şahsa ait mu· 
çiııko depo ve ma· 
kine vardır. 

240 11,tO 

Zabitan ve muhaberatta kullanılır 
rz7.Lii!L777I7777 / ///A6T"L77 ///C/f.iCZ/.//JtZL/J /l'lh'Y'/ L/LLLLL/.L, 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 

A11adolu Hurdavat mağazası lzmir alsancakta deniz 700 M 2 zımpara 
iskele avlusu içinde meden arsası. 

200 

28,31 Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 3525 .. __, .,,._.. . -

! 

Kaı·ahisaır Maden Suyul 
1 
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l - : 

Böbrek, l<araciğer rahatsızlıkları

na, l1azımsızlığa ka:rşA en iyi ve 
'.;if alı maden suyudur 

• 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 
Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen ;ıı.te 

" 1 eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar.,,,. 
.......•••......••..•..•.••.•.•.... ·········································~····························· ........................................... . 

lzmlr belediyesinden: eksiltme ile ihale edilcektir. saat onda kapalı zarf usulüyle gelinir. 
1 - 225 lira bedeli muham· iştirak için 27 liralık mu· yapılacak eksiltme ile alına· 4 - Beb.er adedi beş c:: 

menli Elhamra sineması yanın· valı:kat teminat makbuzu ile caktır mamı 370 !ıra) muhamlllell 74 
da 42 sayılı gara1·ın bir senelik 1 ti ·.k . . 450 r 1 k delli zabıtai belediye içia O 

söylenen gün ve saate kadar ş ra ıç~n ıraı mu· çift potin 1-11-935 cu•a ,U~ 
icarı başsekreterlikteki şartna· komisyona gelinir. vakkat temınat makbuzu veya saat onda açık eksiltme ılo 
mesi mucibince 8-11-935 Cuma banka teminat mektubu kapalı yaptırılacaktır. Bu işe müteal· 
günü saat 10 da açık arttırma 5 - Karfıyaka suyu branş· ve mühürlü teklif mektubuyle lik nümune ve şartnameler ~er 
ile ib:ıle edilecektir. iştirak manlarında kullanılmak üzere birlikte ayrıca kapalı ve mü· glin ~~şk~t~plikte. görülebil~k· 
için 17 liralık muvakkat temi· beher kilosu 27 kuruş bedeli hiırlü ve üzerinde hangi işe iştira~ ıçın 28 lıralık mu' , 

h 1 5000 k·1 k ·. • . kat temınat makbuzu veya ball nat makbuzile söylenen gün 

ve saate kadar komisyona ge· 
linir. 

2 - Muhammen bedeli 190 
lira Karşıyakada lntıhap soka
ğında yeniden yapılacak döşe· 
menin başsekreterlikteki keşif 

ve şartn1mesi 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. 

4 - Karşıyaka suyu branş· 
manlarında kullanılmak üzere 
beherinin bedeli muhammeni 
90 kuruştan 400 adet su tak· 
sim musluğu baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 8-11-935 

mu ammen e ı o urşun aıt oldugu yazılı bır zarfa ko· ka t · t kt b le ısyle' 
b b kr ı•kt k. rt k . . emına me u uy s • 

oru aş se eter ı e ı şa • nup e sıltme yapılmadan hır nen gün ve saata kadar ko 
namesi ve keşifnamesi muci· saat evveline kadar şarbaylığa misyona gelinir. 
hince 8-11-935 cuma günü verilir. 5 :- 300 lira bedeli m~h'1j 
saat 10 da açık eksiltme ile 2 - Beher adedi on beş menli Başdurak caddeı,.dej• 
ihale edilecektir. (tamamı 1560) lira muhammen yüz on sayılı dükkan başk·ıo 

. . . . tiplikteki şartnamesi veçhi ıı 
lştırak için 100 liralık mu· bedellı beledıyemı~. m~ntelıf 1-~1-935 cuma günü saat o0ıl., 

vakkat teminat makbuzu veya şube memurlarına yuz dort ta· açık arttırma ile bir sene ki 
banka teminat mektubu ile kım elbise 1-11-935 cuma gü?ü raya . v~ril~c.ektir. . sk' 
söylenen gün ve saate kadar saat onda açık eksiltme ile lştırak ıçın 23 lıralık mttf • 
komisyona gelinir. t 1 c kt r kat temina makbuzu veya bıı~., 

yap ırı. a a .. • · . .. ka mektubuyle söylenen gu, 
23-26-31-5 3495 (3354) Bu ışe muteallık numune ve ve saata kadar komisyona ge 
- 46 Lira bedeli muham· şartnameler hergün başkatip· ' Jinir. , 

menli Kerestecilerde Vakıf ho· likte görülebilir.iştirak için 117 ' 6 -. 80 lira bedeli ın~bİ~4 
ca sokagında 15 numaralı dük- liralık muvakkat teminat mak· menlı Peştemalcılaıdakı t• 
kan içerisindeki 49 metre mü· buzu veya banka teminat mek- sayılı arsa başkatiplikteki şa~ıı 
rabbaı aralık Başkatiplikteki tubuyle söylenen gün ve saata namesi veçhile 1-11-955 

eti ııı• 
günü saat onda açık a~ttır k• 

şartnamesi veçhile 1-11-935 kadar arttırma ve eksiltme ile bir sene kiraya venlece ıı• 
Cuma günü saat 10 da açık komisyonuna gelinir. tir. iştirak için yedi liralık ııı .. ., 
artırma ile bir sene müddetle 3 - Beher adedi on iki (ta· vakkat teminatla söylene_n ~~ıı 
kiraya verilecektir. İştirak için mamı 888) lira muhammen be· ve saata kadar koınısY 
(4) lira muvakkat teminatla delli belediyemiz zabıta me· gelinir. ııı· 
söylenen gün ve saata kadar murlarına 74 takım kapot 1- 7 - 400 lira bedeli oıub: s• 
komisyona gelinir. 11-955 cuma günü saat onda menli Bahribaba parkının ;al• 

13 18-26 31 3362 ırçık eksiltme ile yaptırılacak· tane cihetindeki 43-1 noP_'ıı(ik' 
- - (3293) benzin tulumbası başkatıpıt· 

1 B h d d. ik. 1. br. Bu işe müteallik nümune 1 - e er a e ı on ı ıra teki şartnamesi veçhile ·çık 
ve şertnamesi hergün başka- d a 

(tamamı altı bin lira) muham· 935 cuma gü saat on a . 11yıı 
b d il k d k tiplikte görülebilir. arttırma 1·ıe bı·r sene k:ıttıı' men e e i a ranları uru · • 

iştirak için 67 liralık muvak· verilecektir. iştirak için ° 61• 
nevinden Turbinsisteminde 500 
adet su saatı başkatiplikteki 
nümune keşif ve şartnamesi 

kat teminat makbuzu veya liralık muvakkat teminatla • ıı.o· 
banka teminat mektubuyle söy· !enen gün ve saata kadar 
!enen gün ve saata kadar art· misyona gelinir. ) 3413 
b ma ve eksiltme komisyonnna 17-22-27-31 (3315 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
RQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
DUCALION vapuru elyevm 

liıııanımızda olup 29 teşriniev
ve)de Anvers, Rotterdam ve 

liaıııburg limanları için yük ala
ctktır. 

liERMES vapuru elyevm 
I' 111lanımızda olup Anvers. Rot-
terdam Amsterdam veHamburg 

liıııanları için yük alacaktır. 
)' TRAJANUS vapuru elyevm 
111lanımızda olup yükünü tab
ii Yeden sonra Anver&, Rotter-

~aııı, Amsterdam ve Hamburg 
IDııınlan için yük alacaktır. 

0BERON vapuru 5 ikinci 
teJrinde beklenmekte olup yü-

kiınu tııhliye ettikten sonra 

~nvers, Rotterdam, Amster-
aııı ve Hamburg limanları için 

>'iik alacaktır. 
tiki GANYMEDES vapuru 5 

nci te~rinde beklenmekte 
olup "k" - hii d yu unu ta ye en sonra 
Anvera, Rotterdam,Amsterdam 

"
1
e liıımburg limanları için yük 

a 3caktır. 

. CERES vapuru 1 ikinci te~
~llde beklenmekte olup yükünü 
OŞa'.ttıktan sonra Burgas, Var

tıa Ve Köstence limanları için 
Y"k u alacaktır. 
.CERES vapuru 18 ikinci teş
rınde Anvers, Rotterdam,Ams
terd 
.. am ve Haırburg limanları 
lçın Yiik alacaktır. 
SVEN~KA ORIENT LINEIN 

'k·NORDLAND motörü 3 
1 ııı . 

cı teşrinde beklenmekte 
olup y"k" - t hl" d ~ u unu a ıye en sonra 
t'otterdam - Copenhage-Dan

d'.g • Gdynia - Oslo ve lskan-
ınavya fünanlarına hareket 

edecekti r. 
ikVIKINGLAND motörü 12 
. ıııci ta1rinden 17 ikinci teş
rıne k b adar Rotterdam - Ham-

G
Urg - Copenbage - Dantzig· 
dy . 

li nıa • Oslo ve lskandinavya 
llıaıııan için yük a ' acaktır. 

t GOTLAND vapuru 30 ikinci 

k:Şrinde beklenmekte olup yü
Un" d u tahliyeden sonra Rotter-
aııı • H 

ı:ı amburg - Copenhage-
aııı · 

k zıg - Gdynia - Oslo ve Is-
and · 
1 

1navya limanları için yük 
a.acakt 

ır. 

S~egluga POLSKA S. A. 
t RMACJA motörü 20 ikinci 
'friod b kl _ 

t e e enmekte olup dog-
u A 

1 nvers - Gdynia limanları 
ç tı "k S Yu alaca ktır. 

'A~ CE MARITıM Rvt.JMAIN 
te . DEAL vapuru 13 ikinci 

ftıııde b ki kt , .. 
ktı .. e enme e oıup yu-

t ııu tahliyeden sonra Kös
eııc 

e - S ı· G l B · · li u ına - a as ve rıy a 
tııa~ıa . . -
AL rı ıçın yuk a!acaktır. 

te BA JULIA vapuru 21 ıkinci 
§rinde li 22 'k' . . d ~ l ge P ı ıncı teşrın e 
ata C 

lla • enova - Marsilya ve 
raeıo ı· c•ktı na ımanlarına yük ala-

l:ı r. 

lJl{us1uR vapuru 20 ikinci 

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

ue & Co. 
WINFRIED vapuru halen li

manımızda olup Rotterdam ve 

Hamburg için yük almaktadır. 
TROJA vapuru halen lima

nımızda o!up Hamburg 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 Bremen için 

1 alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 

BOSPHORUS motörü 23 bi

rinci t~r'nde bekleniyor.Deppe 

Dünkerk ve Norveç limanlarına 
alacaktır. 

Arment Deppe - Anveu 

EGYPTE v:ıpuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 
tlirekt için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXilOUTH 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 

teşr;ndc Lıeldcnmeklc o 'up yü
künü lahliyedrn sonra Küstence 
Sulina - Ga'as ve Bryla liman
ları iç:n yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerin
deki değişikliklerden acen
te mes'u:iyet kabul etmez. 

Faz a tafsilat için ikinci Kor

doncia T abnil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
tahğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Okumadan Geçn.eyiniz 
Cav yerine Hervea • • • 

ıçınız 
"HERVEA., denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belv:n itrahına muvdf-

fak oiursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedeı siniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına kaşı l üyük bir 
ıaide temin etmiş olursunuz. 

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

• sinin; hmir mümessili G. D. Giras 
t~c { r ,at ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu-

1 ar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

iiilıii!!! ... !!I'-

l'ENI ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse-

adan gelip tahliyede buluna
nacak ve aynı zaıranda 2 ikinci 
teşrine kadar L' verpool ve 
G'awov ;çin yük alacaktır. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\ • - cad
desi No. 596 Tel. 2545 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

CZ7777Z/TL7777-L./2.ZUZZZ2lE1Zil 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zaır>l\ndıt 6 ikinci teş
rine kadar Loodra ve Hull için 
yük alacaktır. 

DOKTOR 

Ziya Gö~sin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

- - ~ 

SEL'A~ 

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 yapoıah ? 

MARONJAN vanuru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ildnci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hu' ve An
versten gelip tahliyede bu'u
nacaktır. 

Saat 3,5 dan saat 6 ya Irada~· 
TELEFON 3686 

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

The General Steam Vavi
l!"afon co. Ltd . 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEY ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

~r.t:.~~~~~~J~h~~ 
Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 

imtihan zamanlarında sıkıntı 

çekmemelerini temin için hu

susi muallimle kendilerini tak

viye ediniz. 
Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) , ~~~ 

:Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene g-ibi uzun bir zamandanberi temizlik V<I istika
metile nam kazanan otelim:zde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelcilife ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrcf edeçek o!an sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan ıelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Y r..tak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
aml sını 
Eczacı baş 

S. Ferit 
Yapar 

1aklitlerine aldanma~nız 

Depo: 

Şifa 
Ec_anesi 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 377r. 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddeai 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Ki na l~ütli 
yı alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

... . . ~ ... ~1-' : ' ·-.... - __ -

Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

Istırab yerine neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayab bile 
tehlikeye sokabilir. 

Bir diş ağrısı hummali bir faaliyetle geçecek bütün bir günü 
mahvedebilir. 

Üşütmekten mütevellit sinir ıstırapları, bir yarım baş ağrısı 
aile kavgalarına hatta bir ailenin s~adetine mal olabilir. 

Bütün ıstırabları en kısa zamanda dindirir, soğuk algınlığını 
da geçirerek size sıhhatinizi ve neş'enizi iade eder. 

Fiati 7,5 kuruştur, bütün eczanelerde bulunur. 

Gripin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

lzmir Pmrazı sariye hastanesi· 
başhekimliğinden: 

Hastanemizin 7 aylık yevmi ihtiyacından 1. ila 40 kilo ekmek 
ile 1. ila 25 kilo taze sebze ve bir Jefada alınacak 35 ton kok 
kömürü açık eksiltmiye konmuştur. 

istekliler şartnameyi anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günft 
olan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 10 da -,ıura:u sariye has-

• tanesinde toplanan komisyona müracaatları. 
15 - 21-26-31 3365 3299 
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Gorahayi alesi etrafında muharebe 
···········································································································································································································································································'! 

i Italyanlar bu sevkülceyş mevkii zaptetmeğe çalışıyorlar. Fakat 
~ Habeşler btİrada sonuna kadar dayanmağa karar vermişlerdir .. 
l.R&S''''''N8~iihii'''kelid'l'''''t8biYeSIDlii'l(8'Z&DaCagııia···emiDdif · 

lstanbul, 30 lllf .....,.. - -~: ·-.-·. ·---· ·~·~ I' .· .~~~ :~1•.· · ~ .•.• ~.w .· ~-,-"""" 
(Telefonla)- ~i f:f:l ·i·, ··ıt~.~ .··•"' ,w~ · ~~~>.. · '·<* ~~.·,~'!?;oıl.;;>} 
Adis - Ababa- r~ .~' ~~l : ·. : ~}.· . /;<~t xM:~ ~; ....:~·. 

tı:~y~~:;~~:~ -~ it ~· .1 , · I,, ' ' . ~ 
Gorahai kale- r[l.~ . ~ ~ ~ . 

:::re 20 UZ~~~~ ·~ ·i~v~z.-\ f • l,'!( 
bulunan Laba- . t:;· · I·· · . . . ~::,~. 
deniyi bom bar- . , •.t" '< · :71~"?'·, .. ,.. 

§(. rk ., 
dıman ettiler. ,·x:, .. !~'1 .f. 

/ 

Magalo üzerin- ?.' J 
de dolaşan bir 
hava filosu Ha
beş askerleri
nin tüfenk ate
şi açmaları ü
zerine gözden 
kay bol muş tur. 
ltalyan uçak
ları birçok bom
balar attıkları 

halde zarar pek 

/ta/yan gmel kararglilwıda Habeş esir/eti 
dır. Dün 600 bin talarlık gü- rardan denize inen yoJların 70,000 kişinin Adis - A~ab;; 
müş para ve zikıymet eşya anahtarı sayılan, Gorahay mev- dan Desyeye ve 50,00Q pıya ,, 
gönderilmiştir. Habeş hükumeti kiini elden kaçırmamak için ve süvarinin Makalle istika~:,, azdır. 

Moğadiçodan t ... ______ ._ 
gelen bir telsiz 50 kilometrelik sevkulceyş bir her türlü tedbirleri almıştır. tinde Vallega mıntakasına g 

Adis-Ababadall cepheye göııdeıilen sargılar ve battanirela k•" 
MakallP-ye doğru ilerliyen ltal- gazetelerin aytarları şiddetli yolun yapılması için lsviçreli Cicika yakınında yeni kuvvet- derilmesile Adis - Ababada ,, haberi çekilmekte devam eden 

Habeş kuvvetlerinin tepelerde 
yerleştiklerini, bütün geçitleri 

yan müfrezelerinin Habeş ta- bir sansör hasebiyle haber gön- bir şirketle mukavele yapmıştır. ler toplanmakta olup lngiliz dınlardan ve ihtiyarlardan b•f 
biyesine göre, hiçbir mukave- deremiyorlar. Istefani Habeş iKi TABYA KARŞILAŞIYOR Somalisi y~li~le kamyonlar dur- ka kimse kalmamıştır. Ioıpar•" 

tuttuklarını, Ras Nasibunun 
sevkulceyş planı ltalyan ordu-

metc uğramadan hareketlerin- payitahtında kargaşalık hüküm Adis-Ababa 29 (Neon Fos)- madan muhımmat taşımakta- torun emrile yabancıların gil" 
de devam ettiklerini Makal- sürdüğünü bildiriyor. Harrardan bildirildiğine göre dırlar. rw · · k k · · fi id•" 

sunu muvaffakıyetle müdafaa
da bulunacakları araziye çek
tikten sonra mütekabil taarru
za geçmek olduğunu, Ras Na-

' inanılacak haberlere göre ven ıgını oruma ıçın ur · 
le d_e Habeşlerin sağlam mev- Adis - Ababa Istefaninin id- ağır yüklü 2 bin deve ile mü- re ilan edilmiştir. ~l 
k ·ı d Id ki b ld' · d' ı ı k h. d cenub cephesinde Habeşlerin ı er e o u arını ı ırıyor. ıasııu ya an ıyara şe ır e kemmelen silahlanmış 12,000 ÇİTA Vl ALDILAR 

ADISABABADA DURU \ı1 gösterilerin devam ettiğini, muntazam Hebeş askeri, suvari kuvveti 350,000 kişilik üç ordu Roma, 30 (Ö.R) - .~tal~,,, 
Istanbul, 30 (Telefonla) - dün de yeni gelen 20 bin gö- olup Ras Desta, Decazmaç d -u r-ve topçu kuvvetleri ve yüzlerce genel kuralının bulun ug 

Asmaradan bildiriliyor: ltalyan nüllünün vatanperverane nü- Nasibu ve Vehip paşa kuman- · bit 
ıibunun zorlukla ilerli hare- atlı kolları Çitavaya taarruzda mayişler yaptıklarmı bildiriyor. Amerikan kamyonu ile Har- dasında bulunmaktadırlar. Bun- maradan gelen haber yerh daJ' 
ketinde devam eden general bulundular. Bu taarruz bazı Memleketin her tarafından, zen- rardan cepheye hareket etmiş- ların karşısında ltalyanların, süvari müfrezesi tarafıP 
Grazyani ordusunun cenahlan- Habeş kuvvetlerini tecrid mak- ginler, harbin zafer!e bitiril- )erdir. 60,000 kişilik üç fırkası yerli Çitav istihkammın zaptını r~; 
na ehemmiyelli kuvvetler tah- sadiyle yapılmıştır. mesı için imparatora altın; Cenup cephesi komutanı olmak üzere 140,000 askeri men teyid etmektedir. 5uıı Ol 
tid ettiğini bildiriyor. Istefani ajansının tebliğine gumüş yollıyorlar. Bu yardım- Ras Desta Ogaden cephesinin vardır. Gorahey istikametinde diişıJJ• 

Yine Adisababa, Adua'dan göre Adis - Ababadaki yabancı ları yapanların çoğu Müslüman en müstahkem mevkii ve Har· Muntazam orduya mensup takip etmişlerdir. ,,,r1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sosyalistleşen Italya 
Mısır ordusunun gizli şifre anah- ·T azyık karşısında Italya dünY9 

tarını çalanlar bulunma ı. ı Ayle~inden uzaklaştırılın ş olacakJJ11ş 

Gizli anahtar ne oldu? 

l(alıirede lngi/iz oıdus11nun kaıargôlu 

Londra 30 ( Özel ) - Kahi- ltalyan-Habeş anlaşmazlığının 
reden bildirildiğine göre Mısır başlangıcındanberi Mısır kamo-
ordusunun gizli şifre anahtarı yunun ltalyaya karşı inansızlı-
geçen eylülde kaybolmuş, bir ğın arttığını ve bunun neticesi 
daha bulunmamıştır. Bu analı- olarak lngiltereye karşı sem-
tar son derece mahrem kaydı pati çoğaldığı yazarak diyor ki: 
ile bir tabur kumandanına gön- - Mısırın nazari istildaline 
derilmiş ise de zarfı oraya gel- rağmen Mısır kamoyu hükii-
diği zaman içinin boş olduğu metin böyle nazik dakikalarda 
görülıLüştür. Zarfi ellerinden vaziyete hakim olamadığmı ve 
geçiren bir zabitle bir nefer memleketin müdafaası için ge-
tevkif edilmiştir. Bu hadise rek~n tedbirlerin de kendi 
Mısırın süel mehafilinde heye- elinde bulunmadığını görmüştür. 
canla ka:şılanmıştır. Mısır ulusu lngiltere ile bir el 

Londra: 30 (Ô.R) - ( Tay- birliği yapabilmek için lngil-
mis/ gazetesinin Kahire aytarı terenin kendisine inanmasını 

o 

Bir Mısl! lıarıtası 
istemekte ve bu inanı kazan
mak için çalışmaktadır. lngil
tere bu tmayülden istifade et
mezse en büyük bir hata işle
miş olur. Zira o vakıt Mısır 
ulusu tekrar vafd partisinin 
kulu olacakbr. 

Par;s, 30 (0.R) - "Journal j ...,. ., -
lnuustrielle,, gazetesi bcrkite- '~ *' ~--";,,...ı~~ . ·t'S~~~~~~~-
lerin dünya ekonomisi ve özel 
o'arak ltalyan ekonomisi üze
rindeki tesirlerine dikkati cel
bediyor. Bu gazeteye göre 
Ita!yanın berldtelere dayan
mak i~in alacağı tedbir
ler ltalyan ekonomisinin sos
ya "ileşm~ıi i fazlafo ş ıracak
tır. Ferdi teşebbüsleri yine 
müşterek teşebbüsler geçecek
tir. İtalya bu yolda Almanyanın 
1914 - 1918 yı'larında gittiğin
den, batta Hitler Almanyasın-

dun daha ileri gidecektir. Sos
yalistleşen ltalya aynı zaman
da dünya ailesinden uıaklaş

tırılmış olacaktır. 

Milano, 30 (A.A) - Gaze
teler et ve kağıt istihlakini 
azaltmak için Mussolini tara· 
fından derpiş edilen tedbir
lere müzaheret etmekle kalmı
yarak daha şiddetli tedbirler 
ittihazını ve mesela bütün ya
ban '-ı eşyasına karşı tam ma
nasile boykot yapılmasmı iste
mektedirler. 

Gazete Dela Poplo, zecri 
tedbirle karşı mücadele ltalyan 
eşyası ile temin edilebilecek 

/ta/yan veliahdı askerleıin sevkine nezaıet edi}•or _ hadde 
olan bütün yabancı eşyanın sına aid tahsisat asgarı. o>•'" 
derhal t b t f . d' ·ı . h" tenvır ve amamen er ara ın ırı mış, tes ın ve bilrO" 
d 1 . 'p 

e i mes'.ni zaruri kılmaktadır raflarını kısaltmak ıçı . değif" 
diyor. !ardaki çalışma saatlerı 

Popolo D'Italia gazetesi, zecri 
tirilmiştir. , · 

tedbirlerin bunları tatbik eden- - · --- • es• 
\:::.0~=~:'.ne döneceği müta- lspanyol ka~:~i~ 

Roma, 30 ( A.A) - Devlet Medrid, 30 (A.A) ye-' 
daireleri masraflarının azalta- gibi teşekkül etoıiş 01811 

0of' 
ması için bir takım tedbirler hükumet yarın öğledeP ' 

tir ahnmiftır. Malzeme miibayea- parlamentoya gelecek • 


