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1Şagı yukarı dört ay kadar 
i lıyor. Berlinde yeraltı trenleri 
d~Şaa~ında bir tünel çökmüş 
~t ışçi ölmüştü. Hadise bü
d Almanyada heyecan uyan-

r 

:rdı. Alman adliye~i bu inşa-
h •t!an müteahhitten başlı yarak 
d~ tıyatı idare eden mühen
I ıs(e.ri, alakadar fen adamlarını 
'~kıf eylemiş dört kişinin ha
Yatına mal olan hadisenin umu
llıi efkarda uyandırdığı heye· 
canı bastırmak için derece de-

ytece bütün mes'uliyetleri orta
a koymağa çalışmıştır. 

f ~ir hafta oluyor. lzmir kör
eıı içinde de koskoca bir va

l>ıır battı. Vapurda biletsiz 
h'Yahat edebilen çocuklar da 
tsaba katılırsa bu facia 

~tııı, kırk kişinin hayatına 
Ilı al oldu. Yüz binlerce lira 
d a~di zararclan başka Türk 
b tnızciliğinin prestijini dar
d eleyen bir vaziyet yaratıl-

ı. Bütün Tiirk ulusu ve onun 
~abancı dostları yüreklerinde 
hcı duydular. Günlerce Türkiye 
k ıı acının heyecanı içinde çal-

d~nkdı. Hepimiz gözyaş'arı 
o t"k u. 

b" ~~ kadar ağır bir acının 
tiıt~cık tesellisi, facia mes'ulle · 

11 ~ın bütün şumulile ortaya ko
"I. ıı ıııası, bu gibi facia
h tın tekrarlanmasına meydan 
~ ır;ıkınıyacak şekilde ağır ce
alara çarptırılması olacaktır. 

Parie, 18 (Ô.R) - ltalyaya 
karşı bergitelerin tatbikine 
başlanması dolayısile bugün 
biitün dünyanın dH-k:ıti Jt~'"a-

52 DEVLET T ATBJKA 
iŞTiRAK EDiYORLAR 

Uluslar sosyetesini teşkil 
eden 58 devletten bergitelerin 
sırasına göre 50 veya 52 ıi bu 
tedbirlerın tatbikine iştirak 
ediyorlar. 

ltalyaya karşı silah, cephane 
ve harp gereçleri ambargosuna 
iştirak edenler 52 devlettir. 
Finansal tedbirlerde 52 devle• 
tin elbirliğile tatbik olunacaktır. 

ltalyadan her türlü ithalatın 
men'ini emreden bergiteye 50 
devlet iştirak etmektedir. Bazı 
ilk maddelerin ltalyaya ihracı 

yasağı da yine 50 devletın 

iştirakini kazanmıştır. 
ITAL YAYA KARŞI HARB 
GEREÇLERi AMBARGOSU 
ltalyaya karşı silah, mühim· 

mat ve harb gereçleri ambar• 
gosu konulması ve ayni ambar• 
ğonun Habeşistandan kaldırıl· 
masını emreden bergite hemen 
tatbik mevkiine girmiş bulunu
yordu. Diğerlerinin tatbiki ise.; 
doğu Afrikada savaşın açılma
sından 45 gün sonra ve ltalya• 
yı yükenlerini çiğnemiş olmak
tan suçlu görerek andlaşma 
bağlarını kopardığını ilin eden 

t Bize öyle geliyor ki, işin 
ııtreyan tarzında, kabaca mes-
1 .. 1Yet .. y~lnız ine bolu vapuru 
ııvarısının omuzlarına yükle
~eğe asla müsaid değildir. 
I a~ıa yük aldığından ve yük· 
I erı usulüne uygun olarak yük-
11:ııı.ediğinden vapuru müvaze
k 81 Z bir durumda sefere çı
ııİd~ığından dolayı süvari mes
t ur, Bunda bir dakika bile 

Tazrık kaışısında şenlik/t·ıi çok siirnıivecek o/a11 R~ma arsıulusal muhakemeden 41 
Zecri tedbi.rleri11 tatbikıne en rok b h Yeni hareketler dıişıinen Musso/ini - tatb•k k.. · 

ereddüdümüz yoktur. 
1 Bununla beraber açıkça söy• 
bllleğe mecburuz ki süvariyi 
e~ Yolda harekete mecbur 
p en sebepler de vardır. Va
t'tırların limanlardan hareketle· 
bınde, onları kontrola memur 
t'ıı~unan makamların vazifele
~ııı İyi yapmadıklar~ da mey
\> andadır. Nitekim lnebolu sü
t·?risi işletme idaresinden bü-
1 ıı~ iskelelerde verilecek yiik
a1~ _itirazsız kabul eylemesi için 
li· 1gı bir telgrafı müddeiumumi
~e Vermiştir.Gerçi,kanuna,niza-
1~ a ııygun olmıyan emirleri işyar
ıı r latbika borçlu değildirler.Ka • 
~ ıı~a ve nizama aykırı hir emri 
t erıne getiren işyar mes'uliyet
ktn kendini kurtaramaz. Lakin 
\> anuna ve nizama aykırı emir 
teren makamın da mes'uliyet
h~~ Yakasını kurtaramaması ve 
hı b~ssa böyle bir faciaya se
l e 1Yet veren bir emirden do
~Yı. adalet önünde hesap ver-
esı ırayet tabiidir. 

ı·ı Antalya limanından zorla ve
kı en yükleri almaf!a mecbur 

çalışan !ll{!iliz dış bakam duğu üzere bergitelerin tatbi- Bu gibi ted irlerin er hangi gun sonra ı mev une gır• 
Sir Samuel Hoare kıne uluslar kurulu 19 ilk teş- bir devlete karşı tatbikı ulus- hinde ilk defa baş göster- mektedir. 

ya çevrilmiştir. Hatırlarda ol- rin tarihinde karar vermiştir. . lar sosyetetesi ve dünya tari- mektedir. - Sonu beşinci sahi/ede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yurddaşlar Varolun • 
azız 

Yüksek sosyal yardım komitesi geçen 
yıl 31413 lira toplamıştır 

CEMiYETLERE YARDIMDAN BAŞKA 817 ORTA VE LlSE 630 iLK 
OKUL TALEBESıNE BAKILMIŞ 40 ÇUCU . LEYLİ OKUTULMUŞTUR 

BU SONUÇ ÖVÜNÇ VERiCiDiR .. 
Bütün cemiyetlerin .,,......,....,...._...,..,....,_ 

sosyal yardım ödev
lerini yerine getirmek 
üzere muhtelif vesile
lerle halkın hamiyetle
rine müracaat eyledik- t 
leri malümdur. Cemiyet- f 

ler gelirlerini artırmak 

için balolar, geziler ter
tib eyliyorlar, halktan, 
müesseselerden bu vesi
le ile yardım görebili · 
yordu. Fakat toplanan 
palaların mühim bir 
kısmı ve bu vesile
leri yaratmağa tahsis 
ediliyor. Toplanan para
ların tamamile maksada 
sarfına imkan buluna
mıyordu. Bundan başka 
sık sık vukubulan bu 

'"'"'...,...,,.._..,."""K,ı lamıştı. Geçen yıl bir 
· top! ntı yapılarak bu 
yardımların bir elden 
taplanm'lsı ve cemiyet
' ere taksim edilmesi, 
halkı da sık sık sıka 

ı cak durumların önüne 
; geçılmesi, bu işin lüzum

suz masraflara boğulma· 
1 ması kararlaştırılmıştı. 

T "şkil edilen " Yüksek 
sosyal yardım komitesi ., 
çok değerli ellerde 
bu iş muvaffakiyetle ba-

1 

şanlmış, hem maksad ha
sıl olmuş, hem de halk 

· arkası gelmiyen müra-
caatlardan uzak kalmıştı. 

Dün "yüksek sosyal 
yardım komitesi., kendi-

~-----·----------------------, 

1 

Ha eş hücumu 
Italyan ordusuna dur

madan saldırıyorlar 

Habeş ordusu 
Parls ıa ( Ö. R) - · Ras Seyum ltalyanla

Havas Ajansının Adis- rın sağ cenahını Adua 
Ababadan aldıOı bir garbında çlğnemeğe 
habere göre Habeş muvaffi!k olmuştur. !tal 
kıt'aları tarafından ltal- yanların vaziyeti ya-
yan hat"ırının gerile- hlmdir. 
rinde ta lb edilen ha- Harrardan gelen ha-
reketi • ıt alyanların fa- berlere göre ise ltal-
allyc.tl ı gUçıeştirdiğl yanlar b1ıraya 60 ki-
ye iz'aç 0ttlğl teyit edil- lometre uzak bulunu-

m ,,.ktedir. H b 1 yorlar. Şıddetll yağ-

alan vapurun hareketine izin 
;eren makamdan bu facia kar
b1.~1nda hesap istemek en ta
ğ~ı dbir haktır. Süvari, ekme· 
..,•n en olmak korkusuyle şu 
h eya bu m~kamdan aldığı emri 
t::b.ne bahasına o ur ise olsun 
11 ık eylemiş olabilir. Ve bu
~~kl nıes'uliyetini de omuzlarına 
c tı enebilir. Fakat h:ılkın 
t~n ve ma! emniyetini ko
l IDak vazifesini üzerine alan müracaatlar da müessese 
karın hiç bir kimsedn kor- sahiblerini sıkma~a baş
d ııları yoktur. Olmaması lazım-

_------er:~~==~:~ sine yardım eden bir 
t.... ...... .....,,____ çok zevatı davet ede-

/lav Av11ı Dol:;°';:' =========S=o:n:a:':":in:~::i :"a:v::;fa:''=a== 

.. a eş er, murlar ltalyanların 
ltalyan lnt'alarına dur- ilerlemesine mani ol-
madan hUcum ederek maktadır. Habeşler, 
rahat vermemektedir- Lassa banch mevkllnln 

ır. Süvari amirlerinden aldıgı 

deınirde:ı çekine bilir. Fakat 
· tini 

lar lnabolu vapurunun fa:ı:Ja 
yükle ve mü;razenesiz bir istif
le yola çıkmasına nasıl izin 

I 

çıkarıJmasını, yanan yilrekJere 
teselli verec"k varlığan yaratıl
masını istiyor. 
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süvariden başka meş'uUeri de 
vardir. Türk ulusu adaletinden 
her :ı:aman emin bulunduğu 

ler. hala kendi ellerinde 
iyi kaynaklardan ah- oldnğunu teyld edl-

nan bir habzra göre yorlar. -



• sa r ...... 
e kadar tütün 

Aldılar 
İnhisarlar idaresi, yeni tütün 

piyasası açılalıdan beri Kuş
adası Sökeden 400 bin, Ber
gamadan 250 bin, Muğladan 
700 bin, Gavurköyden 200 bin, 
Akhisardan 300 bin, Çeşme 
ve Urladan 100 bin, Manisa
dan 150 bin, Ödemişten 300 
bin ki'o tütün almıştır. Bu sene 
Gavurköyde yetişen tütünlerin 
bUtün Balkan tütünleri içinde 
en nefisi olduğu temin ediliyor. .. . . . . . . , .... 

Bildirim 
Yırtık paralar nası 1 

değiştirilecek? 
Y srtık paraların ne suretle 

değiştirileceği hakkında finans 
bakanlığından ve Cumuriyet 
merkez bankasınden alakadar
lara bir bildirim gelmiştir. 

Bu bildirime göre, birçok 
p rçalara ayrılmış olan bir 
bankonotun umumi heyette 
talimatnamenin üçüncü mad
desi A ve C fıkralarında iste-
111ilen vasıflar mevcud olduğu 
takdirde bu parçaların hepsi 
umumi bankonot sathının yür.de 
onu kadar -daha ufak olanları 
da dahil- değiştirilebilir ve 
bedelferi verilir. 
Şu kadar var ki talimat mu

cibince bu parçaların sıhhat
leri ve pankonotun parçaları 
olduğu bariz surette anlaşıl
ması lazımdır. Bunun için bu 
durumda ibraz olunacak ban
kanotların mübadele gişeleri 
tarafından Banka merkezlerin· 
deki eki per komisyonunun 
tetkikine gönderilmeleri daha 
mu':lafıktır. 

Mamafi parçalarının sıhhatı 
ve bankanot aidiyeti pek bariz 
ve sarih olan vaziyetlerde 
değiştirme işleri mesuliyeti 
üzerine almak suretile bu ban
konotları doğrudan doğruya 
değiştirebilirler. Mübadeleye 
getirilecek bankonot kısmı tek 
parça olsun müteaadit parça
lar balind~ olsun heyeti umumi
yesi umum barıkonotun sathınm 
yüzde on veya ondan aşağı olursa 
i tenilen uumara ve imza vaz
iyetleri taşısa d hi değiştirile
mez ve bedeli verilmez. 

Dövizlerin 
Çek fiat eri 

Orijinal fatura veya menşe 
şehadetnamelerinde yazılı ec
nebi paralarının Türk parasına 
çevrilişinde 1 birinci kanun 935 
ayı içinde itibara alınacak bor-
samızda kote olan dövizlerin 
vasati çek fiatleri tesbit edil-
miş ve gümrüklere gönderil
miştir. Yeni fiatler şöyledir: 

Fransız Frangı 12.0575 ln
giliz lirası 617 ,25 Dolar 0,79,3922 
Liret 9,7588 lsviçre frangı 
2,4414 Florin 1,1726 Mark 
1,9743 Belga 4,7136 Drahmi 
83,7016 Leva 63,9211, Kuron 
( Çekoslovak ) 19,1777 Şilin 
4,2093 Pezet SJ8146 Ziloti 
4,2194 Bengö 4, 1863 Ley 
101,6453 Dinar 34,7610 Yen 
34,7640 Çemoveç 1090,50 Ku
ron (lsveç) 3,1383 
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SoyacJı 

yurddaşlar 
Yüksek sosyal yardım komitesi geçen 

yıl 31413 lira toplamışhr 

Varolun • 
azız 

- /Jaştara/t ı itıd <>ar/ada -
rek bir toplantı yapmış bir yıl
lık çalışmanın hesabını vermiş
tı r. Beyler sokağında Cumhu
riyet Halk partisi merkezinde 
yapılan bu toplanbya Parti baş
kanı Yozgad saylavı Bay Avni 
Doğan riyaset etmiştir. B. Avni 
Doğan komitenin bir yılhk ça
lışmasının verimlerini izah et
miş, bmir halkının bütün Tür
kiyeye örnek olacak övüenç 
verici hamiyetini tebarüz ettir
miş, yürekten gelen sözleriyle 
vicdanlara huzur vermiştir. 

"Yüksek sosyal yardım ko
mitesinin,. topladığı paralarla 
kırk fakir kız ve erkek çocuğu 
leyli olarak tahsil ettirilmiş, 
Yatı yurtlarında banndmlmak 
suretile memleket çocuklarıoın 
hem tahsill~rine devama fırsat 
verilmiş ve hem de iffetleri 
tesadüfe bağlı kalmaktan kur
tarılmıştır. Bundan başka orta 
ve lise mekteblerinde tahsil 
eden 817 çocuğa sıcak yemek 
verdirilmiş ve bunların kitab, 
defter gibi mekteb levazımı 
temin olunumuştur. Her ma
hallede ilk mekteplerde oku
yan fakir çocuklann hiç olmaz
sa öğlenleri sıcak yemek yiye
bilmelerini temin eyliyen hi
maye heyetleri vardır. Fakat 
fakir ve işçi mahallelerinde bu 
himaye heyetleri adedleri hayli 
yüksek olan muhtaç çocukları 
bakamamaktadırlar. Bu komite 
sekiz ilk mektepte altı yüz 
otuz beş çocuğa hergün sıcak 
yemek vermek suretile onların 
sihbatlarını da korumuştur. 

Diğer cemiyetlerin her yıl 
balolar yüzünden toplıyabildik
leri paralan da bu cemiyetlere 
vermiş onların da maksatlarına 
ve gayelerine uygun mesaile
rini kolaylaşbrmıştır. 

Cemiyet hayatının ve insan
lık iye plannın fertlere yükle
diği ödevlerin yerine getirilmiş 
olması toplantıya gelenlerin 
yüreğine ferahlık vermiştir. Bu 
sahrlan okuyacakların da aynı 
ferahlığı, ve vicdan huzurunu 
duyacaklarmda şüphemiz yok
tur. 

Bay Avni Doğandan sonra 
komite azasından hay Hamdi 
Akyürek rakamlara dayanarak 
çahşmanm verimlerini şöyle 

izah eyJmiştir: 
"Geçen yıl halktan ve mü

essesattan toplanan teberrüün 
yekiinü yirmı iki bin dokuz 
yüz otuz dokuz iira otuz alh 

kuruştur. Bundan başka Hususi 
Muhasebeden (4250) belediye
den (1000) işçi teşekkülünden 
(500) C H. P. başkanlığından 
(700) Evkaf müdürlüğünden 
(100) bir ba'odan (374) eski 
seneden devren (550) isi ceman 
sekiz bin dört yüz yetmiş dört 
lira gelir 1emin edilmiştir. De
mek kurum bir yıl içinde eline 
otuz bir bin dört yüz on üç 
lira otuz altı kuruş getirmiştir. 

Bu para şu şekil<le sarfedil
miştir: 

L. K. 
9079 01 Öksüzler yurduna 
9671 88 Fakir mektep tale

4650 
1600 

1500 

2200 

belerine 
Kızıla ya 
Himayei etfa.e 
Verem mücadele 
cemiyetine 
Türk maarif cemiye
tine 

SOO Kız talebe yurduna 
623 46 Umumi masrafa 

29824 35 Y ekfın 
1589 01 İş bankasında mevcut 

31413 36 

kereler cereyan eylemiş netice 
faal komite azalarının yirmiye 
iblağı muvafık görülmüştür. 
iş bankası müdürü Osman, 
tüccardan Suphi Emin, Kırk

ağaçlı Kazım, Salahettin. keres 
teci Mehmed, Doyçebank mü
dürü Politi, Göz doktoru Mi
iad. Avukat ·Mustafa Münir, 
Hamdi Akyürek ve Hakkı Bal
cl oğulJanndan müteşekkil eski 
komiteye daha on azanın ila
vesi tensip edilmi~tir. 

Bu azalık'ara da doktor Hu
lusi, uncu Rahmi, tüccardan 
Kava:alı Seyid, eczacı Ferid 
doktor Ekrem Hayri, avukat 
Nuri Fattah, merkez bankası 

müdürü Mecid, borsa reisi Maz
har Nurullah, manifaturacı Nuri 
gazetemiz başmuharriri Hakkı 

Ocakoğlu seçilmişlerdir. 

Faal komite toplantıyı müteakip 
bir içtima yapmış aralarından 

on kişiyi seçerek da1mi çalışma
ya ve lüzum görüldükçe faal ko
mite heyetiumumiyesinin içtimaa 

çağmlmasına karar vermiştir. 

Daimi çalışacak komite baş

kanlığına ilbay Fazlı Güleç, 
ikinci başkanlığa doktor Hu
lüsi, azalıklarma merkez ban-

kası müdürü Mecid, iş bankası 

müdürü Osman, Doycc bank 

Bu rakamlarda en çok göze 
alınacak diğer bir nokta otuz 
bir bin küsur liralık bir geli
rin toplanmas• ve sarfı için ya
pılan masrafın azlığıdır. A[tı 

yüz küsur lira olmasıdır. Eski
den hu parayı toplamak iç.in 
en az on bin Jira sarf edilir müdürü Politi, tüccardan Sa-
iş masrafa boğulurdu. labaddin, Kırkağaçlı Kazım, 

Verilen paraların yerine sarf Alaiyeli Halim, Suphi Emin, 
edilmesi bizleri aynca memnun Mazhar Nurullah, avukat Etem 
edecek başlı başına bir hadi- seçilmişlerdir. 
sedir. Komite hemnf aaliyete geçerek 

Bu ınşirah verici neticeuen lrnrulmuş olan düzeni sekteye 
sonra önümüzdeki yil mesaisi- uğratmaksızın devam ettirmek 
nin daha verimli ve daha ge- tedbirleri almak üzere dün 
niş olabilmesi için bazı müza- akşam ilk içtimaını yapmıştır. 

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

Tifo salgın 
alinde değildir 
Şehirde salgın halinde tifo 

hastalığı bulunduğu hakkındaki 
duyumlar üzerine dun bir mu
harr:irimiz sıhhat ve sosyal yar
dım direktörü doktor bay Cev
det Saracoğlunu ziyaret ederek 
hakiki vaziyeti anl.imak iste
miştir. 

Bay Cevdet demiştir ki: 
- Salgın halinde tifo has

talığı yoktur. Yalnız arasıra 
ve ötedenberi tek tük görülen 
vak'alar vardır ki onlara karşı 
icap eden tedbirler alınmıştır. 
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Yamanlar suyu 
Belediyece Yamanlar suyu 

tahlil ettirilmiş ve mikrobsuz 
olduğu bittahlil tespit olunmuş
tur. 

lnhisar'larda 
Tayinler 

Bay Sezainin ö!urnü ile inhi

lal eden şehrimiz inhisarlar 

baş direktörlüğüne Bursa baş 
direktörü bay İbrahim atan
mıştır. 

Baş direktör muavini bay 
Hüsnü de Tok ad baş direktör
lüğüne terfi ettirilmiştir. 

-·•11•·~ 

Yeni hükumet doktorları 
n rla hükumet doktorluğuna 

Kemalpaşa hükumet doktoru 
Nebil, Kemalpaşa hükumet 

doktorluğuna Beyşehir hükü
met doktoru Asım naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Senenin en 
Görülmemiş 

büyük 
biı· 

filmi - En 
Zenginlik 

güzel 
ve 

şaheseri 
mevzuda 

s i N i s 
BAŞ ROLLERDE : 

R 

ine bolu ....... 
Faciası etrafında 
Ehli vukuf işe başladı 
İnebelu vapuru faciası tah

kikah için müddeiumumilikçe 
ehli vukuf olarak Uyanık mayn 
gemisi ikinci süvarisi bay Bür-
hanettin, güverte zabiti bay 
Kemal ve tersane müfettişi 
bay Esat seçilmişlerdir . 
. Heyet dün işe başlamıştır. 
ilk iş olarak Sulh ceza hakim-
liğinde yemin ettirilmişler ve 
ceza evinden Adliyeye getiri-
len İnebolu süvarisi Mehmed 
Ali kaptanın kazanın nasıl 

vuku bulduğu hakkındaki iza
hatını dinlemişlerdir. Bugün de 
tetkiklerine devam edecekler· 
dir. 

* * * 
Deniz yolları idaresinin ar

kadan gelecek vapurculuk sos
yetesi gemilerine fazla yük 
bırakmamak için gemilerine is· 
tıab badlarından fazla mal yük
lediği ve Inebolu faciasının da 
bu yüzden Yukua geldiği anla
şıldığından bükümet iki idare 
arasında bu gibi rekabete mey· 
dan bırakmamak için seferleri 
yeni esaslara dayanan bir şekle 
koyacaktir. _ .......................... _ 
Hamdi Akyürek 
Hava kurumu başkan

lığından istifa etti 
Şehrimiz tayyare cemiyeti 

başkanı bay Hamdi Akyüreğin 
istifa eylediği teessürle haber 
ahnmışbr. ismi gibi yüreği ak 
olan tayyare cemiyeti başkanı, 
çok temiz ve titiz çalışmasile 
hava kurumuna faydalı olmuş 

1 

değerli hizmetler görmüştür. 

Bilhassa başbakan general is
met lnönünün havalarimızın teh-
likede bulunduğu hakkında 
ulusa verdiği işaret üzerine baş-
lı yan çalışmada yorulmak bil· 
meden mesaisile değerli verim-
ler elde edilmesinde büyük rolü 
olmuştur. 

Memlsket işlerinde hatır gö
nül tanımayan çalışmaktan yıl
mıyan bu yurddaşın hava ku
rumunun başından ayrılması 
cidden teessürle karşılanacak 
bir hadisedir. 

ı Kutuluk 
Keresteler 
Piyasada hasıl olan üzüm 

kutusu buhranı üzerine uzum 
kurumu tarafından da Roman
yadan bir miktar kutuluk ke
reste sipariş edilmişti. Haber 
aldığımıza göre kurumun ilk 
parti kutuluk harcı ayın 2Sinci 
günU limanımıza gelecektir. 

Esasen piyasada da buhran 
tamamen zail olmuş bulunmak
tadır. 

• 
1 
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MARTHA EGGERTH i Mühleti 936 temmuzunda 
Bitecek 

Soyadlannı nüfusa tescil 
edilme müddeti Tem muzda 
sona ereceğinden içişler ba
kanlığından ilbayhğa gelen bir 
tamimde soyadı tescil müdde· 
tinin sonu olan 936 senesi 
Temmuzuna kadar soyadı al
mıyan veya tescil ettirmiyen
lere İlbaylık, Ilçebaylık ve 
Kamun baylar tarafında bir soy 
adı verileceği bildirilmiştir. 

Bugün 

. . ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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=······················································································· 

matinelerde başlıyarak 

KÖŞEl\11)EN 

V erak mihrüvefa 
Ağustos böceği: _!~ 

eli • ce~ - Karıncacık, b 1D -~ 
d" d.,... bana Cır!Cır! Dedi, de 1• • 

Diye diye çatl~:- ~der: 
Ben de bir senedır kotedld 
Ağustos böceği gibi dere .., 
tepeden öte öte çatJamadı~ 
da dert anlatamaclağıaı 

1 

nerdeyse çatlayacağı•·· gtlsel 
Bana diyorlar ki : Çok p• 

yazıyorsun.. Falan ya&UJ 0 

dar yerinde idi ki, hele ~ 
gün yazdığın şu yazı.. kr 

Eh iyi amma onların ne 0 .. 

yanlara faidesi oldu, ne 

bana... . illt 
Aşağı yukarı ne tenki~. 

okunmadı, ben bunları ~ et" 
cağım yazıya mevzu teşkil -
sin, laf olsun da alt tarafa cldl
olursa olsun diye ya%1D• t
Diledim ki; samimiyetle anı-rla 
tığım, içtimai, ahlakı ~aral~,. 
şehir ihtiyaçları gözoniiıl • 
uzakta kalmasın,fakat nerde!lai' 
birisi de bir tesir gösterıned~'!! 
mesela:şimdi desem ki:çoc~ 
dersten terbiyeden daha ~~~ 
boğuşmayı, şövmeği bıli1;.
lar, hem sonturlusunu de sa laiJli 
racak kadar maharet ! sa 
oluyorlar, bunların önüne I~ 
cek ; çocuklarına Jikayd ,,,;. 
lan, kendilerine ve mall!.r 
şeylere ehemmiyet vereD • 
lar, babalardır. Ahlakı uaı~ 
ye için zararlı olan bu 
önüne 2eçin .. 

Kim dinler Allah ~ 
içinizden hanginizin kula'= 
girer de, şöyle can, yorek 7 
tetkike Vf' terbiyeye koyaltl' 
Hiç değil mi ? . .,1 Yine desem ki: Tralll 
şirketi tramvay garajı !as;:: 
daki tramvay köprüsünüO -
narına küçük bir kor~IM' 
yapsa da çocukların, bil~ 
rin düşmesı ihtimali ort•._., 
kalksa, can kaygısı aıa lıtr 
Öyle sanırım, bu da bir kll' 
laktan girer, bir kula d-' 
çıkar. Gördünüzya :ıerre ka 
tesiri olmadığım.. ~ 

Kendime gelince, zate:,... 
na faydasını pek ummuY r': 
mazarrat~_olmas~n. ~a ... (,\ jcıl 
tos böcegı teşbıbının asıl' 
şimdi idi. ) Kendi ken p.i: 
dertlendiğim yetmiyor~uı ~ 
bir de bu köşeden sııe _,. 
açışım, hayattan. obnu~' ~ 
ğandan sızlanışım haylı cat 

lıklardan değiidir. ı.•• 
Bunu höyle edeceğiaıe ibi: 

mamda türkü çağırır ~,ıa 
şu gurbette; a~ğ~ Y~ o-• 
öğünseydim, ben de ıçı~e U~ 
mezdim, beni de bır • .,-J• 
sanırlardı, nerede vaaan, nece". 
Boz Beygiri.. Onu da be 
medin.. d' 

Şimdeıı sonra becerlll '!" 
kalksak, gönül yorgun, di~ 
zuktu, bu da böyle geçec ;• 

Demek ki benim yazıp '1 ~ 
caklarımın ne aleme fa~ 
olacak, ne de nefsime.,. ~ 
bu da bir hüner, hem az fet' 
hünerlerden değil, geçtiiİ .LI .. 

• gıP" 
ıslatmadan suyun gef~KPll-

--·-Ambalajlarda 
Bir hata varınıf .,.,.-
Karşıyaka da oturan. • 

1
,. 

Canan meyva sebzeleriOI ıJ#" 
olarak uzun zaman bozu)lllk bit 
muhafazasını temin edec~ et" 
keşifte bulunduğunu id~ .,;
miş ve bunun üzerine ~t 
rinci teşrinde Bwnova ~ 
mektebinde bir tecrüb• y• 
mıştı. ·a'-

Bu tecrübede ambalaJ fil: 
üzüm ve sebzeler dün ~,;; 
mıştır. Ambalajda bata.'-~ 
müş ve bu tecrübenin bit 
daha tekrar edilmesi 
tırılmışbr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------.... 



iSTERSE 

Edebi Roman Sayı: 24 

Ev~l"ö;i~'k;·~ım ... Ya bilgili hi;·k~dın 
-t:.' 

Olmal1 ... Ya erkeğe dav anmalı 
Kamutayın toplantısı Belediye 

·-Memurlarına 
Yaroın1 sandığı - Fakat su::-unı..z. işte o ... 

~alvarırım bir şey ~öyJem<>yi
llız şimdi ... 

Kapı hızla açıldı. 
f ~zgür onu yine erkek kıya
.!ti, gazeteler, paketlerle gö
•unce kızardı. 

ikisinin de durumlara genç 
lcııı meraklandırdı. Paketleri 
lllasaya bıraktı, sordu: 

- Yine hastamısınız dos
~ın? Yüzünüz kızarmış fiyevri
lliı var galiba.. · 

- Yok canım, bir şeyim 
Yok.. Korkulu günler geçti 
•rtık. Doktor bir kaç güne ka
dar büsbütün eyileşeceğimi 
IÖyledi. Hakkın varmış Ay.en, 
~kadaşın h~stalarını pek ça
b~k anlayan, teJkini kuıJvetJi 
ır doktormuş .. 

il Artık kolum alçıdan çıkınca 
'k.k uçuşu yine birlikte yaparız. 
b e~d~mi sana teslim edecek, 
eıu ıstediğin yere yükselte

teksin sevgili, sadık yaldaşım .. 
d Ayten şüpheli bir bakışla 

0 ktora baktı... Ne olmuştu? ' 
~er "halde fevkalade bir şey! .. 
~gurün hali, sözleri değiş

lbıtti .• 

Suna gülerek: 

- Görüyorsun ya, hocan 
•akat koluna pek inanamıyor, 
Yahud tek kola dayanmak is
~~ıniyor. Senin sağlam ve dinç 
ıleklerine daha çok güveniyor. 

• Özgür lakırdıyı değiştirmek 
istedi. 

- Fakat bunları bırakalım 
Qt1inle görecek hesabımız var. 
.,_~ ev masrafı üstüne taşıdı
'111 hediyeler de caba .. 

Ayten kaşlarını çatarak: 

lair - Merak etmeyiniz küçük 
defterim var! 

Özgür - Pek güzel •• 
Ayten biraz sinirli devam 

ttti: 

t - Fazla mağrursunuz dos
:~·· O kadar önemli bir şey 

1 bunlar? 
Özgür -· Ne de olsa bor-

~uı:nu ödemek isterim bay 
"'Yten ... 

Eğer Ayten dikkat etmiş ol
:aYdı bu bay kelimesinin pek 
•bii söylenmediğini anlardı. 

* • • 
- Doktor!.. 
- Sen misin Nesrin? 

) Suna henüz hastalarını mua
~n~d~n geliyordu. Yorgun 
't. Zu ter içindeydi. Daha şap
) •ını çıkarmadan biraz serin
tınek için pançurları açtı .. 
d· Nesrinin yine "yemek hazır,, 
1Ytceğini sanarak: • 

) - Hele dur biraz soluk ala· 
•nı daha şimdi geldim canım .. 
l<ız: 

.. - Ben de şimdi geldiğinizi 
'
0Yledim, yorgundur dedim 
k?'nıa din!P.temedim: u O, fa
d~tlerin bakıcısıdır yine gelir ,, 

1Yor. 

- Kim? 
l' - Zavallı ihtiyar bir kadın .. 

t .. ' Usküdardan geliyormuş, bir 
\iri" u gitmiyor .. 

Suna Üsküdar sözüyle: 
~ .. - Aceba Zehra mı yoksa 
tıçük lzedur mu hasta? Söyle 

g~!sin .. 

ı· - Burada kapı önünde bek-
1Yor ... 
Ön~una başını çevirdi, o kapı 

Unde büzü'müş bekliyordu. 
li - Ne istiyorsun kadınım? 

asta mısın? Bir yerin mi acı-
)or · · . ' gır ıçerı bakayım ... 

- Küçük hasta, ameli dur-
1111"or ·· ı.. k d .. ı·· (}' , o o urse ızım a o ur. 

nlarsız ben de yaşamam. Ne 
)•Parıan bayanım... Biz f~kir 

mey.z, her g-un trarn, vapur 
parası veremeyiz ki küçüğe 

derman arıyahm... Bereket 
komşu Zeher hanımlar, sizi sağ
lık verdiler. O. bizim fabrika
nın doktoru işçilerin anasıdır 

dedi. Şey daha ana olacak ka
dar değıl amma söz gelişi bu 
kızım, bizim küçüğü de bir 
görüver ne olur? 

Suna Nesrine dönerek: 
- Beni arıyan olursa, biraz

dan geleceğim1 söylersin. 
Oturmağa vakıt bulmamıştı, 

odasının rahat koltuğuna imre
nir gibi baktı. içten: " Ne ya
palım. o bizim için değil ... ;, 
Der gibi oldu. 

- Haydi yürü kadınım, an
cak bir kırk vapurunu alabiliriz. 

ihtiyar yuvarlana yuvarlana 
merdivenleri indi. Kızı, utanı

rım ben gidemem. Ya doktoru 
bulamazsak boş yere çocuğu 
da sarsmış oluruz demişti. 
Ş mdi hu isin bu kadar kolay 
o'u~una inanamıyordu. hte 
tramvay, işte vapur, işte Üs
küdar! Ne çabuk gelmişlerdi. 
Ona, pa. an } oksa doktor arama 
diyorlardı. işte doktor yanın
daydı. Yürüyorlar ve anlatı
yordu. 

- Kızımın kocası sağ iken 
rahat edilir, karı koca Triko
tajda çalışıyor:ardı. Bu yıl bir 
soğuk algınlığı, yoksulluk, ba
kımsızlık damadı alıp götürdü. 
Şimdi yalnız kızın eline bakı
yoruz. O da küçüğün derdiyle 
işine gidemiyor. Erkeksizlik 
öyle güç, öyle güç ki .. 

Bu sözü söyler söylemez 
hayretie Sunaya baktı, o aa bir 
kadın!. Hem Zebra genç bir 
kız olduğunu söylemişti ya!.. 
Şimdi son sözl~rine utanır gibi 
bir kayıt koymak lüzumunu 
duymuştu: 

- Sonu Var -

Çocuk Esirgeıne 
Derneğinin yardınıı 

Ankara, 18 (Ö.R) -Türkiye 
Çocuk Esiı geme dern~ği mer
kezi 1 sonteşrinden 16 sonteş-
rine kadar 1405 çocuğa yardım 
etmiştir. 234 çoçuğa ve çoçuk 
anasına bakılmış ve bunlar 
sağlanmıştır. 

470 çocuğun diş bakılmış 
sağlanmıştır. Süt damlası kısmı 
15 günde 628 kilo süt dağıt
mıştır 11 çocuğa para yadımı 
yapılmıştır. 

Her sene olduğu gibi bu yıl 

' da 7 ilkkanun Cumartesi ak
şamı Ankarapalas salonlarında 
derneğin ulusal kıyafet balosu 
verilecek ve hasılatiyle fakir 
çocuklara yardım edilecektir. 
Balonun her yıldan daha parlak 
olması için çalışılıyor. Kıyafet 

müsabakası yapılacak ve bi
rinci gelenlere hediyeler verı
lecektir. 

Mareşal Badogliyo 
Eritrede bekleniyor 

lçba anı iskin işlerinin G. durumu 
Anlta: a, 18 IÖzeJ / - Içl>a

kanlıkça beledıye memurları 
için yardım sandıfı proje!Iİ laa
zırlandı. Sandık memur.1-ına 
tekaüd maaşı verecektir. 

akkı da bazı iyzahat verdi 
Anl· ara 18 (Ö.R) - Bugün 

Refetin başkanlığında toplanan 
Kamutay göçmenlerin iskanı 
işlerinin iç bakilnlıktan sağlık 
bakanlığı ıa devri hakkındaki 
kanun layihasının baıı madde-
leri üzerinde gör!innüş ve ka
nunu kabul etmıtşir. Heyeti 
umumıyede ileri sürülen müta
lealara cevap veren iç işleri 

bakanı Şükrü Kaya islcan işle
rini genel clu:umıı hakkında 

bazı i1ahat vererek demiştir l:i: 
- İskan ve muhaceret sa-

dece bir nüfus işi de~ifdir. 
Ayni zamanda sırf, insaniyet 
ve adalet işidir. Bu itibarla 
Türkiyenin iferilemeJeri ve dışa
rıda kazandığı prestij, yabancı 
illeıde bu.onan TürkJeri ana 

vatana gelmeğe teşvik etmek
tedir. Bu gelen kardaşlare ka
pılarımızı ardına kadar açmak 
mecburiyeti vardır. Böylece 
onlar da az zamanda Türkiye
ye geleceklerdir 

J923 yılındanberi 400 bini 
mfibadil olmak üzere 600 bin 
göçmen memleketimize gelmiş-
tir. Bakanlık muhacirlerle her 
tarafta çok yakından alakadar 
olmuştur. Bunların hepsi iskan 
edilmiş ve müstahsil bale ge-
tirilmiştir. Heyeti umumiyesile 
Türkiyenin iskan işlerinde 

'gösterdiği iktidar ve muvaf-
fakı)etİ diğer hiçbir hükumet 
göstermemiştir. Son zamanlarda 
Romanya ve Bulgaristandan 
gelenler gelir gelmez müstahsil 

• 
avrensı 

e ihao şimdi 
karıştırıyor 

·-MAKSATLARI KUZEY ÇINDE JAPONYA YA 
BOYUN EGEN BiR HÜKUMET YERLEŞTiRMEK 

Çtntn soll giinleıde bLr smkaste 
uğnvaıak J'atala11an Boşbakam 

ve kansı 

Şanghay 18 ( v. R ) - Ja
pon1arın kuzey Çinde Mançu
koda olduğu gihi kendilerine 
boyun eğen bir hükumet yer
leştirmek istedikleri hakkında
ki haber henüz resmen teey
yüt etmemiş ise de Japon siya · 

sasının Çine karşt çok değiş

miş olduğu muhakkaktır. 

Çine Japonycsdan bir çok 

askerler ve savaş gereçleri 

gönderilmektedir. Öuig-Taona 
27 kamyon dolusu malı.eme 

ile 2100 asker çıkarıJmıştır. 
1931de Mançu-Kuo'nun Çin

den ayrılmasına en büyük rol 
oynamıs o!an Jopn albayı 

Delihao şimdi Pekinde olup 
harb senyörleri denilen yerli 
Çin genrallarını ve siyasa adam 

larını Nankin hükumetine karşı 
muhtariyet siyasasına kandır

mağa çalışmaktadır. 

Nankin hükumeti de Çinin 
ulusal menfaatlarını korumak 
ödevile özel bir memur gön
dermiştir. 

••• 
!il< Tele v :zyon 
istasyonu 
Paris 18 (Ö.R) - Fransada 

ilk resmi televizyon istasyonu 
bugün açılmışhr. 

vaziyetine geçirilmiş ve istih
saliJ??ize yardım etmişlerdir. 

RGmanyadan gelmek istiyen
lerin ana yurda gelmeleri için 
her tedbir alınmıştır. 

iskan işlerinin iç bakanlığın-

dan ıaihk ve soysal yardım 
bakanlığına geçmesinin kabulü 
üzer;ne sağlık bakanlığı müs
teşarı beraberinde dört müfet
tişle birlikte Trakyaya giderek 
iskan işlerini tanzim ve bütün 

göçmen yerleştirilen köyleri 
teftiş edeceklerdir. 

iskan yt:rlerinde yapılan tec• 
rübelerden sonra cumhurluk 
bu~day tipinin ilerilemesi için 
çiftçilere bu tipten 16 bin kilo 
tohumluk dağıtılmıştır. 

Zecri tPd hi rler 
Krarnamesi neşredildi 

Ankara, 18 ( Özel)- Zecri 
tedbirlerin tatbil<i üzeri•" ha
zırlanan lcararname bugüı 11eş
rediliyor. Zecri tedbirler' .ı '8t
bikatında memleketimizi a:.llaa
dar eden çibetler l~ :? · ::! ı an· ede 
iyzah olunuyor. 

Iranla ticari""\~ 
Muahedes~ 

Ankara, 18 (Özel) - lıran 
hükumeti bir ticaret mua\tedesi 
yapmak için hükfunetimi.1e •Ü

racaat etti. Yeni müzakereluin 
Tahranda yapılması muhtemel· 
dir. 

Münhal saylavlıklara 
namzet gösterilecekler 
Zonguldak sayJavı Celal Sahirin 
vefatı büyük teessür uyandırdı 

Ankara, 18 (Özel) - Boş bulunan saylav namzetlikle.ine 
romancı Hüseyin Rahmi ile lbrahim Tali ve muallim Hat:Mıenin 
gösterilecekleri bildiriliyor. 

Ankara, 18 (Özel) - Zonguldak saylavı şair Celil S*rin 
ölümü derin bir teessür uyandırmıştır. Memleketin kültür uya
tmda önemli çalışmalarda bulunan seçkin şaire büyük .-aze 
töreni yapılacaktır. 

Istanbtıl şampiyonası 
Havanın bozukluğundan Fener

Beşiktaş maçı yapılamadı 
lstanbul, 18 (Özel) - Havanın bozukluğu yüzündan bılııcün 

lik maçları ve bu meyanda merakla beklenen Fenerb~e
Beşiktaş maçı yapılamamıştır. 

K amutayda münakaşa 
. ·-. -· 
Bulgaristandan gelen göçmenler 
Karnutayda münakaşalara yol açtı 

Ankara, 18 ( Telefonla ) -
Kamutayın bugünkü toplantı-

sında iskan kanunu görüşüldü. 
Ve kabul edildi. Görü-

şülürken hararetli münakaşa
lar oldu. Mazhar (Aydın) Bul
garistan'dan gelen göçmenler 

işine temas ederek 011larm 
anayurda gelirken uğrad.kları 
müşkülattan acı bir lisanla 
bahsetmiştir. 

Cümhuriyet hükumeti bu ha
diselere sükunetle mukabele 
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etmek üzere bu işlerin ar-asın
da mukaveleler ve muhabere
ler o'.duğu ve hükumetin artık 
sulhperverliğin fevkine çık
tığım ve Türkiye Cümhu-
riyetinin dahili ve harici siyaseti· 
nin açık bulı.nduğuı•u söylemiş 
ve Bulgaristan dahili11da ka-

.. ............................. mlll ................................... IE . 

MAURiCE CHEV ALiER 
Beraberinde 300 güzel kız ve 
en tanınmış Fransız artist

leri olduğu halde 

lan bizim kanımız ve '-izim 
dilimizle konuşan kardeş-

lerimizin maddi ve mitaevi 
tazyik edildiklerine m.ttali 
olursak oradaki Tirlderiıı 

Paris 18 (Ö.R) - Mareşal 
Badogliyo bu akşam Napoliden 
Eritı eye hareket etmiştir. Ora- . 
da ltalyan ordularının kuman
dasını eline alacaktır. 

FOLi 
BERJER 

insanca yaşamalarını te•ine 
hükumetimiz mecburdur. Ya
pacağımız teşebbusler kafi ıel
mezse müracaat eyliyecejıimiı · 
daha yüksek yerler vardır. 

Bir Türk haksızlığa uğradığı 
va kıt Türk efkarı umumiyesinde 
vukua gelecek hassasiyete, 
Tiirk hükumeti Iakayıd kala
maz diye ilave etmiştir. Ra~ Kassa 

Ordusu tecazUzde 
Paris, 18 (Ö.R) - Ras Kas

sa bütün şimal cephesinde 
harekatı istediği sekilde idare 
serbestisini almış bulunduğu 
cihetle Habeş tecavüzUnün baş
lamaması bekleniyor. Gorabai
Cicika battı Habetlerin elin
de olup grazyani ordusunun 
bu hattı ele geçirmiı bulunduğu .. 

Filmi ile lzmirlileri zevk 
içinde yaşatmaktadır. 

Chevaller'nln en güzel s şarkısı 
Büyük revüler canlı bir aşk mace

rası - En yüksek muvaffakıyet 
A Y.RICA · FOX Türkçe .sözlü dünya haberleri "MIKI" karikatür komik,. 

Seans H · .. 15 17 19 21.15 Cumartesi 13 15 Talebe için tenzilatlı 
saatleri ergun : bilet veriJir. Pazar günleri 11,30 13 te iJive seanslar 

Fiyatlarde değişiklik yoktur. 30 40 150 kuruştur 

Yü <se ~ n1ekteb 
Mezunlar.nın ;ıskerliği 

Anl:ar:ı, 18 (Özel) - Yük· 
sek mekteb mezunlarımn mek· 
tebten çıkınca askerliklerini 
yapmaları, bliylece sık sık mün· 
hallerin önüne geçilmesi d6şü
nülüyordu. Bu işle meşgul eJan 
milsteşarJar komi~yonu ikinci 
toplanbaım varın vaoaf."aktn . 



Bal • 
1 e e dö ÜI 

Kralla mülakatı kabinede yapacağı 
Değişiklikler nıeselesiyle ilgilidir 

Ramsey Mac Donald yerine ~ğlu~u bırakn1ak 
istiyor - Eden çekilecek 

Paris, 18 ( Ô. R ) - lngiliz 
siyasal durumu hakkında Lon
dradan haber alınıyor: 
Başbakan B. Baldvin Che-

1 ırcıl 

kers şatosunda üç gün dinlen
dikten sonra Londraya döne
rek kralla mülakatı lngiliz si
.yasası için son derecede faal 
bir hafta açmıştır. Bu haftanın 
ilk günlerinde başbakanın 

kabinesinde yapacağı deği
şiklikler meselesile karşılaşması 
muhtemeldir. Bir defa Lord 
Şansölye ve eski başbakan B. 
Ramsay Makdonald ile sömürge 
bakanı olan oğlu 11. Macolm 
Makdonaldıa seçimde mağlüp 
olmaları, Sü bakanı Lord Ha
lifoksun siyasal hayattan çekil
meğe karar vererek seçime gir· 
memesi kabinede büyük bir 
boşluk açıyor 

Bunların her üçü de ulusal 
işçi partisinden olduklarından 
kabineden çekilmeleri büyük 
bir önem verilen ve şimdiye 
kadar şekli muhafaza edilen 

hükumetin ulusal birlik mahi-
yetini sarsacaktır. Yeni seçilen 
saylavlardan birisi istifa et
meği teklif etmiştir. Böylece bir 
saylavlık münhal kalacağından 
orada seçilel.i!eceL.tir. Başba

kan B. Ramsey Macdonald 
B. Macdonald Lord Şansölye 

alarak kabinede kalmasını is
temektedir. Fakat B. Ramsey 
Macdonald yerini; çok par:ak 
olarak siyasal hayata girmiş 

olan oğluna bırakmak istemesi 
muhtemeldir. 

Baş amirallık lordu sir Bo!ton 
i'c hava bakanı sir Filip de 
seçi ıne girmemişlerdir. Birin· 
ci~i siyasal meslekten çekile
cektir. lkinci~i böyle bir karar 
vermediği için kıra! tarafından 
Lord tayin edilmek suretiyle 
kabinede kalabilir. Bu, B. Ba!d
vinin karşısındaki • ikinci nok
tadır. 

Nihayet üçüncü nokta B. 
Eden'in durumudur. Dıt bakan 
lığında Sir Samuel Hoare gibi 
bir şahsiyetin bulunması Dış 

bakanı ve uluslar sosyetesine 
memur bakan gibi çifte Dış 
bakani buludurulmasma artık 

lüzum bırakmamaktadır. Mes'
ele B. Eden'e ltalyan - Habeş 
ihtilafı halledildikten sonra iki 
ve belki daha mühim bir port
foy mu verilmesi. yoksa bu 
bakanlığa kendisinin şimdiden 
mi geçirilmesi lizım geldiğini 
tayin etmektir. 

Bazı rivayetler dominyonlar 
bakanı B. Tonasm da siyasa
dan çekileceğini tahmin etmek
tedir. Nihayet B. Baldvinin 
önünde duran diger bir mesele 
de B. Vinston Churchillin ka-

mi? 
b:neye alınmasıdır. B. Cbur
cbill'in hasımları çok ise de 
busene rru!:a' a;-a •r partinin 
birlin;ni kn•,.- ' ve zaferini 

u 

Luı-n 

temin etm~k için çok hizmeti 
geçmiş ve kendisi u'u•al hü
kümetin minnettarlığına hak 
kazanmıştır. 

Londra, 19 (Ö.P) - lskoçya 
sosyalistleri tarım bakanının 

saylav seçıldiği dairede seçimin 
yen;den yapılmasını istemiştir. 

Burada reyler ilk s::yıldığı vakıt 

tarım bakanının yalnız iki rey 
ekseriyeti vardı. Sonra bir daha 
sayılınca bu ekseriyet 149 sayı
sına çıkmıştır. 

Londra, 18 (Ö.R) - Siyasal 
çevenlerde zannedildiğine göre 

hafta içinde Baldvin kabinesin
de bazı değişikliklet olması 

muhtemeldir. M. V.nston Corçile 
deniz işleri bakanlığının veya 
başka önemli bir bakanlığın 

verileceği söyleniyor. 

Bergite erin 
ltalyad~···ı;~J~d·iy~r~·;i~ .... k~;ş;~ına bu 

büyük haksızlığı gösterecek 

tatbi • 
1 

. taşlar dikilecektir 
Roma, 18 ( Ö.R ) - Büyük Bu yıldönümü bizi sonderece çeliklerin en mükemmelidir. 

faşist konseyi evvelce hiç tat- vahim bir devrede buluyor. Roma, 18 (Ö.R) - General 
bik edilmemiş olan bergitelerin Bugün Cenevrede inanılmaz de Bonoya MareşaUığa terfii do-
tatbiki tarihi o'an 18 sonteşrin bir esaretin, ltalyaya karşı in- layısile Mussoliniye şu telgrafı 
büyük bir hacalet ve haksızlık sanlığa uymaz bir ekonomik ve çekmiştir: 
tarihi olarak kabul etmiş, !tal- finansal haçlı seferinin işereti "Hiçbir zaman daha fazla-
yayı boi':mak. sagir düşürmek, verilecektir. Halbuki ltalyanın sını bekliyemezdim. ihtiyar bir 

kk · k asker ve faşist olarak hare-
bayat ha mı ın ar etmek için bütün suçu müstemlekelerini ketimi senin de tanımandan 
bu yola girildiğini bildirmiştir. korumak, hakkına dayanmak, • d mesu um,, 

Faşist konseyi ltalyan ulu- muahedelerin çiğnenmesine razi Mareşal Badogliyo da gene-
sunun disiplin ve sükünetini olmamaktadır. Italyan ulusu ral dö Bono şu telgrafı çek-
takdir etmekte, bergitelere sulh isterse de şeref ve ada-

amansız mukavemet edileceğini !ete dayanan bir barıştır.Duçenin 
bildirerek bütün içsel enerji bergitelre hacaletine karşı mü-
ve maddi kaynakların bu yolda dafaa kararını ltalyan ulusunun 
harekete geleceğini ileri sür- irade ve itaatle kabul etmiştir. 
mekte ve 18 son teşrin günü Şair Danonçio da Şarki 
bütün İtalyan ulusunu 24 Afrikadaki ltalyan muharip-
saat donanma yapmağa da- ler'.ıe bir mesaj göndererek 
vet etmektedir. Bunlarla selamını bildirmiş ve ltalyanın 
belediyelerin karşısına ltalyaya büyük savaşı yalnız başına 
karşı işlenen büyük haksızlığı kazandığını ve ümumi zafere 

1 
gösterecek taşl.~r dikiJ,.cektir. yardım ettiğini söyliyerek şunu 

Roma, 18 (0.R) - ltalyan ilave etmiştir: 
akademisinin yedinci yıldönü· Italya güçlükleri yenecektir. 
mü münasebetila bir söylev ve· Her trafında çelik dökülüyor. 
en akademi ba kanı B. Mo· Bu itaat çeliği, disiplin çeliği 

miştir : 
" Hükümet başkanının em

riyle Şarki Afrika yüksek ko· 
miserliğini almağa geliyorum. 
Kıtalarımızı Makalleye kadar 
sürerek vatan için bunca hiz
metler gören ekselansınıza eski 
silah arkadaşının caııdan sela
mını bildiririm. 

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

Italyan 
Banknotları 
Roma 17 ( Ö. R ) - Dış 

memketlerlerdeki500vel000 Li
retlik ltalyan banknotlarını, ta
rihi neşrinden itibaren 10 gün 
içinde ltalyaya kabul eden bir 

Cephede 
İtalyan tebliğleri 

Roma 18 ( Ö. R ) - 48 nu
maralı Italyan tebliği : 

General Debono bildiriyor: 
Ik nci kolordu hasım gruplarını 
kısçırarak Mainkek ve Takozze 
ilerisine atmıştır. Mayveri mın
takasında diğer bir Habeş 
grupu mağlüp olarak yerde 
ölüler bırakmıştır.Ogadende ka
zanılan arazinin takviye işi 
devam ediyor. Tayyareler uzak 
yakın istikşaflar yapmışlardır. 

Adua 18 (Ö.R.) - E·ki 
(Debra Aban) manastırının ra
hipleri mutavaat ettiler. Her 
yerden uzak olarak kurulan 
bu manastıra Negüsün çok 
itibarı olduğundan bu muta
vaatın önemi vardır. 

Fransa' da 
Finansal durum 
Paris, 18 ( Ö.R ) - Finans 

komisyonu süküt içinde çalış
maktadır. Başbakan geçen salı 
günü öğleden sonra komisyon 
ihtilaflı noktalar üzerinde ge
niş bir münakaşa açmak iste
diğini bildirmiştir. Bu münıkaşa 
perşembe akşamı açılacaktır. 

Sollar delegasyonu çarşamba 
sabahı toplanacak ve öğleden 
sonra radikal sosyalist grubu 
içtima edecektir. Cemiyetler ve 
bilhassa Fa~ist cemiyetleri işinin 
görüşüleceği muhakkaktır. Bu 
mesele gelecek toplantılarda 

finans meselesi üzerinde mües
şir olacak, hükümet bu noktada 
solları tatmin ederse bütçe 
işınde onlar da hükumetle 
uzlaşacaklardır. 

adiseler 
birbirini 

acele olarak 
takih ediyor 

Paris, 18 (Ö.R) - Uzak sal çevrenleri işgal eden noktk 
şarkta hazırlanan vahim badi- şudur: Buııa karşı koyabilecı 
s~lerin Avrupa ile yakın bir mi? Bu pek kabul edılmeıne • 
ilgisi vardır. Vaziyetin orada tedir. 
vahim olduğu gizlenemez. Bir Nankin hükumetini elin~~ 
Japon gemicisine ve sonra Çin tutan Şan Kay Şek pek ıyı 
başkanına karşı vapılan sui- bilir ki böyle bir mukave!°~t 
kastler şimdiki hadiselerin baş- teşebbüsü Nankin hükümetınııı 
!angıcı olmuş ve Japonyaya ve kendisinin kudret ve nüfu• 
Çin üzerindeki el koymuşlu- zunu bir mesele olarak ortaya 
ğunu genişletmek vesilesini çıkaracaktır. 
vermiştir. Fakat bu meselede devletle· 

Süel unsurların hakim oldu- rin de söylenecek sözleri var· 
ğu Japon hükümeti geçen dır. ilk önce Amerika ile Rusya· 
asır sonunda başbakan Tana- nın sonralngiltere ile Fransanııı 
ka tarafından hazırlanan planı Tokyo ile Moskova arsıncl? 
tatbik etmektedir. Plan Çinin ne noktaya kadar itilaf vardır . 
birbiri ardınca hamlelerle zap- Bun cevap vermek güçtü~. lkı 
tını göz önünde bulundurmak- memleketin münasebetlerı soıı 
tadır. yıllarda hazan samimi, bazali 

Mançu - Kuvdo bu plan tam cok gerkin olmuştur. Moskova 
muvaffakiyet kazanmış Japon- Japon teşebbüsüne aksülame~~o 
ya orasını kendi idaresi altın- bulunursa vaziyet kendini gos· 
da gürbüz ve tam idareli, terecektir. 
Japon .mallarına iyi müşteri bir Amerika ise, iç durumu dı; 
memleket haline sokmuştur. layısiyle, , bu işde sadeçe bıt 

Şimdi Çin duvarının ötesin- görücü rol"nden ileri gidem~ı· 
de, merkezi Pekin olan Kuzey Yoksa, iş tahmin e yled.Hderııı; 
çinde aynı siyasayı tatbik et- den çok başka şekil alacak" 
mek istiyor, Japonya Çinin bütün Pasifik barış tehlikeY0 

şimalini, muhtariyet ilin ede- düşecektir. . 
rek kendine bağlıyaçaktır. Fa- Nihayet Tiyen _ Çinden bıl· 
kat otoriteyi böylece eline al- dirildiğine göre Mançu - Kut~ 
ması bütün :uzak şarkı ilgilen- hükümeti seferberlik ilan e 
dirir. Acaba Nankin hükümeti miştir. Şu halde hadiseler ~ce; 
Çini veniden böldürecek mi- le olarak birbirini takip ed~y~t 
dir?. Çin hükümeti Japonların ve Avrupadaki karışık vazıY_k 
Çine bu yem hululini şüphesiz uzak şarkta Japonlara b~yu 
kabul etmiyecektir. Fakat siya- bir manavra serbestisi verıyor• 

Süriyede Fransızlar 
Aleyhinde bir suikasd 
Kudüs, 18 (A.A) - Beyruttan bildirildiğine göre, Fraıısı~ 

emniyet polisi Süriye ve Lübnanı yabancılar elinden kurtarında 
istiyen gizli bir cemiyeti meydana çıkarmıştır. Araların jf 
avukatlar, profesörler bulunan 37 kişi tevkif edilmiştir. Tev~ 
edilenler arasında Lübnan polisi yüksek memurlarından biri 

0 

bulunmaktadır. 

geliyor 
ikinci Yorgi Italyada bulunuyor 

Yunan Kralı 

Yunan filosu Brendiziye gitti 
Atina, 18 (Ö:Il)- Önce ha

zııfanan programa tevfikan Elli 
kruvazörü ile Hydra ve Psara 
destroyerlerı bugün Brendiziye 
hareket ettiler. Yunan filosu 
çarşamba günü Brendizide bu
lunacaktır. Kral ikinci Yorgi 
veliaht ve kızları ile maiyeti 
22 ikinci teşrin cuma günil 
HeUiye bineceklerdir. Üç say
lavdan mürekkep bir heyet 

•talyaya hareket etmiştir. Bu 
heyet Kral Konstantinin 
kabrine çelenkler koyduk
tan sonra krala mülaki ola
caktır. Bir Yunan bava 
filosu Yunan filosunun Yunan 
sularına girmesını Korfu'da 
bekliyecek, sonra HeUi kuru
vazörünü Falem'a kadar takib 

Pekinin 

d kt. P t 't bekliyeıı 
• . , . 0 • _··. e ece ır. a ras a ti I· 

· diğer iki uçak filosu da e 

l 
~-' 

./ 

Yu11a11 kretı yorgi 

başı 

liyi selimlıyacaktır. I 
Yupan ordusu zabitle~i K~j1: 

altından ve murassa bır d 
hediye etmek için aralarıu ; 
iane toplamağa başlamışlardı ' 

Roma, 18 ( Ö.R ) - Yuoıı: 
Kralı ikinci Yorgi ltab;Jrt 
gelmiştir. Burada ancak 0 

gün kalacaktır. 
11 

Roma, 18 (Ö.R) - Yuo:ı• 
Kralı il Yorgi Floransaya g. 

· v·11 s · ıni.tır· mış ve ı a pastaya ın .'de 
Kral burada Rus kilisesı( 5• 
gömülü olanı babas Kral . 0i0 
tantın ve annesi kraliçe So~ı~ir• 
mezarlarını ziyaret etmıŞ di· 
Yunan Prensesi Helen keli 
sine refakat etmiştir. 

beida 
Ya Nankinle ilgisini kesecek ya 
Japon ilerlemesine boyun eğecek 

Tokyo, 18 ( Ö.R) - Gaze- Ajansı bildiriyor: Pekin otori- karmışlardır. l· 
telerin razdıklarına göre kuzey teleri iki noktadan birini tercih Şankayın yerli Çinli '!1a~i~e 
Çin üzerinde duruma hakim etmek zoru karşısında bulu- lesi olan Şupeu'dan şıın 

11
• 

olan generallerden general Şang nuyorlar: Ya kuzey Çınin kadar yüz bin kişi Japon ~ır· 
Şung ve Sonse - Uvan bugün Nankin hükumeti ile ilgilerini rekatından korkarak kaçınış ıı 
bir tcplantı yaparak gümüşün kesmek, yahud Japon ordusu- Tokyo 18 (Ö.R.) - . JaP:ir 
millileştirilmesi kararına itiraz nun Çin topraklarında yürü- dış bakanlıg" mda mühııD ,,.. 

k Ş 
. ,.ı. 

edece ve imali Çindeki beş mesine boyun eğmek. yeri olan bir zat denıiştır 
1
,. 

eyaietin ekonomik ve finansal Tien-Çin 18 (Ö.R) - Şing- Asya ulusunun İngiltereb. 1 
istiklalini ilan edeceklerdir. Bu Kiang eyaletinde çiftlik sahip- rafından tismanarı olanebe ~ıP 
beş eyalet bir federasyon ha- !eri ayaklanarak şehrin idare- yer Çindir. Uzak doğu '

0 

!inde birleşece~Ierdir. sini ellerine a l mışlardır. Bunlar logilizlerin indeki nufuı 
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Tarım satış 
Kooperatifleri, 

ve kredil Elli iki devlet 

Kamutayda kabul 

birlikleri!Dün geceden itibaren İtalya ile eko-
1 

edilen bu 
1 
nÖmik ve finansal ilgilerini kestiler 

önemli kanunları neşrediyoruz: 
-7-

Tarım kredi kooperatifi he
nüz kurulmamış yerlerde, bu 
Paralar, orada kooperatif ku
rulvncaya kadar Ekonomi Ba
kanlığı emrine Ziraat Banka
sına yatırılır. 

Madde 31 - (Ziraat kredi 
kooperatifleri) ıçın 5-6-1929 
tarih ve 1470 sayılı kanun kal
dınlmıştır. 

BiRiNCi MUVAKKAT 
NADDE 

1 ) 1470 sayılı kanun hü
kümlerine göre kurulmuş bu
lunan buçsuz veya buçlu soravlı 
(Zirai kredi kooperatifleri) ay
rıca kurulmak usullerine uyul
ıııağa lüzum kalmadan bu 
kanuna göre kurulmuş sayılır. 
Şu kadar ki, bu kanunun hük
münün yürümeğe başlamasın

dan en çok altı ay içinde 
bütün işlerini bu kanun hüküm
lerine uyduracaklardır. Bu halde 
kooperatif ortaklarının ortak
lık payları ve taksitleri bu 
kanuna göre saplanır ve alınır. 

Bu bölekte yazılı hükümlere 
göre durumlarını uydurmıyan 

kooperatiflerin Ziraat banka
sına olan borçları muaccel olur 
ve bunlar hemen tasfiye edilir. 

2 ) 1470 sayılı kanuna göre 
kurulmuş olan kooperatifler
den işlerini bu kanunun hü
kümlerine göre uyduranların 
ortakları yetiştirdikleri ürünleri 
~atmak üzere bulundukları 

bölgelerde kurulacnk satış koo
heratiflerine en çok üç ay 
içinde girmek yükümündedirler 

Bu zaman içinde satış koo
peratifine girmiyen ortaklar bu
lundukların tarım kredi koope· 
ratiflerinden de çıkarılırlar. 

Ba gibilerin kapitalleri ve· 
ya yatırmış oldukları pa
ralar borçları ile karşılaıtı
rılır, alacakları çıkarsa ken
dilerine ödenir.Borçlu kalırlarsa 

borçlar günü gel:nce alınır. 
3) Bu kanun hükümlerine uy· 

gun zirai kredi kooperatiflerin· 
de birinci maddede yazılı şart
ların dışında kalan ortaklar 
varsa bunlar ortaklıktan çıkarı
lır ve alacak ve başka hakları 
vı.rsa yukarıki iki sayılı bölekte 
yazılı hüküm taptanır. 

4) Tarım kredi kooperatifle
rinin bölgesinde olup Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş bulu
nan kredi sosyeteleri bu kanu
na uymak isterlerse tarım kredi 
kooperatiflerile birleşebilirler. 

5 - 1470 Sayılı kanunla ku
rulmuş olupta bu kanunun hü· 
kümlerine uyan tarım kredi koo
peratiflerinin 1934 yılı bliinçola
rına göre ortaklardan alacaklari
le bu kooperatiflerin Ziraat ban
kasına olan borçları ciranta ve 
aval gibi ilgililerin soravları 

sürmek şartile beş yıl müddet 
le ve eşit bölülerle ödenmek 
üzere sonratılır. 

Bu kanunda yazılı özürler dı· 
şında bu bölüleri ödelinde ver
miyen borçluların geri kalan 
borçların tümü birden alınır. 

ikinci muvakkat madde -
Tarım kredi kooperatiflerinin 
ortaklarında olan her türlü ala· 
caklarının alınması işlerinde bu 
kanunun hükmü yürüdüğü gün 
den başlıyarak en çok beş yıl 
sürmek ve hapis hükmü müs
tesna olmak şartiyle tahsili em
val kanunu tatbik olunur. Ala
caklar için tarım kredi koope· 
ratilerile bu kanundaki usullere 
göre istemek hakkı olan ziraat 
bankasına baş vurmaları, tah· 
sil komisyonlarınca üç gün için
de bir karara bağlanır. 

Madde 32 - Bu kanun ya
yım tarihinden muteberdir. 

Madde 33 - Bu kanunun hü
kllmlerini icra Vekilleri Heyeti 
yerine getirir. 

Almanyada son hafta 

Piyasa durumu 

Berlin Türk Tıcaretodasından gelen 
Raporda verilen malumat 

Almanya Türk ticaret oda

sından son hafta piyasa duru

ınu hakkında şehrimizdeki 

alakadarlara bir rapor gelmiş

tir, Bunda deniliyor ki: 
- Bu hafta içinde işler nor

ınal bir surette ilerlemiştir. 

Çok önemli muameleler yapıl
mamasına rağmen üzüm, incir, 
fındık ve benzeri ürünlerimi-zin 

piyasalarında bir hafta önceye 
karşı memnuniyete değer bir 
kuvvetlilik görülmüş ve fiat
larda da mühim denecek yük
seklikler olmuştur. 

ldhalat müsaadelerinin çıka
rılmasında da söylenmeğe değer 
güçlükler olmamıştır. 

Rapor haftası içinde Alman
ya ile Iran arasında Berlinde 
bir mukavele imza edilmiştir. 
Bu mukavele bir yandan iki 
ülke arasındaki ticareti, öte 
Yandan da mal tutarlarının 
ödenmesi hususlarını tanzim 
etmektedir. 
Buna göre Almanya ile Iran 
arasında bir klering esası ku
rulmuştur. Yine bu hafta içinde 
Almanya ile Macaristan ara• 
sında bir anlaşma yapımıştır. 

Bu mukavelenin iki memleket 
ticareti bir kat 

anlaıılmak-

tadır. 

Alman hükümetinin bu ara
lık yapmağa muvaffak oldu
ğu yeni anlaşmalar yeni re
jimle başlıyan ve güney do

gu ülkelerine tercih edilmiş 
olan tecim siyasası alanında 

atılmış iki mühim adım sayıla
bilir. 

Kuru üzüm : Yüz kilosu ve 

sif Hamburg hesabile 7 numara 
11,5 lira, 8 numara 12,5 lira, 

9 numara 13 lira, 10 numara 
16,5 lira ve 11 numara 19,S 
buçuk liradır. 

incir: Bir hafta önceye na
zaran incir piyasaJı kuvvetlen

miştir. Hafta içinde Hamburga 

varmış olan ekserisi Cenevin 
naturel incir partileri yüz kilo 
başına orta hesap 23 Marka 
sahlmıştır. Ancak lzmir ihra
catçıları hafta içinde fiatleri 
biraz daha yükseltmişlerdir. 

şöyleki kilosu 68-70 tanelik 
ekserisi Cenevin lzmir incirleri 
yüz kilo başına yalnız Hamburg 
geçen hafta 11,-12 liraya tek
lif olunurken bu hafta en aşağı 
12 lira istenmiştir. 

Fiyatların biraz daha yüksel· 
mesi ihtimal dahilinde görül
mektedir. Çünkü Izmirdeki in
cir stokları pek azalmıştır. 

- Başlara/ı 1 11Ci say/ada -
iT ALYA YA KARŞI AÇILAN 

YENi DURUM 
Buna göre. ltalya için bu 

günden itibaren açılan yeni 
durum aşağıdaki gibi hulasa 
edilebilir: 

l - ltalya, uluslar sosyete
sine girmiş bulunan devletler

den silah, mühimmat ve harp 
malzemesi almamağa devam 

edecek, Habeşistan ise bunları 
gücü yettiği nisbette tedarik 
edebilecektir. 

Yalnız uluslar sosyetesine 
dahil olmıyan bitaraf devletler 

bu ambargo te:lbirini ltalyaya 
karşı olduğu gibi Habeşistana 

karşı da tatbik etmekte ve bu 
itibar ile birleşik Amerika dev
letlerinin açtığı çığıra katıl

maktadırlar. 

2 - Finansal tedbirler dün 
gece yarısından itibaren tatbik 

mevkine girmiştir. F ekat filen 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığı 
gergin bir şekil aldığı dakika
danberi bu tedbirler zaten tat
bik mevkiinde idi. 

Buna göre, 52 devlet ltalyan 
hükumetine, ltalyan kollektivi
telerine ( cemaatlarına ) veya 
fertlerine hiç bir kredi açma
mağı taahhüt etmektedirler. 
Yalnız kızıl haç gibi hayır ce
miyetleri bu finansal boykotaj
dan müstesnadır. 
KLERING MUKAVELELERİ 
Klerlnğ n ukavelelerl 

de bu hükmün şumuıu 
içine girmektedir. Yani 
berglteleriil tatbikini 
yüklenen her devlet, 
dün geceden itibaren 
italyaya yapllan ihracat 
karşılığı olarak ancak 
ıtalyadan mübayeat yap
mağa yarı)•an liret depo
zltolarının kabulünü me
netmeğe mecbur idiler. 

iT AL YAN iHRACATI 
YASAK 

3 - ltalyanın uluslar sosye
tesine girmiş olan bütün mem
leketlere bütün ihracatını ya
sak eden üçüncü bergite de dün 
gece yarısından sonra fiili olmuş
tur. Bundan maksad ltalyanın 

diğer memleketlere mal sata
rak savaşı uzatmağa yarıyacak 
kaynakları eline geçirememe
sidir. Bir nevi ekonomik boy
kotaj olan bu tedb ri 52 dev
let tatbik etmektedir. Yalnız 
lsviçre ihtiraz kayıtları ileri 
sürmüştür. Avusturya, Maca
ristan, Arnavutluk ve Almanya 
tedbiri tatbik etmemektedirler. 
Bu yarığı kapatmak maksadile, 
lngiltere Kollechirteye aykırı bir 
durum takınan memleketlerden 
lngilteteye ihraç edilecek mallar 
için ihracat markası ( menşe 
şehadetnamesi ) istemektedir. 

4 - Nihayet ltalya, savaşı 
uzatmak için işine yarıyabile

cek bir takım ilk maddeleri 
uluslar sosyetesi ü vesi olan 
memleketlerden alamıyacaktır. 

Uzun olan bu listeye otomobil 
ve kamyonlardan tutunuz da 
develere kadar bütün nakliye 
vasıtaları da dahildir. 

PETROL VE KÖMÜR 
YASACI 

Bununla beraber, yeni bir 
karar verilinceye degin, ltal
yaya petrol, maden köınürü 
gibi maddeler ihraç edilebile
cektir. Çünki Amerika ve Al
manya gibi uluslar sosyetesi 
üyeleri olmıyan memleketler 
böyle bir yasa karşısında ulus
lar sosyetesi üyeleri yerine yi
ne ltalyaya bu maddeleri ve
rebilirler. Ancak bu ihracatın 
yasak edilmesi tehdidi de 
Italyanın başı üzerine asılıdır. 

Şuna. da dikkat etmek ge
rektir ki Amerikacumur ba~

kaoı 8. Roosvelet Aınerikadan 
ltalyaya petrol ihraç edilme-

mesini tavsiye etmekten geri 
kalmıyor. 

DAHA ŞiDDETLi TEDBiR 
LER DE ALINACAK MI? 

Brtrgllelerln tatbik 
mevkilne glrmesile yeni 
durum ne olacaktır? Son 
saatta yUkenlerden sıy
rılacak devletler çıka· 
cak mı? ltalyanın bergl
telere kar'ı mülekabll 
taarruzu daha ,ıddetll 
yeni bergltelere va ce
za tedblrlerlne ne dere
ceye kadar müessir oıa
caktır? Bunları yakın 

bir atide göreceğiz. 
Şurasını habrlatmak gerektir 

ki hadiseleri gözönünde tutmak 
için her tedbir önceden alın

mıştır. Uluslar sosyetesi kon
seyi ve kurulu heran toplan
mağa çağırabilir. Diğer ta 
raftan Koordinasyon tanzim ve 
telif komitesi başkanı B. de 
Vasconsellos da arkadaşlarını 
beran toplantıya çağırabilir : 

Bununla beraber Fransız si
yasal çevrenlerı, arsıulusal ku
rulların yakın bir toplantısı 
halinde, bunun ltalyaya karşı 

daha ağır yeni tedbirler almak 
için değil, bilakis elde edilmesi 
için çalışılan barışçil bir çöz· 
geyi tasdik etmek için olaca
ğını ummaktadırlar. 

iT ALYA T AZYIKI 
KUTLULIYORMUŞ 

Roma 18 (Ö.R) - ltalyaya 
karşı bergitelerin tathik mev
kiine girdiği bugünkü 18 son 
Teşrin tarihi bütün ltalyada bir 
bayram manzarasına yer ver
miştir. Bütün ltalya baştan başa 
donanmıştır. Romada ulusal 
renkleri çekmiş olmıyan tek bir 
ev, tek bir dükkan yoktur. Bu 
bayram buyük faşist kurulu 
tarafından kararlaştırılmış ve 
her Uray kurağının önüne 18 
son Teşrin tarihi taşıyan bir 
taş dikilmesine de karar veril
miştir. 

INGILIZ GAZETELERi 
NE DİYORLAR 

Londra 18 (A.A) - Gazete
ierin bir çoğu baş yazılarında 

İtalyaya karşı zecri tedbirlerin 
tatbika başlandığı bugünkü ta
rihin özel ehemmiyetini kay
detmektedirler. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
Milletler cemiyeti vasıtasile 

kollektif emniyetin kıymeti 

tedbirlerin muvaffakıyet veya 
muvaffakıyetsizliğe uğramasile 

anlaşılacaktı. 

Financialnovs ise şöyle diyor: 
Oldukça uzun bir müddet 

devam etmesi şartiyle zecri 

tedbirlerin nihai muveffakıye· 
tinden şüphe edilemez. Fakat 
geçen her ay zecri tedbirleri 
tatbik eden memleketler ara
sındaki anlaşmazlıkları fazla
laştıracaktır. Alınan tedbirler
den en ziyade balkan devlet
lerinin zarar göreceği sanıl
maktadır. Bundan dolayı mil· 
Jetler cemiyetinin derhal eko
nomik alanda mukabil yardım 
için tedbirler alması lazımdır. 

Ankara, 18 (u. R.)- Cenev
rede uluslar sosyetesi tarafın

dan kararlaştırılan zecri ted
birler tatbik mevkiine girmiş

tir. Hükümetimizce de zecri 
tedbirlerin tatbikine bugün 
(dün) başlanacağına dair olan 
dekreler bugünkü resmi gaze
tede intişar etmiştir. 

Fuhuşla 
Mücadele 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalı klarla mücadele 
komisyonu bugün Sıhhat direk
törü bay Cevdet Saracoğlunun 
başkanlığında toplanacaktır. 

PARDAYANLAR 
J 

- 38 - YAZAN : Mişel Zevak~ 

Deminden söylemiş olduğunuz lafı 
kime hitab etmiş olduğunuzu 

bilmiş olsaydınız 
D.~er biri : 
- Ya gece? 
- Gecede hırsızlardan ... 
Dük Danjo haykırdı : 
- Artık çok oluyorsun he

rif defol... 
Pardayan sessiz bir tavırla : 

- Baylar! uşağınıza söyle
yin aklını başına toplasın şimdi 
burada parçalarım ha ... 

- Sefil herif! 
Diyerek jantiyomlar kılınçla

rını çekip Pardayanın üzerine 
yürüdüler. Şövalye de kılıncını 
çekti. Morever bir laf söyle
meksizin ileri atılmıştı. 

Paradiyanın elindeki Jibole 
havada bir kerre dolaştı. Mo
reverin suratına çelik bir kır
baç gibi çarptı. Hüthiş bir sıy
rıntı zavallının yüzünü kana 
boyadı. Pardayan kılıncını sı

per alarak: 
- Madam ki şimdi ölmesini 

istiyorsunuz ben de muvafakat 
ederim. Fakat babamın sözle
rine de karşı geldiğim ıçın 
meyusum ... 

Sözlerini söyledi, 
Bu sefer hücum eden Mo

jiron oldu ise de zavallının sağ 
kolu yaralandı. Kılıncı elinden 
düştü ve geri çekildi. Bunu 
görünce diğer bir arkadaşı şö
valyenin üzerine atılıverdi. He
men Dükdanjo: 

- Durl Geri çekil seni 
Diye bağırdı. Dük, kılıncını 

indirip ucunu çizmesinin bur
nuna dayayan Pardayana silah
siz olarak yaklaşb: 

- Bay sizin iyi bir şovalye 
olduğunuzu görüyorum! 

Dedi. Pardayan yere kadar 
eğildi. Fakat gözlerini bir sa
niye bile Dükün arkasında du
ran Jantiyomlardan ayırmıyordu. 
Dük tekrar: 

- Deminden söylemiş oldu
ğunuz lafı kime hitap etmiş 

olduğunuzu bilmiş olsaydınız 
çok mahcup olurdunuz. 

- Bay sizin şu nezaketiniz 
beni utandırdı. Bir Jantiyom 
ne kadar münasebetsizlik etse 
bile ona uşak diye hitap etmek 
pek büyük saygısızlıktır. Affı
nızı dilerim. 

Dük bu sözlerden müteessir 
oldu. Sarardı. Lakin daha ileri 
varmamaf' a karar verdi: 

- Tarziyeniz.i kabul ediyo
rum. işte şimdi birbirimizle 
erkekçe konuşabiliriz, 

- Oh ne ila! Bunu niçin 
evvelce söylemediniz. Burada 
ne gibi işiniz var. 

- Muhabbete dair ... 
- Tamam ben de bunun 

farkında idim. 
- Artık bize karıı gelmek-

te vaz geçiyorsunuz değil mi? 
Pardayan sükünetle : 
- Hayır ••• 
Cevabını verdi. 
- A ... ! Aklınızı başmıza 

toplayınız bay. Kralı sabırsız 

derler amma biraderi ondan 
daha sabırsızdır. 

Dük bu sözleri söylerken 
biraz diklendi, zira Pardayan
dan boyca kısa idi. 

Şövalye de Dük Danjonun 
kendini anlatmak istediğini 
fark edememiş gibi göründü. 

- Bay bu sözlerle beni son 
derece kırıyorsunuz, bu hususta 
daha ziyade ısrar etmemenizi 
temenni ederim. 

Dük sapsarı kesildi. Kudur
muşcasına .saldırmak üzere eli'li 
kaldırdı. LAkin Pardayanın kı

lıncının ucu boğazıııa dokundu. 
Arkada duran üç arkadaşı ba-

ğırarak hemen Dükü tutup 
şiddetle geri çektiler. 

- Hücum edelim. 
- Hayır şimdilik dursun. 

Bu serseri ile patırdı çıkarıb 
kendimi tehlikeye düşüremem. 
Kılıçları kınına koyunuz ... 

'"'~di, sol elini kapıya dayı
yara!C kılıcile hareketsiz duran 
Pardayana: 

- Tekrar görüşürüz. Ya

kında haberleri duyarsınız. 

- Haberlerinizın iyi olma
sını dilerim. 

Bir saniye sonra bu dört 

kişi hepbirden gözden kay
boldular. Şövalye kılıcı elinde 

olduğu halae etrafını dinledi. 
Bir saatten fazla bekledi. Düş

manlarının dönmesini istiyordu. 
Şövalye bu gece artık ye

ni bir şey olmıyacağını kesdir

dikten sonra Deviniyer pansi
yona döndü. 

Pardayan yapmış olduğu işe 
çok pişman oldu. Dük Danjo
yu tamamıyle tanımıştı. Şimdi 
öfkesi geçdiğinden yaptığının 

pek ağır oldüğunu anladı. ken
di kendine: 

- Hakaret pek ağırdı. Keş
ke böyle bir şey yapacağıma 

Allah canımı alaydı Eğer beniele 
verirse öldüğüm gündürVay canı 
na kalbimde hiç bir saygı da 
yok mu idi? Hay laşeni monfo 
kon köpekleri parçalasın. 

Nihayet mutat olduğu üzere 
omuzlarını silkti. Kaygusuz
lukla : 

- Adam sende şarap bir 
kere kadehe kondu. Artık 

onu içmekten başka bir çare 
yoktur. İlerisini sonra düşü
nürüz. 

Demekfe avunmağa başladı. 
Kendi kendine : 

-Bu jantiyomlardan birisine 
haddini bildirdim. ikincisine de 

ders verdim Düello ıçın 

çağırdıkları yere gitmiye-

cegım aldırayım da dük 
Danjonun sakladığı jandarma

ların eline mı düşeyim. Sonra 
da Bastil hspishanesine tıkıla

yım. Bunlar işime gelmez. 
Dedi. Ve yatağına girdi. 

Sokakta Hanri Dömonmoransi 
gizlendiği yerden gözü önünde 
olup bitenleri heyecanla takip 
etti. Dük Danjo ile arkaşları

nın uğradığı muameleyi ve Par
dayanın Deviniye pansyona gir
diğini gördü. 

Gerçe Mareşal Hanri dö 
Monmoransı bir gece uğradığı 
felaketten kurtaran Pardayanı 
tanımamıştı. ve ismini de unut
muştu. 

Bu durum karşısında şaşa· 

ladı. Ayak sesleri tamamile 
kesildikten sonra giz'endiği 
saçağın altından çıktı kapalı 

dükkanların önünden ve Dük 
Danjonun girmek istediği evin 
öniinde durdu ve kendi ken· 
dine bir takım sorgular sor· 
mağa başladı: 

- Bu Jan kimdir ? Luiz 
kimdir? Benim aradığım olma
sın ... Belki de isim benzerliği· 
dir. Acaba Jan Dö Piyen mi? 
Bunu mutlaka öğrenmeliyim. 
Hayır.. Öğreninceye kadar 
burada duracağım. 

Evin etrafını tetkik ediyor
du. Zihninden karma karışık 
fikirler geçti. 

Gece bu suretle geçerak 
güneş doğdu. Yavaş yavaş 

dükkanlar açılmağa başladı. , 
-Sonu Var -
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abeş ha ya-
Ha • 

1 
• • 
ıncı ın safhası Ras a tecavüz eçti 

ta ya i eri har 
Takaze nehri arası 

a ile ~--ıı:ımm--;;ıı:;:m--------------~-=--~:tımıı------

de durmuştur 
l tal yan ko !arından Lorenzi kolu geri-
ledi. Ras Desta ordusu sır olmuştur 

Roma, 17 (A.A) - Eritre 
ve Somalide bulunan ana vatan 
askerleri ile yerli askerlerin 
mikdarı 31 O bin kişi tahmin 
edilmektedir. Bu Italyan sübay-
ları tarafından kadroya sokul
muş başıbozuk yerli kıtaları da 
ilave etmek gerekdir. Bu kıt
alar şimdi Şetit cephesini tut
.maktadırlar. 

Roma 17 ( A.A ) - Italyan 
ve Habeş kıtaları arasında ilk 
bir ciddiğ çarpışmanın vukuu 
beklendiği şu sırada Mareşal 
Badoglionun heyeti seferiye 
başkumandanlığma tayini mü- 1 

cadelenin ikinci safhasının baş
langıcmı göstermektedir. 

Adis-Ababa, 17 ( A.A ) -
Jukan ismindeki zenci pilot 
uçman ki siyah kartal ünvanını 
kazanmıştır. Habeş ordusundan 
istifa etmiştir. Zannolunduğuna 

12 ltalyan tankı çamura saplanmıştır· 

/şgal edilen yerlerde teslım oiall kiuse paaazlatı 

leri ltalyan hatlarının geri- bitmiştir: Buraya mensup 
sinde çete barbı yapmakta· tayyarelar her gün Habeş top• 
tad:r. Bu hareketler Italyan- raklarında uçuşlar yapmakta-
larda oldukça zayiat vermekte dırlar. 
ve ltalyanların serbestcc ;• ..... i. Somali cephesinde Fafan 

nehrinin her iki sahili boyunca 
ltalyanlarm ileri hareketleri te· 
rnldd etmektedir. 

Tay yareler lta!yan kollarile 
beraber ilerlemekte ve her 
gün Sassabaneh ve Dassa
buru bombardıman etmekte
dirler. Cuma günü Dasabura 
60 bomba atılmıştır. 

Harrar, 17 ( A.A ) - Çok 
şidetli yağmurlar dolayısile 12 
Itnlyan tankı çamura saplan
mışbr. lstima ltalyan kıtaatı 

arasmdn tahribat yapmakta
dır. Habeş müd foasını şimdi-
lik ancak h va bombardıman

ları tehdit etmektedir. 

Mütareke 
PARIS 16 (Ö. R) 

Pötit Jurnal gazetesi 
Direduadan aldığı bir 
habere atfen Negüsün 
buraya geldiğini, bu
rada ltaJyanın eski 
Adis - Ababa elçisıyle 
bir mütareke aktmı 
görüştüğünü yazmış 
ise de bu hnbcr Adis

Adis - Ahabada tekzip ediliyor 

Ababadan baştanbaşa Habc~ Lo11dra elçisi11ill iki oğlu uça/darında 
uydurma olduğu bildirilerek 'f'B• kişilik ordunun harekatı etra-
lanlanmıştır. fmda esrarlı bir sessizlik mu-

Yine ayni haberlere göre hafaza ediliyor. Bununla bera-
ltalyanlar Harrarı nçaklarıyia her bu ordunun Kenya lngiliz 
bombardıman ederek şehirde kolonisi boyunca ilerliyerek 
panik uyandırmak istiyorlar. Doloyu geçtiği, şimdi İtalyan 
ltalyanlar Harrarda kızılhaç işa- Somalisinde Mustahil üzerine 
retinin ıuiistimal edildiğini id- yürümekte olduğu kuvvetle söy-
dia etmekte iseler de Fransız • )eniyor.Bu ileri hareketinin he-
lsveç • Amerikan ve Mısır has-· defi Sassebeneke kadar uzanan 

ltalyan Somali ordusunu arka· 
tanelerinden başka hiç bir bi- sından vurmakhr. Söylenenlere 
nada kızılhaç işareti yoktur. bakılırsa .,as Desta Kenyadan 

Mamafih Italyan uçaklarının önemli miktarda cephane ve 
Harrarı bombardıman etmeleri makineli tüfenk te almışbr. 
ihtimali daha şimdiden Avru- Maamafib Habeş tebliğlerinde 
palılar mehafilinde endişe uyan- Ras Destanın ordusu hakkında 
dırmıştır. gizlilik devam etmektedir. 

Y ABANCl GAZETELER Öte yandan Habeşler Cici-
y ASAK kadaki mevkilerini çok tahkim 

Roma 16 ( P. R ) - ltalya etmişlerdir. ltalyanlarla burada 
hükumeti ltalyaya bilumum bir muharebeyi kabul etmek 
Fransız ve lngiliz gazetelerinin niyetindedirler. 
girmesini yasak etmiştir. Fran- AZBI HARBi 
sız elçisi M. De Şambrön Fran- Asmara1 17 (A.A.}- Havas 
sız gazeteleri hakkındaki kn- ajansının Tiğre cephesindeki 
rarın kaldınlması içi:ı bir te- avtarından : " Azbi'de vukua 
şebbüste bulunmuştur. gelen muharebede, 1895 mu: 

RAS DEST A ORDUSU harebesi dolayısile İtalyanlann 
Harrar 15 ( H.R ) - Ras kendisini serbest bırakmış ol-

Desı a kumandasındaki 80 bin duklan Ras Sebatın oğlu Ras 

Böyle ftplak hO!p ediyorlar 
Kassa Sebatın kıtaahnın teca
vüzü üzerine vukua gelmiıtir. 

• 
Ras Kassanın askerleri sol 
cenaha Mariotti koluna karşı 
taarruza girişmekle işe başla· 
mışlardır. Lorenzini kolu ise 
bu sırada daha ziyade solda 
bulunuyordu. Habeşlerin iıgal 
etmekte oldukları mevzi daha 
kuvvetli idi. 

Vu/i askerler yiirüyu~ır 

göre bu istifa bir ücret mese- ye doğru yürümelerine mani 
lesinden ileri gelmiştir. olmaktadır. Habeş müfrezeleri 

Napoli, 17 (A.A) - Mareşal ltalyan erzak kollarına ekseriya 

Salı gününden beri ltalyan 
uçakları hergün Dagabur'u 
bombardıman etmekte ise de 
ender telefat verdirmektedir. 
Hava bombardımanlarından 

.................. ~(' S'""S'öDteŞriD"'"'t&rihi""""'"""" 
Badoglio 2000 işçi nakletmekte gece karanlığından istifade ede 
olan Sanio vapuru ile Afrika- rek hüc:ım etmekte ve ele 

yaralanan asker geriye gön
derilmektedir. Yeni kuvvetler 
Harrar cephesini takviye eyle
mektedir. 

Bund;~···~·~~;~···h~;·ı;~;;~~··x;~~~lusal 
ya hareket etmiştir. geçirdiklerini Habeş kıtalarına 

Adis-Ababa, 17 (A.A) - getirmektedirler. Takazza neh-
Tigre cephesinde ltalyanların ri henüz hiç bir noktadan ltal-
ileri hareketi MakaUe ile Ta- yanlar tarafından geçilmemiştir. 

ltalyanlar, ~eriye gönderilen 
yaralıları da bombardıman et
mektedirler. ltalyan uçakları 
dün Cicika yakınında bir köye 

makanizmayı harekete getirecektir 
de bomba atmışlardır. 

kazze arasındaki bölgede Alagerodaki ltalyan tayya-
durmuştur. Habeş müfreze- re karargahının yapılması ·Fr······ns·a·aa···parti .. kongr·eıerı·· 

-
DemokYat birliği başkanı Flinden 
Partisinin başlıca istemlerini anlattı 

Parıs 18 (Ö.R) Bugün şey hiçte zannedilemez. Çünkü 
bergitelerin tatbiki münasebe- seçim mücadelesinin ateşi için-
tile "Petit Provençal,, gazetesi de lngiliz hükümeti Cenevre• 
soruyor : de alınan kararlara sosyalist-

Şimdi durum ne olacak ? ler dereçesinde taraftar oldu· 
Her halde kötü birşey olması ğunu bildirdi ve seçmenlere 
beklenemez. ltaJya ergeç ber- karşı böylece giriştiği teahhüt-
gitelere boyun eğecektir. Fakat ten artık geri dönemez. 
Almanya, Amerika ve Japonya 18 Sonteşrin arsıulusal ilgi-
bergitelerin dış•nda kalıyorlar lerde önemli bir tarih olacak-
gerçi Almanya ve Amerika ber- tır, Arbk bundan sonra herta-
giteleri kısmen tatbike karar ver• arruz hareketi arsıulusal ma
mişlerdir. Fakat kısmi bir iş· kanizmayı harekete getirecektir. 

· · birligv i her vakıt geri alınabilir. Biz kendi hesabımıza ltal-p · 18 ( ÖR ) Du"n F a s"ad mu-tem cak biricik reJ'imdir. Küçükleri büyüklere karşı d l v k ti · d" arıs, . - r n a - Avusturya, Macaristan ve Ar- yan ost ugunun ıyme nı u-
. .. senato seçimi yapılmı• ve radı'kal sos . deg-ı'I, fakat büyüklerle birlikte korumak lazım- k . t · A k 

· mım uç Y - navutluk ta .zeçri tedbirlerden ıurme ıı emeyız. nca onun ı. f sinden iç bak 1 B P dır Keza istihsal üzerine yedek olan vergi ve · --• n ın n tahd'de mec _ ya ıst par ı anı ve say av • aga- . uzak kalmttlardır. Bu durum ııyaınu fumu unu ı · 
. n ~n ve aynı partiden saylav Ravillon ile cüm- . resimleri de azaltmak rerektir. . ltalya mücadeleaini uzatmak buruz . 
. llur'ıyet - demokrat birlig-inden ( Sag- kanad ) Dig-er cihetten kredinin uluslaştırılması faizi k 

1 1 
b Fransa, İngiltere ve Rusya 

im Anını veriyor ve ta ya er• d k eski tüze bakanı B. Pernod senatör ıeçilmiş- azaltacak yerde yükseltmek neticesini verir. dünyanın akibeti üzerin e e-
gitelere tiddetle mukavemete bT ı lerdl·r. Hürriyet reJ'imi yerine tazyik rejimi konulmakla k b 

1 
F k ıin bir nufuz göstere ı ır er. 

arar vermiı u unuyor. a at l · Bordo 18 (Ö.R.) - Demokrat birligıv• kongresi sag-lam finans elde edilemez. ..Progres de Lyon" mese eyı 
bu durum onun için bilinmez k ı fin 1 .. bı'tm'ış ve bunu bir propaganda •öleni takib B. Flanden hu-tçede tasarruf i•inde B.Lıvalin ekonomi , süe ve enıa uç 

y -s hadiseler ve tehlike ile doludur. eli k' etm'ıştı'r. Şölende parti başkanı, de\'let bakanı eyi hareket ettig-ini, fakat masraf azaltmanın bakımdan inccleyor ve yor ı: 
Bergitelerin tatbik edileceği Ekonomik mücadele başla-

k. b b kan B P E Flanden bir söylev (Deflasyonun) bütçe muvazenesi yolunda biricik 18 t · d .. it ı 
e es ı aş a · - · ıon eşrın en once aya mıştır. ileride bunun ne ,ekil 

vvererek ı'Jk önce cumuriyet rejimini t'!melinden kanun yerine geçmesi dog" ru olamıyacağını söy- ile Habeş meselesini hal için d 
1 alacağı şimdi en kestiri emez. sarsanlara hücum ederek partisinin kurultayında Jemiş ve iç banşın dış barış için en eyi şart bir uzlaşma umuluyordu. Hiç Savaşa gelince, 

0 
da Mareşal 

kararlaştırdığı başlıca istemeleri hatırlatmış ve olacağını ilave etmiştir. Son söz olarak de· bir şey olmadı. lngiltere zecri Badoglionun Italyan ordusu ba-
dcmiştir ki: miştir ki: tedbirlere bağlılığını bir kat şına geçmesile yeni bir safhaya 

_ Hükümet teşrii kurullara karşı mes'ul - Belki gelecek seçimde kiminle birlikte ve daha teyid etti. ltalya Mareşal girmiştir. Geçmişteki hareket· 
olmalıdır, fakat bu kurullar icrai kuvvetin ye- kime karşı hareket edeceğimizi soracaklar bu- Badoglioyu Eritreye gönderdi. lerden alınan netice ne ölursa 

ı B k lunur. Fakat namzedlerin takmd1kları etiketler Bütün bunlar hiç şüphesiz bir olsun yeni bir safha açılıyor. 
rine geçmeğe çalışmamalıdır ar. en ve ar a- Alınan haberlere go"re Duce 

d F k d k · · · fikir edınmeği güçleştiren şeylerdir. Partimizden mütareke akdetmek için de· daşlarım demokratız ır. a at emo rası ıçın k gvı'ldı'r. Şark"ı Afrika genkurmayına 
J d J h.. · ti · olan seçmenler ulusal namzedi omünistteo, karşılaştığımız mese e sa ece gene urrıye erı L R bJ' . d' k' çok akı'sler uyandıracak bir 

d ı d l t demokrati demagogtan, cümhuriyetçiyi cümhu- " yon epu ıcaın,, ıyor ı: 
korumak değil, aynı zaman a soysa a a e e d J 1 darbe ı'ndirmesini emretmiştir. 

riyetçi oJmıyandan, namuslu adamı yapmacık lngiliz seçimin en sonra ta ya 
çalışmaktır. b J b ali z· k t il adamdan ayırd etmek içı'n güçlük çekmiyccek· ile görüşmelerin tatlılaşacağı Fakat ltalya bu miicadeleye 

Ekonomik alanda i:z i er z. ıra on ro u umuluyordu. Şimdi bayle bir uun müddet devam edebilirmi? 
bir hürriyet sovsal terakkiye~v~e~s~a~li~h~a~y~ar~a~y~a~-~~l~e~rd~i~r·~ _____ ...:.._ __________ _:.:=::::=...::=~..:~:.;..llllİİllillllililılıiiııiııiiiiiiiiılıiiiiiii•• 

Onun finansal vasıtaları mah• 
duttur, maddi kaynaklan ue 
ğittikçe tükeniyor. Nihayet 
Doğu Afrikasındaki sağlik 
şartlarının iyi olmadığını ve 
bunun için başkomutanlığın 
netice almakta acele ettiği 
bildiriliyor. 

" Paris - Soir " ltalya'nın 
bergitelerin manasını pek an• 
lar gibi görünmeksizin onlara 
tevekkül gösterc\iğini yazıyor. 
ltalyan kamoyu berkitelercle 
yalnız ltalyaya karşı bir baka• 
ret görmekte ve işin içyilzbl 
bilmiyerek tevekkül gaater-

. mektedir . 
.. Debata ., gazetesi fiyle 

diyor: . 
Fransanın dost olduğuna ital

yaya röstermelidir. Onun ba 
güç durumdan şerefle ve .~y
da ile çıkması için kendıaın• 
yardım edilmelidir. Bütün din· 
yanın tehlikeli bir durumdan 
kurtulması için uzlaşma gay• 
retleri devam etmelidir ve ede• 
cektir. 

Fakat bütün bunlar Cenev• 
reye bağlılıkla meşruttur. Fran• 
sa maddi ve manevi yalnızlığa 
razı olamaz. Bugün uluslar sos• 
yetesi antlaşması ulusların 

müşterek kanunu esasisi olmut• 
tur. 

Nihayet lngiliz-Fransız doat• 
luğu, Fransız-Italyan ani 
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utbol şampiyonası 
lzınirspor 3~2 Altınorduyu,1\lt, y 6-2 llucayı 

K. S. K da 5-3 Bornovayı yendiler 
Pazar gunu lik şampiyona· düncü dakikada Reşadın vuru-

sının ilk maçları yapıldı. İlk şile ikinci defa olarak Altın-
kaçı K. S. K. - Bur::ıava ta- ordu ağlarına takıldı. 

1 nıları yaptı. Bu gölü ofsayd görenler de 
Takımlar: var. Üçüncü defa olarak oyun 

K. S. K. başlamıştı. Yine top bir aşağı 
Mebmed, Hakkı, Hakkı, Ah- bir yukarı gitti, geldi, ve Re-

llled, Şinası, Necdet, Mehmed, şadın ayağına geçti, önüne çı-
lbrahim, Enver, Bedri, Şevket. kan iki maniayı atlatan Raşat 

BURNOVA sıkı bir vuruşla 6 ncı dakikada 
Ali, Fethi, Necmi, Şeref, topu üçüncü defa olarak Al-

~nnıan, Nl•sret,Hasan,Mülayim, tınordu ağlarına taktı. Alsan-
1\.tınal, Muzaffer Fethi. cak sahasının hiç görmediği ve 

BiRiNCi DEVRE belki pek ender görülen bu çeşit 
B k oyun başlengıcı seyirciler üzerin-

li 
ornova ta ımı iyi oynıyor. 

atta K.S. K. tan iyi ve devre de takdir hisleri uyandırdığı bel-
Ortasıoa doğru ilek golü ya- liydi. Türkiye ikincisi ve lzmir 
Pıyor. K.S.K. beraberliği temin şampiyonunun bu gidişle mağlu-
ttti. Fakat az sonra Bornova biyete sürukleneceği muhak-
ikirıci bir gol daha yaparak kaktı. Altınordu takımınd:l 
devreyi 3-2 galib bitiriyor. derhal tadilat yapıldı. Gemi! 

iKiNCi DEVRE merkez muavin yerine, onun 
Fena bir akıbete sürüklen- yerine geçen Osmanın yerine 

llltk endişesi K.S.K takımı de Mustafa l!'eçti ve bu deği-
lizerinde müsbet bir tesir yap- şıkliğin derhal isabeti görüldü. 
llıış olacak ki oyuna çok sıkı İzmirspor artık eskisi gibi mü-
lıaşladılar. Bornova bu saldırışa essir hücumlar yapamıyor, AI-
llıun müddet dayanamadı ve tınorduııun tazyiki görülüyordu. 
0 ol[ b' b' · kib Oyunda beklenilmiyen bi, deg-i-" er ır ırıni ta · etti, 

ı~· 3 4. Bornova 1 _ 2 ga- şiklik olmu,tu, Altınordu ümid-
ılı vaziyetten 2 _ 4 mağ- var bir oyun oynıyordu. 

ICı Eğer bu sırada Izmirspor 
P vaziyete düşmüştü. Bir b a dördüncü ir gol daha yapa-

'o~ daha kendisini sıktı. Ve bilseydi mesele kalmıyacaktı. 
lı ır gol daha yaptı. Bununla Fakat böyle olmayınca ve Al-
l<eraber oyun bitti~ zaman 
lı · S. K. 5 - 3 galib gelttıiş 
d tılı.ınuyordu. K. S. K. ikinci 
evredeki oyunile gümedeki 

Bayıiı mevkiini göstermiş oldu. 
. tırnovanın hakiki kuvvetini 
ıkirıci plandaki takımlarla ya
Pacağı maçta anlıyacağız. 

ALTAY - BUCA 
lkirıci maçı bu iki takım 

~apb. Saat 12,30 da oyuna 
.~tlandığı zaman takımları 

foyJe gördük : 
TAKIMLAR 

, Altay : Hasan, Fuat, Ali, Do
garı, Enver, Hilmi, llyas, Meh
lııet, Vahap, Şükrü, Hakkı. 

Buca : Necdet, Hazım, Niya
N' lbrabim, Ali, Hakkı, Şükrü, 
evıat, Hasan, lsmail, Mehmet. 
Oyuna Altaylılar sıkı ve gü

tef başladılar. Gollerin yapıl
lııası gecikmedi. 1, 2, 3 ne de 
~lsa Buca için bu fena bir 
f Urum idi. Devrenin 3·0 dan 
erıaya varmamasına çalıştılar 

Ve ınuvaffak oldular. 
iKiNCi DEVRE 

k· Bucalılar gol yapabildi. Altay 
alı gevşek, kiih sıkı oyna
~akta devam ediyordu, ve va
k'Yet 4-1, 5·2 oldu ve 6-2 de 
arar kıldı ve oyun bu son 

netice ile bitti. 
IZMIRSPOR - AL TINORDU 
. Günün en son ve ilk devre

:ııı en mühim karşılaşmaların
iln birisi idi. Hakem Gözte

l>eden F eritti. 
TAKIMLAR 

ııı·Altınordu: Fehmi, Ziya, Ce-
1\ıl'. Osman, Mustafa, Mazhar, 

dı!, Fethi, Sait, Şükrü, Rauf. 
1( lıınirspor: Sarui, F etbi,Zihni, 
ş Orkut. Nurullah, Adnan, Re
~t, Mustafa, Osman, Ettıem, 
eşaf. 

A. ~ltınordıı lzmirden ayrılan 
1 dıl ile Hamdi, izmirsporda 
3tıı · ı ih . aı yok. Altınordu kalesinde 
b hvat kalecisi görülüyo~. Oyun 
d:!ladı. Top lzmirspor kalesine 
V gru aktı. Fakat geri döndü. 
ilk sağdan ilerliyen lzmirspor 

8 . 1
1nı Reşadın topu ortalama

' e k 1 · · ı· d 
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a ecının e ın en kaçırması 
il eti~esi yetişen Mustafanın 
/agından daha ikinci dakika

.a ilk gol Altınordu kalesine 
lfırırıiş oldu. Top ortaya kondu. 

t krar eh. Bir ap ı, 

tınordu bir gol yapınca oyunun 

neticesini şüpheli görmek pek 
acele bir düşünce sayılamazdı. 
Netekim az sonra Altınordu 

firikikten ikinci golü de vaptı. 
Bunun üzerine gevşemiş olan 

lzmirspor da kendisini topladı 
ve işte o zaman oyunun en 
seri, güıel ve heyecanlı sa ha
ları cereyan etmeJ'e başladı. 

Devre böyle bitti. . 
iKiNCi DEVRE 

İlk zamanlarda lzmirspor yi-

ne ümit var bir oyun oynamıya 
başlamıştı. Fak at bir iki fırsat 
kaçırdı. Ve ancak ondan sonra 
dır ki oyunun bu netice ile bit
mesine çalışmağa başladılar. 
Sonlarda hakem evvela İzmir-
spordan, biraz sonra da Altınor· 

dudan birer oyuncu dışarı çı

kardı. Çünkü oyun a•abi ve 
sert bir hava içerisinde geçi

yordu, Nihayet bu 3 - 2 netice 
değişmeden oyun lzmirsporun 
galibiyeti ile bitti. 

lzmirspor avantajına rağmen 

iki üç yerinin aksam•sından 
dördüncü golü yapamadı. Sol 
müdafi, santrhaf, ve sağ haf 
aksıyordu. ikinci devrede Re
şad ile Mustafanın yer değiş
tirmesi de muhacim hattını Felce 
ugrattı. Çünkü her iki oyuncu 
da yerlerini kaybetmişlerdi. 

Altınordunun fena teşekkülü 
ve kalecilerinin zaafı üç gola 
mr,[ oldu. Buna ra]men yap
tıkları tadilattan sonra bu ne-
ticeye ulaşmaşı takdire sezadır. 

HALK STADINDA 
ikinci takımlardan lzmirspor 

0-1 Altınorduyu mağlup etmiş 
Altay - Buca ikincileri 1-1 be
rabere kalmıştır. Bornova çık
madığı için K.S.K Seremoni 
ile kazanmıştır. 

Gelecek hafta, Altınordu, 

Demirspor, Göztepe - Şarkspor 
ve Izmirspor - Buca takımları 
karşılaşacaktır. 

Hendikab 
Yarış ve ıslah encümeni bu 

gün toplanarak önümüzdeki 
Pazar günü yapılacak olan at 
kotaları için Hendik:"b ağırlık-

TENi ASIR 

Sonbahar 
At koşuları giizel 

geçti 
Yarış ve ıslah encümeninin 

sonbahar at koşuları pazar gü
nü başladı. Koşu uhası iste
nildiği kadar kalabalık değildi. 
Bun.ınla beraber koşu merak
lısı birçok vatandaşlar sonba
harın ğüzel havalı Pazar günü
nü Kızılçulunun alanında geçir
meğe gelmişlerdi. 

Birinci koşuda bay Akifin 
Kazbadalyası birinci, bayan 
Birsinin Baresi ikinci gelmiştir. 

ikinci koşuda Prens Hahmin 
Kültiırü birinci, bay Nazımın 
Mavzikası ikiııci, üç,üncü koşu
da bay Mehmedin Sedası 
birinci, bay Mehmedin Ünlüsü 
ikinci, dördüncü koşuda prens 
Halimin Şurbrası birinci bay 
Akifın Bekarı ikinci gelmiş
lerdir. 

Son koşuya bay Sadettinin 
(Aydın) ı rakibsiz o arak iştira!< 
etmiş ve mesafeyi muayyen 
olan vakıtta a 'abildiğinden mü
kafatı kazmıştır. 

Gelecek hafta koşu'arının 
daha çok heyecanlı olacağı 
tehmin edilmektedir. 

C. H. P. 
Pınarbaşı 
Kongr.e~i 
Burnavanın Pınarbaşı köyü 

C. H. Partisi ocağının senelik 
1'ongresi evvelki akşam yapıl
mıştır. 

Kongre yönkurulunun sene
lik raporu ocak başkanı bay 
Fehmi tarafından okunmuştur. 
Bu raporun haklı isteklerinin 
Partice yüksek a 'aka ile derhal 
halledilmekte olduğu ve Ziraat 
bankasına olan borçların 15 
seneye bağlanmasından köylJ
nün memnun 1< ,',,Yını söy~iye
rek Atatürkü ve onun Partis'.ni 
selamlamıştır. Rapor kabul 
edildikterı sonra dıleklere ge
çilmiş ve köyün bazı ihtiyaç
ları dilekler arasına alınarak 
yeni yönkurulu seçimi yapıl
mıştır, 

Kurula, ihtiycr !turumu ka
tibi bay Süreyya, bay Fa;k ve 
bay Abdullah seçilerek kong
reye nihayet veıilmiştir. 

GUzelyah ocağının 
llongresl 

C. H. P. Güzelyalı ocağıııın 
yıllık kongresi yarın akşam 
ocağın Güzelyalıdaki binasında 
toplanacaktır. 

Bornovanın 
Ova köylerirıd~ 

Bornova kamunbayı bay Şe
fik Erol ova köylerinde tedki
kat ve teftişatına devam et
mektedir. Evelki gün Altındağ 
köyüne giderek köyodasında 
köy kurumunu toplıyarak on
larla köy kalkınması hakkında 
uzun uzadıya görüşmüştür. 

Köy içlek varlığının gelir 
kaynaklarının artırılması, Sal
ma yükünün azaltılması için 
ağaçlandırılma ve yabani ağaç
ların aşılanması etrafında ko
nuşmalar yapılmış ve yı:rleri 

hazırlanmıştır. 

Bay Şefik Erol bu köyde 
öi!retmen bay Nuri ile köy 
kurumunun sıkı bir bağla bir
birine b;ığlandıklarını ve bu 
suretle köydeki tesanüdün art
tıi!ını )!'Örmüştür. 

~--ııiıııı .. Iİlll!I ......... , 

1 . Satılık 1 
Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktır. 

Yeni y:ıpılmıştı , Şehir ga
zinosile denize çok yakından 
nezareti vardır. Bahçesi ge· 
niş, havası günesi, ziyası 

boldur. Her türlü konforü 
haizdir. Senelik iradı 650 
liradır. Müracaat yeri Büyük 
Kardiçalı Hanı numara 66 

Telefon 3118 r 15-1 

öylere 
•••••••••••••••••• 

llbaylıktan bildi-
rim gönderilecek 

Köylerde ziraat yasalarına 

aid köy heyetleri vazifeleri 
ve yine köylerde sağlık ka
nunlarına göre köy heyetleri
nin yapaçakları işler hakkında 
muhtar kursları notlarından !.:ıir 
bildirim hazırlanmıştır. 

Köy heyetleri ve köy san
dıklarının kazanç vergisi kar
şısındaki vazifeleri hakkında da 
köy bürosunca ayrıca bir bil
dirim bastırılmıştır, Bu bildi
rimler yakında ilbaylıktan bü
tük köylere gönderilecektir. 

Genel nüfus sayımında tav
zif edilen sayım ve kontrol 
memurlarının sayısı ile merke:ı:
den ve başka kazalardan ge
tirtilen memur sayısi hakkında 

istatistik genel d;rektorluğu 

Ilbaylıktan malumat istemiştir. 

Tren'lerde 
Tal ebe karneleri 

Dev!et demiryollarında tale
be için tenzilatlı tarifenin duru
mu çok az görüldügünden bu
nun önümüzdeki aydan itibaren 
lağvı ve yeni bir tenzilatlı ta
rife yapılması kararlaştırılmıştır 
Yurddaki talebe çokluğunu 
ve okul azlığinı nazarı dikkate 
alarak azami tenzilatla talebe
nin okullara devaminı temin 
etmeğe çalışmakta olan Bayin
dırlık bakanlı~ı yen: ve çok 
ucuz bir tarife yapmıstır. 

Bu tarifeye göre 70 kilo
metre dahilindeki mesafelerde 
ihinci mevki 750, üçüncü mev
ki 100 den 500 kuruşa kadar 
aylık talebe karneleri yapıl

maktadı•. 

Bakanlık bu aydan itibaren 
tanzilata başlanacak ve eski 
tarife lağvedilecektir. 

öğretmenliklerde 
1 

Erkek lisesi Almanca yar
dımcı öğretmenliğine 60 lira 
ücretle M. Erı~, fen bilgisi öğ
rtmenliğine ilaveten öğrtmen 
bay Niyazi atanmışlardır. 

Kız lisesi Fransızca öğret
meni bayan zübeyde ile bayan 
Kamranın ücretlerine dörder 
lira zam deilmiştir. 

Drkel< lisesi riyaziye öğret
meni Nazminin derslerinin azal
ması sebebiyle ücretinden 20 
lira, bay Cemilin ücretinden 4 
lira, tarih coğafya öğretmeni 
bay Ziyanın ücretinden 10 lira 
tenzil edilmiştir. • 

Annelere Öğüt 
Çocuk Esirgeme kurumu ge

nel merkezi, yeni doğan ço
cukların bir yaşına gelinceye 
kadar nasıl bakılacağını öğre
ten "Annelere Öğüt,.ün 1 inci 
sayısını tekrar bastırmıştır, Bu 
öğütler birer aylık on iki tane 
yazıdır. 

Ayrıca çocukların nasıl bes
leneceğini ve mamalarının nasıl 
hazırlanacağını öğreten "An
nelere Öğüt,.ün ikinci sayısını 
da bastırmıştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri isti
yenlere Kurum parasız olarak 
gönderir. Ankarada Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel mer
kezi başkanlığına bir yazı ile 
ad~es bildirmek yeter. 

Limanda 
1"ehmil ve tahliye 
işleri düzeltilecek 

lzmir liman ışlerinin düzene 
olan fevkalade ihtiyacı nazarı 

dikkate alınarak 936 s~nesi 

içinde limanda tahmil ve tah
liye işlerini son sistem makina
larla en çabuk bir surette yap
mayı temin eden modern tesi
sat ve makinalar için 800 bin 
lira sarfoluoacaktır. Böylece 
getirilecek makinalar saatta 
300 ton yükleyecek ve boşal
tacak kudrette bulunaeaklardır. 

F ransada bir çok 
Nehirler taşmıştır 

Londra, 18 (Ö.R.)- Bir çok 
nehirler anormal şekilde taş

mıştır.Birçok kasabalar yolların 
kullanılmaz hale gelmesinden 
münakalattan mahrum kalmış· 

!ardır. Evlerini su kaplıyan 

aileler dağlara iltica etmişler
dir. Bunları kurtarmak ve er
zak yetiştirmek için kayıklar 

yola çıkarılmıştır. 

Paris, 18 (Ö.R) - Avignon
dan bildiriliyor: Ren nehrinin 
taşması durmuş gibidir, fakat 
hava yağmurlu olduğundan 

Italyada 
Mahrukat inhisarı 

lnhlsariar serisini 
Tam mlıyor 

Anverste çıkan " La Metro
pole ., gazetesi İtalyada, son 
zecri tedbirler üzerine ihdas 
edilen mahrukat inhisarı hak
kında şu malumatı veriyor : 

" Bugiin Romada tedkik edil
mekte olan mahrukat inhisarı 

kömür, bakır, kalay ve nikel 
gibi 1 Ağustos 935 ten beri 
i;ılekte olan inhisarlar serisini 
tamamlamaktadır. 

Ajans Havasın bildirdiğine 
göre bu inhisarın vazifesi mü
bayaatı doğrudan doğruya 
hükume•in kontrolu altına al
maktır. Adı geçen inhisarlarla 
beraber hususi eşhasa yapıla

cak satışları tahdid edecek bir 
de vesika ihdas olunacaktır. 
Esasen hükumet kontrolu 
1926 da ihdas olunmuş olan 
"Agenzia Generale Italian:ı. di 
petroli,, (Agip) tarafından icra 
olunmakta idi. 

Agıp, sermayesının kısmı 
azamı devlet tarafından teda
rik edilmiş olan bir anonim 
şirkettir. Bu şirketin vazifesi 
iç siyasadaki fiatleri tanzim 
etmektir. 2·11-933 tarihli ka
nun ham yağların tasfiyesi sa
nayiini inkişaf ettirmek husu
sunda esaslı bir siyasaya yol 
açmıştır. Bu kanun 1 Sonkanun 
1935 de idbal ruhsatiyelerinin 
ihdası ile itmam edilmiştir. 

Hali hazırda ülkenin ihtiya
cına göre mahrukat ithal ede
bilmesi hükümetin müsaadesine 
bağlıdır. Tasfiye sanayii bilfiil 
hükümetin elindedir. Fiatları 
tesbti eden dahi hükumettir. 

Tetkik edilmekt~ olan inhi
sarlar projesi şimdiki rejimde 
ancak teferrüat itibarile bazı 
değişiklikler vücuda getire
cektir. 

Bir caninin muha· 
kemesi başladı 
Kuşadasının Acarlar köyün

de sağır Aliyi, yolunu kesmek 
suretile öldiirmekle suçlu Ku
bur oğlu Süleyman ve arka
daşlarınm muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Suçlulardan bazılarının avu
katları müdafaalarını yapmış
lardır. Bazıları da avukat tuta
caklarını söyliyerek muhake
menin başka güne bırakılma
sını istemiş'ı:rdir. Duruşma baş
ka güne Lırakılmıştır. 

Kuşadasında 
Bir kuduz köpek Uç 

kişiyi ısırdı 

Kuşadası (Özel) - Burada 
b'r kuduz vakası olmuştur. Bir 
kuduz köpek üç kişiyi dağla

mıştır. Bu tehi· ke karşısında 
başka } .ırddaşların da ısırıl
masının önüne geçmek için po
lis bay Gani ve bay Mahmud 
kuduz köpeği aramışlar ve 
tabanca kurşunuyla yere ser
mişlerdir. Isırılan yurddaşlar 

tedavi altına alınmak ü:r.ere 
lzmire l!"Önderilmislerdir. 

tehlike tamamile bitmemiştir. 
1856 senesinden beri bu kadar 
şiddetli taşma görülmemişti. O 
taribte Ren 8,45 metroya ka
dar çıkmıştı. Geçen 15 son 
Teşrinde ise 7,32 metroya çık
mıştır. fliğer taşmaların hiç 
birisi 7 metreyi bulmamıştır. 

Yalnız 2 Son Teşrin 1843 Ren 
nehri bir defa daha 7,04 met
reye çıkmıştı. Bir çok noktalar 
suların taşmasından dolayı bala 
münakaleden mahrum bulunu· 
yorlar. 

Romanya 
Türkiyeden 
Pamuk alacak 
Romanyanın Mısırla bir an· 

!aşma yapamaması, ve Ameri· 
kadan dövizle pamuk tedariki· 
ne imkan bulmaması hasebiyle 
bu memleketin pamuk ihtiyacı 
şiddetle kendini göstermeğe 
başlamıştır. Romanya pamulı 
ithalatçılan bu maksatla Tür· 
kofisin Bükreş şubesine müra· 
caat etmişlerdir. Evvelce de 
memleketimizden pamuk almak 
için müracaatlar vuku bulmuş
tu. Romanyanın Türkiyeden 
önemli miktarda pamuk alaca

ğı muhakkaktır. Tüccarlarımız 

bu müsait vaziyetten istifad< 

ederek Romanyaya pamuk ve 
pamuk ipliği satabileceklerdir. 

Pamuk piyasasının bu müsaid 
durumdan kuvvetlenmesi bek
lenebilir. 

Küçük Haberlr: 
Giiztepe ocak kongresi 

Göztepe ocak kongresi Pazar 
akşamı toplanmıştır. ilbay Fazlı 
Güleç kongrede hazır bulun
muştur. Yönkurulun senelik 
raporu ve bütçe okunarak tas
vip edildikten sonra dileklere 
geçilmiştir. 

Sonra yeni yönkurulun seçi
mi yapılmıştır. Bir senelik mc· 
saisi takdir edilen eski yönku
rul üyeleri tekrar seçilmişlerdir, 

Cami ve Mesçltter 
Evkafa aid cami ve mesçit· 

!erden münhedim olarak yola 
kalbedilenter bulunub bulun
madı(• evkaf genel dirnktör
lüğünce Ilbaylıktan sorulmuştur. 

Tasarruf haftası 
Hazırlıkları 

Birinci kanunun on ikisinde 
başlıyacak ve yedi gün devam 
edecek olan tasarruf ve yerli 
malı haftasına ait hazırlıklara 
başlanmıştır. 

.VY/-""' ~ ..... ~ Z, 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Satışlar
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
759 S Celardin 11 75 15 75 
638 D Arditi 10 12 25 
159 Alyoti bi. 10 11 25 
138 M Nuri M 9 50 11 75 
116 S Süleymano 9 50 17 50 

64 Ş Bencuya 9 87 11 25 
34 H Alyoti 10 50 10 75 
31 T Debas 11 12 
21 S Emin 15 25 16 75 
12 Rasih ve Hü. 9 25 9 25 

4 J Taranto M 13 13 
1976 Yekun 

435453,5 Dünkü satış yekünu 
437429,5 Umumi satış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
2278 Muhtelif 7 25 19 

Zahlr-e 
Çu. Cinsi Fiat 
183 Buğday 8 
30 Fasulya 10 50 

1000 P. çekirdeği 2 60 
915 ki T B içi 70 
84 bal ye pamuk 43 50 

8 
10 50 
2 60 

70 
43 5G 



Sabite a 

Kumarcllar 
Kadiriye mahallesinde Nezir 

oğlu sokağında irfanın kahve

sinde geçmişi bozuklardan Ka

mil, amele Hüseyin oğlu Ah

med, Hüseyin oğlu Mehmed, 

Ahmed oğlu Fehmi kumar oy

namaktalar iken on iki lira 

para ile Kamilin üzerinde bir 

bıçak bulunmuş ve suçüstü ya

kalanmışlardır. 

~J_7.ZZ7..XZJfZZZZ7YLZ77.7JJ:. 

Kiralık tel 
Basmahanede Dibek soka

ğında Hacı Gedik oteli de
mirbaş eşyasile kiralıktır. 

CZ7.7-7JJJJI/ZZZZLJ 

Kiralık Ev 
Karsı yak ada Muradiye so

kağında 17-1 numaralı apar- ~ 
tımanın birinci katı kiralıktır: ~ 
Fevkalade asri ve 1ük kon
foru haizdir, Dört oda, antre N 

komple banya, alaturka ve 
alafranga hela, bahçe vesair 
müştemilat, Yamanlar suyu, 
hava gazı, gizli tenvirat.Gazi 
bulvarında 6-4 numaralı Ar
i acı zade binasmda iki nu- ~ 
m arada Muzaffere müracaat. 

1--2 (i48I) 1 
r77 , '//7/77/~VZ/.Z"OJ..7./.Z/L7.X/, 

AI 

Haplshanelerde 
Hükumete kazanç ve yol ver

gisiaden borçlu oldukların
dan hapsedilenlere hapishane
lerde ekmek tayını verilmiye-
cektir. 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazarda, mnda hergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder 2 - 26 (3436) 

Doktor 

emal 
1 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tramu r cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Cep vantilatörleri Daimon yildırım marka 
En son icat edilen bu vantilatörler zarif bir kap içindedir 

bir bayan çantasında bir bay cebinde taşır 
Ağırlığı seksen gramdır 

Piç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler, bir saatta ancak 
bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır. 

rzz:z7Y ... XZZZZ7--07.7J./J..7.Z/./2ZT...ZT.L/.'Z"//.7-7//./JZ r<,t",ZYZ7/.LLL/...ZZZ/,, 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
.. ( Anadolu Hurdavat mağazası ) 
Odemişli Hüseyin Hü~nü ticarethanesidir 

"'il ,,.~_...,,..,_......,,'!'" 

r·············sifiii"AT·····o·~İik·y~ği ............. . 
• • Norveçyanın hıslis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Ecz~nes. 

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

aze ars 
11iiii111S:Sıl:la:~:c;--llED .. : .. 

s··tı rimiz ged. 
Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdıkleri 

rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 

1 - 30 (h-3) (3393) 

emirvollarındao: 
Muhammen senelik kira bedeli 120 lira olan Alsancakta bi

rinci kordonda .. e~~i etf.aiye karşısmdaki 12 kapu No. lu baraka 
kahvehane ve onundekı bahçe 2 - 12 - 935 tarihinde saat 15 de 
açık arttırma usuliJe Izmirde - Alsancakta 8 inci Jşletme komis
yonund~ k~raya .verilecektir. 

lsteklılerm 9 lıra muvakkat teminat vermeleri ve işe girmcğe 
kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün 
ve saatta komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 inci ışletme komisyonundan patasız 
alımr. 19 - 25 3714 ( 3479 ) 

E tiki il i •• w •• 

gunee : 
Alsancak gazi kadınlar sokağında tahtani bir sofa iki oda bir 

matb fahevkani üç oda bir banyo mahalJi bir ufak oda ve balkonu 
müştemiJ 15115 numaralı ev 3000 Jira. 

Yukarıda yazılı evin mülkiyeti peşin para ile ödenmek üzere 
ve kapalı zarf usulile artırmağa konulmuştur. AJıcıiarın 25-11-935 
Pazartesi günü saat on 14 te yüzde yedi buçuk depozito akçe
JeriyJe birlikte zarflarını milli emlak mildüriyetinde müteşekkil 
satıs._komisvonuna. müracaatları. 3702 (3478) _ 

YENi A&lft 

T envir.abnızda yenı çıkan çifte ispiralli 

Lambalarım kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyathdır. 

en· tenzi ati fiyat ·ar 

eVfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

,, . . 
a an \Jeçnıeyınız 

C> • • • 

ır e ervea çı ız 
''HERVEA11 denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahma muvdf

fak o!ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t emin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsuHitı !thalat ve ihracat 

T R.__ 
~\~PUDRAS 

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

lnşaatını7. için atidekiibtiyaçlarınızı ııek ur.uz f ıyatlarla 
tomm otıııok ıstersonız Halım nga çar~ısınua 

Kavalah asan 
tıcaretlıanesinA miiracant e<lınıır. 

Ç. T O 
Ç mir ve her ner ~ çiç 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Lavhalar ve bun/artll 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıtonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatl vesaire ... 

f iyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentola , üt n r lor 

' En M sa"t Şer i !a 
lll•ğ z m ız a S ı ı -

Zü 
Eczacı ema 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .. 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, 

ve cazibe kokuyor. Hf LAL 
son eserı ... 

Aktaş 

neşe, sehir 
eczanesinin 

TÜRK SANAYi HARBiYE ve MADENİYE FABRIKASI· 
NIN MEMLEKETiMiZiN HERT ARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Lar1 satışa başlanmışhr 

Geç kalmaları sebebile geçen sene birçok taleplere soba 
yetiştirmek mümkün olamadığından ·müşterilerimizin şimdi
den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

İzmir ve Havalisi umum acenta ve sabş deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvara. Telgraf EHEM. Telef. 3991 
S. 8 1-8 ( ) Sa. Cu. 

Umum Hastaların ı: azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğra

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri ta~ 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma a
hazlan, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambıs· 
liıkları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımıs 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-naslll 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsa1ar. 

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

Mu TEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 • 

stanbul sıhhi müesseseler art· 
tırma ek~i~tme ko J isyonunda~: 

azı çoğu muvakkat gara•tı 
Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877,50 L. 
Şişli çocuk hastanesine 200 300 ton kok 438,75 L. 
Kuduz tedavi müesses ne 55 75 ton kok 109,69 L. 

Yukarıda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürlerine kapıah 
zarf ile verilen fiatler fazla görüldüğünden ayni şart ve e•~f 
dahilinde yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştup. 

fi at 1 - Müesseselerin bir veya birkaçına veya tamamına 
teklif olunabilir. 

2 - Eksiltme 4 Birinci Kanun 935 çarşaıpba günü s .at 
15,30 da Çağaloğlunde sıhhat müdürlüğü binasındaki ko ıs· 
yonda yapılacaktır. 

3 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarmda yazılmıştır. 
4 - Tnhmin fiat beher tonu 19,5 liradır. 
5 - İstekliler şartnameleri parasız alarak komisyondan ala· 

bilir. 
• 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası veo;ikasile 2490 
sayılı kanunda yazıh belge ve muvakkat garanti makbuz v ya 
banka teminat mektuplarile usulü da:resindeki teklif mektup} n ı 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

19-23-27-1 
----............ ,,""" cuc::uuuwıı ~ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acer. tesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

( N. V. f Oliver Ve Şii. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 1-8 
(3429) Sa. 

\V. F. il. \ 1an Der • LIMİTET 

7 eıı- & C:o. Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR{NCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 
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~ Mua.lim Doktor N ı 
KUMPANYASI 

OBERON vaputu 8 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü boşalttıktan sonra 14 

ikinci teşrinde Rotterdam,Ams

terdam ve Hanıburg limanları 
için yük alacaktır. 

G A.NYMEDES vapuru 8 
ikinci teşrinde gelip 14 ikinci 

teşrinde Anvers, Rotterdam, 

Amslerdam ve Hamburg liman

ları için yük aJacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip yüküoü tahli

yeden sonra BurgaR, Varna ve 

IK~stence Jimanlan için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 ikinci teş
rinde gelip yükünü tahliyed~n 

sonra 25 ikinci teşrinde An
•ers, Rotterdam, Amsterdam 

\re Hamburg limanları için yük 
~lacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
FREDENSBURG vapuru 28 

ikinci teşrinde gelip yükünü 

tahliye ettikten sonra 21 ikinci 

te~rinde Rotterdam, Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Goteburg, Oslo ve lskancii

navya limanlarına hareket ede
cektir. 

SOFIA motörü Halen limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 

1 
almaktarJır. 

AMSEL vapunı Ha 'en Fma-

1 
nımızda o!up Anver~. Fotter
dam, Hambur"!" ve Bremen için 

J yük atmaktadır. 

1 AVOLA v:ıpuru 0 ikinci 
1 t~şrindc f-~k',.niyor. Hambur'! 
l Bremen ve Anvcrslcn yük 
1 çıkaracaktır. 

l HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük .alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
ikinci teşrfoe kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
NevyodE: 

EXCELSIOR vapura Halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev
york için yük alacakbr. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekJeniyer. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr~ 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

'dam - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve Is- ,, 
·kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

EXECUTIVE vapuru l S bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service D:. ect Danubien 
Tuna hattı 

ALlSA vapuru Halen lima
nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacakhr. 

ZegJuga POLSKA S. A. 
< SARMACJA motörü 20 ikinci 

'teşrinde beklenmekte olup doğ
ru Anvers - Gdynia Jimanlanna 
hareket edecektir. 

SERVİCE MARJTıM ROUMAİN 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü· 

künü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina - Galas ve Bryla liman-

Arment Deppe • Anveu 
ESPAGNE vapuru S jkinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 
1 lirekt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers. 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

IlEN NORSKE Middelhavs 

Liverpool Hatta 
OPORTO \'apuru limanımız

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede bu!unmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar LiverpooJ ve Glaskov 
için yük afacaktır. 

ROUMELIAN vapuru i1'inci 
teşrinin sonunda beklenip Li-
ıverpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hatb 
1. BULGARIAN vapuru 18 

son te§rinde Londra ve Holl
den gelip tahÜyf'ce burunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
iptidasında dönüp Londra ve 
HuJI için yük alacaktır. 

The General Steam Vavi· 
aation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 ron teş
l'inde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktsr. 

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

~ A~met Hulusi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemer~lı sokak No.20 

rLX/ .ZZ7.//:. 7.lr/7 7Z7.77ZZ 

• 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenele~I 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık \'C Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınu 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 
Yapa~ 

Taklitlerine aldanmayım1 

Depo: 

Şifa 
• c anesı 

•ları için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 

Malta - Cenova - Marsilya ve 
'Barselona limanlarına yük ala
caktır. 

Linje (D/S. 
0

A/S Spanskelinjen 
osLo Salon, yemek ve yatak odalaı·ınızı Haraççı 

BANASERAS nıotörü 21 Kardeşler mohilye1erile süsleyiniz ..• 

ilandaki hareket tarihleriie 

navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
i lnez. 

Faz' a tafsilat için ikir:ci Kor

donda Tahmil ve T ahJiye binası 
arkasında 72-4 numaı ada 

FRATELU Sperco vapur acen

talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn-
kerk ve Dieppe için yük :ıla
cakhr. 

johnston Warren Lines 
Livupool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yi.ik çı
karıp EurgM, Köstence, Galaç 
ve Brai!a iç"n yük alacakhr. 

t 
Vapur!arm isimleri, gelme 

tarib!eri ve navlun tarifeleri 

1 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Bir.nci Kordon Telefon No. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

428Nu 

Şube: 
Ankara 

Anafart•lar 
Caddeai 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

aralı Çı pı z·rai Kre 
Telefon: 2004-2005-26(3 ac.1 -2oos di ooperati ·inden : 

~~ 1 428 Numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi anbarıoda mevcut 

lznıirliJer lstanhuldaııercde buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo 1 ~""te.,.li..,nd~e 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mücs
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herl<es 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyaca!dar kendi 
evİerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilf.veten f--''· · 
milthit ucuzdur 

P. T. T. Başmüd;. rlüğü 
Mübayaa -edilecek asgari yirmi azami 35 ton maden ve asgari 

15 azamt 25 ton kok kömürü 11-11-935 tarihinden itibaren 15 
Riin müddetle münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin basmüdiirlük kalemine ve münakasaya iştirak dnıck 
iizere 26 cnri Sah günü saat 15 de komisyona müracaatları. 

12-15-19-23 3655 (3434) 

( 75,000 ) kilo Buğday üçe taksim suretile ( 59,000 ) kilo arpa da 

keza üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü ile sabşa 
çıkarılmışhr. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankasmdan öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat buğday beher müzayede kaimesi için (200) 
lira arpanın beher müzayede kaimesi için ( 90 ) liradır. 

ibate Buğdaylar 23 ikinci teşrin Cumartesi, arpalar 27 ikinci 
teşrin Çarşamba günüdür. 

14-17-19- 21-22-24-25-26 3698 ( 3443) 

---o o y ç e O r i ya n t b a n k 
J)RESDNER BANK ŞUBESi 

lZDliB 
.M ICHKJ~;t,1 : JH~HJJ.N 

Aimangada 175 Şubesi Mevcuttu· 
tieı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 ltnyhsmnrk 
1 urk1yodo Şubeleri~ lSTANBUL vo fZ.ı\11 H 

t11"11r.ln *ııhelPrı: 1\AHIHR ve TSIOi:NDEHIYE 
llt•ı ıı.rln f>ıtnkn rıııınuı,.fııtııı ıfıı v<ı kahul edeor 
• .\ L~1 '\!\ \ \ P.\ t!• \ıılıal, ıl 11ıuc r, ftthsıl "e saire ıçln 

,n ıh\·,.rı .,,,.,,," Hf OIR'I J l~'l \Hl' "''tıhr > (h-1) 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafa1a eden KUVVET ilacıdır. 

Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH mcnbaıdır. 

k~na Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıdrr. 

N .• IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

Çünki : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

~Unkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

;ünkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

lanna tavsiye ederler. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımızı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sa hcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy di~ macunu ve nrçalannı (Le.ylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bi=den arayınız. 

Bütün Türkiycde tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel sahş yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 
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• r r r 
ş a başa • ez • lu 

era razyani ordusu s ışnıış bir durumda olduğundan Eritreden 
yardım gönderilmesini istiyor. Mühim muharebeler olmaktadır .. 

VE EN GARiBi iT AL YAN. TEBLIGLERI YALNIZ iHTiMALLERDEN BAHSEDiYOR. MUSSOLINININ 
YENi BiR KUVVET HAREKETiNE GiRiŞMESi KABiL MIDIR?.. . 

Adis-Ababa18(A.A)- D.N.B 
aytarının bildirdiğine göre, 
imal cephesinde Habeşler an
ızın yaptıkları hücumlarla ltal

yan ilerleyişini güçleştirmekte
dir. 

Cenub cephesinde ltalyanlar 
Fafan nehri boyunca ilerle
mekte iseler de bu ilerleyiş 
hala gayet yavaştır. Bazan iki 
taraf arasında mühim muhare
beler olmaktadır. 

Cibutiden öğrenildiğine göre. 

kat merkezinin Dessieye dogru 
naklidir. Çünkü bu adan bir 
irtibat temini mümkiın bu!un
maktadır. 

P~ris gazetesinin aytarlarların
dan birinin Jngiltere Dış işleı i 
bakanlığı yüksek memurların-. 
dan biriyle Habeş meselesi et-

ıeferberJik yapılma~ına pek de 

müsaid değildir. 
lngıliz diplomatı buna 

cevabı vermiştir: 

" - lngiltere hükumeti B. 
Mussolini'nin yeniden bir ku\I'" 

vet hareketine başvurmasını 

gayri kabil bulmaktadır.Esasen 
B. Mussolini finans::ıl ve eko· 
nomik zecri tedbirlerde harb 
ilanını mucip bir hal görıııe· 

diğini bizzat kendisi söylemiş· 
tir. Diğer taraftan 
gittikçe iyileştiğini' 

duruoınP 

gösteren 

Tabunaya yapılan bir Italyan 
hücumu püskürtülmüştür. Ital-
1anların zayiatının çok olduğu 
da söylenmektedir. bazı emareler mevcuttur. 

Tigtr cephesi 18 ( A.A ) _ lngiltere milletler cemiyetini 
areşal Padoglionun gelişiyle bir harb ilin etmek için değil 

'liicut bulacak stratejik deği- fakat barışı muhafaı.a eyleınek 
"klikler hakkında burada bir Assıetla fukase kumandı Peloruana JJ1kası kllma11dam için kurulmuş bir müessese 

çok şayialar dönmektedir. General Emiko Ricmdi General Pavone saymaktadir. Bazı degv işiklik-
l 

deki süratli harp vasıtaları korumak üzere bir kuvvet 
Genel olara < samldığma göre Jer yapılması mümkündür. fa-

bundan sora barekatin karek- yüksek dağlarla çevrili bulunan ita/yan miiddtaa mevzileri hareketine kalkması ve bu kat bunlar ançak herkes ıııu-
ten.stigw i sürat olacaktır. Çünkü Harrarın doğrudan dogruya Şimal cephesinde Gondara rafında yaptığı bir konuşma hareketin de her şeyden evvel 1• d v •• tı· b" ·· ·· ·· "ht" vafakat ederse yapılabi ıt· 
ı l l · · v zaptını mümkün kılacak mabi- ogru sura ı ır yuruyuş 1 ı· hakkında izahat vermektedir. Fransa ve Fransanın Afrika-
ta yan ar ıçm yaumur mevsı- malı· de mevcuttur. B l · d"I k · l le 

i d k. · · d ı un ar ıcra e ı ece tesır er 
minden önce Eritre ile Somali yette oJmadığmdan Eritreden MUSSOLINI FRANSIZ MÜS- Gazetecı ngiliz diplomatma a ı arazısme oğru yapı ması 
raşında irtibat temin etmek kendisine yardım yollanması TEMLEKELERINE HÜCUM şöyle demiştir: ihtimali vardır. Halbuki Fra~- değil fakat barış yoUarile .,e 

lazımdır. lazımgelmektedir. Bunun için EDEBILIR MI? - B. Mussolini'nin memle- sız efkarı umumiyesi böyle bır müzakerelerle temin olun· 
General Grazianinin emrin- almacak en esaslı tedbir hare- Paris, 18 (A.Al - Echo Dö ketini ıecri tedbirlere karşı ihtimal karşısında kısmi bir malıdır.,, , 

). ••.•.•.•..............•.••••..•.•..•.•..•.•.••..........................•....................................................•.•..•...............••••••.•.•..•........••... ··•·······•····••·•···•····•·············•····························•·•••••·········•·•••• 
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Go hidisele de ölenlerin cenaze 
Töreninde Nah s paşa da b un 

Mısır Başbakanı TI'v/ık Ne.sim paşa 
Kahire 18 ( O. R ) - Polis 

üniversite talebesinin her türlü 
nümayişlerini yasak etmiştir. 
Son hadiselerde yaralanıp ölen 
bir arka daşlannın cenazesinde 
bulunmaları yasak edilen üni
versiteliler hastanenin morg 
dairesinden arkadaşlarının ce
sedini kaçırmışlardır. Bunun 
üzerine polis müzakereye gi
rişıniş ve bir anlaşma yapıl-

mıştır. Üniversiteli gençlerden 
300 li başlarında Nahas Paşa 
olduğu halde cenaze töreninde 
bulunmuşlardır. Bugün de üni
versiteliler şehirin ortasından 
geçerek mezarlığa Icadar git
mek üzere büyük bir gösteri 
tertip etmişlerse de polisin mü
saade edip etmiyeceği belli 
değildir. 

1 

Kalıirede Ü11ive1site binası 
Kahire, 17 (Ö.R) - Hüku- hunun delilidir. Nahas paşa; 

melin emrilt üniversite 20 gün '· lngi t<-re bizim dahili işJe-
müddetle tatil edilmiştir. Bu- rimizc ne bakla karışıyor. Ne 
günkü durum kararsızlığını halda 1923 kanunuesasisine av-
muhafaza etmektedir. Başba- det edilmesine muhalefet edi-

yor? ,, demiştir. 
kan Nesimi paşanın nihayet Roma, 18 (Ö.R) _ Kohire-
istifoya mecbur kalacağı zan-
nedili or. Bu takdirde iktidar de vaziyet pek fenadır. Vafd 

başkanı Nahas paşa Mısırın 
mevkiine gelmesi en kuvvetle 
muhtemel olan zat Vafd fır-

kasındaıı Mobammed paşa 

Mahmuddur. V Afd partisine 

dayanacak olan böyle bir hükfı 

metin lngiliz aleyhtarı bir si

yasa takib ede(·eği muhakkak

tır. Nahas paşanın son söyle· 
vinde kullandığı şiddetli sözler 

müstemleke muamelesi gö mek 
istemediğini ve lskenderiye'de 
Ingiliz harb gemilerinin bulun· 
masına tahammülü olmadığım 

bildirmiştir. Mısır milletinin 
yüzde 90 nını temsil eden 
Vefd partisi başbakan Nesim 
paşayi Krala istifasını vermeğe 
davet etmistir. 

ar • zo u seferber 
e çilik er karabinyelerin 
azası altına alınmıştır ... 

ngil·z e ç· iğine karşı bir taarruzdan endişe ediliyor 
Civar binalara a .:kerler yerle~tirilmiştir 

Roma, 18 (Ö.R} - Zecriğ 
tedbirler dolayısile ltalya bay
raklarla donanmıştır. Roma'da 
müdlıiş kalabalık vardı. Yol
!ar geçilmez bir hale gelmişti. 
Bütün Roma garnizonu sefer
ber hale konulmu~tur. Üniver-

ı . 
siteliler ecnebi damgasını taşı-
yan herşeye karşı hıırekete 

başladılar. Bir lngiliz eczane
sinin bulunduğu bir meydan 

1 seferber luyafette asker kor
donu altına alanmıştır. 

lngiliz elçiliği önüne nöbetçi 
konulmamış ise de civar ev
lere askerler yerleştirilmiştir. 
Bunlar en ufak bir hareket 
halinde müdahaleye hazır bu
lunuyorlar. Bergiteleri tatbik 
eden diğer devletlerin elçilik
leri karabinyelerin muhafazası 
altına konulmuştur. Yabancı 
malı satan dükkanlar önünde 
nümayişler yapılmıştır. 

Faşist büyük konseyi saat 
22 de toplanacak, iç ve dış 
siyasa, özel olarak finansal 
durumla meşgul olacaktır. 

Cenevre 18 ( Ö.R ) - Ulus
lar sosyetesine dahil olan yal
nız dört devlet, Avusturya, 
Macaristan, Arnavutluk ve Pa-
raguvay bergitelerin tatbikine 
iştirak etmemektedirler. irtibat 
komitesi bergitelerin tatbiki 
ile ilgili olarak durumu yakın
dan takip etmektedir. 

Roma lrıgıliz 

Londra, 18 ( A.A) - Daily 
Telgraf gazetesinin siyasal 
muharririnin bildirdiğine göre, 
milletler cemiyeti 1 S gün kadar 

elplik bınası 
l ter-

yayı muhasemah derha ,. 
··zer" ketmeğe mecbur etmek u . 

daha kat'i yeni zecri tedb~: 
lerin alınması imkanlarını te 

evvel teknik bir komiteyi ltal- kike memur etmiştir. 11, 
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Hırvat ted 1işçilerinin uıuhakemesi başladı 
Paris 18 (Ö. R.) - Bugün Aix-en-Provenee de . g~çeP yıl 

Marsilyada"'Yuğuslavya Kralı Aleksandır ile Fransız dış bakan• 

Barthou'yu öldüren Hırvat tethişçilerinin muhakemesi başlaıll1~; 
br. Hakim, muhakemeyi açarken Kral Aleksandırın sauıiıni b• 
methiyesinde bulunmuştur. 


