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Cumhuriyetin Ve Orımhm·iyet Eserinin Be1cçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

ltalyan - ş harbı ne haldedir? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Harar ve D iredua yo unun güneyi 

50 ita yanlar • 
mı 

Mussolini kararını :d~ğ.işt·rdi mi_? 
Cenevrede toplanacak olan ~zlaşıiıa_ kolniteSi;nde 
l abeş delegesile karşı aşmaYi şinıd · rzu ediyorlar 

• 

görüşmeler işinin ·bütün tarihçesini anlattı 

Sir Samuel Hoare ile ayni za
manda Cenevrede bulunacağı 
resmiğ olarak haber veril-
mıştir. , 
MUSSOLİNİ NİÇiN KARA

RINI DEGİŞTİRDİ? 
Duçenin en ciddi •ebebler 

olmaksızın delegesini Cenev
reye göndermeğe karar ver-

Mussalini 
miş olamıyacağı gözönüne ge
tirilmektedir. Berkiteler komi
tesinin toplanması böyle bir 

'. kararın verilmesi ıçın kafi 
değildir. ltalyanın, sadece 
kendisine karıı berkiteleri 
tatbik karannı vermek üzere 
toplanacak bir komitede, ... 
dece .eyirci olarak bile hazır 

bnlunmak için hiç bir 
ihtiyaç duymıyacağı 

düşünülmekte idi. Bu
na göre B. Mussolini 
Baron Aloiziyi Cenev
reye göndermeğe kat
lanıyor ise ancak bu 
suretle hareket etme
sinin çok ısrarla ve 
ltaJyanm menfaatı na
mına ileri sürüldüğü 

içindir ve bu meselede 
ltalyamn menfaatı bir 
çok günlerdenberi de
vam etmekte olup 
ltalyan - Habeş an
laşmazlığının barışçıl 
bir tesviyesine dayan
ması imkanı olan dip

lomatik görüşmelerin muvaffa
kıyeti ile beraberdir. 

PRATiK iMKAN 
Hiç şüphe edilemez ki şim

diye kadar inat ve uırarla gü
dülmüı olan bu konaımalar ar
bk pratik imkb devruine 
sirmiftir. 

- SolUI $ illd M6,Yftula -

Ajansın lzmir kurumu 

Basına faydalı olacak 
şekle konulamaz mı? 

Anadolu ajansı genel dlrektörlUğUnUn 
nazarı dikkatine .. 

Dün telgraf direktörlüğün
den gazetemize tevcih edilen 
bir sorguda 25 Ilkteşrin ta
rihli say>mızda nüfusumuzun 
sayısına ve Dış bakanımızın 
önemli diyevine aid olan ha
berlerin nereden alındığı so
rulmuştur. 

Gazeteler haberlerinin 
menşei bakkmdn izahat ver
mekten pek hoşlanmamakla 
beraber burada sırf telgraf
hanemizin ödevini kolaylaş
tırmak ve Anadolu ajansının 
lzmir mümessili tarafından 

yapılan şikayetin yersizliğini 

göstermek için bazı izahat 
vermek lüzumunu duyduk. 

Yeni Asır haberlerini tel
graf, telefon ve radyo ola
rak üç kaynaktan alır. Bun· 
lardan başka Anadolu ajan
sının bize vermekte olduğu 

haberler vardır. Maalesef 
ajansın lzmir kurumu işlemi-
yen bir makine olmuştur. 
Saat ondan •onra ajansta 
kim•eyi bulmak kabil değil· 
dir. OkurJanna gDnDa hAcli
aeleriai dakikua clakika....a 

yetiştirmek için sabahlara 
kadar çalışmak mecburiye
tinde olan gazeteciler gece 
yarısından bir iki saat sonra
ya kadar kendi adamlarile 
ajansın kapısını aşındırıyor
lar. 

Anadolu ajansının lzmir 
şubesindeki gece bekçisi 
gece yarısından sonra gelen 
servisler için telefonla " tel
graf gelmiştir" haberini verir. 
Ve çok defa biz de bir ar
kadaşımızı Ajansa kadar 

· yolhyarak gelen telgrafı 
ı kopye ettiririz. 

Vaziyet böyle olduktan 
sonra Ajansın 25/llk teşrin 
tarihindeki bazı haberlerin 
gazetemize nasıl geldiğine 
hayret etmiş olması asıl 
hayrete değer bir noktadır. 
Zira Ajans mümessilliği ken
disine aid olan vazifeyi yap
madığı halde bizim bu ka
dar önemli haberleri sabah
lara kad~r çabıarak vermit 
olmamızdan ancak memnun 
olma•• JAzımdı. 

- Sonu hşind sahifede -
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Uraylar -·-ongr inde Şarha
yıınızın söylevi 
Uraylar kongresinde Şarba-

yımız Dr. Behçet Uz tarahn
dau söylenen önemli söylevi 
aynen derecediyoruz: 

Sayan şarbaylar; 
1 inci Uraylar kongresine 

bugün son veriyoruz. 
Büyük ve küçük Türk şehir

lerinin Atatürk devrine layik 
olabilmek için düşündüklerimizi 
dünyanm en domokrat Türk 
ulusunun, Titkiin baymdırfrk 
ve ba~arıcıhk meziyetlerine en 
güzel bir misal teşkil edea bu 
sevimli ve modern lriikimet 
merkezimizde, dimağımız ve 
kalbimiz olan Ankaramızda 
söyledik. Bütün samimiyet ve 
açık kalpliliğimizle halk ve şe
hirlerimiz için sayıp döktüğü

müz bu dertlerimiz, hiç şüphe 
yok ki, yüksek ve çeşitli hiz
metlerile kendini halka çok 
sevdiren ve ısındıran muvaffak 
ismet lnönü hükümetinin her 
işte olduğu gibi zamanı 
gelince ehemmiyetle üzerinde 
duracağı ve inceleyeceği bir 
iş olacaktır. Dertlerimizi taze
lemek ve cumuriyetin şefkath 
elile her gün bir az daha şifa 
bulmakta olan yaralanmızı tah
riş etmemek için saltanattan 
devraldığımız şehirlerimizin pe
rişan halini anmak istemem. 
işin içinde yüzen biz şarbaylar, . 
o köhne boş ve muzur idare
nin, halk müesseseleri urayları 
da, ne halde bıraktığını ve 
böylece Türkün fıtri yükseliş 
ve ilerleyişine nasıl engel ol
duğunu ve ne yaman bir set 
çektiğini her kesten fa:ıla biz 
biliriz. işte Atatürk devriminin 
çocukları olan bizler bütün bu 
acılan duyarak ve bilerek, her 
iften fazla fede.kirlık Ye yo
rulmak istiyen Şarbaylık &de
vini üzerimize al.Duş bulunu
yoruz. 

( Saltanat idaresinin bırak
tığı kötü miras izlerini silmek, 
Atatürk demorine llyık ol
mak ) ; bu ne büyük, ne ıa
mil, ne ağır, ne çetin ve fa
kat ne tatlı bir ödevdir. Genç 
Ttirk hilkiimetinin dayandığı 
devrimci halk partisinin ocak
lanndan başlıyan halk dilekle
rini yine balkın seçimi ile ge
len bizlerin elleriyle baıanlıp 
paz:tiye ve halka mal edilme
aiadeki zevke hudut yoktur. 

itte bis bu zevki tatmıt, 

partiye vo onun yüksek ıefle
rine gönül vermit partili şar
baylanz. it ne kadar ağır, 
zor ve kU'lflk olursa olaun, 
aldığımız miras ne kadar kötü 
olursa olsun bu aşkla çahpyor 
ve bu aıkla çalışacağız. 

Arkadaflar; takdir buyurur
sunuz ki uraylardaa istenilen 
işler pek çoktur. Yatakta ya
tan bir lohuaa, gözinii dün
ya ya ilk açan Türk yavrWJu, 
mektebine giden Türk çocuğu, 
şehirde yapyan her hem
şeri, sakah, hutaaı kimsesizi 

' sağlığı, rahatlığı, zevki velha-
sıl herşeyi için ve en nihayet 
dünyayı her hangi bir sebeple 
bırakıp gidenlerin de en son 
istediği iş yine uraylardandır. 
Ölümle doğum arasına sıkıştı
rılan çeşitli uray hizmetleri ne 
kadar çok ve önemlidir. 

Cumhuriyet uraylannın bu 
ödevlerinden yapılanlarını açı
lış söylevinde sayan, sayın ba
kan Şükrü Kayayı dinlerken 
göğsümüz kabardı, cesaretimiz 
arttı. Cumhuriyet Hükümetinin 
yüksek ilgi ve candan yardım
larile meydana getirilen bu iş
ler hiç şüphe yok ötıümüzdeki 
seneleı de daha çok artacakbr. 
Çünklı Cumhuriyet bizlere ulu
sa hesap vermeyi öğretti. He~ 
sap vermesini bilen her p)us 
ve müessesenin randımanı dai-

·a HABERLERİ 
Kömür -·~ 

lzmirde 4 mjlyoP 
kilo kömür var 

Kutlama 
Parti genel sek
reterinin telgrafı 

Şarbayhğa - lzmir 
Bu gün on ikinci yaşını 

bitiren Türkiye cumuriyeti 
hiatün t~liği içinde en ol
ğun bir varlık olarak ileri 
gönlerin güneşli yaşayışına 
dGjna hız aloaıı gidiyor. Her 
yıl başka bir sıcaklık içinde 
kutladığımız bu yüce ulus 
bayramının bütün yurddaşlar 
ve arkadaşlar için sevinç ve 
heyecan kaynağı olmasını 
dilerim. 

Şarbayımızın Diyevi 
Dr. Behçet Uz Ankarada gördüğü 

Önemli işlerin bir portresini çizdi 

Ormanlardan odun kesİJllİ 
için gereken müsaadeler bU 
günden itibaren orman başdi· 
rektörlüğü tarafından veriJc
cektiı. Verilecek müsaade Jıj• 
ğıtfarı yalnız köylünün köıDll 
ve odun ihtiyaçları içindir. 
Oı man direktörlüğü, yap~· 

cak müracaatlara göre kat~
yat yapılacak ormanların barı
talarını hazırlıyarak tarmı 1>a
kanfığına göaderilecütir: BdJl .. 
lar tasdik edildikten soat• 
katiyata başlanacaktır. 

-
Kültür parkın planı bir uzmana ) aptınlacak - Burada 

Bir sağlık müzesi kurulacaktır. 
Belediyeler kongresine işti- yın İç. bakanı tarafından kapa-

rak etmek üzere Ankaraya tıldı. Başta Başbakan ve bütün 
gitmiş olan şarbay doktor vekillerimiz Kamutay başkanı 
Behçet Uz eve'.ki akşam şeh- ve saylavlarımız ve parti erka-
rimize dönmüştür. Şarbay dok- nımız tarafından takip edilen 
tor düıj kendisini z'yaret etlen kongre çalışmasının gelecekte 
bir muharririmize, Ankarada verecegı meyvelerden çok 

C. H. P Genel sekre
teri Kütahya saylavı 

R. Peker 

başardığı çok önemli şehir ve umutluyum. Bu gibi işlerde 
uray işleri çevresinde şu di- derhal bir sonuç beklemek 
yevde bulunmuştur: haksızlık olur. 

•••••••••••••••••••••••• 
Bay Recep Peker 

C. H. P. Genel sekreteri 

- Güzel ve sevimli hüku
met merkezimizde heyecan
larımızın en çok coştğu ve Ankara 

12 nci yıl dönümünü kut- taştığı Cumhuriyet bayramı 
ladığımaz bu kutsal rejimi günlerinde, top!anan birinci 
bize veren Partimizin siz çok uraylar kongresi; geliri 20 bin-
kıymetli g~nel sekreterinin den fazla uraylann şarbayları-
sıcak bir ilgi ile bayramımı- nın iştirakile 25/10/935 te iç 
za kahlması lzmirliJeri çok Bakanı Bay Şükrü Kayanın 
sevindirmiştir. Partimize bağ- önemli bir söylevi ile açıldı. 
Jılığımızı, rejime inanımı:ıı, Dört gün devam eden kongre 

her türlü takdirin üstünde bir büyük şeflerimize güven ve 
sevgımızı bu münasebetle intizam ve samimiyetle geçti. 
bir daha tekrarlamakla duy- Uzmanlar komisyon!arıoın ha-
duğumuz sevinci huzurunuı:a zırlad1kları raporlar üzerinde 
sunmakla bahtiyarım. çok açık ve canlı münakaşalar 

Dr. Behçet Uz oldu. Uzmanlar komisyonu ba-
lzmir şarbayı yatı ucuzlatmak, şehirlerin ima-.._'lllllMl•--:.m-------1 rı, uray1ara gelir kaynakları gi

bi üç mühim iş üzerinde çalış-
Şarbay 

Wloskovaya Berlln 
Tarlklyle gidecek 

Şarbay Dr. Behçet Uz Pa
zar günü Moskovaya gitmek 
üzere Sakarya vapuriyle lstan
bula hareket edecektir. Şarbay 
htanbuldan Berlin yoliyle Mos
kovaya giderek şehircilik hak
kında tetkikat yapacaktır. 

B. Behçet Uz bu tetkik se
yahatine bizzat Başbakan is
met mönü tarafından memur 
edilmiftir. Seyabah hükômet 
hesabına yapacaktır. 

Şehir meclisi 

mışlardır. 

Şarbaylar, birçok ihtiyaç'ar 
içinde kıvrauan urayların du
rumlarmdan bahsettiler. Uray
ların birçok önemli ödevlerini 
başarabilme!eri için para bul
mak zaruretinde delegeler bir
leşiyorlardı. Hazırlanan rapor
ların, konuşulan iş1 erin ince'en-

mek üzere lçbakanlığa sunul
masına karar verildi Kongre
nin değerli ve sayın başkanı, 
Başbakanımız ismet lnönü kon
gre toplantısını çok yakından 
takib buyurdular ve ilgilendiler. 

Şehir meclisi bugün saat on HükWııet merkezimizce gü • 
altı otuzda bay doktor Behçet zel ve temiz bir telal<ki 
Uzun bRşkanlığında ilk toplan~ uyandıran, kongre 937 Teş-
tısını yapacaktır. rininde toplanmak üzere sa-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ma yüksektir. teşekkürlerimizi burada tekrar-

Sözüme son verirken bütün lamakla bahtiyarım. 
Şarbaylarm uraylara ettiği de- Ankarayi görüb gezmelerine, 
ğerli hizmetlerinden, Uraylar istifadelerine çalı.tan Ankara 
kongresi kurarak Şarbaylann Urayından arkadaılanmız çok 
tanışıp anlaımalarına, bir çok mütehassis ve müteşekkir kal-
işlerinin bir arada konuşulma- dıklarını kaydetmek İsteriz. 

sına ve bunların öneminin Türk Türk basınınm Uraylara her 
yurdunda vo halkınıla akisler fırsatta yapmakta olduktan 
yapmasına, sebep olduklann- faydalı yardımları ve Şarbay-
dan Sayın Bakan Şükrü Kaya- ları her daim uyanıklığa ve 
ya ve onun çok anlayışh, iş daha çok ça!ışmağa yarar ya-
bilir mahalli idareler şefi Naci zılarından ötürü teşekkür et-
Kıcımana ve Vekalet teşkili- mek biz.ler için çok tatlı bir 
tını çevirenlere candan teşek- ödevdir. 
kür ettiklerini arzetmek iste- Arkadaşlar; Yurdumuzun acı· 
rım. ve tatlı birçok hatıralanndan 
Başbakan İsmet lnonünün aldığımız derslerle çözülmez bir 

kongre başkanlığını kabul bu- bağlılıkla bağlanmış bulundu-
yurmaları, birçok meşguliyet- ğumuz Cumurluğun bu modem 
lerine rağmen kongre ile yaki- merkezinde Türkün en büyük 
nen ilgilenmeleri şarbaylarımıza bayramında bulunmak şerefi de 
ümitler vermif, sevindirmiş, ça- bizim iç.in ayrıca ve başlı ba-
htm• cesaretlerini artırmışbr. şına bir sevinçtir. Hükümet 
ismet lnönü yurdun her ibti- merkezimizden aldığımız kuv-
yacını tatminde nasıl ilgileni- vetli enerji bizleri bundan 
yorsa Uraylar da sıkıntılı ve sonra daha çalışkan ve muvaf-
beklemedikJeri zamanlarda yi- fak kılacak ve Atatürke layık 
ne onu l.aılannda en değerli şehirler kurumundaki yüksek 
bir hami olarak bu~uyorlar. ideale doğru daha hızh bir yü-
Şarbaylann saygı ve minnet- ri\yüşle ilerletecektir. Bu mii-
tarhklannı arzederim. Uray nasebetle de bizlere ve bütün 
ihtiyaçlarına uygun yeni ka- ulusa önderlik eden tarihin en 
nunJar çıkaran Büyük Kamu- büyük adamı Ulu şef Atatürke 
taya Uray işlerinde kolaylıklar her zamanki gibi sağlık afiyet 
gösteren ve onJann dertJerile ve uzun ömürler dilerim. ( Sü-
ilgilenen değerli vekillerimize rekli alkışlar.) 

Dr. Belıç:d Uz 
BAŞKA iŞLER 

Bu ziyaretten btifade ederek 
urayımızın bakanlıklarca biti
rilmesi İcab eden iş!erini de 
gördüm. 

HAVA GAZI 
Elli lira mukabilinde lır.mir 

hava gazı tesisatının satın al
ma ve imti, azın devri işi ve-
kiUer kurulunca tasdik edil
miştir. Uray ve halk için çok 
faydalı olan bu müessese ura
yımızm malı olmuştur. Yakın
da başliyacağım1z bazı tadilat 
ile çok muhtaç olduğumuz bu 
medeni vasıtadan halkımızı 
bakkile istifade ettirmenin yol
larım haı.ırlayacağu. 

KARSIY AKA SU SAATLARI 
Biliyorsunuz, urayımız Kar

şıyakaya getirdiği su için şim
diye kadar 193 bin lira sarfetti 
Beş yüz abone iç.in alınan saat
ler bitmiş para da kalmamPşh. 
2 Eyliıl 9~5 te toplanan şehir 

medi,inin fevkalade içtimaında 
18,949 liralık daha bir tahsisat 
alınmış ve Bakanlıktan tasdikini 
istemiştik, Muhabere ile balle
dilemiyen bu işi de bu defa 
tasdik ettirdik. Kaqıyakaaın 
bu güzel suyunun bir tenekesi 
on paradır. Abone artbkça su 
dahada ucuzlayacaktır.Biz ucuz
lukla şehirlerdeki su firketle
rine örnek olmak istiyoruz. 

BUGDA Y VE UN iŞi 
Biliyorsunuz, lzmir ıehriai 

son zamanlarda ilgilendiren bir 
buğday ve un işi vardır. Ha
zırlattığım temevvüç grafikle
rini Baıbakana arz ile gereken 
izahatı verdim. Bu mesele üze
rinde Tarım bakanı ve Ziraat 
bankası direktörü ile de gö
rüştüm. Banka bazı şartlarla 
uraya buğday verecek, Fabri
kamızda bunlar un yapılarak 

'Pİ yasaya çıkarı1acakbr. F abri
kada bazı ıslahat yaphktan 
sonra bizim lstanbul piyasasına 

da un göndermemiz kabit ola
caktır. Bunun için icabeden 
tahsisat ve salahiyeti Şe

hir meclisinden aldıktan son
ra işe başlıyacağız, Ekmekçi
ler kooperatifi işi de iktisat 
vekaletinden çıkmış Başbakan
lığa gönderilmiştir. 

Güzel lzmire tasavvur ede-
miyeceğimiz parlak bir istikbal 
kollarım açmış bekliyor. Dün
yanın büyük, küçük birçok 
şehirlerini gezdim. lzmirin şar
bayı olduğum ıçm duyguya 
kapılarak söylemiyorum. Sizi 
temin ederim ki, dünyada lr:
mir kadar tabii birçok zengm
likleri göğsünde sakhyan, 
sempatik bir şehir görmedim. 
Cümhuriyet devrinin birçok 
parlak ve modern bayın
dırhğını taşıyan bugünkü 
Türk lzmir, Atatürkün Ak
deniı:de parhyan bu parlak 
yıldızı, güzel lzmir, bundan 
böylece hükiimetimizin herza
man devam eden candan yar
dımlarile çabuk ilerliyecek ve 
yükselecektir. Bizlere düşen 

vazife de bu tev~ccühlere la
yık olabilmek icin pek çok ça
lışmak, meydana gelen iyilik
lerden daha çok ümidlenerek 
neş'e ve sevinçle, iyi görüşle, 
kadirşinaslıkla daima daha iyi, 
daha güzel, daha toplu ve 
daima şen ve zengin lzmire 
doğru yürümek olmalıdır. 

IZMIRIN NÜFUSU 

hmirin yılJık kömür ihtiyacı 
on dört milyon kilodur. Ancak 
son zamanlarda maden köo:ıii· 
rü kullanılmasından odun k6-
mürü ihtiyacı yarı yarıya io· 
miştir. Bugünkü halde Izınirde 
dört milyon kile kadar köOliit 
mevcuttur. 

Bir müessese, elinde meYclt 
400,000 kilo kömürü lskende
riyeye sevk için müsaade itle .. 
miş; lzmirin ihtiyacı nazarı ;ti
bara alınarak bu müsaade ve
rilmemiştir. 

Bu yıl resmi daireleri.D ".e 
kültür dairelerinin teshin ibb' 
yacı kalorifer . ve maden ki· 
mürüyle temin edilecektir. v·· t 
irelerin teshin havalelen bif• 
leştirifmiştir. Değerli vaJioliı 
Fazlı Güleç dairelerin herh~ 

· kalorifer ve maden kö11111P 
kullanmaları için icap eclcl' 
tertibah aldırmıştır. 

Zonguldak mıntakasının ~· 
liyete geçen Semi Kok fabr'. 
kasının yeni çıkar.mağa bafl'' 
dığı Türk antrasitinin de ~· 
mirde piyasaya çıkma.sa ~ 

· tertibat almmışbr. Resmi~ 
relerden bazılan Seın~ 6-
fabrikasının Türk transıt 1' 
mürlerini 'kollaoaca ktır. ,,,, 

•••• .................................. J,,,. 
meydana getirmeğe çatışacaj 

KÜL TÜR PARI'. 
Bu güzel e.ıer yalnız ~ 

ve onun geniş bölgesi Eg~ 
değil, bütün Türkiyenin sef•. 

.. · .. .. .. .. . b' :. ol• 
cegı ve ogunecegı ır ,... bil' 

b:mirin nüfusunun actbğmı caktır. Yangın yerinin ~ J.it 
duyduğum zaman ne kadar metre murabbaı gibi geDlf bt' 
çok sevindim. Amacımız en yerini kaplayacak olan ·tli 
apğı dört yüz bin nüfüs- parkta meydanlar, . çe~p 
la bir lzmir şebiri oima- spor, kültür yerleri, ıok• jİ 
lıdır ve az zamanda buna ye saır müzelerin •ere .. ';et 
eritmek için elhirliği edib h- sonuçlama parlaklığı 1_0 elit· 
mir ahenk ve heyecanı ile, Ata- kamaştıracak kadar zengın .,, .. 
türk çocukJan gibi kOfllMllıytL Bet ile on sene arasında r 
lzmirin nüfusunu artıracak, hal- şarılacak olan bu işe de ~.it 
kını zenginleştirecek ve şehri lamıı bulunuyoruz. J(arfl"';, 
güzelleştirecek iki önemli iş arsa ile temin edilen bll ·tıi 
peşindeyiz. Bunlardan birisi her dört bin liralık tesviye işi ~r· 
sene 22 Ağaatosta açılan arsı ay sonra sona ermiş olacal< .. 
uluaal lanir panayırı, diğeri Bu 11ene ağaçlanmağa başl~~:ı 
timdiye kadar memleketimizde cak Kültür parkının pl•0 

811 
ve hatta Balkanlarda bile ol- bir uzmana yaptıracağıı. ~e 
mı yan (Kültür Park) işidir. park lzmir veçhesini ta1P~ de 

93& Panayırı değiştirecektir. Bunun içı~çiı' 
Panayır hızını aldı yürüyor. yapılacak sağlık müzesi ~ot 

Onursal Başbakanımız ismet sıtın:l bakanımı-ı sayın do d ..,. 
lnönüne layık; olmak iç.in her Refik Saydamdan söı al. 

1etİ 
sene biraz daha tekamül ediyor. Bu müze Türkiye Cuaıur•~ıı 
lzmir ve Türkiye iç.in alınan halkına birçok değerh 58 afi" 
ve alınacak sonuçlan çok iyi bizmetleriJe şöhret f4' 
kavrayan Başba(k5a0u)ımbı~ 9

1
36 bakanınazın lzmir ~~ -

senesi bütçesine ın ira bölgesi sağlığı ıçıı•. bit 
yardım koyacaklarını vaat yerinde ve en istifadeh ~-
buyurdular. As başkanımız de- sağhk mektebi olarak yafl ti• 
ğerli ekonomi bakanımız Celll cakbr. Cumhuriyet bükoıo;, .. 
Bayardan diğer vekillerimizden nin sağlık inkılabında da~ ... 
gelecek sene için aldığımız bklannı canlandıracak• .-•" 
yardım sözlerini lzmirliler an- tepli ve halk batta 0~ 17it 
cak minaet ve ıükranla karıı- bilmiyenler için en ye~ :_.,., 
byacaldardır. ders vazifesi görecektit· S ıetle 

Penayırımız ıçın bakanlık- gibi yapılacak diier m6Je,i1' .. 
lardan istediklerimizi ayrı ayrı süslenecek bu park bet i1İ 
her bakanlığa sundum ve iza- retçinin dimağını, rublJll~ 
hat verdım. Bu sene panayırın hava almasını velhasıl ede"" 
hazırlıklarına daha erkenden mevcudiyetini tatmin 
başlamış bulunuyoruz. Izmire bir yer olacaktır. 'fi 
yerli ve yabancı daha çok in- RUSYA SEY AHA ,_,. 
san getireceğiz, Panayırı daha Tetkik için Ba,baka~u:~ 
eylenceli ve güzel yapacağız. yaya gönderiyor. Bu ın~ 
Panayırı dört gözle bekteyen dost memleketin şehirle 
lzmirlilerin amdukfanm, düşün- tedkikimden ~k çok i• 
düklerini daha eyi bir şekilde lerle dineceiimi uaa 

~~~~~~~~~ .......... ,.:&-.. 

y 



KADIN iSTERSE 
Yazan ; :Ft.ebJ.a I3i.l.g:lıı 

1 Edebt Roman Sayr g 
•••···••··•·•··········· ....... : ... . 

Yazılmış uzun notlarım var, hepinize 
Enteresan şeyler . anlatacağıaı.. 

1

Kamutay bugün toplanıyor Fırnna ... '. 
Karadenizde Ga
zel vapuru karaya 

Oturdu 

Nefes 
başladı 

.. -·-·· -aldırmıyan sorgular 

JiJc - Geziniz nasıl oldu, teh
'&" e geçirdiniz mi? Nerelere 
~ltadınız? Hava boşlukları, 

11 
l'bna, sis tabakalarile sarıldı-
11 lnı? 

Ga Şu veya bu sorular birbiri 
~ne yığılıyordu. 

k l'\)ten yorgun, yüzünü siler
):~ bu ablokadan kurtuluş 
t !ol araştırıyor kısa kısa ce-
lplar veriyordu. 

r - Evet gezdik ve geldik. 
laı •kat bu gezi pek kolay o!
b~dı, bir çok tehlikeler atlat
,: Fakat bir an bile güveni
~ kaybetmiyerek uzun geziyi 
ta~rdım. Deneçlerimi artıra-

8.ana yurduma kavuştum. 
y ıraz sustu, sonra yan ciddi, 
t::• alaylı: " Şimdi bu sorgu 
" anı atlatıp kurtulamazsam 
ıOr • · 

- Bizi öyle üzdün, öyle ku
runtularda bıraktın ki .şimdi 

kollarım arasnıda gerçek sen 
olduğuna inanamiyorum. Zavallı 
teyzeme hak veriyomm, telsizi 
alınca hemen size koştum, an
nen Sunaya da bildir dedi. 
Öyle yaptım, geç kalırız diye 
acele ettim değil mi Suna? 
Zavallı Erolu da şaşırttık, on 
buçukta telefon ettim; bekle 
dedim. Dokuz buçukta köyde 
idik .. Fakat kocamı düşünsey
dim bir saat gecikecek ve ye
tişemiyecektik .. 

Erol freni hızla çevirip ba
şı!lı çevirmeden kızgın kızgın 
söyledi: 

- Öyle ya... Ne zarar var .. 
Varsın kocanız çulha mekiği 
gibi aşağı yukarı koşsun aran
sın dursun ... Y orgunfuk ne ise 
ıne .. Ya üzüntüsü? 

iuııR'Unluktan kıyıda boğulaca- So1111 var -
j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ınuhakkak, dedi. 
Arkadan şen bir ses .. 
Genç kız sevinçle döndü: 

1 Çekoslovakyada 

........ s ş ' l 1( una... em ... 
'1 endini bir anda bu kollar 

' 11nda buldu. 
'f lnı başlarında bir gazeteci: 

) - Dop-rusu bu kurtuluşa di
~ek yok! ( Kadın gazetesi ) 
lb Yazarı yine küçücük bir 
~ lbavra yaparak bizi atlatıyor •• 
to t"tık hepimize onun artıklannı 
~aınak kalacak arkadaşlar .. 

'tnil omuzlarını oynatb .. Ko
nı aradı. 

) ........ Haydi ~rol sen direkai
~°"a geç! Buyurunuz doktor .•• · 
~duruyorsun uçman? 

ş~,/lar otomobile ·1erleşirken 
itte~: Basın arkadaşlarına gü-

l'ıtı1 ....... Yarın görüşürüz dostla
~· l<uzinim bugün çok yor-

··· 
11\l Ayten kurtulduğuna mem-

tıdu, bu sözleri tasdik etti: 

tıııs Evet evet yorgunum .. Ya
~ asınevinde görüşürüz. Ya- ' 
l>İJıi ış Uzun notlarım var.' He· 
~C.~e entresan vak'alar anla-

1( rıın. Şimdilik orevuvar .. 
~o~hk~hal!'r ortalığı çınlattı. 
~ ~bu gıderken.. Bir gaze-

Yıne haykırdı: b,; Bari pek insafsız olma 
l>ay •n.. Yarana kadar arslan 
~~l Yaparak notların özünü 
~~.~· küspelerini d.e bize bı
~!.. an alacağın olsun arka-

o~~llil iki arkadaşının arasına 
~y u, sol kolunu Aytenin 
biti tıuna geçirdi, başları bir-

~-r:: ~aklaşıyor, "Ayten, can 
•~tı . Şırn,, dedikçe dudakları 
b~y 1

Pek saçlarla dalgalanan 
)ordaı alnının üstünde dolaŞı-

u. . 

Kabine istifa mı edecek 
Brüksel, 31 (Ö.R) - Prag

dan bildiriliyor : Şimdiki Çe
koslovakya başbakanının ka
mutay başkanlığına ve onun 
yerine şimdiki tarım ?akanının 
baıbakanlığa geçmesi hakkın
da Agrer parti tarafından ya
pılan projeler üzerine hükümet 
konvansiyonuna giren diğer 

partiler bu kabine değişikliğinin 

tafsilatını görüşmek üzere ya
rın toplanacaklardır. 

Kabine şekle aid bir istifa 
verecektir. Dış siyasa değiş
miyecek ve B. Benes dış ~
kan ığında kalacaktif. ' 

Bir Hadise 
Paris 31 ( Ö. R) - Berlin

dcn bildiriliyor : B. Vinston 
Churcbill tarafından yazılan bir 
makale üzerine bir hadise çık· 
mıştır. B. Churchill bu yazıda 
Almanyaya şiddetle hücum et· 
tiğinden Berlin hükümeti Lood-

ra büyük elçisi B. Höşü F o-
raynofiste resmi bir protesto 
ile ödevlemiştir. 

lrland.ada 
Gösteriler • 

Brüksel, ·31 (Ö.R) - Doblin
de lrlandanın ayrı bir Cumuri
yet olması için gösteri yapıl- · 
mıştır. lrlanda Cumuriyetinin 
ilinı hakkındaki bir tekJifi Di
yet meclisi 17 ye karşı (71) 
reyle reddetmiştir. 

lngiliz filosu 
Brüksel 31 (Ö.R) - lngiliz 

amirallığı 1936 deniz inşaat 
yoluna ait 8 destroyerin ya
kında denize indirileceğini bil-
diriyor. 

l'~i!~" TAYYARE Sinema:ı T~:!~" 

A.~~ - ihtıras - cinayet - felaket - musibet ve nihayet saadet 
aba şefkatını, aile ucağmın iç yüzünü gösteren şaheser 

filim olup Jules Claretie,oin "Küçi1k Jak,, isimli 
meşhur romanından muktebestir 

r7L/.Z/.77/'77T././.Y.LX/.//.Z7.7..Z/L//L7X/J 
O) n yablar : Constant Remy - Lini Nora ve diğer 

yüksek Fransız san'atkarları 
A rZ/.7.Z7.Z7.Z L//1LO.h7JLZ/..7.l 
Yrıca : FOKS (Türkçe sözlü dünya haberleri) Miki 

'••······ tayyareci (karikatür komik) ••••••• s ·································································· 
C eanr; saatleri : hergün 15-17-19-21.15 
uınartesi günü 12.45 ve 15 seanslarında mekteplilere 

tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 11.30 baılar 
Fiyatlar 30 40 &O kuruıtur 

~üyük Şef senelik öne_mli söylevinde 
Dış siy s da temas edeceklerdir 

AnkılTa, 31 (Özel) -
Yann (bugün) saat onda 
Kamutayda bu devrenin 
ikini toplantı açılma tö- . 
reni yapılacaktır. Bu top· 
lantıda cumur başkanı 

Atatiirk tarafından veri· 
Iecek o 'an sene!ık söy
leve büyük ehemmiyet 
veriln,elctedir Büyük şe 

fin bu söylevinde iç s~· 

yasamızın ınuvaffakıyet
leri h:ıkkmda izabntt n 
sonra dış sıyasamıza da 
temas edecekleri, hariç
teki devletlerle olan ra
bıtalarımız ve dostluk'a
rımızı gözden geçirecekle 
ri ve genel dünya duru :.nu 
hakkında fikrini söyliye
ceğı tahmin ediliyor. 

Bundan sonra kamu· 

tay başkanı ile başkan
!ık divanının e: ·~· ya
pılacaktır. 

Başkanlığa yıne Ab
dülhalik Rende seçile
cektir. Başkanlık diva· 
nında da değişiklik ola-
cağına ihlimal ver"''!l yor. 
Grup reisliğine Hasan Sa
ka yerine Bursa saylavı 
Refe' :!elecektir. Katip
liklcrde de değişiklil: 
nl~cağı, Haydar Rüştü 

(Denizli) yerine Tokad 
saylavı ;: 1 reyyanın seçi
lece~i söyleniyor. 

Polis te,kllatı 

Ankara, 31 (Özel) -
lçiş!eri bakanlığı cenup 
hudutlarımız için yeni bir 
polis teşkilati projesi ha· 
zırlıyor. 

lstanbul, 31 (Özel) - Ka
radenizde dfüı ~!ddet1 e -h~'küm 
sür'"'u fırt na Lug;.m ~a;:f!edi 

Fırtına yüzünden bir çok ka· 
yıklar karaya düştü. Zongul· 
dakta karaya düşen Gazel Ya· 

purunun ateşcisiyle bir çocuk 
~oğu du. Yine fırtına yüzünden 
AdalarJa Istanbul arasında te
lefon muhaveresi kesildi. 

Yeni Yunan elçisi 
lstaubul, 31 (Özel) - Yuna

nistanın Ankara elçiliğine Ha· 
riciye nezareti siyasi kısım mü· 
dürü Deyalmunaz tayin edile· 
cektir. 

Devlete aid 
Arazide avcıhk 

lstanbul, 31 (Özel) - Dev
lete aid arazide a vcıhğın ser
best olduğu ilan edildi. 

--~~~=====:::~:==.•il 

Roman yada iç siyasada Çin' de müthiş. bir infilak 
··tar eke yap lacak mi?I Bir felaket halini aldı 
,~~-.~ ~ .. · ~··· > ~ l 1 Brüksel, 31 ( . Ö.R ) - Pekin' den bildiriliyor: Lang • Çode'ki 

• · mühimmat deposunu:ı iştiali müdhı ş bir felaket halini almıştır. 
ı 

Romallya kralı 

Paris, 31 (Ö.R) - Bükreş
ten bildiriliyor: Sinayada baş 
~akan Titüleskonun başkanlı· 
ğı altında bakanlar kurulu 
tÇ>planmıştır. B. Titülcsko hü
kümet buhranı ihtimali hak
kındaki haberleri yalanmış ve 
~ükumetin programını sonuna 
kadar tatbik edeceğini bildir-

C. Bayramı 
Çoşkunlukla geçti 

Ankara, 31 ( A.A ) - Yor
dun birçok yerlerinde havanın 
yağışlı olmasına rağmen Cum
huriyetimizin. 12 inci yıldöoümü 
halkın coşkun gösterileriyle 
kutlanmakta ve büyük öndere 
yapılmak istenen suikasd te
şebbüsünün yurddaşlarda uyan-
dırdı~ı heyecan bu tezahürata 
başka bir hususiyet vermek· 
tedir. 

Şako davası 
Yine mi alevleniyor? 

Brüksel, 31 (Ö.R) - Vaşing
tondan bildiriliyor: Bolivya orta 
elçisi dış bakanını ziyaret ede
rek Şako meselesi hakkındaki 
barış görüşmeleri dolayısile 
Bolivyanın ya bütün Şako'yu 
istediğini, yahud hiç istemedi
ğini söylemiştır. Bu diyev du
rumun yeniden karaştığım gös· 
termektedir. Cenubiğ Amerika 
devletleri araamda kaynaflll• 

• \Pardır. 

.ı lştialde 2000 kişi ölmüştür. Bir Alman misyonu tamamile mab-
~ volmuşt.ur. 2 kilometre çevrede bütün evler harab olmuştur. On 

ııt' Bay 1 aıausko 
miştir. 

Son vahim hadiseler iç si· 
yasada bi mütareke lüzumunu 
göstermiştir. Hükumet güttüğü 
ödevin yapılmasın• güçleş

tirecek veya memlekette ni
zamı bozacak her türlü ha
reketlerden partilerin sakın

malarını istemektedir. 

Alman ordusunun 
Teşkilatı 

Brükel, 31 (Ö.R) - Alman 
ordusunun yeni teşkilatı bit
miştir. Her biri 8 kolordudan 
ınürekkeb üç ordu teşkil edil
miştir. ,. 

bin kişi yersiz kalmıştır. 

Mısırda kabinenin 
istifası muhtemeldir 
Brüksel, 31 (Ö.R) - lngiliz yüksek komiseri Mısır hükümetiain 

tahkimatı hakkındaki talebini ve bir lngiliz-Mısır ittifakı teklifini 
reddetmiştir. Kabinenin istifa edeceği haber veriliyor. Vafd 
partisi azaları durumu gözden geçirmek için toplantıya çağrılmıştır. 

Fransız bütçesinde iki 
Milyarlik bir delik açıldı 

Paris, 31 (Ö.R)- Fransız gazetelerinde iki başlı bir ilgi ken· 
dini göstermektedir. Birisi, B. Lavalın Cenevreye hareketi dola· 
yısile, dış sıyasaya aittir. diğeri de finans komisyonu tarafından 
bütçenin müı.akesi sırasında, Sollar delegasyonunun teklifi ile, 
bütçede 2 mılyar 400 milyon franklık bir delik açan üç tadil 
takririnin kabul olunmasıdır. 

Mussolini hazırlanan 
Teklifleri Reddetmiyor 

Brüksel 31 (Ö.R) - Londradan bildiriliyor: Diplomasi faaliyeti 
tefsir eden lngiliz gazeteleri barışçıl bir anlaşmanın imkansız 
olmadığını yazıyorlar. (Taymis) Mussolininin Londra ve Paı'is 

tarafından yapılan teklifleri mü7.akere esası olarak kabul ettiğini 
ve bu anlaşma olursa meselenin uluslar sosyetesi eline 
verileceğini yazı~or. 

Londra ve Roma arasında Akdenizden bazı lngiliz gemilerinin 
geri çekilmesi üzerine müzakere devam etmektedir. lngiliz 
çevrenleri bunun tahakkuku için gereken bütüıı şartların henüz 
Roma tarafından yerine getirilmediğini bildiriyorlar. 

EL HAMRA J MILLi KÜTÜPHANE 
• SiNEMASI 

1 ikinci teşrin cuma akşamı 9.15 ten itibaren bütün lzmir halkının sabırsızlıkla beklediği 

p 
DiKKAT 

şaheserler şah'!seri bülbül sesli MARTA EGERT'in yarattığı 

ASTA IVA 
Mevsimiıı en büyük musikili filmi 

AMUNrr Jurnal: Cenevrede zecri tedbirler konuşuluyor, ltnl
yanlar Aduayı işgal ettiler, Yun~nistan kralhk isti.ro~ 
vesaire.. Aynca Ankara Cumhurıyet bayramı mcrasımı 

askeri resmi geçid (pazar)dan itibaren 
ltalyanca kopyesi cuma akıamı 9.15 c:.umarte•İ, çarşamba, persembe, cuma 

Almanca kopyeai pazar, pazartesi. sah günleri 
FIY ATLARDA Kat'iyen zam yoktur --· 
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Aydın oğla; Bay Mehmed ile Prenses Sollya arasında bir macera Maliyede Tütüncülerin bir dileği 
••••• 

Birgiyi na 1 Memurlar arasın
da değişiklikler 

Çulla Sicimlerin bedeli Tayyare 
Kurumuna Verilmelidir 

......... ~•nım:ıı:mmmı:m::lilll-mımm:::aB:1 .. c;;;sABWR a •JM2M•H 1+ 

ölümle en sevginin k vveti 
-· ... ~ n! 
~ok.iki 'tarihi ::roma n. S4 
•·········•··············•···•·······•····••· --- . --- "Y°Rfzo.n; :P rvi..:n. ~en:ıaı 

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

Bu tün Türke aid destanları olcudu. Onlara iyilik, doğru-
luğun güzelliğin ebediyetini aşkın hicran arını anlattı. 

Rober : Aydınoğlunun hatı

rına getirdi. Hapisten Prens 
Edmon kurtarılıp getirildi. 

Prens Edmon-Aydın bey 

1 
neden bu ma~erayı bana yaz
madınız. Bu kanla akibet ol
maz.dı. Size karşı beslediğim 
muhabbeti biliyordunuz. 

Çörek baba - Hayır Prens; 
mukadderat böyle yürüyecek
tir. 1-iayatın engin sırlarına ini
niz. Eşyanın tlışından ziyade 
içine bakınız. Hayatı v~ aşkı 
yalnız bu katı cismin sogumuş 
etinde görünüz. 

Aydınoğluna bakarak : 
- Aşkın kuvvetindir, aşkın 

imanındır, aşkın allahındır. Al
lahı inkardan seni mennederim. 
Göılerinde. ruhundaki ebedi 
susuzluğu göruyorum. Fakat 
kainatın nizamı budur. 

Haydi Prensler, beyler, kan 
şaraba içelim. Onun temiz ma
neviyetinin aşkına içelim. Ha
kiki bir aşka bağlanan bir gö
nül cennetine kavuşmuıtur. Sa
adet sarayına ermiştir. 

Çörek babanın; matemli ha-
zin sesi inliyordu. 

' 

Onun okuduğu şiirler gö
nülleri matemle coşturdu. Göz· 

lerdan hicran ve hasretin fani 

l 
yaşları aktı. Aydınoğlu; erenler 

Allahaşkına kesme devam et. 

/ 

Gönüllerimi&deki aşk evini sön
düı me. 

Çörekbaba - Eyvallah sul

tanım; gözünün nurunu, ömrü: 

niin varını ruhunda bulacaksın. 
Özge şeye gönül verme. 

Sakiler meclisten (ekmiş ayağı 

llangi kağıda bulsam o meralı 

llangi ym:le g örsem {t:'Şmi gazali 
AvCllardaJz kaÇ111ış ceylan n:içali 
Oe,çmi.ş dağdan dağa yoktur dı.u~üı! 

La/evi. sü11hülıi, giilii lrfir almış, 
Zevku şt.vk ehli11i alıu zar almış; 
Süleyman lafltını sanki mar almış," 
Oama tebdıl olmuş iil/elin (ağı! / 

Zihni, dert dinden her zaman ağlar 
vaıdı.m ki bağ ağlar; bağıhan ai!lar 
Siinhüller perişan, güller kan ağlar 

Şeyda bülbül terkeddi bu bağı! .. 

Ebedi hasret gecesinin hüznü, 
matemi gönülleri eritmişti. 

Sabah, Birgi Türk bayrakla
rile süslenmiş; büyük meydan
da üç cani, üç canavar bili 
uluyorlardı. 
Aydın oğlu muhteşem bir 

alayla şimdiki ulu cami kapısı-
nın önünde bütün askerini se
lim vaziyetinde toplamıştı. 

Prenses Sofiya ebedi uykusu
na tahsis edilen m~zauna ko
nuldu. Taşına ( şehidei saidei 
mağfure Prense Sofiya ) ibare
si kazdırıldı. Aydın oğlu Meb
med bey ilerledi. 

Askerine matemli hikaye
sini söyledı. Askerlerini haya
linin koJlarına alarak Türk il
lerine, güzel yurdlarına gö
türdü. Tarihin bütün Türke 

aid destantannı okudu. Onlara 
iyilik, doğruluğun, güzelliğin 
ebediyetini, aşkın hicranlarını 

anlattı. Bu sesde öyle bir ge
ni lik vardı ki, onda asırharca, 

kahramanfığile, ülkeler fethet
mekle ahşkan munis, fakat bir 
yıldınm kudreti azameti taşı-

yordu. Bu Türk tarihinin hiç 
bir saika ile yıkılmıyan, neka
dar düşerse sukütundan oka
dar ilahi bir asaletle yüksel
miş bir büyüklük vardır, bir 
ulviyet vardı. O müstakbel 
Türk yavrularının kalbini oku
yordu. Askerler coştu. Tekbir 
sadalan, bu umumi ahenk 
ufuklar, sardı. Akşam oluyordu. 

Şimdi Birginin b:r köşesinde 
Aydınoğullarmm ebedi yuva
larının önünde garip ve hazin 
bir mezar vardır. Prenses So
fiyanin kanlı cesedini sarmış 
olan bu toprak tümseğe her 
akşam hazin ve matemli bir 
aşkın \oz1l ış1klan vurmaktadır. 

Ey fani, Lu mezar önünde 
ibretle dur... insan bir kerre 
hayatında bir gün mes'ud ola
bilir. O da mezarının başında 
durduğu vakıt arkasına bak
bğı gündür. Bu in rnhumuzuo 
hakikata temas ettiği giindür. 
O giin, matemli ve hazin bir 
aşkın son güneşi batıyordu. 

- Bitti -
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Mil asta 
Birçok tarihsel eserler 

bulundu 

Kutuluk 
Keresteler 

Kutuluk kereste işini ince· 

lemek üzere Zingal ormanları 
şirketi direktörü bay Tevfik 

Ali lzmire gelmiş ve dün Türk 

ofis direktörünü ziyaret et
miştir. 

Tilkilik maliye şubesi tahak
kum memuru Hasan 35 lira 

maaşla Mahmudiye şubesi ta
hakkuk memurluğuna. Mah

mudiye şubesi tahakkuk me
muru Mehmed 35 lira maaşla 
yeni şube tahakkuk memurlu
ğuna, Başdurak şubesi tahak

kuk memuru Cemal otuz 
lira maaşla Mahmudiye şu
besi tahakkuk memurluğuna, 

milli emlak dairesi mümeyyizi 

Bedri 30 lirü maaşJa Tilkilik 

şubesi tahakkuk memurluğuna, 

seyyar birinci şube tahsil me
muru ihsan 25 lira maaşla Ka-

rataş şubesi tahsil memurlu
ğuna, varidat katıbi Baha Ko

nuralb 25 lira maaşla Başdu
rak şubesi tahakkuk memur-

luğuna, Alsancak şubesi tahak

kuk memuru lbrahim Hilmi 25 
lira maaşla milli emlak müdür
lüğü mümeyizliğine, Mahmudiye 

şubesi tahsıl katibi Ali R·za 
17,5 lira maaşla Alsancak ta-

hakkuk memurluğuna, varidat 
memurn Celal 17 .5 lira maaşla 

birincı sınıf memurluğuna, va
ridat memuru Hami Maruf 17.5 
lira maaşla Başdurak şubesi 

tahakkuk memurluğu muavin
liğine, varidat katibi Ali Rıza 

17,5 lira maaşla Alsancak 
şubesi tahakkuk memurluğuna 
muavinliğine, muamele vergisi 
muhafaza memuru Ahmed 14 
lira maaşla varidat katipliğine, 
Çakır Mehmed 14 lira maaşla 

varidat katipliğine, birinci mın
taka nahiye tebliğ memuru}{agıp 

12 lira maaşla vilayet muhasebe 

kalemine, Karşıyaka tebliğ me
muru Ihsan 12 L. maaşlamuamele 
vergisi muhafaza memurluğuna 
tahakkuk tebliğ memuru Sata
heddin 12 lira He Basmahane 
katipliğine atanmışlardır. Hal
kevinde yapılan imtihanda mu-

vaffak olan Bekir, Reşat Is· 
mail ve Enver de yeni vazife
lere tayin edilmişlerdir. 

.. ....... 1 .. 

Aydınoğlu - Hakkın dile
ğine boyun eğerim; fakat onun 

hatırasını, ne zaman, ne diğer 

bir sevgi silebilecektir. O ateş-

ten sözler, ruhuma bakan o 
hummalı bakış; içimdeki sev
gimin alevile erimişti. O şimdi 

Fransız asarıatika enstitüsü 
üyesinden profesör dö Vambez 
Milasın dört saat ilerisinde 
yukarı Kalın Ağıl köyünde iki 
buçuk aydanberi yapmakta ol
duğu hafriyatı neticelendir
miştir. Hafriyat sırasmda Efes 
müzeleri direktörü bay Vehbi 
komiser sıfatile hazır bulunarak 

Önümüzdeki hafta 

Yugoslavyadan lzmire 
içinde illcııeıneu - Muradiye 

100,000 
Yolunda 

profesörün faaliyetine iştirak Menemen - Muradiye yolu-
etmiştir. Hafriyatta birçok ya- M f b nun toprak tesviyesinde taş 
zılı taşlar ve muhtelif medeni- onto on oğası nisbetinin yapılan teftişte 

üzüm kutusu için kereste ge· 
lecektir. 

Görece, 30 (Özel) - Dara
ları çıkarıldığı halde, rençper
lere iade edilmiyen çuHa sicim
lerin, tayyare kurumuna bıra- ı 
kılması hakkındaki rençperle
rin arzusu, bu tütün bölgesinde 
de bütün üretmenler tarafın

dan sevfoçle karşılanmıştır. ı 
Bir vakıtlar, tiltiin ahş verişi 

esnasında alıcıların haksız i>la
rak, şu kadarı ıskarta, bu ka
darı iskonto diye makas yü
rüttükleri ı:amanlardft, taraları 

düşürülen bu çulla sicimlerin 
iadesi, rcnçberin akhndan geç
mez, gçse bile ıskarta. iskonto 
belasının korkusuyle böyle hir 
teklifte bulonmağı çok tehlike
li sayardı. 

Zira, o zamanın durumuna 
göre hakhm bahsetmek hak
sızlık olurda Reoçberin yidi
ğini bile çok gören rahmetli
ler karşısında böyle bir dü
şünceyi değil tasarlamak, hattl 
dainin ucunda bile dolaşbrmak 
o rençberin felaketine sebep ola
bilirdi. Kaldı ki, parası rençber 
tarafından verilmiş, balye haline 
getirilmek içia gündeliği renç· 
per tarafınc\an ödenmiş, dara
sı da alıcıların arzu ettikleri 
şekilde düşllrülmüş olan bu 
çulla sicimJeri geriye istemek 
acaba hangi rençberio haddine 
düşebilirdi?. 

işte iki yıl evvel çıkan ve 
tütün rençberJerini istikliline 
kavuşturan kanun, bu batıl ve 
haksız hareketlerin hepsine bir 
den bir sünger çekmiş ne ıs· 
karta ve ne de iskonto gibi renç 
beri ezici belalar ortada kalma
mıştır. Şimdi rençber, göğsiintl 
gere gere malım satmakta ve 
rastladığı herhangi bir uygun-

Öğretmenler 
Arasında • 

Turgutlu, ( Özel ) - Bura 
öğretmenleri arasında bazı te
beddüller olmuş, boşalan mek
teplerin öğretmenliklerine yeni 
tayinler yapılmıştır. Becayiş 

edilen okuduculardan cumuri
yet okulundan bayan Seher ve 
Hacer Manisaya, lsmetpaşa 
okulundan bayan SerapAli De· 
mirciye, başmuallim Dağmar

maraya, öğretmen Sabri Sarı
bey köyüne gönderilmişlerdir. 

•••• 1 •••• 

bilmediğimiz bir boşluktadır. 
O gönlümün kadınıydı, ruhu
mun eşiydi. Haydi baba; kal
bimin hicranını terennüm et; 
ona ruhumun ebedi mersiyesi 
olsun. 

yet devirlerine aid tarihsel Konya harasmdan satın alı· az olduğu görülerek bu-
izerJer bulunmuştur. nan 20 Montofon boğası bugün nun matlub nisbete çıkanı- öğı"etmen tayinleri 

Egenin seferi lzmire gelecek ve köylere tevzi ması istenmişti. Müteahhid Değirmendere okulu öğret-
edilecektir. bayındırlık bakanlığına müra- menligine Karaburunun Köse-

suzluğa karşı hakkını araınak· 
tadır. Nitekim, çul ve sicİDl 
hikayesi de bu kabildendir. 

• • • 
Çul ve sicim meselesi, ke· 

nara atılacak, ehemmiyet ~e· 

rilmiyecek işlerden değildir .. 
Zira, yine işyarların hesap· 
ladığına göre, bir balyeyi çef· 
reliycn çnlla, o çulu bağhyao 
sicimin bugünkti alış fiali tanı 
yirmi kuruş değerindedir. Bil· 
farı, bir rençber yüz balya 
tütün satmış olsa, bu he"' 
saba gi)re yirmi lira ce· 
binden çıkmı şve başkasınm ce· 
bine girmiş dernektir. Bütftıl 
Türkiyede çıkan tiitUn ba1ya· 
larını bu hesaba uydurduğu· 
muz takdirde yekunun büy0k 
yekiinlara varacağı anlaşılır. 

Şimdi rençberler diyor ki : 
- Biz nasıl olsa, bu çull• 

sicimleri almak ve tütünlerinıisİ 
balya haline getirmek mecbd· 
riyetindeyiı. Yani bunların pı· 
rası biıim cebimizden çıkdllf 
bulunuyor. Mademk~ bunla~ 
tarası, çıkarahyor, tekrar bile 
verilmesi lizımgelmez mi? 

Fakat biı rençberler, bu çudt 
sicimleri olduğu gibi Tayya~ 
kurumuna bırakmaaı arzu edi; 
yor ve seYinç duyuyoruz. Y • 
nız bu işle uğraşacak vak~ 
olmadığı için, Tayyare kUJ11 
munun bilfüJ bu işle aJikad•' 
olmasuıı bekliyoruz. Ümid ed~ 
riz ki alıcılar da bu bakh te 
lifimizi memnuniyetle karşılıY'; 
cak, ya çulJarla sicimleri ve'J 
değerlerini Tayyare kuruınuo• 
vermeği bir şeref sayacaklar' 

kO' dır .• Bu takdirde, Tayyare d• 
rumuna büyük bir yardıın 
yapılmış olacaktır. o.o 

Eskişehir' de 
Soukla!9 başlad• dı 

Eskişekir. (Ozel) - Bura ,1-
soğuklar başlamış, herkes P ki" 
toJarı giymiştir. Bugün sa 
sakin yağan yağmur ba'la~ 
daha çok soğutmuş, kışı ta';' e 
men getirmiştir. SöyledikJerJll, 
göre bu yıl Eskişahir va. baf~e 
lisinde başka senelere nısbe 
daha şiddetli soğuk olacak~: 
Çünkü korak geçen yaı ıll~ 
simini kuru ve kamçılayıcı 8d 
soğuk devresi takibeder .• de 
itibarla bu sene Eskişehi\, .. 
mehrukat ihtiyacı her seo~
den daha üstündür. Halk ~ 
ve k6mürü şimdiden teda 
etmektedir. Yine babanın sızlayan sesi 

bu siyah aşkın matemli per
delerini kaldırmağa başladı. 

24 Saat gecikti Mı.ilet dersanesı· caatle zarar edeceğini bildir- dere köyü öğretmeni Kemal, 
Ege vapuru fırtioa yüzünden mişti. Dün bakanlıktan ilbay- Ahmetbeyli okulu öğretmenli· Tayinler ,,i 

seferini bir gün sonraya bırak- C. H. P. Soğukkuyu ve Baha- lığa gelen emirde, teftişte g5- ğine Isruetpaşa okulu öğret- Manisa memleket bastalli.O'' 
h L. b riye ocag· ında bu akşamdan rülen noksan mıktarın bebe- meni Cemile, Beşyol okulu 5;:,. hemtirelerioden bayan E. 111 _

1 vardım ki yı:rdandcuı avak götürmriş. mış r. ımanımıza vapur u g bcı-"'" 
b h 1 k .. w l · 1 "ıtıbaren mı.ilet dersanesı· arıla mehal tamamlanması isten- retmenlinine Narlıdere o··gw ret l•mı"r memleket hastanesı Yavra gifmış, ıssız kalmış otağı: sa a ge ece ve og eym s- ~ • 6 - .. 

~rş~~~m~,~~~ulahareketedece~k~t~ir~·-~~c~a~k~ti~r~·---••••••-~~m~iş~tı~·r~.--••••••••~~m~e~n~i~R~e~c~e~p~a~~inim~ış~t~ır~.---~~ş~ir~e~l~iğ~i~nie~~~a~n~m~ıiş~tı~r~.--~ 

~~~~~~~~ .. ~.'?.~~~.~~~ .. ~?..r.~.~-.~~.~~: .. ~.~.~ .. ~.~~.ı.~ı 
ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

BobeSpiyerı 

bir kat daha hayran oldu. diniz. Bankacalığa hangi yaşta - Aziz direktörüm, serve• 
Barro ona dedi ki: başladınız? timi bayan Talyenin ayağına 

- Azizim Uvror, bayan Tal· - On dokuz yaşında. 89 da serpmeği en büyük bir şeref 
yenin bu kadar hoşunuza git- idi. Angumua, Aoju illerinde ve en derin bir saadet sayarım 
mesine pek memnunm. ne kadar kağıt yapılırsa hepi- Fakat sizi iyice anlıyamıyorum. 

- Şanına çok layıktır o, sini satın almıştım. Onu bana bırakıyor musunuz 
aziz direktörüm. - Evlisiniz, değil mi? ve bakalım o beni istiyecek mi? 

- Ben de o fikirdeyim. Fa- - Evet, bir tacirin kızıle - Bay mürabahacı. elinden 
kat halkın kötülüğü bunu bir evlendım. nasılsa kurtuldunuz. Jhtilil 
siteme çeviriyor.. Onun hatırı - Dinleyiniz beni. Ben di- mahkemesinden kurtulmaia 

yere Seren Kadın için devlet mallarını çalmakla rektör kaldıkça ordunun leva- layık değilsiniz. Size. bir kra-
"tt"b 1 d liçenin masraflarını görmek ve •••••• •• • •• ....................................... •••• •• • •• • .. .. • .. .................... ı ı am o unuyorum. zım reisi ve onanmanın cep- d h . . 

Bf.ıJıttk tm·illi »oman - 62 - Bit-inci bölüm _ Bununla beraber Kobaru- h 1 k il emin gözün e onun amısı ••••• ••••••••• •••• •••••• ,,, ••••• •••• •••••••••••••• ••••• ••••••• , • • • •• • •• • • •• • ••• • • •• • • • • anecisi o aca sınız. b km k b k 
Dört seneye yakın zaman- Lüksemberg şatosunun ikisin- sun kızı zengindir. Babası çok _ Himayeniz sayesinde bu gi i g6zü e şanını ıra ı-

danberi Bayan Talyenin aşıkı den birden daha pahalıya otu- yekunlu tazminat almıstır. teahhiitler zaten elimdedir. yorum, Kifi değil mi? Susu· 
idi. Sarişin, esmer veya kızıl, ruyordu. Bu kraliçelere yaraşır _ Dog· ru. fakat bir kona'k yorsunuz.Haydi buna da katla· 

- Bunun mukabilinde bayan U ·ık h d. · o hain kadınların en gü2eli, masraftan kendisini kurtaracak ı"daresı"nı'n ne demek oldugunu T nayım. vrarın ı e ıyesı 
l alyenin masrafı size ait ola- ü .. k b. ld Y · metres erin en çok gurur ve- ve aynı zamanda memleketin g çu 1r saray o u. anı 

sizde benim gibi bilirsiniz. cak 
reni, kraliçelerin en mukave- gözünü boyayacak birini arad.ı. · Bablior caddesinde bir parkın 

Bayan Talyen ise digwer kadın- Sı"ze verd·-· k · d · ı·w• · · d · 1 · metlisi idi. Ölü dogw an bir ço- Direktör , zamanın en zengın - ıgım omısyon- erın ıgı ıçın e gız enmış mer· 
lara benzemez. Onun hamisi dan fazla olarak mı? d b. ·· h d. B cugu· dog· urı:rıak üzere Grobva- adamı olan banker Toranı mer en ır mucev er ı. ayan 

ya çekildiği 1922 senesinin son seçti. Bu tuhaf pazarlık Lük- diye görünmek siz~ kıvanç ver- - Azizim. Bana ikrah veri- Talyen çok geçmeden oraya 
üç ayı istisna edilirse Tere1ya semburg'da, bir kabul resmi mez mi? yorsunuz Size her erkeği im- yerlestiON SEKiZ BRÜMER 
dört seneden beri, bir lalıza esnasında yapıldı. Banker ba- - Fakat... rendirecek, zamamn en zengini 
bile dinlenmeden daima temas yan Talyenin perestişkarlarm· - Otuz yaşındasınız ve 800 diye kazandığınız şöhreti te- Bidos kapıya vurarak: 

' l il ti. k b" t kl.f - Bayan, dedi, bayan size halinde idi. dan idi. Onu, tariz hedefi olan mı yonunuz var. me eş rece ır yer e ı 

b l O 1 d 1 ··d·· d" B · · d haber vermek isterim .. Barras bütün bu sebeplerle elmaslarından, .sa te snç arın- - n arı ev ete o unç ver- e ıyorum.. unun ıçın sene e 
ona bağh idi. Fakat zafer cad- dan izide olarak kendi sade- diın. birkaç milyon fazla sarfetmek- - Beni niçin uyandırıyor-

____ desi kona w ı rofra atosile ve li • i i inde üzelliğ.::.:in;;..;e;....__~--Y_a_n_s_ın_ı__!:y~a_ln_ı_z~ö-d_ü_n..:..ç_v_e_r-__ t_e_n_m_i_k_a_;ç:....ı_nı...;;:y_o_r_su_n_u_z_? _____ s_u_n_u_z ? ___ ____.. __ 

Bir suiast hazırlanı>:0[~iıt 
- Nasıl suikast? Gır 

anlatınız. er 
- iste, bayan; bu sabah d" 

yanın nakli için Viktuvar ~rB 
desine gidiyordum. Bir 5 3r' 
suvari, generab ve sübayı g tal· 
düm. Yol bunlarla dolınllbo' 
Ve bütün bunlar general lı'' 
naparta gidiyorlardı. Ev bU taO'' 
dar halk alamazdı. Yakl•Ş di,i 
general kapıları açtırıp ke~er' 
de merdivene ilerledi. :sos'' 
lere bir söylev verdi . ra 011ıJ 
nan tehlikede olduğunu ve dl' 
kurtarmak için kendileri~e elle' 
yanacağını söyledi. Hepsı 11,.~ 
rini kılınçlarına da} ı yarak etdı· 
içtiler. General Lefbvre .. ~eyiıt 
general ona dönerek 5°.'/ ı.ıııs: 
bakalım, Lefevr, sizin gibi c bi'' 
huriyet deıteklerinden )iııde 
cumhuriyetin avukatlar.; oıııJ 
olmasına razı olabilir ını '. ıeti' 
kurtarmak için benimle ~~1ğt~ 
niı. işte ehramlarda t~Ş cJelP" 
kılınç, takdir ve öüvenııı 
ol&rak onu siıe veriyorud'' 

Lefen heyecanla ce••P 
- Sona 
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Mussolinikararını 
Değiştirdi mi? 

-- 8aşta,atı J ııd sav/ada -
INGIL TERE GÖRÜŞLERiNi 

BILDIRECEK 
Londra, 31 (Ô.R) - Bura

daki siyasal çevrenJer diploma
tik görüşmelerin pratik bir saf
haya girmek üzere olduğu 
duygusundadır. lngiliz hükô
nıeti Pariste eksperler tarafın
dan ltalyan - Habeş anlaşmu
hğmın sulh yolile halli imkanı 
hakkında hazırlanan vapura 
dair olan görüşlerini yakında 
bildirecektir. 

PRENSiP iTiRAZLARI 
Sanıldığına göre lngiltere, 

Cenevrede Sir Samuel Hoare 
tarafından yapılacak bir diye
\?in mevmunu teşkil edecek 
olan bu ko01qlara karşı bazı 
prensip itirazlan yükseltecektir. 

lngiltere şurasını sarahatla 
ortaya koymak niyyetindedir 
ki uluslar sosytesi bşında ya
pılacak her hangi bir görüş
nıeye girerken bundan uluslar 
sosyetesini heman haberdar 
etmemesine imkfin yoktur. 

GÖRÜŞLER KARŞILAŞTl
RILACAK 

Ôyle zannediliyor ki. Cenev
rcde buluşacak olan Fransi.z ve 

lngilU dış bakanlan eksper
lerin rapru üzerinde görütle· 
rini karşılaştırarak bu raporu 
lngiliz hükiımetinin görüşile 
daha ziyede ahenkli kılmağa 
çalışacaklardır. 

INGILIZ TEZi 
Sir Samuel Hoare yeni bir 

söylev vererek lngila tuini 
teyid etmiş ve demiştir ki: 

Meselenin esasına girişme
lllekle beraber, Foraynofis Ha
beş işleri dairesi şefi Fransız 
dış bakanlığı yüksek işyarla
rile buna dair görüşmek üzere 
Parise gönderdik ve bu yolda
ki garöş karşıf aşbrmafan hali 

devam etmektedir. Eğer sarih 
bir şey yapmak imkanı görü
lürse bunu uluslar sosyetesine 
bildirmek için ilk fırsab kapa
cağız. Eğer ltalyan - Ha
beş anlaşmuhğına banşçıl 

bir hal çaresi bulunabilirse, bu 
ancak - birçok defalar tekrar 
ettiğim gibi - Uluslar so:1yetesi 
kaclrosl' içinde ve ilgili olan 
üç tarafı, yani ltalya, Habeşis
tan ve Uluslar sosyetesini tat
min edecek bir şekil bulmak 
şartiyle mümkün olabilir. Bu 
görüşmeler işinin bütün tarih
çesi işte bundan ibarettir. " 
Durumda da değlşüklik 

yokmuş 

Roma, 31 (Ö.R) - Bura fa 
lngiliz büyük elçisi Sir Eric 
Drummond ile B. Mussolini 
arasında yapılan görüşmeden 
sonra durumda hiçbir değişik
lik olmadığı resmi çevenlerde 
bildirimektedir. Bununla bera
ber iki müsait unsur gö:ıe çarp
maktadır. 

Birincisi ltalya ile lngiltere 
arasında temasın yeniden ku
rulmuş olmasıdır. ikincisi de 
şudur ki ltalya, Habeşistan ile 
olan anlaşmazlığın kotarılması 
işinin Uluslar sosyetesine ha-
yaJe edilmesine itiraz etmekte
dir. Bunnn için gürülecek pro-
sedür(usuJu hakkında şu malu
mat verilmektedir. 

lT AL YANIN TEZl 
ltalya aoı-..şmaya varmak iç.in 

başka bir yoldan gitmeği şüphe-
siz tercihederdi. Bununla be
raber uluslar sosyetesi yoluna 
da itiraz- etmemektedir. Bay 
Aloisiniu Cenevrede bulunması 
bunun delili olacaktır. Bununla 
beraber ltaJya bu işin incelen-
mesini üzerine al2cak komite· 
nin mümkün olduğu kadar dar 
olmasını ve asıl ilgili memle
ketlere orada üstün bir yer 
verilmesini istemektedir. 

1"1ürkofisin telgraf haberleri 
Tarih: 3t-ıo-93!1 

Üzüm 
Londra borsasmda üzüm fi

yatı peşin 37 - 50 vadeli 20-42 
Iran peşin 27-36 vadeli 16-23 
l<aliforniya T omson natürel 
seçme p~in 27-35 Tomson na
türel seçme Yadeli 24 T oınson 
natürel fanta%İ vadeli 26 T om
ıon altın ~aldızlı ekstra vadeli 
~ T omso yaldızlı fantazi pe
lln 43 irid peşin 42 - 59 
11adeli 22-44 Kon~nl peşin 45-
70 vadeli 30-45 Avusturalya uki 
llaal peşin 35 yeni mal peşin 
40-50 kap peşin 38 Londra 
bo.-sası Türkiye mab No 7 va
deli 12.25, 8 vaddi 12,75, 9 
13.SO 10 vadeli 16,50 11 va
deli 19.50 Türk lirası Ymıanis
laol( Kancliye vadeli 15 florin 

orent vadeli amalyas seçme 
32 th. Iran sultana vadeli32-38 
IÜin Kaliforniya sultana nahl
tel vadeli S.85 sultana baker 
~deli 5,80 sultana golden 
0 leacbed v. 5.55 dolar. 

Nevyork borsası: hmir mah 
13,S San F ransiako kaba 3-4 
dolar. 

İncir 
Londra hona incir fiyah ge

tıuin natürel peşin 29 vadeli 19 

genuin ekstra peşin 32 vadeli 
20 - 22 skeleton 1 lb. 4 crown 
peşin 60 vadeli 45 skeleton 1 
lh. 7 crown peşin 75 vadeli 35 
skelcton 10 lb. 4 crovvn peşin 
50 vadeli .35 skeleton 4 lb. 4 
c.rovvn vadeli 35 skeleton 1 lb. 
5 crovvn peşin vadeli 38 ske
leton lb. 6 crovvn peşin 56 va
deli 41 skeleton lb. crovvn pe
şin 64 vadeli 50 şilindir. 

Nevyork borsası Türkiye ma
la 30 librelik torbada peşin 
17 ~O librelik torbada yeni mal 
peşin 1 S şilindir. 

Marsilya borsası : Cezayir 
mah 12-15 kiloluk ~andık 125-
130, 10 kiloluk sandık 135 
frank, 1 O kiloluk sandık 90-
105 farank. 

Hamburg borsası : Türkiye 
malı hazır 21-22 ndeli 11,5 
Türk lirası. 

Zeytinyağı 
Marsilya borsası: Zeytinyağı 

Tunus birinci tasir cif 400-420 
ikinci tasir 385-395, Cezayir 
sufine cif Marsilva 355-365, 
lt&lya Bari cinse göre Marsilya 
antröpolannda cif 450-460 bor
jas cinse göre cif Marsilya 
200-215 Andalousie cinse göre 
hazır mal cif Marsilya 185-190 
adi hazır mal Marsilya cif 
180 franktır. 

4, S, 6 yaşındaki çocuklar için 

Yusuf Riza Okulu 
ÇOCUK YUVASI 

Ehliyetsiz ellerden, rasgeleye bırakılmış bir halden yav
rulannı kurtarmak istiyen ana ve babalar çocuklarını bu 
rnodern yuvamn mütahassıs ellerine terketsinler. 

Yalılar ve Alsancak semtlerinden çocuklar evlerinden 
Yuvaya otomobille gelip giderler. 

Kestelli caddesi No. 80 
(3305) 5-15 

Paristeki Habeş i genç e 
Yurtlarının istilisından çok mütee s·r i e.r fa
kat ordularının zafer kazanacağına inanıyorlar 

Paris (ilk teşrin) - Pariste 
tahsilde olan bir çok Habeşli 
talebeler vardır. Bunlarla ~ö
riiştüğünüz · :ıaman istiklilini, 
varbğını korumağa azmetmiş 

olan bir ulusun heyec:anını duy
mamak imkansizdır. içlerinden 
biri konuşuyor: 

- Derin teessür içindeyiz. 
Elimizde biç te iyi ali.metler 
yok... Sabah, ö ·rıe, akşam çı

kan hütiin Fransız gazete
lerini satın alıyor, birşey

ler öğrenmeğe çalışıyoruz . 
Verilen haber!er hep cesaret 
kırıcı şeylerdır. Böyle ise ne 
diye çalışalım. 

Fakat bu söz.eri s5ylerken 
gö:ılerin:n derinlik,erinde yur
dunun ateşli ısbrabım ta ıyau 
genç tekrar top:anıyc.r, hab.~;Z
Jığa yumruklarım sıkarn,. 

devc.m ediyor: ) 
- Fakat harbın yurdu

muzun zaferiy!e netice'e
neceğine güvenimiz var
dır. · Moral kuvvetlere, 
hakkımıza, Medeni dün
yanın yardımına inanıyo
ruz. 

Habeşli talebeler bana 
Adis-Abahadaki akı aba
larından aldıklan mek
tupları gösterd.'er. Hun

larda deniliyor ki: 
"ihtiyarlar ltaiyan or

dusu 1896 da ki oı do gibi ..:.""",..,..,· 
sanıyorlar Yalnız entellek
tüel sınıf d şmanın mad
diğ kuvvetlerinin derece-
sini takdir etmektedir. 
Silah ve cephane üz.erine 
konulan ambargo kaldı- lıdloılr..N 

rıldı, Silah ve cephane -~~ 
gelmeğe başladı. Şimdi 

mişlerdir. Kartiye Latende on
ları konuklayan otelci diyor ki: 

" Ne tatlı adamlar ... Hepsi de 
nazik... Harp başladığı günden 
beri neşelerini kaybettiler. On
lann kederiyle biz de mükedder 
olduk. ,. 

ordulauıniz mukavemet 1 - Saitıt - Epı'de okudllklan sonra /fabeşistana giden o-etzçlrr 

edebilecek bir kudrette 2 - - Habe~lı gençlu kar/J lzauketlerini merakla takib edı)·orlar 
olacaklardır ,, Sorbonda 3 - Habeşistamn Seıı gazelesüti olwyorlar 
ve Saint-Cyı·harbiye ınekteh!udc Otelciye sordum : kulübüne dahildirler. 
tahsilde olan gençlerin sayısı J - lmparatoru seviyorlar mı? B.u~ada :Hebeş ~er-
kırkı geçiyordu. Bunların otuz - H .. psinin odasında en şc- gısı,, ve Habeşısta-

altısı Habeş hükfım.etinin dave- refli yerde imparatorun remi nın sesi,,adlı iki mec-
ti üzerine yurdlarına dönerek duruyor. mua çıkmaktadır. 
önemli vazifeler deruhte ettıler. Ceçen gün Fran-- içlerinde Fransız kızlarile 
Şimdi Parıste yalnız dörı Habeş evlenen var mı? sızlaşmış ltalyan tale-
gend l<almiştır. _ Bir tane bile yok... belerin tertib ettik-

Saint-Cyrde yetişenler ş:mdi leri karşrfıkh yardım 
- Şu halde Fransızlardan • · H b fi 

Fransız hocalarından ög· rendik- mitingine a eş · ta-
hoşlanmıyorlar. ı b f d ld 

Jerini şimal cephesinde tatbik - Bilakis ... Fakat Fransız He ebe~ tike hgeb iller. 
d" ı ep ır te ar a ey-

e ıyor ar. kızları ile evlenmekten çekini- hinde seslerini yük-
Burada tahsilde olan bu dört yorlar. Paristeki Habeşlilerin ltt"I 

b k d h b. k se ı er. Bu uürna yişin en gençten aş a a a ırço · 
hepsi meşb.ur zenci Sö:ı.er Ku- tuhaf tarafı söylevlerden 

Habeşli münevvet· vardılar. 
yatenin başkanhğındaki Habeş ra ltalyan talebelerin 

son
Ha-

beşli arkadaşlarını kucakla-

maları idi. 
P. A. Hiçbir nümayişe, hiçbir me-

tinge iştirik etmezler. Içlerin
den en cüretkar olanları Haller 

--------------------------·=--==~-=~=~=========================== 

sokağında bir Senagalli mü
ne•ver tarafından neşredil

mekte olan Metromer' de imza
sız olarak makalele-r yaz.makta 

ve hukuk bakımından memle
ketlerinin haklarını müdafaa 
etmektedirler. 

Fransız fen okul!armda yeti
şen ve Negüsün yeğeni olan 

Makheb şimdi bir radvo müte
hassısı olmuştur. Adis - Ababa 

telsi:ı:ni idare eden odur. Yi
ne burada tahsil etmiş olan-

lardan Aklilu N egüsün hukuk 
müşavirleri arasına iltihak et-

miştir. Lorenz.o Adis - Ababa
da matbuat sendikasını idare 

edecektir. Tadik dö Şoa Elek
trik mütehassısı olarak çalışa
caktır. 

Yine burada rastgeldiğim 

Habeşli gençlerden Manga,a 

çok ateşli olarak konuşuyordu. 
Ras Guksanuı ihanetinden o 
kadar müteessir oJmuf ki : 
" Cepheye o haini aJd&rmek 
içia gideceğim, " diyorda. 

Habeşli genç1er bufundukfarı 
muhitte kendilerini çok sevdir-

'SE-

Ajansın lzmir kurumu 

Basına faydalı olacak 
şekle konulamaz mı? 

Anadolu ajansı genel dlrektörlUğUnUn 
nazarı dikkatine •• 

- Raştaraıı ı nd say/ada- - tadır. Zira çok kereler lstan-
Ajans kurumu Matbuat bula verilen haberler lzmire 

için kurulmuştur ve buradaki verilmemektedir. 
mümessilliğin vaı.if esi de Anadolu ajansının genel 
gelen haberleri tam vaktinde direktörlüğünden ricamız; iz-
Matbuata yetiştirmektir. mirdeki ajans mümessilliğini 

Ajans sabahlara kadar harekete geçirmesidir. Mü-
çalışamazmış. Saat 10 da messillik matbuatı tamamen 
kapılarım kaparmış .. " Şika- unutmuş haldedir. Saat 10-
yetlerimize verilen cevaplar dan sonra se"is almak im-
hep budur. kinsiz olmuştur. Halbuki iz. 

Gazetemiz bu işlemez ma- mİtt telgraf hatbmo tek 
lcineye adım uyduramaL . . olması yüzünden telgraflar 
Ajansın gece bekcisi Mtel- daima gece yarısından son-
graf vardır,, dedikçe oraya raya kalmaktadır. Gazeteler 
bir arkadaşımızı göndermek- saat üçten sonra makineye 
ten yorulmiyoruz. Vaziyet verildiklerine göre gece ya-
hu kadar açık iken Ajansın nmndan sonra gelen baber-
T elgrafhaneye şikayetinin leri almamıza pek güzel im-
manası ne olsa gerektir. kh vardır. Yeter ki genci 

Buolarm haricinde oluak clirektarliik bmirdeki mii-
y eni Asır Anadolu ajanaı- m "Oijilüa faaliyetini mat-
DID birçok haber~iai 1.taa- ...... fa7dalı olabilacek bir 
bul muhabiri-aden telefoala ~ ..,,...... 
afmıya da mecbur kalmak- (Yeni Asır) 

'-, ................................... , 

Zabıta Haberleri: 
Kumarcllar 

Alsancakta yangın yerinde 
zar atmak suretiyle kumar oy
nayan Mebmed, Mustafa ve 
Ahmed tutulmuşlardır. 

Ellnl yakmı' 
Birinci Aziziye mahallesinde 

mesçit sokağında lsmail oğlu 
Salahittin, ekmek almış ve 
merdivenden inerken düşerek 

eli kaynamış fasulya tenceresi 
içine girip yanmışbr. 

Tavuk hınnzı 
Yangın sahasında Felemenk 

kilisesi yanında oturan Meh
medin bir Amerikan tavuğunu 

çalan Ali tutulmuştur. 
Dlkkatslzllkle kolunu 

Kesmlt 
Balc&lar caddemade kasap 

Ali dükkimnda et keserken 

dikkabizlik yüzünden sağ ko
hmu bazu ln911Undan yarala
llllfbr. 

H•v•,•SllMI atmM 
llriçqmelilrte balkewi kiraat

Jaaae.inde ..,bot halde Wu
D&ll KAzun oğla SİWlçl 11..ta
fa keyif için havaya bir el silah 
attığından tutulmuştur 



sinema tenkitleri: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu şaheser fihndc beyaz 
Sevimli siması l\f artayı 

perdenin en 
•• •• goruyoruz 

Bu şaheser füimde beliibaşh olduğu gibi, mahrumiyet ve 
bir çehre olarak medeni bütün anlaşılamamazlık felaketi içe· 
cihanda sevilen " Marta .. yı risinde saadet görecek dem· 
görüyoruz, ruhumuza sinen lerini ıstırapla geçiriş~era bu 
şakrak sesini dinliyoruz. filimde olanca iç yüzüyle or-

Ben alafrangaya iyice ünsi· taya dökülmüş, ilahi bir aşkın 
yet edememiş ve hatta ona fedakarlıkları bu filimde belir· 
ısınamamışken Martayı dinle- miştir. 
dikten sonra onun, klasiklerin- Bir 7aman " Bitmemiş sen· 
de büyük şaheserler olduğunu foni 11 iJe bize kendini tanıtan, 
öğrendim ve bana yalnız kendi sevdiren " Marta 11 burada 
sesiyle alafranga klasiklerini dnha çok şaheserdir. Filmin 
sevdirdi. ihtiva ettiği vak'ayi illi anlat· 

Kasta Diva yarı tarihi bir mak lazımsa işte o da şu ola-
pbeserdir. Onda hata arıya· cak: 
bilmek için musikinin şahika· Bir bestekar yetişiyor, gö-
sına irişmek lazımdır, elimiz, rünüyor, sevilmiyor. Gözlerini 
dilimiz bu san'at eserinin aslına yukarı kaldıramıyanJar, güneşe 

-.e güzelJiğine irişemez. bakmağa gözlerinin kuvveti 
Elhamranın programı ıçıne olamayanlar indinde makhur 

giren bu yüksek filim bu cu· oluyor, ara yere bir sevda ka· 
madan itibaren gösterilecekmiş. rışıyor, sevdanın arasına bir 
Doğrusu ben o günü bekliyo· karaçah çıkıyor, ruhların kud-
rum, provasını yapbkları günü siyeti birbirile çarpışıyor ve 
bulunamadığım bu filmin son• birçok lirik gönül maceraları, 

radan gördüğüm çok nefis par- insanın ruhuna, içinde yaşıyan 
çalarim saysam ve yazsam çok ilihi hazlara hitab ede ede 
uzun~ider. Gerçi bunu yaz· eski zama ıın eskimeyen bir 
mak o filmi görmekten kim- musiki ve aşk şaheserleri ya-
seyi müstağni kılmaz. Zira fi. ratihyor. Ruvaların safiyetini 
lim, bir çırpıda anlablıverecek andıran şiiralud manzaralar, 
masal,hikaye kabilinden birşey vak'alar arasmda Kosta dira 
değildir. Onda musikinin yük- senenin en güzel bir musiki 
sek san'ab tecelli etmiştir.Gör- filmi olacak. Nasib olursa onu 
mek ve dinlemekle hissede- görmek ve dinlemek için El· 
biliriz hamra'ya beş altı defa gitmek 

Eski bestekar ve musikişi· canım istiyor. 
nasların; bir zamanlar bizde BEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lupe Va/ez son füimlerindtn 

YENi ASIR t Tefrlnlsanı 193!1 

arlonun zaif tarafı: Kadınlar 
Şarlonun dünyayı saran şöhret vem ffakıyeti 
üzerinde kadınlar mü im bir rol oynamışlardır 

°Kadın Şarlonun daima en 
zayıf tarafıdır ... 
Şadi Şaplinin eski Mack 

Sennett stüdyosunda bir sahne 
çekmekte olduğu sırada ona 
nezaret eden iki film üretmeni 
şöyle diyorlardı. 

Küçük komedyen yı!dınm 

gibi dünyanın dört tarafını tu
tan bir şöhrete ermiş bulunu
yordu. Şar o ilk büyük filmini 
yapmıştı. Ar. adas'arı "Yazık 
diyorlaı-dı, kadınlar onu mah· 
vedeeekJer. 11 

Bütün bu tahmin erde bulu
nanlar aldanıyorlardı. Zira ka
dınlar Şarlonun mnvaffak•ye
tini sav 'ayan, lrnvvetini teşkil 
eden bir:c:'.: un u c • 'ar. Onun 
filimlerinden her b"ri b r l·a
dm tarafmdan i h.:ın cd 'mi~, 
verimli gayretleı "nden her biri 
sevginin rnüktıfatı o mu~ ur. 

Şarloya ilk filimlerincle par-
tönerlik eden Edna Pur-
vıance "Altına hücum 11 ve 

ÇOCUKKEN 
Şarli Şaplin daha çocukken 

Londranın münzevi bir mahal
lesinde hayatını sevk ve idare 
edecek parlak bir peri tahay
yül etmişti. Anası, bitmez tü
kenmez turnelerde hayabnı ka
zanan fakir bir artisti. Bu ha
yat içinde Şarlonun kendisine 
el uzatacak dost1arı yoktu. 
Dünyanın bütün zevkleri ve 
neşeleri yerine kaim o!ncak 
ideal bir aşk düşündü, Erişil
mez bir saadete yetişmek az
miy' e mücadele.si sayesinde 
yeryüzünün en çok sevilen si· 
ması oldu. 

MESLEK VE AŞK 
Meslek hayatı fasılasız mu

vaffakıy etlerle dolu olduğu 
halde hayatının hissiğ olan kıs
mı büyük fırtınalardan kurtul
madı. ŞapHn bir artist olma
saydı çoktan idealini bulmuş 
olurdu. Zira bir artist önce 
zahiri güzelliğe tutulurdu. Bü
tün rüyalarını teşkil eden kadın 
elbette ki çok güzel bir kadın 
olmalıydı. Bu şart bir kerre 
tatmin edilince, Şaplin onda 
aradığı meleğin bütün meziyet 
lerini bulacağını zannediyordu. 
Her defasında da hayal suku
tuna uğrıyordu. 

Şarlonun ilk karısı Mildred 
Harristi. Şarlo bu on altı ya
şındaki kızla evlendiği zaman 
istediğine kavuştuğunu zane
diyordu. Halbukı Milflredin 
güzelJiği çok çabuk sönecek 
güzelliklerdendi. Aynı zamanda 
genç kız sinemada hiç bir mu
vaffakiyet kazanamadı. O ta
rihte ona " Hollyvoudun en 
güzel kızı • diyorlardı • Bazı 

.. ,, 

.. 
zmır 

B ··yük filimler mevsimi başladı ________________________________ ....;. ______ _ 
"Yavrum,, Jules Claretie'nin "Le Petit Jaquue,, isiınli 
romanından ahnan bu filim senenin en büyük eseridiJ 

Bu hafta 
Izmir sine
maları en bü
yük fiHmler!e 
karşımıza çı
kıyorlar. Za· 
ten sinl!ma . . . 
mevsıın ı n ı n 
tamamen gi:-
mesi ile si
nemacıların 

bu hareketi 
bekleniyordu '"°'. 

Bu hafta 
gösterilec e k 

. olan filimleri, 
gaz tec i ler 
ıçm yapılan 

hususi seans
larda gör
dük. 11 Yav
rum ,, hafta
nın değil, 
belki sen enin 
en güzel fil
midir. 

Jules Claretie'nin hemen bü
tün dünya dillerine çevrilen 
ve çok meşhur olan 11 Küçük 
Jak ,, isimli şaheser romanından 
iktibas edilen bu filim serapa 
heyecandır. 

Baba şefkatini. aile muhab
betini çok kuvvetli bir surette 
canlandıran bir filim aile saa· 

Yavrum /timinden bir salıne 
defini yıkan hiyanetin feci ne· ken güldürmesi güldürür 
ticelerini, ve yıkılan yuvanın ken ağlatmasıdır. 
ankazı üzerine çöken felaket Filim karısının hiyanetiııe 
ve musıbeti o kadar vazıh bir uğrayan bir kocanın çok se\'' 

surette yaşatmaktadırki insa- diği adeta tapındığı yavrusun~ 
nın teessüre kapılmaması müm- bakmak için çektiklerini, .bu 
kün değildir. çocuğun hastalanması üzerıııe 

F!lmin belli başlı hususiyet- işsiz kalarak nihayet avuç ~:: 
)erinden biri de insam a,Klabr- masını göstererek mevzua gı 
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Norveçyamn ha.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NOZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, <!öztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrika' arının tanınmış çeşitlerini 

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

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmit (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lstanbu' SılJ hi mües~eseler art
tırma eksiltme komisyo nundan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye ve Asa~ye hastanesine 500 600 ton kok 877 ,50 lira 
Şişli Çocuk hastanesine 200 300 " 438,75 " 
Kuduz Tedavi müessesesine 55 75 " 109))9 " 

Yukanda yazılı sıhhi müesseselt:rin kok kömürü ihtiyaçları 
kapab zarfla eksiltmiye konmuştur. Müesseselerin bir veya bir 
kaçma veya tamamına fiat teklif edilebilir. 

1 - Eksiltme 13-11-935 Çarşamba günü saat 15 de Çağaloğ 
)unda sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Miktar ve muvakkat iarantilerı hizalarında yazılmıştır. 
3 - Tahmini fiat: Beher ton 19,5 liradır. 
4 - istekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan alabilir. 
5 Eksiltmiye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasile 2490 

savıh kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka teminat mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektuplarım 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme aaahndan bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

29-1-5-9 3537 (3381 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~11 ,.etın !\I ıkt'Z v tt FRhrıkıuB: lzmınl" HRlknpınıudatlır 

y.,rlt Panıu#undan Al, 1 oggore, Klip~kbaf, ~/}lrmen, 
Oegık ve Lf'glak Markalarım lınvı lıtır ıwvı l(R l;ot h••1.1 
ııııRI .-yıt-ıııt'kle olup mallRrı Avrupıllltn nyui tıp HHlllHU 

catıı•R fRiktır 

Teleton Ko. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Hl 1) Per. 
'i'.!'"" 

Umum Hastaların ~1 azar1 Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lfizum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında far-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

"t..,a-hrl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: lmıir Kaymakam Midhat bey 

Şekil No. 8038 Şekil No, 8041 

ON YILDIRIM MARKALI 
Bu cep fenerleri seksen metrelik olup 

Z;yayı dağitır ve toplar 
.t\yarlıdır, kristal düz camlı kristal yuvarlak camlı 

pek çok renkler mevcuttur 
CT.Z"L7/Jı!77J77777ZLZ7LY.J~/~:A4Jh?ZW~Wi&lCLYLLRL'-6.-,_:: • 

DEPOSU : lzmirde Suluban civarında 

... !.\va~olu Hurdavat mağazası 
Ö· emiş'i Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

. . ·- 5~~.::· .. ;,/ ~ .. ':· ... ·-:.;_.;, ..... -~.>'-!. ~:-.... -< •• !I':"'·~· 
"'~-""--·:~r.Jiif"- ... .: -~.T:' .. - ... _,,~. 

Dai Sc.bit Lain-a Tabii 

... Juvantin ~aç Boyaları 
INGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamtn ari 
olup saç!ara t abii renklerini bahteder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 
~~'.lit: • ~!t . .... -nıı 

SATILIK 
, uğaziçinin °0 değe li ve ~e

ref li yerinde IJusıiin kcnıür de
pola ı olarak kira.da hu onan iki 
parça arsa Js\an~ulevı af direk
törlii2ü.ıden: 

Değeri pey parası Kapı No. Harita No. Miktan 
Lira kr. Lira kr. eski yeni 

11292 00 864 90 105 119-2 2 3242 metre murabbaında 
olan arsanın bütünü 

12306 00 922 95 105 119-3 1 3533 " ,. " 
Yukarıda kıymet, emlak ve harita nnma. alan yazılı olan ve 

119 numaralı yalıdan ayrılmış bulunan kuru çetmede bir yanı 
tramvay caddesi. bir )·anı deniz ~e bugün kömür depoları ola
rak kullanılan iki parça arsa ayrı ayrı satılmak üzere 22-10-935 
günlemecinden başlıyarak kapah zarf usulile arttırmıya çıkanl-
mıştır. 

Ostermesi 7-11-935 günlemecine rastlıyan Perşembe güntl 
saat 15 de lstanbul vakıflar direktörlüğü komisyonunda yapda
caktır. istekliler arttırma ve eksiltme yasası uyarınca biçilmiş 
değerlerinin % 7,5 ğu nisbetinde pey paralarile teklif mektupla
rım muhtevi zarflarını belli saattan evvel komisyona vermeleri 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün mahlülit kalemine gel-
meleri . 26 20 30 1 3523 (3363) 
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TiREDE 
lstanbnl sabık Alemdar sıh

hat yurdu hekim erinden 

DOKTOR 

SüleymanSırn~1 
Hasta kabulüne başlamıştır ~ 

Tire Tahta kale geçidi 
No. 19/1 

~ 13-13 3234 

snn - * 2 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

~luzatfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah m~ayenehanelerinde 
kabul ederler. 

· Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Zümrüt Damla.sı 
esa:•-

Eczacı Kemal Aktaşın son eseri çıktl 

Hilal Eczanesini rı Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kema] Aktaş 

Hilal Eczanesi 
• Zümrüt Damlası 

lzmlr baledlyeslnden: 
1 - Belediyenin 144 numa

ralı eski Ford otomopilile 261 
numaralı eski fiat otomopilleri 
açık arttırma ile 12-11-935 de 
satılacaktır. Fordun muhammen 
bedeli 150 lira. Fiyatın 300 li
radır. Otomopiıler Belediyenin 
Gazı bulvarındaki itfaiye bina• 
sında, şartnameleri de Bele
diye baş seketrerliğindedir. 

iştirak için söylenen giln ve 
saat ona kadar Belediyede 
miiteşekkil artbrma ve eksilt
me komisyonuna depozito mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile gelinir. 

2 - 45 lira muhammen be
delJı Halim ağa çarııaında 4 
numaralı dükkioın bir senelik 
icarı Baş sekreterlikteki şart
namesi muçibince 12-11-935 
günü saat 10 da açık artbrma 
ile ihale edilecektir. lştirik 
için 4 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen iÜD ve 
aaata kadar komiavona gelinir. 

3 -- Güadoğduda beher 
metre murab~ı 250 kurut mu
hammen bedelli 62 adanm 875 
metre murabbaıodaki 6 • 7 sa
yılı arsaları Baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 12-11-
935 günü saat 10 da açık 
arbrma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 164 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

25-1-5-9 3515 (3362 
- 87 Numaralı adanın 37 

numaralı 2229 metro murabba 
ındaki arsasının beher metro 
murabbaı 436 kuruştan 9718,44 
lira muhammen- bedel üzerin
den 12-11-935 Salı günü saat 
onda kapalı zarfla ihale edile-
cektir. Şartnames!ni görmek 
üzere baş sekreterliğe, iştirak 
içinde 729 liralık muvakkat 
teminat mektubu veya banka 
mektubu He kanunun tarifi da
iresinde teklifler azami o gün 
saat clokuza kadar komisyon 
reisliğiı. c verilir. 

27-1-5-9 3534 (3368) 
Bilediyeye geçen kordon 

tramvaylarından kalan rayların 
sökülmüılerinin beher tonu 12 
miteahbit tarafından ıiiküle-

cek olanlarının beher tonu da 
10 lira muhammen bedel eze· 
rinden açık arttırma ihale edi-
lecektir. Bu işin bedeli muhanı· 
men yekunu 2002,5 liradır., 7• 
lira muvakkat teminat ve)-' 
banka melüubu ile 12-Ü·93S 
de saat 10 da belediye artbr 
ma ve eksiltme komisyonuna 
gelinir. Şartnameleri gönaek 
i~in baş sekreterliğe müracaat 
olunur. 

27-1-5-9 3531 (3372) 
§ 1 - 21 lira bedeli mubaas· 

menli 97 adada belediyeye .;el 
20 sayılı evin müteahhitçe r.· 
kılıp enkazın müteahhide ait 
olmak üzere bat ıekreterliktekt 
keşif ve şartnamesi veçhile açılı 
arbrması 5-11-935 sala g1aaae 
temdit edilmiştir. lftirak içİO 
iki liralık muvakkat temila•t 
makbuzile ıöylenen günde ,..t 
ona kadar artırma ve eksi.ltllle 
komisyonuna gelinir. 

2 - 50 lira bedeli muaballl· 
menli Eırefpaşa Pazar yeriad~ 
Değirmendağı yolu virajaaclak• 

belediyece istimlak edilip 1~ 
gidecek olan 83 - 85 .. ,:;! 
evin enkazı müteahhide ... 
olmak üzere baş sekreterlikteki 
keşif ve ıartnamesi veçbile ~
kılması açık artırma ile ~~1: 935 salı gününe temdıt 
miştir. iştirak için 4 lira .,., .. 
vakkat teminat makbuzile .&y· 
lenen günde saat ona kJdar 
komisyona gelinir. .. 

3 - 40 lira bedeli muhal~ .. 
menli Kemeraltı caddesi S-lr 
c'lar çarşısında 1-172 sayılı d'1 
kanın baş sekreterliktek~ ~~: 
namesi veçhile bir senehk 935 
rmın açık artırması 5: 11 ~ tir· 
salı gününe temdit edıl1111t t 
iştirak için 3 lira muvakk:aı 
teminat makbuzile söyleıı ... 
günde saat ona kadar kooı•5 
yona gelinir. . ... 

ı: 1111# 
4 - 285,03 lira bede49 11cı 

hammenli 2 nci kordonda 
11 

.. 

ada içinde 633,40 metro. :ııi 
rabbaı arsa baş sekreterlik Jilı 
şartnamesi veçhile bir i~93S 
i'"armm açık artırması 5- ıoifdt• 
sah gününe temdit edi! ,,,.t 
iştirak için söylenen güncl~,t 
ona kadar 22 liralık mu~ ; 
teminat makbuZile ko•ilf 
ıelinir. 3559 ( 

• 
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Vapurculuk Türk anonim şirketi 
Ekspres postası 

Sakarya ROY ALE NEERLANDA 
KUF YASI 

DUCALION vapuru elyevm 
lirnanım1zda olup 29 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru elyevm 
liınanım1zda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRAJANUS vapuru elyevm 
limanımızda olup yükünü tah
liyeden son::-a Anver~, Rotter
dımı, Amsterdam ve Hamburg 
linıanlan iç.in yük alacaktır. 

OBERON vapuru 5 ikinci 
tefrinde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Aııvers, Rotterdam, An;ster
d-.n ve Hamburg limanları için 

Yük alacakbr. 
GANYMEDES vapuru S 

Jlanci teırinde beklenmekte 
'olup yükünü tahliyeden sonra 
Anvers, Rotterdam,Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
•lacaktır. 

CERES vapuru 1 ikinci teş
rinde beklenmekte olup yükünü 
bop.ltbktan sonra Burgas,Var
lıa ve Köıtence limanları için 
Yük alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci teş

rinde Anvers, Rotterdam,Amı· 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
NORDLAND moW~ 3 

ikinci teşrinde. beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
~otterdam - Copenbage-Dan
tıg - Gdynia - Os!o ve hkan-
dinavya JimanJsırına hareket 
edecektir. 

VIKINGLAND motörü 12 
İ~inci taşrinden 17 ikinci teş· 
tıne kadar Rotterdam - Ham-
burg - Copenbage - Dantzig
Gdynia - Oslo ve Is~nndinavya 
linıanları için yük a acakbr. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter· 
d~rn - Hamburg - Copenhage· 
Dantı.ig - Gdynia - Oslo ve Is
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ· 
~ Anvers - Gdynia limanları 
ı . 
Çın yük alacakhr. 

StRvicE MARITıM ROUMAİN 
ARDEAL vapuru 13 ikinci 

le~tinde beklenmekte olup yü· 

künü tahliyeden sonra Kös· 

lence - Sulina - Galas ve Briyla 
1•rııarılan için yük alacaktır. 

ALBA jULIA vapuru 21 ikinci 
teşrinde gelip 22 ikinci teşrinde 
'1aıta - Cenova - Marsilya ve 
8arselona limanlarma yük ala
Cölktır. 
'DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

te • Ştınde beklenmekte olup yü-

künü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina - Galas ve Bryla liman
ları • · ıçın yük alacaktır. 

d ilandaki hareket tarihlerin· 
t elti değişikliklerden acen-
e ınes'uliyet kabul etmez. 

d Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
,~nda Tahmil ve Tahliye binası 
F kasında 72-4 numarada 
l ~~ TELLl Sperco vapur acen-

al ıgına müracaat edilmesi rica 
o unu r. 

Telefon: 2004-200S-2663 
3 . .,, ........ 

h 54 lıra 75 kuruş bedeli mu-
ı:~ıncnli 53 adanın 3 say1b 
, .... ,SO metre murabbaındaki 
~~.81 hnşkatiplikteki şartna
tı'~sı veçııle 8-11-935 cuma gü
!h\l taat 10 da açık arttırma ile t e_ ed1lecektir. 
'•ıtştıra~ için T1 liralık muvak

temmatla söylenen gün ve 
ilet.ta kadar komisyona gelinir. 

22-25 1-S (3485, 3340 

SOFIA o örü Halen Hmam
mızda ofup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL \'apuru Halen lima· 
nımızda o~up Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

AVOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
Bremen ve Anverslen yük 
çıkaracakbr. 

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 teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacakhr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci te~rinde bekleniyor Nev

york için yük alacakbr. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacakbr. 
EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
rinci kanunda bekleniyor. N~v
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

iç.in yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hatb 

ALISA vapuru Halen lima· 
nımızda olup Beograd, Novi· 

sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anvera 

ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

!>irekt için yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CENDELt HAN BıRtNCİ 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
Liverpool Hattı 

LESBIAN vapuru 26 birinci 
teşrinee Liverpool ve Svanse· 
adan gelip tahliyede buluna
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kadar Uverpool ve 

' G'asgov için yük alacaktır. 
ALGERIAN vapüa 15 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra idn yük 
atacaktır. 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

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

Fevkalad~ lüks vapuru 
PAZAR günü saat tam 16 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da İstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

Istanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa· 
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t6 da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe Tol efen 3658 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastane.si 
Dahiliye Mütehassısı 

• Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel 3956 

Evi Ka.antina tramv~y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

Y avrularınızm mektepteki 
derslerini hazırlamalanna ve 
imtihan :ıamanlannda sıkınb 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak-

viye ediniz. 
Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 
H. 3 (15) 

eserret Oteli. 
*'MM 

zmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik VP. istika
metile nam b~zanan otelim;zde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden ote1cirğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan saym müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam mana.sile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve itbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarım1z müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda eıaılı tenzilat vardır. 

DEN NORSKE Middelhan 

Linje (D/S. A/S Spamkelinjen 

OSLO 

1 

Altın ı 
BANASERAS 11 otörü 21 

ikinci teşrinde beldeniyor.Dnn

kerk ve Dieppe için yük :ıla
caktır. 

Jobnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNrt-ORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li-

verpool ve Anversten yük çı

karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braita için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 ·2008 
r:.,rrr/..777777/_7'l777L7T/.77~'7Vl 

Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 
Yapar 

:aklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Ec_anesi 

DOKTOR ~ 

Zl
'ya Go" ~şı'n ~ s·,a·ı·~-nE:·=ylE~:::;.!mek ve Y.atak~d':ı:i'.i".:ı;ı"Har;Ççı 

~ ~ Kardeşler nıohılyelerıle süsleyiniz ... 
s - • 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ ~ Merkez: 

BURUN ŞEFı ~ İzmir 
lklııci beyler sokağı ~ İkinci Beyler 

N Beyler hamamı karşısında ~ Sokak 
No. 41 ~ Nu. 102 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kada~ TL 377e 
K TELEFON 3686 

Ev telefon numarası 2505 ~ 
tZJl.ll1DlZ.7/ /:l':L.7.IYLLYYZ7.z7..1Q?~"J 

Şube: 
Ankara 

An af artalar 
Caddesi 

SEL~M., 
1 • •• -

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapı1mış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
ncş' e vermiş olan . 

Ki na ı~-otfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

• 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLfN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür. 

Ağız kokusunu izale eder nefesi tathlaştırır. 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 

hastalıkların önünü a~r. 

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

lznıirliler .Istanbuldaııerede buluşurlar 

=ğlunda Bristol otelinde 
~rkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi bmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rabah bulacakJardır. 

Bütnn bu fevkaladelildere iJa•eten fiatlar 
müthiı ucuzdur 



• 

• 
• 
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ltalyanlar geniş bir harekete hazırlanıyorlar 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adigrattan kalkan Italyan keşif kolları Makkaleye kadar ilerlediler 
Fakat yine geri döndüler. 200 bin askerle karşılaşacakl~r . 

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

Brüksel, 31'Q) R) - Roma· 
dan bildirildiğine göre ltalyan 
kuvvetleri Tigre ve Somali 
cephelerinde geniş mikyasta 
bir hareket için hazır buluyor· 
lar. Adua mıntakasında ltaly:ın 
keşif kolları Yatari şehrine 
kadar ilerilemişlerdir. Adigrat
tan kalkan keşif kolları Makal
leye kadar ilerileyerek geri 
dönmüşlerdir. 

Ras Seyum ve Ras Kasa 
kumandası:ıda 200 bin asker 
olduğu tahmin edıliyor. 

ltalyanlar somafiden yavaşça 
ilerilemektedirler. ilk hedef· 
leri Gorrehay'dır. 

2 inci Italyan kolordusu mın· 
takasında azad edilen kölelerin 
sayısı 16 bindir. 

~ .. 

•· 

' ' 

' ' 

Brüksel 31 ( Ô. R ) - Ha· italyaıı/ann göz kovdııklaıı Haraıdan bir manzaıa 
beş kaynağından gelen haber- Habe,ş'otdusununhiz. harp mcclis'nde bulun- göre Tigre ve Somali cephe· 
lere göre Ras Seyum ordusu k ''ze e C' da !erinde yeni bir Italyan ileri 
Goteral dağlakrında yer almış· metiqde . bulunan Bel- ma u . r . l ıcdı?aya · - hareketinin arefesinde bulun· "'---"'··--~~--
hr. Italyan ıtaları yavaşca çikalı sübaylar, cenub vet edılmış er ır. maktayız. 
şark istikametinde ve Ausa - İtalyan topıı tepe/ete çıkarılıyor - . . bit 
k 1 d - ·ı 1 k ordusu kumandanı Ras Paris, 31 (O.R) - Süel cep· Habeşler ise "Gerilla., çete ra çevrenleri City de ( lngiliz gereçlerinin finansmanı ıçın ~· 
duylu arMına oAgrlu dı er eme ite- hede genel clurum şöyle gös· harbine devam etmektedirler. .bankaları nezdinde ) Habe• teşebbüs yapılması beklenıne. 
ir er. usa i ağı şima in- Nasibu ve müşaviri Ve- Ö .,, ıs• 

de Italyanlar bir uçak karar· • . • . • teriliyor: Brüksel, 31 ( .R) - Lond· hükümeti tarafından lngiltere· tedir. Bundan sonra ~abeştir· 
gahı kurmuşlardır. hıp paşa ıle bırlıkte hır Romadan ;relen haberlere radan bildirildiğine göre Lond- den satın alınacak sialh veharp tan bol bol silah çekebılecel< •"' 

•••• .. aaaııı•aıaııaııaaııııııaııııııaı•ııııııııaaaaı•ı••••ııııııııı•ııııaııaaıaıı&ıaııııı•a••••ıaaııııııaıaıaıııı•ıı•ıııııııııııaıııııııı!tııııııaaııııııı ııııııııııııııııı•••ııııııııt!ll•••••ıııı•ıııııı••ıııiııı•ııııı••••••••ııııı•ıııa•ııı•ııııı••••••••••aıı•ııı•• 

Cenevrede-
Fransız -· lngiliz . dışbakanları ve 

Aloizi Cenevreye gittiler 
Samuel Hoar: Diyor ki_: ''Ne nikbin ve ne de Sir 

Bedbin. değilim . .. Hadiseleri takib ediyoruz.,, 
-------------------~--,--------------------~ Paris, 31 ( Ö.R ) - ltalyan, Londra 31 (Ö.R) Sir Sa· Bergitelerin tatbikine gelince 

Habeş anlaşmazlığına aid siya- muel lfoor saat ·14 te Cenev- ltalyan habeş tecim!nin yüzde 
sal faaliyet yine Cenevrede reye ·hareket etmiş ve istas- 53 üiıün uluslar sosvetesi•in 
toplanmıştır. Tanzim ve birleş- yonda ' karısı, dostları ve birçok bergite kararl::ırı dı~ında hı•,n 
tirme komitesi bugün toplan- kimseler tarafından selam_!an. devletlerle ve bilhassa y'' zd~ 
mıştır. lngiliz - Fransız göriiş- mıştır. Hareketinden önce, 30 unun Almanya ile ya:-ı dı<rı 

Sır Samııel ffoare 
meleri devam etmektedir ve 
yarın Cenevreden lngiliz-Fran· 
sız - ltalyan görüşmesi hallini 
alacaktır. 

B. Lava! saat 13 de Paris· 
ten Cenevreye hareket etmiş
tir. Yanında Dış bakanlığı ge
nel direktörü B. Aleksis Le· 
ger ve özel kalem direktörü 

ehe vardır 

açılmiş olan müzakerelerden 
çıkabilecek sontiçlar hakkında 
duyguları bildirmesini rica eden 
gazetecilere dış bakanı dem:ı· 
tir ki: 
Uzlaşma imkanını arıyan bu 

gö!üşmelerin sonuca varmasını 
içsel o!arak dilerim. F::ı' at ne 
nikbin, ne de bedb:n de}ilım. 

lngiliz siyasası hfıdiseleri takib 
etmekle iktifa etmektedir. B. 
Eden benden önce Cenevreye 
varmış bulunuyor. 

Roma, 31 ( Ö.R) - Yann 
öğleden sonra Cenevreye vara· 
cak olan baron Aloisi'nin seya
hatı hakkında hükumet çev
renlerinden şu diyev yayılıyor; 

Hükumet ltalyan-Habeş an
laşmazlığını uzlaşma yoluyla 
halliçin Paris ve Londrada 
eksperlerin çalısmalarını ancak 
Ajans ve gazete haberlerile 
öğrenmiştir. Baron Aloisiyi 

Cenevreye göndermekle ltal
ya hiç bir anlaşmadan kaç· 

madığını ve sulh yoluyla bir 
anlaşma imkanını aramağa ha· 
zır bulunduğunu isbat etmek 
i indür 

B Lı va/ 

bildirilmektedir. 
Cenevre 31 (Ö. R) - 18 ler 

komisyonu, Portekiz dış işler 

bakanı B. Vaskonselasın baş

kanlığında toplanmış bazı hü
kumetlerin ltalya ile tatbik 

mevkiinde olan ve karşılığı ta
mamen veya kısmen ödenmiş 
olan tecim konturatları hak
kındaki cevaplarını gözden ge· 

Ras Seyum -:Çekiliyor 
ltalyanlar hiç bir mıikavemete .rasfla
madılar Negµs ·oessiy.ada be·kJ~~iyot 

Londya, 30 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Habeşlerin hiçbir mukave- 1 ~ 

. . 
'• 

met göstermemeleri yüzünden 
ltalyanların Tigre bölgesinde 
s!iel gezinti denilecek ileri ha· 
reketleri geniş bir cephe üze
zerinde yavaş yavaş ilerilemek
tedir. ltalyanlar şimdi en ve· 
rimli topraklara girmişlerdir 
ki, buralarda su boldur. Meni! 
h:zmetleri bu . suretle büyük 
bir sıkıntıdan kurtulmuş o:ur. 
Öyle sanılıyor ki, imparatorun 
emri üzerine hareket eden 
R~s Seyum geri çekilecek ve 
Makalleyi harp etmeksizin hı· 

rakacaktır. Bu şehrin büyük 
biı- kısmı bo~altılmı~ bulunu· 
yor. Esasen lt:ılyanl:ır Makalle
ye hakim tepeleri ele geçirir
lerse bu şehrin müdafaasına 

imkan kalmaz. Habeşlerin De
siya bölgesinde toplamıya de
vam ettikleri büyük insan yı-

k d Bir Ha~eşU Mitralyoz başında ber 
f:ını uzaya oğru ileri hare· yakında Adis-Ababaya gelmesi yat ihtimal imparatorla berıı ti 
ketine ancak imparator gel- "neııı 
dikten sonra başlıyacağı zan· beklenen Habeşistanın Uluslar Dessia'ya gidecek ve 0 

ncdiliyor. imparatorun Dessiya- sosyetesi delegesi Havaryat bir süel ödev alacaktır. ) _... 
ya ikinci teşrin başlarında gel· bir müddet Adis·Ababada ka- Adis Ababa, 30 ( A. A u1'1il 
mesi bekleniyor. lacaktır. imparator Avrupanın Diredanaya 1500 asJ<er Y ıer 

Adis·Ababa, 31 ( A.A ) -- görüşü hakkında kendisinden ikı tren gelmiştir. Bu asI<er 
Royterin aldığı habere göı e malümat almak istiyor. Ha var- Ogadene gönderilecel<tir· ,,,,••:' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••• • ı;; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,gv 
çirmiştir. Bilhassa Lehistan ve alınan malların Italyadan itha- B. Fonlandre ve B. l\fıı 55 

Norveç tatbik mevkündeki bu lat yasağına tabi olmıyacağına temsil etmekte idi. t: ,o· 
konturatlar ve Italya ile Kle· karar vermiştir. Öğleden son- Cenevre, 31 (Ö.R) - .-r gil' 
ring anlaşmaları sonuçları üze- raki toplantıda komite kar· sa dış bakanı B. Lavııl, lıı ~el 
rinde durmuşlardır. şılığı kısmen ödenmiı tat- tere dış bakanı Sir Sıı~ ,o 

Komite 19 Ilkteşrin tarihine bik mevkiindeki kontratlar Hoare ve Belçika dış ba1<•0 rı' 
kadar karşılığı tamamen öden- ışını görüşmüştür. Fransayı Başbakanı B.Van Zeelll;.'lld 'f' 
miş olan kontratlar mucibince dıt işleri bakanlığı toam ıefi (bugün) Cenevreye ·,arı 


