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!:~~~;i:.~::~::cı ir yan kolunun 
ıRas Seyumun karargilı 

iskan kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi dola
Jıssile Kamutayda hararetli gö
tüşmeler olmuş, gelen göçmen
lerin durumu ve devletin iskan ı 
Iİyasası uzun boylu izah 
tdilmiştir. 

Cumhuriyet idaresinin nüfus 
•iyasasına verdiği önemi çok 
İyi biliyoruz. Her parçası işlen
lllerniş bir hazine olan toprak
larımızın, nüfus sayesinde birer 
refah kaynağı olacağında da 
fÜph emiz yoktur. Barış içinde 
geçen yıllarda alman tedbirler 

Bir çoğunun zor ukl 

Vehi 
İstanbul 20 (Ö 

zel) - Paristen 
bildiriliyor : Ge
neral Nasibu ku- · 

ş 

. .... 

' 'So 

arkası kesilmiştir 

ı bombardımana giden uçctkJardan 
geri önebildi leri anlaşılıyor. · 

··ıen eyi •• ue 
Dankali yaylasındaki kalyan 
kollan büyük müşkülit içinde
dirler. 

'' 
o 

lerimlerini göstermiş son sayım mandasındaki or-

göre, Habeş orduları, kuzey 
ve güney cephelerinde harbın 
başlangıcındanberi görülmemiş 
bir canlıhkla dövüşüyorlar. Ar
bk ne tanklar, ne de bombar• 
dıman uçakları Habeş silah
şörlerinin moralını sarsmamak
tadır. 

Merkezde Şeralta balgesin
de Hebeşler &ıemli faaliyette 
bulunuyorlar. tıüfusumuzun binde yirmi üç dulann süel da-

Ras Seyumun karargahını 
bombardıman etmek üzere gi-

nisbetinde arttığını ortaya koy
muştur. iyi bir netice ile kar
tılaşmış bulunmamıza rağmen 
biz bunu yeter saymıyoruz. 

Devrim işlerinde nasıl asır
ları yıllara sığdırmış isek nüfus 
ıiyasamızda da büyük hamle
lere muhtaç bulunduğumuzu 
anlamakta zorluk çekmiyoruz. 
. iç bakanımızın vi!rdiği uzun 
izahattan edindiğimiz kanaat 
tudur ki devlet muhtaç bulun
duğumuz büyük hamleleri yap
b:.ıak yoluna girmiştir. 

iç ve sağlık bakanlıldarının 
llıüşterek çalışmaları, halkımı
lın şuurlu anlayışı, gelecek olan 
IÖçmenleri derhal müstahsil 
Lir vaziyete getirecektir. Buna 
bıanımız çok büyüktür. 

Ana vatan çocukları yurdun 
dışında kalmış kardaşlanmı:ıın 
~ektikleri ıstırapların acısım 
)Üreğinde her zaman ayni kuv
't'etle duyduğu için onlara 
kollarını her zaman açmakta 
lereddüd göstermemiştir ve 
2Östermiyecektir. Hatta kamu
tay müzakereleri sırasmda Ay
dın saylavı bay Mazhar, yüre
iirnizi yakan bir acının tercü· 
ltıanı olarak bu ıstırabın derin
liğini ifade etmiştir. 

Bu!garistanda kalan kardaş• 
larımızın, Bulgar devlet adam
ları ağzından verilmiş birçok 
teminata rağmen, zaman za
ltıan insanlık mefhumlarile 
telifi mümkün olmiyacak şe
kilde tazyik gördükleri şüphe f Ötürmiyen bir hakikattir. 0-

adar ki, bu kardaşlarımız çok 
defalar mallarmı, mülklerini 
terkederek, canlarını kurtar
~ak için sınırlarımıza koşmuş-
ardır. 

l:a Böyle bir durum karşısında 
12:den başka herhangi bir 

ll.hıs kalmış bulunsaydı, bu va .. 
tıyete asla tahammül edemez
~i. Fakat bizim komşularımızla 
~i geçinmek hususundaki de
~ışrnez, sarsılmaz siyasamız, 
~rışa olan bağlılığımız, acımızı 

Yureğimize basar&k davayı 
110rmal yollarla halletmek sab
rını doğurmuştur. 
d Komşumuz Bulgar ulusunun 

evlet adamlarının bu hakikati 
~börınemiş bulunmalarma asla 
1 t' ı·~ ~rnal veremeyiz. Barışsever-
•gın üstünde sayılmağa değer 
olan soğukkanlılığımızı, müsa
llıahamızı dostlarımızın anlamak 
bıevkiine gelmiş olmaları Ja
tırndır. 

b .. Romanyadaki kardaşlarımız 
Uyük bir tazyike maruz kal

- Sonu 2 inci sayjada -
aa'k'kı e>oak.osı-u 

nışmaoı olan Va 
hip (paşa) Ha beş 
imparatoru tara
fından vuku bu-

lan davet üzerine 
Adis Ababaya gi
derek Negüslc 
görüşmüştü. Im
pa::-atorun payi
tahtı tcrketmesin
den evvel vuku 
.bulan bu müla-
katta HaLeşin ö
nemli başkanların 
dan bazıları da 
hazır bulunmuş

tur. 
Vehlb paşa 

gene uçak- Debo110 Eribe baş k11nıandanlığmda11 ayrıluken gazeledtue Debono ge.naal Oitzio Birolı ı!L 
la Clclkaya İşgal edilen ytılcule lfabeş comk ı•e kadmları bir veda ziyafdi vermiştir son dtfa glJrüşüıkeıı 
dönmUftUr. tazJ·ikten şikliyetçidirlcr TIGRENIN CENUBUNDA den uçaklardan bir çoğu zor- elde etmelerine mani olmuştur. 
Ogaden cephesindeki nUz yana mamışlardır. Tigrenin cenubunda, Ras Se- lukla geri dönebilmişlerdir. BiR KOLUN ARKASI 
son durum hakkında bir Her geçen gUn Habeş yum, Deccaz Ayalu Şebebe, Bunlar uzun bir tamirden geç-· KESİLDİ 
auale: "Vaziyetin Habeş ordusunun kuvvetini art- Deccaz Asfan Gassa orduları- meden bir daha havalanmıya- ltalyan ordusuna men-
ellahları lehlnde lnkl,af tırmaktadır. Harbın so- nın tahşidatını ikmal etmişler- cak kadar hasara uğramışlar- sup Danakilli bir kolun 
etmekle olduğuna kani nucundan eminim. Son dir. dır. Bu karargahta uçaklara l 
bulunduğunu eöyllyerek gülen iyi güler.,, Habeşler şimdilik ltalyanla- karşı kullanılan topların ve ricat hattı Habeş er ta-
demlftlr ki: "ltalyantar CANLI DÖVÜŞÜYORLAR rın en zaif noktaları olan sol makinalı tlifenklerin müessir rafından kesilmiştir. Ital 
Habef ordusunun asll Londra, 20 ( Ö.R ) -;- Doğu kanatlarında ğerilere sarkarak ateşi ltalyan bombardıman fi- yan uçakları bu kola 
müdafaa mevzllerlne he- Afrikasından gelen haber1ere baskınlar yapıyorlar. Burada, lolarının bekledikleri sonucu - Sonu ikirzd sayfada -

·•••····•·•··········••··•··················•·•··········································•·······························•···· ............................................................................................... . 

Mısırda he ecan var Yunanistanda Siyasal Durum • 

---~---Yliilm8,. .. .. u Yunan Kralı Y orgı 
Ulusal partiler bir n2'iliz hinba- Elliye ayak basınca •. 
şısının tevkjf edilmesini istiyorlar -
Ulusçular 

Deniz 
lskenderiye sularında yapılacak 
manevralarını seyretmiyeceklerdir 

olan 

Kahire, 20( Ô. R) ·- dört kurban veren lngiliz 
Ajans royter bildiriyor: 'İ binbaşısının tevkifini is-
Otoritelerin emrile. geçen 1 temektedirler. Polis oto-

riteleri ise in giliz suba
yının meşru müdafaa 
vaziyetinde ateş ettiğini 

iddia ediyorlar. 

pertembe günü öldürülen 
üniversite talebesinin ce
naze töreni sırasında ala
yının kalkdığı yerden 
mezarhğa kadar bütün 
geçeceği nokt;ılardaki In
giliz polisleri geri alın
mıştır. 

Tören hadisesiz olmuş, 
Nahas paşa ile başlıca 
partiler mümessilleri ha
zır bulunmuşlardır. 

Kabine durumu tetkik 
etmek üzere yarın topla
nacaktır. Başbakan Ne
sim paşa niyetlerini tama 
mile gizli tutmakta ise 
de istifasım vermeğe hiç te 
niyeti olmadığı ve ulusal par
ti taraftar)armm istemlerine 
boyun eğmiyeceği z~ne.d!l
mektedir. Vafd partiıı ılan 
etmek niyetinde olduğu ummni 

Polf Saiddoı bir manzara 
ııreve karar vermek ve Kahi
rede bütün mağazalarm kapa
nacağı gUnU teabit etmek 
Dzere yarın toplanacakbr 

Ulusal partiler göıteriailer 
üzerine sebepaizce ateş ederek 

rak 

Hudud idaresi Akdeniz 
sahilindeki Stratejik sa
hası iJe Bingazi hududun
da ve Vahalar hattında 

ayni mahiyette olan 
bölgelerde hususiğ müsa
ade olmaksızın oturulma-
sını ve dolaşılmasını yasak 
eden genel bir emir neşr

i etmiştir. Ulusçular isken
deriye halkına orada 
yapılacak lnıı?iliz deniz 
manevralarını seyirci ola
takib etmemesini emret-

mişlerdir. 
Londra, 19 (A.A) - R6yter 

ajanaına Kahireden gelen bir 
habere g6re, V afd partiai 

- Sonu altıllCl sahi/et# -

Bir Mart ayaklanmasına karışan kim
seler Menfaatine genel af ilan edecek 

Atina 20 (Ô.R.) - Bakanlar 
kurulu son grev sırasında ya
kalanan iıçilerle 9 Eyltll gecesi 
general Panatoyakosa taarruz 
ettikleri için tevkif edilen kim
seleri affa karar vermiştir. 

Teeyyüt etmemiş olan bazı ha
berlere göre Yunan kralı il Y orıi 
Brendizide Elli Kruvazörüne 
ayak basar basmaz Bir Mart 

ayaklanmasına kanşan kimse
ler menfaatine umumt bir af 
ilanı niyetindedir. bu takdırde 
ltalya ve Bulgaristanda bulu-

nan asi zabitler ve ceneraller 
de Venizelosla birlikte aftan 
istifade edeceklerdir. 

Roma, 20 ( Ö.R) - Yunan 
Kralının Parisi ziyaretinde Yu
nan elçisi M. Politisle görüs
melerinde Müsyö Venizelosun 
iş siyasa hakkındaki düşünce
lerini öğrenmiş bulunduğu tah
min ecliliyor.Bu habere inanmak 
1Azamge6rae B. VenizeJoa mya
.. ı hürriyetlerin iade edileceği 
•e intibababn bitaraf de•let 

Kın! lkincı Yorgı 

adamlarından müteşekkil bir 
kabinenin başkanlığı altında 
yapıJ.caj'ı hakkında teminat 
verilirse bua-ünkü emri vakii 
.kabul ederek Yunanistana 
dönmeğe amade İmİf ••• 



• 

iskan siyasamız .... 
' re ylireğinıizdekiacı 

_ ... [Jaştara/ı ı inci say/ada -
madıkları hatta Romanyadan 

imaları Romen ulusunca 
ayrı 

t essürle karşılandığı halde. 
:ınız ana yurdun tekamill 
yollarında elde ettiği netice
ierden islifade edebilmek için 
Türkiyeye gelmek arzusunu 
östermişler ve bu dost mem· 

reket. dostluğa yakışan bir 
hareketle onlara mallannı tas
fiye etmek ve beraberlerinde 
gZStürmek fı~satını w vermiştir. 
Dostluğa ve ınsanlıga yakışan 

da budur. 
\ Anlaşılmıştir ki; Bulğaristan

da yaşıyan Türkler arbk orada 
kalamıyacaklardır. Kaldıkları 
müddetçe komşumm: Bulgar
larla daima anlaşmazlık sürüp 
ıidecektir. 

Barışa hizmet etmek, dostlu-
ğu korumak için. ~nlaşmazh~ 
kaynağı olan bu ışın de tasfı
yesine lüzum vardır. istenilen 
insanlığın tabii haklarının tanın
masıdır, mal ve can emniyeti
nin korunmasıdır. 
Eğer Bulgarlar Romanyanın 

gösterdiği kolaylığı yapar ve 
kardaşlanmızın mallarile birlikte 
'fürkiyeye gelebilmelerini ko
laylaşbrırlaru ilci ulus arasın
daki banşı sarsılmaz bir temele 
bağlamış olacaklardır. 

Banıseverliği dllnyaca tanı
lan Türk ulusunun ltu isteği 
1&D1imt bir mikea bulmalıdır. 
Hnktimetimizin bu neticeyi ça
bukça elde etmek yollanna 
baş vurmakta geç kalmıyaca· 
)ğını umuyoruz. Çünkü bu tas
fiye nüfus siyasamıza yardım 
ed _cek yüreğimizdeki acıyı da 
dindirecektir. 

ı.~ak.k.1 Ocak.o~ı.u. 

Bir memur 
~üddeiumumiliğe verildi 

it bankuı memurlarmdan 
bay Subhi 2400 lira ihtilas 

etmiştir. Keyfiyet derhal mey
dana çakanlmıt ve ihtilas olu
nan meblağın 2200 lirası iıtir

dad olunmuştur. Muhtelis me· 
1 mur bay Suphi hakkındaki 
tahkikat evrakile birlikte ad· 
!iyeye veri1miştir. 

çuval hırsızhğı 
Salepcioğlu sokağı~ıda 22 

sayılı depoda ıekercilik yapan 
Bohor oğlu Hayımm deposu 
önünde bulunan 10 aded boı. 
çuval belirsiz bir hırsız tara· 
fmdan aşırılmıştır. 

ltalyanlar -....... 
Dankalide 
Zordadırlar 

_ Haştara/ı 1 rıcı SOJ•/ada -

paraşütlerle yi>:ecek ko
lileri abnakta ıseler de 
bunların Habeşler eline 
düşeceği tahmin edili
yor. 

YENi BiR ORDU 
YOLDADIR 

Bituded Makonenin ordusu 
da 18 ikinci tefl'İ.D pazartesi 
günü Ogaden cephesine hare

ket etmiftir. Makonen ordusu
nun baıında bir avrupalı Ge-

neral kılığmda idi. Askerleri

nin çoğu hlki elbiseler e-iymiı
)er, son gelen ıilihlar)a techiz 
olunmuşlardır. 

DESIYE-HARAR 
İtalyan ıazetelcri Habeı bat· 

kumandanlığınınDessiyede top
lanan ordu ile Harar cephesin· 
deki ordu arasında iltisak te .. 
min etmek üzere olduğunu, 
Direduadan MadgaUeye önemli 
miktarda silah ve cephane 
sevkedildiğini bildiriyorlar. 

ŞEHİR HABERLER 
• 

Pragda 
Bir Türk Ticaret 
odası kurulacak 
Çekoslovak konsolosu 

odayı ziyaret etti 
Çekos)ovakyadaki mezuniye· 

tinden yeni avdet etmiş olan 
şehrimiz Çekoslovak konsolosu 
bay Bohuslav Hub dün lzmir 
Ticaret odası genel sekreteri 
doktor M. Eteni ziyaret et
miştir. 

işittiğimize göre bu ziyaret 
esnasında en ziyade Çekoslo
vakyada yeni te~is edilmesi 
düşünülen Türk • Çekoslovak 
Ticaret odasına aid işler görü
şülmüştür. 

Pr:ag Ticaret odası ötedenberi 
Berlindeki Türk Ticaret odasına 
mümasil bir teşekkülün Pragda 
dahi faaliyete geçmesini arzu 
etmektedir. Bu yeni kurumun 
Çekoslovakyadan maada bütün 
orta Avrupa ile olan ticari 
münasebetlerimizin geniş bir ' 
mikyasta ilerlemesine yardım 
edeceği kuvvetle umulmaktadır. 

Maafiyet 
Ruhsatnameleri 
Zeytin mahsulünün devamı 

müddetince işliyen ve senelik 
hesaplarinin Şubat sonunda 
kapatılmasına finans bakanlı· 
ğmca müsaade edilen maafiyet 
ruhsatnamesini haiz zeytin yağı 
fabrikalarının 934 yılı için tan
zim edecekleri senelik iş cetvel-
lerinin Mart iptidasından Şubat 
sonuna kadar olan muameleleri 
ihtiva edecek şakilde tanzım 
edilmesi uygun görüldüğü eko-
nomi bakanlığından ilbaylığa tel
grafla bildirilmiştir. 

• 1. 1 •••• 

Takas komisyonu 
Vilayet taku komisyonu dün 

·sabah ticaret odasında yar iibay 
Sedat Erimin başkanlığında 
toplanarak hususi takas işleri 
etrahnda icap eden mukarre
rab ittihaz eylemiştir. 

Evkaf öntükleri 
lzmir ve havalisindeki öntük

lerden evkafa aid olanların bir 
albiimUnü hazırhyan ve Türk 
tarihi tetkik cemiyeti başkan
lığına gönderen evkaf direk
törü bay Halim Baki) e bır te-

' şekkür mektubu gelmistir. Ön
tükler üzerindeki çalışmasın
dan evkaf direktörlüğünce de 
bır takdirname ile taltif edil
miştir. 

Davutlar kamunbayı 
Staj müddetini bitiren Hu

kuk mezunlarından Kuşadası
mn Davutlar nahiye müdürü 
bay Kemal Kenya Ereğlisi 

kaymakamlığına atanmıştır. 

7 4 yaşında katil 
Dün iddia makamı caninin idamını 

Fakat yaşı göz önüne alınarak 
Cezasının indirilmesini istedi 

Halil Rifatpaşa caddesinde 
karısı Nesibeyi bıçakla 18 ye
rinden yaralıyarak öldüren 74 
yaşında AbdulJahm muha-
kemesine diin Ağırcezada 
devam edilmiştir. Bu cel-
sede iddia makamını iş~al 
eden Müddeiumumi muavini B. 
Şevki iddiasını serdetmiş ve 
AbdulJah'ın suçu taammüden 
işlediğinden ölüm cezasına 
çarptırılmasını, fakat yaşının 

74 ü bulmuş olmasından ötürü 
Türk ceza kanununun 56 incı 
maddesine göre, bu cezanın 
indirilmesini istemiştir. 

Müddeiumuminin bu iddiası 
Abdullahı idam cezasından 

kurtarmaktadır. Müdafaa için 
kendisine söz verilen Abdullah 
demiştir ki : 

- O gece Nesibeyi öldür· 
mek için eve gitmemiştim. Ka
ra Mustafa namında biri beni 
tehdit etmişti. Bu adamla niçin 
görüştüğünü Nesibeye sormuş
tum, hatta Nesibe " oğlum 
küçük lbrahimle bir yatakta 
yatıyordu oğlum lbrahim bu 

sözlerimi duymuştur. Kasabaya 
gitmek üzere olduğunu da öğ
renmiştim. Oğlum Mehmed Ali
nin yanına gidecekti. Benim 
Mehmed Aliden bin lira kadar 
alacağım vardır. Kendisine 
dedim ki " Kasabaya gidi· 
yormuşsun Mehmed Aliye 
söyle bana biraı bara gön
dersin pek perişan bir halde 
kaldım.,, 

Benim bu sözlerime karşı 
Nesibe ağır sözlerle bağırıp 
çağırdı. Üzerimc\e daima bir 
biçak taşımakta olduğumu bili· 
yordu. Belimden biçağı kapa
rak beni yaraladı. Ben de elin
den biçağı kaparak kendimi 
müdafaa ettim ve onu yarala
dım. Kasdim öldürmek değildi. 
Oğlum Mehmet Ali ile lbrabi
min müdafaa şahidi olarak 
dinlenmelerini isterim, dedi. 

Bunun üzerine muhakeme 
müdafaaya taallük etmesi iti
barile bu iki şahidin tekrar 
dinlenmelerine karar verdi ve 
muhakeme başka bir güne bı
rakıldı. 

~-------m-t ...... ________ __ 
Bayan Cenanın 

T ecriibeleri 
Karşıyakalı bayan Cenanın 

yaş üzüm ve sebzelerimizin 
uzun zaman bozulmadan muha
faza ederek ihraca yarayacağını 
iddia ettiği formül tecrübesi 
dün Burnova !iraat mektebinde 
bir heyet öuünde yapılmıştır. 

Ambalajlanan sebze ve üzüm
ler tam bir ay sonra açılacak ve 
tecrübenin neticesi anlaşılacak
tır. ........... 
Odada toplantı 

Dün saat onbeşte Ticaret 
Odası idare heyeti bay Şükrü 
Cevahirci oğlunun başkanlığın
da toplanmış ve odanın dahili 
işleri etrafında görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Bay Baha 
İskilip Kaymakamı oldu 

Ilbaylık mektupcusu B. Baha 
Koldaşın lskiJip Kaymakamlığı
na tayin edildiğine dair olan 
emir dün llbaylığa telgrafla 
tebliğ olunmuştur. 

Tayinler 
Dikili kaymakamı bay Nec

det Geveş kaymakamlığına, 
Kızıltepe kaymakamı bay Rıd
van Dikili kaymakamlığına 
naklen tayin edilmişlerdir. 

12 bin liralık 
Bir yolsuzluk 

lzmir Musevi havrası idare 

meclisi üyelerinin Musevilere 
ait evkaf işlerile hayır cemiyet

leri namına toplanan paralar 

üzerinde yolsuzluklar yaptık
ları hükumete ihbar edilmiştir. 

Bu ihbar üzerine yapılan 
tahkikatta suça aid bazı delil-

ler tesbit edilmiştir. Yolsuz 
sarfedildiği haber verilen para 
miktarı 12 h n liradan fazla 
imiş, bu mühim ihbarı yapan 
idare meclisi üyelerinden biri
dir. Tahkikata önemle devam 
ediliyor. 

Kamyon kazası 
Şekerciler içinde Bohoroğlu 

15 yaşlarında Rafael gevrek 
almakta iken oradan geçen 
şoför Feyzullah oğlu Etem 
idaresinde bulunan 45 sayıh 

kamyonla virajı dönerken ço

cuğu dıvara sıkıştırarak ko
lunu kırmış ve yakalanmıştır. 

.Jandarmada tetu,ıer 
Ilbayhk jandarma komutanı 

binbaıı bay Lütfi, jandarma 
işlerini teftiş için Bayındıra 
gitmiştir. 

Senenin en 
Görülmemiş 

büyük 
bir 

filmi - En güzel 
Ztnginlik ve 

şaheseri 
mevzuda 

Facia ··-'f ahkikatı etrafında 
Ehli vukufun raporunda 

mesuller izah ediliyor 
lnebolu faciası tahkikatı mü

nasebetile teşkil edilen ehli 
vukuf heyeti tt:tkikatmı bitir
miştir. Dün akşam geç vakite 
kadar tetkikata aid raporun 
hazırlanması ile uğraşılmıştır. 
Rapor bugün müddeiumumiliğe 
verilecektir. Haber aldığımıza 
göre raporda vapurun neden 
battığı ve bundan kimlerin 
mesul tutulmaları lazımgeldiği 

uzun uzadıya izah edilmekte
dir. 

Facia tahkikatı için Ekonomi 
bakanlığınca şehrimize gönde
rilmiş olaıı İstanbul Deniı tica
ret müdürü bay Müfit de tet
kikatını bitirmek üzeredir. Bay 
Müfit dün ilbay Fazlı Cüleçi 
ziyaret ederek bir müddet 
görlişmüştür. 

---· 
Koşular 

Hendikap ağırlık 
ları tesbit edildi 

Bu hafta yarış ve ıslah en
cümeninin at koşuları heyecanlı 

olacaktır. Dördüncü ve be§inci 
koşular Hendikaptır. dün top· 

Janan yanş ve ıslah encümeni 

bu koşular için hendikap ağır
lıklarını şu suretle tesbit et· 
mittir: 

2800 Metre mesafeli, lngiliz 
at ve kısraklanna mahsus olan 
dördüncü koşuda Şurbara 62 
kilo, Bekyar 57,5 kilo, Barç 
54,S Kozbadalya 53, Şaronpo 
48 kilo ve 3500 metre mesa
feli, Arab atlarına mahsus 
beşinci köşuda Necib 60 kilo 
Ünlü 59, Güzel Bandırma 58. 
Küçük yıldız 57 kilo sıkletle 
koşacaklardır. --
Gümrüklere 
Tebligat 
GümrUklere, İtalyaya 

tatbiki takarrür eden 
tedbirler hakkında on 

karşı 

zecri 
sekiz 

tarihli hükümlere göre muameie 
tedbirler hakkmda muamele 

yapılması gümrük ve inhisarlar 
bakanlığından gümrük başmü
dürltığüne tebliğ edilmiştir. ....... 
izinsiz blçak tafıyanlar 

Tepecikte genel evler ara
sında dolaııan Riza oğlu Beh
cetin üstünde bir biçak, Salih 
oğlu Mehmedin üzerinde bir 
sustalı çakı bulunduğundan 
alınarak haklannda muamele 
vapılmışbr. 
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Sineması 

.Başkanı 
•••••••• 

Sosyal yardıııı 
Isle~·i ıniinasebetile 
~ -lzmirlilere teşekkür 

Ediyor . 
Yeni Asır gazetesı 
DlrektörlUAUne 

Gazeteci arkadaşlarımızın 
soysal yardım komitesin~ 
karşı gösterdikleri değerlı 
ilgi ve yardımdan dolayı 
kendimin, bütün arkadaşla: 
rımm adına teşekkür etıneyı 
bir borç bilirim. 

Bu işte asıl övülmeye de· 
w • ı ı- · · k karıh gerı o an, zmırın sıca . 
ve özveren çocuklarıdır. Os
tün ve duygulu olan lzınir
lilere geçen yılki ve bu yıl 
yapacakları yardımdan do
layı baş eğerek şükranları· 
mızı sunarız. 

20-11-935 . 
Soysal y&rdım koıniteıı 
namına Y ozgad saylavı 

A. DOGAN si , .............. ..... 
Bay Halit Ziya 
Dün güzel bir 
Konferans verdi 
Dünkü sayımızda haber ve~· 

diğimiz gibi Baronun tertıP 
eylediği aylık konferanslardan 

biri de dün Kadastro fen be· 
yeti reisi bay Halit Ziya tara· 
fından verilmiştir. . 

Salonda kesif bir dinleyic• 
vardı. Konferansçı kadastronun 
menşei, bugüne kadar ınubte
lif memleketlerdeki tatbikatını 
Türkiyedeki tatbikabn bugiiııe 
kadarki neticelerini anlatı11ıf 
ve faideleri hakkında da et
raflı izahat vermiştır. 

Bu arada konferansçı baı• 
asplanlar ve fotoğraflar da g. • .. 

termiştir, Konferans din\eyıc:.~ .. 
lerin dikkat ve alakasını ce. 
bedecek şekilde ve güzel bıt 
tarzda verilmiş bir saat kadar 
sürmüştür. 

• 1 •••••• 

Ölçü ve ayar 
Memurluğu 

Dün go kişi sınandı . 
Ö 1 .. u jçıl> lçü ve ayar memur ug ki 

talip olan 150 kişiden evr~ .. 
muntazam olan 90 kişinin 1~ 
tihanı dün llbaylıkça ınüoa:~~ 
görü1düi!ü şekilde Erkek 0~ .. 
retmen okulu salonunda yap 
mıştı~ B .. 

imtihana saat on ikide 8

1 yındırhk bakanlığından ka~:~ 
ve mühürlü bir zarf içinde go k 
derilmiş olan suallerin açılara 
taliplere okunması ile başl~ll~ 
mıştır. Saat on sekize }f ac.a 

·ı ce" talipler bu suallere yazı 1 ~b 
0 vaplarmı vermişlerdir. Iıntı a 
1
• 

b ··Jges evrakı dün akşam Ege 0 • 
1cter> ölçü ve ayar baş enspe ... 

b L ,. Ak ·1 ufett•f ay em ı soy ı e ~t. 80 .. ler önünde mühürlenmış ır. i 
gün taahhütlü olarak Ekono;.; 
bakanhgw ına gönderilecek 1 

• 
b•" imtihanda muvaffak olanlar 

kanlıkça ölçü ve ayar melJJU r" 

luklarma atanacaklardır. ·-·-Zabıta Haberleıi; 
ıar Halkın rahatlnı bozan~-

lzmirden vapurla Karş•YAb .. 
ya gelen ve sarhoş olan 0-
dullah ogw lu Mehmed, vapur t" 

.. ı: e 
bulunan yolculara tecavu dU" 
mek suretile rahatlarını boz d• 
ğundan yakalanmış ve hakk•ll 
geregı yapılmıştır. 

118
t 

Yaralanma§a sebeb 
Ver mı, ide 

Arasta çarşısından geçıu:iOJ• 
olan Mehmet oğlu ibra 9 
"d · hasırı• ı aresınde bulunan ara ra 
yaşlarında Hasan oğlu Ya~:aı .. 
çarptırarak yüzünden Y.~~a dell 
masma sebebiyet verdıgıP 
tahkikata başlanmıstır. 
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Edebi Roman Say1:2& 
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''Sizin güneşiniz daha tesirsiz mi sanki 
Siz insanı yakıyor, çarpıyor 
Sarhoş ediyorsunuz Suna .. ,, 

Tekrar güldü. Tuhaf macera! 
Aytenin dediği gibi o pek de 
andını unutmuş değildi amma .. 
işte Şenii sev yor, seviliyordu. 
O seçimde yanılmamış, mes'ud 
olmuştu. Aytenle alay eden 
kadın düşmanı da onun çevir
ıtenliği sayesinde töbekar ol
tı:ıuştu!. Bu işte biraz da kendi 
Yardımı olması Sunayı sevin
diriyordu. Facia ile başlıyan 
bu kör ebe oyununa tatlı bir 

· sonuç vermek arhk bir gün 
tı:ıeselesi idi. 

Fakat Bu komediden aceba 
Şenil'in haberi var mı? Duyunca 
tı:ıutiak kara gözlerini Sunaya 
dikecek: 

- Baş doktor, sen yeminini 
tutınıyacak mısın diyecekti .. 
Sunanın da şimdi Demirle 

Çarpışmak, onun kah yalvaran 
bir aşık, kah gücüne inanan 
bir rakip, kah dii rakibini ye
lleceğine çoktan kanmış bir 
8Portmen gibi kalbinin zaif 
lloktalarını araştırması hoşuna 
&İtmiyor değildi. 

Fakat bu duygusunun ciddi 
bir bağlantiyle örülecek kadar 
derinleşmediği muhakkaktı. Se
rin kanla "bakalım ııe olacak? 
En eyisi işi oluruna bırakalım., 
dedi. Ve sanki bu son hükümle 
diişüncelerini ilmikledi. 

Saat üç olmuştu. Karnı epiyce 
acıkmıştı. Bir lokantaya git
llıektense apartmana dönmek, 
Nesrinin hazır ettiği Rostoyu, 
~ına kompostosiyle midesine 
lııdirdikten sonra şöyle bir so
Yunub dökülmek, bir ala uyku 
kestirmek bunaltıcı sıcakta en 
ıtiizel şeydi amma doktorların 
tatili ve istirahat saatlan olsa!. 

* .... 
Suna sabah erkenden Suadi

Yeye geldi. Plaj genç kızı çe
kiyordu. Mayosunu giydi he
llıen denize daldı. Deniz tenha 
İdi. Fakat o çıkıncaya kadar 
akın başlamış, halk kumlara 
&açılmıştı. Bir kenara çekilerek 
kuınlara uzandı. Dört yana göz 
ıtezdiriyor, bir tanıdık ~ar mı 
diyordu. Bütün bu kalabalık 
İçinde insanın kendini kimsesiz 
atılınış gibi yapayalnız bulması 
ile fena ... 

k Etraftaki kaynaşmalara, kah-
ahalara ilgisiz bir hayretle 

bakıyordu. işte lstanbulun plaj 
lııodası!.. Çıplaklık yarışı ... Bu
~ası entrikaları, kıskançlıkları, 
C\'esleri, üzüntüleri, zevkleri, 

acıları, komedileriyle başlı ba
tına bir alem ... 

Bu alemin içinde dönenleri, 
aıııaınak ve görmek için pek 
0 kadar zeki olmak, kafa yor
:ak ta gerekmezdi.. Çıplaklık 
d~Yarında her şey açık bir filın-

ı. Dekorlar deniz üstünde dal
ıtalanıyor, kumlar içine dağılı
Yor, kızgın güneş altında ya
lııp tutuşarak, eriyor, kaybolu
Yordu!... Bir öksürük sesi Su-

nayı kımıldattı: 
Yanı başında kendisine bakiln 

Demiri gördü. 
- Rahatsız etmez miyim? 

- Bilakis bu kalabalık için-
de yalnız olmak can sıkıyor. 

- Ne eyi tesadüf doktor, 
sizi evde arayıp burada bul
mak ... Geleli çok oldu mu? 

- Evet Lanyomu yapıp çık

tım, artık gitmeği düşünüy or

dum ... 
- Biraz daha kalınız dok

tor .. Ne güzel tatlı bir serinlik 

var, hele bu plaj alemtni pek 
severim ben ... 

Doktor alaylı: 
- Çok aç gözlüsünüz bay 

Demir: 
Anlamamış gibi: 
- Burada bütün bilgisi, er

kekten çok işliyen kafasiyle 
bir doktor Suna bile şu yum

şak kumların üstünde şık ma
yosiyle, yalnız kadın, yaın ız 

bir kızdır!. 
Suna kaşlarını çattı: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Hiç bir vakıt erkeklik iddia
sında, veya hevesinde bulun

madım. Elbet kadınım. Bilesi 
fazla genç bir kız, fakat bir 
kölçe et dtğil.. 

Demir eğilerek Sunanın elini 
tutmak istedi 

- Darılmayınız doktor, mak
sadımı ters anladınız. Siz veya 
başkası her halde bu kıyafetle 

hakikatı inkar edemezsiniz. 
Eğer Havva ile Ademi cennet
ten çıkaran Şeytan, insanların 

severek, özenerek bu cehen

neme koşacaklarını bilse idi 
o zavallı ilk anamızla babamızı 
birbirinden ayırarak boş yere 

o kadar göz yaşı döktürmezdi. 
Suna kendini tutamıyarak 

güldü. 
- Evet saat rakkası gibi kah 

sağa, kah sola dönenlere göre 

tam yerinde bir mukayese .. : 
- Billah bana inanınız Suna .. 

Bu dünya cehenneminde veya 

cennetinde yüzenler, kafa ob
jektifine pekaz yer verirler. 
Çünkü güneş altında içilen içki 

insanı daha çabuk sarhoş eder 

Suna yerinden sıçrıyarak: 
- Doğru, size de güneş fazla 

vuruyor. Bana müsaade ediniz .. 

- Sizin güneşiniz daha te
sirsiz mi sanki .. Siz İnsanı ya
kıyor, çarpıyor, sarhoş ediyor • 
sunuz Suna ... 

- Somı Vaı· -
•••••••••••••••••• 

Bay Bahri 
Vefat etti 

Manisa, 20 (Özel) - Eski 
mebus ve belediye reisi Bay 
Bahri dün gece vefat etmiş ye 
bugün cenaze merasimi yapıl
mıştır. 

Gelinde bugün LALEDE 
KOVBOY ŞEREFİNİ görün 

Bugün: 

1 - Kovboy Şerefi 10 kısım 

2 - Sana Tapıyorum 10 kısım 
3 - Türkçe Jurnal 
4 - Komik Miki.. Vesaire 

Isfanbulda deniz kazası Kamutayda 

lnönü denizaltı • • gem ısı ile bir 
Askerlik kanunu 

Kabul edildi 

ltalyan vapuru çarpışmıştır 
Ankara,20(Telefon)- Kamu

tayın bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında yaptığı toplantı

sında deniz mensuplarına mah· 
sus yemek bedeli ve denizaltı 
gemilerinde müstahdem gedik· 
!ilerle erbaşlara ve erlere' se· 
ferde ve manevrada ve tatbi· 
katlarda ve~ilece k hazır gıda 
askeri fabrikalar dahilindeki 
kara, deni;, hava mütehassıs 
sübaylara · verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkındaki kanun 
layihalarının birinci müzakere
leri yapıımıştır. 

gemisine bir şey olmadı - Haydarpaşa Denizaltı 
Vapurundan iki 

lstanbul 20 (Özel) - Dün 
kız l: ulesi açıklarında Ita!yan 
bandıralı Reana ş leoiyle lnönü 
deni zaltı r,emi~i çarpıştı. De
n i zaltı creın:s.ne bir şey o!ma<l ı. 

.. ' 1 ltalyan ş;!ebın ıı sa· lev,rn ar: .. 
delindi . Vapur tanir edılmek 
üzere limanımız .a l.a'.dı. Kaza 
akınt ının şiddetinden o!mustur. 

Is•anbul 2\l (Öz~i ) - Gece 
on b:rdc 1-iaydarpa<rıd-~ ı a · 
kan vapurdan Re c~b ad ı ıır 
gençle Bakire adlı b; r genç kız 
denize düşt üler. Vapur <lerhaı 
durmuş ise de düşen'eri kurtar
mak bıbil o:nmadı lld Genç te 
boğu'du a r. Ceset' er hii.a bu
lunamamıştır. Adliye bu kaza 
hakkında tahkikatta buiun-

kişi denize düşerek boğuldu 

Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin de-
ğiştirilmesine aid kanun layi
hasıntn da ikinci müzakeresi 
yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Kamutay, Kamutay binası 

dahilinde bazı tadilat icrası 
dolayısiyle gelecek çarşamba 

maktadır. i11ö11ii denizaltı l[emisi günü toplanacaktır. .................. ~~~;'<l~··· ··~·~ıt~;~·~············o·iy~;~ı;;ki~·h;·ı·ı~··~ç~ı·~y~~ 

lF aaliyeti arttı 1 Antalya - Afyon hattının açılması 
kalmıştır • 

B. l-lerr· ot hiikumetin güç 
Düşürü memesini tav:.iye 

~ 

duruma 
ediyor. 

Biraz gerıye 

Ankara, 20 (Telefonla) - Yeni açılacak olan Diyarıbekir 
hattının açılma töreninde bulunacak olanları hamil olan iki tren 
bugün saat yarımda ve bir buçukta Ankaradan hareket 
etmişlerdir. Paris, 20 ( Ö.R ) - Bugün 

bütün gün parlamento koridor
larında faaliyet göze çarpmış

tır, par!ament onun yakında yeni 
devresine başl;ıınak üzere ol
ması birçok konuşmalara yol 

açmıştır Bir taraftan g rup:ar 
aras ın da , d.ğer tar:ıftan f nans 

komisyonu komiserleriyle f;nans 
bakan; ığı servisleri arasında 

butçe meselesi üı erinde fikir 
verişmeleri devam ediyor. Bun

ların neticeleri hakkında bu 
akşam kesin bir haber alınmış 
olacaktır. Keza toplantı halin

de olan bakanlar kurulunun 
parlamentonun yeni devresini 
hangi tarihte açmağa karnr 
verdiği de öğrenilecektir. 

Kamutayda önemli toplantı
lar olmuştur. Sollar delegasyo
nu sabah toplanarak genel si

yasal durumu gözden geçirmiş 
ve finans komisyonundaki üye
lerinin takip edecekleri hareket 
hattını kararlaştırmıştır. Öğle
den sonra radikal sosyalist 
grubu bakanlar kurulile aynı 

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

Kahirede 
Bütün partiler lngiliz 
aleyhtarı tek bir 

cephe kurmuşlardır 
Kahire, 20 (Ö.R.)- Vaziyet 

gergindir. Polis şiddetli müra
kabe tedbirleri almışhr. Tüc
carlar lngilterenin Mısır hak
la:ıni çiğnemesini protesto için 
ve matem makamında perşem
be günü mağazalarını kapamağa 
karar vermişlerdir. Bütün par
tiler arasında lngiliz aleyhtarı 

tek bir cephe kurulmuştur. 

lngiliz radyo 
Kumpanyası 

Markonlnln konferansın• 
Reddetmiştir 

Roma, 20 (Ö.R) - İngiliz 
radyo kumpanyası Markoninin 
Italyan - Habeş ihtilafı hakkın
ıia Ingiltereye bir radyo kon• 
feransı vermesini reddetmiıtir. 

R. llerruv 
zamanda loplanmıştir. Henüz 
hiçbir bildirik neşredilmediği 
için partinin neye karar verdi
ği belli değildir. Fakat kori
dorlarda öğrenildiğine göre 
parti başkanı ve devlet bakanı 
B. Herriot hükumeti güç duru
ma düşürecek bir hareketin 
takip edilmemesini tavsiye et
miştir. 

Hat önümüzdeki çumartesi günü açılacaktır. Hattın açı ma 
töreninde bulunacak olan Bayındırlık bakanı bay Ali Çetinkay:ı 
gidenler arasında bulunmaktadır. Ali Çetinkaya hattın açılma
sından sonra derhal Ankaraya dönecektir . .Antalya - Afyon 
hattının açılınası biraz geriye bırakılmıştır. 

(4) yeni vilayetin teşkili 
Ankara 20 (Telefonla) - Kamatayın bugünkü toplantısında 

ülkemizHı idari taksimatında yapılacak olan değişikler hakkındaki 
layiha gelmiştir. 

Layihaya göre dört yeni vilayet teşkil edilecektir. Hakkari, 
Bitlis, Tikvel ve Çoruh vilayetleridir. Bundan başka bazı nahi
yeler birleştirilerek kazalar teşkil edilecektir. Bunlar meyanında 
Keçiören ve Dikmen nahiyelerinin birleştirilerek Çankaya 
kazasının teşkil edilmesi de vardır. 

Bu yeni kanunun tatbiki için 439549 lira tahsisat ayrılmıştır. 

V oroşilof'un söylevi 
Kızılordu en yüksek mertebeye ulaşmıştır 

lstanbul, 20 (Telefonla) - Moskovadan bildiriliyor: 
Sovyet harbiye komiseri geueral Voroşilof istakanovisler kon

feransında bir nutuk irad ederek Kızılordunun kuvvetinden 
bahsetmiş, orduya ve süel tekniğe malik düşman kuvvetlerile 
çevrilmiş bulunuyoruz. Kızı lordu her nevi tesliha tın en iyisine 
malik bulunmaktadır. Fakat düşmanlarımızın kuvvetine karşı 
gözlerimizi kapayamayız. Nihai zaferden şüphe etmedik. Şimi 

ıse kuvvetlerimiz en yüksek mertebeye ulaşmıştır. 
ı1 :·r ., ·"' , - ; - . · - .•. 1 

TE~~;~N TA yy ARE SiNEMASI TE~~:~N ... .......................... --tmll .......................................... . 
MAURiCE CHEVALiER 
Beraberinde 300 güzel kız ve 

en tanınmış Fransız artist
leri olduğu halde 

FOLi 
BERJER 

Filmi ile lzmirlileri zevk 
içinde yaşatmaktadır. 
-----------

Chevaller'nin 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 İçin tenzilatlı 
saatleri ergun : bilet verilir. Pazar günleri 11,30 13 te ilave seanslar 

Fi atlarde değişiklik yoktur. 30 40 SO kuruştur 
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•• insan bilmeden güler 
at T .. rlnl-1 te• -. , 

Okurların 
Dilekleri 

"Niçin gülüyoruz?,, sualine ilim henüz K k w ç . d. B ır aga 
Cevap Vereme 1 - U Tütüneülerinin lobi· 

Olüm Stüdyosu 
1!~1.~~-~~ ... !2.!~.~ ... !!2.~.~!1· 

~azan ; F"'red E!!Smt:th 

Biilem sayısı : 2 

lçerki odada Kenni ve Helen 
Kanlar içinde yere serilmişlerdi 

basit hidise şimdilik izah edilemiyor 
............................................................................ 

Niçin gülüyoruz ? 

-----~ .... ------ Fen henüz bu sualin karşılı-

Kartımdaki adam ben.len taksiye atlıyarak Westte altmış ğmı vermemekte, lakin gün 
•- tli, L d ha geçtikçe cevap vermeğe daha ro"- daha ~-.e •o-. a üçüncü sokaktaki Kurteney 

T '& 
7 ziyade yaklaşmaktadır. Eğer çevikti. Saldınpma mukabele oteline gittim. 

ederek çeneme bir yumruk _ 2 _ birisi çıkıp ta gülmeyi nmumi 
indirdi. Yatak &zerine devril- Kurteney otelinin boluna bir surette izah edecek olursa 
dim. Amamız bir saldırışını girdim. Otel garsonlarmdan hem şöhret, hem de belki No-
bekliyordum. O belli o!duğum biri oturduğum dairenin .ınah- bel mülci'ıfatmı ı,azanır. 
Jerde bırakarak odadan çıktı tarını uzattı. Şimdiye kadar elan bütün 
ye kaçtı. iki )"amma sallana Lee Gilkrist koltukta otu- çağlarda Arjsto, Darvin ve 
--"ana awa,;,. 1-alktım. Ydn-'a- d B . - - Spençer de dahil o 'duğu haJde 
-" 1 -a- a 3 ruyor u. enı gorunce yanıma 
ki odaya girdim. Llmba SÖ'l- yaklaşb: en büyük mütefekkirler bu ani 
d8rülmüştlL Dıprdan <Te'en - Yarım saattan beri seni ve hoş ıspazmozun sebeplerini 

afı bil araştırıp du rmu~lard r. Fakat 
11.ıda etr mı g&re iyordu:n. bekliyorum. Dedi... b 

Helen dinnda diz çökmüc, unların ortaya ... ttı lda rı naza-

11 d 
' Getirmesini istediğim müzik riyelerİn hiç birisi tam nn'a-

1cafasa ko an arama lşmüş•ü. parçaları elindeydi. Asansöre 
Bira 

.. :ııttede K•••y ft!_or h'r miyle meseleyi izah edeme-.. u ~ uum kadar beni takib etti: 
koltug" a g&mllmlf gibiydi. miştir. 

L - Açlıktan bayılacaktım. Meşhur kaşif ve tekamülcü 
~Jldyo hlll mllzi~ parçalarını I~arnımı doyurmag· a gitfm, b 
tekrar ediyordu. Ba odada en dedim. Darvin, m::?ymun 'arm u mun-

korkuoç bir facianın i•lenme- da gü'meyi andıran ç zgiler 

d ed 
Y - Bilseydim. Ben de karnı müşahede ettiğini söylemiştir. 

8ine yar un en mel'un ma- mı doyurarak gelirdim. N k b ldneyi kapadma. ite im enüz konuşmıyan ve 
_ Burada neler olm.. - Saat kaç? meme emen üç aylık bebekler 

- Oobire çeyrek var. d "1 ki dü - k 

\ 

f 

1 • • 

diye kendi keadime -dam. e gu me e şunme ara-
Selİnl lmlaldanmda _..__ Kol saabma baktım: sır.da hiçbir münasebet olma- ' 

~ - Tamam... dığı ileri sürülmektedir. 
yordu. On üçüncü katta asanaörden Bir maymun kendisine ba-

Fakat bu soruma ce•ab Ye- çıktık. Lee'nin ahenktar, tatla 
ırecek kim•• yoktu. Oltlm .._ kan adamın uzun bir gaybu-

bir sesi var. Açık çehresi, bir betindn sonra aeriye gelme· 
}eizliği içinde KeDDiye J&ldat- az uzamış çenesi, beyaz d'şleri s·ne, yahud bal<ıcısınm kendi-
ttun. Cebimdeki elektrik feao- ile sevimlid;r. sini azarladıktan sonra banş-
riai ona yaldqtırcbm. Şaka- z - Ne diye onu emthten masına gü!er. 
ğmdaki karşan yarasmdan 91- &Jlrdım diye teessüf ediyor Bir bebek ise kendi ~ya-
zan kanlar pıhhlaşınılfı. Sai id im. ğını görünce güler. Kendi aya-
kolu koltuktan sarkmış bulunu- dk L Apar ' n~anıma gir i . ee ğını görmeicte tuh-ı~ ne var-
yorda. Bir parmağı ile yerdeki elindeki k5ğıtları masa ilzerine dır ki, ı dürü ·or? 
~k tabancayı göstermekte koyunca radyoyu açtı. Bu gece Ruh mütehassıs.arına çocu-

Aym heyecanla ıkeJ Hel- radyodan tiksindiğim kadar ğun gülmesini sa''!° ık, roıhatlı k 
lkOfbun. hiçbir şeyden tiksinmiyordum. ve saadet duyguıanna atfe~-

- Helen, Helen diye bajv- - Kapa şu melon cihazı, mektedirler. Maymunun da gü-

mez. Bunda vilcudun fiziyolojik 
durumunun çok tesiri vardır. 
Gülebilmek için vilcodun tam 
sağlıkta olması gerektir. Rahat 
bir uyku, güzel bir bazım, 
bütün azanın mükemmel bir 
surette işlemesi, saadet ve 

hatta oynaşanlardan birisinin 
yahut her ikisinin bundan 
acı ve sızı duymaSlna te
mayül eder. Gülmek ise 
her işin iyi gittiğine dair 
tevarüs edilmiş bir işaret oldu
ğundan yapılan oynaşmanın şa-

dua. Allala qkma llyle bu hal dedim: lümc.ıemesi aşağı yukarı avnı 
aedir ? - Peki .. Para serenadı şar- sebepler yüzündendi:- J" ,, ,Hat Oonald nasıl giileı? 

Genç kız kımalclamıyordu bi- kısan1 s6yliyen ••r mı diye me- En son na:ı.arıyeJere gort: neşe, hele kesenin ağzına ka- 1 ka olacağını göstermek sure-
te... Sol koluma 11elne geçil- rak ediyorum da.. gülmek hayata ait olan herşey dar para ile dolu olması kah- tiyle oynaıanlan kendilerini 
dün. Sai kolumla da bacakla- - Ne diye bu şarkıyı o~(u- gibi tekimül ile temelli bir su- kaha için en iyi sebeplerdir. unutup pek fazla sertleşmeme-
nndan tutarak bu narin vücuda 1anlar? rette değişmiştir. Sanıldığına Bu şerait altında atılan kabka· ğe sevkeder. Kllçftclik bebek 
bldırdıa1. Di•an &zerine yabr- - Koskoca bir muvaffakı- göre adam oğullan çağandan balar hiç şüphesiz ki en fay• de gıdıklandığı zaman gtiler. 
dım. Onu daha iyi tetkık et- yet kazandıj1 için.. evvel olan insana benzer mah- dah ıeylerdir. Gnlmenin sosyal kıymeti tis-
mek için biraz daha yanma Telefon çaldı. Yatak odama luklar umulmadık ve beklenil- Zaten bu durumda olan bir tllnde bilhassa israr edilmek-
;pklattım. Çeluuinde son da· aiderek ahizeyi elline aldım. miyen eyi bir hldiae yahut ha- adamı güldürmek için çok yo- tedir. Cemiyet halinde yaııyan 
)dkadaki korkaaana izhar ed• _ Tuhaf şey.. Kimse ko- ber kartııında gürültülü bir rulmağa hiç lüzum yoktur. insanlar arasında kananların 
.... i•a•lar aı- kalmışh. Gk- DUflBIJordu, y alnıı derinden ses çıkanrlarm11. Bu sesin zevk Böyle adamlar gülmek için fır. koyduğu ve poli•in tatbik et· 

sarlardan dilekleri 
Kırkağaç - Bu yıl burada 

biz tütilncüler tarlamıza çok 
emek ve ehemmiyet vererek 
geceli gündüzlü çalışmak s~ 
retile oldukça nefis ve teaail 
tütnn yetiştirdik. Son zaaaar 
larda bllyük kumpanya eki~ 
leri gelerek tütünlerimizi tesbit 
ettiler. 

Tam mübayaata başlanacai' 
sırada lstanbuldan gelen bir 
tiiiün ıirketinin eksperi piyasa'" 
yı açtı. Yetmiş kuruı üzerinde• 
sataş başladı. Fakat bu sefer 
merkezleri lzmirde bulunan ec
nebi kumpanyalar mnbayaat• 
gelmediler. Buradaki murah'j' 
lar tarafından çekilen telgr • 
lar üzerine ( Glen )ve ( Geri ) 
kumpanyalan eksperlerini giD'" 
dermişler iae de bir iki m~'" 
sul alarak mübayeadan çekil• 
mişlerdir. inhisar idaresi ~e 
eksper göndermiş ise de o • 
hiç mal mübayea etmeden 
çokilmiıtir. Bu vaziyet karşı· 
sında tütlinlerimiz yok pahast'" 
na sablmağa başlandı. 

Bu alıcılar Kırkağaçtaki tftc
caarlardır. 70 - 80 kuruı kıyıne'" 
tindeki tntünlerimiz bngi• 
25 - 30 kuruşa kadar sabl111•r 
tır. Şimdiye kadar çekti~'' 
emeklerimiz hep bota gitmif'" 
tir. Bu halin devamı madde• 
tince Jaba fazla peripn ~t 
hale dqeceğimiz fiipheıizdır· 
inhisarlar idarmizden yalvararak 
rica ediyoruz. Memleketi111iıde 
bin sekiz yüz iki bin balY0 

temiz tütün mevcuttur. Baıl 
menfaat düşkünü şahısları! 
Kırkağaçta tütün kalmad•ır 
kumpanyalara ve inhisar ~da'" 
relerine bildirdiklerini işidiYo"' 
ruz. Eğer bu hakikat ise buDd 
bir tiltün zürraı olmak nzere 
yalanhyorum. 

Lütfen kıymetli gazete~~ 
halk sütununda bu dertlerİID~ 
blitün çıplakbğı ile açık olaı:0 daha dokunaklı bir sure 
yazmanızı göz6 yaşlı tutnocO 
arkadqlanm namına yalvara,..... 

OkuyuculanlllZd .. 
Tütün züraı 

lsmail Hakkı 

Satılık ı.-..s yan •"'"'" ft hareketaisdl. k 1 ı· alay ve yahut hoılanmak gibi sat ve bahane ararlar. Sıhhati tiöi nizamlardan baıka cezalar 
_... r anlatılmaz, boğu ses er ge ı- • 
ipek robunaa korsajından kan yorda. duygularla biç bir ilgisi yok- yerinde, neşesi kemal derece- da olmaladır. Meseli lokantada Celll Bayar Bulvan nzeriode 
sıZ1yorda. Bu da kalbinden vu· y eisim biraz artarak ahizeyi muı. tıiode olan bir adamın mizah berkeü rahabız edecek kadar klln 4 numarah ev (870 liratl 
nlmqtu. itte bu ses zaman ve tekAmül hisleri çok keskindir. Herkes dudak pputısiyle ,.orba i .. en, k d d k -) yerine astım. Tekrar Lee'nin ... ... ıae iı ıaene e 6 enme nze .... 

Kendimi tophyarak faciayı ile bugihı g&rdüğllmllz ve bil- de böyle olmalıdır. Çabuk gtll- yahut tiyatroda fanilumm la· SSOO liraJa sablıktır. 
.. ....ı-.a:_ yanına geldim. -nı h ı d 

göderim la e a--..:... Ya- L b' k d diğimiz K .... ümseme a in e mı:k sağhğm en iyi ifaretidir. tüne ceketiDi giyerek giden Yeni yapılmııtır, Şehir dA• 

ta ıc od•_. L.:---'-r ara• - ee, ıraz arnını oyur- ı'nki-f etmi..,;r. Bir,.ok insanlar 1 d •-• -.,.7dam... mağa gitsene... y anm saate r- ~... ... nıanın ruhi durumu aİIDa adama kartı en iyi ceza hiç fllp- zinosile denize çok yakındao 
m:ık için gıren a Ken• en gillllnmiyecek vak'alar kar- fiı'iyolo1'ik durumun tesiri al· buiz ıtılmektir. Eskiden akıl -ıareti vardır. Bahç••ı" de-

H.ı · ••..11 kadar dönebilinin. Ben de ha- .. ~ - a-
ny •• enı vau rm adamdı. şısında kahkahaya basarlar. tındadır. iyi olan bir adam hastabanelerİDİD pek dola olma- nif, hayası gu-nesi, ziP" 
B:Jracla bqbaı tarafmdan 1 zırhğmıı yapar, yarınki rapora Göz yaılarile hüngür bünnrAr d f 1 h · d" larcla k ldard 1 ..... 

5 .. üoyaya az a e emmıyet ver- ıga zaman IO a a u - boldur. Her terltl konfol"" 
~ .ıpıbmt bir c:İllayet veya inti- başlamaya vakit balmum. Soo- ağlıyan isterik bir kadının bir- maz. Hayata iyi bakışlarla ba- lana sallana gezen aptal ve haizdir. Senelik iradı 650 
h•• slldnil ~erdirmek için ra birlikte Helen Demana su- denbire kahkahalarla -"1d6~ ka h k -11ık - x... a• kar. Mizah hissi insanın malik delilere l'fl er es gtilerler- liradır. M&racaat yeri Btl1d 
a..-L--ca•n• 7ere bırabuşt.. var esine gideriz. ..Aktur. Bulan •lzönünae tu· d B d ki -nı- k • Kardı" --•ı Hanı numara "" ....,... ...- • olabilecegi en biyllk sermaye· i. ura a a-e ınsanın ~ 
Oserinde batk• tabanca olma- - Ben çatıntı değilim. tan mlltebauıalar, gtilmenin dir. işin iyi, 1f1k1ı tarafını g6- kendinde duyduğu iist8nltlilln Telefon 3118 tS-1 
.LJ;,,o içia hr•1e lloialurken - Ben çağınyoram. Yetmez daha ziyade bir sinir iti olda- rebilmek kabiliyeti dünyanın ifadesidir. t.&.e bunun içindir ... -AL -.· .__ 1 · ? ( k diri .... talca hareketleri bizi ıild.,..-mllb Jml,...•manılfb. çeri oda- 181 tun• aly eme te er. en jwi bir hazinesidir. 0 •yle ki bir adam kendi•İne k•-• ._ 

d T k" d • • ı- 00 
-..- Çllnkl\ kendimizi onlardaD ..., 

~ miuneni • bozmak - eıe ur e enm. • • kabiliyette olan.bir adam bat- gülenlere kızar,· çünktl aptal ve el il' 
:.a belli d d b' · Gn.•- · d idi • • tün sayanz. Gillmemiz de • lllıemedİ•· i i. Yoksa Yan do~aplu an ır tlfe wwenın nere en ge ğım kalarını kızdıracak, hatta kav- deli yerine konmasını hiç kimse d dil 

d .. k rcl k' tab · 1r· ka d ld mm •t b 1 ziyade tezyif mahiyetin e • _"..a 
OdJ• unere ye e ı an- vıa ı çı r ım. •e ne 0 u.-• mu e auıs ar gaya kadar ılr6kliyecek işlere istemez. . Ancak bu tezyif gtllınewP 
caJI pek gllzel alabilir ve tek- - ister misin ? araflınrlarken; bazı doktorlar sadece güler. Demek ki gill- Baıkalarının sıkıntı& bir du- çok bllyllk bir kolayhkla zulfıll' 
rar Dzerime Aldırabilirdi. Rad- - Memnuniyetle.. Bu ak· da bunu .UUrleri bozulmuı, mek gergin heyecanlar için ruma dllştliğünll görünce niçin şeklini alabilir. 
fOJ'I tekrar harekete ıeçirdim. şamki programdan çok yorul· baılan dumanh hastalarma en bir emniyet supabıdır. f61eriz? Sokakta ytlrilrken Etkiden ayı oynatan Çia,.-
lceri oda,. girerek ppkamı dam. iyi bir illç olarak öğlltlemek- lıte bunun için gülmek Ye ayağl bir yere takıhp d&şen nelerin zanlli aJ1y• birta._ 
ye pardesüllll aldım. Puçereyi - Elimizden geldiği kadar tedirler. bol bol kahkaha atmak 11- adama güleriz; fakat bu numaralar y1tpbrmak için br' 
açtım. lmd.. merdSeninden çahfbk. Diyorlar ki yllrekten gelen bir zımdır. Fırsat bulunca hiç çe- adamın Lqka birisi tarafın- yana dayak atınuı, bura-: 
bahçeye iadim. H~vlırı geçtik· - EYet proğram çok lıofla. kahkaha İn•ana kunet verir, kinmeden gülmek en iyi iftir. dan dövülerek yere yalolmaıı daki halkayi çekerek bay~ 
ten .onra Haclaon Street so- Lee viskiyi yuvarladıktan •:an sıkmblanm defeder. D&şnn- Çlinki kahkaha şimdiki anla- bizi biç gllldllrmez. Burada bizi cağlzı homurdftmasında ı-.:ı. 
kağana çıkbm. Boı bir taksi sonra kalktı. Asansöre kadar meye yeni bir yol gösterir ve mına g&re yap)'lfın en güneşli glldnren, yahut müteessir eden necek bir sebeb olmaJD.....-
seçiyordu. Seslenerek dur· ona refakat ettim.Sonra apart- hayata karşı olan ' knsktınl&ğll tarafıdır. fey durumun kendisi değil, ne- beraber büy6k küçilk birtaJollll 
tlurdum. manıma döndüm. Kapıyı kit- giderir. .* • ticeaidir. ivareler kahkahayi basar~~ 

_ Mlimklln olduğu kadar , ledim. Her tarafı iyiden iyiye Giilmek insanın elinde olan Gıdıklamak neticeainde ab- Birinci hidiaede başka biri- Glilmek bulaşık bir ha•PIPce 
pbık ııidiniz dedim. arqbrdım. Karyolanın albna ihtiyari bir harekettir. Likin lan kahkahaların idi gtllmekle linin zararaaz bir kazaya uğra- gibi dridir. Herkes gill~ 

11 
On d6rdllncü caddeye gel- bile baktım. 'Kimse yoktu.Per- buna alışmak gerektir, Doktor hiç bir aJlkaaa yoktur. Bu mea- ma• botumuza gider ve g&le· niçin gild6klerini bil~,.! .. 

cJiiimizde müaakalib idare del~ri indirdim. Lambayı yak- lar gülmenin gergin heyecan- ele mütebass11lan pek uğraı- leriz. Çllnkl bu adam )'lrlr- kahkahayi basanlar pek P"'O. 
eden memur ipretiyle otomo- tam. Masamın başına geçerek lan gevşettiğini, ciğerlerde hrmaktadır. Akla en yakın ken önüne dikkat etmiyecek tur. Bunan da sebebi laeO 
bil durmuştu. Şoför sordu: cebimdeki kücük paketi, He- sıkışmıı olan hüceyreleri geniş- geJen izah; gıdıklanarak gül- kadar aptal davranmııbr; ikin- iıab edilememiftir. ...._.a. 

_ Nereye gideceksiniz? lenin haşana gelen felaketten lettiğini isbat etmişlerdir. menin "koruyucu bir makaniz- cide ise baıkaJanmn acı çek- Bununla beraber ,.....-;....ı.1 
_ Broadway' da ellınci so- önce bana tevdi ettaği paketi insan buan hiç durmadan ma,, olmasıdır. ister insanlar, mesi gülünmiyecek kadar ağır- :ke==ak ve silllr 

~~~..:l..cJU&d.u:ı:'--~~~~~~~J~dl!~ektJ!bo!!Ll~ka~h~k~ab~a~a~tm~a~k~ia~-:..J~iat~e~ra~h~a!!!v~an~l~vt...!ara~~·~nd~a~o~-_J_~dar!!'.!_.~~~~~~~~~_ı_~w~-~~~~~11!!~ 



Son Italyan notasına 
----------------------

Habeş 
••••• 

~ ~ ~ -
(f Ame;ikan delegelerinin güdecekler· 

durum şimdiden tayin edilmiştir 

Fransa ve lngilterenin cevabı aynı 
imparatoru 
Cephede mi? 

Vaşington. 20 (Ô.R) - Cu
mur başkanı B. Roosvelt Lon
feransında Amerika'yı temsil 
ed~c;ek olan delegasyon baş· 
kanlığına B. Norman Davisi 
tayin etmiştir. Bakanlardan B. 
Filips ile Amiral Villam Stan
ley Amerikan delegasyonuna 
dahil bulunacaklardır. 

zamanda neşredilecektir •• Adis-Ababa, 20 (Ô.R) 
imparatorun uçakla cepheye 
gitdiği muhakkak olmakla be
raber hangi cebheye gittiği 
bilinmemektedir. Adis-Ababa· 

-
ltalyada altınlar toplanıyor 

da bu hususta birbirine mu· 
halif haberler deveran etmiş· 
tir. "T emps., muhabirinin bil
dirdiğine göre bazı çevrenler 
imparatorun hareket ettikten 
sonra yine döndüğünü ve bu 
hareketin bir uçuş tecrübesi 
olduğunu bildirmektedirler. 

Paris. 20 (Ö.R) - Başbakan 
B. Laval dün ltalya büyük 
elçisi B. Cerdttiyi kabul etmiş 
~e Fransanm son Italyan no
tasına cevabını bildirmiştir. 

Hatırlarda olduğu üzere B. 
Mussolini bergitelerin tatbikın-
den bir iki gün önce bu tedbirle
re iştirak•eden bütün devletlere 
bir nota göndererek bergiteleri 
protesto etmişti. Fransız ceva
bının metni hakkında henüz 
nıalumat olmamakla beraber 
londra ve Paris hükümetleri
nin aynı manada bir cevap 
vermek için mutabık kaldıkları 
bilinmektedir. Bu cevap cumar
tesi günü Paris ve Londrada 
aynı zamanda neşredilecektir. 

Roma 20 (Ö.R.)- Hükumet 
ham veya işlenmiı altın ithalini 
inhisar altına alan bir emirna
nıe netretmiştir. Bundan böyle 

Paıisteki llalyatt el(ilik binası 
altın sokmak için ithalat ruh
satiyelerine lüzum olacaktır. 
Emırnamenin neşrinden evvel 
tatbik mevkiine giren kontrato-

Fransada ahin 

lar için de 8 gün içinde bir 
beyanname verilmesi mecburi 
olacaktır. 

Kambiyo enstitüsü kral"ık için- , 
de bulunan hanı veya işlenmiş 
bütün altınları satın almağa me-
mur edilmektedir. Bunlarm fiyatı 
her hafta Milano borsası tara-
fından vasati dünya fiatlerine 
göre te~pit edilecektir. 

Ayni enstitü işlenmiş veya 
bam altını depozito o!arak ka
bul edecek ve bu mevduata 
yüzde 5 faiz verecektir. 
Diğer cihetten tüzel oto
riteler tarafından müsadere 
edilen altın eşya da bu ensti
tüye ver:lecektir. 
Kralhğm her tarafında altın 

üzerine yapılacak bütün mua
meleler, otoritelerin muayene
sine her zaman açık tutulacak 
olan özel defterlere kaydedile
cektir. 

Torino halnıdın teberruu 
Torino, 20 ( Ö.R ) - .' T o· 

rino halkı bir ı-ünde devlete 
40,235 kilo altın, 228 kilo gü
müş, 29377 kilo sarı bakır ve 
bronz, 293230 kilo demir 25 
kilo alominyom ve 7 gram pla
tin vermiştir. 

Yunan krah Romada 
Roma, 20 ( Ö.R ) - Yunan 

kralı il. Y orj!'i öğleden sonra 
Prens Polle birlikte saat dörtte 
Romaya gelmiş ve kendisinin 
olan Anostazya villasına in· 
miştir. 

Gündeliklerin 
yükselmesi 

Buhran lehlndekl ekseri
yet çok razladı 

Bav Raz~·dt 

er~iteler 

Başkan Roosveıt konferansta 
Amerikan delegasyonunun gü· 

deceği durumu şimdiden tayin 
etmiştir: Amerikan delegelerı 
şimdiden tatbik edilmekte olaıı 
deniz proğramlarından daha 
masraflı olan her türlü yeni 
proğramların kabulüne karşı 

koyacaklardır. 

ve Fransa 
Barış amacı Uluslar Sosyetesine 

temin· etmektir Dayanarak barışı 
Paris, 20 ( Ö.R) - Progre 

de Lyon, bergitelerin geniş
lemesi ihtimalinden bahsediyor 
Ay sonunda irtibat komitesi 
toplanacaktır. Yeni plan hara
kete konursa Italyaya karşı 

ambargo içine bakır, demir, çe
lik, petrol, maden kömürü de 
girecektir ki, barba devam 

iki dostluktan birini tercih 
meselesi değildir. Hatta tatbik 
meselesidir. Fransız diplomasisi 
Mussoliniye tesanüt vazifelerine 
ve yollarına dönmek imkanla- • 
rını vermek istedi. Müzakere· 
lerle vakit kazandı. Fakat işte 
bu müzakereler akim kaldı. 
Fransanın baş amacı Uluslar 
sosyetesine dayanarak banşı 
temin etmektir. 

-·-~ 
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ı:.ğer demokrasi silahını tes i 
Londra, 20 ( Ö.R ) - Gün

deliklerin yükseltilmesi için 
umumi grev yapılup yapılma
ması referandumu şu neticeyi 
vermiştir: 

için elzem olan bu maddele
rin hiçbirisi Italyanm kendi 
topraklarında yoktur. Bu esası 
Cenevre konferansı zaten ka
bul etmiş, fakat tatbikıni talik 

Japonya yardım 
edecek 

Bunun sonu faşizm ve arb olacak Grev lehinde 409351 
Crev aleyhinde 29305 

r 
etmişti. 

"Eclaireur de l' Est,, şöyle 
diyor: ltalyanlar şimdi bunu 
lngiJiz dostluğu için ltalyan 
dostluğuna ihanet etmiş olmak
la ittiham ediyorlar. Mesele 
siyasaya ve hisse dayanan 

Tokyo, 20 ( Ö.R ) - Japon 
dışbakanlığı şimali Çin istiklal 
hareketini himaye ettiğini 
tekzib etmiştir. Fakat eğer 
Nankin hükumeti askeriğ 
müdahaleye kalkışır da şimali 
Çin japonyadan yardım is· 
terse Japonya bu yardımı ve
recektir. 

Fransa üç buçuk sene içinde 9 kabine buhranı geçirdi Grev lehinde ekseriyet yüz
de 93 tür. Hiç bir zaman bu 
derece kuvvetli bir ekseriyet 
kaydedilmemiştir. 

Paris, 20 ( Ö.R ) - Siyasal 
• faaliyet kabineyi sarsacak bir 
~şekildedir. Bakanlar kurulu 
hila toplanb halindedir. Sollar 
deleıasyonu toplantıda sosya
liat B. Vincent Auriol finansal 
durumu anlatmış, sonra siyasi 
ınüzakerelere geçilerek şu teb
lig neŞredilmiştir: 

Delegasyon finans komisyo
nundaki delegelerin faaliyetini 
tedkik ve emniyeti tekrar et
aıiştir. Sollar delegisyonu siya· 
sal durum hakkındaki müz.a· 
kerelerine gelecek cuma de
vam edecektir. 

Paris, 20 ( Ö. R ) - Bütün 
Partilerin gazeteleri bir kabine 

1 buhranı ihtimalini neşrediyor
lar. Fransız işçi sindikalan 
baıkanı B. Leon Jouhank 
.. Depeche de T oulouse" gaze
tesinde diyor ki: 

Hükumetin takib ettiği def
lasyon (masrafları kısma) siya
sası iflas etmiştir. Bütün vaid
ler boş çıkmıştır. Deflaıyon 
bütçe muvazenesi için yapıl
nııştı. Halbuki muvazene temin 
edilemedi. Bilakis deflasyon 
siyasası ekonomiyi boğmakta 
Ve vergi kaynaklarını kurut
lllaktadır. Ancak para de
ğerinin yeniden tayini bu
na çare olabilir. Bu iş ilk 

ıafa geçmeli, müzakere edil· 
ınelidir. Hareketaiz.liğin maze· 
reti olan nazariyelere dayan
maktan vaz geçilmelidir. 

B. Vinecent Auriol " Petit 
r~ovençal il gazetesinde aym 
ışı soysal bakımdan gözden 
geçiriyor : 

Anarşi bir şekil alan eko
~o?li hayatının bütün yükü 
1fçı kütlelerine dayanmaktadır. 
Ümitsizlik, endişe çoğalmıştır. 
Gençliğin ümidi yoktur. Hem 
Zavallı, hem ümitsiz, hem kanl
rnııtır. lf9izlik artıyor. Tüccar
lar iflas tehdidi albnda. Çift
çiler bi tek tehdidi altında-

de anarşi doğurmuştur. Şimdi 

öyle bir köşe başına geldik ki 
burada demokrasi ile paranın 
feodaliten karşı karşıya gel
mişlerdir. Eğer demokrasi silab-
arını teslim ederse bunun sonu 
faşizm ve harp olacaktır. 

Biz sosyalistler demokrasiyi 
kurtarmak için mücadeleye ha
zır olduğumuzu ilan ettik. Bü
yük işe memleket halkının 

el birliği kazanılmıştır. 
"NovveJiste de Lyon,. bun

dan şüphe ediyor. Sosyalistler 
iktidat mevkiinden ezeli kor
kuları ile taraftarlarının iste· 
meJeri arasında sıkılı kalmış
lardır. Parti başkanı Leon 
Blum kurnazhk oyununa de
vam ediyor. 

Vaktile radikal ve komünist
lerle hükumet mesuliyetine 
iştirak etmediğini bildirmişti. 
Şimdi hazır olduğunu söyliyor. 
Eğer doğru soyliyorsa soysal 
nizam taraftarları gözlerini 

açsınlar. Bir sol cenah kabine
Rinin hükumet başına gelmesi 
bir felaket olacaktır. Bu feli-
ketin önüne geçilsin! 

"Quest .. Eclair" diyor ki: 
B. Leon Blum şimdi halk 

cephesine hükumeti düşürmesi
ni emrediyor. Sosyalistlerin işti 

rakile yeni bir kabine yapılma
sını istiyor.o vakit bir Jukoben 
devlet kurulark, parlamento 

feshedilecek, intihap sistemi 
ısllh edilmeden yeni seçim ya
bılacak, bu, B. Blumun Fransa 
binasının temeline koyduğu bir 
bombadır. O iş başına geçerse 
ekonomi emirnamelerini kaldı
rarak memleketi irlisa, frangı 
değersizliğe sürükleyecektir. 
Fransa ihtilal devresine gire
cek~ orta sınıflar feda edilecek 
finansal kalkınma imkinı kal-
mıyacaktır. 

.. lntranaigeant,. bir kabine 
buhranının muhtemel olduğunu 

ne yapacağını kimse bilmiyor. 
Lavalin iyi kötü bir proğramı 
vardır. Muhalifinin proğramı 

1 

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

nerededir? işte liberal mües- a şehı·r meclı·sı·nde 
seseleri sarsacak derecede hal-
ka jkrab veren budur Çünkü 

n.uhalefet bir gladyatör savaş· 93 B •• f ki k b 1 d ld 
~::i·.~;r~=~~=;~ i!~~:;.· B:~ çesi itti a a a u e i i 
~:~.=:-~·:: ·~~=~!o:.ıoktu;~ç~! alkın haklı şikiyetleri görüŞüldü 
gün arsıulusal güçlüklar karşı· ·· 
sında Fransa da birliğin elzem 

Manisa, 19 (Ozel - Şehir hakkında yeni hir barem kabul iken ihtarnameler kapılarının 

olduğunu söylüyordu. Halbuki meclisi üçüncü umumi topJan- etmiştir. albndan atılıyor. Ev sahibi 20-, 
B.Frossord sosyalisttir.Namuslu tısını dün saat 16 da yaptı. Encümen bu bareme iUiba 25 gün sonra evine geldiği 
bir adam olduğu için, iş başın· Zaptın okunmasını ve kabulü- zaruri olduğunu ve fakat büt- zaman ihtarnameyi buluyor. 
da karşı karşıya geldiği haki- nü müteakib çarşaf ve peçenin çenin tasdik edilmeme.si dola- Fakat bunun müddeti geçmiş 
kati söylemektdir. kaldırılması için acele bir ka- yısiyle usulen bala eski bütçe oluyor. tetkike de2"er bir mes .. 

"Temps,, da yeni buhran ib- rar verilmesi hakkındaki takrir meriyette bulunduğundan altı eledir. icabına bakalım. 
timalinden bahsediyor: idare encümenine havale edildi. aylık maa§ ve ücuratın eski Azadan tacir Halit de yu-

Fransa üç buçuk sene içinde Bundan sonra Şarbay ile bareme, altı aylık maaş ve karı mahallittan bir çoğunda 
dokuz kabine buhranı geçirdi. Evlat Hüseyin ve Sadettin ara- ücuratın da yeni bareme göre elektrik tesisatı hatta bir fener 
Bir onuncusu meşum netice d b k d b ı k verecektir. Fenatık fazlalığıo- sın a ir müna aıa başla ı. bütçeye konulduğunu bildirmiş- i e ya ılmadığı halde halka 

dan iyilik doğamaz. Cumuri- Evlat Hüseyin meclisten encü- tir. Neticede 1935 yılı Manisa tenvirat resmi tarhedildiğini 
yetçi muhaliflere kabineyi dü- m~ne havale edilen evraklar- şehir bütçesi 112317 lira ola- bunlardan bir çoğu hakkında 
şürmek teşebbüsünden vazgeç- dan bir ikisinin encümene ve- rak kabulü teklif ediliyordu. hatta haciz kararı alındığını 
melerini tavsiye ederiz. Zira rilmcmiş olmasından dolayi Başkan bu mazbata hakkında söyledi. 
bunun neticesi ne olacağını ne meclise verilmesi lazımgelen bir mütalea olup olmadığını Başkan - Böyle bırkaç m~ 
onlar, ne biz tahmin edebiliriz. raporun hazırlanamadığını, ev- sordu. Söz istiyen bulunmayanca racaat vardı, terkin edilmiıtir. 

rakın vakit ve zemanile encü- mazbatayı kabul edenler elle- Esbabı müracaat etsinler. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski muharipler 
ve Polonya 

mene verilmesinin teminini tek- rini kaldırsın dedi. Eller kalktı. B. Halit - Hangi semtte 
lif etti. Mazbata ittifakla kabul olundu. . 1 d - b 1 d" 

Varşova, 20 (Ö.R) - Eski 
Fransız muhariplerinin Leh eski 
muharipl~r kurultayında hazır 

bulunmak üzere Lehistaoa yap
tıkları göreli Kamuy üzerinde 
çok müsait bir tesir yapmıştır. 
Leh matbuatı Fransız göretci
leri memnuniyetle selamlamakta 
ve Leh tanm kurumları delege
lerinin Fransaya yapıtklan gö· 
reti hatırlatmaktadır. Bu ziyaret 
neticesinde Fransa ve Lehista-

Şarbay, Istenilen evrakm dos
yasında ve katipte bulunduğu
nu bu evrak için ne kendisine 
ve ne de katibe bir müracaat 
vukubulmadığıoı, bu işteki ku· 
surun idarede olmadığını vo 
daima dairede bulunduğu için 

kendisine bu hususta müracaat 
edilmesi kabil olduğu halde 
bunun yapılmadığını söyledi. 

Bundan sonra 935 yıli büd
cesi hakkmdaki encümen 
mazbatası okundu, Bu mazba· 

nın tarım menfaatını koruyan taya göre 935 büdçeai sıhhat 
itilaflar aktedilmiştir. memurlarının maaşlarının indiril 

Eski Fransız muharibleri mesi yüzünden hali tasdik edile 
Korakori yakınında Maretal :memiıtir. icra vekilleri beJ.,. 
Pilauclski adına Lebi•tanın her diye mecli•inin müracaatı Uze-
tarafından gelen topraklarla rine varidatı nazarı itibare aJa-
kurulan tlimaek üzerine Fruız rak belediye memur ve mÜ•· 

-, tahdemleri maas ve ücretleri 

Beş dakika teneffüs için cel- tenvırat yapı ma ıgı e e ıyece 
malumdur. Esbabının müraca· 

seye son verildi. 
IKINcl· CELSEDE atını beklemeden belediyenin 

bunu yapması lazımdır. Fakir ikinci celse şarbayın başkan
lığı altında yapıldı. Katip büt
çeyi okumağa başladı. 

Başkan bütçeyi bu suretle 
kabul edenler ellerini kaldırsın 
dedi. EUer kalktı bu suretle 
935 yılı bütçesi kabul edilmiş 
oldu. Bütçenin kabulünden 
sonra Evlat Hüseyin belediye 
resimlerinin tahsili için kanu
nen halka birer birer tebligat 
yapılmak lizımgelirken buna 
riayet edilmediğini, bu suretle 
halka müracaat edilmeden yüz
de on hesabile haciz tatbikine 
kallutaJdıj'ını, bunun doj'ru bir 
ıey olmadığını söyledi. Baıkan: 

"'Evet burası bağcı memle
ketidir. Birçok halk bağda 

halkı birde pul parası vermeğe 
mecbur etmiyelim. 
Başkan - 150 - 200 metre 

yakininde elektrik tesisata olan 
mahalleler tenvirat resmi ver
mekle mükelleftirler. 

Bir aza - Belediyenin elinde 
nerede tenvirat yapılmakta 
olduğuna dair harita vardir. 
Belediyece bu hesab edilir ve 
halkın müracaatına bakmadan 
bu iş belediyece haUolunabilir. 
Baıka elektrik fabrikası 

yandıgı için şimdiki tenYİrat 
derme çatmadır. Eldeki hari
taya İ•tinad doj'ru oJama.z. 

Neticede bu itin de bakıl

masına karar verildi. 
Toksöz 
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.> , ı : madan yaşadım. Hiç kin duy-
D..ı ktorlar benim ihtizarımı madım. intikam hevesine kapıl-

uz~ .mak için hayatıma itina madım. Yaşadığım gibi ölmek 
e ı) arlar. Bu kadar zehir len- isterim. Yaşamak için iftira 
m ş bir yaşayışa nasıl taham- eden insanlardan nefret ederim 
mıil edilir dostum ? Senart iftiraya uğrasa, mesud yaşaya-
adh bir yılan 9 Termidorda bilecek bir aileyi yese ve ay-
Fransayı kurtamış olan adama rılığa düşüren eser muharrir-
mrzarı içinde hücumdan ve !erine acırım. Ben Fragoletto 
kendini müdafaa edemiyen adlı eseri okumadım, ancak 
aile annesi bir kadına sataş- zamanımızda yaşayan kimseleri 
maktan çekitımezdi. Bu gün eyi gösteren hatıraları okudum 
Bn de Narbonue-Pelet adını Beni tehdid eden hatıralara 
taşıyan, fakat nüfus kağıdında gelinee, bu memlekette hürmet 
Termidor ismi yazılı olan Tal- ve muhabbet görmüş benim 
yenin kızını da bir düşününüz. gibi saygılı mevki sahibi bir 
Beş çocuk annesi olan bu kadının kendisinden bahsettir-
genç kadın nasıl bir ıztırraba mek için odasının sükunetini 
hedef olmuştur l Eyvah, kalbim bozmasını kimse bekliyemez. 
parçalandı. Ben bu Senart'a B. de Chimay sayesinde iftira-
ne yaptım ? !ardan şikayet bile etmiyorum. 

Bayan Talyene müsaid olan Bana yapılan hücumlar ne 
Bn de Genlisin hatıraları Te- olursa olsun ancak istihkarla 
rezyaya en derin bir minnet- onları karşılıyacağım. Bütün iyi 
tarlık duygusu verdi. Fakat yeni insanlar da öyle yapacaklardır . ., 
hücumlar onu tehdit ediyordu. SUKUT 
Şuazöl öksözler yurdunda bü
yüdülüp şimdi Dr. Kabarus 
adını taşıyan ikinci oğluna fÖyle 
yazıyordu: 

Sararmış ve kurumuş olan 
bir zamanın bu en güzel kadı· 
nına aşk vaktile onun için bü
ründüğü yüzler kadar acılar da 
göstermeli idi. Gözlerinin cazi
besine, dudaklarının sihrine 
kapılarak ne kadar erkek yüzü 
ona yaklasmıştı. Onlar hatıra-

"Beni tehdit eden hatıraların 
neşrını menetmeğe çalıştığın 
için sana bütün kalbimle te
şekkür ederim dostum. Rezalet 
ıipekülasyonıı yapacak ve aile 
ennesi bir kadına hücum ede- sından bir geçit resmi yaparak 
cek kadar alçak ve korkak birbirini takip ediyordu. Asıl· 
olanlar hiç bir duyguya, hiç zadeler ve ihtilalciler, bir pro-
hir korkuya kapılmazlar. On- konsül, bir Asker, müstabel bir 
lann karııaında kurbanlarının imparator, bir zınd.ancı, bir 
boyun eğmesi gerektir. Bu gibi devlet reisi, bir milyoner, bir 
kimselerin bir sipekülisyoo de- prensi.. Bunların bir çoğu öl-
dikleri şeyden vazgeçeceklerini müştü. Diğerleri, şöhretlerinin 
biç umma. Ben kendi hesabıma arkasında ihtiarhvorlardı. Bazan 
biç bir zaman hatıra yazmadım daha ,efkatli bir hatıra onu 
ve ya:r.mıyacağımda. Bana ya- kurcalıyordu: Acaba genç Geri 
pılan fenalığı ben kimseye yap- ne olmuştu? 
mak istemem ve şimdi geçmiş Koltuğundan kalkar, aynaya 
olan eski bir zamanda bana yaklaşır ve bir giizellik peri 
gönderilmiş mektupları neş- sini yılların ne hale getirdik-
retsem pek zalim bir intikam lerine bakardı. 
almış olurum. Ben bugüne - Sonu var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dünya borsasın a 

Ürünlerimizin fiatleri hakkında 
alınan son haberler 

TUrkofis tB-'it-1935 

Londra borsasında uzum : 
J:ı:mi' peşin 35-50 vadeli 25-46 
Iran peşin 27-36 vadeli 16-23 
Kaliforniya tomson natürel seç
me peşin 36 vadeli 24 fantezi 
peşin 38 vadeli 36 altın yal
dızlı ekstra seçme peşin 40 
vadeli 22 fantezi peşin 43 va-

. deli 29 Girid 42 - 59 vadeli 
22-44 kcrent peşin 45-70 va
deli 30-45 Avu;turalya eski 
mal peşin 35 yeni mal peşin 
40-50 kap peşin 38 şilindir. 

Hamburg borsasında : No. 7 
vadeli 14-5, 8-15, 9-16, 10 
18 - 5, 11 21 - 5 Türk lirası. 
Yunanistan Kandiya vadeli 
15-32 florin korent amalyas 
seçme 32-35 rh. Iran sultana 
33-38 şilin. Kaliforniya sultana 
natürel vadeli 5-85 baker 5-80 
Goldenbleached v. 6-55. 

New-York borsasında : lzmir 
sultana 9 crowns 30 1. kutu 
içinde 12-5 yeni mal peşin 13-5 
San Fran,isko kaba 4 dolardır. 

INCIR 
Londra borsasında : Genuin 

aatürel oesin 33 vadeli 22 

ekstra peşin 35 vadeli 24 ske
leton 1 lb. 4 crowo peşin 50 
vadeli 46 bew peşin 55 vadeli 
49 altı peşin 60 vadeli 53 ye
di peşin 65 vadeli 58 on peşin 
48 vadeli 38 bev peşin 53 va
deli 41 altı peşin 58 vadeli 44 
yedi peşin 65 vadeli 50. 

Nevyork borsasında : lzmir 
yeni mal 13.5 San Fransisko 
kaba mal 25 1. kutuda peşin 

4 şilindir. 
Marsilya borsasında: Cezayir 

12-15 kiloluk sandık !25 on 
kiloluk sandık 135 on 90-105 
ispanya cantin 5 Censenza 
ekstra fleur 210-320 Cosenza 
290 adi 280 franktır. 

Hamburg borsasında: Türki
ye hazır mal 24-26 rh. vadeli 
14 Türk lira~•. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Anado

lu yıkanmış 8-8.50 yıkanmamış 
3.50-4.50 franktır. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında : Tunus 

birinci tasir cinse göre cif 380-
400 ikinci tasir 375-385 infi
geable 380-400 Cezayir sufine 
cinse ıröre cif Marsilya 340-360 

YE 1 ASfR 
bil! -1 

Senusi şehile mülikat 
Her Senusinin kalbinde hiç olmazsa 
bir ltalyanı öldürmek hıncı varmış .. 

ltalyanlar tarafından memle
ketlerindan kovuian Senusiler 
Libiyaya komşu olan Mısır top
raklarına iltica etmiş ve orada 
yerleşmiş bulunuyorlar. Senu
silerin büyük şehi ile birlikte, 
Mısırda yerleşmeğe muvaffak 
olanların sayısı 120 bin kişidir. 
Bunların hepsi, ziraatla meşgul 
bulunuyorlar. Emir Muhammed 
İdris el Mahadi el Senuıi adını 
taşıyan Senusi şehi Akdeniz 
kıyılarında Hamman yakıninde 
bir tepecikte yaptırdığı konakta 
oturmaktadır. Mumaileyh ken
disini peygamber sülalesinden 
saymakta olup bu bakımdan 
Irak kralı Gazi ve Maverayı 
Şeria kralı Emir Abdulla'.ı ile 
akraba bulunmaktadır. Vu der-

Ubiya sınuında Sivadan bil' manzara 
ve keder içindedirler. Italyan- sadakatla müdafaadan başka 
lar kardeşim Said Muhammed bir ıey yapmış değiliz. En bii-
Erridayı tevkif etmişlerdir. Bin yük harb ıeflerimizden Said 
gazidedir, Sağlığından haber- ÔmerEIMuhtan neden bir hırsız 
sız bulunuyoruz, gibi sattılar? Yetmiş beş yatın

Şeylı Muhammed idris ve diğer Senusi şeyhleri 
gisinin aytan Vilmoren Senusi - Said Muhammed harb 
tehi ile ıu mülakatta bulun- esiri midir? 
muştur. - Hayır. Müzakereci olarak 

- Altes nasılsınız, aileniz gönderildiği :r.aman tevkif olun-
nasıldırlar ?. muştur. ltalyanlar niçin bize 

- Sağlığim yerindedir. Ay- haydut muamelesi yapıyorlar. 
leme gelince dokuz yıldır elem Bizler yurdumuzun topraklarını 

da bir ihtiyara bu hakareti 
reva gördüler. 

Şeh söz söylerken bakışlan 
ıertleşiyor, ıesi boğazında dü
ğümlenen iatirabını güçlükle 
boğuyordu. 

- Babamı tanırsınız. Fran
sı:r.ların dövüşme tarzlannı ve 
kahramanca dövüştüklen sonra 
esir düşenlere karşı hareket 
tarzlarını ıeveriz. 

- ltalyanlardan öç almayı 
dllşllnliyor mısınız ? Bir ayak
lanma hareketinden bahsedili· 
yor. Doğru mudur ? 

- Her Senusinin ytlreğinde 
hiç olmazsa bir Italyanı &!dür
mek hıncını beslediği ne kadar 
doğru İse benim harb isteme
diğim de o derece doğrudur. 

Amerikan Venüsü davacı 
Çırılçıplak kendi heykelini yapan 

bir heykeltraştan dava ediyor 
Nev-York (ikinci teş

rin) - Burada gazetele
rin sütunlarını işgal eden 
çok tuhaf bir dava açıl

mıştır. Davacı Amerika
nın 1935 güzellik krali
çesidir. 

Aleyhinde dava açılan 
şahıs ise Amerikanın en 
meşhur heykeltraşı Frank 
Vitordur. Davanın mev
zuu şudur: 

Mis Amerika, güzellik 
kraliçesi seçildikten son
ra Frank Vitorun teklifi
ni kabul ederek bu ma
ruf heykeltraşın yapmak 
istediği Amerika Venüsü 
heykeli için mayo ile 
modellik yapmıştır. Ni
hayet heykel bitip te 
teşhir edilince herkes bu 
müstesna güzelliğin hay
ranı olduğu halde bun
dan yalnız Mis Amerika 
memnun olmamıştır.Genç 
kız heykel raşa mayo ile 
modellik ettiği halde hey
kelin çırılçıplak yapılmış 
olmasını kendi şerefine 

karşı bir tecavüz telakki 
ederek önemli bir tazmi
nat davası açmıştır. Tam 
Amerikanca olan bu da
vanın çok heyecanlı ola

deruhte edenler haksız 
çıkmıyacaklannı umuyor
lar. Onlara göre heykel 
"Amerika Venüsünün,. 
heykelidir. Onu Venüs 
de Milo gibi göstermekte 
hiç bir fazilet ve şeref 
bozgunculuğu olamaz. Bu 
heykel yalnız ıanat gö
züyle incelenebilir. 

Mahkeme davayı bu 
şekilde mi nazarı dikkate 
alacakbr. Mis Amerika 
kendi güzelliğinin bu ka· 
dar açık ve utandmcı 
bir şekilde istismar edi
lerek heykeltraıt Frank 
Vitora şöhret vesilesi ol
masını en tabüğhaklanna 
karşı bir tecavüz ıteklinde 
saymaktadır. Bundan duy
duğu manevi zaran ise 
bir kaç milyon dolar de
recesine çıkarmıştır. Bu 
davanın açıldığı ıründen
beri Mis Amerikanın ga· 
zetelerde ve dergilerde 
yığın yığın resimleri neş
redilmeğe başlanmıştır. 

Bazı gazeteler güzel 
Amerikalı kızın özel ha
yatı hakkında sütunlar 
dolusu yazı yazmışlardır. 
Bir stüdyo şirketi mise 
başvurarak sinemaya gir
mesini teklif etmiştir. Mis 

cağı şimdiden tahmin Mis Amenka 
ediliyor. Mis Amerikanın avukatları en tanınmış 
avukatlardır. Fakat Frank Vitorun müdafaasını 

ve çıplak heykeli bu teklifi reddetmiş, sa-

borjas cinse göre cif Marsilya 
200-210 Andolousie cinse göre 

. cif Marsilya 170-180 adi hazır 
mal cif Marıilya 180 franktır. 

l natı sevmekle beraber sinema artisti olmağa 
hevesli olmadığını söylemiştir. 

Hamburg Borsasında İs-
panya hazır mal ilk tasir 240 
vadeli 1 nci ve ikinci teşrin 
240 peçeta İtalya hazır mal 

560 vadeli 1 nci ve ikinci teı
rin 560 liret Fransa hazır mal 
ilk tasir 510 vadeli 510 fra11k· 
hr. 

at Tefrlnlsanl t••d., 

Mısırda 
Aeyecan var 

- BaştaraJı J JU:i say/ada -
lideri Nahas paşa Milletler c:t!'" 
ıniyetine çektiği telgrafta ııo• 
ruyor : _:ı 

Milletler cemiyeti küçük iP"" 

!etlerin menfaatlerini ihmal v_e 
yalnız kuvvetin hak verdiği bir 
emperyalizme müzaheret ede· 
bilir mi? 

Mısır hükumeti lngiltOEeııi0 
ltalya - Habeş anlaşııwu:Iığı 
münasebetile Mısırın müdafaıtı 
mesuliyetini tamamen üzerin~ 

• 'pi 
almasını kabul etmiyecegı. 
lngiliz mümessiline bitdiJ'llllf 
ve Mısırın Milletler cemi)'~ 
kabulü prtile iki meııJeke' 
menfaatlerinin kartıhklı *alı 
himayesi için bir anlaşına .it-
tini teklif etmiştir. . 

lngiltere bu teklifi re<ld · jf 
ve bu ıuretle Ilı- iıçİll _. 

1923 kanunu esasisinin .,ti· 

yazlarını ve ne de i9tildAJiııİ 
tanımak istemediğini ..,ıat
mıştır. 

Diyarıbekir hattı 
Yarın açılıyor 
lstanbul, 20 (Özel) - DiY') 

rıbekir hattı cuma günü (yarıP 
aaat 15 te törenle açılacaktır• 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çe• 
tinkaya bu törende bir ıı(Sylet' 

" e• vererek bu yeni hattın .,o 
mini tebarüz ettirecektir. 

Eski bir F ransıı 
Bakanı 

Bükreş, 20 ( Ö.R ) - Eski 
Fransı:r. bakanlanndan B. po 
Monzie bildirilen konferaosıpl 
aaat 15 de verdi. Hatip frao• 
aanın harptanberi takib ettiği 
ıriyasayı müdafaa ettikten soP• 
ra günün arsıulusal meseıele• 
· · ~ d · d' B do nnı goz en geçır ı. · 

Monzie Fransız - Sovyet atY . . .,. 
laşmalannm ehemmiyetin• 

ab•· Avusturyanın Almanyaya 
b't kının Fransa tarafından ~ 

tehlike sayıldığını bu tehlikeDill 
küçük itilif devletleri için do 
aynı derecede mühim olduğUPd 
ıöylemi.ştir. 

Eski Fransız bakanı, dıtı,.• 
· J'ktO kın B. Titlileako ile bır ı 

birçok bakanları ihtiva edeP 
dinleyiciler tarafından bararetlO 
alkışlanmıştır. 

Fransa 
Parlamentosunda 

Müzakereler 
Paris, 20 ( Ö.R ) - BakaP"' 

!ar kurulunun müzakeresi de" 
vam ediyor. Kamutaya 26 s00 

teşri• veya 3 ilk kanunda top• 
lanmağa çağırılacaktır. 
Paris, 20 :ô.R) - Sollar delt; 
gasyooıı toplantısında J.iyeJ 
hadiselerinde !hükümetin bıre" 
keti takbih edilmiştir. Sosr•; 
list partisi kabineyi dü9ürıoe 
için yapacağı istizaha kııtfl 
diğer ıol partilerin durumlarıo• 
tayin etmelerini istemiştir. 

Üç suçlu vekilinifl 
Barodan çıkarıldı 

Paris, 20 (Ö.R) - Aiks eıı 
Provence de yapılmakta ol~ll 
ustaşilerin davasında ııÇ 

tara· suçlu vekilinin hakim 
t r· fından barodan kaydı e 

kin edilmesi üzerine hakiıll 
baro reisini maznunların IJli!• 
dafaasını üzerine almağa IJle· 
mur etmiş ve 3000 parçadıı~ 
mürekkep dosyayı tetkik etıJl~51 
için 24 saat zaman vermiştıt· 
Maznunlar açlık grevi yapıyor• 
!ar. Kaydi terkin edilen a\111· 
kat mahkeme reisinin kararıOI 
temyiz etmittir. 



Caketlnl •••rm,-: 1r 

• 
pıyasa Haftalık durumu 

Basmahane istasyon • e bi
let almak için kişeya "al< 1 

<l • 

şan Ali oğlu Emin · 1asyn' 
içinde Konyalı lbrahim ~ lın ' 
birisine bıraktığı bir c et \ 
sairenio aşırıldığını id<' et,,..· 

ve zabıtaça tahkikata :J • • ı 

başlanmıştır. 
1 

Geçen yıldan 60 bin çuval fazla incir satıldı lzmlr Belediyes: · 1..,:--
1 - Elli lira bedeli r· har 

ruenli Kemer caddesin · e~ 
duhuliye barakasının L ~ er 

dWf tt'W g SW 

Son hafta üzüm satışları me sime nazaren normalin fevkinde 
Olarak hesaplanmaktadıl". Fiatler şimdilik sağlamdır 

lik icara başsekreterlikt ·. :ı. 

namesi veçhile 6-12-93.ı Cun 

günü saat onda açık ;- ~hrır, 
ile ihale edilecektir. lstira 

1935 yılı ikinci teşrinin on 
&çiincü gününden on dokuzun
'- günü akaşamına kadar olan 
IOn hafta içinde şehrimiz tica
ret ve zahire borsasında mua
llaele görmüş olan bütün zeha
İr vesair ticaret maddelerinin 
lıaftalık borsa sahşlan ile hafta 
İçindeki sataş miktarlarmı 
tlıaz, en çok fiatleri aşağıda 

r~steriyoruz: 
lttılan eşyanın haftalık fiyatı 

cinsi miktarı en en 
çu. aşağı yul<ar 

~.yerli yu. 665 7, 8, 
lfersin buğday 720 7,625 7,937 

., buğ. vad. 862 7,625 7.625 
Arpa yerli 1565 4,8125 5. 
'll.kta 146 5,0625 5,0625 
Pttısırdarı 35 6,25 6,25 
~kdarı 46 4,125 5, 
Fasulya 30 10.so 10,50 
Nohut 62 6 50 7,75 \ 
~Usam vadeli 100 15,25 15125

1 
l\endir tohum 100 4,50 4,50 
:aınuk pr. 1 516 b.42,75 43,75 
aoıuk pr vadeli125b.44, 44,251 
" kaba b 117 h.42,50 43,50 

:arnuk çek 198250 ki 2,60 2,60 • 
... tyaz yapagı5253 ki 40 40, 
ralarnut tım. 1397 k. 470 510 

""" kaba 1644 k. 370 420 
~-ceviz 5278 kilS, 15,25 
'- ,, eski sa 3362 10, 13,50 
ııç badem tatlı 975 70, 70, 
~umu es.sa.615 k 70, 70, 
~· ~züm 2033}. ç 4,875 18, 

cır 12183 ç 4,50 19, 
'Zeytinyağı 15000 k 31 32 

Arpa 
• Son hafta içinde yukanda 
lfaretlediğimiz üzere borsada 
~.8125 ite beş kuruş arasında 
iİaUerle 1565 çuval yerli malt 
trpa satılmış ve tahkikabmıza 
llazaran bu miktann kaffesi 
lebir ihtiyacı için esnaf tara• 

fıııdau satın ahnllllfbr. Geçen 
lıafta 5,75 kuruştan 440 çuval 
Otak malı arpa ve 4,875 -5 ku-
1'\ıt arasında fiatlerle dc449çuval 
)erli arpa ki ceman 889 çuval 
llluhtelif arpa ahm ve satımı 
0L..uştu. 

Geçen senenin bu saralann
d. arpa fiatleri 3,125 - 3,375 
~I arasında olub piyasada 
İlltiyaca kafi mal mevcud bu-
1'aııoıu~ idise de arpa üzerine 
'-enıli işler olmamakta idi. 

Bakla 
Son hafta içinde bu madde 

~erine borsada yapılmış olan 
lf kilosu 5,0625 kuruştan 146 

~\'aldan ibaret bulunmuştur. 
tçen hafta iıe bakla üzerine 

laiçbir muamele yapılmamış ve 
lreçen yılın bugünlerinde durum 
'Ynı şekilde bulunmuştu. 
i .Haber ald•ğımıza göre hafta 
SÇlııde bazı alıcılar tarafından 
~12S kurup kadar teklif edi-

n fiatlere satıcı zuhur etme
ltıiştir. 

muameleleri ise aşağıdaki şe

kilde toplanmıştı. 
IVliktarı Fi at 

Nev'i balye az çok 
Prese hanzır 792 42,50 43,50 
birinci 
Peres vadeli 450 43,75 44,25 
birinci 
Prese birinci 105 41,50 42 
eski satış 
Prese ikinci 650 40 
hazır 

42 

Kaba 1 inci 
hazır 

Kaba 2 nci 

harar 
167 42,50 43,50 

53 41,50 42 
bal ye 

Adi pamuk 47 24 24 
Y ekün 2044 balye, 222 harr 
Geçen yılın bu sıralarmda ise 

pamuk işleri normal bir surette 
yapılmış ve birinci hazırlar 43, 
vadeliler 44 kuruş üzerinden 
muamele görmekte bulunmuştu. 

Son hafta pamuk işlerinde 
geçen haftaki hararet ve iştiba 
görülmemiş olmakla beraber 
fiatlarda esaslı bir de~işiklik 
olmamıştır. 

Yerli mensucat fabrikaları 
gerçi mubayaatta bulunmuşlar
sada iştıhasız hareket etmişler 
ve bazı ihracatçılar pıyasadan 

mal mübayaa etmişlerdir. 

Palamut 

Halbuki geçen sene bu ta
rihlere kadar 1934 mahsulü 
incir mahcıuliinün sabş yekunu 
ancak 150,000 çuval raddesinde 
bulunmuştu. 

Kat'iyete yakan bir tahminle 
ortaya atılan şu rakamlara gö
re geçen seneye nisbetle az 
tahmin edilmiş olan bu seneki 
incir rekoltesinden bugüne ka
dar borsada sahlmış olan mah
sul miktarı geçen sene satış 
miktarından 50·60 bin çuval 
kadar fazla olduğu gibi fiyat
lar da geçen seneden üstün 
olarak hesaplanmaktadır. 

1 Borsada son hafta içinde 
gündelik itibarile yapılan ıncir 

satışları miktar ve fiat nokta- ı 
Jarından aşağıda gösterilmek-

~d~ l 
Sabş tarihi Çuval Fiatı 

13-11-935 

14 " " 
15 " .. 
16 " " 
18 " " 
19 .. " 
Yekun 

1632 
345 
484 

6665 
2277 
780 

12183 

az çok 
6 25 16 
8 15 
5 50 16 
4 15 19 
7 25 19 
4 50 12 

siklik gösterdiii hesaplanmak
tadır. 

Borsada son hafta içinde 
gündelik ibbarile aşağıda gös
terilen mıktarlarda üzüm satışı 
olmuştur: 

Çuval 
5143 
3820 
3556 
4539 
1976 
1297 

20331 

Torba 

20 
34 
95 

de kalmıyacağı ihtimalini de için dört liralık muval.' at t 
habra getirmektedir. minat makbuzile söylen •n güı 

Maamafih alıcıların istiğna- ve saatta komisyona ge ini r. 
lanna karşı kurum mübayaa 2 _ Kuk lira bede i mt·. • 
işine bidayette olduğu gibi bir hammenli Halimağa çar şısınd 
az hararet verdiği takdirde 
fiatlarm düşmesi mevzuubahs yeni yoldaki iki sayılı dükl<; -

nın bir senelik icarı ba}sekre 
olmıyacağı kanaatı kuvvetlidir. 

Bugün için piyasada alıcıla- terlikteki şartnamesi veçhi! 
rın gösterdigi gevşeklik ve is- 6-12-935 Cuma günü saat ond 
tiğna karşısında biraz soğukluk açık artırma ile ihale edile 
mevcud ve fiat husnsunda sa- cektir. iştirak için üç liralı · 
tıcılar mülereddid iseler de son muvakkat teminat mak uzu ı ~ 
günde kurumun mübayaa iti söylenen gün ve saatta kom" 

Bundan bir hafta evvelki işbu soğukluk ve tereddüd yona gelinir. 
satış yekunu da son hafta keyfiyetlerini nisbeten hafiflet- 21' 26, 30, 4 3780 (349l 

Tarih 
13-11-935 
14 u " 

15 u " 

16 " " 
18 " " 
19 " " 
Yekun 

yekünundan 285 çuvallık ~bi miş gibidir. Böyle olmakla be- - Otuz sekiz sayılı adan 
ehemmiyetsiz bir noksan ile raber üzüm piyasasına genel seksen yedi sayılı iki bin 
kapanmtş oldugundan satış bakımdan tamamile vazih gö- yüz yirmi dokuz metre mt · 

noktasından iki hafta mıktar- züyle bakılmamakta ve önü- rabbaındaki arsanın beh 
ları farksız gibi görülmüştür. müzdeki günler içinde baz:ı metre murabbaı dört yüz o t 

Geçen yılın bu haftasında 1 alb kuruştan dokuz l: · n } e 
değişiklikler görü eceği tahmin 

ise sabş yekunu aşağı yukarı edilmektedir. yüz on sekiz lira kırk dört ı 
13 bin çuvala ulaşmışh. ruş muhammen bedel üzer.nde 

Üzüm fiatlerinde iki hafta- Genel durum kapalı zarfla artbrmasının ih 
danberi görülen yükselmeler Zehair ve hububat piyasa- lesi 29/111935 cuma ~üniı 
141111935 tarihine kadar de· sında geçen haftaya nisbetle temdid edilmiştir. Şartr.ames r 
vam etmiştir. Bu tarihte üzüm _durgunluk görülmüştür. Buğday görmek üzere başsekreterli 
fl.atleri numara üzerinden a•a- f" J • d iştirak için. de yedi y"iz yirn ., ıat enn e epice gerileme gö-
g .. ıdaki surette tesbit edilmiştit: dokuz: liralık muvakkat teını11 · 

rülmüş ise de önemli işler ol- kb b k Bundan evvelki hafta içinde Fiat ma uzu veya an a i emm. 
ise borsada 4,75 - 17 kuruş N. Az çok maFmıştılr. f' 1 mektubu ile kanunun 1 ,.:fj d . 

6 asu ye ve susam ıat eri · · de teklifler szam· o • arasında fiatlerie 3431 çuval 7.50 7.75 ıresın · 
muhtelif İncir muamelesi ol- 7 9.50 10.0 J geçen haftadan biraz daha saat dokuza kadar i o nis• ( 

S h f d d t 8 10.25 10.75 Yükselmi!il ise de kuvvetli i-1er reisliğine verilir. 3781 t34& on a ta için e borsa a muş u. y il& 

S 1 f . d b 9 1 K g-/.Z7,ZZZZZ7J7ILZY/71/ ///// ~ 
yapılmış olan palamut satışları on ıa ta ıçin e orsada ya- 11.25 11.75 o mamıştır. uru meyv.!l işleri Muaı' lı·m Do . ı.tO u · '. 

3041 kentalden ibarettir. Bun- palan incir satışlan nevi, mik- 10 12.50 13.00 ise biraz durmuştur. ... 

lardan 1397 kentali tırnak olup tar ve fiat noktalarmdan aşa- 11 14.00 15.00 Abdi Sokullu Ahmet Hul lft:J" 
kentali 470 - 510 ve 1644 ken- ğıdaki şekilde ayrılmıştır: 12 16.00 17.00 • &7.Z7~~:-, 
tali kaba ~lup 320 _ 420 ku- Nevi Çuval Fiati 14111 935 tarihinden 19/11 ' Borsa Haberlerı· 
ruş arasında satılmışhr. az çok 935 akşamına kadar fiatler 

Bundan bir hafta evet 465.. Süzme 1678 11 19 yukarıda işaretlediğimiz va7i.. DUn Borsada ALA,,.,f. 'Ae(
1 500 kuruş arasında fiatlerle elleme 4246 8 50 14 yeti aynen muhafaza etmiş ve Yapılan Satı,ıar 

1116 kental tırnak 360 - 420 Paçal 2668 6 37510 bilhassa 18 ve 19 tarihlerinde ~ iç hastalıkları do ·ter l 
kuruştan 1472 kental kaba ki Natürel 18 8 8 muamelelerde az çok bir gev- UzUm Kemeralb amh sokak No.20 : 
ceman 2588 kental palamut Hurda 3278 6 25 7 25 şeklik görülmüştür. Çu. Alıcı Fiat m1mB11rmm111ZmfZ.7JV/ ///"" " 

alış verişi olmuştu. ,, eski Buna rağmen geçen hafta- 176 Ş Riza Halef 10 50 13 25 lzmir ikinci icra Dairesınol' r•: 
Geçen yılın bu sıraJannda s&bf 285 4 50 4 50 nın son günü olan 12/11/935 139 D Arditi 8 11 Malamo ve şürekasının Se 

Pl·yasamızda kuuuetli ve hara- Kesik 10 5 50 S SO h d k f 102 K A Kazım 9 11 nik bankasına rehinli ' e ikır "" tari in e i iatlerine nisbetle 
retli palamut işleri olmakta idi. Yektin 12183 son haftanın en son fiatlerinde 36 Ş Bencuya 8 11 kordonda tahmil tahliye ş.rk 
Maamafih fiatler buseneki fiat- Son hafta incir işleri geçen 32 M Nuri M 11 11 yaomda Selinik banka 1 dcı 

b f aşağıda gösterdiğimiz miktarda 27 H Ş b 10 62 10 75 )erden geri ve tırnaklar 400 - a tadan daha fazla o!muş ise eş eş sunda mevcud 15 san m 
d ı yükseklik hesablanmıştır: 10 K t K 11 50 11 50 440 ve .kabalar 245 - 315 ku- e fiyatlarda pekte yazılınağa ap an en niılikteki kayış takrıocn 

No. Yükseklik 59 M J T t 10 75 10 75 ruş arasında hesaplanmıştır. değer değişiklik olmamışhr. aran ° metre ve 12 buçuk ~ant ı 
Bazı alikadarından yaptıgv i- Az Çok 581 Y eklin geni•likte tek kayıc ta krı 1 ı • Piyasaya gelen mallar ıhti- 6 O 50 O 50 "'T 7 

yaç ve talebi karşılayacak mik- mız tahkikattan incir ahş yeriı- ' ' 438736•5 Dünkü sabş yekônu 70 metre 30 santim, 1 ' sant 
tarda olmadıgıw odan hemen lerinde son hafta içinde görül- 7 0,75 0,75 439317,5 Umlunmcilrsabş yekiinu geniflikte beyaz balata takı 

- la f 1 1 v . 8 1.00 1.125 
müşteri bulmakta ve bu suretle m~uş lmo nk aı _a ıgınbmti~v1sımbso- 9 1.00 1.00 Çu. Alıcı Fı"at ben 19 buçuk metre, J 5 sa ı 

nu o a munase e y e az:ı t• · l'kt · b '- • t ' fiatlerde tam bir istikrar gö- 10 0,25 0,25 192 Muhtelı'f 7 50 8 ım genış ı e sıya un a a · 
ibracatçılann yeni siparişler al- t 45 t' 12 ı rülmemekte ise de bu karar• 11 0,25 0,50 Zahire me re san ım, uçu 
mış olmalanndan ve bazılannın 

sız:lık daima yükseleceğine ma- On iki numaralı üzümlerde Çu. Cinsi Fiat santım genişlikte beya1 baıa 
tuf bu''unmaktadır. ise her ihtimale kartı hazırlık- • kn -k b" ·1 b 1 29 metre 30 santı"m, 17 rıı" l! 

1ı bulUDmak için mal mübayla ıae çu ır gerı eme ası 2682 Buğday 8 8 50 " .. 
Şimdilik piyasada kuvvetli d olduğu anlaşılmıştır. 240 A--a 4 75 4 87 santim geniılikte beyaz ha. eylemelerin en ileri geldiği O ""t' 

alıcı varsa da mal azdır. kanaatindedir. züm kurumu son hafta için- 72 Fasulya 11 13 15 metre beş santim Jiı !;011 ı 

Zeytı·nyag" l de yalnız 19-11-935 tarihinde 9 Anason 12 12 genişlikte çift kayış 12 nH_ 

Hurda fiy4 tianmn mevsim piyasaya çıkmış ve 9,50-13 ku- 400 Susam 14 75 14 75 25 santim, 7 buçuk me ıe ' 

Borsaca neşredilmi, olan sa- bidayetlerinde 4-4,S kuruştan ruş arasında fiatlarla 303 çu- 7 Burçak 6 25 6 26 nişlikte çift kayış 23 n el r•· 

tış listelerine göre son hafta beşladığına ve fazlaca alivre- val muhtelif çekirdeksiz üzüm 600 P. çekirdeği 2 60 2 60 santim 17,5 metre ~ {-n ış 
içinde borsada kilosu 31 ku- lerde yapılmıt olacağına göre 1 584 b 1 k 42 43 50 te çift kalın 31 m• ~re a mııbr. Bu suretle bütün mü- a ye pamu 
ruştan 10,000 kilo sıra malı ve taabhüdlerinı yerine getirmek bayaab yekônu 21871 çuvala 22 kaba " santim, 12 buçuk san .m ft 

32 kuruştan 5000 kilo sabun- zaruretinde bulunanlann gülli- baliğ olmuştur. 2780 K Palamut 300 530 payış 35 metre 15 s. n ~ m, 
luk zeytinyagw ı satışı o!muştur. yetli zararlarla kar•ıla!ilacaklan 189 K · 14 75 15 metre genişlikte tek ı :> 7 7 inhisar idaresi ise 13-11-35de cevız 

Bundan bir hafta evvel ise tabii görülmekte isede simd.ilik 13 Ça f v 62 62 97 metre 30 santim l i n .• ıı 5,75-6 kuruştan 330, 15 de m ısbgı 
kilosu 32,S kuruştan 20,000 piyasada böyle bir sıkınb mcv- 119 K B d 13 13 makina kayışının para} :ı •' • \ -

4.875-6,75 kuruştan 559, 19 da ..... --·a·e·m-----llııl r kilo lipant 27 kuruştan vadeli cud degil gibidir. s rilmesi onaylanmıştır. 
1 k 40 000 k·ı al S,SC'-675 den 587 ki ceman tr 

o ara . ı o sıra m Piyasa aıçak alıcılar iştahlıdır. Para Pı·yasası Birinci artbrma 25-11 °:-- -

P k zeytinyağı satışı olmuştu. Ç •• •• 1476 çuval üzüm mübayaa et- Pazartesi günü saat 14 rad 
amu Geçen~ yılın bu sıralarında • UZUm mış ve bu suretle mübayaat 20-11-1935 lerinde mezkür depoda ... P 

. Yukarıda işaretlediğimiz: ta- sıra malı hazıryağlar21,5-21,75 Borsadan alınmış olan en son yekunu 10074 çuval olarak he- Alış Sabş lacaktır. Bitinci arttırırı m 
tı~fi hafta içinde borsada hazır kuruş arasında fiyatlarla sahi- malümata göre 1935 ıenesı saplanmıştır. Mark 50 20 50 70 hallinde takdir edilecc. < :.ı• 
0 

rak 42,75-43,75 kuruş ara- mıştı. çekirdeksiz üzüm mahsulünden Hafta piyasası sataş nokta- İsterlin 617 622 metin yüıde yetmiş be 
'•nda fiatlerle 516 prese birinci 1 • 19-11-935 akşamına kadar aından ve mevsime nazaran Fr. Frangı 8 28 8 30 bulmadıf-ı takdirde ikincı a , .. 

"' 8Ynı neviden vadeli kaydile DClf borsada sablmıs olan mıktar normalin fevkinde olarak he- Dolar 80 79 40 tırması 28-11-935 Per u 

~t 44 - 44,25 kuruş arasmda Yapılan hesaplara göre 1935 438652 çuvala baliğ olmuftur. aplanmaktadır. Fiatlann sıra Belga 21 20 21 50 pnil ayni saat ve ma ıa d 
._•tlerle 125 balye ve 42,5-43,50 senesi ıncır malıaaltbaden 1934 .... .- meh-.ffl çeldr- ile dart bq ırOa apı d .... cecle Jtaıyaa lireti lO 15 lO 25 yapducaktar. Taliplerin "ı7 d< 
~~f arasında flatlerle de 117 19-t t-935 akpmma kadar iz- debi& lbGmlla '- 1reçea yalla kaim.. pi)'88anm -flamLjına t..içre Fran. 40 80 41 05 iki buçuk dellAJiye ahcı a a 
....._ la bu taribiDe kadarki aabf ye- delil ga"bi 8'8r0nmekte ise de Florin 85 30 85 87 olmak Ozere mabaJJin<l " · 
.~ kaba birinci pamuk ahı ~~o;;:-: .. :::;!-:.;,.; k6au bu yeldinancl•• m&b4yaabn llOn g&nlerde gev- Kr. Çekoslo. 5 23 S 'l7 mura müracaatları ilin "ııı u. 
~~-.~:olm~up.~:..e.·---.ı...1~ ...... .,.....::L.a--........: ____ __;.... __ •-____ ;....;..;...=....-"-~!50....biıL..CllD.ı._ıaı1mt__11iı.._.ek::....!....d1111JB·...m~d!ID•~!!lı~kl1....1h~a6~··~-:.._!111ııiıAmvmnrıiıiılii.mil•im•"•2•3•5•0-..2.4-.m1~----------~311J77s 3 l\ 
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~ SIHHAT Balıkyağı . . . . Norveçyanın hcılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NOZflE'l. 
Sıhhat Ecz nesr .. . . . .: ..•..•.••.......•..•.................................................. 

. . . .. . . 

DAIMO 
Yıldırım elektrik pillerj kırmızı etiket 

Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı piJJerd .. 
Bilumum cep fenerleri için kullanılacak pi! 

Daimon markalı yıldırım pilleridir 
Pille işliyen bütün dünyanın radyoları Daimon marka 

pilleri tercih etmişlerdir 
{Z)'Jz.7.77T//7-Z777..Z/7XLZ7.ZL7JJ.ZXZ/..7J.7J.7JY.7.. o:zı':7.77.ZZ7.ZLZXZ 

DEPOSU : lzmirde Suluban civarında No. 28-9 
.. ( Anadolu Hurdavat mağazası ) 
Odemişli Hüseyin Hfö:nü ticarethanesidir -· ~~ 

Taze Kars -Sütlerimiz geldi -Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
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) 

T enviratmızda yem çıkan çifte ispiraJli 
. . 

· nba aranı lm!'anınız. Bu marka emsallerine nisbdLrt 
bol ışıklı az sarfiyathdır. 

v~ .... enzila f·yatlai" 

Elektrik, te!efon ve malzemeleri depO.!':•l 
Ve Siemens fabrikaJau mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 
TeJ. 3332 

.,.., • 
eyı iZ 

• il ,, 

e vea I 1 z 
"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 

·iılen çayı içtiğiniz takc..rde fazla mik
ırda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
at ·veren hamızı belvin itrahma muvaf-

fak o!ur:;unuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zir.delık ve rahatl!k hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 

Juvantin Saç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup 1açlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczaneler.de ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

1 • D Yeni çeşit Sinir hastalıkları 
zmır efterdarJığıııdan: Kulaktan geçme Mütehassısı 

'. • ._ - -~. - \ .- • : • ..,. : .. _. ~...ı~ "-.~·fi:" ! 1 .~ : ...... • 

b d 1 .. küçük düğmeli Issisinin vergi orcun an ötürü tahsili emva yasasına gore Pazardan mada hergün 
haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan zade sokağında model dörtten sonra ikinci BeyJer 

kain eski 13 yeni 25 say1Iı Ahenk matbaası tarihi ilandan itiba· TİLKİLİKTE sokağında 81 numaralı mu· 
ren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek ayenehanesinde hastalannı 
istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. Yeni "lzmir,, eczanesi kabul eder. 2-26 (3436) 

9-13-1~21 3~9 ~15)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rüt Damlası 
Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? . 

Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eserı ... 

ev et demir31ollarından: 
Muhammen senelik kira bedeJlerile mevki ve cinsleri aşağı~a 

yazılı gayri menkuJler, 29-11-935 Cuma günü saat 15 de,Izınır; 
de Alsancakta 8 nci işletme müfettişlik binasında açıkıartırın 
suretiJc ayrı, ayrı kiraya verilecektir. . ela 

Istek1ilerin aşağıda bu yerler hizasında gösterilen D>:ıkt~r I
::nuvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanunHmanılerı :ta 
madığına dair beyannamelerle ayni gün ve saatta Alsanca 
komisyon reisliğine müracaatlara lazım?ır. • ele 

Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme müfettişlik kaleın~~ i
ve Moralı istasyonu istasyon yazıhanelerinde parasız dagı 1 

maktadır. kkat 
Mevkii Cinsi Muhammen senelik Muva 1' 

kira bedeli L. K. teminat r gS 
Moralı istasyonunda 4 No.lu çardak 25 00 

kahve ve önündeki 
bir dönüm arazi. 

Moralı istasyonunda 4 No.lu kahvehane 50 00 
ve önündeki bir 
buçuk dönüm arazi. 

15- 21 3658 

TÜRKIYE 

HILALIAHMER CEMiYETİ 

3 75 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir ldhalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

K. G. Adet Eşyanın cinsi Tesbit No. 
3632 53 Kullanılmış boş demir varil 254 

4 
de 

Yukarıda yazılı eşya 22-11-935 inci cuma günü saat. 1 tba
açık arttırma suretile dahile, satılacağından işine ge)enlerm 1 
lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

11 
) 

9 21 3623 ( 34 ,,,. 

lzmir defterdarlığından: .. e 
issi sinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ... go3o 

haczedilen Hatuniye mahallesinde DeUalbaşı sokağında kaııı,.tı .. 
sayılı hane tarihi ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle L-_:ıat 
hğa çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarhk ~ 
alemine 2elmeleri. 7-11-16--21 3598 
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F ratel_li Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci • 

te9rinde beklenmekte olup yü

künü boşalttıktan onra 14 

ikinci teşrinde Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 

G ANYMEDES vapuru 8 
ikinci teşrinde gelip 14 ikinci 
teşrinde Anvers, Rotterdam, , 

Aınsterdam ve Hamburg Jiman
lan için yük aJacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 
te9rinde gelip yükünü tahli

Ytden sonra Burgaa, Vama ve 

l<öatence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 ikinci teş
t'İııde gelip yükünü tahliyeden 

•onra 25 ikinci teşrinde An
~er , Rotterd m, Amsterdam 

"e Hamburg limanları için yük 
a'acakbr. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 

. FREDENSBURG vapuru 28 
1kinci te rinde gelip yükünü 
t<lhliye ettikten sonra 21 ikinci 

lefl'inde Rotterdam, Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskand.i
llavya limanlarına hareket ede
Cc'-.. • ıqır. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
daın - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Osto ve ls
kand' l' J • • ..k ınavya ıman arı ıçın yu 
alacaktır. 

Zegfuga POLSKA S. A. 

J. v. , 
W. F. H. Van Der , 

Zee & Co. 
SOFIA motörü Halen limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Hamburg- ve Bremen için 
yiik almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bek!eniyor. Hamburg 
Bremen ve Anvcrsten yük 
çıkaracalcbr. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. t 5 :ikinci 
tcşrine kadar Anvers, Rotter
clam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktu'.. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekJeniyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda o)up Nevyork için 
)'ük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci te§rinde bekleniyor Nev-
york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekleniyer. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
i~in yük alacaktır~ 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
r'nci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük a1acakhr. 

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

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

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

Orver Ve Şü. 
LiMİT ET 

a ur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limanımız

olup Liverpol ve Svan!eadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 
kadar Liverpool ve Glaskov 

için yük alacaktır. 
ROUMELIAN vapuru ikinci 

teşrinin sonunda beklenip L;-
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir:. 

Londra-HuU hattı 
I. BULGARIP~ vapuru 18 

son teşrinde Londra ve ffuU
den gelip tabliyt:ce butunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 

iptidasında dönüp Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

The General Steam V.an
S!'ation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 son teş-
rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc-
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet lkabut edilmeL 

SARAÇOOLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: lkinci Bey~ 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tram't"ey cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çoculdara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Altın 
Damlasınıl 
Eczaobaıı 

• Ferli 
SARMACJA motörü 20 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup doğ
~u Anvers - Gdynia limanlanna 
areket edecektir. 

Arment Deppe - Anvers 
ESPAGNE vapuru 5 ikinci 1 

teşrinde be Jeniyor. Anver.s 
Direkt için yük aJacakbr. 

Yapar 
Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 8ERvicE MARJTıM ROUMAİN 
DlJRUSTUR vapuru 20 ikinci 

~~.şrinde beklenmekte olup yü-
Unü tahliyeden sonra Köstenre 

Sulina - Galas ve Bryla liman
lar · · 

1 ı ıçın yük alacaktır. 

AlRA ,IULJA vapuru 20ikinci' 
teşrinde getıp 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
8«rselona limanlarına yük ala-
"taktır. 

Handaki hareket tarihleriie 
tıavfunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
ltıez. 

F az!a tafsilat için ikinci Kor
ı 

< 0nda Tahmil ve TahJiye binası 
'tkn:;ında 72-4 numarada 
t'b 
•· •\A TELLi Sperco vapur acen-
lalığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

'f elefon: 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacakhr. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje {O/S. A/S Spanskeliııjen 

OSLO 
BANASERAS motöru 21 

ikinci teşrinde bek.Jeniyor.Dnn
kerlt ve Dieppe için yük ala
cakbr. 

Jobnston W arren Lines 
Llverpool 

QETRNMORE vapunı 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yük çı
karıp Burgas, Kôstence, Gala~ 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakkmda hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

~n son sistem m"de, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru· 
neticesi füzmı: gösteri?en pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
~a:ıı: bağlan, düztaban"ar için taban korsaları gayri tabii 
o~an çocukların vücu~arındaki iğrilikleri doğrultma ci

?a~arı, kemik hastalıkları neticesi husule ge1en kambur· 
lUk arı doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
ttı ~ ... . ıarrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
·<tyan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıç,o korsalar. 

l 
-·uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 

1 E RAGBET ve lTtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

~ .b ~ İZl 
Bey tarafından yapılır 

k 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 

adar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

1
zn ir defterdarlığından: 

bac~sısını.n vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
l6G l edılen Ahmedağa mahallesinde Kemeralll caddesinde kain 
ııa ~ayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
fljl~lıga çıkarıldığmdan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tab-

at kalemine gelmeleri. 6, 11. 16, 21 3597 (3400) 

Şifa 
Ec anesi 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 1 
Kardeşler nıobilyelerile süsleyiniz ••• 

rkez: 
İ.zmir 

ikinci B yler• 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

453 Numaralı Ha midiye Zirai 
Kredi kooperatifinden: 

453 numaralı Canh [Hamidiye] Bayındır Zirai kredi koo

peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğday 
açık müzayede usulü ile sahşa çıkarılmışbr. Talipler şart.na• 

meyi Canlı [Hamidiye) de kooperatif binasından Bayındırda 

Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday için 

(19600) kuru~tur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 
14-15-18-21-23-26-27 3697 (3442) 

428 Numaralı Çırpı Zirai Kre
di Kooperatifinden : 

428 Numaralı Ç11pı zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 
( 75,000) kilo Buğday üçe tabim suretile ( 59,000) kilo arpa da 
keza üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü ile satışa 
çıkarıJmıştır. 

Talipler prtnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

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

JbaJe Buğdaylar 23 ikinci teşrin Cumartesi, arpalar 27 ikinci 
teşrin Çar~ınba günüdür. 

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

·na Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 

bafaıa eden KUVVET ilacıdır. 

Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZA YiF ve KAN SIZ olanl nn can kurtaranu:ltr. 

Ni io tercih edilir, 

• Niçin serilir. 

ÇUnkl : Lezzeti ho~tur, herke i,ebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve eridir. 

ÇUntd : lçenlerin yan ki n kızanr, 

ve ne§e alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına t v iye ederler. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Hannan çayını bu 
ene p"y saya çıkardık.Ku

tular 5 ve 10 kuruştur. 
Çay tiryakilerine müjde

leriz. 
Yerli malı ıhlamur ve 

salep il başka çeşit ye
mek baharlarımıu, birinci 

lite çamqır ve badana 
ç.ividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın 6z gül 
ve çiçek oyunu firmamıza 
t şıy. n ambalajlarda be1ll 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ~• Turan fabrikalarının tanınDllŞ çefitlerini 

Kara dü, Besi. Her boy dit macuna ve.fırç lannı (Leylek) 
marka raatık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün T6rkiyede tanınmış ve d nenmiş (Arti) kumaş boya

larının g n 1 satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

~~ 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar' 

Beyoğlunda Bristol otelinde · 

· Sirkecide Osmaniyeotelinde 
,..,, Her iki otelin m.üsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanb111da her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
miltbif ucuzdur 

ln~aatımv. i9i11 atidekiibtiyaçlarınızı pek u~mı f iyatlul 
temin etmek it;ter eniz Halim oga çarşıeında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesinft miiraca t edinis 

ç •i M E • T O 
Çubuk demir ve her nwl çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lbvhalar ve bunların 
lefertüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkkri ve bun/Q/,ın te/erruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
YePll Çbnentoı ... , satan •••••••• E11 MD••lt .tJ•••ltle 

Mağazem ızda S•lılıP h 3 
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çinde yen· bir harp başlıyacak 

Büyük Faşist kuruliında Gündelikler artmazsa 
iki saat süren müzakereler ve ka

rarlar gizli tutulmaktadır 
lngilterede genel greve karar 
Verileceği muhakkak görünüyor 

irtibat komitesi bergitelerin genişletilmesi 
yeni tedbirler hazırlamaktadır ... 

• • 
ıçın 

Londra, 20 (Ö.R) - Büyük 
Britanya madenciler federas
yonunun yüksek kurulu,günde
Jiklerin artması için yapılması 

20 ( Ô R ) D k 
düşünnlen genel grev hakkında 

Roma · - ün Ü Diplomasi müzakereleri bir fmdan H Şecole ,, gazetesinin bir karar vermek üzere bu 
pn Jtalyanm bergitelere şidetle taraftan ltalyanm bergiteieri Cenevre aylarına yapı:an şu akşam toplanıyor. 
mukavemet azmini göstermiş- protestosu. diğer taraftan in- diycv çok önemlidir : Resmi rakamlar henüz neş-
tir. Bu ml•kavemet pasif oJmı- gilterede de seçim dolayısile Bergitelerin tam muvaffakıyet redilmemişse de, muhtelif fe-
cak ve ltalya şiddetli mukabil yarı kalmıştı. Şimdi lngiliz ka- kazaeacağına inamın vardır. 50 derasyonlar tarafından verilen 
taarruza geçecektir. Krallığın binesi durumunu tayin ettiğin- de~ fazla devletin i~tiraki bu başa reylerin büyük bir ekseriyetle 
bütün gümrüklkrine dün akşam den B. Lavalin çahşmaları sa· rınm inancasıdır.Zaten bergiteler grev lehinde olduğu sanılıyor. 
verilen emirler bunu göster- yesinde büsbütün kesilmemiş akim kalacak olsa Avrupa ba- işçi partisinin gazetesi olan 
mektedir. Bunun diğer bir de- olan müzakereler yeniden baş- rışı için bu bir felaket olur. "Daily Herald" da buııu teyid 
lili de Faşist büyük kurulunun hyabilecektir. Bergiteler kolektif sekürite yo- etmektedir Hatta bu ekıeri-
dün akşamki ikinci ve son top- Junda yapılan ilk tecrübedir. yetin şimdiye kadar lngilterede 
lanbsında iki saat süren Bu sabah lngiltere büyük el-. · s· G cı ' F Barışın organizasyonu ancak grev ilina için elde edilen ek· 
m.n.zakerelerde buna ait olarak çısı ır eorge ıarıc ransız 

u kolektif güven ile mümkün seriyetlerin en kuvvetlisi oldu-
yerilen kararların gizli tutulma- Dış bakanma hükumetinin ltal-
aıdır. yan protesto notasına cevabını olabilir. Ş~mdiye kadar bu teş- ğu bildiriliyor. 

kilit başarılamadı. Çünkü in- Bununla beraber işçiler ara-
iyi haber alan .-evrenlerde bildirmiştir. B. Laval'da Fran- So ' .,., 

T giltere böyle bir taahhüde gir- sında yapılan bu referandum n Erevıeruen bu intiba _,.# 
UDıldığına göre bu ..:.ı:lik sız cevabının metnini vermiştir. h ı f t' · k ı · · d d l'kl · Jı•P"' 

k 
...... mek istemiyordu. Lord Robert neticesinin baıbakan ilze- a e e ının uvvet enmesının e pn e ı erın artmasına .~ 

ltalyanın mu aYemet karannı Bu her iki cevab da •imdi Ro- d b · · v h · d"I k l J n.. keteı- · 
Y Sesilin on senedenberi süren rin e kuvvetli bir tesir yapa- u tesın artıracagı ta mın e ı - verece u usa m'°'a -~ 

açıkça g6atermektedir. Ayni ma .hükf1metinio elindedir ve - ~!.. t ft A k b d d 1 ' k roae--· 
samanda ltalyanıu kararlannı Cumartesı· ne•rolunacaktır. zeki propagaadas1 sayesinde cagı ve wger ara an vam me te, un an o ayı umumı gınımege arar ve 

.,. 1 ı· ı "h b Kamarasanda işçi partisi mu- grevin önüne geçmek üzere ihtimal verilmektedir. • ••• ,.-
gizli tutmakla, ltalyan • Habes ngi ız u usu nı ayet unun •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................... . 
anlaşmazlığının barışçıl bir Bergiteler filiyat sahasına lüz.umuna kandı. Bugün kollek- 1 1 1 D 1 k• 
çözgeye bağlanması için sarfe- girmiştir. Cenevredt: irtibat tif güvenin iki temel direği ta yan ar ı·yor ar 1 
dilen gayretleri güçleştirmek- komityi bergitelerin genişletil- Frar.sa ve lngilterenin iş bir-

ten sakmdığı ve kapıyı diplo- mesi için tedbirler hazırlanmak- liğidir. Bu iki temel dire~i et- ----~--------=-------------------. - lJl"alıl_, 
masi görüşmf'lerine açık tut- tadır. İtalyaya ithali yasak ra mda büyük küçük bütün Roma, 20 ( Ö. R ) - )erdir. devam etmektedır. . ~lıt•f-
tuğu kaydedilmektedir. olan ilk maddeler listesine uluslar her türlü taarruza karşı Tiğre cephesinde Habeşlerin Roma, 20 ( Ö.R ) - Basm cenubi Tigrede birçok ıstı 

Zaten Paris ve Loodra'da bakır, demir, çelik, petrol birleşmişlerdir. Uluslar sosye- 1896 savaşında Makalle ile ve propaganda bakanlığı tara- lar yapmışlardır. 110-
Adigrat arasında yaptıklan f d b'ld' ·ı 50 ı 8 bl l dö 13° -1 

son .zamanlarda gev•emi• olan ve maden kömürü gibi ltal- tesi bu defa harbm önüne k ın an ı ırı en numara ı u te iğ mareşa bitİIP 
Y .., çevirme hare etini tekrar et- bildiriktir: bl I · d P 

müzakerelere yeniden batla- yanın barba devam ıçın geçememiştir. Çünki teşkilatı mek maksadile yaptıkları ma- nun son te iğ erın e. . ~ 
mağa hazırlanmaktadır. mutlak ihtiyact olan ve kendi- hazır değildi. Fakat bu harbı nevra neticesiz kalmıştır. ibate Marepl De Bono bildiriyor: olsa gerektir. Zira ıkı ,ef.l 

Parl·s, 20 ( Ö.R) - ltaJyan- sinde bulunmıyan maddeler de muhakkak kısaltacakhr. Ber- h k • d k Tempien'de temizleme işi önce hareket eden oı•cl•dı'' are eh garpta o uzuncu devam ediyor. Gundi dağı Bodoglio Eritre yolun ,,-..Ati' 
Habeş anlaşmazhğı üç istika- ilave edilecektir. giteJer muvaffak olursa bu kolordu şarkta MakaJJe cenu- muharebesinde düşmanın zayi- Mareşal Bodoglio )taly••-~~ 
mette birden inkişaf etmekte- Bu itibar ile 18 ler komis- müthiş koalisyona karşı koya· bundaki kıtalar tarafından ya- ah 100 ölüdür. Somalide Ga- ları batına vannca yeJP 
dir: Diploması müzakereleri, yonu başkam ve Portekiz Dış cak arhk hiç bir devletin or- pılmıştır. Şimdiki halde ltal· bedori balgesinde kazanılan ileri hareketinin b8tb 
berciteler ve ıüel hare.:..:k::..:e:....:t.:..:le:..:..r..:..... __ ba..:._k_a_n_ı _ B_. _V_a_ı_k_o_n_ıe_ll~o_s_ta_r_a_- _:__ta_:y:..a~çı_k_a_ca_i_ı_n_ı _zaa __ n_e_lm_e_m_. __ Y_•_nl_a_r_A_•_ad_•_a_11_itıal ___ et~•-i_ı·~-topralda~~--"-•~ta-k_Y1_)_e_li_hare __ ke_ti_· __ u_m_ul_u_y_o_r._..:ı...ı.:-...ı.ı1111-


