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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: O · 
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Devamı mUddat 
' Senelik ....... 
1 Altı aıılık .. 

Ş~'X':t 

Türkiye için Hariç için 
1300 2500 
700 1300 

Haberleri beşinci 

sahifededir 
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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçi.M, Sabahkırt Çıkaf' Siya.st Gaıııetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Ankara, 1 ( Ôzel ) - Kamutay bugün bu dun doğu bölğelerinden başhyarak genişletmek bitirilmesi ve bunlan birbirine bağlıyacak yollar bir program içinde güdmesi bekle-
devrenin ikinci toplantısını yaptı. Atatürkün ihtiyacını duymaktayız. Yeniden iki genel ens- öreğine oimdiden başlanmasını lüzumlu göril· nebilir. Üzerinde Önemle durmak 
beklenen önemli sözlerini dinlemek için samiin pektörlük ve yeniden bazı vilayetlerin kurulması yoruz. 
Yerleri hıncahınç dolmuş olduğu gibi dışarda da lüzumlu görülmektedir. Bu arada Uersim lran - Türkiye transit yolunun teşkilatlandı- istediğim bir dileği de bildirmeliyim: 
lıoparlöılerin karşısında köme köme taplanmış Türk ülkesi içinde köylere varıncıya 
0lan halk yığınları büyük kurtarıcının kalpleri 
~esbirden soura dimağlara süzülen tatlı sesini ·'\ .···~·'"'4.·Yf f l kadar küçük büyük köylerin genlik 
Uymak için sabırsızlanıyorlardı. ,~~ f ı ve bayındırlığa kavuşmaları gerektir. 
Atatürk Kamutaya girerken devamlı alkışlarla (it . Tu"rkı'yede ev ve bark, her yer sag"' -

~e coşkun bağlılık teza matıyla karşılandı. . . , .· ·0! 
BÜYÜK ŞEF KÜRSIDE ~· lığın, temizliğin, modem kültürün 

h' Büyük şef kürsiye geçince Kamutayı derin ,, örneği olacakbr. (Sürekli alkışlar) 
h~şlad~.küt kapladı. Atatürk söylevine şöyle Devlet kurumları yanında doğrudan doğruya 

Büyük milletin yüce vekilleri, bu işlerle ilgin olan urayların bu görüş ve 
d "Kamutayın beşinci devresini açarken sizlere düşünüşle çalışmalarını istiyorum. Urayların 
derin saygılarımı sunarım. Kamutay Arsıu"usal devlet merkezinde toplanışı bu işin sonucu değil 
b Urunıun çok önemli bir zamanında çalışmağa başlangıcıdır. 
aşlıyor. ENDÜSTRi PROGRAMIMIZ 
lildlseler TUrk mllletlne iki ehem- Bayanlar, baylar, 

'nlyetll düsturu yeniden hatırlatıyor: ··"' Endüstri programımız normal gidişindedir. 

1 
1 - Yurdum1.ızu ve halkımızı mUda- •'" Bununla beraber yurdun endüstrileşmesine daha 

aa edecek kuvvette olmak.. çok hız verilmesi, ve yakın bir çağda yeni bir 
11! - Sulhu koruyacak Arsıulusal ikinai programa başlanması lüzumuna dikka-

Çahfma birliğine önem vermek.. tınızı uyandırmak isterim. Millet işleri yeni bir 
ltı Sulhun bozulmuş olmasında ıstırab duyma- açılma devresindedir. Maden mühendislerimizi 
ib. a.k mümkün değildir. Herhalde bugünkü ağır ihtiyaca yeter bir değerde önemek gerektir. 
b tılUların ortadan kı.lkması medeniğ insanlığın Demir havzasının rasyonel işlemesi için tedbirler 
L '!lıca dileği olmalıdır. Sulh ülküsüne nekadar aramak ta lAzımdır • 
.._ll"~lsluğumuzu, bu-ülkiinütı giivenlik altına 
•dlı~ınıısıı>daki dileğimizin nekadar esaslı bulun- Arkadaşlar, köylümüzü genlik düzeğinin 
Ugunu izaha lüzum görmiyorum. Bu hususta bölgesinde esaslı bir ıslahat programı düşünül- rılması özenle bitirilmelidir. yükselmesi tedbirlerine daha geniş ölçüde 

f'~tan Uluslar Sosyetesinin tecrübelerden isti- müştür. Vilayetlerimizin devamlı ve müşterek Liman işlerinde acele yapılacak şeyler vardır. özenle deyam edeceğiz. 
'~lııı ederek prensibleri tekamül ettirmesi ve işlerini bir elden kovalıyan genel enspektörlük- Sağlık savaşı da yeni esaslara göre genişletil- Aydın saylavlar, 
, u korumak kudretini artırması samimiğ !erden çok faydalar bekliyoruz. Doğu vilayat- mek zaruretindedir. Kültür sınacımızı milli ve modem esaslara 
rıııınuzdur. !erimizin belli başlı ihtiyacı başka illerimizle KESİF BiR PROGRAM göre teşklantlandırmakta devam ediyoruz. Türk 

DOCUDA ISLAHAT bağlanmaktır. •• •• • • •• A • • tarih ve dil çalışmaları büyük inanla bekeleni-
Sayın arkadaşlar biz idare teşkilatımızı yur- Şarka ilerliyen iki ana demiryolunun hızla Bulun bu ış l erı hukumetın kesıf Sonu 3 üneü sahifeae -

······· ' 
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, ... ki cephede de şiddetli muharebe başlamış bulunuyor 
1 it~ıy·~~i~; ........ M~k~ii~Y; ....... t;~kI~;ı~ ........ Yii';üy~;ı~;:··· .. F~k;t ... H;b;şı;;···;~ği~;· .. 
lttıevkilerde müdafaada bulunacaklar. Ual-Ualde kahramanca çarpışıyorla~ 
·abeşıer .... ·auny·aya .... mıia·zz ...... m .... bf ....... surprız .... hazırıamışıa; 

dalstanbuJ, 1 (Özel) - Roma
ltet Ve diğer kaynaklardan 
'i ten haberlere göre, Habe
b, anın kuzey '!<! güney cep-
le:lerinde şiddetli muharebe
ru başlamıştır. Makalleye doğ
~il hafıf tanklarla ilerliyen ita-[ 
fa 11 ordusu ile Makalleyi müda
ı-ı:betıneden bırakmak istem iyen 
Sa eş kuvvetleri arasında kanlı 
ka'Pışınalar oluyor. Bu daki
liııra kada: Habeş mukaveme
'iilın .. ç.~k sağlam olduğu gö
a11:u~tur. Zaten bir kaç gün 

"•,,., ımparatorun başkanlığın· 
••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

ltabq iki yağmur aıasında 

ltalyaıı generalleri başkumandan/arife bi.rarada 

kaze nehrinin arka
"1 sında bulunan Ras 

Kassa ordusunun Ras 
Seyum kuvvetleriy!e 
iltisakını tacil etme
ısne bağlıdır. 

DÜNYAYA MUAZ
ZAM BıR SÜRPRiZ 

SAKLAMIŞLAR 
lstanbul, 1 (Özel)

Paristen bildiriliyor: 
Ras Nasibu beyanatın
da Ogadende hare- ,... ... ,,. 

da toplanan harp meclisinde de duğunu ve makalle şehrinin de 

katta bulunan ltalyan 
kuvvetlerinin bütün 
teşebbüslerinde kesin 
bir ır.uvaffakiyetsizliğe 
uğrıyacaklarına kani 
olduğunu söylemiş ve 

Makallenin mümkin olduğu ka- düşman saldırışlarına mümkün 
dar müdafaasına karar veril- olduğu kadar karşı koyacak 

şu sözleri katmıştır: ..,..,..,..", 
" Dünyaya muazzam Ogadende büyük sürprizlerle kaışıfaşacuk olan 

miş ve bu cephe kumandanr müdafaa araçlarına ve kuvve-
Ras Seyuma da bu yolda emir- tine malik bulunduğunu söyle-
ler gönderilmi~tir. mektedir. 

MAKALLE HARBi Öte yandan Dessiyeye giden 
lstanbul, 31 (Özel) - Adis- yolları korumakta olan Habeş 

Ababadan bildirilyor: mevzilerini sarsılmaz bir sağ-
Habeş hükümet çevenleri Maka lam lığa sokmak için geceli 

lenin şimalin deki Habeş kuvvet- gündüzlü çalışılmaktadır. Adis 
)erinin Italyan tecavüzünü dur- Ababada mevcud kanaata göre 
durmağa yetecek kudrette ol- herşey henüz kuvvetleri Tel-

bir sürpriz saklıyoruz.,. 
Bu sözler, Ras Nasibunun 

bütün hazırlıklarını bitirdikten 
sonra ltalyan ordusuna en mü
said yerde yükleneceği anla
şılmaktadır. Dire Dua şimen
difer hattı boyunca kadınlar, 
çocuklar ve ihtiyarlar taşlar 

yığmaktadırlar. Hat ltalyan 
uçakları tarafından tahrib edi
lecek olursa bu taşlar hattın 

General Oıezvaııi 
derhal tamirinde kullanılacaktır. 

KAHRAMANCA 
ÇARPIŞIYORLAR 

Adi•-Ababa, 1 (A.A)- Ha
va• aytannın özel bir kaynak
tan haber aldığına göre son 
günlerde Ogaden cephesinin 
bazı noktalarında ve bil-
hassa Habeş kuvvetlerinin 
muvaffakıyetsizlikle sonuçla-

nan hücumlarına maruz ka
lan Ual-Ual civarında şid

detli çarpışmalar olmuştur. Ha
beş orduları komutanı Abde
kemach Dodjiazin öldüğü ve 
Habeşlerin 3500 yaralı ve ölü
verdikleri söylenmektedir. İşa
ret edildiğine göre, Habeşler 
istihkamlarına sağlam bir şe
kilde yerleşmiş olan İtalyanlarla 
büyük bir kahramanlık ve fe
dakarlıkla çarpışmışlardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son moda bir banş 
- Fransız karikatüril -
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i&?.zZ7..7JJ7~71'Y.~· 
Edeb, aklın dışarıdan 

görünüşüdür 
Bu İsveç daıbımeseli, akıllı gö

ninmek ihtfraç olduğa cıhelle., belki 
lıerkesl edebe sevk i(.l!ı söyle11ilmiştir. 

Yoksa her edepli atfam, mutlaka 
akıllı değii.dir. Ne budalalar ~·e b11-
11aklar var.dırJci dlepsizlik lu:n.tlilerin· 
den josalılnrra uzaltllı. Bllııa mıikıı
bil. fQill!Ul taş rıluırtaczık kailar 
akıllı. aym zama11da edepsiz olanlar 
çoktur. 

Akıt. daha ziyade lıilkat.n baiflı

dır, .Aptal doğ.anı '1a mıltiSlllm kur
tarmak kabil olamaz. fılepsizlm 

balısinde ise doğuşun ve veıaseti11 
tesiri llemm lzemm yüzde 012 Jıisbdııu 
geçmez. Edepli olraak ~ edepsizlik: 
bir terbiye. bir muhit işidir. Terbiye
nin ve muhitin sene~r geçtikçe ı·erlrş
tiri.b JWJlleşürdiği iiiy11.dai ı.eüccsidir. 

Edepli adam; fef/Jiyeli, evi mulıitte 
yetişmiş demektir. Edepsizlerin ise 
pis. çirkef yeılerde büyüdükleri, ter
biye nedir görmedikkri m11!ıakkaktır. 

Mazlum 
•••••••••••••••••• 

ilbay 
Mendereste bir inceleme 

gezisine çıkacak 
ilbay Fazlı Güleç bugün kü-

- çük Menderes bölgesinde bir 
inceleme seyahabna çıkacaktır. 
Bu seyahatın bir hafta kadar 
devam edeceği zannedilmek
tedir. 

Belevi Muzolesı 
Hafriyah bitti 

Efesteki Belevi mozolesinde 
uzun müddettenberi hafriyat 
yapan Profesör Jozef Kayl ka
zı ameliyesini bitirmiş ve dün 
Almanyaya dönmüştür. 

Profesör ıon hafriyabnda bir 
çok değerli asarıatik~ elde et· 
miftir. Profesorün tetkik~t ve 

· hafriyat raporu Türkçe olarak 
tabedilecektir. -
iskelet tahkikatı 

Alaancakta bulunan isnan 
iskeleti tahikatına adliyece 
devam edilmekteCiır. Bulunan 
isklet tamam değildir. Ceıed 

·bundan on beş yıl önce gö
müldüğü için kemiklerden bir 
kısmı çürümüş ve toprağa ka
rışmıflar. Cinayetlerin mürur 
zamanı on beş yıl olduğuna 
göre bu lıidise cinayetten olsa 
hidise kendiliğinden ortadan 
kalkıyor, demektir. Bununla 
beraber tahkikata devam edil
mektedir. 

KJiring anlaşması 
Romanya ile hükiimetimiz 

arasında yapılan Kliring muka
veleoamelİ şehrimiz kambiyo 
direktarlDğfine bildirilmiştir. 

incir 
Yükleme ücreti 

Liman işleri genel direktör
lüğünce barda incirlerden ihraç 
sırasında ton başına 70 kuruş 
yükleme ücreti almıyordu. Bu 
ücret 50 kuruşa endiriimiştir. 

YENi ASIR ı Teşrinisani 
5 :SG > i 

ŞE RD DERLER. 

Şehiır Meclisi Toplandı 
Şarbay Behçet Uz suallere eyrı ayrı 

Ve uzun b ylu izahat verdi 
.. 

OTOBÜSLER - U F ABRIKASI - TEEEFON VE 
ELEKTRiKLİ TRAMVAY İŞİ MECLİSİ İŞGAL ETTi -Şehir meclisinin bu seneki 
ilk toplantısı dün saat 16 da 
29 azanın i§tirakile :doktor 
Behçet Uzua başkanlığında 

ryapdtmftır. 
Bay doktor Behçet Uz uray

lar kongresi sonuçları ile bu 
seyahat veıilesile Ankarada 
belediyemizi alakadar eden 
işlerden bazılarını alakadar 
bakanlıklarla temas ederek 
hallettiğini anlattı ve başbakan 
ismet lnönünü tarafından ken· 
diainin tedkikat için Moskovaya 
gönderileceğini ve Pazar günü 
hareket edeceğini bildirdi. 

Bundan sonra birinci ve 
ikiuci reis vekillikleri ile sek
reterlerin seçilmesi yapıldı. 
Birinci reis vekilliğine avukat 
bay Mustafa Münir, ikinci reis 
vekilliğine Göz Doktoru Bay 
Mithat, Sekreterliklere avukat 
bay Ahmed Şükrü, Halkevi 
müdürü Kemal Tal'at, tüccar
dan bay Ruşen Mebmed, yar 
şarbay Suad ve Doktor bay 
Ali Halim seçilmişlerdir. 

BIR SENELiK 
MESAi RAPORU 

Başkanlığın bir senelik me
sai raporu okunacağı için Dr. 
Behcet Uz kürsüden indi ve 
başkanlık yerine birinci Reis 
vejili avukat bay Mustafa 
Münir geçti ve sekreterlerden 
bay Kemal Talat senelik mesai 
raporunu okumağa başladı. 

SiVRiSiNEK MÜCADELESi 
VE OTOBÜS IŞI 

Raporun okunmasını mütea
kib azadan bay Sadi söz ala
rak sivrisinek mücadelesi ile 
otobüs işinden şikayetini bil
dirdi. 

Ahmed Şükrü reisin bütçe 
zarureti liarşısında gösterdiği 
fevkalade mesaiyi takdirle bah
settikten sonra raporda gaz 
depoları meselesinin bulunma
dığını söyliyerek bu depola
nn memleket için büyük bir 
önemi haiz bulunduğunu an
latb ve bu hususta başkandan 
izahat istedi. 

TELEFON iŞi 
Bay Ahmed Şükrü telefon 

işine de temas ederek bülisa -
ten dedi ki: 

1 

"Telefon işi memlekette dü
rüst iş gören müesseselerden 
biri olduğunda şüphe yoktur. 
Temiz eller tarafından idare 
edilmektedir. Hele yalılar sem-

tinde münhal numara bulmak 
çok müşkü'dür. 

Bay Ahmd :Ş;krii bu husu
su1l halli için başkanın yardı

mmı istedi ve 'Un iabrikasıua 
da temas ederek fabrikanm 
ortaldama kiıaya veıilmesi işi

nin tedkilcini istedi. Ve be!e
diyen:n eskiden ka'ma 26 b;n 
lira kadar a:acağının ne içın 

tahsil edilmediği sordu. 
OTOBÜS Si , INTISI 

Nihayet Kordon semtinde atlı 
tramvayların kalkmasındnn !:OH 

ra otobüslerden çekilen sıkın
tıya temas ederek : 

- Ben bu iş müzakere edi
lirken latife olarak reylerin 
bir müddet daha sökü!meme-
sini söylemiştim. 

Yaran kışta çoluk çocuğun 

çekeceği müşkülat çok ola- 1 

ak~. 1 
Memlekette e!ektriğin mev-

cudiyeti nazarı dikkate alına
rak elektriklik tramvayların bir 
an evvel kordona da teşmili 
için sayın başkanımızın bimm t
lerini rica ederim. Bir gün ben 
bizzat Basmahaneye giderken 
otobüste panta~onum yırtılı

yordu. 
Tekrar ediyorum bun!arı 

tenkit değil temenni mahiye
tinde söylüyorum. Sayın baş

kanımızı mesailerindeki fevi a
lade gayretlerinden do! ayı teb
rik eder ve muvaffakıyctler:nin 
temad sini dilerim. 

1 ŞARBAYIN iZAHATI 
Şarbay doktor Behçet Uz 

1 
kalkarak bu sualler üzerine 
izahat vcrmeğe başladı ve 

dedi ki : 1 
- Biliyorsunuz ki bütün iş· 

leri değerli meclis arkadaşla
rımın itimadile ve kendilerine ~ 

güvenerek görüyorum. Bundan 
sonra yapacağım işlerde de 
yine itimadınızla ve kararları-

nıza göre hareket edeceğim. 
Ankara seyahatımda lzmirin 
otobüs meselesi üzerinde tet
kikler ve temaslar yaptım. 
Ankara tarafından Sovyet Rus
yadan iki milyon lirahk 
kredi ile çok güzel otobüsler 
alınmıştır. Fakat alınacak oto
büslerin alınması işinde biraz · 
daha fazla hassas olmamız la
zım geliyor. Ankarada yolları 
asfalt olması bura yollarının 
asfalt olmaması işi ayrı ayrı 

düşünmemizi icabettiriyor. 

•: . ~ . ' ' . .. ' ...... ~. 

Otobüs işinin belediye tara
fından idare edilmesi için yet
miş beş bin lira kadar bir para 
lazımdır. Bunun içio bazı mem
leke'tler8en bazı teklifler dahi 
vardır. Bunları da tetkik edi· 
yoruz. Arkadaşım Ahmet Şük
rünün dediği gibi bundan baş
lca memlekette elektrikli tram
vay işi de vardır. Fakat elek
trik şirketi ile temasta bulun
duk. Elektrik ıkilovatmda, elek
trik sanayi tatbikatında ve bi
rinci ve ikinci mevki biletle
rinde ucuzluk istedik. Bayın· 
dırlık bakanımız da o sıralarda 
burada idi. Bay Ali Çetin Ka
ya bu tramvayların bizim ta· 
rafımızdan yapılmasını istedi. 
Bunun bizim tarafımızdan yapıl
masına şimdiki vaziyetle imkan 
olmadığın izah ettim. Bu iş 

hala bayındırlık baknlığında 

bulunmaktadır. 

Şirketle bir anlaşma yapar
sak bu tabii iyi bir iş oJacakhr. 

GAZ DEPOLARI ışı 
Gaz depo?arı işi de arkada

şımın dediği gibi hakikaten 
mühim bir iştir, ben belediye 
reisi olunca ilk defa olarak 
parmak koyduğum meseleler
den biri de budur. 

Bunu geliuce alakadar makam 
lara bildirdik. Gaz depolarının 
inşası 350 - 400 bin lira He 
olabilecektir. 

Bazı şirketlerle de bu husus
ta temas ettik. Fakat uyuşula

madı. Bu para bulununca bun
. arı da yapacağız. 

UN F ABRlKASI 
Un fabrikasının hakikaten 

borcunu mümkün olduğu ka
dar indirtebildik. Birçok borç
lular icraya verildi. 

Fabrika lzmirde bakika-
katen nazımhk vazifesini ya
pıyor. Fakat işliyecek adam
ların paralanoı dahi vere
cek para büdçemizde olmadı
ğından fabrikayı kiraya ver
mek mecburiyetinde kaldık. 
Fakat tutan bulunmad1. 

ANKARADA 
Buradan ankaraya gitmeden 

evvel borsada icabeden tedki
katı yaptım ve Ankarada baı
bakana izah ettim. buğday te
mevvüçlerinden husule gelen 
gayri tabiilikleri anlatbm. 

Ziraat bankasının bu fabri
kada buğday öğüterek piya

- Sonu 4 üncü sahi/etk --

!Uzmanlar ....... 
Bir inceleme 
.Gezisine çıktılar 

Ekonomi bakanlığı uzmanla
rmdan doktor Veigert, bera
berinde bakanlık şefleri olduğu 
halde Anadolu i~ınde bir ince
leme gezisine çikmışlardır. Uz
manlar lzmire de uğrayarak 

sınai müesseselerde 'tetkikat 
yapacaklardır. Keyfiyet dün 
ilbaylığa bildirilmiştir. 

Kutu Buhranı 
Bitmek üzeredir 

Ziogal şirketi genel direktö
rü B. Tevfik Ali dün de Tür
kofisle temas etmiştir. Haber. 
aldığımıza göre kutu buhranı 
tamamen zail olmak üzeredir. 
200 bin kutuluk kereste ayın 
onuna kadar gelecek, bunu 
altı yüz bin kutuluk bir parti 
takip edecektir. 

• • ••••••• 
Sarılar köyünde 

bir yangın 
Tire ilçesinin Gökçen kamu

nuna bağlı Sarılar köyü.ode 
Abdurrahman kızı Fatmamn 
evinden yangın çıkmış ve dört 
evle iki ahır battau bap yan
mıştır. Zarar mıktan 3500 tira 
tahmin ediliyor. Yangında kut 
yoktur. 

.... .. l>~ .. 

Üzüm piyasası 
Eyi flatlerle devam 

Etmektedir 
Üzüm piyasası Eyi fiatlerle 

devam etmektedir üzüm rekol
tesinin üçte ikisi tamamen sa
blmııtır. Kalan kısım noel yor· 
tularında satılacaktır. 7 numa-

ralı üzümlerde 50 para, 8 nu
mara iizümlerde 1,50 kuruş, 

9 numaraların iki kuruş yük
seliş kaydedilmiştir. Üzüm pi
yaaasında tam bir istikrar temin 
edilmiştir. 

At ,anşları 
Sonbahar mevsimi at yarıt

Jan ayın 17 nci Pazar günü 
başhyacak ve iki hafta devam 
edecektir. 

Kutlama 
Telgaflanna cevap 

lzmir ve Manisa illeri C. H. 
P. Başkanı bay Avni Doğ'an 
Cumhuriyet bayramında Ata
türke bir kutlalama ve saygı 
telgrafı çekmifti. Bu telgrafa 
şu cevap gelmiftir: 

Avni Doğan 
C. H. P. Ba,kanı ve Yozgat 

say lavı 
C - Ben de sizi kutluJarım. 

K. AtetUrk 

#i ___ ms;-....,_--"' 

1 l\.ÖŞEMDEN 

Yürekler acısı 
Karakışın elçisi yağrnur:u 

kara günlerden birisini geçeıı 
gün yaşadık, ne dur var ne 
dinlen; Geceden sabaha, sa· 

. e 
bahtan akp,ma kadar bir tevıY 
yağmur yağdı, göz açmadı aç· 
tınnaclı. 

Gezinmek nerede! :Sokağa 
adım abımadik: Bizim bar•P 
kira evinin delik deşik, bet 
tarafı listire dönmüş odabrın· 
dan birisinae -ki o da biricik· 
tir.- sabaha kadar uyku çek
dikteıı başka sabahleyin kal· 
kıncada yağmurun tıkır, tıkır, 
şıp1r, .§t1>tr yağıp sinirleri gef .. 
şetici rehavetine karşı gel~~ 
medim. içimde bir teUIJelh 
uyandı, yine yattım. Biraz u~
dusu. biraz okudum. biraz du
şündüm. 

Uyumak; herşeyi unutturdu: 
d'sİll' ğu, hele; aç tavuk ken 1 

arpa an'.larında göriirmuş, feh· 
vasınca ·mutantan, muazı•119 • 
şen rüyalarla geçtiği için ell 
mükemmel bir derd iliC•··· 

d ... o 
Okumak dersen: Ele al ıa' 
bir tarihse onlarla beraber es· 
ki bir zaman yaşar, bir roaa•°".' 
saadet hatıraları tattyan satat• 
larda hayalen kaşaneler kural: 
felsefe veyahut buna benzerlefl1 
olursa olup, biteni, gelip, se~ 
çeni unutursun, bunun aoc• 
büyük tesiri bir kafa yorguO· 
lağu olur, o kadar.. ele 

Lakin gerek rüyadan, ger 
6
• 

okumaktan ba, kald.ınpta d. 
şünmeğe başladık mı işte ifO 
kötüsü orası oluyor. ta· 

Koca gün boşu botun• 
kenmeıyal Ben de böyle yap•P 
en son düşünürken herke~ 
pek açmasını istemediğiın --~: 
lanaca\C halim göz önüne g 
d. b b v ....... atı· 

ı; urası uraya sıgm-, .. 
ken yine gözümün önüne: eli' 
de arzuhali, kucağında ç~j 
gözünde yaşı, koluna bıt e1· 
daha çocuk yapışmış, r dtt' 
gi kaçık boynu bükük, )•• 
dağı buruk geııç aP.• te 
nn onlara hiyanet ed•P , f •• 
otsuz, ocaksız, yurdsuz, n• ııı· 
kasız bırakıb kaçan kocalal 
dan adliye kapılarına baş.ur 
ması geldi. ~ 

Gilnlerce, ha! bugün gel h•j 
ha! bugün adam olacak, " 
bugün akh başına toplan•"1ı 
diye kuru, yavan yiyib, y1rtı t; 
pırtık örtünüb, hasta, ~ e 
.. ""ki "b d u Y111 

suru enı e en son j• 
taş, mermer bir vicdanın ~ye 
liya ağlıya, istemiye, isteıo;,r 
şikayetçisi elan bu an• rtJ. 
yürekler acısı hallerile göıOta• 
de canlandı. Kimbilir kaÇ ·,eti 
nesi böyle bu kara kışa f1 ıalı 
günlerde; t"'trafına yarı çıP f 
evlltlarım almış, aşına ~ 
kata kata gün geçiriyo~· ot• 
söyleyin; çocuklannı delik Y il 
gao, kuru şilte iUtünde 1~ .. 
plüp, yahut hırpalayıp uy t 
tuktan sonra gökten akan ya fi 
murla bir ağlayan yoksul elı" 
kimsesiz analara -doşnnOt• (1

1 
1• ıO 

ağlamamak elden ge ır 

BUGüN 1VJ:.A. TIN9ELER:OEN9 l3.A.ŞLIY-.A.Ft.A.K 

EL HAMRA idaresinde 

Senenin En Büyük 

Şaheserlerinden 

Milli Kütüehane Sinemasında -
• 

Baş rolde : ilahi ve Altın sesli MARTHA EGGERTH 

Bu film Venediktc heynelınifel ıııüsabakasında birincilik nıükafatını kazanmıştir. 

ı 

tel 
it 

d 



• Te,rınıaanı t•ae 

KADIN iSTE 
Yazan. ; Fl.el:>:la l.'3:1.J g1xı 

Edebi Roman Sayı: 10 

Bi';":~:~::~ hayatını kaplıya~ ... ~:;~:~ Atat H rkün so··yıevı· 
Savaşı ölümle çarpışmak savaşıdır 

- • - • - • - Baştarafı Büind Sahifede Iar) Çünkü Kamutay vatanseverliğin, çalışkan-
y - Ne yapayım Erol... Bir - Fakat sen gerçek ars!an len ısıklı verimleri göstermektedir. Ulusal mu- lığın, tedbirde isabetin ideal örneğidir. ( Alkış-
anlışlığı düzeltmeğe vakıt payı istiyorsun.. sikimizi modern teknik içinde çalışmalarına bu lar ). Kamutay yurdun korunması, onun bayın-

Yoktu. Köye geldikten sonra Vermezsem ne olur? • yıl daha çok emek verilecektir. Ulusal kültür dırlığı için en yüksek ilham ve kudret kayna-
ltni bekliyemezdik. Hem na- - Notiarı almadan seni tey· için olduğu gibi arsıulusal bilgi bakımından ğıdır. ,, 
~ gelip bizi burada bulaca- zemin kucağına zor uçururum. dahi yüksek değeri betli olan radyo işine önem Atatürk kürsüden inerken saylavlar ayağa 
itnı düşündüm.: _ Desene senin elindeyim... yermemiz çok yerinde o'ur. lcalkmışlar, dakikalarca süren bir alkış tufanı 

E 1 1 G 1 1 G k '•"ALlYEDE AL1NAN TEDBlRLER içinde insanı heyecandan heyecana sürükHyen ro sitem e: ü üştü er. enç ızın mai m 1 

A k d l tezahürat devam ediyordu. 
- Hakh ... Kadınlar beklet- gözleri hasretle tutuştu. Çan- r a aş ar, 

... .. M ı· d eç n yıl c ti ld v AÇILMA TÖRENi NASIL OLDU "ltgi sevdikleri kadar bekle- tasından küçi\k bir defter çı- a.ıye e g e .... sare e a ıgınız 

... t db" l · k d · d ld v • • ı Akara, 1 (A.A) - Kamutayın beşinci seçim 
"ltkten hoşlanmazlar. Hele in- kardı: e ır erm ne a ar yerın e 0 ugu gürü müştür. 
ı.. T k f' tJ · · d" ·· "I · h lk devresinin ılk toplantı yıh bugün Cumur başkanı 
'""nın karısı senin gibi bir de - Al hepsi burada, yarın da uz ve şe er ıa er ının uşuru mesı a ı k ia hoşnud ctmi ve yoğa tımı arttırmıştır. Bu yıl Atatür ün söyleviyle açılmıştır. Saat tam 15 de 

teteci olursa... beni arkadaşlarının hücumun- başka kanunlnrda da bu yönden tedbirler başkanlık yerine gefen kamutay asbaşkanlarından 
Şenii şakrak sesile: dan koru.. alınacaktır. · Nuri Gonker yoklama yapılacağını bildirmiş ve 

t - Eyi ya sen de bu vecizeyi Şenii yapraklara göz gezdi- Sayım vergl51nin, bina fuymctlerl- yoklama sonunda da Cumur başkanının 
tl'!fon ettiğim vakıt düşün- riyor, bu adeta bir roman! nin indirimi faydah olacaktır. Arazi söylevlerini vereceklerini bildirerek başkanlık 

•eydin.. - Ne sandın ya? Kuş gibi ve yi!pı veırgiler~ain hususlğ idar~ lere yerinden ayrılmıştır. 
- Ne o!acaktı? havalara uçmak, mai göklerin devri ünemlü ıEl~hattan saı•rlacaktlr. Saat 15/20 de kamutay salonuna giren Cumur 
- Hıç .. Atlatmak zevki ve içinde kaybolmak ne tatlı, ne Vergi ndirimmerin h- zfnenin karşlla- başkam Atatürk burada hazır bulunanların şid-

;tlatıJrnak korkusu içimi titret· hoş bir gezi amma onun bir de yabilmesl bütçen~ ekonomik kudre- detli ve sürekli alkışlariyle karşılanmışlardır. 
~k~~ senin gibi tesm vaktında aydınlıktan karanlığa girmesi tinin yükse~ı ltğir.e Q>elg d~r, Effonomik Her cümlesi sık sık ve sürekli alkışlarla karşı-
b~gıl biraz ölç ·yü kaçırarak var... teşklUHın teknik temE>ller üzerine yer- Janan ve bütün ulusa, hükumete teni yeni 
~'.r saat önce gelmek istedi- Oku ve yaz Şenii.,. Ayten leşerek yurdıın verimi çok daha zl- ödevler gösteren söylevini verdikten sonra, aynı 
Qı ... · b d ki d d heyecan ve se.vgi tezahüratile ug~ urlanmışlardır. 
C) &&1t ilecektin.. gör ü erini, uy ukJarını, du- yade olacaktır. 

D k k h · k A k b"' .. · · · L. Cumur başkanı caddeleri dolduran halk tara-o tor karı kocanın arasına yurma evesıne apılarak elile nca utun özenımızı vererenı vatanın teş- d d 
Q' fmdan gelişlerinde olduğu gibi gidişlerin e e 
C)ırerek takıldı. daireler çizdi. kilatlandmlması hızını .arttırmak gerektir. d 

d büyük saygı ve sevgi ile alkışlanmışlar ır • 
. - Ya ... Demek Aytene sev- "Karanlık, zifiri karanlık bir Arsıulusal sıyasasının gi işi kurum araçlarını Cumhur başkanı Atatürkün söylevinden sonra 

Rırıden, dostluğundan değil de gece ... Sağa sola bakar bir ışık arttırmağa lüzum göstermektedir. Bunun mali yapılan seçimde kamutay başkanlığına toplan-
atı çarelerini isabetli bir surette bulmanızı dilerim. atılmamak hırsile önüne ararsın. Dört yanında, daha T tıda bulnnan 320 üyenin ittifakıyle Abdülhalik 
çıktın? doğrusu yanı olmıyan boşluk- ayyare filolarımızı vücuda getir- Renda se~ilruiştir. Bu sonuç üzerine başkanlık 

Şenii tebessümle cevap verdi: larda gözler haritada, eller ma- mek için büyük milletimizin yüce yerine gelen Abdülhalik Renda şu diyevde 
-Biz tam vaktında yetişme- kinede ucu, bitimi olmıyan de- ilgisini şükranla anmak borcumdur. bolunmuştur: 

•eydik sevgili uçmanımız bava rin boşluklarda bir durak, bir Son Arsıulusal hadiseler Türk mille- Başkanlığa yeniden seçmek suretiyle bana .L. gösterdiğiniz yüksek güvenden ötürü her biri-
'44llt galgalarından kurtulur kur· varlık için koşar uçarsın ... Ha- ti için l<uvvetlı· bir hav~ ordusunun ô } - nize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. devimi 
k'll lnaz Basın aytarlarının bas- valandıkça yaklaşıyorum sanı- hayatiğ· Önemde tutulmasına bir da- yaparken hepinizden yardımlarınızı esirgeme-
ıaı altında kalırdı.. lan ışıklara veya tek ışığa al- ha hak verdirdi. Çok emekl~ kurdu- menizi bilhassa dilerim. 
Ayten Şenilin çenesini okşı- danırsın. k Bunun ardınca başkanlık divan seçimi yapıl-

Ylrak: Tek bir yıldız bütün bir ğumuz ve canımızla orumağa and mışhr. Kamutav asbaşkanlıklarına Refet (Bursa) 
dünya gibi belirir gözlere.. içtiğimiz kutsal yurdun havadan sal- Nuri Conker (Gaziantep) Fikret Silay (Konya). k - Bari ıen beni bu baskıya 

b~Ynııyacağını söyle de geniş 
ır •oluk alayım •. 
._ Korkma, sana bir şey 

'°l'llııyacağım. Madamki not 
~itsin şimdilik bana bu not- . 
'•• Yer yeter .. ••• ~d •••••••••••••••••••••••••••••• •••••• k alet seri pençesini atıncaya 
b:dar, daha dogrusn o zavallı 
d zora girinceye ka
l "r ile kara günler geçirir ve-
tt k'ı b' .. l N -llah ır gun o sun.. e gu-
b 1 var yuva kurmaktan 
aşka?. 

d 
Beri tarafta : Rakı, şarap 

Ud .. 
& agında, kursağında ; karı-
~1l~n samimiyet ve sıcaklığım, 
dıogruluğunu taşımıyan bir ka
~ b, ıki kadın, kaç kadın di
rtı rtde kucağında, yağan yağ
ı Uta kahkaha atan, ıslık ça-
an s v v b ~ l l fih' 0~uga ugu ar sa an se-
k koca içtiği şarabın parasını 
tı Ucaktadığı kadının her birisi
ı. c \'erirken dudak burduğu 
'itala a rı ; aç kalan çocuklarının, 
ç kal k - - ·· 

0 an arısının, ortusuz, 
k taksız titreşen aile efradının 
0 
•rıından, canından, Allahın 

1 rıa onlar için verdiği nimet
erd 
-ı en çalarak ha n bir hırsız, 
k Çak bir katil gibi sarfeder· 

0~tı bize ne için yürekler acısı 
lllasın dostlar ... 

Yüksek dağlar üstünden aşar, dırışlara karşı güvenlik altında bu- DiVAN SEÇiMi 
altında kudurmuş, köpürmüş lunması demek bize saldıracakların Kamutay sekreterliklerine İrfan Ferid (Mardin) 
denizin çağladığını duvar, ve kendi yurdlarında bizim de aynı za- Halid Bayrak (Bayazıt) doktor Saim Üzel (Ma
sonsuz boşluklarda dönerken rarlaı 1 yapabileceğimize güvnimız nisa) 
yalnız, yapayalnız oJdu~unu Divan sekreterliklerine de Sabiha Göksel 
unutur, tek başına yeni doğan demektir. (Balıkesir) Ziya Gevher (Çanakkale) Ali Zıh 
ümide bakarsın ... Sönen, parh- Bu güveni hergün arttıracak araç bul- (Çoruh) Ali Muzaffer (Konya) Raşid Uluğ (Kü-
yan, daima görünen o uzak makta büyük Türk ulusunun ne göksel bir duy- tabya) Süreyya Tevfik (Tokat) seçilmişlerdir. 
ışığa koşmak istersin ... Bu par- guyu ka!binde taşıdığını, her ferdinin vatan için Seçim sonucunda aşbaşkanlardan Nuri Cön-
lak nokta çözülmez. tutuşan gözlerinde okumaktayım . Havacıla•ımız ker demiştir ki: 

Hepsi susuyor, Ayten anla- ordu ve donaumamız gibi vatanımızı koru- Asbaşkanlığa beni ve arkadaşlarımı seçtiği· 
tıyordu: mağa and içmiş kahramanlardır. (Alkışlar) nizden dolavı en samimiğ teşekkürlerimizi hu-

- Fırbna, karla çarpışır, Büyük millet bu soyad evlatlariyle kendini zurunuzda sunarım. Bu seçimde bize gösterdi-
kaJın sis tabakalarını parçala- mutlu sayabilir. (alkış'ar) ğiniz tovercühe layık olduğumu:ıu ödevlerimizi 
mak için çırpınır. Kab alçalır, KAMUTAY lLHAM VE KUDRET yaparken, iş üzerinde göstermeğe çalışacağız. 
kih yükselirsin ... Ve ışıklı nokta KA YNAGIDIR Nuri Cönkerin alkışlarla karşılaı:ıan bu diye-
yerini değiştirmez.. Yıldızların Sevgili arkadaşlarım; vinden sonra kamutay gündeminde başka bir-
küçük feneri içini tatlı tatlı " işlerimiz çoktur, geniştir, önemlidir. Fakat şey olmadığından toplantıya son verılmiştir. 
gıcıklar: Ah ona erişsem!.. başarılacağına sarsılmaz güvenim vardır. (Alkış- Kamutı:ly çarşamba günü toplanacakbr. 

Heyhat!. Bu erişilmez hayal 'W • • • • • 

de bir anda kayboluverir. B ç lda . . b. so·. I . 
?ac:~k·~:~;n~u~~,.~~=~ın;it:::~ ay a rısın ır y evı 
gözler kararır, makineye bır 

~:t~11B~.~1;.:::n:::·::;l~:~~:;: "Kral halkın kalbinden fışkırmış 
:::n °;::~.~·;~~· ö~~n.::: ::;~ Olan .ulusal kurulu dag"" ıtamıyacak,, 
pışmak savaşıdır. işte ben nice 
bin heyecanla sarsıldığım anları lstanbul, 1 (Özel) - Eski Yunan başbakan ve halk p~rtısi başkanı B. Çaldaris bugün Atinada 
~irbirini tutmıyan notlarla gös- Sintagma meydanında çok önemli bir söylev vermiştir. B. Çaldaris ilk önce Yunaoistana dönecek 
termek istedim. Onlar bu da- olan kralın ödevi, partilerin üstünde bitaraf bir nazımlık olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"Süel kuvvetler, kralın şahsiyetinde orduyt1 parti menfaatleri için kullandırmıyacak olan bi şef 
kikaların dili, bütün gezimizin bulacaklardır. 
bir filmidir Şenii... O, şimdi Fakat söylevin on çok dikkata çarpan tarafı kralın "halkın kalbinden fışkırmış olan ulusal 
gülerek sustu., kurulu,, dağıtamıyacağı hakkındaki sözlerdir. B. Çaldaris siyasal duruma elverişli bir hal çaresi 

bulmak için kralın yetkili biricik şahsiyet olduğunu söylemiştir. 

C7.7.L,,Y/ L/,/'1,.':7.J>LJ:Y."""' /.../:/.,~ 

Atatürk 
Tebriklere teş~k

kür ediyor 
Ankara, 31 (A.A)-Cumar 

başkanlığı genel sekreterl
ğinden: 

Cumuriyet bayramı d•la
:-.: yısile yurdun her tarafından 

ve dışardan kutlama yazıları 
ı-.; gönderenlere teşekkür •e 
~ kutlamalarını iletmeye Ata
~ türk Anadolu Ajansını ödn

lemiştir. 
C1'S~f7J7.///Z7/.7.Z7.//Zf/r~7.J 

C. H. P. 
• ••• • 

Kamutay grubu 
idare heyeti 

Ankara, 31 (A.A)-C. H. P. 
kamutay grubu idare Jaeyeti 
başkanlığından : 

C. H. P. Kamutay gnıbıa bu
güıı Ismet lnönünün başkanlı
ğında toplandı. Nizamnameye 
göre yenilenıoesi gerekea ~up 
başkanlıklarına ittifakla An
talya saylavı doktor Cemal 
Tunca ile Trabzon saylaft Ha· 
san Sakayı seçti. 

Bundan sonra Hasaa S.ka
nın başkanlığında grup idare 
heyeti seçimine geçerek •1a
ğıda isimleri yazılı i,,eleri 
ayırdı : 

Rasih Kaplan (Antalya) Aziz 
Akyürek (Erzurum) Abd&lbak 
Frat (Erzincan) Ali Kıllç(Gazi
antep) General Ihsan Sökmen 
(Gireson) Şükrü Gökberr (ls
tanbul) Hamdi Yalman (Ordu} 
Damar Arıçoğlu (Seylaa•\ Ra
sim Basara (Sivas) 

B. Benes 
içeride ve dışarıda ha· 
rış lehinde hul11Ddu 

Berlin 1 (Ö.R) - Ç.&oslo
vakya dış Bakanı B. Beaesin 
söylevi Alman çevreal«inde 
iyi karşılanmışbr. Almaa •zhk
lar~yle devlet arasındaki iicilere 
ait olan sözlerinde wı:l.şma 

erzusu görülmekte ve •eselenin 
hallini kolaylaştıracak aalliyet-
te telakki olunmaktadır. 

B. Benes içeride ve dafanda 
barış lehinde hulunm•şt.. 

"Korrir Politik gaıetM di
yor ki: 

Eğer bu inan bildiriğıi tatbik 
edilirse neticeleri a:ı .a.ııya

caktır. Bu karışık ulud• bir 
memleketin dış siyasaS11, bu 
ulusların menfeatlerini prpış
tırmazsa herbiri tarafından 

daha kolayca kabul edilebilir. 
Ulusları karışık olan bit dev· 
Jet arsıu'.usal siyasada •.:laştı

rıcı bir rol oynamak içia yet
kilidir. 

teıtıon TAYYARE s· i-eıeton 
a1s1 ınema :ı 3151 
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~5 iıiYAVRüien güiiı 
Aşk - ihtıras - cinayet - felaket - musibet ve nihayet saadet 

Baba şef katım, aile ucağınm iç yüzünü gösteren şaheser 
filim olup Jules Claretie,nin "Küçllk Jak,, isimli 

meşhur romanından muktebestir 
r/L7J.7.77.7L77////7Z/Z7Z/ZZ/7-777T./J 

·On iki casus yakalandı 
Adua muharebelerinde her iki taraf 

Binlerce ölü ve yaralı vermiştir 
Habeşler bir Italyan uçağını düşürdüklerini bildiriyorlar 

Finans layihaları 
Ankara 1 (Özel) -Komutaya 

verilen finans layihaları kısa 
zamanda komisyonlarda ince-
lenecek. Sonra genel heyette 
görüşülecektir. 

ltalyan tebliği 
Rom, 1 (Ö.R) - 34 numa· 

rah Italyan bildi riğidir: 
General De Bono telgrafla 

bildiriyor: Henüz ltalyan işgali 
altına girmiyen mıntakaların 
şef ve ileri gelenleri ltalyan 
süel makamlarına baş vurarak 
dehalet etmekte devam edi
yorlar. Bunlar nizam altına 
alınarak garbi Tigre bölges 'n
de baysallığı saa"lamaktadırlar, 

Oyn yatılar : Constant Remy - Lini Nora ve diğer 
yüksek Fransız san'atkarları 

C7.Y77///L//777'Z//Z7..7..7L7..7J 
Ayrıca : FOKS (Türkçe sözlü dünya haberleri) Miki 

••,,, tayyareci (karikatür komik) •••••• ~ ····················································•·••·······•••••••• 
eans saatleri : hergün 15-17-19-21.15 

Cumartesi günü 12.45 ve 15 seanslarında mekteplilere 
tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 11.30 ba9lar 

Fiyatlar 30 40 110 kuru,tur 

Adis - Ababa 1 ( A.A) - Cenub cephesi kumandant Ras Desta ayın 20 inci günü Dole 
yakınında bir ltalyan uçağının düşürüldüğünü söylem ştir. 

Harrar, 1 (A.A) - Ccsusluk yapmak üzere Gorahaiden gelen kabile reislerinden Ahmed Hası 
ve diğer 12 Somalili yakalanarak Adis Ababaya götürülmüşlerdir. 

Roma, 1 (A.A) - Resmiğ teblig: 
Henüz işgal edilmemiş olan bölgelerin şefleri ve eşrafı ltalyan süel memurlarına müracaatia 

devam etmektedirler.Somali cephesinde mühim bir keşif faaliyati kaydedilmektedir. Uçaklar dai
ma olduğu gibi büyük bir faaliyet göstermişlerdir. 

Adis Ababa 1 (A.A) - Adua etrafındaki muharebeler es~asmda ltalyauların muhabere hattın~ 
llç fırka gönderdikleri kaydediliyor. Bu mubarebel.e~deki. zayıat .hak~ı!ld~ -:vvelce ltalyaoların öl~ 
ve yarala olarak 12 000 ve Habeılerio de 17,000 kıtı zayıat verdıklerıoı bıldıren haberler buradakı 
salahiyettar çevenl~rde asılsız veçok milbalağab teJakki edilmekte . ve faka' her ikitarafın !1• 
zayiatının mOhim oldaj'u bildirilmektedir-

Somali cephesinde hiuedi
Jece derecede bir devriye fa· 
afiyeti vardır. Uçaklar ise her 
vakıtki gibi fealiyettedirler. 
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arşılıklı suçlamalara ma ·uıdurlar 
Fabyani'nin bir kon eransı 

Masonların şiddetle aleyhtan 
olan bazı kia:selcr, harbın en 
korkunç günlerinde bütün m~s· -

ı uliyetleri yüklenecek bir gü
ı nahkir aranırken gözlerini ma
•on localanna çevirdiler. Her 
ıeydco, gizli diplomasinin biobir 
entrika ile korkunç bir barba 
müncer olmasından onları suç
lamağa başladılu. Her iki ka
rargahta, Alman ve Frans12: 
mason düşmanlan paçalannı 

\ 

ııvayarak ittibamlarma kuvvet 
Terdiler. 

Meseli Bordo arşeveki And
riyö neşrettiği bir beyanname-
de diyor ki : " Harbi istiyen 
farmasonlardır. Sarajova sui 
kasb onların eliyle işlenmiştir. 
Almanya ile elele veren Far-

asonlar bu kan sellerini ya
ıf'attılar. Düşmanı mağlup et
memize engel olan, zaferleri
mizin meyvalanoı toplamaktan 
bizi alıkoyan da onlardır. ,, 

Öte yandan, Renin öbür kı
yılarından başka bir çan sesi 
geliyordu. Alman orduları ge· 
nel kurmay başkanı Feldma
reşal Ludendorf ta harbın 
patlak vermesinden doğan mes
uliyeti masonlara atfetmekte 
idi. Ludendorf bu ittihamını 
açıkça neşrettiğinden o zaman 
Prüsya localannın üstadı azamı 
olan Bohma, mumaileyh hak
kında bir iftira davası açarak 
kendisini beş yüz mark nakdi 
cezaya mahkum ettirmişti.Suç
lama burada kalmıyordu. Maks 
Dumik te harbın en mühim 
amillerinden olarak içtem an-
tanb ileri sürerek lngiltere ile 
Fransa arasında bu antanta 
Masonların kurduğanu ileri sü-

rüyordu. Başkaları Bolşevizmi 
masonların eseri sayıyor. Ras
putinio Almanyaya satılmış bir 
mason olduğunu iddia edi
yorlar. 

Suçlamalar arasında birbi
rine uymıyan birçok noktalar 
vardı. Mesela bazı tanınmış 
şahsiyetler de: "Münferid barış 
teşebbüslerıni suya düşüren 
farmasonlar olmuştur. Prens 
Siks dö Burbon kilisa ile bir
leşerek Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunu koruyacak şe
kilde bir münferid sulh zemini 
hazırlanırken mesonlar araya 
girdiler ve bunu suya düşür
düler. ,, Diyorlardı· 

IJAYAN 

Bu suçlamaların en fazla 
yaradıldığı memleket Fran
saydı. Orada deniyordu ki: 
"FranSJ.z masonlan ItaJyan ma
sonlarının tazyikine dayanamı
yarak Avustury ile münferid 
banş teşebbüsü aleyhinde ça
lışhlar. Önce Riboyu, sonra da 
bir Mason olan Leon Burjuva
nın işaretile onu istihlaf eden 
kabineleri kendi görüşlerine 
uyan bir siyasete sevkettiler,

11 

Bütün bu hikayeler VaJlery
Badot'un "Bir mason barışının 
hikayesi,, -adlı eserinde kayd 
edilmiştir. Robert Vallery-Ra
dot bu eserinde derki: "'Ver
say barış muahedesi Fraosanıo 
istediği şekilde olmamışsa buna 
kabahati Masonlar t:linde bulu
nan Uall-Streei'in tazyikine 
boyun eğmiş bulunan M. Vil
son dadır. 

Bundan anlaşılıyor ki Val
lerv - Radot bugün hükümle
riden bir çoğunu kaybetmiş 
olan Versay muahedesini çok 
daha ağır şartlarla dolu gör
mek istiyordu. 

MASONLARIN 
ROLLERiNE GEÇELiM 

Yedinci Edbard bir Mason 
değil miydi? 

Yunanistnnm balkan harbın
daki kralı Y orgi V all V ord 
Lodge adım taşıyan lngiliz lo
casına kayıtlı bulunmıyor mu? 

Paul Allard bu hususta yaz
dığı bir yazısında şunlan anlattı: 

'
1Paristeki Isviçre locasında 

M. Fabyani bir konferans ve
riyordu. Bir geveze dostum 
banada bu konferansı dinle-
mek fırsatını yarattı. Orada 
F obyaninin ağzından şunları 
duydum: "lsviçrede geniş 
münasebetlerim vardı. Fran-
sız elçisi Paonun ve Bren
deki Fransız ataşemilteri Pa
jooun yardimiy:e harb içinde 
bu münasebetlerimden isfifade 
etmeğe karar verdim. Ajanla
rımla biri kte Uşi ve Savva 
köylerinde yerleştim. Vazifem 
bana yeni bir iş daha tahmil 
ediyorda. Fransanm müdafaası 
~i~ayetsiz olduğunu görmekte 
ıdım. Almanların lsviçrede 6710 
ajanları varken Fransanm bir 
istihbar ajanı bile yoktu. Sı
nırlarımız açıktı. !kinci büro 
lsviçrede teşkilat yapmayı dü
şünmemişti. Bunları salahiyet
tarlara bildirdiğim için ikinci 
büro beni asla affetmedi. " 

- Sonu vat -

'I'ALYEN 
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" Evet, avukatları suya ata- yapıyorlar. Çabuk• b;;i~;;"';~· 
hm!,, eskilere koşunuz. Fakat bu gü-

- Yeter, Bidos çabuk ara- rültü ne oluyor? 
bayı koşsunlar. Lafreneli çağı· Pençereyi açtı. Bahçe üze-
rınız bana bir manto versinler. 
Frenci, kalan eşyayı kaldırınız. 

Ben arabada gıyınecegım. 

Haydi çabuk! Lüksenburg sa· 
rayına .. 

Barras banyosunda idi. 
- Ne güzel sürpriz! dedi. 

Günaydın güzel sabah perisi. 
- Bonapart bir kuvvet dar

besi hazırlıyor. Siz nasıl haber 
almadınız? Arkadaşlarınız rfe 

rinde Teşrinisani sisi vardı. 
Beş yüz asker sarayı sarmış
lardı. 

- Bonaparlın askerleri Lük
semburgu sardılar. 

Barras hiddetle: 
- Hilekar! dedi. Bizi al

dattı demek .. 
Sekreterini çağırdı: 
- Botte, gidip Tuileri de 

ne olduğunu görünüz. 
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•• u op andı e ecl.si 

Amer·kan kumpanyaları mübayaa 
emurlarını neden geri çektiler 

---~~~~--------.... ----------..;;;;;.----
Ş ar bay Behçet Uz suallere ayrı ayrı 

Tütün piyasasımn en hara
retli olması İcab eden bir za
manda Amerikan tütün kum· 
panyaları tütün nııntakalarından 
mübayaa memurlarını geri ça
ğırmışlardır. 

iki gündenberi ağızlarda 
dolaşan bu habere biz inan
mak istemiyorduk. Bunu bir 
tesadüf eseri olarak vaki 
olmuş hareketlerden sayıyorduk 
Dün alakadarlarla temas ettik, 
edindiğimiz malumat şudur: 

- Söke mıntakasında 95-105 
kuruşa kadar tütün mübayaatı 
yapan Amerikan kumpanyaları, 
bu ıpiyasada bazl kimselerin 
sun'i fiyatler empoz.e ettiklerini 
görmüşlerdir, Bu yüzden piyasa 
gayri tabii bir şekilde yüksel
meğe başlamıştır 

Köylüyü yanlış yola ve yan
lış düşüncelere sevkiçin empoze 
edilen bu fiatlar piyasada müs
bet deyi!, menfi bir tesir bı
rakmıştır. 

Amerikan kumpanyalarının 

•• •• •• oycu u 

mütalaalarına göre bu yıl Ege 
mıntakasınm tütün rekoltesi 
ve tütün durumu çok müsaittir. 
Pıyasa g'!çen senenin yüzde10-
20fevkinde yürüyecektir.Ancak 
sun'i fiatler empoze ederek 
piyasayı bozmak fayda yerine 
zarar vermeğe müsteiddir. 

Amerikan kumpanyalarının 
piyasalardan mübayea me
murlanna çekmeleri, bu sun'i 
fiatle sahı yapılmasından ileri 
gelmiştir, deniliyor. 

Türkofis bu çok önemli işle 
yakından alakadar olmaktadır. 

Ôğrendijimize göre dün 
öğleden sonra yalnız Dikilinin 
Bademiye mıntakasında Os
tro Türk şirketi tarafından 
ufak bir parti tütün mübayea 
edilmiıtir. Diğer mıntakalarda 
muamele durmuı gibidir. 

Yunan adalan için tütün 
almak üzere Ku,adasına bazı 
tüccarlar gelmiştir. Kuşadası 

lütüncülerile temaslar yapıl

maktadır. 

areketleri 
Burnavada köy uhtarları Kamun
bayın başkan) ğında oplandılar 

Dü11kü llöy nıulılar/artnın loplalllısmda!l bir intiba 

Bornova kamunbaylığına atan 
rlığından beri Bornovanın ve 
köylerin sıhhatı, iktisadi duru-

mu etrafında geceli gündüzlü 
çalışmakta olan bay Şefik Erol 
dün köy muhtarlarını davet 

ederek bir toplanb ·yapmıştır. 

Tam üç saat süren bu top
lantıda köylerde, dirlik, düzen

lik bilhassa taramsel dirlik 
üzerinde ve köylünün refahı 
için salma yükünü azaltmak 

çareleri üzerinde uzun uzadıya 
görüşülmüştür. 

Bu yıl köylerde köy içlek 
varlığı. adına meyvelik ağaçlık 
yetiştirilmesi ve köy işyarları-

Bir hizmetçi: 
- Giremiyecek, dedi. Ge

neral Moro sarayı kuşatmak ve 
kimsenin girip çıkmasına mü
saade etmemek emrini almış- . 
tır. Direktörlerin güvenini ko
ruyorlarmış. 

- Direktörler nerede? 
Sieges ve Düko dairelerinde 

değillerdi. Mulen ve Go} e 
geldiler. 

-- Barras, aramızda ihanet 
var. Sieyes ve Diko Bonapart 
tarafına geçtiler.. Direktörlük
ten istifa ettiler. 

Barras Bonaparta karşı ateş 
püskürdü: 

- Şu küçük Korsikalıyı ben 
adam ettim. ltalyan ordusuna 
kumandan yaptım. Mısır sefe
rini himaye ettim.Bakınız şimdi 
eyiliklerime nasıl mukabele 
ediyor! Mısırdan kuru bir surat, 
bir Türk yataganı ve sahte bir 
tevazu ile buraya döndüğü za
man bunu tahmin etmeli idim. 
Geçen hafta burada benimle 
yemek viyordu. Orduya dön-

nın aylıklarının azaltılması ve 
köylüye bir az daha geniş ııe
fes aldırılnıa!ıı gibi önemli ka-
rarlar da verilmiş ve köylü
nün okumasu, ulus okurları 
köylünün sağlık durumunun 
iyiliğe doğru gidebilmesi için 
lazımgelen tedbirler alınmıştır. 

B. Şefik Erol Muhtarlara 
karşı : " ilk görüşmemiz bu 
toplantıda oldu. Bundan sonra 
köylere gelip gezeceğim. He
pinizle yurdun kökü olan köyü 
ve köylüyü yakından görecek 
Elbirli~iyle bu işin çekirdeğini 
kalkıodırmıya ça!ışacağız," de
miş ve toplantı nihayet bul
muştur. 

mesini ve orade yeni bir şan 
kazanmasını teklif ettim. Yor
gunluktan, sıhhatının sarsıldı
ğından insanlara ve işlere karşı 
nefretinden bahsetti bana hi
lekar! 

- Bonos, bizi dinleyiniz. 
Demek her şey bitmemiştir. 

- Hele buradaki boşluğa 
bir bakınız. Beni patroıı sayan 

kimseler nerede? Booaparho 
yamoa koşmuş olacaklar. Polis 
bakam yaptığım Fuşe nerede? 

Diş l.akanlığına geçirdiğim 
TalJeyrand nerede? 

- Fuşe suikastın iç yüzünü 
bilmiyordu. işi öğrenince par
maklıkların kapanmasını em:-

etti ve hemen Bonaparta sa

dakat bildirmeğe koştu. Polis 
bakanı sıfatilc hareket ederek 
bizden salahiyet almış gibi, 
Parisin on iki şar kurulunu 
azıl ve salahiyetlerini ilga etti. 
BunuD için vatanperverlerin 
toplanabilecekleri hiç bir nokta 

- Smrn Vat· -

Ve uzun boylu izahat veı:di 
- Baştarajı 2 ııd say/ada -

saya un çıkarırsa bu işin kö
künden halledileceği ve bu 
şekile fabrikamızın iki tarafı 
da çalıştırılırsa yalnız Izmitin 
değil bütün Ege mıotakası ih
tiyacatıoa cevab verebileceği 
gibi lstaobula dahi sevkiyat 
yapabilecektir. 

Vasıl olunan netice şudur: 
Ziraat bankası en iyi buğ

daylanoı vererek fabrikamızda 
öğüterek piyasaya çıkaracağız. 

Banka bizden teminat mek· 
tubu istiyor. Meclisiniz bu tah· 
kikat için salahiyet verirse bu 
işi derhal yapacağız. Ve tabii 
tüccar da bize ayak uydura· 
caktır. 

TELEEON iŞi 
Telefen şirkketi işi de muh

terem arkadaşlanmızın şikayeti 
üzerin~ nazan dikkatimi celbetti 
Ve bu defaki seyahatimde bay 
Ali Çetin Kaya ile temas et· 
tim ve kendilerinden yardım 

i~tedia;ı. Bunun da halledile· 
ceğini ümid eylerim. 

SiVRi SiNEK MESELESi 
Bay Mustafa Münir reise 

gösterilen itimadın isabetinden 
bahsederek: 

--- Celseyi kapamadan ev• 
vel ben de bir iki nok• 
taya işaret etmek istedim. 
Sivri sinek meselesi: .zmir 
gibi bir şehirde maalesef 
ötede beride sivrisinek vardır. 
Temenni ederim ki alakadar 
makamlar buna yardım kolunu 
uzatsın. 

Şehri ağaçlandırma işinden 
dolayı reisimizi takdir değil 

tebcil ederim. 
Yine şayanı teşekkürdür ki 

atlı tramvaylar da belediyemizin 
elile kaldırılmışbr. 

Temenni ediyorum ki sıra 
Karşıyaka tramvaylarına gelmiş 

olsun. 
Karşıyaka suyu da belediye

nin amme hizmetini en iyi yapan 
bir müessese olduğunu göster
miştir. Bu hadiseden dolayı da 
sevinç ve takdirlerimi izhar 
ederim. 

Arkadaşlar bütçe darlığı do· 
layısiyle ne kadar sıkınh çek
tiğimizi, ter döktüğümüzü ha
tırlarız. Birçok varidat menba
Jarımızın birden bire kapan
ması amme hizmetlerinin 
birden bire duracağı endişesini 
bizde çok haklı o!arak uyan
dırmıştı. iyi idare ile bu endi
şelerimiz şükranla kaydedilebi
lioir ki tahakkuk etmedi, dedi. 
Ve sergi vesair işlerde hüku
metin yardımına teşekkür etti. 

Bay Münir i"stikraz işine de 
temas ederek bu işlere de 
Devletin kudretli elinin yardı
mını şükranla bahsetti ve şehir 
meclisinin bu yardımdan dolayı 
hükümete teşekkürlerini izhar 
etmesini istedi. 

Ve raporu tassvibe arzetti 
ve dedi ki: 

- Raporu tasvlblnlz 
demek belediye reisine 
itimadımız demektir. 

E ler kaldırıldı ve rapor itti
fakla kabul edildi. 

lzmir şehrine büyük yardım 
>gösteren Başbakan ile iç Ba
kanına meclisin teşekkürünün 

izharına daimi encümeni me• 
mur etmeyi teklif etti. Bu da 
müttefikan kabul edildi. Ve 
celse beş dakika tadil edildi. 

lki11ci celse açılınca Bay Dr. 
Behcet Uz hakkında gösteri
len it' mada teşekkür ederek 
itimadınıza layık olmağa daima 
çalışacağım, dedi ve gelen ev
rakın okunmasına başlandı. 

iKiNCi CELSEDE 
Ziraat bankasından buğday 

alınarak belediye un fabrika
sında öğ'üdülerek halka ucus 

olarak satılması için icabedeo 
salahiyet ve para istiyeo riya: 
set teklifi ittifakla kabul edildı. 

ŞEHİR GAZiNOSU 
Şehir gazinosunda yapılnıak 

istenilen tadilat için olan tek: 
lifte okundu. Başkan şehir gaıı 
nosunda panayır ve saire dola
yısiyle yapılması zaruri değişik
likleri ve ihtiyaçtan iyıab 
etti ve lzm!r şehrinin bütçesin· 
den bu iş için 45 bin liraY' 
ayırması imkansız olduğunu "e 
bunun ancak bazı komqine· 
zanla mümkün olacağını sÖY"' 
ledi, ve daimi encümene bunu• 
için salahiyet verilmesini tek"' 
lif etti. 

ÇOCUK BAGÇESI. 
Azadan birinin buradakı 

çocuk bağçesioin ne olacağı~• 
söyledi, başkan oyuncak yerı
nin Gazi mektebi yanına kal
dmlacağı cevabını verdi. 

Azadan bay Sadi 45bin liraya 
yapılacak olan bu binaya tS 
bin lira kadar da mobile laıılJI 
olduğunu söyledi. 
Başkan bunun mütecire bı

rakılacağını beyan etti. Ve 
gazino ile otelin yapılma!$1 t~~ 
lifi esas itibarile kabul edıl 
ve işin mevzuat kanuniye da: 
bilinde yapılması suretile daill1~ 
encümene salahiyet veriJıııesı 
de· ittifakla kabul edildi. llll 

ENCÜMENLERiN SEÇlı': 
Bundan sonra encümenlerın 

seçilmesine geçildi. Bütçe e~· 
cümenine Muıstafa Münir, Bacı 
Hakkı, 1 Reşad, Suad, Hasan• 
Hüsnü Tonak, Sadi, Muzaffer, 

eczacı Faik. 
Hesap kat'i encümeoirıei 

Reşat, lsmail Hakkı, Hakkı 
Balcı, Hüsnü Tutak, Hasa"• 
eczacı Faik, Sıtkı ve Sabrİ··NI 

NiZAM ENCOME fıı 
Nizam encümenine; Mustııb· 

Münür, Ahmet Şükrü, Me l 
met Cemil, Muzaffer, Ah~et 
Sarıyürük. Sıhhiye encümeıt•P 
doktor Ramih, Mitat, Ha;~ 
Kemal. Sami Salih, Sueda, s 
man Behçet, Ali Halim.. N~ 

T ARiFE ENCÜMENi I 
Tarife encümenine; l{eaJJ't 

Talat, Sabire Yun us, MehOl.~ 
Ruşen, Sabri, Galip, Ali, Rasıt 
baylar.Daimi encümen de ReŞ~; 
Muzaffer ve eczacı Faik baY :e 
seçilmişlerdir. Hüsnü Tutak .. 

J(arŞ' on arkadaşı tarafından da 
yakanın ihtiyaçları hakkın ye 
verilen bir takrir de ruznaıııe :ı no .. 
alındı ve başkan Pazar g 1 
Moskovaya tetkik seyahat~ .. 
gideceğinden meclise veda e ,. 
rek başka görüşecek iş kalOl ııt 
dıgıv için Pazartesi günü 51 

.-P. 
.. ıe•-

16,30 da toplanılmak \l 

tatil etti. -·-
Burno a 

Uray kurumu 
Toplandı 

0
a11 

Burnova Uray kurnırıu J{ş"' 
gece asşarbay bay Cenıa~ pdı.t 
vukçu oğlunun başkanlıf o>' 
toplandı. Urayıo yıllık çakış bol 
raporu okundu. Ra.por k~Jetl 
edildikten sonra reı~ "\iJlil'" 
ve katipler seçildi.Reıs ve bçet 
lerine fabrikator bay ~~plil<"' 
Moro ve Said Zihna, ka 6teıtl 
fere Hüsnü Ataca ve 

Atay. seçildiler. .. . lerine 
Daımi encümen uyehk pe· 

Cemal Kavukçuoğlu, Eteın1.ı.Je' . "ye I" 
kin, hesap encümenı M stııfıJı 
rine Ethem Atay,uncu . u 
Said Zibna seçilmişlerdır;. ~ 

Sağlık direkto:e1 .. 

Sağlık direktörü doktor oldıJ" 
det Saracoğlu rahatsıı cıı>' 
v d d.. "f s'ı b97 
gun an un vazı e 
~elememi tir. 



a Te rını a ı 19~ 

• ngil e e e 
.............. 1112:..-:llil:ili~~~~~~~z;m~ 

. Çok büyük şi • yor 
cevap veriyorlar işçi partisi diktatörlük ithamlcırma 

''Dünya bugünkü lngiliz siyasasının ifası kadar 
diyorlar Müthiş bir iflas tanımamıştır,, 

'ı londra 1 ( Ö. R) - Seç.im bir yığın sosyalist Lord tayin 
~ litadelesi çok büyük şiddet- etmek suretile bu kamarayı hü-
\aıl de~am ediyor. Çarpışma kümsüz bırakacaklarını söylemiş 
' konservator ve sosyalist tir. Lord Halifaks sosyalist erin 
~ ıetıeri arasında olmakta- 'ıükümet başına geçmelerinin 
&eu lord şansülye, dün akşam misli görülmemiş finansal fela 
.... 0nda bir söylev vererek 
"llSy ı· ket olacağını da ilave etmiştir. 
~ a ıst partisinin siyasasına 

tuın etmiş ve demiştir ki : işçi kabinesinde eski iç ba-
lll~ Eğer işçi Partisi bükü- kanı olan B. Clynes ise bu 
t=ı:' gelecek olursa onun prog- tenkitlere cevap veren bir 
~llın tatbiki bir ihtilalden sövlev vermiştir. Bu söy-
tİli &lı, olacakbr. Sosyalist par- lev radyo ile verilmiş ve 
~ kanunlann parlamentodan B. Clynes bütün lngiliz ulusuna 
hlr ası usulünü bırakarak bu- hitab ederek hükumetin yeni-
Cik~klarla i' göımeğe kalkışa- den silahlanma siyasasma hü-
t.tbt: Sosyalist programının cum etmiştir. Sosyalist şefi bu 
~k kı o kadar çok paraya siyasanın Avrupa kıtası içinde 
~ an bir işdir ki bu paralan silablanmak istiyen hükfımet-
tlecak kiğıd basmak suretiyle lere yeni vesileler vereceğini 
st~çireceklerdir. söyliyerek demiştir ki: 

•hı bakam F ord Halifaks Cenevre de silahsızlanma için 
~t 1 görüşleri müdafaa etmiş yapılan görüşmeler imkansız 
olıır~osyalistler zafer kazanacak kalmışsa bunun mes'uliyeti In-
011 ilrsa Lordlar kamarasını giliz hükumetine düşer. Dün-

ildan kaldırrcaklarmı yeya yada şimdiye kadar bu bükü-

------------~ ..... .... 
Ce vre 

met siyasa•nnın iflası kadar müt
h~ bir iflüs hiç görülmemiştir. • 
Silahsızlanma için küçük ted
bir almak lazım ge ldiği zaman, 
Baldvin kabinesi yeniden silah
lanma işin i ortaya çıkarmıştır. 

Uluslar Sosyetesinin faaliye
tine gelince, bu faaliyet Bald
vin hükumetinin gayretlerinden 
ileri gelmiş olmaktan uzaktır. 
Bilakis lngiliz hükfımetine rağ

men gerçek olmuştur. Muhafa
zakar partin n siyasasını de
ğiştirmesine sebab olan sulh 
plebistidir. Halbuki sosyalist 
partisi her vakit hem iç hem 
dış siyasada pı ensiplerine sa
dık kalmıştır. 

B. Clynes işçi partisinin dik
tatörlük kurmak istediği iddi
alarım reddetmiş ve sosyalist 
hükumetlerin her ıslahat teşeb
büslerine daima engel olmuş 

olan lordlar kamarasmı ş\d
detle tenkit etmiştir. 

lta)ya-Habeşanlaş az ığı ın z aş a 
Yolu ile halline ça şılıyor 

~~nevre, 1 (Ö.R)- Sir Sa- ı Sir Samuel Hoare yahut B. memnuniyet verici olduğunu 
bı,.tk lioare ve bay Laval iJe Laval Fransa ve logiltere ara- söylemiştir. Tanzim komitesin-
d'I b tc Belçika başbakan ve şında ltalyan - Habeş ihtilafı- den yarın berkitelerin tatbiki 
~ akanı bay Van ZeJand da nın barış yolile halli imkanım için mümkün olduğu kadar 
Üip~abe.h Cenevreye gelmişti-. bulmak üzere yapılan müzake- yakın bir tarih tesbit etmesi 
1 10llıas' l · d ·· l hakk d k · .. ·· d · k · tııd·... ı çevren erın e soy- re er m a omıte onun e ısteneca tir. 
kıt111

1gı~e göre Belçika başba- diyevde bulunacak ve devam Uzlaşma esası için yapılan 
llıtkı bızzat Cenevreye gel- etmekte olan bu konuşma- teşebbüslerden bir sol üc çı· 
~oa e bay Laval ve sir Samuel lann şimdiye kadar kat'i karsa Cenevreye bildirilecektir. 
'osttte gibi o da uluslar bir netice vermediğini bil- Cenevre ı (Ö R) _ Sir Sa-

ı ete · k ' · otan sınce hazırlanmakta direce lerdir. Bu izahate muel Hoare ve B. Laval bugün 
... ledbı· ı · - · · - - · d' k d ht lif "'tk . r erın onemını gos· gore şım ıye a ar mu e öğleden sonta da görüşmüşler-

ıstern · r tekliflerle karşılaşılmışbr. 16 
Cenev ışı ır(O·.. R' C Agu-stos tarihinde ve Paristeki dir. ltalyan delegesi B. Aloisi-

ttv re, . ' - enevre . b k 1 . b ki • 
l'enlari · b- .. d.kk . b üç tarafh konferansın yaptığı nın u a şam ge mesı e enı-

b h nın utun ı ah u B L l 1 .. ·· k ~ il B L I .1 s· s 1 tekliflerle beşler komitesinin yor. • ava onuna goruşece • 
Oqre • avBa Eıde ır amue sonraki teklifleri . ve Belçika başbakanı B. Ze-

ve en arasında t'.t saat b' · k _ .. ingiltere ve Fran a lıüku- landla da buluşacaktır. 
ijftkı ır çeyre suren go- b C Ö 

it eler ü . .1 . 'ti metlerinin bütün isteği ir an- enevre 1 ( . R) - Tan-
~~;1Yan • Hazberıne l çevn mi ~ş r. !aşma formülü bulmak için ne zim komitesi berkitelerin tari-
<.ıa eş an aşmaz ıgınm k h · 

t Ş0:ıa yol 1 Jı ır . k. 
1 

lazımsa yapma · tır. bay Lav al ini yarm ( bu ~abah ) tesbıt 
t ko · uya a 1 ım an görüşme!eri bu amaca u'aştır- eC:e ~egtir. 

tillde llııtelerin çalışması üze-
ıı~ Yapılan görü meler Fran. mak için sarf ettiği çalışmayı Müzakerelerin durumu ne 
. "'e L .

1
. azaltmıyacaktır. olursa olsun, Sir Samuel Hoar 

~'lld.,. 41lgı ız delegeleri üze- Ö 
b " k Cenevre,1 ( .R ) - lngiliz seçim mücadelesine devam et-
ır:.ı arşılıkh iyi bir tesir 

'<it... delegasyonu adına söz söyle- mek üzere yarın akşam her 
b. "'1Ştır. 

1 (lır ta meğe yetkili bir kimse busa- halde Londraya hareket ede-
bı!r raftan tanzim ve bir-
L ""' b:ı k bah Sir Samucl Hoare ile B. cektir. B. Laval o yarın akşam, 
Qtt()l't e .onıitesini l.iran evvel ~ el Laval arnsında yapılan görüş- olamazsa pazar sabahı Parise 
~~ti crın tatbik tarihini ka-bt menin her iki taraf için çok döneceğini ummaktadır. 
~'!ı_ " ırılına - . d - .. Til'QlU • _ sı uzerın e goru- •••••••••• ••••••••• •••••• •• ••• •••••••••• •••• •••••. • • •••, ••••••••••••••••••• , ••• •• •••• •• 
b~tış şİ dıger taraftan ihtilafın B • ı • 
n~c/' bir şekilde halli imkanı er ı s ar sosye esı-
t' •tıde f'k 

::~~· t •• ~.i·~:.~:·tiv:d~~:~ ne cevap ermiyecektir 
bik sabah komiteden tat-
t~ek tarihinin tesbitioi is- Berlin, 1 (Ö.R) - Italyaya karşı bergiteler meselesi Cenevre 
bık hususuunde muta- gibi Berlin çevrenlerini de işgal etmektedir. AJmanya Uluslar 
ittin t kalnıışlardır. Bergite- sosyetesi memur~ndomuna ne cevap verecektir? Siyasal çevren-
~kk atbikine hazır olduktan )erine göre Almanya cevap vermeğe karar vermiş değildir ve 
~ ltıda d 1 verse bile kat'i bir cevap olmıyacaktır. Henüz bir karar veril-
~\'ablar işe ev e~llerd~~ . gelen memiştir ve aceleye lüzum görülmemektedir. Siyasal çevrerler 
b t sa ı geçı mesı ıçın ye- Uluslar sosyete i muhtırasının Almanyanın mutlak cevap verme-
itıih tılı tııaktadır Tatbik tari-b .. S S sini istiyecek şekilde yazılmadığını ve sadece, lüzum görüyorsa, 
b~l editcc ~?teşrin olarak ka- bergiteler hakkında Almanyanın durumunu bildirmeğe çağırdığını 
. &~flnı egı sanılıyor. Birçok hatırlatıyorlar. 
1'lit~klet~e~ bergite tedbirlerine Amerikanın cevap vermiş olması Almanya üzerinde etkili 
d~tdikJ er~nı bildirmek için gön- olmıyacaktır. Bahusus ki Londra ve Paristcn gelen haberler 
la\'Siy erı notalarda bu tarihi daha ziyada akımsar (nikbin) olup barış yolile bir anlaşmaya 
l}i .. e etmişlerdir varmak ihtimalınden bahsedilmektedir. Hal böyle iken Almanyanın 

lh!t t f ' 1~bak ara tan lngiliz ve Fran- hemen cevab vererek, şu veya bu şekilde anJa~malan ihtimali 
"ılc:t1R arıları arasında kararlaştı- olan karşıhkh taraflardan birini veya diğerin! _ hoşnutsuzl~ğa 

ttıa göre yarın (buS?ün) düşürmek tehlikesini S?ÖZe !11dırmasına sebep gorulmemektedır. 

D. yollar 
••••• 

Genel direktörü istifa etti 
Ankara, 1 lÔzel) - Demir

yo!ları !:!end direktörü Ibrahim 
Baybura bugün idari se'bepler

den dolayi istifasını vermiştir. 

istifa bakanlıkça kabul edil
miştir. Yardirektör Muhsin ge· 

nel direktörlüğe vekalet ede
cektir. 

.s 
Paris, 1 (Ö.R) - Dün Cenevrede arsıulusal faaliyet yeniden 

başlamıştır. Bütün delgasyonlar henüz gelmediği için ilk gün 
pek hararetli olmamıştır. Bugün bütün delegeler Cenevre de top
lanmış olduğu için uzlaşma teşebbüsleri tam gayretle başlamıştır. 

Cenevre, 1 (Ö.R) - 18 ler komisyonu toplanarak silah am
bargosu ve diğer bergiteler hakkmda Jazlmgelen hazırlıklar için 
üç askomite teşkil etmiştir . 

Portekiz dışbakanı B. dö Vaskonsellas başkanlığında tanzim 
ve birleştirme komitesi hiıkiimetlerden gelen cevablar hakkında 
18 ler komisyonunun raporunu almıştır. Bu rapora göre, u!uslar 
sosyetesi üyesi olan devletlerden 49 u 1 numaralı silah ambar
gosu teklifini kabul etmişlerdir. Diğer taraftan Amerikada ltal
ya ve Habeşistana silah ve savaş gerçei gönderilmesini yasak 
etmiştir. 

42 devlet 2 numaralı finansal bergite tekliflerini kabul etmiş
lerdir. Ekonomik bergitelere aid 3 - 4 numaralı "tekliflere 46 
devlet iştirak etmişlerdir. ======================= ========================== 

Tenk0 t er e ve iyorlar 
nS?iliz dışba anlığ nın şimdiki arsı
ulusal gör·· ş elerdeki durunıu .•. 

Paris, 1 (Ö.R)- lngiltere dış 
bakanlığınm şimdiki çQk nazik 
arsıulusal görüşmelerdeki du
rumu hakkında yetkili kaynak
tan şu izahat veriliyor : 

lngiliz bakanlan tarafından 
yapılan genel inancelerin iki 
iyi sonucu olmuştur. Bir taraf
tan yanlış baZl tefsirlere niha
yet verilmiş, diğer taraftan ln
gilterenin biç bir suretle harbı 
aklına getirmediği bakanlar 
tarafından her vesile ile söy
lenmiştir. 

Hatta bay Baldvin : "Harp 
lngilterenin düşündüğü en 
son şeydir ,, demiştir. Bütün 
bakanların sözlerinde ayni te
minat vardır. lngiltere uluslar 
sosyetesini kurmak işin hiç bir 
suretle lmperatorluk ilgilerin
den ilham almış değildir. Eğer 
legiltere Mısır Sudanının gü
venini ve anayurd ile uzak şark 
Süveyiş kanalı ve kızıl deniz 
arasında münakalelerin güve
nini kurmak maksadiyle hare
ket etseydi, Habeşistanı iki 
veya daha fazla parçaya böl
mek için ltalya ile aniaşarak 
bunu temin edebilirdi. 

Hükümet nluslar sosyetesi 
siyasasını kendini düşünerek 
tatbika yanaşmış değildır. 
Gerçi seçim mücadelesi içinde 
muhalif partilerin hükumeti 
tenkid edecek nokta aramaları 
zaruri idi. Fakat bu tenkidler 
tatbik şekillerine, teferruata 
dokunmaktadır. 

Şunu habrlatmak gerektir ki 
daha ltalyan - Habeş anlaşmaz
lığı gelişmedın önce lngil
terede uluslar sosyetesi ve 
müşterek güven lehinde bir 
halk akını olmuşlvr. Kısmen 
Hitler tehlikesinden doğan bu 
akın 11 milyondan fazla lngi
liz seçmeninin Ul•ıslar Sosye
tesi ile finansal ve ekonomik 
birkiteler sistemine iştirakini 
ve büyük bir çoğunluğun da 
süel birkitelorden yana oldu
ğunu gösteren bir plebisit 
vasıtası ile kendini göster-

1 
miş idi. Bu plebisit şimdiki ı 
anlaşmazlıktan önce yapılmıştı. 
Yani hükumet açıkca ve 
şüpheye yer bırakmıyacak 
şekilde kendini gösteren ulus 
isteğine uymuştur. 

lngiliz: hükumeti, hareketinin 
yalnız bir lngiliz: teşebbüsü ol
madığını iki aydan beri li.er 
vesile ile göstermiştir. 

lngilterenin özel olarak 
yaptığı şey Uluslar Sos· 
yetesinin faaliyetini hara-
retlendirmek, anlaşma prensip
lerine ~öre uluslar sosyetesinin 
işleyebilmesi için teklif yap
mak ve amaçlarına uygun ka· 
rarlar vermesine yardım etmek
ten ibaret kalmıştır. Fakat ge
çen ay geçen ay Cenevrcde 
anlaşıldığı gibi, Baldvin, Hoare 
ve Edenin söylevlerinden 
sonra bir kat daha anlaşılmış
br ki lngilterenin ltalyan-Habeş 
anlaşmazlığını bir ltalyan
lngiliz anlaşmazlığı şeklinde 
genişletmeğe biç niyeti yoktur, 
Bunun için, dava arsıulusal 
hakka uygun olarak, Cenevre
dedir. lngiltere münferid bir 
devlet gibi davranmıyacak ve 
bütün müzakerelerde uluslar ' 
sosyetesinin hükümlerine saygı 
gösterecektir. 

Fakat bu hal. durumdaki 
akametin artmasına, bergite
lerin patta abloka noktasına 
kadar şiddetlendirilmesi lüzu
munun artmasına mani değil
dir. Ancak böyle bir abloka 
tatbiki için iki şart lazımır.Ev
vela uluslar sosyetesince buna 
karar verilmiş olması, sonra 
uluşlar sosyetesi üyesi elmıyan 
memleketlerin ve başta Ameri-
kanın buna iştiraki, ta ki bu 
tedbirden arsıulusal güçlükler 
çıkmasın. 

lngilterenin ulUslar sosyete
sine bu sıkı bağlılığın bir çok 
neticeleri tvardır. Evvela bergi
telerın tatbikinden önce veya 
tatbiği sırasında yeni diplomai 
görüşmeler olursa bunlar ulus
lar sosyetesi kadrosunun dısın
da olamaz. Yani bulunacak an 
laşma ilk önce uluslar sosyete 

si prensiplerine aykırı olamaz, 
Bunun için uluslar sosyetesi 
andlaşmasına uygun öyle bir 
bal sureti bulmalı ki hem İtal
ya ve hem Habeşistan tarafın
dan kabul edilebilsin •. 

Eğer, ya berkitelerin tehdidi 
karşısında İtalyanın iddialarını 
uluslar sosyetesine yaklaşbr· 
ması veya bergitelerin tatbi-
kindeki tesir karşısında İtal
yanların kabul edilemiyecek 
mahiyette iddialarını azaltma
lan suretiyle bir uzlaşma 
olabilirse her şekilde ulus
lar sosyetesi kendisi için 
öldürücü olabilecek bir buh
randan zaferle çıkmış olacakbr. 
O zaman lngiliz siyasası daimi 
olarak uluslar sosyetesi ile bir
leşecek ve yine o zaman müş
terek güvenliğe karşı tecer
rütcülerin lngilteredeki hare
keti ya kökünden kazınını~ 
veya azalmış olacaktır. Hü
lasa o zaman Avrupada 
realist ve yapıcı bir siyasa 
kendini gösterebilecektir. 

Sonuç ne olursa olsun ln
giltere silahların artımak is
temektedir. Eğer uluslar sos
yetesi ödevinde muvaffak ola
mıyacaksa bu silahlanma ken
diliğinden gerekecektir. Fakat 
uluslar sosyetesi ödevinde mu
vaffak olsa da ona tam kuv
veti vermek için yine bu si
lahlanmaya lüzum vardır. 
Yeni lngiliz kabinesinde 
büyük bakanlığa geçecek 
olan Bay Viniston Churchill'in 
Avam kamarasında alkışlar 
arasında söylendiği gibi. eğer 
uluslar sosyetesi bu imtihan
dan muvaffakiyetle çıkarsa 
buna lngiliz filosu çok yardım 
\; tmiş olacaktır. B. Baldvin bu· 
nu aha az itiraz uyandıraca~ 
bir şekilde ~5yle söylemiştir. 
UJusla~ . andlaşmasına karşı Ö· 
devJerını yepabılmek üzere In-
giltere kuvvetli silahlı olmah· 
dır. işte çimdiki lngiliz seçimin· 
deu çıkacrk iki açık nokta 
şunlardır: Uluslar sosyetesine 
bağlılık ve yeniden silahlanma. 

Tecim kontoratoları işi 
Cenevre, 1 (Ö.R) - Bugün 

Tuseu {bütün gazeteler) bay
ramı olmakla beraber Cenev
rede sosyal faaliyet çok geniş 
mikyasta devam etmiştır. Bü
yük faaliyet hafta sonuna ka
dar devam edecektir. 

Büyük devletler delegasyon
larının korağında diplomatik 
görüşmeler olmuştur. Öte taraf 
tan bergitelerin tarihini karar
laştırmak işine devam ediliyor. 

Bugün uluslar sosyetesi ku
rağına cevabl geçikmiş olan 
birçok devletlerin cevabı gel
miştir. Son istatistiklere göre 
bu cevablar şöyle tasnif edıle
bilir : 
1 Numarala ambargo teklifi 

lehinde 56 devletten 50si. 
Finansal bergiteler 

2 lehinde 49 

Ekonomik bergiteler 
3, 4 lehinde 48 

Karşılıklı yardım tek-
5 lifi lehinde 39 

Devletlerin bu ittifaklı ce
vapları arasında ahengi bozan 
bir tek nota Bolivya ile ara
sındaki ihtilaf meselesinden 
dolayı uluslar sosyetesinden 
çekileceğini evvelden haber 
veren ve bunun için uluslar 
sosyetesinin teklifleri hakkında 
şimdi bir karar almağı isteniJ-
meğe değer bulmıyan Paraguay 
hükumetinin cevabıdır . 

Sabah askomiteler bergitele
rin tatbiki ile ilgili öncelik bazı 
mesele!eri görüşmüşlerdir. Bun
ların arasında 18 ler komisyo
nunda en ziyade uğraştıran iki 
mesele vardır: 

ltalya ile tatbik ınevkiinde 
olan karşılıklı tamam veya 

kısmiğ olarak ödenmmiş te
cim kontratoları bunların 
birincisidir. Dün ve bu sabah 
birçok devletler ve bun1ann 
başında Türkiye, Hollanda, 
Norveç ve lsviçre, ltalya ile 
aralarında klering anlaşması 
olduğunu ileri sürerek ltalya
dan kendi lehlerinde o)an seld 
(bakiye) nisbetinde idbalat 
yapmakta serbest kalma-
larını istemişlerdir. Bu ve buna 
benzer diğer bazı meseleleri 
as komite tetkik edecektir. 
Bununla beraber bu noktaların 
bergitelerin tatbikini bozacak 
gibi olmadığı bildirilmektedir. 
Ancak tatbik tarihinin yarın
dan önce kararlaştırılması için 
askomitelerin tanzim ve birleş
tirme komisyonu çalışmalarına 

devam etmektedirler. 
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e 
a 

aveme e 
ita yanları bekliye • 

ı 

gade e 1 alyaJl 
Jer çokt r 1 ordusuna taarruz etmesi bekleniyor 

Roma, 28 ( P. J) - iki cep
hede faaliyette bulunan ltalyan 
kıtalarının hedefleri Eritre ve 
Somalideki orduların birleşme
lerini temindir. Tigre bölgesin
de, cephenin merke-
zinde yer almış bu-
lunan general Pirzio 
Biroli kolordusuna 
mensub olan Dia- ' 
mante kara gömlek
liler fırkası ltalyan 
hattını general Ma
ravigno ve general 
Santini kolordularının 
tuttukları hatta uy
gun bir surette dü-
zeltmek maksadıyle 
bir ileri hareketinde 
bulunmuştur. 

TAMBİEN 
BÖLGESİNDE 

Aduayı Makalle-
den ayıran Tambi-

nun çok geniş bir yardımını 

zarnri kılmaktadır. Şurası mu
hakkaktır ki ItaJyanlar Makal
leye kadar ciddiğ bir muka
vemete rastgelmeseler bile ce-

İtalyan tallklatı 

iledir. İtalyanlar aynı zamanda 
Musaali kayalıklarına tamamen 
hakim olmak suretiyle Habeş
lerin Assaba karşı bir hare
kette bulunmaları ihtimalini 

ortadan kaldırmak is-
t . ' ıyorıar. 

OGADEN 
CEPHESiNDE 

Somali İtalyan ku-
~ mnndanhğmPı Oga-

den cephes~ndeki ha
reket'erinde bGt .. n ü

m:d1eri haltın teır.a

yüU.tınn bağurnmış gi
bidir. ItaJyan!ar bu
rada bir kaç önemli · 
sevkülceyş mevkii ele 
geç;rdikten sonra Oga 
den halkının kendile-

... rinden yann çevrife
ceklerini umuyorlar. 

T AKAZZEDEKİ T AHŞıDA T 
Diamante gurubu, açık bu

lunan l talyan so1 cemıhının em
niyetini korumak için ilerler- 1 

ken Habeş'cr Takaıze nehri 
boyunca büyük kuvvet'er yığ· 
mış bulunuyorlar. Bu nehir çok 
büyük ehemm·yeti haiıd\r. Bu 
tabşidattan anlaşılıyor ki Ha
beşler Gevayı geçmek için do
ğuya doğru bir hareket yapa
caklardır. 

iT AL YAN CEPHESiNi SAR
SABiLECEK BiR NOKTA 

Diğer taraftan bu bölgedel<i 
Adi Nefak mevkii Samavata
dan bin metre daha alçak hir 

nupta Dessiyeye doğru giden 
Ogadeııde papaslar yerlileri yurd müda/aasma teşvik edfroılar 

on bölgesinde, ltalyan'la
nn başlıca hedefleri Tigre
nin en arızalı bir mıntakasıdır. 
Gerçe Habeşler hakikiğ bir 
müdafaa hattına malik değilse
ler de dağların tepelerini ve 
geçidleri çok sağlam bir su
rette tutmaktadırler. Uçaklar 
bu kartal yuvalarını tahrib için 
günlerdenberi bombalar yağdı
rıyorlar. İlk hatta getirilen 
ağır topçular da devam ede
cek olan ileri hareketinin ma
ruz bulunduğu tehlikeleri azalt
mak vazifesile faaliyete geçe
ceklerdir. Susturulması gere-
ken bütün tepeler Adigrat
tan ve Adua'dan Makalleye 

giden üç yola hakimdirler. Bu 
üç yol ki ltalyan askerleri ora
dan geçmek zorağındadırlar. 
Bu da Italyan hücum kolları 
korkunç bir zayiattan korumak 
için uçakların ve ağır topçu-

mevzi olmasına rağmen Raio
yola kesin bir surette hakim 

daki ltalyan cephesini iıaç 
bulunan ve Habeşlerin en kuv- edebilecek, hatta sarsacak bir 
vetli mevzilerinden biri sayılan 

mevzi olabilir. Bundan ötürü 3400 metre yüksekliğindeki 
lta lyao kuvv~tleri Feres May 

Amba Alagi tepelerindeki mev-
nehri boyunca Samayata ve 

kilerle karşılaşacaklardtr. 
DANAKIL CEPHESiNDE Ambaoger arasında yirmi kilo-

Ôte yandan Italyanları teb- metrelik bir sahada harekette 
dit eden tehlikelerden biri de bulunmuşlardır. Burada, Şiare, 
Danakil çölünden gelmektedir. Zugu, Gazenşeladan geçen ve 
Bundan ötürüdür ki Italyan Aduadan Makalleye kuş uçuşu 
başkumandanlığı Danakil cihe- ile 80 kilometrelik bir pist 

tinden kendilerini gafil avlıya- va~~·RAHAY CEPHESiNDE 
bilecek baskınlarla karşılaşma- Italyan kvvvetlerinin bir da-
mak için bu bölgedeki tehlike- kika önce e!e geçirmek iste-
leri ortadan kaldırmağa çalışı- dikleri Gorahayi kalesinin ko-
yorlar. Birçok ltalyan bombar mutam Afte Volde yeni yardım 
dıman filolarının bu koskoca kuvvetleri almıştır. Burada 
çölde biricik vaha olan Aussa adım adım müdafaada bulun-
üzerinde dolaşarak burada sul- mayı temin edecek tarzda si-
tan Yayonun kumandasındaki perler kazılmı ştır. ltalyan uçak-
kuvvetler üzerine bombalar ları sık sık Gorahayi üzerinde 
yağdırmaJarı hep bu düşünce uçuşlar yapmaktadırlar. ·===================== 

nehr· yunca ... 
ita yanlar Habeş tec vüzünden endi
şe ettiklerinden tahkimat yapıyorlar 

Londra, 30 (A A) - Royter 
ajansı bildiriyor : 

Tigre bölgesinde ltalyan or
duları bugün yeni zaptedilmiş 
mevzilerde yerleşmişlerdir. Baş 
kumandan general dö Bononun 
genel karargahı şimdi cepheye 
yaklaşmış ve Habeşistan içinde 
bulunmaktadır. 

Habeşlerin büyük bir faali
yet gösterdikleri ve muhtemel 
bir Habeş taarruzuna karşı 
Setit nehri ve ayakları boyun
ca kuvvetli tahkimat yapmakta 
bulunan ltaJyan saj . kanadı 
üzerine önemli kuvvetler gön· 
derdikleri anlaşılmaktadır. 

Ogaden cephesinde general 

Graziabi kıtalarının küçük ha
beş müfrezelerinin mukaveme
tine maruz kaldıkları görül-
mektedir. ltalyan kıtaları şim· 
di Gorahinin yakınında bu· 
lunmaktadır. Bu yerin önem· 
Ji kuvvetler tarafından mü
dafaa edilmediği cihetle ya
kında clüşmesi beklenebilir. 

Royter ajansının Harrardaki 
aylarının bildiriğine ~öre, bu
rada Habeş ordusu Decasmet 
Andinin komutanlığı altında 

toplanmaktadır. 

Şimdiye kadar buraya 60 
bin kişi gelmiş olup, Hadam
dan hergün daha binlerce ki-

şının gelmesi beklenmektedir. 
Bundan başka Harar bölgesi 

kıtaalarla doludur. Fakat Ha
rardan bir kıta gelir gelmez 
başka bir kıt'a Cicikaya doğru 
hareket etmektedir. Harar ve 
Cicika, lngiliz Som alisinden gel
mekte olan silah ve mühimma
tın geçtiği yolJara hakim bulun-
makta ve aynı zamanda gü
neyden Cibuti demiryolunu ko
rumakta olduğundan bu iki 
yerin her ne bahasına olursa 
olsun müdafaası gerekmektedir. 

Şimdi Habeşistana büyük 
miktarda gelmekte olan harb 
gereçleri bu yollardan geç
mektedir. 

Musaali dağlarında 

Adis-Ababa, 31 (A. 
A) - B. Tecla Hava· 
riata dtmiştir ki: 

Habeşistan dünya ha· 
r tasından silinmek is
teniyor. Ülkemize yapı
lan silah ihracatına ko-



Lik maçlan başlıyor ··-·-·· 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Her hafta birinci takımlar 

Üçer maç yapacaklardır 
Yapılan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Fiat 

7 25 12 
8 25 16 
7 25 12 

Dün akpm mıntaka merke· 
ıinde lik maçlannın fikstü
rünü tanzim etmek içie fut
bol heyeti ile kulub murahhas
ları hep birlikte bir toplantı 
Yapmışlardır. Toplantıda lik 
•açlannın cumarteai günleri de 
Japılmasına imkin görülemedi-

1 
Türkıpor - Altınordu 
Göztepe - Şarkspor 
lzmirspor - Buca 

Çu. Alıcı 

1741 F Solari 
1469 S Süleymano 
600 K A Ka~m 
560 H Z Ahmet 
427 H Alanyalı 
350 M J Taranto 
310 Ş Riza Halef 
298 D Arditi iiuden iki yer;ne her pazar 

iç maç yavılm••na kerar ve
l'İİmiştir. 

Lik maçlanna 17 Teşrinisani 
Pazar gilaü başlanacaktır. Her 
~. Alaancak stadında saat 
10, 12 Ye 14 te olmak üzere 
lç birinci takım maçı yapıJa
cakbr. 

ikinci takımlar da aşağıda ya
lacajmız fikat:lr mucibince 
~c:akbr. Yalmz saatlan 
~ektir. Aacak saha mese· 
leai lıealiz lıalledilmediğinden 
'-tka bir p toplanılarak 
lon karar verilecektir. 

Hakemleri kulüpler anlaşarak 
tayin edeceklerdir. Anlqama
.. klan zaman geçen sene ol
... ğu gibi hakemi futbol heyeti 
tayin edecektir.Fikistür sudur: 
k.S.K - Bumova 
Altay - Buca 
lz-.inpor - Alfmordq 

Gümüş paralar 
Iatanbulda bastınlan 25 ve 

SO kuruşluk gümüt Cumuriyet 
Paralan dünden itibaren piya
llya çıkmııtır. Yeni paralar 
~zariftir. 

Krezüs 
Devrine ait paralan 

Nereden bulmuş 
Dün kuyumcular çarşısanda 

•&aratikadan bazı paralar sat
~kta olan Hakkı adında bir 
c..~yl& taharri memurlan tara
a?1dan yakalanmıştır. Ele geçi
~en paralar altındır ve Krezüs 
e•rine aittir. Bwıların Sart 
~belerinde hafriyat yaparak 
bı e recirildiği anlaş1lmışbr. Za-
8-ta bu İşe önemle el atmışbr. 

tkaca paralar ve kıymetli 
~~rler satılıp satılmadığı araş
"lllıyor. 

,!üçük u~berır: 
ı,11,en ayllklar 

~enel büdçeden maaı at.n 
:::~l~rJe belediye memurlan· 
İtli •kuıciteşrin ve birinciteıria 

Yen ayhkları dağıblmıştır. 

? Takas komisyonu 
ı. •kaı komisyonu dün top
ı.~•rak biriken işler etrafında 
....,_rlar vermiştir. 

llbaylık kurulu 
llbayhk idare kurulu dün 

;::bay Sedad Erimin l,aşkan
.... da bir toplantı yapmıştır. 

ld pollslar ıLbldaslna 
D çelenk 
~ Kızılay kurumu tara
ta telaicl polisler abidesine 

renle bir çelenk konulmuştur. 

Bir t~vzih 
~GazetenizİD 23/10/935 Nm
~da (Bazı kilçük Bankalar 
l'İlle ~~arının şikayetleri üze
IL.I &&llllr ve Alqehire milfet
:-t er g.. d 'im t.f.) Ş on. erı esi kararlaşmış· 
~d eldınde bir yaza çıklDJf 
latıe e. S.nkamaz Merkez ve şu
a._1 ~nde ıikiyeti mucib bir 
~alı ulunma~ığı. ve hissedarlar 
.._,dı .. "dan bır tıkiyet vaki ol
'-lıı1 g~ .. kve bu yazının Banka
.._, a a adar etmediği Banka-
~ ı ınÇ~rkazinden bildirilmekte
"-kk ıkan yazımn -Bankamız 
ter •nda tereddüt ve ittibahe 
h •ennemesi için keyfiyetin 
.. letenize M k . . . . • 
••çlı· er ezımızın ış an 
6'1

1 
ıle yazılmasını diler, Say-

rınıızı ıunanz. 
AKŞEHiR BANKASI 

IZMIR ŞUllŞI 

Buca - Şarkspor 
Burnova - Göztepe 
Altay - K.Ş.K 

lzmirspor - Türkspor 
Altınordu - Şarkspor 
Buca - K.S.K 

Buca - Altınordu 
Göztepe - Türkspor 
1zminpor - K.S.K 

Sumoya - Şarkspor 
Altay - Ttlrkspor 
K.S.K - Göztepe 

K.S.K - Şarkspor 
Altınordu - BurnoYa 
hmirspor - Altay 

lzmirapor - Şarkspor 
Bornova - Türkspor 
Altmordu - Altay 

Şarkspor - Türkspor 
lzmirspor - Bornova 
Altay - Göztepe 

Altay - Bumova 
Buca - Türkspor 
Altınordu - Göztepe 

Buca - Göztepe 
Şarkspor • Altay 
Altınordu • K.S.K 

Buca - Burnova 
K.S.K - Türkspor 
lzminpor - Göztepe 

işçiye ucuz yem~k 
Pamuk dokuma fabrikasında 

Kızılay cemiyeti tarafından 400 
ışçinin öğle yemekleri beş kuruı 
mukabilinde temin edilecektir. 
Ba fabrikada açılacak aı evinin 
hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bisiklet yarışları 
26 Ilkteşrinde Ankarada Ak· 

köprü ile Çiftlik arasında bir 
kilometre ürerinden yapılan 

bisiklet sür'at yarışında lzmit
ten Yunus birinci, lzmirden 
Altaylı Mustafa ikinci, lstan
buldan Abdullah üçüncü gel
mişlerdir. 

Ayın yirmi yedisinde 100 
kilometrelik mukavemet koşusu 
yapılmıştır, bu koşuya muka
vemet birincisi gelmediğinden 

lzmir işıirak etmemiştir. 
Ankarah Talat birinci, iz. 

mitten Orhan ikinci, Eskişe

hirden Halil üçüncü, Denizliden 
Demil'cili Halil dördüncü j{el
mişlerdir. 

Altın ordu 
Senelik kongresi 

toplanıror 

Altınordu kulübünün yıllık 
kongresi 9 ikinci teşrin cumar
tesi gecesi Altınordu kulübü 
binumda toplanacaktır . 

Bu yılki Albnordu kongresi 
çok önemlı bazı kararlar ver
mek üzere toplanacakbr. 

Bu yıl Türkiye ikinciliğini 

kazanan Altınordulular, futbol 
heyeti, merkez heyeti ve diğer 
heyetlerden aynlan değerli ida· 
recil~rile idare heyeti takviye 
edecektir. Altınordu kulübü
nün, genel sekreterliğe bağlı 

bir de propaganda ve neşri

yat şefliği ihdas edilecektir. 

1 

211 Kohen bi. 
182,5 Y 1 Tallt 
148 Koo ittihadı 
118 P Paci 

92 S Emin 
90 M Nuri M 
57 F Z Abdullah 
56 H Şeşbeş 
38 Sipahi bira. 
34 T Debas 
33 H Alyoti 
15 S Gomel 
13 Vitel 
13 Betikçi bi. 

6 J Kohen 
6861,5 Yekdn 

1 50 13 50 
7 9 50 
9 75 18 50 
8 25 9 25 
7 25 10 50 
7 50 9 50 
7 14 
8 75 9 25 
7 10 
7 75 12 
9 9 25 
7 75 10 50 
8 25 9 25 
9 9 
.9 7 62 
10 25 10 25 
7 25 13 50 
9 50 9 50 

10 50 10 50 
6 7j 6 75 

381425 dünkü sataş yekunu 
388286,5 umumi salış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
256 Muhtelif 7 75 14 7S 

Zahire 
1 Çu. Cinsi Fiat 
1200 buğday 7 50 8 

9 178 Fasulya 8 62 
100 Susam 14 25 14 75 
90 Akdarı 4 75 4 75 

4 87 
6 

1 Bakla 4 87 
14 Nohut 6 
52 K ceviz 15 16 
61 balye pamuk 42 
36 harar " 

42 

213 K Palamut 355 490 , ... illi 

Para Piyasası 
1-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
sterlin 616 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 07 
İtalyan lireti 1 O 07 
İsviçre Fran. 40 80 
Florin 85 26 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. Silini 23 50 

Satış 

50 70 
621 

8 30 
79 45 
21 50 
10 27 
41 
85 87 

5 27 
24 

Temize çıktılar 
Kuşadası - Söke yolunda bir 

çadın basmaktan suçlu Kadir 
usta oğullan Eyyub ve Mustafa 
Ağırceza mahkemesinde temize 
çıkmışlardır. 

·- -~--~.:.. ~...;~.;ı:_·. ~=-~ ,.,,.-""-""' 

Akhisar Asliye Hukuk ha
kimliğinden: 

Akhisarda mukim Halil kızı 
Hüsniye tarafından kocası 
Aksekinin Uria köyünden 
ve sicilli nufusta 31612 No.lu 
hanede mukayyet Abdullah 
Mebmed Emin aleyhine açtığı 
ihtar dava11nın neticei muha· 
kemesinde müddeialeyhe ka
nunu medeninin 132 inci mad
desi mucibince ihtarat yapıl
masına 18 Eylül 935 tarihinde 
karar verildiğinden davalının 

ikametgihınm meçhuliyetine 
binaen işbu ilanın kendisine 
tebliği kabil olamamış olmakla 
tebliğ makamına kaim olmı.k 
üzere ilim keyfiyet olunur. 

3563 (3388) 

TÜRK SANAYi HARBİYE ve MADENiYE FABRIKASl
NIN MEMLEKETiMiZiN BERTARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Ları satışa başlanmışhr 

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

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

lzmir ve Havalisi umum acenta ve sabt deposu 
AHMET ETEM BULDANLOOLU 

Gazi bulvan. Telsraf EHEM. Telef. S99I 
S. 8 J-8 Sa. Cu. 

Müzayede 
ile fevkalade sahş 

Ônümlhdeki Pazar günü 3 
ikinciteırin 6ğleden evvel saat 
onda K&prllde köprü sokağın
da 8 numaralı hanede doktor 
opel'atör Ahmet Kamıl beye 
ait emsali görülmemiş fevkala-
de lüks ıpaaltı mamulatından 
maun yatak sdası takımı, ma
un dolap, iki kişilik karyola, 
tuvalet ve Margizin, iki komo
dino, şifonyere, orta masası, 
koltuk, ve iki perdeleri, ceviz
den friclman mamulitından 
telli ipekli salon takımı, ve 
perdeleri, ftçlü ve ikili zarif 
elektrik avizolan, kara ağaç• 
tan mamül vitrinli büfe, yemek 
masası, ye alb mariken avrupa 
sandalyeleri, buz dolabı, mava 
muare, iki ipekli koltuk ile bir 
etajerli divan ve orta masa• 
ve iki sigara masalan lake iki 
adet şifonyaralı dolap, aynah 
tuvalet, ve komodinosu bir bu
çuk kişilik bronz iki direkli 
lngiliz karyolası ve somyeaı 
dönerli ceviz kütilphane, camh 
ceviz kütilphane, maun yazı-
hane, sahibinin se-si gramo on 
ve 25 pilakıyle, hasır takımlan 
şemsiyelik, sandalyeler, bronz 
kornişler, fül<s avizolar, zarif 
bir gece lambası, madeni soba 
maa boruları, köşe etejeri, bu
var etejeri, elemin perdeler, 
yağlı boya tablolar, iki adet 
kadıfeli masa. madeni siğara 
masalan, aynalı duvar etajer , 
ceyiz zarif iki tane sehpa, halı 
ve seccadeler, ve sair bir çok 
eşyalar müzayde suretile satı
lacaktır. 

Satış peşindir. fırsata kaçır
mayınız. 

Türk müzayde selonu 
Müdüriyeti 

1-2 

-Göz He~iml 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

t*W 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

İzmir Belediyesinden: 
- Belediyenin Birinci kor

dondaki Şehir gazinosu 12-11-
935 Sah günü saat 10 da açık 
artırma ile ve bir sene müd-
detle kiraya verilecektir. Bu 
işe müteallik şartnameler her 
gün Belediye Başkatibliğinde 
görülebilir. 

Senelik kira bedeli muham· 
meni (1200) liradır. ihale gü
nüne kadar isteklilerin ibra
zına mecbur oldukları vesaikle 
birlikte ve (90) lira muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubile Belediye 
artırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri 

13-25-2-9 3363 (3294) 
Muhtelif tarihlerde batı 

boş ve menşe şahanetnamesiz 
olduğundan tutularak berayı 
muhafaza Ye mllphede Uray 
temizlik hanına teslim edilen 2 
inek, 6 merkep 6 keçi, 1 oğ· 
lak, bir beygir ve bir kısrağın 
aahipleri kim ise bir hafta için
~e uray zabtta baş Amirliğine 
milracaat etmeleri ilin olUDUr. 

3571 ( 3390) 
- 38 Numaralı adanın 87 

numarah 2229 metre murabba
mdaki arsasının behe1 metre 
murabbaı 436 kuruştan 9718. 
44 lira muhammen bedel ftze· 
rinden 19:11-935 Salı günil sa
at onda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnameaini görmek 
üzere baş sekreterliğe, iştirak 

için de 729 liralık muvakkat 
temi.ııat mukbuzu veya banka 
teminat mektubu ile kanunun 
tariff dairende teklifler .....ı 
o ... •at dok... lradar Jroı.. 
•l8J'Oll rei.Bfine •erilir. 
2-6-12-16 3572 (3391) 

Karşıvaka Kız Muallim mekt· 
ehi 1935 yılı ihtiyacı 

lzmir lise ve orta okullar alım 
satın .. komisJ·onu başkanlığında lı 

Cinsi Azı Çoğu Kilo fiatı Tutarı 
Kuruş S. Lira K. 

Ekmek birinci nevi 15000 18000 10 75 1935 
Koyuneti 4500 5400 35-38 2052 
Dana eti 2000 2400 14 576 
Sadeyağı 2000 2400 75 1800 
Süt 2000 2400 1 O 240 
Yoğurt 3500 4200 15 630 
Yumurta 20000 24000 1 10 264 
Kuru ıoğaa 1000 1200 5 60 
Kuru fasulye 650 780 15 117 
Zeytin yağı 600 720 29 208 80 
Teneke peyniri 1300 1560 25 390 
Yerli pirinç 1500 1800 22 50 405 
Nohut 500 600 6 36 
Toz Şeker 1900 2400 26 15 627 60 
Domates salçum 300 360 23 82 80 
Patates 2500 3000 6 SO 19S 
Makarna 600 720 30 216 
Sabun 1750 2100 25 525 
Un 795 1000 17 SO 175 
Kok k&n&rü 60000 72000 3 2160 
Ağaç kömüri 4000 4800 4 192 
Odun 13500 16200 1 25 202 SO 
Kuru iizba 500 600 ıs "'O 
Zeytin claaui 300 360 25 JO 
Çay S 6 310 18 60 
Kaşar peyniri 200 250 50 125 

Karşıyaka kız öğretmen okulunun 1935 Finansal yalı için yu
kanda cins ve nicelikleri yazıh ( 26 ) kalem yiyecek ve yakacak 
ihtiyacının 21 - 10 - 1935 tarihinden bafhyarak ilstermesi 1935 
ikinci teırinin altıncı Çarşamba güni saat on beşte hmir kültür 
direktörlüğilnde toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak 
üzere on yedi giin süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. istek
lilerin ber birinin karşı11nda gösterilen tasınlanmıı bedellerinin 
yüzde yedi buçuk nisbetindeki süreksiz pey akçalarım malsan
dığına yatırarak alacaktan ahtlarla iaterme gün ve saatinde 
komisyonumuzda bulunmaları bildirilir. 

Şartnameleri girmek istiyenler her gün saat 10 dan 12 ye 
kadar Kız lisesine müracaattan. 21-25-29-2 ( 3335) 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik: 
tarda mtıdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrabına movaf· 
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık biaaedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karı• büyük bir 
faide temin etmiı olursunuz. 

H. j. LEE - Londra mnstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; lzmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu· 
racalar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

~ . # 
lzmir Yün Mensucat· 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : lmıir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARPET MANUF AÇÔRER LIMITET 
(Şark Hala şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sabo almıfbr. Fabrika bütün teşkilit ve tesisat ve 
müstabdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumq, battaniye ve çorap imal edilecektir.F.maa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
lib Peştemalcılar ba11nda eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir etlihnekte ve 3abş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yilrüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Roatken 
ile KEL tedavileri yapahr. 

ikinci Bey.ler ~ak 6nn 
lrarfa8a No. 25 
Telefoa: 2542 

H S. (182) 

Akhisar Hukuk bikimliği.ıı

den: 
Davacı nüfus memuru tara

fınuan lzmirde mevkü müstah
kem emrinde Uzunadada 61 
No. alay Kars bataryasında 

Salihlinin Poyıaz köyünden 
dülger oğlu Hacı Bekirin üvey 
oglu ölmüt Abdullah oğlu Gör· 
desli Şerif Mehmet aleyhine 
açtığı kayt tashihi davasında 
clavahnın ikametgibı meçhul 
kaJmıı ve iJinen teblij'at ya
palma•ına karar verilerek mG• 
hakeme 6-11-935 ~rpmba .... 
at ıO'l talllr kdmmlf olinakla 
danfama yevmi mezk4rde ha
m balaa••• lllze•ı illa• 
tel.lif ohmarr 3562 (3389) 
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. 
Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZIIET 
Sıhhat Eczanesi 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
sa'ep ile başka çeşit ye
mc k baharlarımıu, birinci 
kaiık ,..ımaşır ve badana 
çividini, ~öztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lırsiniz. 

• 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

lzmir Liseler ve Orta o ullar 
alını satım komisyonundan: 
Cinsi Azı Çoğu Kilo fiatı Tutarı 

kuruş Lira K. 
Ekmek birinci nevi 66000 70000 10,75 7525 
Koyun eti 11000 15200 35-38,00 5776 
Dana eti 8500 12000 24 2880 
Sadeyağı 4400 5700 75 4275 
Süt 8500 10800 10 1080 
Yoğurt 9300 11600 15 1740 
Yumurta 85000 116000 1,10 adedi 1276 
Kuru soğan 7800 9940 5 497 
Kuru fasulye 5000 6500 15 975 
Zeytinyağı (Ayvalık) 2900 3700 29 1073 
Çay 73 89 310 275 10 
Yerli Pirinç 10400 13700 22,50 3082 50 
Teneke peyniri 2650 3600 25 900 
Nohut 1200 1470 6 88 20 
Toz şeker 3800 5100 26,15 1333 65 
Domates salçası 1600 2090 23 480 70 
Patates 8500 11200 6,50 728 
Makama 2100 2700 30 810 
Zeytındanesi 1300 1780 25 445 
Sabun 3800 4800 25 1200 
Kaşar peyniri 1480 1850 50 925 
Un 3900 4840 17,50 847 
Kuru üzüm N. 12 2875 3000 15 450 
Kok kömürü 190000 220000 3 6600 
Ağaç kömürü 8500 11000 4 440 
Odun (meşe) 40875 48750 1,25 609 37 
Kok Ooküm için 5 ton 3000 tonu 150 
Maden linit 5 ,, 700 ,, 35 
Madenkömürü yıkanmış 25 ,, 1250 ,, 312 50 
Pik maden 4 ,, 7500 ,, 300 
Maden kumu 25 ,, 1400 ,, 350 
Pirinç " 1 ,, 2200 ,, 22 

lzmir kız ve erkek liseleri pansiyonları ile Erkek öğretmen ve 
bölge san'at okulunun 1935 Finansal yılı için yukarıda cins ve 
nicelikleri yazıl_ı ~32) kalem yiyecek ve yakat·ağın ihtiyaçları 
21-10-1935 tarıhınden başlıyarak üstermesi 1935 ikinci Teşrin 
altıncı Çarşamba gün~ saat onbeşte İzmir Kültür direktörlüğünde 
t~pla~acak olan ~omısyonumuzdıı yapılmak üzere on yedi gün 
sure ıle açık eksıltmeye konulmuştur. isteklilerin herbirinin kar
şı.sınd~ tası?la~arak_ gösterilen bedellerinin yüzde yedi buçuk 
nısbetındekı sureksız pey akçalarını malsandığma yatırarak a'.a
._akları alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda bulun
maları bildirilir. 

Şartnameleri h.!rgün saat 10 dan 12 ye kadar Kız lisesinde 
görüliir. 21-25-29-2 (3333) 

1 n~aatınız içın atıdekııhtiyaçlarınızı pek ur.uz f ıyatlarla 
11,ıııın etmek ı~terijcrıız Halım a~a çarşısında 

Kavalalı Hasan Nuri 
tıcaretlıane~in~ miiracaat edınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon /çın demır dökme borular 
ve lngilız künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fıvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

En Mü•ait Şaraitle 
Mağ•zaw l"Eda Satıhr 

l 
1 
ı 

Şekil No. 9388 Şekil No. 9368 

DAIMON 
Daimon markalı bu fenerler 

300 ve 500 ve metroluktur 
iki pillileri üç yüz üç pillileri beş yüz metre mesafeyi 

ziyasile aydınlatır. Ayarlıdır. Polis ve bekçiler 
için daha çok lüzumludur 
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DEPOSU : lzmirde Suluban civarında 28-9 

Allado~u Hurda vat mağazası 
Ödemisli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

Daima < ~nr, Daifl ? G.. 1 ~ uze. 

KANZUK Balsarnin Kreltli 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremıdir. Cildinizin daima güzellik ve ta

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark.dır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur, 

Devlet DPmİryollarından: 
Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterilen Büfe ve Platformda s11tıcılık, 14-11-35 Perşembe günü 

saat 16 da pazarlık suretile lzmirde - Basmahanede 7 nci işletme 
dairesinde ayrı, ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen miktarda teminat 

vermeleri ve işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair 

beyannamelerle ayni günde saat 16 ya kadar Basmahane istas

yonunda komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları 

lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 nci işletme müfettişliği kaleminde 

ve Selçuk istasyon yazıhanesinde bedelsiz dağıtılmaktadır. 
Mevkii Cinsi Senelik muhammen Muvakkat 

lzmir • AlRancak 

Şehitler yadigar 

sokağında 

Selçuk istasyon 

kira bedeli teminat 

1 Kapu No. 

baraka, büfe 

L. K. 
300 00 

ve önündeki bahçesi 

Platform üzerinde 80 
kebap satmak 

L. K. 
22 50 

6 00 

2-6 3549 (3387) 

2. Ta,rınlsanı t93!1 
1 

Zümrüt Damlası .. .... ~ ......................... .. 
Eczacı Kemal Aktaşın son eseri çık.ti 

Hilal Eczanesini 'l Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Zümrüt Damlası 

Buca Orta okulunun 
ihtiyaç listesi 

lzmir lise ve orta okullar alıOl 
s~t-m l(omisyc nu başk anlığındaO 
Cnıs Azı Çoğu Kilo Fi. Tmafl 

Kuruş S. Lira. 1'· 
Sadeyağı 1000 1200 75 900 
Zevtinyağı 300 500 29 145 
Yerli pirinç 1500 2000 2'.lt · 50 '158 
Toz şeker 1500 2500 26 15 653"'75 
Un 500 700 17 50 12T 50 
Soğan 500 800 5 40 
Makarna 500 700 30 210 
Patates 700 1000 6 50 ı S 
Kuru fasulye 700 1000 15 150 
Nohut 300 500 b 30 
Süt 1500 2000 10 200 
Yoğurt 1000 1500 15 225 
Yumurta 20000 22000 1 10 242 
Kuru üzüm 200 300 15 45 
Salça 150 200 23 46 
Kok kömürü 20000 20000 3 600 
Sabun 300 500 25 125 
Odun kömürü 700 1000 4 40 
Zeytin tanesi 150 200 25 50 
Kaşar peyniri 150 250 50 125 
Beyaz peynir 800 1000 25 250 
Ekmek birinci nevi 15000 20000 10 75 2150 
Koyun eti 2500 3000 35 - 38 1140 
Dana eti 2000 2500 24 600 

. B~ca ~rta okulunun 1935 finansal yılı için yukarıda c~ "e 
nıcelıklen yazı~ı .\24) kalem yiyecek ve yakacak ihtiyaC!"!P 
21-10-1935 tarıhınden başlayarak üstermesi 1935 ikinci ıeşrıpıP 
altıncı çarşanmba günü saat onbeşte lzmir kültür direktörtliğiiP~e 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi ~P 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin berbiriJlıP 
k:ırşıs!nda ıjtÖ~t.~rile~ tasınlanmış bed~Ilerinin yüzde yedi b41ÇU~ 
nısbetındekı sureksız pey akçelerinı malsandığına yat.ıl'arıı. 
alacakları alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyon•-'dıı 
bulunmaları bildirilir. 

Şartnamelerini görmek istiyenler hergün saat 10 dan 1~ ye 
kadar kız lisesine müracaat etmelidir. 

21-25-29-2 (3334) 

lzmirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol o,_te,.li-nd
11111
e .... . ...... 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentes· 
ROY ALE N~LANDAIS 

KUMPANYASI 
DUCALION vapuru e1yev:'l 

!'nıanımızda olup 29 teşriniev
Velde Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
linıanları için yük alacaktır. 

TRAJANUS vapuru elyevm 
ı ınanımızda o!up yükiinü tah
lıyeden sonra Anveu, Rotter
daın, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

OBERON vapuru 5 ikinci 
te,rinde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Anvers, Rotterdam, Amster
daın ve Hamburg limanları için 

Yük alacaktır. 
GANYMEDES vapuru 5 

ikinci teşrinde beklenmekte 
~lup yükünü tahliyeden sonra 

1 Anvers, Rotterdam,Amsterdam 
"e Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 1 ikinci teş
tinde beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas,Var
tıa ve Köstence limanları için 
Yük alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci teş

rinde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
NORDLAND motörü 3 

ikinci teşrinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
~otterdam - Copenhage-Dan
tıg - Gdynia - Os:o ve Iskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

VIKINGLAND motörü 12 
İ~inci taşrinden 17 ikinci teş
rıne kadar Rotterdam - Ham
hurg - Copenbage - Dantzig
Gdynia - Oslo ve Iskandinavya 
Umanları için yük a'acaktır. 

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

Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
~li Anvers - Gdynia limanları 
1 • 
Çın yük alacaktır. 

StRvicE MARJTlM ROUMAİN 
ARDEAL vapuru 13 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü
~. İinü tahliyeden sonra Kös

lence - Sulina - Galas ve Briyla 

liınaoları için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 21 ikinci 
teşnııde gelip 22 ikinci teşrinde 
>.!alta - Ceno•a - Marsilya ve 

Barselona limanlarına yük ala
caktır. 

blJRUSTUR vapuru 20 ikinci 
te• · vrınde beklenmekte olup yü-
künü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina - Galas ve Bryla liman-
ları · · k ıçın yük alaca tır. 

Uindaki hareket tarihleriie 
11'•lunlardaki d~işikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
llıez. 

d Fazla tafsilat için ikinci Kor-
Onda Tahmil ve Tabliye binası 

;;itasında 72-4 numarada 

1 
I ~ TELLi Sperco vapur acen

al ıgına müracaat edilmesi rica 
Q llnq r. 

Telefon: 2004-2005-2663 

~M"""~;J~777lı)-;-k[o7 

A~met Hulüsi 

N. V. 
W. F. fi. Van 

le~ & Co. 
er f 

SOFIA 111otörü Halen limanı-
111ızda ~ Anvers, RotteTdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Hambuıg ve Bremen itin 
yiik almaktadır. 

' 

AVOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bek'.eniyor. Hamburg ı 

Bremen ve Anverslen yük 
çıkaracaktır. 

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

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 

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

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev

york için yük alacaktır. 

EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi

rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 
EXILONA vapuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Serv;ce Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen lima

nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komamo, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anver~ 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

l1irekt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamlıurg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS " otörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn

kerk ve Dieppe iç:n yük :ıla

caktır. 

Jobnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li-

verpool ve Anversten yük çı· 
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapur :arın isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 
N. V. W. f. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 
rzt:ZL/7///../JC//.LLLLZ77 LLLY/7J 

DOKTOR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTEl" 

Vapur Acen esi 
CENDEl..l HAN BıR-NCİ 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse

adan gelip tahliyede buluna
nacak v~ aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine kad r L'verpool ve 
G!as:;ov i~in yük alacaktır. 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

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

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

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

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

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

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isim:eri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

,,, ' 
V .a purculıık T ück ammi.uı şirketi 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lü'ks vapuru 

PJ\ZAR günü saat tam t8 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da İstan
bula Galata rıhtımına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-
teliğe T olefen 3658 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramn ;- cad
d~si No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 

Yavrularınızın mektepteki 
derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak· 

viye ediniz. 
Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 
H. 3 (15) 

Meserret Oteli· 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v"' istika
metile nam kazanan otelim:zde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşr; f edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 

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

Aşlama sularımız meccanendir. 
Ye.tak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başa 

S. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayıoız 

Depo: 

Şifa 
Ec_anesi 

Ziya Gö~şin 
:ıı Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
" Kaı·deşler mobilyelerile siisleyiniz •.. 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
Merkez: Şube: 

ALATAŞ ! 
lç hastalıkları doktoru 
l\.enıcraltı Samlı sokak No.20 

7'47//Z/7Y//. O'////./L..C//T-

ikinci beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 

No. 41 , 
Saat 3,5 dan saat6 ya kadar 

TELEFON 3686 

İzmir 
İkinci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
Ti. 3778 

A•kara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

E• telefon numarası 2505 
C/T/////////////////////;'/):l 

D~ -Ali Vcihlt 

L~KTI~ 
ÇocuK UNIJ 

~ı...:. -ıı rııi<,., AA ..... ,,,ı> 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezs!niz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşı~amak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na 
Yl 

Kullanıptı. 

alıp kullanmalı 

faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Ne seri ve ne harikulade değişiklik 

Istırab yerine neş' e 

Ehemmiyet vermediğiniz bir nezle ihmal edilirse hayatı bile 
tehlikeye sokabilir. 

Bir diş ağrısı hummali bir faaliyeti e geçecek bütün bir günü 
mahvedebilir. 

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

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

Fiati 7,5 kuruştur, bütün eczanelerde bulunur. 

Gripin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedii-. 

lzmir Def te.-darlığından ~ 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kannnuoa göre 

haczedilen Ahmet ağa mahallesinde şekerciler sokağında katin 
20 sayılı imalathane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılığa çıkarıldığınd.m almak istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine müracaatları. 19, 24, 29. 2 3427 (3324) 
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Musali dağından yine mi çekildiler 1 
Danakil çölünde ilerliyen Italyan kollarına Habeşler gece 

Yaparak rahat vermiyorlar - Bir kabile bütün kuyuları 
baskınları 
zehirledi 

Bazı Habeş şefleri tecavüze geçilmesini istiyorlar 

Baldvin 

Londra, 1 (Ö.R) - Eaşba
kan B. Stanley Baldvin lngil
terenin bergiteler meselesinde 
durumunu gösteren önemli bir 
söylev vermiştir. İlk önce Ulus
lar Sosyetesinin önemini ileri 
sürerek demiştir ki: 

Bu kurum medeniğ insanlı

ğın şimdiye kadar yapabilmiş 
olduğu işlerin en yükseğidir. 

Bazıları Uluslar Sosyetesinin 
andlaşmayi bozmuş olan bir 
devlete karşı tedbir alamıya
cağını iddia ediyorlar. 

Bunlar Uluslar Sos
yetesinin mes~la uyuş
turucu maddeler satı
şını bashrm:ısına veya 
nazari nasıhatlar ver
mesine itiraz etmiyorlar 
da Sosyete hdrekete 
geçmeğe hazırlanınca 
onu suçluyorıar. Şu 

halı)e, her hangi bir 
memlekut " Uluslar 
Sosyetesinin yetkisi yal
nız buraya kadardır, 

bana aid olan işleri 
halletmek yalnız benim 
işimdir,, diyebilir mi? 

Hayır, fakat Uluslar Sos
yetesinin kararını koruyabil
mek için bizim sağlam si
lahlı olmamız lazımdır. lngiltere 
Uluslar Sosyetesi üyesi olduğu 
ıçın daha az lngiliz olacak 
değildir. 

Bugün buhran devresi geçi-

• 

o nemli bir 

8. Baldvin ve Eded 
riyoruz, fakat eski hiç bir dost
luğumuz bu buhrandan ıstırap 
çekemez. Fransa ile olan ilgi
lerimiz bunun bir belgesidir. 
Uluslar Sosyetesi üyesi olan 
iki hükumet arasındaki birlik 
ve bağlılık gerçekten kıymeti 
olan biricik şeydir. 

lngiliz - İtalyan gerginliğine 
gelince, B. Baldvin bunun ger
çek olduğunu söylemiş ve in-

giliz - ltalyan dostluğunun bir 
tarihçesini yapmıştır. Başbakan 
demiştir ki: 

Bu memlekette İtalyaya karşı 
hiç bir husumet yoktur. ltalya 
kendisine lngilterenin sempati 
ve sevgisini kazandırmış olan 

eski ananelarden, cüretle ken
disi ayrılmıştır . ., 

B. Baldvin son söz olarak 
lngilterenin uluslar sosyetesine 

1 karşı sadakat ve barlılığını bir 
kere daha ilan etmiştir. 

INGILIZ DIŞ BAKANI 
CENEVREDE 

Cenevre, 1 (Ö.R) - Bu sa
bah buraya gelen lngiliz dış 

işleri bakanı Sir Samuel Hoare 
Ulus!ar sosyetesi işlerine me
r..ur dev!et bakanı bay Edenle 
b;rliktc saat 11,30 da Fransız 

de!agasyonu merkezine giderek 
[-"rar.sız başbakanı bay Lavalle 

uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Sabah bay Lava! Portekiz 
dış bakanı ve tanzim komitesi 

başkanı B. de Vas - censellanı 
kabul etmiştir. Delegasyon 
başkanları arasında temaslar 
devam ediyor. 

MISIR BERGITELERE 
iŞTiRAK EDiYOR 

Cenevre, 1 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesi üyesi olmıyan Mısır 

hükumeti ltalyan-Habeş anlaş
mazlığı dolayısile Uluslar sos
yetesince tatbikine karar ve
rilen bı:rgitelere iştirake esas 
itibarile kan r vermiş olduğunu 
ve elinden geldiği kadar bun
ları tatbik edeceğini bildir
miştir. 

Liyoteyin 
Kemikleri 

Kazablanka, (Ö.R) - Mare
şal Liyoteyin kemiklerini getir
miş olan Dupleiks ve Foch 
kruvazörleri sabah Mersel 
Kobrie hareket etmişlerdir. 

. Almatı ordusnndan bır mü/reze lilJli 
Berlın, 1 (Ö.R) - Kışlalara çağırılan ilk yeni .ıınıfın ta .. il 

bir son teşrind~' baş~amıştır. Sü bakanının özel büro dire~to~jt 
general Kere!, Volkısche Beobahter.. gazetesinde yazdıgı eJl 
makalede Adolf Hitler hükumeti ile ordusunun birbiriıııl 
ayrılmaz şeyler olduğunu bildirerek diyor ki: ·tJef 

"Yeni ordu yalnız başına bir şey değildiri Ancak tlı gi 
rejimile birlikte bir kuvvettir. Führer ile ulus arasında herhall e 
bir ayrılık Almanyanın siyasal ve soysal birliğini teblü~;~ıı 
kuyar. Almanyada şahıs kavgalarına ve kendini düşıı bif 
kaygılara yer yoktur. Biz bütün tayfası ulusal sosyalist oJaıı 
gemide seyahat ediyoruz . ., 

/,.imanlar yalnız sialh 
ambargosu yapacaklar 
Cenevre, 1 (Ö.R) - Burada zannedildiğine göreAlmanya ııl~: 

lar sosyetesine cevap vermeğe karar verecek olursa mutlak a1' 
taraflık kararını ve anlaşmazlığa hiç bir suretle karışınıılJI k' 
isteğini bildireceklir. Bergitelere gelince, silah ambargosu ba ııı 
kında, Almanya lsviçre hükumetine uyarak hem Italya, b; , 
Habeşistana silah ve savaş güçlen gönderilmesini yasak e e 

k d k . . ıcıır· 
ce se e e onomık bergıteler hakkında da ihtiyatlı davranaca , 

Almanya, Italyaya kendisini bağlayan tecim andlaşoıala'~ı 
saygılı olduğu için, ltalya ile tecim ilgilerini kesmiyecyk, fa tif• 
bu memleketle yaptığı ihracatın artmamasına dikkat edecek 


