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• • a 1 aşı 

_ imparator Haile Selasenin dünyaya beyannamesi 
• ••••• = .................................................................................................................................................................................................................................................................... ., 

! güs diyor k!: (C ve e _ mille vaşmadan iyetin etmesine imkan y . ·,= 

l Üşman havala·ımızı boş buldu. Müdafaasız çocuklara ve kadınlara saldırıyor. ltalya Habeşlerin geçmişte ve 
i gelecekte son üşma a egemenli w • • zi yarak yaşıyacak,yahut ta kan selleri içinde can v "'· ) 1 
········ .J .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

talyanıar Entişo yaylasını zaptetmek istiyorlar 
Ürriyet 

Yollarında .. 
Yalın ayak!. 

l!IJ. ~Foat oz:k:u.rt; 

Beklenen haile baş gösterdi .. 
Bir aydır kan dökülüyor. 
Kan gövdeyi götürüyor. 
Afrika çöllerinde : 
Hürriyete susamış insanlar; 
Yüz binlerce ve yüz binler-

~· ınsanlar; 

Ateş yağan; 
liiirriyet yollarında koşuşu· 

)1ırlar. 

Yalın ayak, baş açık koşu
"1yorlar !. 

liürriyet, erginlik diye; bağ
llta, bağnşa koşuıuyorlar •• 

Ôlllmlerın üstüne ıröz kırp
~adan yürüyorlar !. 

Ne güzel yürüyüş 1. 
• • • 

, liabeşistan, beşikteki çocu-
ilından b l" b"" k"" 1 •· "ht" tı , e ı u u muş ı ıya-

1111 kadar ayakta 1 

ltıeBo~n~na uzatılan kölelik ke
ndını kırmağa uğraşıyor. 

h IC
1
• avga kızışa, kızışa bir alev 

8 ınj aldı •. 
Afrikanın bir köşesi yanıycw. 
Alevler içinde yanıyor. 

)' ~abeşliler; yana yana, yaka 
ta a, vücutlarını hürriyetin bi· 
er alevden feneri yapmağı; 
l<öleliğe üstün tutuyorlar! 
Onlar istiyor ki: 

kı "1iicutıarı, hürriyetin birer 
zı fe • "b" ta nerı gı ı, acuna arma· 
n olsun. 

:irer köle olarak değil; 
o) D1peryalizmin birer kölesi 

arak değili. 
• Y· • • 

•rıninci asır· 
li·· ' 

bıı ~riyet yollarını aydınlatan 
'c b ıtıl fenerlerin önünde 

a •?l 

Suratını kızartaçak mı? 
Ne bileyim?! 

• 
Fakat!. • • 

~abeşliJer teslim olmayorl 

l~rd abeşliier teshm olmayacak-
ır. 

Onlar! 
1' e ı· · 
Olıns ıın alacaklardır. 
LY azsa? ı 
rıab · ~or h e~ıstanı baştan, başa bir 
B alıne koyacaklardır. 

il kor!. 
Yarınla · · d h- . l'İııe k r ıçın e'. urrıyetle-

~la a~ş~ak ısteyen esir 
~1- ra utıkliil yollarını ay-

'F lacaktır. 
'Pkı : 

- So11u ikinci sahifede -
..... _ 1(11.Şadası • Akyar 3/111935 
--.. ::a::•at :aoz:k:u.:r1' 

lstanbul, 4 (Ö.R) -
Londradan gelen bir ha
bere göre, Mussolini, 3 

Adls-Ababa a (Ö.R) -
imparator Halle Selase 
ta ta çıkışının yıldönU
mU mUnasebetlle dUn 

maden , savatmadan 
hUrrlyetlnl feda etme
sine lmkaın yoktur. DUf· 
man havalarınnzı bof 

va çocuklara maklnah 
tUtenklerlyle atef edi
yorlar. itte italyan me
deniyeti ... 

Maka/le şehri imparator MukaJ/e müda/ıkri 

...,, . ..,,.....- -------··-~-~''"°"· ....--· ikinci teş
rinde başlı
yan ltalyan 
tecavüzün -
den evvel 
Habeş İm
paratoru ile 
doğrudan 
doğruya gö
rüşme kapı
sınıaçmağa 

çalışmışbr • 
Negüse bil- İtalyan başkumandanı erkdnı lıarbiyesile Jtabeş kiJylerini yakan /ta/yan hava /üolan 

"ltalyaHa
b e f le r 1 n 
geçmişte ve 
gelecekte 
sonsuzdu,. 
manıdır.Ha
beş mllletl 
tek kişi ka
lıncaya ka
dar kahra
manca çar
pıtacak, ya 
hUrlyet için
de egemen
llğlnl koru
yarak yafı
yacak, ya-

vasıta bazı teklifler 
yapılmıştır. lçyüzü Ital
yan mandasını kabul 
etmekten ibaret olan 
bu teklifleri imparator 
derhal reddetmiştir. 

Negüsün beyannamesi (manda) teklifini şiddetle buldu. Kudurmufçasına 
Habeş milletine hitaben reddederek diyor ki: saldırıyor • Askerllkle 
heyecanlı bir beyanna- - Himaye usulü lstlll- hiç llglsl olmıyan köyle
me neşretmiştir. lmpa- nın pasifik yUzUdUr. Cen- rlmlzl , kasabalarımızı 
ratorun telsizle dünyaya 
yayılan bu beyannamesi g verllkte Un salan bir yakıyor. DUfman uçak-
ıtalya tarafından Habe- milletln son soluğunu ları elll metreye kadar 
şlstana yapılan himaye verinceye kadar dövüş- inerek mUdafaasız kadın 

··===~~~~~~~~ 

Yunanistanda genoyun neticesi 
Cunıhuriyetçi partiler genoya iştirak etmediler 

GENOYUN NETiCESi iKİNCi YORGIYE 

Kral on beş gün sonra Yunanistana 
BiLDiRiLDİ 

dönecektir 
KONDILIS Dl YOR Ki:" BUGüNDEN iTiBAREN SiYASAL PARTILFR KALMIYOR.,, 

Atina 4 ( A.A) - Yunanis
tanda yapılan genoyun sonucu 
Krallıktan yana çıkmıştır. Cum· 
huriyetçiler genel oya iştirak 
etmemişlerdir. Sonuç bir tel
grafla Londrada bulunan eski 
Yunan Kralı ikinci Yorgiye 
bildirilmiştir. 

Kral on beş güne kadar 
Yunanistana dönecektir. 

Kondilis gazetecilere bundan 
sonra siyasal meseleleri yalnız 
kralın halledebileceğini, hükfı· 
metin krala istifasını vereceği· 
ni liizımgelen tedbirleri ancak 
kralın alacağını, söyledikten 
sonra dış siyasada Yunanista
nın Balkan pakbna sadık ka
lacağını teyid etmiıtir. 

Atin.adan 
Bu günden itibaren memle

kette siyasal partiler mevcud 

bir nıanzara 

1 
değildir. 

Atina, 4 ( ô. D ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Birçok yerlerden plebisit 

netM:elerinin kat'i neticeleri 
ge!~emiş ise de her tarafta 

krallığın çoğunluk kazandığı 

gelen rakamlardan anlaşılmak
tadır. 

Atina: 4 (Ö.R) - iç bakanı 
B Sliman gazetecilere Yunan 
ulusunun sükiınet içinde oy 

veı erek krallıktan yana taraf 
aldığını, zira yalnız krallığın, 

iç siyasal dururluk ve rahatlık 
içinde Yunan ulusunun refahını 
temin edebileceğine kani bu· 
Juaduğunu söylemiştir, 

- Sorıu beşüıd sahifede -

hut ta kan ve ateş sel
lerl içinde can verecek
tir. Atalarımızın kanları 
ve kemlklerlyle yuğru

lan topraklarımızı dUt· 
man lstlli edemlyecektlr 

ADIS-ABABADA 
BiR TÖREN 

Dün imparatorun tahta çıkı· 
şının yıldönümü münasebetile 
burada dimsel tören yapıldı. 
Binlerce savaşçı imparatora 
sadakatlarını bildirdiler. 

BİR DAG YOLU 
YAPILIYOR 

Adis • Ababadan karargahı 
umumi olan Desiyeve kadar 
350 kilometrelik bir dağ yo
lunda on binlerce kişi çalışa• 
rak pisti tanzime uğraşmakta· 
dırlar. imparator, ailesi erkinı 
ve bakanlar bu yoldan otomo· 
bille gidip geleceklerdir. Ge
celi gündüzlü mesai sayesinde 
bu ayın ortasına doğru yolun 
otomobiller ve kamyonların 
geçmeşine elverişli bir hale 
gireceği umuluyor. 

GAZETE A YT ARLARI 
Gazete aytarları Dessiyeye 

hareket için imparatorun hare· 
ketini bekleyorlar. içlerinden 
bazıları katır kervanlarını şim· 
diden yola çıkarmışlardır. Zira 
Dessie 'den sonra otomobille 
gitmek imkansız olacaktır. Ay· 
tarlar, ayni zamanda yeni ha· 
zırlanan yolda gidebilecek kuv 
vette kamyon ve kamyonet te
dariki peıindedirler. Gazetele· 
re çok pahalıya mal olan bu 

- Sonu beşinci sahifede -

• 



Tarihsel bir 
Karar önünde 
Duyduklarımız 

""'~,._.... - . - ._. ~.. ~ - .. - - ~---ŞEDİB H BERLEBI 
••• 

ltalyan-Habq anlapı•ıhğı
mn arsıulusal bir buhran do
i"m-duğu gündenberi, c:hmnntm 
kararStdtğı, SOft ba1'ann l'ettk
ten renge ~ nan~anm .an
dırıyor. Bir güa bakarsını,,; ki 
ürperme Yeren bir futma var
dır. Sul& gaaini kayalıklara 
çarpacak fibi gWÜDeft korkunç 
bir fırtına ... Kalpler sıkılmı§, ka 
rımsarlık genişledikçe genişle
miştir. Caa kurtaranlarına dört 
elle sanlma kanııed.e.lergibi,göz
ler karanlık ufuklardan bir ışık 
belinne9ini hdder. Ve fırt.na 
yavq. ya"a.ı durulur. Hava 
açar, kalplel'e güvenlik gelir. 
Bu akımsarbk ha.vaaı da çok 
sürmez. Durulan deniz yeniden 
kabarmaia,. bafttmaja Daılar. 
Kaygular yeniden çoğalır. Fa
kat çok geçmeden tekrar bir 

.. t ... ~ .... )<. 4 . 1!'4, •• 

açıklık görülir. Işte bugünki 
durumun izi. .. 

Ne yersiz bir akımsarhğa, ne 
de aşuı karımaarl~a yer bırak
mıyan hercayi birdurwndur bu ... 

Şarbay ___ ....., . .__ 

Hararetle uğurlandı 

Kumpanyalar yeniden j 

Mübayeata başladılar 
Blşballaa genenf lsmetlDÖllÜ 1 

larmncLm Rayada ve avruea- Jlb 1 kt ·· ı· b• t } t oın bam teflirlerinde belediye- ı ay ı a onem ı ır op an 1 
fer hakkında tetkikat yapmağa Tütüa piyuua i~ dü.a öğ- i aiabeüade yiikaekti.r ve bu 
memur edilen şarbayımız Dr. J leden evvel ~ariü>ayhkta ve fiatler iyi görülmektedir. 
Beh,et Uz Pazar giinü Sakar· öğteden I01lra Tiirkofis mi- Aradaki aalqmaz~k dinkü 
ya RJllJl"Üe ht.ubala hareket düdüğünde öoem& bir topJanb toplaabda İJİ bir şekilde ko-
ehniştir. Bay Behçet Uz vapur- yapılmışbr. y arilbay Sedad tarılmıştır. 
ela ~ye erkim, guetccilel' Erimin başkan1ığmda yapılan Amerikan tütün kumpanya-
ve bir çok zevat tarafından bu toplantıda bazı Ame- lan önce geri çektikleri mü-

teşyi ohmmuştur. rikan tütün kumpanyalarının bayea memurlarını tekrar tü-
Şubay ı.tanulda. iki gün kal- bazı yerlerde tütün mübayea- tün mıntakalanna göndererek 

dıktan sonra Berf"m yo!uyla smda anormal fiatler empoze tütün satın almağa başlamış-
Moek.evaya gidecek ve bir ay edildiii &akluadaki şikayetleri lardır. 
kadar tetkitcat yapacaktır. Bun- görüşülmüştür. Kumpanyalar mübayeata da 
dan başka Büdapeşte, Viyana Tütün mübayeası meselesi devam edeceklerdir. 
ve Berlinde de birkaç gün ka- ile aJiku bütün tüccarJarla 
la k h . .-:!J:l_ ~ • • -zd Seydiköy merlteziııde tütün 

ra şe ırau& ~nm fO en Amerikan tütün kumpanya!arı 
• k • B B b U piyasaa. ostro Türk kumpan-geçırece tır, ay e çet za direktör ve mümessilleri toplan· 

yarp.rbay Suat vekalet ede- tada &anr buluomUJlardtr. T op!ao yası tarafından doksan kuruş-
ce1-tir" tan açıhnıri-ır. 

:JL • 1 b iki saatten fazla devametmiş, 'i" 
0 

• • • • .. • müzakerelerde anormal fiat Bu haber üzerine inhisarlar 
inhisarlar takİ bat empoze edilmesi meselesi gö- idaresi de baş eksperini Sey-

ş bes• • f ı· • riifühniit ve kararlar abD.llllfbr. diköye göndererek derhal mü-
U 1010 aa ıyeti iddia edildiğine göre b.zı hayaata başlaması emrini ver-
PmUbapnda Nennüün e.U.- yerlerde timin satışb.rmda ha- miftir. 

de yapdaa arqtınnada rakı kiki değerden fazla 6at veri- Tuede tütün piyasasa 82 ka· 
taktir ~ ile 180 litre şarap lerek mühim miktarda müba- ruştaıı açılmııbr. Avusturya 
.e bakkal Şabamn erinde yeatta bwunaa kumpanya1ara tütün rejisi ikinci kinanun ilk 
de 30 fitre p.rap bulunduğun- iyi tiitiinler bırakılmam.akta haftasında hmir piyasasından 
daa müsadere edilmİf ve hak- İmif, dünkü toplanbda bütün 3 milyon kilo yeni yıl mabsa-
lannda kanuniğ muameleye fikiyetJer ortaya aökülmüş \>'e fünden tütün alac.akbr. Bunun 
lwpnmıfbr. iyi bir şekilde neticeleadiril- için Avusturya reji genel di-

• .......çC.• •• • mİftir. rektörü bay Sükner yakında 

Üzüm -...... 
Yeni siparişler 
Gelmekte 
Devam ediyôr 

Üzüm fiatleri üç dört güa
denheri 60 para kadar bir te
reffii göRcrmiştir. Buaua ae
bebi Grim kt1t umu il~ inlaisa
rın piyasadan mübayeata de· 
vam etmeleri ve dış piyasa
lardan muhtelif ticaıetbanelere 
önemli sipar~ şlerin gelmiş ol
masıdır. Fakat diD muamele
ler biraz durgun geçmiştir. 

Düşüklük el1118makla beraber 
ôalarda fazla laaracet ~rül
meaiftir. 

Üzlilll karu111a direktörii bay 
l..aail Hak:lu Veral dün Afyon 
yolile Ankaraya gitmiştir. Bay 
İsmail Hakla Ver.al Ankarada 
bir hafta kalacaktır. 

Bir ayda 
Mezbahada ne kadar 

Hayvan kesildi 
Dktqrin ayırada lzmir mez· 

babasında 596 Karaman1 2390 
Dağlıç, koyunu, 493 keçi, 2496 
kum, 44 oğlak, 8 manda, Sl 1 
öküz, 896 inek, 611 elana, 3 
malak, 3 deve, 39 domu, ol
mak üzere 10754 baş hayvan 
kesilmiftir. 

Bu kısa bqlangıç.la edebiyat 
yapmak istediğimizi sanm.ayı

uız.. Çizmeğe çalışb~ımız portre 
bagüDkii A.rsmh.al d11111111aa 
keadisidir. O.- bu de
rece brarsız, bnpk ve gii
yeuizdir. Ortada dinya ulus
lanm pek az ilgilendiren bir 
aömiirge sanp olsaydı inunhk 
ba !kadar heyecana bpıhr 
mıydı? Kaygalana toplandığı 
yer. !barbt iku• hariCi olarak 
ilan etmek iateyea bir annıla
sal güvenlik mteminin mukad
deratıdır. Henüz ayakta duran 
andlaşmalar vardır. Bunlan 
iıiçe sayarak yapa1aa Aldıftf
Jann Afn1tada veya Avrupada 
olopı araamda fark göze
tilmiyeceğini lıÖyliyen Sovyetler 
delegesinin görişlerinde bu 
çetrefil daTanm özü toplaDJllJf
tır. Uluslar sosyetesi, anlaflllU
hldarın barıı kadrosu içinde 
kotarılması için ya en yiibek 
hakyeri rolünü laakkıyla yap
mağa muktedir oldağuna gm
terecektir, yahut ta bu sisteme 
dayanan umutlar sabun köpiiğii 
gibi sönecektir. Harada üçündl 
bir ihtimale yer yoktur. 
Ulusları medeniyet seviyesine 
göre sınıflaştırarak hakkı ve 
"adaleti bu çerçeve içinde gli
ren zihniyete yaşamak imklnı 
verildiği gün medeniyetin ve 
insanhğm yarınından korkmak 
lizımdır. 

Ocak kongresi 
C. H. Partisi senelik ocak 

kongrel eri yapılmağa başlan
llllfhr. Enellri gün Bumavamn 
Ç:ivkli köyü kongresi rapıl

llllfbr. 

Şimdiki fiatler geçen senek i şehrimize gelerek tütün mınta-
fiatlere göre yüz.de 10 i1a 20 ka1arım ~ezeceldir. , Bir inekte verem, bir koyun

fevkalide hafiflik görülmüş ve 
etleri imha ettirilmiştir. 

------
Şaka 

Bir gencin ölümile 
Neticelendi 

C-. OftSlDID Görece kö
y&acJe •iieaif bir bidi.e ol
mllf Ye bir bu neticesinde 22 
~ geaç bir delikanlı 
ölm&ştüı. Kan talılribbna ad
liyece et koyulmuştur. Tahki
kat safhatıaa göre Cwnarteai 
giilııa alqamı, Cuma on11111D 

G&rece köyimde bir futbol 
maçı yapmak ÜECl'e davet edi
len dör~ E,refpaşalı geoç, o 

ak,am lzmirdea Göreceye git-
Uluslar sosyetesinde müteca- mek izere lıareket etmiflerdir. 

vize karşı ahnan ekonomsal iyi futbol oyniyan ve mulıitle-
ve finansal bergite1erin 18 ikinci rinde muvaffak olan bu genç-
Teşrinde tatbikine genoyla karar ler, Pazar giieü yapacakları 
\ niş olması, cidden verilmiş maçın aeı•es.ile köye gitmifler-
larihsel bir hldise sayılabilir. dir. Misafir oldukları evin ta-
0 güne kadar siyasal hava vanmda sabahleyin bir çifte 
mubakkaktır ki hercailiğ:nde uah olduğutw gören ge.çlu-
devam edecektir. Büyük bir den Menmed <>jt\t Halit çi.te-
devlete karşı 50 devletin bir- yi alarak aıkadaş!arile t•ka-
den bergiteleri tatbike kal- laşmağa lcoyalmut •e 
kışmış olmaları, itiraf et- - Eve gidelim mi, diye çif-
mek Jazımdır ki, düşünül- teyi kurcalamağa başlamıştır. 
düğünden çok daha geniş Bu suada çifte patlamış ve 
zorluklar taşıyan bir iştir.Böyle çeşmede yıkanmakta olan spor-
ıken 'hepsinin bu zorlukları c• gençlerden Nuri ağır suret-
·yenmeğe azmetmlt ofması bir te yaralanmışbr. 
gösteridir ki tarih bir eşini Nmi az .sonra vefat etmiıtir. 
daha kaydetmemiştir. Herkes Tahkikata Yargenel Savaman 
bilir ki ttalya bu genel baskı Bay Ali el koymuştur. Kast 
önünde giriştiği yoldaa derhal olmadığı anlaşılmıştır. 
dönecek deö'ildir. n~::.u Afrika- .... .__ ................................. .. 

• -vx şartlar değişecek midir? De-
sında silahlarının kuvvetile kesin ğişmesi icap ederse sosyetenin 
bir sonuç almağa ç.ahtılacaktır. yaşatmak istediği güvenden en 
]taJyanın bu amacında mu.af- küçük bir iz 'ka1mıyacaktır. Şu 
fak olacağı farzedilae bile ulus- halde ltalyanlamı he!' ileri ba-
lar sosyetesine göre durumu• Teketi d•umu biraz daha Jıa-
jçyüzü <leğişmiyecektir. lngiliz nıhracak, bagiakii kararsırJtiı 
delegelerinin sözlerinden ltal- müzmiııleştirecektir. Öte yan-
yan-Habeı anlaımazhğının bir dan Habeşlerin mukavemetle-
uıJaşma yoluyla halli iki ilgili rinde gösterecekleri sağlamlık 
devJetJe birlikte Uluslar sosye- ve kudret evrensel güven ve 
tesia.i iatmin edecek şarUara barış davasını daha kolaylıkla 

:__~ba~v~ol~d~v~.!!!!!Y!!!Y~O~r::._. ~ita~) ~aj__kota ardı de ktir. 

Yunanlılar 
Ticaret 

. ~ 
ıle yapılan ı 

Tatbikata aid 
Türk - Yunan klering anlaş

ması iubnamesi Ekönomi ba· 
lkanbğından Ubaylık takas ko
misyonuna gelmiştır. Bu iıab-

l 
namede T ürkiyeden Yunanis
tana mal göndermek istiyen 
tüccarların ne gibi muamt"le
lere tabi olacak1arı bildirilmek
tedir. 

Tüccarlar ihracat yapmadan 
önce ticaret odasına müracaatla 
malları için 2 menşe şahadet

namesi atacaklardır. 
Menşe şahadetnameleri ma

hn ihraç limanmdaki sahş fop 
kıymetini gösterecek •e Yu
n:ıualı ithalatçı malın bedelini 
Yunan miJli bankasındaki Tür
kiye ldiring heaabme bu lcıy
met üzerinden yatıracaktır. 
Y!anan takdiri kıymet komis
yonlan menşe şahadetname

lerinde ~isterilen kıymetlerin 

doğruluğu hakkında ciddiğ 
.sebeblerle şüphe ederek 
bwılara itir.az ederae ala
kalı Türk takas komisy01au 

anlaşması 
izahname geldi 

._. .. 
ile tema. ederek mahn hakiki 
kıymetini müştereken tayin 
edeceklerdir. Maden kömürün-

den başka Yunaniştana bilfiil 
ithal edilen Türk mallarının 
bedelleri Yunanlı ithalatçı ta-

rafından Yunanistandaki ban
ka ya yabrıJacaktır. Yunan ban-

kası yatırılan paranın yüzde 
elJisini Merkez banka.mm 

emrine serbest f ranuz frangı 
ile. mütebakisini de Türk 
lirası olarak hesaba geçi
recektir, Türkiyeden Y.una-

oistana transit olarak gönde
rilen bütün mallann bedelleri 
serbest döviz olarak ödene
cektir. 

• il ••• il .. 

Bay Abidin 
Manisada teftişler yaptı 

Bir kaç gündeaberi tehri· 
mizde bulunmakta olaıı ziraat 
umum müdürü bay Abidin din 
Mania.aya giderek Ol'adaki zi
raat teşkilatını teftiş etmiştir. 

lzmirde görülmemiş bir 
Muvaffakiyet kazanan 

KASTA DiVA 
aa.. rolde : Albn ••sll 

MARTHA EGGERTH 

EL L 
MiLLİ KOTOPHA E 

SINEMASI 
!Bagiia mt 3 seansında Almanca - S seanıında 

7 se•mmda Almanca - 9~15 ııeıınunda lt.aJyanca. 
DİKKAT : Her iki filmde Martha Eggerth'ten başka bü

tün artistler başkadır. 
Ayııı biletle iki filmde görülebilir. 

Şehir Meclisi 
Dün toplandı 

Şehir meclisi dün Avukat 
Bay M.tafa Münirin başkanlı
ğmda ve 19 azimn iştirikile 
toplandı. 

Eski zabıt okwıarak ufak ta· 
dilitla kabul edildikten sonra 
gelen evrak encümen1CTe hava
le edildi, bu meyanda 934 kat9i 
hesabı, Kaqıyaka traıavayla

nnın 934 hesaba, Karflyaka 
belediye şubesi, un fabrikuı 
hesapları mazbataları daimi en
cümene havele edilmiftiı'. Ha
rice giden mevaddı miiıteile
den belediyece alınan muame
le vergisinin iadesi hakkındaki 
tetkik nizam encümenine, 

Belediye hududu dışma gi
decek imdadı ahlıi otomobili 
için alınacak ücret tarife encü
menine, kız enstitüsü için iste
ailea on bin metre murabbalık 

' arsa aizam ve bütçe encümen
lerine, nakliye vasıtalarınin te
mizliği için tarife tanzimi tari
fe enciimeniue, 1111 ve makar11a 
fabrikalanndan ve hayvan ba
naan yerlerin haka tadili ruh
satiyesi harçlannin tayini hak
larındaki teklifler tarife encü-
menine havale edilmiş ve aClli 
mİİfavirliğe Avukat Bay Sii
reyyamn tayini hakkındaki baş
kanlık teklifi mecli&ce uygun 
görülmüştür. Üyelerden Bay 
Hasaoa on gün iıiıı verilmİf 
ve ı-uznamede başka iş olma-
dığından Perşembe günü saat 
16,30 da toplanmak üzere cel-
se tatil edildi. 

Ağırcezaya verildi 
Eşrefpaşada Yüzbaşı Hasan 

ağa zokağında Hüseyiai yara
layarak öldüren marangoz Sa
libin ve Aydın bira fabrikası 
müdürü Fajferi tabanca kur
şunu ile beş yerinden yaralı
yan ve Macar tebaalı makinist 
Tiberi öldüren kavva!I Lütfü 
haklarında birinci müstantik
likte yapılmakta olan tahkikat 
bitmiş ve mevkufen ağırceza 

Hürriyet 
Yollarında .. 
Yalın ayak! . 

:ıt.1.1'. ::E:sa 't :e ozk '1rc 
- 'fJaştarafı I ıu:ı sav/ada -
F1rtmah, karan1ık geceler-

de, korkunç kayalar üstünd~ 
yollan gösteren deniz feeerid' 
"b"' gı ı .. 

Bu saatta, 
* • .ıır 

Dokvz milyon Ha&eşli, 
.. Yalın kılıç, yalın ayak, baş 
açık, bağırıyor : 

Hürriyet, erginlik! diye!. 
Tıpkı : 
Her yıl Arafatta, baş açık, 

yalın ayak Allaha bağraf811 
müminler gihi .. 

Fakat .. 

.. . 
• 

Bunlardan hangisi d.lıııl 
.. el?' guz • 
Bunlardan hangisi dıtlıt 

heybetli?! 
Hangisi daha yakıcı?! 
Bence birincisi .. 
Çünkü: . 
Birincisi zayif ve mazluın bıt 

kavının, 

Hürriyet aşkile ayaklaaall 
1 bir kavmıa feryadıdır. 

ikincisi .. 
Tanrının kapısında, günala'" 

larından sıyrılmağa çalışanlarıll 
figanıdır. 

" •• 
Bütün bunları yirminci asır 

duyacak mı?! 
Onu bilmiyorum1 Ve bundaP 

çok şüpheliyim!. 
İnandtğtm birşey var: 
O da; 
Mazlum ulusların ahınlll y~" 

de kalmıyacağıdll'. 
Zalimler d~ün! 
Yarın yakındır!. J 

Kuşadası - Akyar 31 J//I} i 
ıv.ı:. :B:sa't :eoz1·~.-ı.ı.~ 

Yarınki sayımızd~ 

Atalürke karşı tertip edi-
1en meufur komplo münafe'" 

betile Bay Mahmut E.-1 

Bozkurt'un çok heyecaob 

bir yazısı intişar edecektir· 

Cezalılar 
Adliye Bakanhğınıfl 

bir tamimi .. ıı·· Ceza mahkemeleri usulu 
.. . t babıO" nununa gore, zıraa er ... ... 

dall bulunan ve cezalarının b" 
fazının tdaiTini istiyea ~ ı 
kiimlar fimdiye bdar ~e 
istida ıile İ.lbayhk idare l.e 
ti~ hqvuruh karar ~ e 
Adliye Bakanlığından gu• g 
len bir emirde bu cezalat'° 
kanun yolları ile infazl~r~e 
-geri bıra'kdması salahiyeti .,_ 
nd Savamankklara ver 
bildirılmiştir. Ancak Gene 
vamanbklarca karar v~t 
için bu 111abk~no .,.~ 
!erinin ceza mahkemeferİ dde 
kanununun 400 üncü ına t· 
sine uygun giriihnesi şarttı 

Açık görüşeliJ11 
Ödemlfle Bay A.L:c;",1 

Hilii1 eczanesinin yen• f65 
kardığı (Zümrüt damlas•l. ı 

b· ıd·.. . . .:elet• 1 yonunun ı ıgınız şı,.. . Je 
kuruştur. Daha küçük şıf~lı 
de vardır. Eczacı Keınat etfı 
taş, lzmiri kOlonydite ~1' it 
ettiğini iftih~rla söyleıne ,,J 
teriz. Bütün lstanbul, _Se'f t' 
Ankara kibal' ilemlenede ~ 
mal Aktaş kolooya1an • I' 
<lzmirimizi sxw&etmektedi'°' 

"'7 .. 
ronUIDUE ko\ns, zevk ye ~ 
işlerine eserlerine lafeöflet elb 
tedir. Zfimrit damldtet 
9e'leceksimz, Avrupad• ş 
balan (Amur, Amur) 
nun ta kendisidir. Ba1ık t · 
larını, çil ilacmı Bay Aı.r.,,
g~nderdik, sonsuz saygı 
bayımn. 
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Bu golü yapacak kızla maçı kabul 
Ediyorum. Yenmek gururumu, 
Yenilmek te askımı arttıracaktır 

~]akineniz sıze bir ün ka

~an?ırabiJiyor. Fakat biraz evel 
~ıu öniine götürmek istediği· 
~z mese!a Reyyon ( X ) mu
~~di gibi şeref ve takdirkar 
hır .hayranlık uvandıramaz şüp-
eaız ... 
Suna son sözleriyle demiri 

ezerek sustu. 
, Hayret .. Genç mühendis şim

di kızmıyor, yeşil bir çift gö
l\iıı tesirile sarsılıyordu. Bu kı
~ gözleri ölüm şuaından da
~ keskin bir uçla kalbini ya
h Y~rdu sanki.. Suna onun 
6tun gücünü gözlerile ölçü

Yor gibiydi. 
Fakat bu kız bu üstün kud

reti h· nereden alıyordu? Gerçek 
ır kız mı, yoksa bir şeytan 

llııydı? Başı boşalıyor, ne ya
~cağınl ~aşırıyordu. Şimdi 
b 'leyi unutmuş genç bir kıza 
~kıyordu. Üzerinde mavi 

ep kotondan sade bir entari 
•ardı. Fakat bu beyaz önlüklü, 
tııun kollu kadın, Demirin gö
tünde rakibi doktor Suna de .. '- ·ı . 
~ di. O, esmer yüz alev alev 
[)lltıı~or, ateş ren&:i dudakları 
l 'lllıre Havvanın Adem oğul
h•rını cehennemlik eden güna-
ını düşündürüyordu. 

te~~ndini lutamıyarak bay-

lii - ~üzcl, çok güzelsiniz, .. 
ıı.ftç bıJınmiyen, görülmiyen bir 
4''1Zcllik ... 

Suna müstehzi: 
ke-. Ya. Bunu da şimdi mı 

ilettiniz büyük .kaşifim? 
lie~en toplanarak: 

Si-. Öyle ... Doğru söylediniz. 
~~ güzelliğinizi bile benzerle
ke ıa:e benzemiyen bir güçlükle 
~f~ttir en bir kızsınız. Her 
lla hız bir fozad örneğidir Su
ıı· ···Tenkidiniz takdiri takdiri
"iıı en şiddetli bir tenkidi andırı 
ltl~t.Fakat bakınız ben artık kız
t Yorum, kızamıyorum. Çünkü 
Q\l f'k. t 1 ır kırıntılarını serpen 
"tnç kız eli beni düşündürü
' OrJ.. 

Suna sert! 
raı;- Onları serpen bir kız ol
da:'P da Lir erkek eli olsaydı 
eroi ~ı. başka olurdu? Çok 
li stsınız bay Demir. 

bir er ~adın İştihanızı kabartan 
Ridcve~~~~ir. Gözlerim öfkeni~i 
L tdıgını söylerken, genç bır 
~ıan .. 1 • 
de'"· •oz erme, muhakemelerine 
aa ~ıl . etine derisine bakılarak 
.ı.~. cdıklerine önem verilme
"1ıı . . (') t-1 tnı anlatmak istiyorsunuz? 
tt~ e ise. size acırım... Çünkü 
•İzi tklerın bu ezeli hastalığı 
, de en kuvvetli yönden yere 
trnı ~ h ege yeter. · Bana gelince 
•staı "iti .. arıtna reçete yazarken 

ltl·~Urne değil, sözlerime bak
~arını isterim .. 
Ue . 

Ça rnır ayağa kalktı kotlarını 
Praşlayarak haykırdı. 

"e ._ Fakat sözlerinize önem 
be ~edlğimi söylemedim bilakis 
• tıı dü .. d" d h 'iliz b· Şun ur ünüz, er şey-
lie •r tezad örneğidir dedim. 
tıı· Ilı Yaivarırım doktor birbiri-
•ıe i~ b 

llış g ırar vesilesi olan çar-
~aları bırakalım artık çünkü .. 

gayet ciddi.. 
._ Ey .. k"? çun u 

do~ Of şimdi çatlayacağım 
bisj ?r. 0 kuvvetli şaşmaz teş
töetnııı yalnız kalp işlerinde 

ere · S nııyorsunuz galiba ... 
~na. yine alayla: 

lifi Kını demiş? Ben o tek
•ccıÇoktan koyduğum içindir ki 

..: etmiyorum .. 
O halde?. · 

- SaililL. dediii tribi " Ka-

zahdır uçurumlar yakın dolaş

mayınız .. , ,, 
- Uçurumu atlayarak tehli

keden yılmadığımı gösterece
ğim. Aşkım bana bu gücü ve
riyor Suna .. 

Doktor inansız .. 
- Aşk ? ·Bu kelime size 

sporcunun elindeki top gibi oy
namak hırsını verir. Sonra bir 
şutla onu gole çevirmek ister
siniz! Dikkat ~diniz ilk söy!e
diğim gibi kadının go!ü erke
ğin galebesinden ağırdır. 

Demir hırsla : 
- Bu golü yapacak kızla 

maçı kabul ediyorum. Yenmek 
gururumu, yenilmek te aşkımı 

arttıracak üç yıl bir arada dost 
görünen birer hasımdık, iki 
yılda bu rekabet perdesi al
tmda kalbinizi bulmak için çar
pışacağım. 

Suna ciddiyetle : 
- Üç yıl hasmınız olduğu

mu şimdi öğrendim. Fakat bir 
gün sizi sevecP.ğimi de hiç 
düşünmed im. 

- Merhametsiz !. 
- Boş ümid vermesini sev-

mem, amma futbol oynamasını 
pek severim. Maçıı g:rişmek
ten de çekinmem. 

Mademki istiyorsunuz ödev
lerim ara ·verdikçe tecrübelere 
devam ederiz .. 

- Teşekkür ederim bu da 
bir ümittir. 

- Telekkiye göre ... Herkes 
duygularının efendisidir. 

Suna ayağa kalktı. 

Artık söyliyecek birşey kal-
madı gidebilirsiniz demek 
istiyordu.. .. 

Demir de kalktı : 
- Sizi rahatsız etmiyeyim 

artık. Allabısmarladık doktor ... 
Mühendis sokaga çıkmca başını 
tek.rar arkaya çevirdi ... 

açık pancurlar önünde beni 
görmek için bakındı. Sonra 
yürüyerek bütün duygusunu 
bu kelimelerle açığa vurdu: 

- Onu istiyorum.. Benim 
olmalıdır mutlak... Şimdi kim
seye benzemiyen doktorun 
sevgisi de gelip geçen aşkla
rın serilerinden ayırt etmedi
ğini gösteri, ordu ... 

* • • 
Suna Nişantaşındaki apartı-

manda geniş bir oh çekti, çok: 
yorulmuştu .. 

Mantosunu vestiyere, şapka
sını yatağına fırlattı. Ameri
kan koltu'ğa düşer · gibi yayıldı. 
Yüzünde iyi iş görenlere mah
sus bir inan vardı. 

Bir kolunu koltuğun geniş, 

yumuşak kenarlığına dayadı. 
Başını arkaya bıraktı. Böylece 
rahat bir uyku taklidi göster
di. Gözleri kapalı amma kafa
sı işliyordu. Zebranın evinden 
geliyordu. Beş ay genç kadını 
yorulmadan bakımı önünde bu
lundurmuştu. Beş ay ne ça
buk geÇmişti ! Haftada iki 
gün Üsküdar tramvayına at
lar Karaca Ahmet me2arhğı

nın siyah servilikleri arkasında 
kaybolmuş gibi gorunmiyen 
iki odalı ahşap evceğize gelirdi. 

Zehrayı daima tek pençere 
önünde sara sıra beyaz mermer
lere dalmış bulurdu. 

Kim bilir, genç kadın, ada
nın yeşil çamları altında dola
şan aşıklardan ziyada kendini 
bu siyah serviler altında yatan 
ölülere yakın bulurdu. 

Bir ııün, onlara kat'i teıbisiJe 
bic beklenmivea bir ua~t. 

"7.:z7.7J.77.ZLZ/..L7.7.Z/...zz7..Lıit.l:i-~' 

1 Hainler Gen oydan sonra durum 
---~· 

ral ikinci Y orgi dönünce Kondilisj 
iş başından uzaklaştırmıyacaktır 

Piyasta 18 suikastçı 
{)aha yakalandı 
IST ANBUL 4 ( Özel ) -

Türkiye - Suriye sınırına ya
kın bulunan Piyas mevki.ia
de Atatürke suikast tertiba
tında elleri bulunan on sekiz 
kişinin tutulduğu, Antalya· 
dan bildiriliyor. Bunlar ara

Paris, 4 (Ö.R) ~Yunan kralı -ildnci Yorgi ı dönmesil;-lngiit;'re fehi;d;-bk siyasa güdeceği 
lngilterede on sene süren sürgünlüğünden ileri sürülmekte ise de General Kondilisin 
sonra bir kaç güne kadar Atinaya dönmüş Romaya yaptığı seyahatla ltalya - Yunan ilgi-
bu!unacaktır. Bu durumun neticeleri hakkında lerini sıklaştırdığı da ileri sürülmektedir. Fazla 
burada şöyle düşünülüyor: olarak Yunanistanın dış siyasası BaJkan antan-

~ sında eski zabitlerden Ala
"\ med Sürur adlı bir şahıs ta 

Bir müddet için Y11nanistanda her muhalefet, tına bağlıdır. B. Maksimos ve Politis. gibi dip-
bilhassa başkanlara zaten tevkif edilmiş olan lomatlar Uluslar Sosyetesi kadrosu içinde çizi-

vardır. Ahmed Sürur yakayı 
, ele verdikten sonra kaçmak 
~ istemiş ve Jandarmalarıa 

cumhuriyetçi muhalefet hareketsiz ka lacaktır. len bu siyasaya Yunanistanın bağlıhğını bildir-
Kral siyasal durumu tayin edecekse de Gene- mişlerdir. Bunun için Krallığın da Avrupa 
ral Kondilis:n krallığın iadesi işinde oynadığı muvazenesinde önemli bir rol oynıyan Balkan 

N u D · . 
rol isyanı ezmiş olan bu generalin hükumetten antantı siyasasına bağlı kalacağından şüphe ur ,, emrıne ıtaat etme-

~ diğinden açılan ateşle öldi-uzaklaştırı ' masına imkan vermiyecektir. Zira edilmemektedir. . 
N rülmüştür. Maktulün üzerİll-Kondilis durumu kendi lelıine olarak dei!iştire- Londra 4 ( Ö. R ) - Plebisit neticesini Kral 
:"l de bazı evrak bulunmuşhlr. bilirdi. Bunun için general Kondilisin iş başında Yorgiye bildirmeğe ge1ecek olan Yunan dele-
N Ammandan bildirildiğine tutulacağı muhtemeldir. gasyonu Bayındırlık ve Sü Bakanlarile Ulusal 
:...; göre oradaki Tü. kiye konso-Bazı çevren!erde Kral Yorgi 'nin Yunanistana meclis Başkanından mürekkep olacaktır. 
. !osu mel'un suikast teşebbi-........ -

ransada içsel durum 
~ sünün başı olan Çerkes Etem-
~ le kardeşi Reşidin hükume

timize teslimini istem ştir. 
~ Maveray• şeria hükiimetinia 

bu teşebbüse ne cevap •e
receği bilinmiyor. 

CZZ.L.ZZJ!77Zl'ZZDZ "!7.Z/7.,7;~--Bay Kaillaut F rarısız buyur~klarının 
övülmeğe değeri olduğunusöylemiştir Fırtına 

Paris, 4 (Ö.R) - Sarthe ili l olmuştur. lngiltere ve ltalya lere fazla değer vermeleri bek- Mersinde yağmur 
genel kurulu başkanlığına se- arasında anlaşamamazlık çık- lenilem~z .. B.Laval bizi torbaya Yüzbinlerce liralık 
çilen eski başbakanlardan B. miştir. Bu karışıklıkta Fransa atmak ıstıyor, fakat atamıya- Z 
C ·11 b b ki v ·t·d 1 "l .. .. w. 1 t caktır. arar yaptı 

aı aux, azı ozu arına rag- ı ı a ve o çu ornegı o muş ur. R d'k l k . . ·· 
men, finans buyuruklarının Bergiteler ve iştirak ve Ulus- .a 1 a . v .onş-r~smde hır dele lsta.nbul, 4 ( Ozel ) - Ka-
•• •• w v • ~ •• • • genın dedıgı gıbı, bu kanunları radenazde fırtınalar yeniden 
ovü1mege degerı oldugunu soy- lar sosyetesıne sadık kalmakla radikal partisi bir senedenberi b 1 d V l K d · 
l 

· d · t' 1 · b b d'V f d aşa ı. apur ar ara eD1KC 
emış ve emış ır cı: era er ıger tara tan a an- istediği halde başbakan bizi çıkamıyorlar. 

Kalkınma devresine girmek üze laşmazlığı d.urdurmağa çalışıyor. bekletti. ~ğ~r. bunların lüzu· lstanbul, 4 ( Özel ) - Mer-
re olan ekonomi vahim arsıulusal 1 Yarın lngıltere de, Italya da ~una .kanı ıd!se ~~den vak- sinde şiddetli yağmurlar ço\c 
hadiselerle yeniden sarsılmış- 1 ona teşekkür edeceklerdir. t~od~ ver~edı; <leğifsC: neden zarar verdi. Pamuk balyaları 
tır. Bizim siyasamız bir kelime Diğer hatip!er de başbakan şımdı verıyor ve luzumuna ve keresteler sellerle denize 
ile hulasa edilebilir. Ben ulus- B. Lavalın barış gayretlerini inanmadığı te~birleri .!.amimi- sürüklendi. Denize sürüklenen 

.. - 1 d' yetle nasıl tatbık edebılır. Ha- kerestelerin kıymeti bcşylz 
lar sosyetesinin idaresi altında ovmuş er ır. k'k d 

B 
.. k l 

4 
( Ö R ) _ C _ ı at. ~u ur ki, o .. zizi aldat- bin faa tahmin ediliyor. 

barışın yeniden kornlması için ru se · e mak ıstıyor. Buna layık olduğu B l d• B d 
candan dileğimi bildirid m. Her nevreden dönen Başbakan ve cevabı verelim. a a iZ - Uf Uf 
ulusun amur propruna (ız.zeti Bayanı, kendilerinin bulunma- " Li~erte ?u Sud ouest. ,, H tt ·ı ı· 
nefsine) riayet edilmekle bera- masından istifade eden hırs.z- gnzetesınde ıse Bay Herrıot a 1 1 er ıyor 
ber ad Jet amacına ulaşan bir ların konaklarına girerek bir radikallara hücum ediyor. Ra- Ankara, 4 ( Özel ) - Bala· 

Yol gu .. du'" lme'ı.dı'r. k k ti' d ki dik allar bir daha yanlama bir diz - Burdur hattının inşaatı 
ı ço ·ıyme ı eşyayı aşır ı a-F yol tutmuşlardır.Vakıa Vagram ilerliyor. Trenle~ .1936 hazi.ra-

ransada il genel kurumia- rını görmüşlerdir. Cür'etkar salonundaki kongrenin radikal mnda Burdura ı~lıyeceklerdr. 
rmın açılması dolayısile buna hırsızhır aranmaktadır. S } h } d 
benzeyen birçok söylevler ve- Paris 4 ( Ô R) - "France ~~kanlara .~~~ineden çekil~~k İVİ a a İ en ıçın verdıgı ışaret vadelıdır. 

rilmiştir. Senato asbaşkanı Bay de Bordeau ,, gazetesinde B. anger.s ve_ Na?t~s ~urmayla-
1 

Boşaltılan şehirler 
Lucien Huber demiştir ki: Ay- Guernut rliyor ki : rında oldugu gıbı amırane de- . 
lardanberi ltalya - Habeş an- B. Laval genel gösteriler, yildir. Fakat radikallar Nante:ı1 lstanbul, 4 (Özel) - Roma· 
laşmazlığı ufku karartmıştır. gizli silahlar ve kanuna aykırı kurmayında1' snora meclis açıl- dan bildiriliyor: ltalyan taar-
~unun çözülmesi kolay değildir. cemiyetler hakkında bir kaç madan B. Doumergue'i istifaya ru2u devam ediyor. Ro•a 

mecbur ettikleri gibi aynı yolJa gazeteleri Ras Seyum'un Ma-
Çünkü pek karışık meseleler buyruk çıkarmakla İtalyanların B. Laval'ı de düşürmek ümi- kalleyi, Ras Nasibunun •a 
karşısındayız.Fakat buna ulusla- minnettarlığını kazanacağını dinde oldukları için bu yolu Hararı sivil ahaliden boşalttık-
rın pisikolojik halleri de sebep sandı, Radikalierin bu hediye- tutmuslardır. larını yazı. orlar. 

-----:~~:::::::====~~:::::::• •• ==========~===---
Bir eferandum ne 

Netice 
Paris, 4 (Özel) - "Petit Journal,, gazetesinin okurları ara

sında bergiteler hakkında yaptığı Referandumu gözden geçirerek 
el verenlerin iç siyasadaki temayüllerine göre ltalyamn lehinde 
veya aleyhinde gözüktüklerini kaydediyor. "Ere Novvelle,, finans 
komisyonun bütçelere yaptığı tadilatı yeniden gözden geçirmesini 
dileyor ve yeni bir kabine buhranı açılmamalıdır diyor. 
·····················································~······ ............••............. 
müjdesi verdiği vakit nasıl bir 
anda değişmiş o takatsiz vü
cudunu bir çocuk çığlığile ko· 
casının kollanna bırakmıştı. 

Bu evinç çığlığı Sunanın 

kulağından gitmiY,ordu hiç. 
Gerçek mi doktor? Daha dört 

ay var, ben anne Selim de 
baba olacak ha!. Şimdi artık 
hiç yanmam çektiklerime 

Selim se saşkın, hala inan
mak istemiyordu. 

- Gebe ha! Bu kadar kan
dan sonra çocuk durur mu ya? 

- Evet işe gitmiş. beni din
lcmiyerek dolaşmış yorulmuş 
olsaydı yalnız çocui değil ka
no da giderdi. 

- Ah doktor naaıl ödeye-
- ce2iz bu borcu artık 2eçti 

değil mi? Şimdi işe de gide
rim, şey, hani daha çok çalış
mak geçim yükünden başka 
yükleri hep Selime bırakma
mak gerek .. 

- Kaşlarını çatmıştı .. 
- Hayır o yok, daha dört 

ay bu güçlüğe katlanmalı 
sanırsam Selim de sikayet et
mıyor .. 

- Eder miyim hiç elbet et· 
mem karıcığım. Yükün büyü
ğünü sen cananla taşıyorsun 

ben de kollarımla gücümün yet 
tiğini yaparım demişti .. işte bu 
gün beş aydır beklenen dilekli 
yolcuyu almaktan geliyordu. 

Ne gilzel ne gilrbllz bir er· 
kekti. O harap evde yeni bir 
di1Dya yarabnıfb aamnın •. 

-Sonu Voı-

Akdenizde faşizme karşı 
bir ittifak hazırlanıyor 

lstanbu), 4 (Özel) - Paristen bildiriliyor: " Journal ,, gazeteai 
Yunan kralı ikinci Y orginin Yunanistana dönmesi le Habeş işİllİn 
birbirine bağlı olduğunu yazıyor. lngiltere Akdenizde Fasıiat 
imparatorluğuna karşı ittifak hazırlıyormuş. Yunan parlamento
sunun feshedileceği söyleniyor. , 
T~':!~" TAYYARE Sinema_ı T~:!~" 
Baba şefkatı - aile muhabbeti - cinayet - sefalet - felaket 
ve nihayet saadet mefhumlarını canlandıran büyük filim 

lllYAVRUM 
Büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor ve her 

gören de beğeniyor · alkışlıyor 
r777.7.77.//..Z//Z7//.7//777.Z/7/Z7:/./ 7ZJ 

Daha üç gün gösterilecek olan bu filim senenin en büyük 
eserlerindendir. Herkesin methettiği, herkesin mütehassis 

~~ YAVRUM 
ğu 
Filmini görmek için acele etmek lazımdır. Çünkü fili• 
persembeden sonra hemen lstaubula iade edilecektir 

CD !k 1 ;;yawc:'il" 
Bu fiJimJe beraber Türkçe sözJü (FOKS) dünya haberleri 
ve çok nlnnçlil(Miki tayyareci ısimli komi v i de öreceksiniz 



• Te rlnleenl ıea• 

PARDAYANLAR Konyada hava s~ğudu :············································································· • • 

a Casusların Avı E 

~~~~~~~~~~~~~~-' Yörede~ da~Ma yanın me~e kM l ~ 
-28- YAZAN: Mltel Zevako düştü-Havayağışınımuhafaza ediyor jCephe gerisinin esrarı! 

kılmcının kabzesinden çekti. • • - • - • • : 'lk.i.n.cl. ~ısım. : Karşısındakini hayretle süzen Konyada ekmek diğer yerlerden daha pahalıdır \ı: ; -84-1 
kraliçe: 

- Mösyö! Eğ~r oğlum Han
rinin ordu,;ahına kadar b ~nimle 
beraber gelirseniz her isteği
nizi yerine getireceğim. Ve siz 
de eyi bir servet sahibi olacak
sınız. 

Dedi. Pardayan titredi, ser
vet kelimesini duyunce sevindi. 

Aynı zamanda sara saçlı genç 
kızm, saatlarca pencerec\e bek
lediği komşusu gözünün önün
den geçti. Parisi terketmek 
kalbini ezdi. Zihnini berbad 
etti. 

- Hakkımdaki hissiyahmz.a 
teşekkür ederim. Ben kısme
timi Pariste aramaga karar ver• 
dim. 

- Pek güzel, bay! Benim 
adamlanmdan bazıları sizi gör
mek isterlerse nerede bula
bilirler? 

- Sen' de Nis sokağında 

Deviniyer pansiyonunda. 
Jan Dalbre bunun üzerine bir 

baş işareti yaparak arkadaşına 
döndü. Bu da güz.el ve cana 
yakın bir mahlfıktu. Halinden 
gizli bir teessür içinde bulun
duğu anlaşıhyordu. Jan Dalbre: 

- Alis! Arabayı köprüden 
geçirtti~iniz için büyük bir 
tedbirsizlikte bulundunuz. ... 

Dedi. Genç kız oldukça bir 
metanetle cevab verdi: 

- Ben orasını serbest sanı
yordum. 

- Alis, perdeleri kaldırma
nız da büyük bir hata ... 

Alis daha az bir emniyetle: 
- Evet, merak neticesi per

deleri kaldırdım. Kraliçe haz.
retleri ... 

- Evet ama! Bu azgın hal· 
kın önünde yüksek sesle be
nim ismimi çağırmanı:r. da bü
yük bir kusur ... 

Dedi. Genç kızın bu defa 
dili dolaşmıştı: 

-- Şaşırdım. 
Diye kekelemiye başladı. 

Navar kıraliçesi bunu tepeden 
tırnağa kadar süzdükten sonra 
düşündü. Yavaş yavaş : 

- Yavrum l Seni azarlamak 
değil ; fakat beni bu alçakla-

rın eline düşürmek istiyen bir 

kimse de ancak bu kadar ya
pabilir. 

Sözlerini kıraliçe sakin bir 
tavurla söylüyordu. Pardayana 
dönerek: 

- Mösyö Lö Şövalye ; sizin 
yüksek kalpli hareketleriniz.den 
istifade etmek isteriz.. 

Dedi. 
- Emirlerinizi beklerim. Ma

dam! 
- Teşekkür ederim. Lütfen 

bizi cüı'i bir mesafe ile gide-

ceğimiz yere kadar takibedini1. 
Sizin gibi bir yiğitin kılıcı al-

tında bir orduyu bile yararak 
geçmekten çekinmem. 

Pardayan bu iltifatı onay-
ladı. Yalnız içini çekerek: 

- Yazık ki Parisi bırakmak 
elimde değil!.. Babam bana 
kadınlara inanmamalı demişti. 
Fakat iş işten ğeçti. Şimdi 
sevimli komşu kızının sarı saç
larma esir oldum.Babam derdi ki 

"Saçlar insanın boğazına sa· 
rılan ve boğan bir yılan imiş!,, 
(sonra yamalı caketine baka· 
rak) ben kendime bir prens 
elbisesi almak için sokağa çık
mış idim. Bak şimdi olan işe! 
Sabaha kadar caketimi yama
makla uğraşacağım. Ne kadar 
tuhaf şey ! Gündüz akşama 

kadar kılıç, gece sabaha kadar 
iğne kullanmak! .. Ne yapalım 
ki aralarında o kadar ayrılık 

yok! 
Sözlerini muıldanıyordu. Sö-

Bolşevizm ve Faşizm 
Masonluğun iki amansız düşmanı 

Sarayova hadisesi ve masonlar 

Konyadall bu manzata 
Konya, 4 ( Yeni Asır } - ı kır 4. kr. 829, çavdar 4 kr. 80, 

Bir haftadır aralıkla yağmur nohut ta 4 kr. 80 santimden 
yağıyor. Hava soğuk yapıyor. satış ğördü. 

M. Albert L&ntoioe mason
ların hat b içindeki durumlarını 
şöylece anlatmakta devam 
ediyor: 

"Son Kenten şehri Almanlar 
dine dliştükten sonra, Alman 
farmasonları buradaki mason 
locasını itgal etmişler, mabe
din anahtarını, eşyayı ellerine 
geçirerek Fransız masonlarını 

bir toplantıya çağırmışlardı. Bu 
çağırı masonluğun evrensel 

nistlerinin vücutlarında işliyeo 

bir yaradu. Bu yarayı kotoriıe 
etmelidir. Farmasonlar sınıf 
mücadelesine hissiğ mistik for· 
müllerle mukabele ediyorlar. 
Onlar da tıpkı kilise gibi dav· 
ranıyorlar. ltık mı ? Evet ... 
Büyük gün mü doğsun? Evet.. 
Fakat bir karablık Mason lo· 
casındaki mukavvadan günef 
sakın doğmasın .•. 

Hele dün hüküm süren soğuk Belediye dün ekmek fiatle-
kışla bizi yüzyüıe getirm·ştır. rine gene zam yaptı. Halk ek-
Odun, kömür fiat.:cri b::-den- meğini altı buçuktan yedive, 

· insaniğ gayelerine uygun ola
rak kardeşçe bir kucaklaşma 
için yapılma'!lıştı. Hakikatta 

İşte T roçkinin bu sert hii• 
cumları da gösteriyor ki ına· 
sonluk bolşevizma ve komii• 
niz.ma ile taban tabana zıd bit 
varlıktır. Böyle olunca da Bol• bire yükselmıştir. üçüncüyü ondan on buçuğa, 

Yağmur ve soğuktan ya- ikinciyi on birden on bir bu-
kacak getirilemiyeceğini tah- çuğa çıkardı. 
min eden fırsat düşkünleri 
ellerindeki odun fiatlerine 
hemen zam yapmakta gecik
memişlerdir. 

Yöredeki dağlara yarım 

metre, merkeze bağlı sille ka 
mununa c:.ö t santim kar düş
müştür. 

Hava yağışını muhafaza et
mektedir. 

KONY ANIN NÜFUSU 
927 deki ilk genel nüfus sa

yımın sonucu Konya merkezinin 
kırk yedi bin dört y z doksan 
altı nüfusu oldu~ unu goscer
m" şti. Soft sayım elli iki bin 
beş yüz doksan dört göster
miştir. Aradaki fark beş bin 
altmış sekizdir. 

ANITLAR 
Cumuriyet anıdının açılma 

töreni bayramda yapıimıştır. 
Şehidler anıdı için özel yönet
keden 650 lira verilmiştir. Bu 
ikinci anıdm açılma töreni de 
yakında yapılacaktır. 

EKMEK PAHALI 
Konya, orta Anadolunun za

hire anhan diyoruz, çiftçi 
memleketi diyoruz. Buna rağ
men ekmeği son günlerde pek 
pahalı yiyoruz. lşçi güudelik
leri otuz kırk kurüş .. 

Uç gün evvel em yukarı fi-
atle beyaz buğday 7 kuruş 45 
santim, sert 7 kuruş 275, ka
rışık 7 kr. 85, sünter 5 kr. 

ı 15, beyaz arpa 4 kr. 875, ça-, 

Konya Şa1bayı Bay Şevki 
Elli kuruş günlük alan 

sekiz nüfuslu bir babayı 
gözönüne getiriniz. Yalnız pek 
ta besinli olmıyan halk ekme-

ği için bir günde 56 kuruş 
günlüğünden de altı kuruş faz
la ekmek parası verecek de
mektir. Bu, günde elli kuruş 
alan bahtiyar babadır. Bir de 
alamıyan zavallı babanın du
rumunu düşününüz. Konyanın 
hayli durgun olan ekonomik 
durumunu da buna katınız. Zam 
kararı ile vasıl olunan sonuçta
~ i isabetin drecesini ölçmüş 
olacaksınız. Ben birşey ekle-
mi yorum. 

A. Evren 

• AÇILDI • 
EGE PALASIN KIŞLIK 

SALONLARI 

Umuma açılmıştır 
.. 
Oğle Akşam Tabldut 

valye hem kendi kendine söy
leniyor, hem de elilc kılıcını 
tutarak, sür'atle yürüyek iki 
kadını biraz geriden takip edi
yordu. 

Yavaş yavaş akşam oluyor
du. Sabahtanber\ ağzına birşey 
koymamıştı. Karnı ziyadesile 

acıktı. 
Jan Dalbre arkadaşile sapa 

sokaklardan yürüyerek Tampel 
hapishanesine geldiler. Bu ha
pishanenin karşısında bir katlı 
oldukça güzel bir ev vardı. 
Kraliçenin bir işaretile _Alis 
kapıyı çaldı ve kapı derhal 

açıldı. 
jan DaJbre biraz geride du

ran Pardayanın yaklaşmasını 

bekledi: 
- Mösyö şimdi ne yapaca

ğımı öğrenmek isterseniz 
rica ederim bizimle beraber 
içeri giriniz... Siz sevimli ve 
cesur bir şövalyesiniz. 

Dedi... Sizin gibi bir adama 
benim çok ihtiyacım var. 

- O halde ben de itaat 
ediyorum. Madam! 

Diyerek kendi kendine düşün 
meğe başladı: 

- gonu var -

bu toplantı galiplerle mağlub
ların gönül tırmalıyan bir şe
kilde toplantısı oldu. Belçika
lılara gelince Alman masonları
na karşı derin bir kti1 besli
yorlar. Zira Belçikanın istilaya 
uğradığı günlerde Belçika ma
sonların üstadı azamı tarafın
dan yükseldilen bir fery-.da 
Alman masonları cevab bile 
vermemişlerdir. 

"Bulgar kralı Ferdinand'ın 

Almanlar yanında büyük barba 
girdikleri bir zamanda Fransız 

locaları, hatta general Pen 
yenin başkanlığında çalışan bu 
loca ne haldeydi? General 
Penye Zaryadaki Bulgar ma
son locasıntn faaliyeiinden çok 
ümidvardı. Bu loca azalarının 

kral Ferdinand'ın arzularını tas
vipten başka bir şey yapmıya-
cakları düşünülmiyordu. Harb 
içinde her memleketin mason 
teşekkülleriyle bağlantılarını 

keserek harba. ablmışlardır. 
1916 •de ltalyan masonları, 
Sosyalistlerin muhalefetine rağ
men memleketlerinin itilaf dev
letleri yanında barba girmesini 
tahrik etmişlerdir. 

işte masonluğa atfedilen biri
cik suç bu ulusculuk cereya• 
nından dışarda kalmayışıdır. 
Bundan ötesi masaldır." 

"Sarayova cinayetine gelince, 
Evet, bu sui kastı yapanlardan 
bazıları gizli cemiyetlere men
supturlar. Halk ağzında gizli 
cemiyet denildi mi batıra ilkin 
mason locaları gelir. Hakikatta 
ise suikastçılardan yalnız ikisi 
masondu. Ötekiler Sırp ihtilil 
cemiyetlerinin nyeleri idi. 

"Rasputinin farmasonluğu id-
diası da yanhştir. O da "Kilist" 
mezhebine mensup bir gizli 
cemiyete mensuptu. Fakat 
mason değildi. Zaten "Kilist" 
lerin masonlukla hiç bir ilsıileri 
yoktur. 

" Bolşevizmin bir mason işi 

iddiasına gelince Faşizm istis
na edilirse farmasonluğun en 
büyük düşmanlarından biri de 
bolşevizmdir. Bakınız üçüncü 
enternasyonalin bir toplantısın
da T roçki masonlardan nasıl 
bahsediyordu : 

" Masonluk Fransız komü .. 

şevizmayı masonların doğur 
duğunu iddia etmek te isabet 

yoktur. " 
- Sonuncu bir sual dah•··· 

Mareşal Joffre mason muydu 1 
1916 senesine kadar FratıBll 
masonları Joffre'ı çok mnda· 
faa ettiler. Hakikatte bu mil· 
dafa&lar mason olduğu içi• 
miydi? 

M. Albert Lantuvan bu sU"' 

ale de fU cevabı verdi : 
" - Sorunuz beni sıkmıyor. 

istediğiniz cevabı vereyim. Bl
tün teşekkllere ihanet edenler 
vardır. Bizimkilerden biri m•· 
sonluğa ihanet ederek FransıS 
localarında mukayyet olan ma· 
sonların tam bir listesini m•" 
sonluk aleyhinde kindar neıri• 
yatile tanınmış olan "Liber P•" 
role" gazetesine yazmıştı. 

Gaz.ete bu listeyi neşretme~ 
üzereydi. Bu da bir çok kart"' 
şıklıkları, bir çok kimselerİ_" 
itlerinden olmalarını tahrik edi" 
yordu. Sonra nasıl oldu? Ga
zete listeyi aynen neşretmek
ten vazgeçti ama harp batl•-
yınca Jofre ait olan fişi ~et: 
retti. Bu fiş de şundan ıba 
retti: 

"Jofre, Joseph, Jaque... fıf"' 
ka generali. 

25 ikinci Teşrin 1875 te aç 
yıldızla Alsas - Loren locas111

: 

kayıtlıdır. 28 ikinci Teşrin t87 
da P.aris şark locaı4ına geç111it• 
tir. 1876 da metr olmuştu: 
1893 te fahri üye olarak k• 

BUJi .. 
mıştır.,, Hepsi bu kadar ... 
dan sonra Jofruo masonlukta 
ilerlediğini gösteren bir k•>"t 
yoktur. 

- Sonu var -
• • • • • 
Öğretmen tayinlerı 
K t 't" .. k öifret-ız ens ı usu na ış b , 

menliğine lstanbul akşam Sa:.: 
at mektebinden mezun b•Y, t 
Zehra Haşım, Erkek Sa~ 
mektebi örme - mobilye i1 
- w t ı·w. K nstitii• ogre men ıgıne, ız e di 
sepetçilik öğretmeni bay Halil 
atanmışlardır. . e 

lzmir maarif kadrosu eoırıll 
0 

·ı . 1 .. w t n baY• verı mış o an ogre me •li 
Mübeccel'in Ankaraya tab\116-
Kültür bakanlığınca uygun g 
rülmüştür. 

ilk 
Kursları 

ve orta 
açılıyor 

tahsil 

Halkevinden ·. "'U 
Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl oJJug r 

gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa kar• .. 
vermiştir. Kuralar Arapfurunundaki Duuılupunar ilk ok.

0

0 
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her ~ r 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve bıre 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kurslann ne zaman açılacağı ve derslere hangi 
başlanacağı ayrıca ilin edilecektir. 



'F a a ı istifa 
yalanlıyor 

Bergiteler talyaya karşı ittifak 
Yunan sahilleri lngilgiltere için baha 

biçilmez bir kiymet kazanmıştır 

Makinası memnuni
yet verici bir 
şekilde işliyor 

Londra, 4 (Ô.R)- "Timea" 
gazetesi Cenevrede kurulan 
bergiteler makinesinin pek 
memnuniyet verici bir şekilde diyor Ekodöpari " Italya cezaya · müstahaktır 

'f latanbul, 4 ( Telefonla ) - Journal gazetesi " 
~an genoyu ile Habeşistan harbi arasmda 
~ bir ilgi bulunduğunu yaıarak diyor ki: 
L~eral Kondilisin hükumet darbesi üzerine 
~ğın avdeti lehindeki gcnoy Yunan sahille
~ harikulide ıevkü!ceyş öneminin logiltere 

baha biçilmez bir kıymet iktisab ettiği bir 
llt~da yapılmaktadır. Halihazırda Faşist emper· 
::ı•zrnasına karşı geniş bir hareket yapılmak
~ dır. ispanya ile daha geniş bir iş birliği fomin 
:y, eıı, eski dostu Portekizle iş birliğini arthran 
l;:"•nistanın yardımını daha şimdiden temin 
'lt jll ve Mısıraa süel hareket yapan lngiltcre 
~aya karşı hakiki bir kolaisyon vücuda 

l'lbiştir. 

Eko dö Pari gazetesi de ltalyanın cezaya 
müstahak olduğunu ve başına gelenlere kendi
sinin sebep olduğunu yazıyor. 

lstanbuJ, 4 (Telefonla) - Cenevreden bildi
riliyor: Bu sabah Cenevrede toplanan tali ko· 
mite çelik, kömür, yağ ve demir gıbi bazı esaslı 
maddelerin İtalyaya ihracı yasak edilmesine dair 
Kanada delegesinin teklifini müzakere etmiş 

fakat uluslar sosyetesinde üye olmıyan ttlmanya 
ve Amerikanın vaziyeti anlaşılmayıncaya değin 
bu bapta karar verilemiyeceği neticesine var· 
mışhr. Komite ayni zamanda Avusturya - Ma
çaristan ve Arnavutluk vasıtasile ltalyaya ihra
cat imkanlarının derecesini tetkik etmiştir. 

\liyanada--1-~r-ş-id~lı~~k~··---t-o-nun 
Ça., ırıl as i · n ·· ste il er 

ta 
.yapıl 

a 
ı 

i l~t~nbul 4 (Telefonla)- Londradan bildiriliyor: Viyanada huğun Arşidük Ottonun Avusturyaya 
ctıtılerek Habisburglar tahtına geçirilmesi için muazzam bir nümayiş yapıldı.Bu nümayif harbı 
~tn~rnidenberi Viyanada yapılmış olan gösterilerin en muazzamı sayılıyor, Bir aralık Avusturya 
ij aşıstlerinin başkanı olan prens Stahrenbegin krallık naibi ilan edileceği söylenmiş ise de muma-

1 

, ~ tyhin rakıbi olan binbaşı bu gösteride bir sölev vererek Avusturya ordalrrınm öteden beri Allaha o·;:• sadık kaldiklarını söylemiş ve "Yaş •n Otto., diye bağırmışbr. 

Bi r zage 
ij londra, 4 (Radyo) - Şimaldeki ltalyan kuvvetleri 50 mil tulünde bir cephede ilcrlemel-te ve 
t abeşler tarafından biç bir mukavemet görmcmetedir. ltalyan uçakları uçuşlar yaparak her 
iltafta Habeş kuvvetlerini arıyorlar. 
b' Habeşler Ogaden cephesinde muazzam 
ır taarruza gE>çecekleıi tahmin ediliyor. 

kuvvetler tahşid ettiklerinden bu cephede büyük 

Italyanlar Makaleyi işgal ettiler 
fakat kanlı bir harb devamediyor 

~a~jla?bul, 4 (Telefonla) - Asmaradan bildiriliyor: Burada bulunan ecnebi gazete aytarları Ma
h enın ltalyan kuvvetleri tarafından işgal edildiğini bildirmekte iselerde ltalyan erkanı harbiyasi 
d~ hususta hiç bir teblig neşretmiş değildir, Ras Seyum kuvvetlerinin Retic ist kametinde çekil· 
l'~blerj Ras Kasa kuvvetlerinin ise MakaHeye hakim bulunan tepelerde ltalyanlarla kanlı bir muba 
ltı keye tutuşdukları, uçak!arm Ras Kassa kuvvetlerini bombarduman ettikleri Londradan bildiril-

e led' ır. ........ 
Yu anistanda genoyun neticesi 
c:um uriyetçi 

A...,. /, ı~ aı a ı bu mcı sm·tada 
1 iNADA GÖSTERiRLER 

ı l\t na, 4 f Ozcl ) - Şehir 
'q"t 
tı • 'I ~nb"! a (ral il· nci Yorcri-
ın ~ 

do,., {'cır, erı v ı ayrak!ar'a 
S()I a 1 mı ,lır. On binlerce kişi 

a•.• 
}' • arı doldurmuş, gösteri 
. ap·~or y . t d'~ ıtı . 'ar unams anın ıger 
Ctınd d be . e e Kralcılar . buna 
tıııyen .. t . l gos erı yapıyor ar. 
A . SELANIKTEKI NETiCE 

~ak tına, 4 ( Özel ) - Epir 
lal'd edonya ve Trakya ile ada
hinda ~a kıralhğın avdeti le
'ylt e bulunanların nisbeti eski 
'thn~nistan kadardır. Selanik 
~lg~~e 75956 seçmenden 
\ıt .

1 
~ kıralhğın dönmesi için 

l'ı 11\. t' la ış ır. Kat'i neticenin ak-
lt:a kadar neşredilmesi bek
N 1Yor. 

~ICE KRALA BiLDiRiLDi 
lltti tina 4 ( Ö.R ) - Plebisit 
"'t~cesini Kral Yorgiye bildir
~t ıe gidecek resmi heyetin 

'teınbe .. .. h k d ttg· gunu are et e e· B sanılıyor. 
t~ı/'. heyete Dış bakan T oo
ı,lli taın baıkanhk edeceği söy

Yor. 

1\ ~ALDA~ISIN SÖZLERi 
~aL~na. 4 (Özel) - Eaki baş
~ Ve Halk partisi baskam 

partiler genoya 
bay Ça'Jaris gazdecılere d iye
vinde rrenoyun neticesinden 
memnun olduğunu söyliyerek 
demiştır ki: " Kral geniş bir 
güven ve yardıma dayanarak 
mem!ekette normal hayatı iade 
edebilir. Millet yığın halinde 

sandık başlarına koştu. Çünkü 
Kralın yüksek vazifesini yapa
cağına sarsı ' ınaz bir inanı var
dır. ,, 

KOND:LislN TELGRAFI 
VE BEY ANNAMESI 

Atina 4 (Ö. R} - Başbakan 
ve Krallık naibi General Kon
dilis Londrada bulunan Kral 
Yorgiye bir telgraf göndere
rek genoyun Krallık lehindeki 
neticesini bildirmiştir. 

Atina 4 ( Ö. R ) - Yunan 
ulusuna bir bildiriğinde Başba
k:m General Kondilis diyor ki: 

"Ne yapacağını şaşıran ulus 
sükunet istiyordu. Bir taraftan 
ulusun büyiik yığını kralcı ol
maktan hiç geri kalmamıştı. 
Diğer taraftan da Venizelizm 
birikintileri de Mart isyanm
danberi Cumuriyet, diktatörlük 
ve komünizm ara ında çalka-
nıyorlardı. 
Genoy tam bir serbestlik için

de vaDıldı. Kral ikinci Y orgi 

iştirak e -· edi 
Yunan ulusunun değişmez va
risi hükiimdarıdır. 

Onun siyasal durumu nasıl 
haJledeceğini bilmiyorum. Fakat 
o Elenlcrin Kralı olarak gel
mektedir ve kararında serbest
tir Ne parti,ne siyasal kamoy 

tantr. Çok mesuddur ki siyasal 
partiler bugünden itibaren ar
tık mevcud olmıyacaklardır. Yu 
nan ulusu birleşerek bir blok 
teşkil edecektir ve Kral yalnız 
Yunan milletini tanıyacaktır. 

adalet ve müsavat hakim oJa 
caktır. Üç ikinci teşrin Yunun 
tarihinde yeni bir devrin baş
langıcıdır.,, 

KRAL YORGININ DIYEVI 
Londra: 4 (Özel)- London

ya otelinde oturmakta olan kral 

ikinci Y orgi Yunanistanda ge
noyun neticesini öğrenmiş,bun-

dan memnun olduğunu söyle
miştir. Kral on beş gün içinde 

Ingiltereden Yunanistana hare
ket edecek ve Yunan tahtına 

çıkacaktır. Yunan donanması 

ve uçakları açık denizden krah 
karşılıyacakludm. Kral Falero
na çıkacaktır. Yunanistanda 
istikbal bazarblıllıln bararetlea· 

rPİftİr. 

işlediğini yazdıktan ıocra di· 
yor ki: 

Tanzim ve birleştirme ko
mitası müşterek hareketin te
sirsiz birakılması tehdidinin 
lSnüne geçmiştir. Sir Samuel 
Hoare•nin haklı olarak söyle~ 

diği gibi bu büyük bir netice
dir. Fakat bes bellidir ki ulus-
lar sosyetesi üyeleri diğer va· 
sıtalarla da anlaşmazlığa son 
çekmek için daha az birlik 
değillerdir. Bu düşünce iledir ki 
lngiliz ve Fransız hükumetle· 
rinin barışçil bir hal lehindeki 
gayretlerini tasvib etmişlerdir. 
Zira buna muvaffak olurlarsa 
dost bir memleketin mallannı 
boykotaj etmek gibi acı bir 
zaruretten kurtulacaklardır. 

Staviski 
n~vas başladı 

.:>HH• t 

Paris. 4 (Ô.R) - Seıı ciua
yet hak yerinde Stavisky reza· 
letinin davası başlamıştır. Ad
liye sarayının önü bıle halkla 
dolmuatu. Bu daüada 270 şa· 
bid vardı. Joriye 2000 den fazla 
sual sorulacaktır. 

Mahkeme salonuna büyUk 
bir masa yerleştirılmiştir. Her 
akşam dosyalar oraya kapabla-
cakhr. 

Cenevrede 
Temenniler 

Cenevre 4 (Ô.R) - Uluslar 
sosyetesi çevenlerinde zecri 
tedbirlerle birlikte uzlaşma ve 
kandırma işinin memnuniyet 
verici bir sonuca varması te
menni edilmektedir. irtibat ko
mitesi bergitelerin bazi kuyu
du ibtiraziye ile akim kalması 
ihtimnlinin önüne geçmiştir. 

Elli millet tazyik tedbirlerini 
tatbika karar yermiş olmakla 
beraber lngiltere ve Fransa
mn uzlaşma çaresi bularak 
bu tedbirlerin tatbikine lüzum 
kalmamasını temenni ediyorlar. 

G. Göring 
Fransaya el uzatmıştır 

Paris, 4 ( Ö.R ) - "Matin •• 
akımsalık sebepleri bularak 
diyor ki: " Hem lngiltere, hem 
ltalya ile dostluğumuzu koruya 
bildik. Bu da az birşey deyil
dir.,. 

"Ordrc,, General Göring'in 
diyevinden bahisle Almanyanın 
böyleceF ransa ile görüşmeye gi
rişim esini teklif et:iğini tahmin 
ediyor ve diyor ki. "Bu teklifi 
ihmal etmiyelim ve siyasamızın 
evr~selliğini teyid edelim. ,. 

"Homme Libre,. aym fikir
dedir. "Alman tekliflerini ge
lışi züzel reddetmiyelim. Gene· 
ral Göring de dediği gibi ay
dınlı ve görüş ve keskin bir 
düşünüş gerektir.,, 

"Figaro" berkitelerden bah
sediyor. Bu tedbirler tetbik 
edenleri de tatbik edilen dev
let kadar tehdit etmektedir. 

--------------....... --~---------
Paris 4 ( Ô. R ) - Klermon Ferandan bildiriliyor : Buradan 

geçmekte olan Başbak:m B. Laval Pariste bir sabah gazetesi 
tarafından verilen bir haber hakkında Ajans Havas aytarile 
görüşmüştür. Bu haberde, ısrarla devam eden bazı yayıntıları 

g~re, Cenevreden ayrılmadan önce. Başbakanın istifas101 Cumhur 
batkanıoa vermeğe karar verdiği, fakat bir çok dostlarının ricaa1 
üzerine kat'i bir karar vermezden evvel bir kaç gün dinlenmeği 
kabul ettiği bildirilmekte idi. Bunun ne derece doğru olduğunu 

soran Havas aytarma B. Laval demiştir ki : 
- Bu tamamiJe uydurma ve hayali bir haberdir. Eğer ben 

hükümet batandan çekilmeğe karar vermiş olsaydım bu kararımı 
Cumhur başkanına bildirmek için her halde başka bir yol 
tutardım. 

Paris 4 ( Ö. R ) - Kompiyen ~ehrinde yapılan kısmiğ saylaY 
seçiminde, radikal sosyalist partisi namzedi seçilmiştir. Bu seçim 
sağ kanad saylavlarından birinin ölümü üzerine yapılmıştır. 

Bergitelerin 
iki hafta 

tatbikine 
vardır 

Bay Laval bu mühletten istifadeye 
Vakıt ve hele imkan bulacak mıdır? 

Bay Lava/ 

... Paris 4 (Ö,R) - Bu hafta rine devam ile ödevlemiıtir. 
geçen hafta kadar biploması Tanzim ve birleştirme komi-
diplomasi faaliyeti olmiyacak- tesince verilen kararlara ge-
tır. Cenevrede yalnız askomitc· lince; 18 son Teşrin taribin-
ler çalışmalarına devam ede- den önce tatbik edilmiyecek-
ceklerdir. Diğer cihetten İngil- tir. Yani ltalya hükumetinin 
terede seçim mUcadelsi en ha· önünde, bergite ağları güm-
raretli devresindedir.Arsıulusal rükler etrafında sıklaşmazdao 
durum İngiliz dıı siyasasına önce, daha tam iki hafta var-
bağlı olduğu için 14 sonteşrin dır. B. Laval bu mühletten isti-
seçiminin neticesine kadar şu fadeye vakıl ve halle imkan bu-
veya bu istikamette kat•i bir lacak mı? Bu pekaz muhtemel-
karar alınamıyacaktır. dir. lngiliz dış siyasası arsıulusal 

Bununla beraber Fransız siyasaya mühim mikyasta hi-
Başbakanı B. Laval Londra ve kimdir. Halbuki lngiliz hüku· 
Roma ile muhasamata son ver- meti 14 sonteşrin seçimini ne

mek için uzlaştırma görüşme

lerine devam edecektir. Zaten 
t~nzim ve birleştirme komitesi, 
Belçika Başbakanı ve Dışba-
kanı B. Van Zelandın teklifile 
B. Laval uzlaştırma gayretle· 

ticelenmeden önce kat'i bir 
yola giremiyecektir. 

Bununla beraber Pariste K.a
ramsanlık gösterilmiyor. Lama· 
nın herşeyi halledebileceği ve 
her işe onun hakim olduğu 
ileri sürülüyor. 

imparator Haile Selase
beyannamesi • 

nın 
:- Baştarajı 1 inci sayfada -

hazırhklarm boşa gitmesi de 
muhtemeldir. Zira söylenenlere 
bakılırsa imparator belki de 
Dessie'de bir kaç günden fazla 
kalmıyacak ve oradan tekrar 
Adis - Ababaya dönerek üç 
motörlü Fokers tayyaresiyle 
Harara gidecektir. 

iT AL YANLAR DAHA 
FAZLA BEKLIYEMEZ 

LERMIŞ ... 
Adi~Ababa, 3 (Ö.R) - Res

miğ çevenler. ltalyan ordusu· 
nun dün genel taarruza geçti· 
ğini teyid ediyorlar. ltalyan 
kumandanlığı gün geçtikçe 
Ras Seyum ordusunun taze 
kuVYetler ve arkası kesiJmiyen ı 
cephane sevkiyatile kuvvet 
bıddai'unu aazarıdikkate alarak 

Ras kasa ve Ras Seyum or
duları birleşmeden önce bir 
netice almak azmindedir. 
TECA VÜZDEKI HEDEFLERi 

Bugünkü ltalyan tecavüıü

nün Tıgre cephesinde varmak 
istediği ilk hedef Antişo yay
lasının ve Makalle bölgesinin 
ele geçirilmesidir. Entişo yay· 
lasındR baıi tepeler 3000 met
re yüksekliğinde olup bir ka• 
tır yolundan başka yol namına 
bir şey yoktur. ltalyan kuman
danlığı bu ileri hareketinde 
muvaffak olursa Aksumun ile
ri.sindeki topraklarla Makalle 
şehri ve bölgesi Jtalyan lar eli· 
ne geçmiş olacaktır. Bu hare
ketin batında General Diaman· 
tinin Kara g6mJekli fırkası ile 
verli fırkalar vardır. 
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a ed·tebi ir mi? 
sıl 

Harar •• so 
oktalar a 

ürgelerine 
ri de ltalyanların 
k is emel eridir •.. 

La Tribüne de Nasion 
imparatorluğunu 

gazetesine göre 
çok ufaltmıyan bir 

Afrika 
şekilde 

harbi Negüsün 
bitecektir 

Bili11diği üzere. ltall'a ile llabeşistan arasında baflşı korumak ıizete lngiltete, Fmnsa ve ita/ya arasında konuşmalar yapılmaktadır. İtalya 
bartşı kabul etmek içilı bir takım isteklerini ileti sürmüştür. La Tribün de Nası•on gazetesmden altp aşağıya koyduğumuz yazıda, bunlarm 
kabul olup edilmesine imkan olmadıifı araştmlmakladır. 

Diplomatik durum iyileşmiş- 2- Harar ve Ogaden bölge-
tir. Gazeteler daha az bed- leri, ltalya lehine olarak man-
bindirler. Bununla beraber ve da rejimine tabi tutulacaktır. 
B, Laval'in uğraşmalarına rağ- 3 - Habeşistanda öteki kı-
men, lngiliz donanması Akde- sımları üzerinde kurulacak 
nizde toplanmış olarak kal- olan bir kondominyom (müşte-
makl::t, Libyede, Mısır sınırında rek idare) lngiliz, Fransız ve 
bir ltalyan ordusu toplanmış Italyan haklarına saygı göste-
bulunmakta, lngiltere Mısıra rerek Habeşhıtanın silahsızlan-
asker göndermekte ve şurada masını da mümkün kılacaktır. 
burada iki devletin deniz ve Italya, lngiltere ve Fransa 
karadaki süel çalışmalarına aid ile doğrudan doğruya konuş-
bin tane emare kaydedilmek- malar yapmak istediğini ilave 
tedir. Bununla beraber, konuş- etmekte ve Uluslar sosyetesile 
malar yapılmışhr. B. Mussolini tabiiğ Habeşistanı ihmal eder 
ile Romada.ki lngiliz büyük el- görünmektedir. .. 
çisi uzun bır konuşma yaptık- BlR KAÇ MULAHAZA 
larına göre, lngiltere - ltalyan Bu isteklere karşı birkaç 
tekliflerinden resmiğ olarak mülahaza yapılabilir ki bunlar 
haberdar edilmiştir. lngiltere lhgilizlerin de yapmaktan geri 
bunları kabul edebilir mi? durmıyacakları mülahazalardır. 

Ogadenli da11çozlt1 
VURUM DEGIŞTI Şüphesiz, Mısır Sudaniyle 

Hatırlandığı üzere ltalya üç- bilhassa Tsana gölü üze-
ler konferansının tekliflerine rindeki tehdid bertaraf erlil-
aldırış etmemişti. Bu teklifle- miş olacaktır. Şüphesiz, Kap-
rin gayesi, Habeşistanda arsı- 'tan Kah1re'ye giden yol 
ulusal bir manda kurmakt•. Bu artık tehdid edilmiyecektir. 
manda da Italyanın büyük bir Hindistan yolu üzerindeki teh-
rolü olacaktı. Komşularımız, dide gelince, bu da artmıya-
aşağı yukarı Fransanın Elce- caktır, çünkü bu işte ltalya 
zıre konferansında bulun- kıyıdan bir kilometre bile fazla 
duğu durumda bulunacaklardı. yer kazanmıyacaktır. 
Fransa ise, o zaman kendisine Fakat Ogaden ve Harrar 
verilen serbestlikten neler çı- için haklı olan ltalyan düşün-
kardığını pek iyi bilir. cesi, Tigre için haklı değildir. 

Italyanlar bu teklifleri red- Filvaki Tigre daima Habeşis-
dettiler. Bugün ise kat'i biç tanın idi ve Şoa yahut Gocam 
bir şey ya(?ılmamış olmakla gibi, bu büyük derebeyler kı-
beraber, iyi bir süel durumda rallığı federasy'!>nonun kırallık-
bulunuyorlar. Adigrad, Aduna !arından birisi idi. Şoa kıralı 
ve Aksum ltalyanlarca zapte- olan Menelik bun~arın hepisini 
dilmiştir, Yakında Makalle üze- birleştırmiştir. Fakat 1896 dan 
rine yapılacak bir ileri hare-
ketinden bahsolunmaktadrı Bir 
kaç yerli şef ve bu arada o ha-
valide baylı nufuzlu görünen 
Guksa, ltalyadan yana geçmiş
lerdir. ltalya onuruna halel gel
meksiıin konuşmalara girişe

bilir. 
iT AL YAN iSTEKLERi 

ltalya asıl Habeşistanla, Ha
bqistanın sömürgeleri arasında 
bir fark gözetmekte, Ogadenin 
hiç bir zaman baş eğmediğini. 
Harrarm Menelik zamanında 
alınabildiğini, Tıgre'nin ise Me
nelik'in ilk kurduğu Krallığa 
bağlı olmadığım söylemektedir. 

Onur.ı için, Italya şunları is
temektedir: 

1 - Habeşistandan ayrılacak 
olan Tigre, ltaJyan koruması 

altında erkin bir Krallık ola
caktu. 

biraz önce Tigre kıralı Man
gaşya da bunların hepisini bir
leştirebilirdi. Menelikten önce
ki kıral da Tigreli idi. Zaten 

imparator Haile Selasiyeden 
başka bütün Habeş imparator
laranın taç giydikleri mukad
des Aksum şehri de Tigre
dedir. 

Esasen, Aksumun zaptı ha
berini işidince ağhyan Haile 
Selasiyenin, imparatorluğun bu 

kadar büyük bir parçasından 
vazgeçemiyeceği düşünülebilir. 
Şunu ilave edelim ki, ltalya 

tarafından, Habeşistanm silah
sızlandırılmas le beraber göz 
önünde tutulan kondominyom, 
Habeşistanın uluslar sosyete
sinde üye olduğunu hesaba 
katmamaktadır. Bunu işitince 
şöyle sövlivenler bulunabilir: 

Niçin yalnız Habeşistan silah
sızlandırılıyor da başka her 
hangi bir devlet silihsızlan-

dırılmıyor? 
KONUŞMALAR DEVAM 

EDEBiLiR Mİ? 
Habeşista11a gönder~lecek si

lah ve cephaneler üzerindeki 
ambargonun kaldırılmış olması 

INGILIZ SEÇiMLERİNDEN 
SONRA 

Italyanların işleri kendi leh
lerine çevirmek için lngiliz se
çimlerine kadar vakit' er vardır. 
Seçimde ya ulusal kabine kaza
nacak, yahut ta bir işçi kabinesi 
iş başına gelecektir. iş başına bir 
işçi kabinesi gelirse - ki bunun 

... 1 4( JLW'.f > 

Cicikara gidell bir katır yolu 
dolayısiyle Sudan veya lngiliz içinde, siyasal durumu m~sta-
Somalisi yoliyle oraya çok bü- kil olmasına rağmen belki de 
yük mikdarda silah ve cepha- B.Snoyden de bulunacaktır -
ne gönderileceğinden durum son işçi kongresinin kararlarl-
biraz çapraşıkJaşmaktadır. Bun- nın unutulmıyacağı sanılabilir. 
dan bir kaç hafta sonra Ha- Eğer ulusal kabine iş başında 
be istan on binlerce daha sila- kalırsa, ltalya kendisine karşı 
ha ve milyonlarca daha kurşu- B.Eden gibi adamlar!a, Akde-
na sahih oJcaktır. Mitralyözler- nizde olup bitenler yüzünden 
den, toplardan, tank topların- cidden çok kayguya düşmüş · 
dan, hatta tanklardan bile olan bütün lngiliz emperyaliz-
bahsolunmaktadır. Yani, ne mini bulacaktır. Bundan başka, 
kadar zaman geçerse, Habe- ulusal kabine işçilerin kamo-
şislan o kadar iyi silahlanmış yunu hesaba katmadan hareket 
o!acaktır. Şunu da düşünelim edemiyecektir. O zaman ise, 
ki, Habeşistanın seferberliği ablokanın düşünüleceği kuv-
bitmiş, fakat askerlerin tahaş- vetle iddia olunabilir. 
şüdü bitmemiştir. İtalya karşısında, kamoyuna 

ltalyanın hemen konuşma- dayanan bir lngiliz hükumeti 
lara g rişmesi daha iyi olur. ile, kuvvetli surette silahlanmış 
Habeşistanm ise bunda hiçbir bir Habeşistan bulacaktır. 
menfaati yoktur. lngilizlerin Açıkça görüldüğü üzere ltalya-
bu şartlar içinde Habeşistanı nın menfaatı, lngiliz seçimlerin-
konuşmağa girişmeğe sevket- den önce konuşmalara başla-
miyecekleri sanılabilir. Zaten maktır. 
Negüs geçenlerde Amerikalı EKONOMiK VE FiNANSAL 
gazetecilere bir toprak parça- SEBEPLER 
sından vazgeçmeyi fakat buna 
karşı da birşeyler elde etmeği 
düşündüğünü söylemişti. (Bu 
vaktile B. Edenin yaptığı tek
liftir ki buna göre Habeşistana 
lngiJiz somalisinde bir ser~est 
liman verilmesi şartile ltalya 
Ogadenin bir parçasını ala
c::. khr.) 

Çünkü ltalya bu işe yüzlerce 
milyon bağlamıştır. Hesaplan
diğına göre Habeşistan seferi 
ona ayda dört yüz elli ile beş 
yüz milyon lirete mal olacaktır. 
Bu ise epey paradır. Sonra, 
zecri tedbirleri tatbikteki güç
lükler ne olursa olsun, ltalya, 
bircok ulusların aldıqı tavur 

Italyada mütar ken · n 
Y ıldönümü kutlan 

Paris, 4 ( Ô.R ) - Romadan bildiriliyor : Bütün ltalyan bu 
gün büyük harpte Italyan cephesinde yapılan mütarekenin yıl 
dönümünü kutlamışbr. Saat onda top patlamağa başlamıştır. Bu 
sırada, kilisede bir dini ayin yapılmakta idi. Roma garnizonunun 
her silahta kıtaları kilise meydanında dört köşeli toplanarak 

selim veriyordu. Halk ta Mussolini ile kıralın mümessili Dük 
de Plermoyu selamlamak için toplanmıştı. 

Bütün bakanlar, danışmanlar, yüksek işyarlar ve faşist ileri 
gelenleri ayinde hazır bulunuyordu. Saat 8,30 da Roma yarilbaY' 

Venezya meydanında meçhul asker anıtına çelenk koydu. 
Paris, 4 ( Ö.R ) - Romadan bildiriliyor : ltalyada bulunan 

Fransız eski muharipleri ve harp maliilleri başkanı B. Miroşo, 

başkan B. M ussoliniye aşağıdaki telgrafı göndermiştir : 
ltalyan cephesinde mütarekenin yıldönümü münasebetiyle 

Ekselansınıza müşterek ölülerimizin fedakarlığına aadakabDl111 

ve ltalyaya sempatimizi bildiririm. Fransız arkadaşlarım adın• 
ltalyan haklarının tanınması esası üzerinde Fransız - ItalyaJI ' 
dostluğuna iş ~irliğimizi teyid ederim. 

Bir lngiliz gezgin uÇağı 
Konyaya innıiştir 

Uçakta 
ralinin 

bulunan lngiliz Gene
aytarımıza diyevi 

Konya, 3 (Özel) - Ankara- ltalya - Habeş harbı hakkın· 
da uçuşlar yapan bir Romen daki ğzel sorguya, harbı kötil 
süel uçağı ötey gün şehrimiz- bulduğunu, sulhan anlaşma is-
den Adanaya geçmiştir. teğini, yoksa tabii güçlüklerle 

Rakipleri bir yüzbaşı ve mü- dolu olan o yerde savaşın \iÇ 
lazimdır. dört yıl sürebileceğini bildir-

Londradan Afrikada Kenya- miştir. 

ya gitmekte olan bir lngiliz Gördükleri iyi karşıhıyıştao 
gezgin uçağı havanın bozuk- memnuniyetini bildiren generııl 
luğundan Konyada inmek mec- lstanbulun isgalinde kunıand811' 
buriyetinde kalmıştır. Rakipleri · d' C b l"tt k b g· azında 

şım ı e e u arı u 
mütekait lngiliz generalı Ar- vali bulznan general Hariogto· 
turzevin ve bayanı ile arkada-

nun arkadaşlarındandır. 
şıdır. Burada bir otele konuk le 
olmuşlardır. General, lngiltere seçioı~l<:ii 

Aitmiş yaşlarında ve zinde kındaki sorguya da. bugUP 
bir adam olan general Çanak- ulusal hükumetin kazanacağı 
kale harbinde bulunduğunu, kanaatinde o'duğunu söyleo>İ!I' 
Atatürkün süel değerine, Türk tir.Hava eyileşirse uçakla yoUJ 

askerinin kahramanlığına hay- rına devam edeceklerdir. 
ran olduğunu şoylemiş ve A. Evre.~ •• 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
yüzünden güçlüğe uğramakta, veran bir yol yapebilecektır• 
ne fngilterede, ne de Ameri- Bu yol ise Süveyş kanahod
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k d k d. b l kt d - · .. k" k l cak "e a a re ı u amama a ır. vaz geçmegı mum u ı a . 
Almanya ona kredi açacak öte taraftan da Babilaıendeb•: 
durumda değildir. ltalyanın al- güneyinden Musavva ve A53 

dığı şeyin parasını peşin ver- daki Italyan mevzileriyle Cib~· 
mE:si lazımdır. Bu bakımdan tideki Fransız mevzilerini çcvr 
da onun menfaab, konuş- recektir, Bu da yüzlerce J~"1• b. J5 
malara girişmesini gerektir- paratorluk yollarından ır 
mektedir.Bazı habeş delegeleri olacaktır. 
Habeşiştanın yıllarca harbedebi
leceğinini söylediler; bu doğ
rudur. Bir habeşli evinde otur
sun veya harb etsin, bunun 
farkı devlet finansında duyul
maz bile. Halbuki ltalya için 
aynı şey söylenemez. 

HARAR MESELESi 
Asıl önemli nokta ne kondo

minyon, ne ltalyanın Tigre ve 

Ogaden hakkındaki istekleri 
değil, ltalyanın Harar'ı almak 
istemesidi;. Filhakika, ltalya 

Harar'ı alırsa Tigre ile ltaJyan 
somalisini birleştirir: fakat In
giliz somalisiyle Habeşistanın 

alakasını kesmiş olur. Halbuki 
1906 ve 1925 tarihli andlaş

malarda, lngilterenin Sudan
dan, lngiliz Somalisinin bir 
limanı olan Zeyla'ye bir demir 
yolu yapabileceği zıkredilmiş

tir. Bu sıralarda da ln
gilizler derin sulu bir liman 
yapmaktadırlar. ltalya pro
jesini güçleştirdikmi. Habeşis
tanın Şap denizine bakan ya
maçları lngıliz nüfuzundan çıka 
cakbr. Tersine olarak ltalya bu 
işi başaramazsa lngiltere Isken
deriyeden kalkarak Zeylaya 

HATiME 
0 

Netice itibariyle ItalyaP~• 
lngiliz seçimlerinden ve ablo , 
tehlikesinden önce konuşıııala' 

1 
girişeceği,-Bunun tesirini yaP' 

0 
sa, devlet adamlarının zekalar• ; 

tit .. 
dan umudu beslemek gerek 

kaP" konuşmaların önce başba 1 - \' lıklar yoliyle yapılacagt 
05 

.. 

sonradan herşeyin Uluslar 5 i" 
yetesi önünde kotanlacağı; 0 rl 
hayet ltalyanlann ilk önce il~ .. 
sürdükleri istekleri azaltac: el 
lan ve her şeyin, ltalyanın oı 

0 rt• 
haklarını kabul eden 11e tı 
Habeşistanla bunun "mülbaks 

11 

be' 
arasında fark göstermekle ,,, .. 
raber Negüsün imparatorlug 8 
nu çok ufaltmıyan bir uzlaŞOl 
ile biteceg· i sanılabilir· 1 · Jta · 

Şurası da doğrudur '"' l rill 
yan onuriyle Habeş ~..,. 

k. 8ıı ...... gevşeme111ek yolunda ı l<• 
lerini de hesaba kataıak gerd~ı, .. 

' te I~ 
tir. ltayanlar belki de 15 bıll 
lerini parlak bir zafarle kil 11 .. 

ettirmek istiyeceklerdirJtalY
0
e1' 

tıtl 
ların fazla şeyler elde e t ya 
isteyip, herşeyi yeniden o;i~• 
atmamalarını temenni edeparfl 

La Tribün de Nasyon. 



• T8frlnTsenraıe3s ..__. - a .................. ,~ .~LZX'n~ 
( KÖŞE~IDEN 1 ?< Borsa Haberleri ~ 
~~-----------'" Dün Borsada 
Sağını, solmu? ~şıar~ 

Eskiden sağını, solunu bil· UzUm 
mez kımselere: Sağına sarım· Çu. Alıcı Fiat 
sak, söluna soğan dikelim diye 415 M J Taranto 7 50 14 
ihtar ederlerdi. Bunu biz hatta 349 inhisar ida. 5 75 7 
aile ocaklarında bile işitirdik. 170 K O Ahmet 7 75 10 
Çocukken sol elte kaşık kul- 1149 S Gomel 7 15 50 
lanıb, sol elle yemek yemeğe 126 T Debas 7 9 50 
başlayınca ya böyle bir ihtar 121 K A Kazım 9 10 
çıkar, yabud da ananın, baba· 113 J Gohen 7 25 10 50 ! 
nı:ı kaş·k darbesi sol elin sır· 113 j Taranto M 8 50 9 50 
tında şaklardı. Haydi aktarma 97 Ş Riza Halef 9 25 9 50 
sağdan sola... 90 Ş Remz 9 9 

Mektebde daha küçükken: 67 F Z Abdullah 10 25 10 50 
- Arş! Diyen bir spor ho· 44 H Alyoti 9 25 10 50 

cası sağ ayağı yerine solunu 26 J Taragan 12 12 
atanlara dik dik bakip : 25 P Paci 7 50 7 50 

- Sağ 1 Sol I Şağ 1 Sol 1 Dir. 20 S Siileymano 11 25 11 25 
O da kir etmeyince yaklaşır, 14 M Orhon 10 25 10 25 
•ağ kulağım çeker: 10 S Bayazit 9 25 9 25 

- Sağ !'Sol 1 Emrini verirdi. 8 Jiro ve Şü. 8 25 11 75 
Doktorlar en ziyade sağa 1957 Yekun 

Yatmağı tavsiye ederler [ 1 ] 393528,5 dünkn sabş yekunu 
)'olda giderken sağ tarafta git· f 395485,5 umumi salış yekunu 
llıek medeni yürüyüştür. Oto- incir 
llıobiller, arabalar bunun tersi- Çu. Abcı Fiat 
ne gitseler allab bilir ne kanh 1928 Muhtelif 7 50 19 
itler oluyordu. Hoı olmıyor da Zahire 
değil. t Çu. Cinai 

Konduraya, elbiseyi giyerken 3000 buğday 8 
Fiat 

8 25 
4 75 

14 75 
9 

480 

•ağ tarafım giymek uğurdur J lSO Arpa 4 75 
hayırdır dirler. A canım!. Biz 200 Susam 14. 75 
bir zorun, bir felaketin karşı- 225 F asulya 9 
•ında kalsak veyahut başkası 398 K Palamut 340 
kalsa: 197 balye pamuk 42 

- Sağhk olsun demez mi- 41707 ki K T Ba. 11 50 
43 50 
13 

Yiz .. Gerçe burada sağlık ha· 6268 ki Acı B 7 50 8 
Yat manaıına gelir amma, sağ 14471 ki K ceviz 11 
taraf ne için bunu ifade ede· 335 T B içi 69 

13 50 
62 50 
50 C:ek bir remz olmasın, Kalbi- 853 Acı B içi 42 50 

llıiziıı solda olmasına rağmen ~.ıııı1•--------11:11•'11ııııı. 
•öyleniJen bu söz kalbin beyin 
de sağ taraftan idare edildiği
ni de iyma eder. 

Ben şu yuıyı yazarken mak
.. dım başka idi. Ne idi bili
~or musunuz : Çoklannın evli
lik yüzüklerini o alyans dedik
len evliliğin albn halkasını 
e.lilik zincirini sol ellerine tak
lllaıı idi. Ben bunu kibannda
d. gördilm, kibar değilinde 
de.. Döndüm, düşündüm: Bu ne 
~ ıey.. Mademki biz sağ 
... e yiyip içiyoruz (Hoş ala-
ltanga böyle değil ya) neden 
IOlumuza yüzük takanz. 

Hadi hepsini btrak, birçok 
~~~likleri sol elimizle temizleriz. 
Y'I halde sol elde kıymetli 
hildiğimiz bir albnın pislik tut
..._, ne bileyim ben; aklıma 
'-bnanı. 

El öpUllirken sağ el öpülür, 
tllıİzdir, temiz işlerde kullanı-

' işlektir diye.. Biri-
'İaıia elini sağ elle sıkarız, 
lol elle sıkmak hürmetsizlik
tir diye .. 

Hatta sol elle sıkan: 
bo - Affedersiniz, sağ elim 

t değil. 
- Sağ elim yarab. 
- Sağ elimi falan tuttu. 
Pttazeretlerini sayar, Ne olu-

10rda; Sureta hoş dediğimiz; 
'•liliği gpsterecek yüzükleri 
:ı elimize takanz. Acaba on-

Para Piyasası 
4-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
lsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 07 
İtalyan lireti 10 17 
İs7rre F ran. 40 80 
Fl5iıı 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
621 

8 30 
79 45 
21 50 
10 27 
41 12 
85 87 

5 27 
24 

Otomobil kazaları 
Kemalpaşadan lzmire gel

mekte olan 115 numaralı kam· 
yon Turgudludan Halil oğlu 

Bekire çarpmış ve ağır surette 
yaralanmıştır. Şoför kamyonu 
terkederek kaçmışbr. 

- Seferihisardan Kilizmana 
gelmekte olan Mehmed Cemalin 
idaresindeki otomobilin teker
leği fırlamış ve otomobil dev· 
rilmiştir. Şoför başından ağır 
surette yaralanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
lar daha mı tok işaretli... 

Tok Dil 
(1] - Ertesi gün hoyrat iş 

görenlere: 
- Solundan mı kalktın be 

adam derler. Fırkacılık ta öyle 
değiı mi, daima sağ cenahhk 
işin ve istikbalin hayırına yarar. 

T. D. 

!~~!~~ .. ~.~~~!.?.~~ .. ~?.ı.!!!~ .. ~!~ .. ~.~.~ .. ~.~~!.~ l 
· lhtilil Kraliçesi 
B A y . A N rr A L Y E N 
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- Müsaadenizle biraz izahat - Onun maksadı ne olursa 

~ereyim, dedi. General Bona· olsun, boyun eğmeğe macbu-
Partın, en güzel zafer dakika- ruz. Buras vatandaşa karşı 
•ıtıda, Italyan dönüşünde Ordu beslediğim dostluk (artık direk-

~~ Partilerin çağrısına uyarak tör unvanı~ı verm~yordu ) onu 
lıuknnıeti · t t . k k aldatmamaga benı sevkeder. 1 zap e mesı pe o· .. . k 
"Ydı. O . Mevlmnı bıra sın. Bonaparta 
Ilı' . zaman bunu ısteme- mukavemet ederse kendini 

111
1llı. Bugün de istemiyor. Yal· mal v !tmiş olur. 

le ı \'atanın karıılaştığı t~hlike- Barras: 
r 0 nu gayrete getirmittir. - Biliyorum, sllrgiin edil-

.aieyrancl: meklijimi kendim imzalamıı 

Küçük Haherlr: 
u,ak kaymakamı 

Uşak kaymakamı bay Be· 
sim kazanın bazı işlerini gör· 
mek üzere şehrimize gelmiştir. 

idare heyeti 
Ilbaylık idare heyeti dün 

yarilbay Sedad Erimin başkan· 
lığında toplanmışlar. 

Zabıta Haberleri: " , 
tapka kanununa 

muhalefet 
lkiçeşmelik caddesinde Ce· 

mal oğlu Mustafa ile lbrahim 
oğlu Mehmed takye giymek 
suretile şapka kanununa aykırı 
kareket ettiklerinden hakların
da takibata başlanmıştır. 

iki ay izin 
Heybeliada sanatoryomunda 

tedavi altında bulunan Kara
burun ilçebayı bay Kemale iç 
bakanlıkça daha iki buçuk ay 
izin verilmiştir. 

iki yaramaz çocuk 
~ Bahribaba parkında Yusufoğlu 
1 12 yaşlannda Bekir ile lsmail 
ı

1 
oğlu 12 yaşlarında Ahmet sa· 
lıncakta sallanmak yüzünden 
aralannda kavga çıkmış, hekir, 

l Ahmedi taşla başından yara-Karar geldi 
Izmir hava gazı şirketinin 

belediyeye devri hakkındaki 
kararnnmenin bakanlar kuru
lunca tasdik edildiğini yazmış
tık. Kararname dün ilbayhğa 
gelmiştir. 

Bayan Müzeyyen 
Ebe mektebi mezunlanndan 

bayan Müzeyyen Urlanın Ki
lizman nahiyesi ebeliğine 
atanmıştır. 

Harç ahnacar 
lnhic;arlar idaresine a · d 

1 
lamıştır. 

izinsiz avlananlar 
Karşıyakada Bostanlı köyün· 

de Sait oğlu Dursun izinsiz av 
tüfengi ile avlandığı görülerek 
hakkında gereği yapılmıştır. 

Kaçak et ararken 
Karş,yakada Kahramanlar 

sokağında Latif oğlu Mustafa
nın evinde yapılan kaçak et 
aramasında samanlıkta bir Yu· 
nan gıra tüfengi görülerek 
alınmıştır. 

SllAhlllar 
para 

cez~larını tazmmun eden hü
kümlerden adliye harç tarifesi 
kanununa göre harcalınması 
Adliye Bakanlığından Genel-
savamanlığa bildirilmiştir. 1 

Ziraat Müfettişi 1 

Kemerde Lale sokağında 
HasanoğJu Halilde bir çakı Ye 
lsmailoğlu Arifde bir ustura 
görülerek alınmıştır. 

• 11 ••• 11 

izinle Buldanda bulunan zira- j 
at mıntaka müfettişi bay Nadir l 
şehrimize gelmiş ve işe başla
mıştır. 

Türkspor 
Demirsporla birleşti 
Bir müddettenberi birleşme

leri etrafında görüşmeler ya· 
pılan Türkspor ve Demirspor 
(Aydın demiryolu) spor kulub· Mahkumların 

Ekmek meselesi 
Cezaevleri ve mahkeme bina

Jan inşası karşılığı o!arak mah· 
kiimlara ödettirililecek yiyecek 

bedelJeri hakkında dün Adliye 
Bakanlığından şehrimiz Genel 

Savamanlığına bir bildirim gel
miştir. Buna göre borçlanndan 
ötürü tahsili emval kanununa 

göre hapsen tazyiklerine karar 
verilen makhümlara cezaevleri 

direk törlüklerince ekmek ve
riımemesi icab etmektedir. Bu 

hüküm para cezasından çev
rilme mahkumiyetlere munha· 

sırdır ve yalnız para cezasına 
mukabil hapsen tazyik edilen-
lere tatbik edilecektir. Her
hangi bir mabküm ekmeğini 
kendi tedarik etmek jsterse 
cezaevi direktörlüğü bugibilere 
ekmek vermiyecektir. 

•••••••• 
Uyku hastalığının 
Mikrobu k~şfedildi 

Münihte dohtor profesör 
Herman Grauert uyku hastalı
ğının mikrobunu keşfetmiştir 
ve bu mikroba Bacillus Cupo
laris ismi vermiştir. Anscfalit 
Lelarjik denilen bu uyku has· 
talığından dünyada her sene 
yiiz bin arasında tutulan gö· 
rülmektedir. En ziyade logil
terede her yıl 6000 hasta ol
makta ve bundan · 800 hastası 
ölmektedir. 

oJacağım. 

- Sieyes ve Dükos istifa
larını verdiler. Neden · onlara 
uymıyorsunuz2 

Barras sordu: 
- Dördüncü bir konsül daha 

yapılacak mı? Zira konsülanın 
kaçkınlara ne mükafat ayırdı
ğını bilmez değiJim. 

- Doğrudur Sieyes ve Dü· 
kos Bonapartın arkadaşları ola
caklardır. Yalnız üç Konsül 
tayini düşünülmüştür. 

- Günü gelince yalnız bir 
tane olacak. 

- Altı yedi senedenberi bu 
kadar zahmet çeken ve mes'ut 

bir tekaütlüğe hak kazanan 
sizin için söyliyorum. Bir kaç 
saatlik bir mukavemetle ömrü
nüzün rahatını kırmak mı isti
yoraunuz? 

- Yıprandığımı bana 116yle-
mek i9tiJonmu. 

' !arının bu görüşmelerinde mu· 
1 tabık kalındığından her iki 
ı kulubün üyelerinin iştirakile 

bu pazar ilk kongre yapılmış
tır. Kongre başkanı Devlet 
demiryölları hukuk müşaviri B. 
Hasib kısa bir söylevle kon· 
greyi açarak birleşme sebeb
lerini izah ettikten sonra yöne· 
tim kurulu seçimine geçilmiştir. 
Açık reyle yapılan bu seç.im 
sönunda ıttifakla başkanlığa 

atelyeler müdürü Mehmed Ali, 
ikinci başkanlığa işletme genel 
sekreteri Lutfü, vezedarhğa 

atelyeler kaleminden Hüseyin 
Kemal, muhasibliğe ambarlar 
müdüriyetinden Abdürrerzak, 
murahhaslığa atelyeden Sadık, 
azfılıklara da ateJyeden işyar 

Naci, Şahab ve Abdülhalim 
seçilmişlerdir. Yönetim kurula 

l seçiminden sonra hami ve 
t fahri başkanlıklar seçimi ya· 

ptlmıı ve yine bu seçimde de 
ittifakla -fahri başkanlığa cer 
ba müfettişi said, hami baş
kanlığa da devlet demiryollan 
işletme müfettişi bay Tahsin 
seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine ve ku
lübe iyi başarıklar dileriz. 
Mahkemeye verilenler 

J Taşçılar çarşısında Arap Ah-
medi ağır surette yaralayan 
Tatar Şaban ile Türk bayra
ğını teztil etmekle suçlu Meh· 
med oğlu Hüseyin asliyeceza 
hakyerine sevkedilmişlerdir. 

- Kendi menfaabnız. Sizi 
geçici bir istirabata kandırmak 
istiyorum. Ne kadar yalnız kal· 
dığım:ıı görüyor, ne kadar acz 
jçinde olduğunuzu hissediyor
sunuz. Siz çok zeki olduğunuz 
için gerçekten müdafaa kararı· 
nız olduğunu zannedemem. Di-

rektuvar kanunu esasisi mah· 
kum olmuştur. Onun altında 
ezilmeyiniz. Bir müddet Grob· 
vaya çekiliniz. Güzel malika· 
nenizi daha da güzelleştiriniz. 

Bırakacağınız maaştan ötürü 
Konsülanın size tazminat ver· 
mesi haklı olur. Benim ödevim .. 

Burada Talleyran sesini o ka
dar alçalttı kı T erezya kulağını 
kapıya dayadağı halde yine bir 
şey duy .. adı. Bir kaç saniye 
geçti, genç lradmm kalbi çat
liyacak gibi atıyordu. Kandırıa 
ses yeniden ytlkseldi: 

- Sonff Var-

Fakirlere ~öre zenginler .. 
içini çekerek anlatıyordu: 
- 36 lira ile ev geçindir

mek kolay mı? Hele karın lif 
ve halden anlamayan takımdan 
olursa ... 

Düşün. Ben on beş lira kira 
veriyorum. T erkosla elektrik te 
dört lira tutuyor. Sen onu yir
mi lira deyiver. 

Bizimkine " Yahu! Etme, ey· 
leme... Şöyle kendimize ğöre, 
iki odalı, yedi sekiz liraya bir 
ev bulalım ,, dersin, dinlemez. 
Hanımefendi hangi saraylıdır, 

dört odahdan aıağı eye çıkmaz. 
Mutlaka elektrik, terkoı ta is
ter ... 

Bir kadeh daha yuvarlayıb 
elinin tersile ağzını ve traşı 

uzalllJf yüzünü silib sıvailadık
tan sonra devam etti: 

- Üç çocuğum var. Büyüğü 
on dörtte, kiiçiiğü yedisine 
basıyor, Geriye kalan on altı 
kiğad ile elbiselerini mi, mek· 
teb kitablarlDl mı alacağım, 

karınlarını mı doyuracağım? 
Hanımefendiye tist baş mı ya· 
pacağım, kendim yiyib sigara-

• &! ~- , ma mı yetişurecegım ...• 
Coşmuştu, bir kadeh daba 

içib kırmızı turpu ezecekmiı 
gibi hızla tuzluğa batırdı: 

- işte böyle, dedi, bir de 
niçin içiyorsun? Rakıya verdi
ğin parayı eve sarfetsen ol
maz mı? Diyorlar. Ölür mü· 
sün, öldürür müsün? ... 

l çmiyeyim de Mazhar Os
ruan beyin eline mi düşeyim? .. 
Eğer bu zıkkımı ziftlenme

sem dayanabilir, bir gemiyi 
yürütebilirmiyim? Borç gırtlak· 
ta, kasap, bakkal kapıda ... Ali· 
nin küllahını Veliye, Velinin ki· 
ni Aliye geçirmekten, anamdan 
emdiğim süt burnumdan ge
liyor ... 

Öteki: 
- Bırak aHabmı seversen 

Şahap, dedi, burada da mı 
böyle şeyler konuıacağuf Bir 
az neşelenmeğe bakalım ... 

Kadehleri kaldırd1lar: 

- Şerefe! 
- ŞerefeL. 
Sonra, öteki söze başladı: 
- Geçen gün Adili gördüm.. 
- Ya ... Ne yapıyor? Talihli 

oğlanmış vesselam ... 
- Yüzüne kan gelmiş. Kılık 

kıyafeti görme. Kafi,. sanki 
Lort ... 

- Tabii .•. Paran oldu mu ya
şarsın . 

- Adil, dedim, bilirsin ya, 
sen de bizim gibi züğürtken 
neler söylerdin! 

11 Bizimki de yaşamak mı 
ya... Ömrümüz cehennemde 
geçiyor, dünyanın tadını alamı
yoruz. Halbuki zenginler arz 
bile yetmiyOI' da bugün zühre· 
de yarın merith'te yaşıyorlar, 
başka alemlerin de tadım çıka
rıyor!ar,, derdin. Eh, sen de 
şimdi o yaldızfara gitmek niye· 
tinde misin? Diye sordum. Ne 
cevap verse beyenirsin? 

- Ne dedi? 

- Gidip gefiyor~m, dedi. 
- Nereye? 
- Yıldızlara! 

- E.. Zenginlik bu! İnsan· 
böyle alayda ederler. 

- Sahih mi imiş? 
- Vallahi ben inandım ... 
- Saçmalıyorsun Fahir .•• 
- Bak, anlatayımda sen de 

inanır mısın , inanmaz mısın? 

Birer kadf'h daha içtiler. 
Bana iyi bir mevzu çıkmıştı, 
Daha ziyade kulak kabartmağa 
baıladım. 

Fahir i•imJw aözüae devam 
etb: 

- AcW bana, daha bagiia 
.. zahal. dan geliyorum deme
sin mi? 

- Ey? .. 
- Ben de ona senin gibi 

.. uçmabyorsun ı " dedim ... is
patı kolay 1 " cevabını verdi. 
Haydi, dedim, öyle ise, ispat 
et. ... 

ikimiz tramvaya bindik. Oa· 
manbeye çıkbk. Muazzam bia 
apartımanın kapısından içeriye. 
girdik. orada oturuyormUf. 
Bana " bu aparbmanda kaç. 
daire var, biliyor .musun ? " 
Diye sordu. Nereden bilecek
tim ! on daire varmıı, bir de 
kendisinin oturduğu daire. ... 
" Bu aparbman benim dedi. 
Tebrik ettim. Ne güzel, ne 
ferah aparbmandı o! 

"lıte burası ZUhal ytldm ! " 
Ded .... "Zenginlik galiba biz.iaı 
Adilin aklım bozdu 1 Yahut 
apartımanına Zuhal ismini koy
mut oJacak ! " Diye dÜfÜlldim. 
Birden bire bana sordu : 

- Sea kaç lrurq maq 
alırsın? 

Ne çabuk ta unutm111ta 1 
" Otuz iki lira " dedim. 

Adil güldü. " Ayda bir otuz 
iki lira... Diye söylendi, senin 

topu topu bir ayın vudır, haJ· 
buki ben bu aputımanın on 

dairesiııden ön kerre otuz iki 

lira alınm. Demek ki on dane 

ayJm var. Zuhaldan da on ay 
görünmez mi? ,, 

Sahihden öyle idi... Bizim 

Adilin Zuhala gittiğine inan

dim, şimdi sen de inandın mı? 
Şahab 1 
- Garson, bize bİJ'er rakı! 

Diye bağırclıktan soma: 
- inandım, dedi, inandım ... 

Onlar yaşıyorlar, biz sürünü-
yoruz. • 
Meğer, karşımızda oturan 

ihtiyar da bu mükilemelui 

diııJiyormuş, dayanamırarak 
dedi ki: 

- Affedersiniz baylar, ar-

kadaşınız Adilin öteki yıldız· 
lara da gitmiş olduğu doğru· 

dur. Demin, .şişmanlamış diyor
dunuz. Buna rağm~ kimbilir 

kendisini ae kadar hafif his
sediyordur, ne perendeler at

hyor, ne yükseklere sıçrıyor· 

dur! Hatta, "müşteri. seyyare

sine gittim diae de inanmtz, 
çiakü hayata yeniden gelmiş, 
henüz doğmuş gibidir! 

iki arkadaş: 

- Evet, doj'ru söylüyorsu· 
nuz. Diye tasdik ettiler. 

Nihayet: 
- Talıli çocukmuş vesselam! 

Herkese piyangodan bet yij& 

bin lira çıkmaz, diyor, üstüste 

kadehleri yuvarlıyordu. 
Mazi Om 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ye nl eserler: 
•••••••••••••••••••••••• 

Endüstri 
"Endüstri,, öztiirkce adıle 

çıkmağa başlıyan (Fen Ye 

San'at) ın ilk teşrin sayısı çık· 
mıştır. içinde (görenekli en-

düstriden biJgili endüstriye • 
iş kanunu • işçi ve teknisiyeo 

sutunu - Türkiye ve acundan 
endüstri akisleri • modern dö
kümhaneler v~ tazyik ile dö
küm usulü - buhar kazanları • 

oksijen kaynağı • akümiilatör· 
leri mütemadi şehir cereyanile 
nasıl doldurmaJı • marangoz· 
lukta ciJa bahsı - pratik iıçi -
hizmet masası - benzin yerine 
k4m0r gazı ile ifJiyen otomobil 
arabaJan) aibi bDtGn İfçİ, usta 
Ye telıniaiyenler için pratik ve 
istifadeli yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 
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ızmlr beledlyeslnden: 
1 - Belediyenin 144 numa

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

iştirak için söylenen gün ve 
saat ona kadar Belediyede 
müteşekkil arttırma ve eksilt
me komisyonuna depozito mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile gelinir. 

2 - 45 lira muhammen be
delli Halim ağa' çarşısında 4 
numaralı dükkanın bir senelik 
icarı Baş sekreterlikteki şart-

namesi muçibince 12-11-935 
günü saat 1 O da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 4 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saata kadar komisvona gelinir. 

3 - Gündoğduda beher 
metre murabbaı 250 kuruş mu
hammen bedelli 62 adanın 875 
metre murabbaıodaki 6 - 7 sa
yılı arsaları Baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 12-11-
935 günü saat 10 da açık 

artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 164 liralık mu

vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

25-1-5-9 3515 (3362 
Balediyeye geçen kordon 

tramvaylarından kalan rayların 
sökülmüşlerinin beher tonu 12 
müteahhit tarafından sökü!e
cek olanlarının beher tonu da 
10 lira muhammen bedel üze
rinden açık arttırma ihale edi-
lecektir. Bu işin bedeli muham
men yekunu 2002,5 liradır. 76 
lira muvakkat teminat veya 
banka mektubu ile 12-11· 935 
de saat 10 da belediye arttır
ma ve eksiltme komisyonuna 
~«:linir. Şartnameleri görmek 
ıçın baş sekreterliğe müracaat 
olunur. 

27-1-5-? 3531 (3372) 
1 - 225 lıra bedeli muham

menli Elhamra sineması yanın-
da 42 sayılı garajın bir senelik 
icarı başsekreterlikteki şartna-
mes mucibince 8-11-935 Cuma 
günü saat 10 da açık arttırma 
ile ih:ıle edilecektir. iştirak 
için 17 liralık muvakkat temi
nat makbuzile söylenen gün 
v.e saate kadar komisyona ge· 
Jinir. 

2 - Muhammen bedeli 190 
lira Karşıyakada Intıhap soka-
ğında yeniden yapılacak döşe
menin başsekreterlikteki keşif 
ve şartn:ımesi mucibince 

n 

açık eksiltme ile ihalesi yapı
lacakbr. iştirak için 15 lira 
muvakkat teminat makbuzile 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 95 adanın 150 
metre murabbaındaki 87 sayılı 
arsası baş sekreterlikteki şart
namesi mucibince 8-11-935 cu
mu günü saat 10 da açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 3 liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

4 - Karşıyaka suyu branş
nıanlannda kullanılmak üzere 
beherinin bedeli mubammeni 
90 kuruştan 400 adet su tak
sim musluğu baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 8-11-935 
cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilcektir. 

iştirak için 27 liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

5 - Kar,ıyaka suyu branş
manlarında kullanılmak üzere 
beher kilosu 27 kuruş bedeli 
muhammenle 5000 kilo kurşun 
boru baş sekreterlikteki şart
namesi ve keşifnamesi muci
bince 8-11-935 cuma günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

lştırak için 1 Ol> liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söyienen gün ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

23-26-31-5 3495 (3354) 
354 lira 75 kuruş bedeli mu

hammenli 53 adanın 3 sayılı 
283,80 metre murabbaındaki 
arsası başkatiplikteki şartna-

~~si veçhle 8-11-935 cuma gü
nu saat 10 da açık arttırma ile 
ibale edılecektir. 

İştirak için 27 liralık muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

22-25 - 1-5 (3485) 3340 
1 - 300 lira bedeli muham

meneli Başdurak caddesin
deki 100 sayılı dükkanın 
başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile bir senelik icarının 
açık artırması 12/11/935 salı 
gününe temdid edilmişt i r. işti
rak için 23 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde saat 10 da komisyona 
gelinir. 

2 - Beher ade.:ti 15, ta
mamı 1560 lira muhammen 
bedelli uelediyemiz muhtelif 
şube memurlarına yaptırılacak 
yüz. dört takım elbisenin baş
sekreterlikteki şartnamesi ve 
numunesi veçhile açık eksilt
mesi 12/111935 salı gunune 
temdid ediJmıştir. iştirak iç n 
117 Jirafık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
saat 1 O da komisyona gelinir. 

DAIMON 
Cep vantilatörleri 

DAIMON Yıldırım marka 
Eıi son icat edilen bu vantilatorler zarif liir kap içindedir 

bir bayan çantasında bir bay cebinde taşır 

Ağırlığı 80 gramdır 
Hiç bir tehlikesi olmadığı gibi pille işler, bir saatta ancak 

bir kuruşluk sarfiyat yapar, herkese lazımdır 
""ı<m-~-,,..,>J:zZT~:LZYYJ.MIZ7.77.7XELZLx:r:z:LX/JfXLKX:X/~.xzrA 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28-9 

Anadolu Hurda vat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

I . . • , ,_.., •• h 
. · ~ ~~ 

SAli 

ASI 

Katiyen zarar vermeden teri lceser. Kokuyu tamamen iza:c 
eder. Elbise ve çoraplarınızı u zun mUddet yeni olarak saklar. 

.... ıa.ııııiıiıf.!I ~>..ıa.i.t>AI~ 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını b u 
sene p"yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O lrnruştu r. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımı:ıı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri ya:nız depomuzdur. 

-i~~ 
Telefon : 3882 

lzmir f .t.İlli em ak müdtı rlüğün
den: 

1 - 307 lira keşifli Hükumet dairasi elektrik tesisatının tamiri 
dolayısile alınacak muhtelif elektrik malzemesi. 

2 - 392 lira 55 kuruş keşifli adliye binası tamirab. 
Xukarıda yazılı elektrik ~alzemesi mübayaası jJe adliye binası 

tamıratı 11/11/935 Pazartesı günü saat 15 de yapılmak üzere 
pazarlıkla munakasaya konulmuştur. 

İsteklilerin o gün Milli emlak müdürjyetine müracaatları. 
3581 (3395) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Slfll·IAT Balıkyağı E 

Norveçyanın hıslis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallş Yeri . 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
a -.. . . . . . , . . . 
• . Sıhhat l;czanes: .. 

........•.....................•....................................•.. : 

,-- • 
4 Kem'-tl Aktaş Balıkyağı 

· Hilil eczanesinde 
Tevziye baş.andı 

Morina ba~ık~ağımn özü ve ba~mahsulü kimyaca iki kez filitre 
edılmış gıda kuvveti yükqek içmesi çok kolay 

Oir rerhettir 
Hilal eczanesi bu ya~ı başka hiç bir yere vermemiştir 
~ - ~~~ 

lzmir Emlak ve Evtam Banka~ 
rından: 

Esas N. 

c. 87 

Yeri N. Nev'i 

Ahmedağa mahallesi 16 yeni Mağaza 
Meyveter Gümrüğü 36 taj 

Deposito 
T. L. 

241 

sokağı 
Yukarda yazılı ma~azanın faizsiz olarak taksitle satışı 6/lt/55 

çarşamba günü saat 10 da ihale edilmek üzere açık art1rma1• 
konulmuştur. isteklilerin gösterilen dt>pozitoyu veznemize ya_..1 

rak artırmasına girmeleri la~ ı ndır. 
30-3 - s 3538 33841 

Okumadan ue~111eyiniz 
Ca v yerine Hervea • • • 

ıçıoız 
uHERVEA,, denilen nebattan ihzar 

edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazM'• 
rat veren hamızı belvin itrahına muHıf .. 

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuıda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bil' 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstameral 
mahsulatı ithalat ve · ihracat 

Taze Kars - ' 

Sütlerimiz geldi - ' Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdiklelİ 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasmın filtredell 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağlan getirtilmiştir. 

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

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükümet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 1% 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (b-3) (3393) 

1 
TÜRK SANA YI HARBlYE ve MADENİYE FABRiKASI
NIN MEMLEKETiMiZiN HERTARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Ları satışa başlanmıştır 

Geç kalmaları sebebile g eçen sene birçok taleplere soba 
yetiştirmek mümkün olamadığından müşterilerimizin şiındi
den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

f zmir ve Ha valisi umum acenta ve satış deposu 
. AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvarı. Telgraf EHEM. Telef. 3991 
S. 8 1-8 ( ) Sa. Cu. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
DUCALION vapuru elyevm 

liınanımızda olup 29 teşriniev
velde Anverı, Rotterdam ve 
liamburg limanlan için yük ala
caktır. 

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

Zee & Co. 1 

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

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

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse· 

adan ge!ip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
te~rine kad r L'verpool ve 

1•1111!:11----•~!11111!!111!1 .... --

Ö Z He~imi 
M!TATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 
HERMES vapuru elyevm 

liınanımızda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
liınan1an için yük alacakbr. 

TRAJANUS vapuru elyevm 
liınanımızda olup yükünü tah
liyeden sonra Anver.ı, Rotter
'cf.aı, Amsterdam ve Hamburg 
liınanları için yük alacaktır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bek!eniyor. Hamburg 

Bremen ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

' G'asgov iç'n yük alacaktır. Doktor 

OBERON vapnru 5 ikinci 
te9rinde beklenmekte olup yü· 
kiiııü tahliye ettikten sonra 
,Anvers, Rotterdam, Amster
daııı ve Hamburg limanları için 

IYük alacaktır. 
1 GANYMEDES vapuru 5 , 
· İnci teşrinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Anvers, Rotterdam,Amsterdam 

Ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 1 ikinci teş
rinde beklenmekte olup yükünü 
boşaltbktan 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 alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINEIN 
NORDLAND motörü 3 

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

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 

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

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 

limanımızda olup 
yük almaktadır. 

Nevyork için 

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 

ikinci teşrinde beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam - Copenhage-Dan· 

zig • Gdynia - Oslo ve Iskan-
dinavya limanlarına hareket için yük alacaktır. 
edecektir. 

VIKINGLAND motörü 12 
ikinci taşrinden 17 ikinci teş
rine kadar Rotterdam - Ham
burg - Copenbage - Dant:ı.ig· 
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
liınanlan için yük a acaktır. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü-

kiinü tahliyeden sonra Rotter• 
darn - Hamburg - Copenbage

J)ilııt:ı.ig - Gdynia - Oslo ve Is· 

kandinavya limanları için yük • 
alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tuna battı 

ALISA vapuru Halen lima-
nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komamo, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anverıı 

ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Direkt için yük alacaktır. 
- ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 8 ikinci 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci teşrinde beklenıyor. Anvers, 

te · d Rotterdam ve Hamburg için 
Şrınde beklenmekte olup oğ· 

ru A Gd . 1. 1 yük alacaktır. 
. nvers - yma ıman an . Ih 
ıçin ··k ı '-b DEN NORSKE Mıdde avs 

0 yu a acaı< r. . . 
->ERVICE MARITıM ROUMAİN l Linje (D/S. A/S Spanskelın1en 

ARDEAL vapuru 13 ikinci OSLO 
teşrinde beklenmekte o:up yü- l BANASERAS "otörü 21 
I Ünü tahliyeden sonra Kös- ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn-
tence - Sulina - Galas ve Briy:a kerk ve Dieppe içôn yük ala· 
liınanlan için yük alacaktır. caktır. 
AlBA JULIA vapuru 21 ikinci Johnston Warren Lines 
teşrinde gelip 22 ikinci te.şriııde Lıverpool 
~alta - Cenova - Marsi'.ya ve QETRNMORE vapuru 4 
Barselona liman!anna yül< a!ı:ı- ikincı teşrinde bekleniyor. Li-

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

Londra·Hull hattı 
POLO vapuru 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers· 
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı 2aırı;ında 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull İçin 
yük alacaktır. 

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

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Lon<'ra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bu'.u
nacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

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

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me ı 
suliyet kabul edilmez. 

Kemal Sa~ir ! 
SARAÇOGLU 1 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvrv cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

lzmir Sicili Ticaret memur

luğundan: 

" Antoine Lichovnik ,, tica· 
ret ünvaniyle lzmirde gazi 

bulvarında küçük kardiçalı 

hanında 25 numarada makine 

ve yedek parçalar üzerine ti

caret yapan Antoin Licbovni· 
kin işbu ticaret kanunu hü· 

kümlerine göre sicilin 1510 
numarasına kayt ve tesçil edil

diği ilin olunur. 
Izmir sicili ticare memur· 

luğu resmi mübürü 
imza F. Tenik 

3580 (3394) 

Meserret Oteli 

lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan oteFm:zde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden ote!cili~ e ait levazımatı tedarik edilerek 
teşr: .f edeçek olan sayın müş•erimiz.in her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gasterilmektedir. 

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

Aşlama sularımız meccanendir. 
Ya:ak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 
~aktır. verpoo'. ve Anversten yük çı· 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci ı karıp .Burgas, Köstence, Galaç • 

~:Şrinde beklenmekte olup yü· ve Brai'a için yük alacaktır. 
Unü tahliyeden sonra Köstence 1 Vapur::ır•n isimleri, gelme 

• •apar 

Sulina - Galas ve Bryla liman- tarihleri ve navlun tarifeleri 
ları için yük alacaktır. d 

l'• ,. hakkında h;ç bir taahhü e gi· 
aindaki hareket tarihleriie 

navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
rtıez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arıı.asında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapıır acen· 
taLıg-ın .. d'l · · a muracaat e ı mesı rıca 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

l\f~~li~o~k'{;; 

A~met Hulôsi 
~ ALATAŞ 

lç hastalıkları doktoru 
~meraltı Şamlı sokak No.20 

''<<:r:ct~rz:///.f.L:zZ7,Qj 

rişilmez. 
N. V. '1.1. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 ·2003 
O!/////////////T//'Y7///7'J'//l 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi · , 
KULAK, BOGAZ ~ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar 
TELEFON 3686 , 

Ev telefon numarası 2505 :-, 
f.777/._/./IO' // T/ Tf / / /77 //.7 /J!TL:.. 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Ec_: anesi 

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

Merke;r.: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

~ 

1 

Şube: 

Aakara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

1 1 

Dl-Al\Vahii: '· 

[LAKTIN , 
~"CVK tıNİı 

1 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

Ki na Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

lzmir ithalat gümrüğünden: 
K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 
8 250 Terbiye görmüş tavşan postu 3 
Yukanda yazılan eşya 7-11-935 nci Perşembe günü saat 14te 

açık arttırma suretile dahile satılacağından işine ~elenlerin it· 
halat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

28,5 3480 (3475) 

Istanbu\ Sıhhi müesseseler art
tırma eksiltme komisyonundan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye ve Asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877,5!) lira 
Şişli Çocuk hastanesine 200 300 " 438,75 ,, 
Kuduz Tedavi müessesesine 55 75 " 109,69 ,, 

Yukarıda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürü ihtiyaçları 

kapalı zarfla eksiltm ye konmu,tur. Müesseselerin bir veya bir 
kaçına veya tamamına fiat teklif edilebilir. 

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

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

sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka teminat mektuplarile usulü dairesindeki tel:lif mektuplarını 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

29-1-5-9 3537 (3381 

lnşaatınıııı içııı atidekiıhtıyaçlarınızı ııek ur.uz t ıyatlarla 
temin etmek isterseniııı Halim aga çarşısıııda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRin11 müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı;; çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosıJonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/aı 
ve lngiliz künklerı ve bunların te/effuatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet k{I '•ul etmez 
Yerll Çimentolar, BiltOn Markalar 

En Müsait Şeraitle 
Mağazan ı zda Satıhr h 3 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde li __ ,_ 

~iYkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

. • , .• J"' • .. 



ar kale iler 

emene 1 

imam Yahya Habeşistana 00 in 
Asker vermeği eahhüd ediyormuş 

Aden 4 ( A.A ) - ltalyan Atine 4 ( Özel ) - Şüveyş 
ajansının özel aytan bildiriyor: kanalında serseri torpiller gö-

Buraya gelen zengin bir rülmüştür. Kanalda torpiller 
Amerikalı Habeşistana silah it- aranmaktadir. Bu torpilJerin 
haline çalışanlara resmen yar- gecenlerde batan bir ltalyan 
dım etmektedir. nakliye gemisinden düştüğü 
Habeş imparatoru ile Yemen zannedilmektedir. 

emiri imam Yahya arasında Londra 4 (A.A) - Ramillies 
gizli bir askeri muahedenin Dritnolu Cebelüttarık_a ge!nıiş 
imza edildiği haber verilmek- ve Akdeniz kuvvetlen arasında 
tedir. Resolution dritnotunun yerini 

Londra 4 ( Ö .R ) - Ingiliz tutmuştur. 
gazeteleri, Adenden aldıkları ••• ... ) .. ••••••••• • 
bir habere atfen İmam Yahya Yugos avya 
ile Habeş imparatoru arasmda 
aktedilen gizli askeri muahede Kral Naibi 
mucibince imam Yahya Ha be- Beigrad. 4 (A.A) - Yugos-
şistana yüz bin asker vermek lavya Kral naibi Prens Pol 

• 
1 cephede t arruz 

ab ... ş vvetleri 15 lkinciteşrinde 
mukabil taarruza geçeceklerdir 

tal yanlar 
Adisababa, 4 (A.A) - Ge

nel karargahtan alınan haber
lere göre, her iki cephede 
ltalyanlar büyük harb faaliyeti 
göstermektedir!er. 

ltalyan akınlarında uçaklar 
ve topçu kuvvetleri büyük bir 
rol oynamaktadırlar. 

Ş mal hephesinde ltalvan 
hedefi Makalledir. bu şehir 
Habeş kuvvetleri tarafmdan 
terkedilmiştir. FakrJ: Italyan· 
lar, kuvvetlerinin çokluğuna ve 
Habeş mukavemetinin hafifli
ğine rağmen hila bu şehire 

da bu taarruzu bekliyorlar ·t 

varamamişlardır. anahtarı mevkiindc olan set'. 
Cenub cephesinde ltalyan arazisi üzerinde ltalyanlar i~b: 

taarruzu Dole'nin garbındaki yatlı hareket ederek ifer e .. 
bölgede başlamıştır. mektedirler. Ayni zail1

311
, 

iyi haber alan kaynaklardan da bu arazi içinde ~u~., 
öğrenildiğine göre, Habeş kuv• vetli Habeş tahşidatı Y~f 
vetleri 15 Ikinciteşrinden sonra pılmaktadir. ltalyan kef 1 .. 

taarruza geçeceklerdir. ucakları bu arazi içinde ve 
5 

0 
Ankara, 4 (A.A) - D. N. nır yakınlarında binlerce d~~ ... 

B. Ajansı bildiriyor: bulunduğunu bildirmişler 'r 
ltalyan kuvvetlerinin Makal- İtalyanlann bu arazide Habe .. 

leye doğru ileri yürüy.üşü ile lilerin Makalle üzerine bir oı&J., 
ilgili olarak burada ~öylendi- kabil taarruzla - birlikte yaP:ı .. 
ğine göre, Gondar eyaleti ile cakları hücumu beklemekl~ 
Tsana gölüne giden bölgenin dukları tahmin edHmektediJ'· 

suretile yardımda bulunmağı Londradan Belgrada dönmüş-

teü f ;kta ha;'b''"" tehlikeleri Ingilterede ."·~eçim s~va~ı 
B H · t " S Saylav namzetlerının kaydı ıle seçıJJ1 
. • errıo. ov ret .~usya dos~l~rı,, mücadelesi başlamış sayılıyor 
Sosyetesınde hır soylev vermıştır Londra. 5 (Ö.R) - lngilrerede saylav nam- hafazakarlar partisi ile Makdonald re0~0::: 

Paris,4(<.J.R)- Devlet bakanı Jlk defa olarak ihtilalden ile diplomasi ilgileri yeniden zetldrinin kaydile seçim mücadelesi bugün saat hükiimetçi işçiler ve John Simon reogıP 09 .. 
B. Edövard Herriot, Lyonda sonra Ru3yaya gittiğim zaman kurmak oldu. işte Rusya ile 15 te resmi olarak başlamıştır. hükumetçi liberaller 600 dan fazla naınıet i 
Sovyet Rusya dostları sosye- bu memlekette bir dünya yıkıl- dostluğumuz bu esas üzerinde lngiliz kanununa göre, namzedliğin kaydı için terecektir. • )ati 

tesinde bir söylev vererek de- mış, yenisi henüz kurulmamıştı. kurnlmuştur. Rusya barışı se- her namzedin yanında hiç olmazsa bir seç- Bundan başka Herbert Samuel grubundan ° 4 
miştir ki: Orada gördüklerim hayabn en· ven bir ulustur. Bunun çok men ve kendisine şahitlik edecek ikinci Liberallerin yüz elli ve parlamentoda yaln;(e,ıe 

Burada söz söylemeğe aşğırıl- zaman anlaşılmamış olması şaş- bir seçmen olması ve namzedliğin en az sayJavı olan Loyd George grubu Libera ..., .. 
büyük bir hatırası olarak ka- k. t f d pa .... 

dığım zaman bunu tereddüt- mağa değer. Uluslar barıştan se ız seçmen ara ın an tutulması lazımdır. müstakil sosyalist ve komünistlerin birkaç 
süz kabul ettim. Ödedim. Jacaktır. Rusya ulusu boğucu ayrılmamak isterler. Fakel ufuk· Bundan başka her namzet 150 lngiliz liralık bir zetleri olacaktır. le' 
Rusya iJe ilgilerimizi sıklaş- bir devirden henüz çıkıyordu. ta hala harp tehdidi varsa, depo7.ito yatırmağa mecburdur ki verilen üylerin Ingiliz seçim kanununa göre, karşısında ba~ e 

B r l · d l 1 t · ·ı b · · k eçıı:O tırmağa çalışaa her harekete u u usun gayret erme yar ım u us ar sosye esı ı e arış ıçın en az se izde birini toplıyan namzedlere bu namzet olmıyan rakipsiz namzetler s · 
1 

,e 
arka olmakbr. Bu memleketle etmek gerekti. iş ~irJiği yapan büyük bir ulus para iade edilmez. lüzum olmaksızın seçilmiş sayılırlar. BöY.;de 
ilgilerimizin nasıl geliştiğini Ben 1924 de başbakan ol- olduğunu görmek sevinçle kar- lngiltere, Skoçya ve şimaliğ lrlanda da 615 başbakan bay Baldvin kendi seçim daire5

• 

habrlatayım. ~.,;:. .. -. -- ' ··" :"- : . ·.... "' .... ·· · - ..... ' - - '""''.:';ı .. ~'!1<tir. Hükümet bloku, yani mu- şimdiden seçilmiş bulunmaktadır. 


