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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrii: 

ÇARŞAMBA e Tef!lnteanl 

HAKKI OCAKOCLU 

vamı mUdde ürkiye için Fariç için 
Senelik . . . . . . . 1300 2500 1 

_Auı a11lık . . . . . . 700 raoo 1 

TELEFON : 2&97 

Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Cumhuriyetin Ve Oı4mhıo·iyet Eserinin Bekçisi, Sabalılm·ı Çıkar Siyası Gazetedi:r Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

ltalya 
General Debono tecavüz hedeflerini elde edemedi 
Ata türkü 

•• 

Oldüreceklerdi!. 
• 1 ••• 1 • 

Afatürke karşı /ıazırlanall komplo karşısında Türk ulusunun 
l!Ösferdiği heJ'eCall malumdur. Komploculann büyük bir kısmı ulusal 
sınulartmız dısuula bulullduğundan umumi ejk{ir da bullların teczi
J'l'si içill em/işe vardır. Bu lıususta vaziyetin tenvifini A11kara lıukuk 
f akültesi lıukuku düvel p10fesötü say/avımız bay Malımud Esad ~ 
Bozkurllall rica ettik. Gazetemiz için bu makaleyi yazdtlar . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Y"aza:n: alım u..d.. ~sed.. lElozk'U.r't 

Yabancı gazetelerin ver· Yabancı devlet emnl-
diği haberlere bakılırsa, yetinin bozulmcı~una 

Son komplonun izleri; göz yumuyorlar de-
Yabancı illere kadar uza- m ekter. 

nıyor. Bunlar, 
Yürüyen tahkikat ta bunu Komplocularla bera- N 

göstermektedir. ber demektir. N 
,,.*., Suçludurlar. 

Fakat biz, Bu gibi hükümetlerin suç-
Biz Türkler; tan kurtulmalarının tek çaresi N 

Birkaçtır tekerrür eden, ıudur: ~ 
Bu caniyane teşebbüslere Ya komplocuları cezalan-

bir sonuç vermek mecburi- dırmak, 
Yetindeyiz. Yahut da emniyeti bozul-

Nasıl? muş olan devlete bunları tes-
Ve ne biçim ? lim etmektir. 
Bunun karşılığını verebil- Hele .. 

llıek için, işi iki bakımdan Komplonun hazırlandığı yer• 
Közden geçirmemiz gerektir: ler komşu bir devletin ise. 
Dış ve iç bakımlardan. İşin ehemmiyeti bÜSbütün 

* • • artar. 
* Yabancı devletlere düşen 

arsıulusal borç!ann başında; 
b I<endilerile banş halinde 
. ulunan devletlerin emniye

tine saygı gelir. 

• • N 
Hukuku düvel prensiple- ~ 

Bu emniyet; 
. Devletin ic ve dış işlerile 
ılgilidir. 
h Bunu tanımayan devletler, 
k ~kuku düvel prensiplerine 
arşı suç işlemiş olurlar. 

t Ve bundan dolayı soruk
tırlar. (Mes'uldSrler). 

llu soruk 
.. Onarsad~n ( tarziyeden ), 
;dekten ( tazminattan ), tu
Unuz da , 
Savaşa kadar varabiJir. 

b Hukuku düvel prensipleri 
akımından 

l ~ir devl:t, diğer bir dev
etın emniyetini biç bir su
tetıe bozamaz. 

~u, mutlaktır. 
akat. . 

(Hukuku düvel) g eregi gibi 
saygı görüyor mu? 
d Bu sorgu konumuzun dışın

a kalır. 
Biziın bu bahiste bildiği

ttıiz b' ır şey var ki, 
O da: 

•1 ~edeniğ camıa üyeliğini 
ı erı ~ suren her devletin, 

Hukuku düvel prensipleri-
be 8 ~ 

aygıya borçlu oldugudur. 
1 ~C\')etler, bu ödevi üzer
erıne l B a ınış bulunmaktadırlar. 

u da mutlaktır. 
• 

* b •• 
) evlet şeflerinin ha-
d atı, tenftsil ettlklerl 
.. e"ıetlerin emniyeU sı-
aaındadır. 
l FJu bakımdan: 

c 0Praklarında yaban
•' bir devlet şefine kar
h~:Olllplo hazırlanan 
le Ornet1er, onu tin
;ıeğe borçludurlar. 

...,.. u ödevlerlnl yap
a~ıarsa 

rine uygun olan bu görüşle
rimizi, son tatbikat !le de 
kuvvetlendirmek isteriz. 

Geçen yıJ, Marsilya sokak
larında Sırp Kralını öldür
düler. 

Dünya yerinden oynadı 1. 
İş, Uluslar Sosyetesine ka

dar gitti. 
Haklı kıyametler koptu. 
ltalyada ve sair memleket

lerde bulunan komplocuların 
teslimi istendi. 

Macaristan Uluslar Sosye
tesince suçlu sayıldı. 

Sonra: 
Uluslar Sosyetesi şu kara- ~ 

ra vardı. 
Ve benimsedi : . • !\ 
" Komploculara karşı dev- N 

!etlerin birbırine yardımı. ,, ~ 
Karar biraz önce ileri sür- ~ 

dGğümüz hukuku düvel pren- ~ 
siplerine uygundur. · § 

Ve tatbik edilmiştir. 
Bugün; 
Türk devleti şefinin haya

tına kıyılmak istenmiştir. 
Bütün. şu ileri sürdüğü

müz prensipler, kararlar ne 
olacak? 

Hükümleri yerine getirile
cek mi, yoksa getirilmeye
cek mi? 

Bunu bilmek isteyoruz. 
Gerçi; 
Hükumetimiz bir çok te-

şebbüslerde bulundu. 
Fakat elde edilen sonuç- ~ 

ları biz yetkin, ( kafi ) bul- 1'\ 
~ mayo ruz. 

Daha enerjik davranılma- ~ . ~ 
sını ısteyoruz. • ... 
Sırp Krahnın hayatı 

Uluslar Sosyetaslnde :S 
konuşulmağa ve karar 
ahnmağa değiyor da; 

- Sonu üçiillcü salıi/ede -
lzmir: 5/1J/f)35 

ıv.r. :EC&a'C ~ozk-u.r1: 

................................................................................................................................................ , ............................ .. 

usaalinin güneyinde ve Danakilde iler • 
ltalyan aarruz kolları ricat mı ettiler 1 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .& 
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aSğda italvan yerli topçuları ateş lıattında 
Solda Habeş cengaverleri tezalıürat faparken 

Paris, 5 (Ô.R) - Romadan labilir. ltalyanlar Antiso 
alınan haberlerden anlaşıldığına l l • k 

.. 3 ·k· ·t · d b 1 yay asını e e geçırme gore ı ıncı eşrın a aş ıyan 

genel ltalyan tecavüzü bütün maksadile yaphkları te-
cephede, yani kuzey ve cavüzde bu hedefe var
güney cephelerinde du muştur. 
Italyan başkumandanlığı bu 
duruşu iaşe ve levazım kolla
rının tanzimine, yolların yapıl
masına lüzum görülmüş olma· 
sına atfetmektedir. ltalyan 
uçakları Dessiede olduğu gibi 
diğer bazı noktalarda da önemli 
Habeş kuvvetlerinin toplan
makta devam ettiklerini kay
detmişlerdir. 

Adls-Ababa ne diyor? 
Londra 5 ( Ö.R ) -

Adis-Ababadan bildiri
liyor: ltalyan ileri hare
keti Tigre cephesinde 

~-
maktan uzak bulunu-
yorlar. Yayla ve bütün 
hakim tepelerle geçitler 
Habeş cengaverlerinin 

; tamamen durmuş sayı- Habeş ordusunull arkastlu takip edrn kadı11lar mutbak fakımlarile 

Yu nDşba anı diyor ki 
" Dış siyasamızda değişiklik olmıya
cak lngi tereyle sarsılmaz dostuz .. ,, 

Atina, 5 (Özel) - Yu
nan Dış bakanı bay T eo
tokis basına diyevinde .,. 
şunları söyledi: ' 

aramızda VenizeJist yok
tur ,, dıyorlar. 

Atina.5 (Ö.R) - Kral 
ikinci Y orgi Yunan ulu

"Kral memlekete dö- t 

nünce içsel siyasada mil- . . 
Jetin menfaalerine uygun ' 
olan kararları alacaktır. 
Dış siyasamız önce söy-
lediğimiz gibi dostlukla
rına tamamen sadık ka
lacak ve hiç değişmiye
cektir. Yunanistanın İngil· 
tereyle münasebetlerine ge 
lince büyük Biritanya ile 
münasebetlerimiz derin ve 
sarsılmaz bir dostluğa da
yanmaktadır.,, 

Paris, 5 (Ö.R) - Ati
nadan bildiriliyor: Busa
bah hükumet üyeleri, 
başta başbakan general 
Kondilis olduğu halde 
Krala sadaket yemini ve!
mi lerdir. Yunanistan'ın 
bertarafında nümayişler 
yapılıyor. Gazeteler göç- Kral lıwu:i Yo,~i 
men cemaat başkanlan tarafından yapılan diyev· ı Yunan 
leri yazmaktadırlar.Bu cliyevlerde: .. Artık bizim yarından 

, suna gönderdiği bir di-

gazeteleri 
itibaren 

y-.;vde AUahın yardımı ve 
ulusun isteğile tahta dö
necağini ve böylece mem-
lekete gelırken geçmişten 
ötürü hiç bir kin dumıya-
rak ana kanuna göre sal
tanat sürmeye çalışacağı

nı bildırmekte, ulusun sa
adet ve refahı için bütün 
Yunanlıların birleşmelerini 
istemektedir. 

Berlin,5 ( Ö.R ) - Al
man menabiinden verilen 
haberlere göre Kral Y orgi 
24 sonteşriude Belgrattan 
geçerek Atinaya gide
cektir. 

Yunan gazeteleri hadi
seleri tefsirden ve başba
kan B. KondiJis ile 8. 
Çaldaris arasındaki mü
nakaşada yer aJma"taa 
sakınmaktadırlar. 
fizerine konulan unsöi' 

kalka cakbr. 

elindedir. Fransız soma
lisi sınırı boyunca Mu
saalinin güneyinde iler
lemekte olan Italyan 
atlıları bir çok baskıri
larla karşılaşarak ric'at:_ 
etmişlerdir. Ugaden 
cephesinde devamlı yağ 
murlar Grazyani kuv
vetlerinin Gorahayiye · . 
karşı hareketlerini dur· -
durmalarına sebep ol- . 
muştur. · 

Yine Adis-Ababada11; 
gelen haberler, Danakil. 
bölgesinde ilerliyen 
ltalyan kuvvetleri ile · 
Habeş kuvvetleri ara
sında kanlı boğuşmalar 
olmuştur. İtalyan kolla
rının üssülharekelerine 
dönmek mecburiyetin
de kaldıklarını bildiri
yor. 

ESİRLER GÖNDERiLDi 

Londra, 5 (Ö.R) - Şimdiye 
kadar Ras Seyum ordusu tara
fında muhtelif çarpışmalarda 
alınan ltalyan esirleri Adis -
"Ababaya gönderilmiştir. Bunl~ 
rın gerçek sayısı bilinmiyor. 

MEGRIONUN BIR TELGRAF1 

Paris, 5 (Ö.R) - Romadan 
bil.iriliyor: . Kral Adis· Ababa

dan Cibutiye gelen ltalyan se
firi kont De Vinciye bir tel
graf çekerek nazik olan vazife-

sini görmakteki maharetinden 
ve şimdi ihtilaf halinde bulunan 
iki ulusun diplomatik ilgilerinin 

en gergin bir devresinde gös
terdiği azim ve sebattan dolayı 
kendisini tebrik etmiştir. 

Paris, 6 (Ö.R) - Romadan 
bildiriliyor: Aussre sultanının 

ltalyanlara dehalet etmek niy
yetinde olduğu zannediliyor. 
Diğer taraf taıi istikşafta bulu
nan ltalyan uçakları beyaz 
bayraklar •allıyan 3000 kadar 
Habeş cengAverini 

0

görmü1Jer
dir. BunJarıo <fehaJet etmek 
istedikleri sanılmaktadır. 



Almanyada tetkikler: 

··r·~;ti····ı·~şkii~t~· 
.:ir buçuk milyonluk 

bir ordul!ur 
A lmanyada parti organizas

yonu ve çalışmalan cidden üze- . 
rinde durulmağa değer bir 
mevzudur. Parti ve Devlet or
tTanizasyonlan ilk bakışta ayrı 
:yrı birer teşekküldür. Fakat 
verimlerinin amacı b"r noktada 
birleşiyor. 'Jqkilit llnıvvel ve 
kudreti, bütiiD acanca bilinen 
Alman ulusıman bw yol üzerin-, 
de elde ettigi neticder çok 
büyüktür. 

iktidar mevkiini elinde tutan 
tek parti şuurlu bir görüşle bir 
çok devlet hizmelerini de üze
,rioe almıştır. Çalışma birliği 
devlet ve partiyi iş :sa.hasında 

o kadar bir1qtirmiJtir ki bu 
iki ayrı ıteşek'külü birbirine 
kaynaşmış görmekte de zorluk 
çekilemez. Banu A'man olusu
nun şefi Nürenberg 'kongre
sinde çok güzel tebarüz ettir
miş parti bayrağını Alman 
ulusuna maletmek karannı al
mışbr. 

Bu yalmz bir gösteriş değil
dir. iş sabalan bu birliği teyid 
eylemektedir. Parti, (N. S. V) 
Nasional Sosialische Volks
moblf&hrt, ( D.A.F ) Deutsche 
Arbbeist Frout ve gençlik 
kurumlannın birbirini ta
mamlıyan mesaileri devle
tin bir çok yüklerini ha
fifletmekte halk arasında par
tiye ve devlete karşı sevgi ve 
saygı duygularını kuvvetlendir
mektedir. Bu teşekküllerin ne
ler yapbklannı birer birer göz
den geçirelim: Her şeyin ba· 
şında parti geldiği için işe 
oradan başlıyabiliriı:. 

Almanyada parti kurumu 
sivillerden kurulmuş bir ordu
dur. Her Hitler altı arkadaşile 
Münih'de mütevazı bir lokanta· 
da Nasyonal sosyalist partisinin 
teme1lerini atarken proğramını 
ortaya atmışbr. Bu proğramı 
beğenenler bu prensiplerin ta
hakkukunu temin için bu sivil 
orduya nefer olarak yazılmağa 
başlamışlardır. On yıl ıçiııde 
geniıliyen parti azalannın yeku
nu bir milyonu aşmış iktidar mev-
kiine geldiği yıl da dört mil· 
yonu bulmuştur. Eğer kapılar 
açık bulunduralsa bu miktarın 
on beş yirmi milyona çıkma
ması için hiç bir sebep yoktur. 
Fakat 1 mayıs 1933 ten itiba· 
ren Partiye yeni aza kaydı ya
sak edilmiıtir. Hatta azalardan 
yüz bin numaraya kadar olan-
lan göğüSlerinde 'hususi rozet· 
ler tatımaktadırlar. Çünkü te
şekkül sıralarında müşkül da-
kikalarda Partiye intisap eden
lere hususi bir şeref mevkii 
aynlmaktadır. Bu rozetler men
suplarına hiç bir maddi men
faat temin eylemez. Likin ma
nevi bir şeref verir. 

Almanyada parti teşkilatı 
otuz iki merkeze taksim edil
miştir. Gav denilen her merkez 
on Kırays dan teşekkül eder. 
Her Dıraysin de yirmi kadar 
ocağı vardır. 

Parti üyeleri idarecileri baş
kandan küçük memurlara ka
dar üniformalıdır. Hepsinin 
yakalarında vu:ifelerine göre 
.alr.metleri vardır. 

Gavlar, Kırayslar ve ocakler 
küçük farklarla idare, muha
sebe, sosyal yardım, neşriyat 
propaganda, vezne ve saire 
yibi işin icaplarına göre seksi
yonları ihtiva eder. 

idareciler iş baıına intihapla 
deiil şefin tayini ile gelir
ler. Muvazzaf memurlardan 
gayrisi aylık almıyarak fahri 
vazife görürler. Vazife halinde 
tabanca taşırlar. Sarı gömlekli 
resmi üniformalarını ve vazife 
haricinde de sivil elbiseyi labis 
bulunurlar. 

Partinin dayandığı kuvvet 
Stunn Abtaylung denilen S. A. 

.__ ___ lar ile Stunn Staff eln (S. S ler-

A:SIR e Tetrlnlsanl 
s :zz- J& ,, 

-RLE 
1 .. KÖŞEMDEN J 

çamlar Devrilen 

Telefonla 
• -·-lzmir - Balıkesir 

Arasında muhabere 
Başladı 

lzmir - Balıkesir arasında da 
otomatik telefon mubaberele-
rine başlanmı_Ştır. 

Bu iki merkez arasındaki 
muhavere saatları şöyle tesbit 
edilmiştir. 

Sabah saat 8,30 dan saat 
dokuza kadar, öğleden sonra 
16,30 dan ıRat 17 ye kadar 
Bah'kes'ir ile Bursa arasında da 

telefon muhaveresine başlandı
ğı ve yakmda lzmirden de 
Bursa ile görüşmek mümkün 
olacağı haber alınmıştır. 

Milli Emlakta 

• Tütün pıyasası 
Gavur köy 

Kuruş 

80 - 110 tütünleri 
arasında satıldı -·-·-·-Gavur köyünde 80 - 110 

kuruş fiat arasında açılan tütün 
piyasası çok hararetli devam 
etmiş ve bu mıntakadaki tü
tünler tamamen satın alın
mıştır. 

Givur köy tütün!E>ri bu yıl 
çok nefis olduğu iç.in Ameri
kan kumpanya..ı arı adeta birbi
rile rekabet edercesine bu tü
tünleri afmış:ardır. 

Akhisar mıntakasında da 

tütün piyasası açılmıştır. Fakat 
orada ikinci ve üçüncü nevi 
tütünler satın alınmaktadır. 
Piyasa 85 kuruştan aç•lmıştır. 

Birinci nevi tütünler üzerine 
henüz muamele yapılmamak
tadır. 

Tıire havaJisinde 80 ve 82 
kuruştan açılmış olan piyasada 
hararetli olarak mübayeat de· 
vam etmektedir.a Dün akşam 
Ödemişte de piyasa açılmıştır. 

Alman p ·yasasında 
Finans bakanlığından Def

terlığa gelen bir bildiri~de 

Milli Emlak direktörlüğünde 
birikmiş olan muamelelerin aci
len çıkanlması ve neticelendi-

Ürünlerimizin 
mu hakkında 

son bir haftalık duru
ofise gelen malumat 

rilmesi için tedbir alınması is
tenmiştir. 

• 1 ••• 1 11 • 

Mahmud Esad 
Bozkurt 

Şehrimizde bulunan lzmir 
.saylavı bay Mahmud Esad 

Boz.kurt yarınki (lzmir) vapuru 
ile lstanbula ve oradan Anka
raya gidecektir. 

Altınordunun 
Yıllık Kongresi_ 

Altınordu spor kulübünün 
yıllık kongresinin Cumartes 
gecesi saat yirmide Albnordu 
kulübü binasında toplanacağı 

haber alınmıştır. Bu münase
betle azaya kulüpte bir de çay 
ziyafeti verilecektir. 

ilbay teftişte 
Ôdemiı, Bayandır ve Tire 

ilçelerini teftiş eden ilbay Fazlı 
Güleç dün Torbalıya gelmiştir. 

Bugün Kupdasmda da tef
tifini yaptıktan sonra yarın 
,ehrimizc dönecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir. Bunlar başlangıçta şefleri-
ni nutuk söylerken tecavüzden 
korumak için vazife alırlardı. 
Bizim hücum kıtaları diye sık 

• gazetelerde gördüğümüz 
kuvvetler bunlardır. Birincilerin 
yani S. A ların yekunu bir mil
yonu ve S. S lerin yeküou de 
iki yüz elli bini aşkındır ki 
bu suretle parti her istediği 
dakikada bir buçuk milyona 
yakın bir kuvveti seferber ha
linde emri altında kolayca top
layabilmektedir, Parti üyele
.rinden müteşekkil bu kuvvet 
hemen haftada birkaç defa 
vazifeye çağınlmakta talim ve 
terbiyelerine itina gösterilmek
te ve yürüyüşler yaptınlarak 
parti kuvveti gözler önünde 
canlandırılmaktadır. Bunlar bu 
vazifeyi de fahri gördükleri gibi 
elbiselerini, levazımını kendileri 
tedarik eylemekte ve partiye ay
lık aidatlarını da muntazaman 
ödemektedirler. Bu üyeler 
hariçte işleriyle uğraşmakta, 
vazifeye çağırılınca, dışarıdaki 
vaziyetleri ne olursa olsun, as· 
kert bir disipline tabi bulun
maktadır. Üniformalı particile
rin onbaşıları, yüzelli kişilik 
bölükleri her kölüğün bayrağı 
ve kumandanı vardır. Binaen
aleyh parti teşkılatı Nasyonal 
sosyalizm pı enslplerini koruyan 
her an seferber edilebilen bir 
buçuk milyonluk bir ordudur 
demek hatalı bir tavsif değildir. 
~ak.k.ı ocak.oğ1-u. 

Önemli çıkat ürünlerimizin 
Alman piyasalarındaki son bir 
haftalık durumu hakkında Ber
lin Türkofisi tarafmdan yapılan 

incelemelerin sonuçlan hakkm
da alakadarlara bir rapor gel- 1 

miştir. Bu raporda tüccarları
mızı ilg ilendiren kısımları aşa

ğıya yazıyoruz: 

GENEL DURUM 
Geçen hafta içinda olduğu 

gibi bu hafta da piyasada bü
yük bir faaliyet görülmemiştir. 

Üzüm ve incirin iç piyasası 
sağlamdır. Fakat önemli satış
lar olmamıştır. 

Bu haftaki durgunluğun pi
yasanın yeni gelen mallarla 

acil ihtiyacını kapatmış bulun
duğundan ileri geldiği bildiril
mektedir. 

Geçen hafta içinde g~len 

bazı partilerin ithal müsaadesi 

alınamadığından dolayi malla

rın günü gününe teslim edil

miyeceği korkusu yaptığımız 

teşebbüslerle bertaraf edil
miştir. 

Yolda bulunan birkaç par
tinin henüz verilmemiş olan 

müsaadelerinin vaktinde istih
sal edilmes ı için de çalışılmak
tadır. 

Mersinden birkaç firmanın 
kat'i satış yaptıktan sonra fi
atlerin yükselmesi üzerine mal
ları almış ve Almanyada ikinci 
ellere satmış olan bir eve 
göudermekten imtina etmiş ol
maları bu firmayı zorlu bir 
duruma koymuştur. 

ikinci alıcıların timdi mühim 
bir fiat farkı ve tazminat iste
mekte oldukları haber alın

mıştır. 

Evveli orta sabş yapan ve 
fiat yükselince taahhüdünü 

bozmağı marifet sayarak işle
rinde onura yer ayırmı -
yan şerefli kimselerin şerefli 

tüccann haklarında da yeri 
olmaması lazımdır. 

KURU ÜZÜM 
Geçen haftaki raporumuzda 

bildirdiğimiz fiyatlarla bu haf
taki fiyatlar arasında 9 numara 
sabit kalmak üzere ilk iki nu-
marada ufak bir düşüklüğe 

karşılık son iki numarada bir 

yükseliş kaydedilmiştir. 
lzmir piyasasının kuru üzüm 

mevzuundaAlman pazarlarından 

görünüşü esas itibarile sağ

lamdır. Bununla beraber rapo
rumuzun genel durum kısmında 

bildirdiğimiz sebeble bu hafta 

içinde de H amburg piyasasında 
kuru üzüm için önemli işler 
olmuştur. 

lzmir kuru üzüm ihracatçı

larının geçen hafta ve bu hafta 

istedikleri fiatler aşağıda gös
terilmiştir; 

Yüz kilo başına Türk lirası 

sif Hamburg : 7 numara 
11,S, 8 numara 12, 1/4 9 nu • 
mara 13, 1 O numara, 16, 1 l 
numara 19,5 tur. 

Yunan üzümlerinin idh;llinde 

idari büyük zorluklara rastlan
makta olduğundan fiyatlarının 
doğru olarak tayini .. kabil değil
dir. 

iNCiR: 
lzmir kuru incir fiyatları "ek 

strisma cenevin,, fiyatları 11,5 -
12 lira arasında ve aağlamdır. 

Son hofta içinde incir üı:e
de de hararetJi işler olmamış

tir. Bununla beraber mahsulün 
büyük bir kısmının satıldığı ve 
incir fiyatlarının sağlamlığını 

muhafaza edeceği kanaatı var
dır. 

lzmirde görülmemiş bir 
Muvaffakiyet kazanan 

KASTA DiVA 
Bat rolde : Altln sesli 

MARTHA EGGERTH 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE 
SİNEMASI 

Bugün saat 3 seansında Almanca· 5 seansında İtalyanca 
7 seansında Almanca - 9,15 seansında Italyanca. 
DİKKAT : Her iki filmde Martha Eggerth'ten başka bü-

artis~er başkadı~ 
Aynı biletle 

E~ede 
Ölçüler ve ayar 

işleri 
Bir aydauberi Ege bölgesinin 

bazı il ve ilçelerinde teftiş 

gezisisine çıkan Ekonomi ba
kanlığı Ege bölgesi ölçüler ve 
ayar baı espektörii bay Lem'i 
Aksoy dün bir müharririmize 
teftişleri hakkında şu iHbatı 
vermiştir: 

- Geçen yıldaki gibi bu yll
da bölgenin bazı il ve ilçelerin 
de teftişlerde bulundum. Ge
çen yılki teftişimde ülkemizde 
934 yılının başlangıcmdanberi 

ölçüler y&sa ve tözökünün yü
kümsel yeritilmesine başlanı
lan ilk yıl olduğu için hayli 
zorluklarla karşılaşmış ve zecri 
demarşlarda bulunmak mecbu
riüetinde kalmıştım. Bu yıl ki 
teftişlerimden geçen yıla göre 
çok daha ziyade memnun kal· 
dım ve diyebilirim ki müsbet 
olarak pek büyük farklar gör
düm. 

Egenin ekonomik bakımdan 
önemli il ve içelerindenki hal
kın rejimin ölçüler devı-imini 
etraflıca ve hakkiyle benimse
diğini ve rejimin ba devrimi 
ile ülkede başarılmak istenilen 
amacına başarılı sonuçlarla 
t:rişildiS!ini kıvançla karşıladım. 

T eftişim sırasında bazı il ve 
ilçe hele kamun v~ köylerde 
görülen ufak tefek eksik ve 
aksaklıkların da en kısa bir 
müddet içinde ortadan kaldı
rılmaları için verimli ve önemli 
tedbirler aldım. 

1-1-934 den 30-6-935 gününe 
kadar lzmirde ayarlanan ve 
damgalanan ölçülerin rakamları 
şunlardır: 

Alektrik sayaçJarı 6100, su 
sayaçları 3268, havagazı sa
yaçları 1000, tarhlar 58795. el 
kantarları 1418, el terazileri 
8000, masa terarileri 1273, 
Pasküller 434, uzunluk ölçüleri 
52883. akıcı maddeler ölçek
leri 38686, kuru taneler ölçek
leri 1968, taksimetreler 124 
bunlar kabul adilip damgala-
nan ölçülerdir. Birde hemen 
memen bu yeküne yakın ölçü
de baki sonucunda doğru bu-
lunmadıklarından damgalana
mamıştır ki bu da hesab edi
lecek olursa bu yılın Huiran 
sonuna kadar geçen bir buçuk 
yıl içinde üç ili dört yüz bin 
dane ölçünün ayarlanmış 

olduğu meydana çıkar. Bu-
rada 'unu tebarüz ettir
mek isterim ki bütün bu 
ölçulerin bakileri birer birer 
yani bu genel rakamı göste
ren ölçüler teker teker ele 
alınarak tüzükte yaulı hü-
kümlere göre yapılmıştır. 

Belçika 
2soo ton tuz alacak 
Belçika hükumeti Çamaltı 

tuzlasmdan 2500 ton tuz ala
caktır. Yunan bandıralı Ecan 
vapuru bu tuzları almak üzere 
dün akşam gelmiştir. 

Bergama 
Mezbahasında 

Bergama Belediye mezbaha
sında son ay içinde 216 koyun, 
119 geçi, 142 kuzu, 22 oğlak, 
2 manda, 35 öküz, 119 inek, 
63 dana, 3 malak. 
Ödemiş belediye mezbaha

sında 259 koyun, 229 keçi, 
202 oğlak, bir manda, 22 öküz 
139 inek, 18 dana ve iki man
da, Dikili mezbehasmda 11 
koyun, 13 keçi, 16 inek ve 25 
dana kesilmittir • 

Durun evveli çamları kiınlet 
devirir bir sayahm: 

Futma devirir, içindeki kurt'" 
lar devirir, yaslanayım derken 
hayvanlar devirir. Çıra, küt~ 
yapayım diye insanlar balta ile 
deviri. Fakat insarllar baıan 
balta ile dağ çamı devirir. Ba
zaıı da ağzile palavatsızl~k 
çamını devirirler. DevrilınenıP 
de çeşidi vardır. Devrilen çanı 
hazan deviren hayvanın, baı•0 

kesen adamın üstüne de yuvar
lamr, elden zjyade dille yıkılan 
çamların çoğu devirenin üstüoe 
yıkılır, etraftakilere de dalı, 
budağı dokunur. . 

Dünya kuruldu kurutalı kılll 
bilir ne kada: çam devrildi, ne 
çeşitleri nicelerinin üstüne yu· 
varlandı amma artık onlar 
bardak oldu. 

Siyasetinde, tarihinde, ede· 
biyabnda, işinde, gücünde keP'" 
dilerinin haş1na, başkalarını~ 
başına çamlar de~·irenlerin de\ff'I 
gürültülerile, patırtılar le şu 

b. deO umumi yaşayışımızda ıı 

uzaklaştılar. Tarihin uçurutıJU 
içinde gürüldeyip, yuvarlanıP 
dururlar. 

Lafın orası lazım değil. Biı 
şimdikilere bakalım. [Türkiye ' 
cumhuriyetinin kurulduğundaP 

hl'' bu yana başımızda bulunan 
rın ne kendi başlarına, ne ele 

• J"1''" milletin başına çam devıro1 

leri görülmemiştir. 
Yani demek istediğim haleP 

sevilen ve başımızda olanl•' 
böyledir. Fakat kendi başı~• 
çam devirip te kabağı başın 1 

patlatanlar olmadı değildir.Ol1'" 
lar da meydanda görülrniiY0~ 

Milletler arasında maşall• 
ltalya çamm büyüğünü de~~: 
mekte birinciligw i kazandı gı ı. 

~ ı" 

Çam devirme müsabakası aÇ • 

lıb ela mükafat dağılsa .biri~~ 
mükafatı ltalyaya verırler 
ikinciye gelince: Bakın °?; 
dostlar kimseye vermezdi 
kendim varken.. rP 

insanların devirmedikleri çıı 
f J]Jıı• lar yoktur. Şöyle etra ı 

bir kulak versek çatırdıd'0 
lıı" 

kulaklar tutulur. Amma bull 
lat'" rın kendi başla ı ı.:a, başka rl 

nın başına düşen ayrı sY .. 
devirişleri var. Şu yazıyı ok~ .. 
yan hanğiniz olursa olsun ııı", 
laka ya kendi veya ilin başııı .. 

d . di di k oh.ır çam evırme m yece s-
sanız yalan söylemiş olursuJJ&J 

~· Mutlaka bir çam, beş ç tP 
kaç bir, kaç beş binlerce ça 

devirmişsinizdir. '°' 
lakin benim ğibi olmaya, adı ,. 
yudum başına kendi başı~, 
devirdiğim çamların sayı.51 İ" 
Allah bilir. Ulu orta söylellıııl• 

. 'tU .,, 
yecek yerde söyledıklerı ·,o" 
gidilmi yecek yoldan gittikle~ it. 
le,yapılmıyacak,tutulmı~~~~oe'e 
leri,yapıp tuttuğumla, duş.~ ~Od'• 
ğim yerde damdan düştug clii" 
dam dan düşeceğim yerde ıet 
şündüğüm, elhasıl olacak şef 1'" 
yerine ölmıyacaklarını yapın~,.. 
la kendi başıma ne ç~ııı bİ" 
devirmedim, ne çamlar, bıÇ ..,, 

~ 'f OP 
rlsinin de bardak olacağı lıİ 
çünkü öyle tuz, buz oluyor 
kafamda !.... dl 
. Amma pek bu kadaryi'°' 
kendi günahıma girıniye .,.. 

. . f tm ı· . ki def• 
şunu ıtıra e e ıyım ııı•• 

diğim sanılan çamların 9" .. ~ 
rmı başkalan devirir de go dl 
nüşte ben sanılırım, or•51 

var... ·,.difİ"' 
Maamafig kendi dev• çolı 

çamlar yanında bunla.r ,rği"' 
azdır. Ah o kendi dev.•t1;~ çamlardır ki en sevdık .,e~' 
bile elimden aldı. Beoi se 

1
,clt· 

leri benden soğuttu, k•ç 'f"'_ 
Körolası hoyratlığım .. 611.,~ 
ile bir çam daha det• 
sanıyorum. 
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Sayı: t4 
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Ve bu kafa ona " Sen _stersen bu 
Oyun burada bitmez. ,, Diyordu 
Kadının soluk yfizii değişmiş, 

gözleri nasıl bir gururla yav
rususuna dönüyorciu, acaba 
Yine pencere önünde sıralan
lb&f ölüleri, düşünüyor muydu? 
liayır •• Oraya. hiç bakmıyordu. 
Selim sevincinden ne söyledi
İini ne yaptığım bilmiyordu. 
~erine sanlmış yalnız doktor 
doktor ne mes'udum diyebili
}Ordu .•. 

O vakıt takılarak: 
- Bu o kadar büyük bir 

tey mi sanki? Bir çocuk bir 
~iaz demektir. Karın işe 
~ıdenıiyecek, gaileniz artacak 
t~ey senden beklenecek ... 
Vzü temiz Türk eri hemen: 
- Varsın gitmesin ben ye

terioı hepsine demişti. Gücüm 
~~r, işden korkmam. Yeter ki 
ır evlad bin ümid uyandırsın. 

... _Evleneli beş yıl oluyor. Evet 
'411llaın bet yıl doktor. Karımı 
Btverek aldım fakat seneler 
ftçince çocuk hasreti içimizi 
!~rtnağa başladı. Artık evin 
~dı kaçtı. 
karımı seviyordum amma bu 

~''ride bir boşluk seziyordum. 
~ten gelince gözlerimiz şu ser• 
~ere dalıyor, evimizin sessizliği 
•ıe bu mezar boşluğunu du· 

hruyordu. Ben Zehrama on 
•e'-·ı .. · d k d · · · fil."' .. ın e arım emıştım yır-
ttı iiçünde anam, demek daha 

th geliyor, ne dersin? 
S Baharın zevkini çiçek verir. 
c:,~~anın dadını da çocuk. Çi· 

"Sız bahar olmıyacağı gibi 
~~z ev de gönüllere mezaP 

-..uugu katar. 
he Sunanın dudaklarına bir te

laliın yayıldı. Bu temi,; fel-
ltfe on ··ıd·· .. d .. u gu uruyor u. 
b· Aşk ve ~ocuk ,, bu kadar 
dıtl:ıirine bağlı ise •• Küçük ize· 
t lir ( bu adı o vermişti ) onu 
t~ktar Demirin izi üstüne gö
t Uttııüştü. Onun çocuğunuda 
ttkik etmeği ne kadar ister-

lf ay va n hıfzıssıhası 
Laboratuvarı 

._;tarım bakanlığı bulaşık has.\k lar mütahassısı bay Cevad 
tdiı german şehrimizde inşa 
h ecek hayvan hıfzıssıha la-
d:ratuvarı inşaatı için Ankara 

118 nb lımire gelmiştir. Mutahas
bin eraberinde inşa edilecek 
t!nın planlarını da getirmiştir 

"-ereste ihtiyacı 
l Z~ngal şirketi bu ayın onunda 
tfllır . .. ı· . k la pıyasasına onem ı mı -
tekda .kutuluk kereste getire
di ~•Yasaya çıkaracağını bil-

rın.,ır 
T lr, 

o g" k d 1 . . 
81 d .une a ar zmır pıya-

k:t akı inşaat keresteleri ile 
td·ıuluk kereste ihtiyacı temin 

ı ecekt' ır. 

di. Sağlam kuvvetli bir vücut 
güzel ah.nlı bir baş, hele zeki 
ve verimli bir dimağ kan ve 
veraset bakkmda yaptığı ince 
lemelere ne enteresan bir 
esastı. 

işte o son mü!akattan sonra 
genç mühendis hiç arkasını 

bırakmıyor, hervesilede " Seni 
seviyorum Suna, sen de beni 
seveceksin. Bunun için çarpı

şacak, çarpışacağım .. ,, diyordu. 
Evet seviyordu bu gerçekti. 

Fakat nasıl sevgi idi bu ... işte 
burası müphemdi. O, her ka
dını seven, ber çiçeği kokla
maktan zevkalan bir adamdı. 

Doktorun eğilmiyen başını bir 
kere heveslerine bağladıktan 

sonra fudbol 'maçı kazanmış 

bir sportmen gibi alandan çe
ki:mek ister, ve " bu oyun da 
burada bitti. ,, derse! .. 

Genç kız kalbini yokladı, 
Demir'e karşı kalbinden çok 
kafası işliyordu. Ve bu kafa 
ona " sen istersen bu oyun 
burada bitmez!.. ,, diyordu. 

Yine kapı.Hızlı hızlı çalındı, 
dışarıda sesler var .. 

- Nesrin kimle konuşuyor-
sun? 

Aytenm sesi: 
- Benimle dedi. 

Cevap beklemeden kapı rüz
gar gibi açıldı. Genç güzel 

pilot yüzü sararmış, gözleri kı
zarmış, büyük bir lelaşla Su
nanın kollarına atıldı .• 

O hayretle ve bir azda kor· 
ku ile ııordu ... 

- Ne oldun? Ne v.;r .•• An
nen mi hasta? 

- Korkma annem iyidir 
onun için gelmedim. 

- ? .. 
Elindeki gazeteyi uzatarak 

işaretli bir haberi gösterdi: 
- Oku ... 

- Sonıı Var -

B~lçikanın yeni 
Paris Elçisi 

Paris 5 ( Ö. R ) - Cumhur 
başkanına itimatnamesini veren 
yeni Belçika büyük elçişi söy
levinde demiştir ki : Belçika 
Fransanın istiklal mücademize 
olan yardımını unutamaz. O 
vakıttan beri istiklal ve hürri
yet için yanyana akıttıkları 

kanlar iki memleketin dostlu· 
ğunu çimentolamıştır. ,, B. Leb
run ayni manada bir cevap 
vermiştir. 

Belçikada 
Brüksel, 5 ( Ö.R ) - Liyej 

maden havzasındaki grev ge
nişliyerek yüz kadar maden 
kuyusuna yayılmıştır. 

l~':!~" TAYYARE Sinema_ı T~:!~" 
aa~ şefkatı - aile muhabbeti - cinayet - sefalet - felaket 

iliiYAVRUMiiİ
1

İ 
Büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor ve her 

gören de beğeniyor alkışlıyor 
D h r7...7717//Z.//LL/7/17.7./.X7.X7Z/LZ77Z7J 

a a iki gün gösterilecek olan bu filim senenin en büyük 
es0~erindendir. Herkesin methettiği, herkesin mütehassis 

:~ YAVRUM 
Filmini görmek için acele etmek lazımdır. 
Persembeden sonra hemen lstanbula iade edilecektir 

QU f' . rz7J,,Z7.LZ7.L7..7..7.JJ.LZ.717J.7.ZLl • 
ılımle beraber Türkçe sözlü (FOKS) dünya bab~rlerı 

"e çok ülünçlü(Miki tayyareci)ısimli komi- i de öreceksiniz 

Bay Baldvinin bir söylevi 
Biz yeni bir lngiltere ve öyle umarız 

Muğlada 
••••• 

Tütün piyasası 
açıldı 

ki yeni bir Avrupa kuracağız .~~u~la, 5 ( A. A ) - Buıün 
saat 12 de tütün pıyasası apl
mıştir. Ekstra tütünler inbisarca 
80-85 birinciler 80· 84 alınmak
tadır. Kumpanyalar da piyasaya 
iştirak etmişler ve izami 80 
den almaktadırlar. Ahı h•a
retlidir. 

Londra, 5 (Ö.R) - Başba
kan bay Baldvin Liverpo1da 5 
bin kişi önünde çok önemli 
bir söylev vermiştir. Diğer 5 
bin kişi de başka bir parkta 
radyo ile başbakanı dinliyor
lardı. B. Baldvin Liverpol ve 
Laneshire ilini ilıriliyen iç ve 
ekonomik mese!eleri gözden 
geçirdikten sonra hükiimetin 
dış siyasasını müdafaa elmiş 
ve demiştir ki : 

- Sizin önünüze işimize de
vam için bize .\ etgi vermenizi 

istemek üzere geldik. ~iördü
ğümüz iş çok büyüktür. Biz 
yeni bir lngiliz devletini ve 
öyle umurız ki yeni bir Avru
payı kurmuş olacağız. Hasım

larımız kendimizi pek beğen

diğimizi söyliyerek bizi tenkid 
ediyorlar. Halbuki onların 

önünde geriledikleri bir işi biz 
başardık. 

işimize iyi başladık ve ıyı 
devam edeceğimizi umarız. ln
giltere ve Avrupanın kuvvetli 
hükumetlere ihtiyaçları vardır. ........ 

Ancak böyle hükiimeUer ihti
yacı olanlara doiru yolu gös
terebilecekler ve doğru yola 
onları sokabileceklerdirl 

Londra, 5 (Ö.R) - B. Vins
ton Churchill bir seçim söyle· 
vinde dış siyasa lan bahseder
ken Versay andlaşmasiie ku
rulan hudutların korunması lü-
zumundan bahsetmiş ve barba 
başvurmadan bu andlaşmanın 
yar attığı toprak <\urum unun 
bozulamıyacağı kanaatını ileri 
sürmüştür. 

inhisar idaresi .~Ji'.:_t,, ı1a 

60,000 kilo kadar tüt._ al-
mıştır. 

Eırtına ve 
Yağmur dindi 

Fransa a Sol kanad Partileri 
HükUmeti devirmek istiyorlar mı? 

lstanbul, 5 (Özel) - Fll'tlna 
ve yağmurlar dindi. Ha•• p
neşlendi ve ılıklandı. Karade
nizde de fırtınanın hafiflediği 
bildiriliyor. Vapurlar Karade
niz seferlerine devam ediyor· 
lar. 

lsveç rejisi Paris, 5 (Ö.R) - Sosyalist 
liderlerinden B. Vinceh Auri· 
ol "France de Bordeau,, gaze
tesinde finans komisyonunu 
müdafaa ediyor: 

Parlamentonun küçük bir 
nümunesi olan finans komis
yomı kanun buyurnklarıda en 
yaJllış olan noktaları düzeltti 

ve partizanlıkla hareket etmedi. 
Eğer biz sosyalistler komis

yonda tam isteğimizi göster· 
seydik hükumetin bunıar def
la~yon siyasasını reddedecekt!k. 
Ben fikirlerimi sollar dele-
gasyonunda söyledim. Komü-
nistler de öy e yaptılar. 

Bizim proğramımızı tatbik 
etseydi, finans komisyonu bu 
yalancı bütçeyi darmadağın 
ede-di. 

!ayarak bunların Fransayı 1926 
ve 1934 deki gibi karanlık içi
ne atacaklarını yazıyor. 

" Eclair de Montpeller ,, di
yor ki: 

Sosyalist ve komünistlerle 
birleş en Radikaller, nizama 
hücum için ihtilalcilerle birleş
mişlerdir. Bu üç parti parla
mentoda ekseriyet yapabilirler. 
Radikalların muted"lleri tehli
keyı nasıl görüyorlar. 

uDaniercs Nouvelles de St-
rasbourz,, umumi nümayişlere 
karşı yapılan kanun buyuruğu
nu tasvib ediyorlar iş pek 
azıtm1ştı. Bir hiç için toplantı 
yapılıyor. dövüşe varıyordu. 
Hükumetin bnnu nizam altına 
alması pek doğruduu .. 

uPetit Proveuçal,, şöyle di-

altında birliklerinin sonderece 
değerli yemişlerini toplamak
tadırlar. Sayı ve insicam kuv
vetine şimdi müşterek bir pro
gram ilav~ ederek kuvvet ver
melidirler. Milli bir program 
halka yeniden ümit verecektir. 
Bizim istediğimiz soyucu for
müller değil, kırdırıcı formüller 
değil fakat realist formüllerdir. 
millet arkamızdadır. 

11 Petit Mors~illais,, ise solla
rın kanun buyurukJarını te:ıkid 
etmekle daksatları hoşnudsuz• 
lukları kendi arkalarında bir
leştirerek 6 ay sonra yapılacak 
se$im için yer haurlamaktır. 
Y ol<sa ne iç sükt\net, ne dıı 
barış için Lavalin güttüğü si
yasaya onların ilave edebi
lecekleri hiç bir şey yoktur. 

Tütün alacak 
İstanbul, 5 (Özel) - lweç 

rejisi adına olarak tütün almak 
üzere bir lsveç heyeti lırJtaabula 
geldi. Heyet temaslarma baş
ladı. Memleketimizden 300000 
kilo tütün alacaklardır. 

.......................................... 
meti devirecekler, fakat bun
dan sonra kamoyu boğacak
lardır. 

"Matin,, hükumete karşı cep yor: "No..avelliste de Lyon,, di-

Radikallerden B. :Ja1' Kerıer 
"Lyon Repmllicain,, de mecH
lisin dRğ.ıl.masına muhalif olma
dığını yazıyor. Zaten altt ay 
sonra yapılacak seç.imi bekler· 
ken ne hükumet, ne sayla•lar · 
ciddi bir karar verecek •ev
kide değillerdir. Onun için ıe
çimi bir an evvel· yapmak ka
rarsızlık devresini kısaltmak 
ola çaktır.· be kuranları Demagoji ile suç- Sollar halk cephesi bayrağı yor ki: Sollar tş olarak hüku-___ --:::;-..;;:-________ ---- • •• =------..;..._ _______ _ 

üç ilimizde işçiler direk- Bir kaç lngiliz deniz 
törlükleı·i kurulacak Eksperi Romaya ~eldi 
Ankara, 5 (Özel) - Ekonomi bakanlığında işçiler müdürlük

leri teşkilatına ait projenin hazırlanmasına başlandı, iş kanunu 
çıkınca bu proje derhal tatbik mevkiine konulacaktır. Istanbul • 
Adana ve lzmirde i şçiler müdürlükleri ihdas olunacaktır. Bu mü
dürlüklerin odevi işçilerin haklarını korumak ve kanunun hüküm
lerinin tamamen tatbikine nezaret etmek olacaktır. 

Şanghay bankaları . 
Gümüş stokları hükumete verip 
vermiyeceklerine karar vermediler 

Londra, 5 (Ö.R) - ajans Roytere göre Şanghay bankaları 
henüz gümüş stoklarını Çin hükumetine verip vermiyeceklerine 
karar vermemişlerdir. Gümüşün ulusallaştırılması meselesinin 
teferrüatı halledilinceye kadar bu kararsızlığın devam edeceği 
zannediliyor. Gümüş stoklarının 500 milyon dolar tahmin edilen 
parayı karşılanmağa yeteceği tahmin edilmektedir. 

lngiliz çevrenleri kararı iyi karşılamışlardır. Zira Çin dolarının 
kıymetten düşürülmesi emtia fiyatlarını yükseltmek neticesini 
vermiştir. 

Pekin Çin çevrenlerinin fikrince Japonyanın haberi olmaksızın 
alınan bu karar ekonomik durumu tehdit edecektir. 

Londra 5 (Ö.R) - Rengs ajansının Tokyodan bildirdiğine 
göre başbakan Bı Okada gümüşün uluslaştırılması hakkımda hiç 
bir görüşme yapılmadığını bildirmiştir. Zira henüz buna aid res
mi bir haber almamıştır. 

Şanghay'da 4 sui astçı 
Yakalandı. Biri kadındır 

Paris, 5 (Ö.R) - Şanghaydan bildiriliyor : Burada Çin baş
bakanı Vanşinvaya karşı yapılan suikast hadisesinde elleri bu
lunduğundan şüphe edilen dört şahs tevkif edildi. içlerinden 
biri kadındır. Vanşiovayın yaraları eyiliğe yüz tutmuştur. 

Şanghay, 5 (Ö.R) - Şanghay Japon çevenleri Çin dolarının 
değerden düşilrillerek Japon parası olan yenle bir hizaya g~ti
rilmesinden memnun değillerdir. Zira b6ylece, Japonyanın Çıne 
ibraratını kolayJaıhran para farkı ortadan kalkmaktadır. 

Brüksel, 5 (-.R) - Ajans Roytere göre lngiliz çevrenleri bir 
kaç lngiliz deniz eksperinin Romaya gdmesinin Akdenizden bazı 
lngiliz gemilerinin geri alınmasile hiç ilgili olmadığını 
bildirmektedirler. lngiliz eksperleri sadece Kanunuevvel başwda 

yapılacak deniz konferansından önce fikir teatisine gelmişlerdir. 
Londra, 5 (Ö.R.) - Romadan bildiriliyor: lngiliz büyük eiçiliği 

büyük elçi B. Eric Dru'Dmondun gfıya B. MussoJini ile gör.üştüğü 
haberini tekzib etmiştir. · 
~f2'3il"":LZZ~AııY.r"~~~ı:zz7 ....... ZA.~ 

·Atatürkü 
•• 

Oldüreceklerdi!. 
Yaz aıı: 1'.c'.Ca.J:ı:ı:xı:u.d. ~ s ed :13 o .zk:u .. r't 

Raştarafı biri11ci sayfada 
Dünyanın en bUyUk 

· Şefinin, 
~ En bUyUk devrimci

sinin, 
N AtatUrkUn varhğı ora 
R da neden ve niçin anll

mayor? ! 
İşte biz bunu isteyoruz. 
Bundan başka, 
Komplo, topraklarında ha

zırlanmış olan devletlerden, 
Komplocuların cezalandı

rılmalarında; veya bize tes-
lim edilmelerinde, 

Hukuku düvel prensivle
rine, 

Uluı:;lar Sosyetesi karar
larına dayanılarak ısrar edil
mesini bekliyoruz. 

* • • 
Ya sözümüzü dinletemez-

sek ?I 
Yapabileceğimiz ıeyler az 

de wildir. 

Çok ve pek çoktur 
* • • 

İç emniyetimiz bakımından 
kuşkumuz yoktur. 

Çok ferahız. 
Bu bakımdan yalnız, 

kumet değil, 
Bütün Türk ulusu, 
Kadın, erkek ' 
Çoluk çocuk.. ~ 
Hadisenin sonucunu ayakta " 

bekliyor!. 
Heyecanla!.. Ve sonsuz ~ 

acılarla!!. N 

"' "'• N Acun sunu bilmeli ki, ~ 
Tlirk 

0

miUetlnln göz- ~ 
IE~t·inde; ;-.. 

Bir yanda bütün bir N 
tarJh ve bir yanda: ~ 

AtatUrk vardır. ' 
o. 
Sal olsun •• 

/zmü: 5 1111935 
1'1.1'". ECea 't ....3 o.z:k. -u. • 

• 
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- 29 - YAZAN : MI.el Zevako • . ' 
Bay! Siz çok yiğit ve esatiri bir Kah
ran1ansınız. Cesur bir şovalyesiniz 
- Şimdi kebapçı Landerinin 

piliçleri kızarmıştır. Ah bir 
keıre kavuşsam. 

Dedi. Evin kapısı kapandı. 
Bu üç ziyaretçiyi iri yarı bir 
hizmetçi kadın dar, fena dö e
meli fa0<at oldukça temiz bir 
odaya aldı. Bu odada uzun sa
kallı Yahudi tipindeki adam 

1 masanın önüne oturmuştu. Kra
liçeyi görür görmez sırıtarak 
iltifatlar yağdırmağa başladı: 

- Ahi Yine rei sizsiniz Ma
dam! Üç sene var ki sizi gör
miyorum, 

Dedi. 
Kraliçe sadece elinde tut

tuğu meşin çantayi masanın üze
rine koydu ve içindekini döktü 

Bazirganın ağzı kulaklarına 

vardı. Gözleri parıldadı, ellerini 
masanın üstünde parıldıyan el
madar, yakutlar ve diğer de
ğerli · taşiara uz~tdı. bunları 
iri parmaklarile okşadı. 

Pardayan gözleri önünde 
renk renk parıldayan şeylere 

baktı. Vücudu titredi ve kendi 
kendine: 

- Bu taşların bir kaç tanesi 
beni zengin eder. 

Diyt"tek hülyalara kapıldı. 
Yahudi sırıtıyor. Yalnız ]an 
Dalbre sessiz duruyordu. 

Bu esnada Isak Roben taş
ları seçerek ayırdı. Her birer
lerini değeri itibarile sıraya 

koydu. Sonra kaşlarını çatarak 
alnını buruşturdu. T artmaksızın, 
noksanlarına bile bakmaksızın 
beş dakike kadar düşündü. 
Yahudi birdenbire başını kal
d,.,arak: 

- Madam bu taşlar yüz elli 
bin egü dğerindedir .. 

Sözlerini söyledi. 
- Bu parayı ne suretle ver

mekleğimi istiyorsunuz ? 
- Şeriklerimd~n biri namına 

poliçe vermek suretile değil mi? 
- Eveti Her yerde ortak

larım vardır. Yalnız şehrin is
mini zöyleyiniz ? 

- Sent 
Yahudi başka birşey söyle

meksizin birkaç satır yazı yaz
dı. Altını imzaladı ve kağıdı 
özel bir mühürle mühürleyip 
tekrar gözden geçirdi. Ve Jan 
Dalbreye uzattı. Kraliçe de 
poliçeyi okuduktan sonra göğ
süne sokarak sakladı. 

lsak Roben ayağa kalktı ve: 
- Madam daima emirlerinizi 

beklerim. 
Dedi. 
Navar kraliçesi içini çekti. 

Çünki sattığı bu mücevherler 
son serveti idi. 

]an Dalbre Tampel hapisha
nesine yakın Sen Marten ka
pısından çıkarak Parisin yolu
nu tuttu. Bu kapının üçyüz 
metre uzağında kuvvetli dört 
beygir koşulu bir yol arabası 

duruyordu. Kraliçe hiç bir söz 
söylemeksizin bu arabaya ka
dar gitti. Evvela Alisi bindir
dikten sonra Pardayana döndü. 
Oturaklı ve tok bir sözle : 

- Bay ! Siz çok yiğit ve 
esatiri bir kahramansınız, cesur 
bir şövalyesiniz. Degeriniz çok 
büyüktür. Sizden ayrılırken 
yaptığınız işleri unutmayacağı
mı söylüyorum. Çok teşekkür
ler ederim ... 

Dedi. Ayni zamanda elini 
uzattı. 

Şövalye kendisine uzanan 
bu zarif eli saygı ile öptü. 
işittiği sözlerden son derece 
heyecanlanmıştı. Ayrıldılar .. 

Araba dört nal ile uzaklaştı. 
Pardayan olduğu yerde hayli 
müddet dalıı:m bir halde kaldı. 

Kendi kendine düşünüyordu: 
- Ben esatiri kahramanlar

dan daha cesur ve yiğit imi
şim! Niçin olmıyayım? Bu da 
bir koltuk.. 

Diyerek jibolenin kınına da
yandı. Gözleri kan çanağına 
dönmüştü: 

- Babam, nefsime bile iti 
mat etmemekliğim için bana 
yemin etıniştirdi. Ne ise kar
nımı doyurayım. Gideyim de 
bakayım. Landerinin lokanta
sında kızarmış piliçlerden bir
şey kalmış mı acaba? 

Sözlerini mırıldandı. Islık ça
larak yola düzüldü. Bir saat 
sonra Geviniyor pansyonunda 
kebapçı dükkanında, madam 
Landerinin güzel ellerile par
çaladığı temiz bir tavuğu ye
mek üzere masa başına otur
muştu. 

Cenazeyi takip 
Cumaovasmın Görece kö- 1 

yünde Eşrefpaşalı sporcuların• 

dan Nurinin feci bir kazaya 
kurban gittiğini yazmıştık~ 

Bu değerli gencin arka
daşları otomobille Göreceye 
giderek cenazeyi lzmıre getir
mişlerdir. Cenaze töreni paııar 

tesi günü saat on beşte yü~

lerce sporcu genc;n derin tees
sürü a asında kaldırılmıştır. 

Dolaplıkuyu nahiye ocağı 

ile E~refpaşa ve lzmirspor ku
lüpleri namına gönderilen çe
lenkler cenazeyi takip edi· 
yordu. 

•••••••••••••••••• 
Oıtada kazaıa kuı/Jan gidm Nııri 

Solda kazavı ı·apan 

Pardayan karnını iyice do
yurduktan sonra hemen yat
mağa gitti. Bir taraftan pan
siyoncu Landeri üç şişe şera
bın içildiğinden içi gidiyordu. 
Çok yorgun olduğundan Par
dayan ertesi günü biraz gecçe 
uyanmı~tı. Yataktan kalkıp 
kısa pantalonunu ayağına ge
çirdi. iğne, iplik, kopçe ve sa
ire gibi dikiş, yama, levazımını 
havi kutuyu alarak pençerenin 
yanına oturda. Arkasını kapıya 
çevirdi. Caketinin bir deliğini 
kapayıp göğüs tarafında bulu
nan diğer bir yırtığı yamamakla 
uğraşırken hafifçe kapı vu
ruldu. Şövalye kımıldamak
sızın: 

Amerikada arpa fiat
ları çolc düşüktür .. 

- Giriniz!. 
Diye bağırdı, ve saygı ile 

önlerinde eğilerek : 
- Buraya teşrif ediniz prens 

hazretleri ! 
Diyen Landeri'nin sesini 

işitti. 

N evyork ticaret foseyesin
den ofise arpa borsası hakkın
da 4 ikinci teşrin tarihi ile şu 
malumat ~elmiştir: 

5 - 600 b n ton arpa istihsal 
eden Kaliforniya eyaletinin bu 
seneki mahsulü 900,000 ton 
raddesindedir. Bu miktarın ya
rısını teşkil eden ikinci nevi 
arpaların eyalet içinde hayvan 
yemi olarak istihlak olunacaV,ı 
tahmin edilmektedir. 450,COO 
tondan ibaret olan mütebaki 
kısmı ise biralık arpalardan 
sayılır. Bunun 50,000 tonu 
eyalet dahilinde ve pek az bir 

kısmı da memleketin şarkında 
kain müskirat fabrikaları tara
fıııdan istihlak edileceği söy
leniyor. Geri kalan 250 - 300 
bin ton arpanın ihracı icap 
etmektedir. 

Kalforniya arpalarının baş
lıca müşterisi olan lngilterenin 
Kaliforniyadan bu miktar arpa 
çektiği vaki değildir. Binaen
aleyh fiatlar son derece dü
şüktür. Yemlik arpaların kali
tesine göre yüz !ibresi 80 - 87 
seuttir. Biralık erpaların yüz 
!ibresi ise 1 ila 1,20 dolara sa
tılmakradır. içeriye şim~iye kadar Devi

niyer pansiyonuna ayak atma
mış şık ve altın mahmuzlu ince 
deri çizmeli, bıyıkları maşa ile 
s;vritilmiş bir sinyor girmi~ti. 
Oturduğu yerden kim olduğu
nu görmek için başını omuzla
rının üzerinden arkaya döndü
ren Pardayan şaşırdı. Hemen 
ayağa kalktı. iğnesi elinde ol
duğu halde: 

• AÇILDI 
PALASIN KIŞLIK 

SALONLARI 
- Buyurunuz!... 
Dedi. PrenH )iiksek sesle: 
- Sayınızla görüşmek isti-

yorum. Git çabuk söyle... Bu
yuruğunu vermişti. 

Pardayanın vücudu buz gibi 
soğudu. Duraklıyarak cevab 
verdi: 

Umuma açılmıştır 
Öğle Akşam Tabldut 

-Sonu Vor-

ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

obespiyer 
Yere Seren Kadın 

.................................................................•..•................ 9. 
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- Çok vekarlı bir mektup Barras kuru bir sesle: 
kaleme aldım... Ellinize kale- - Bayan Talyeni mazur gö-
mi almak yeter... rllnüz! dedi. Cumhuriyetçilik 

Bu sözler üzerine ansızın gayreti onu ileri sürükliyor. 
kapı açıldı ve Bn. Talyen içe- Veriniz bana mektubu. 
riye girdi Barrasa: Terezya tirnaklarını avucuna 

- imza etmeyiniz dedi. Ar- batırdı. 
kadaşlarınıza namus sözü ver- Kalem kağıd üzerine İmzayı 
diniz... attı, her şey bitmişti. 

Talleyrand itiraz etti: Terezya Barrasa haykırdı: 
- Bayan, meşum bir kararı - Siz bir korkak gibi istifa 

verdirmek istiyorsunuz! Barras ettiniz. Sözünüze hiyanet etti-
vatandaş herkesten daha iyi niz, hükümeti sattınız. 
olarak işin gerekliğini bilmez Barras: 
mi sanıvorsunuz? - Beni bırakınız, dedi, yor-

gunum, dinlenmeğe ihtiyacım 
var. 

Arslan birdenbire ihtiyar
lamışh. 

Terezya bir kerre daha ye
nildiğini, elbise verdiği küçük 
fakir general tarafından kudre
tinin elinden alındıgını ve ken
disinin kovulduğunu hissetti. 
Barrasa yapıfmakla, tali kuma
rında ruvayı tuttuğunu zanne
derken en mllkemmel atuyu, 
müstakbel imparatoru elden ka
çırmıştı. 

Barrasın yanında bir manga 
ıüvarile birlikte Grobua mali
kanesine hareket ettiğini gördü, 

Vazifelerine sadık kalan di
rektörlerden Gohier ve Mou
hins ise Lüksenburg sarayından 
Bonapartın emrile, birbirinden 
ayrı olarak hapsedilmişlerdi. 

Bayan Talyen herşeyin ser
mestlik saatlerini hatırlattığı 

metruk sarayda serseriyane 
dolaştı. Nihayet arabasını is
tedi, başını eğdi ve iki sıra 
asker arasından ıreçti. 

Casusların Avı . 

=Cephe gerisinin esrarıl 
• . . 
• 

. 
• . Ik1.:ıııci. ~ısım 
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Joffre ve Saray 
Masonların en çok himaye ettikleri 

iki General idiler 
Albert Lantoine iyzahatında 

devam etti : " Görüyorsunuz 
ya general Joffre'ın masonluk
taki faaliyeti sıfırdan ibarettir. 
Zira 1876 dan sonra geçen 
senelerde rütbesi mütemadiyen 
yükselerek 1914 te ordunun 
başkumandanı olduğu halde 
masonluk derecesi yerinde 
saymıştır. Hatta onun mason
lukla ilgisi unutulmuştur. 

Bununla beraber general 
Joffre masonluğa karşı sempa
tisini hiçbir zaman inkar et
memiştir. Bu bakımdan onu 
masonların ısrarla müdafaa etme 
!eri kendisinin masonluk alemin
de bir rol oynamış bulunmasın
dan degil, sadece doğruluğuna 
görüşlerdeki isabetine, yüksek 
askeriğ meziyetlerine ve vatan 
sevgisine olan inanlanndan ileri 
gelmiştir. Mareşal Joffre 1919 
da Şoda yapılan bir törende 
Mason çırağı alametini taşı· 

yordu. Ve yalnız o gün ilk 
defa olarak Masonlukla ilgisini 
hiçbir zaman kesmemiş bulun
duğunu söylemiştir. 

Şurası da şayanı dikkattır 
ki parlamentonun gizli toplan
tılarında Joffre aleyhine yapı
lan en şiddetli hilcumlar yine 
bir Mason olan müteveffa cu
mur başkanı Paul Doumer ta
rafından yapılmıştır. Bu da 
müdafaalar kadar tenkidler 
üzerinde de Masonluk Unvanı
nın parti almağa saik olmadı
ğını gösterebilir. 

INGIL TEREDE 
Masonların en çok faaliyet

te bulundukla:ı, en yüksek 
makamlarden himaye gördük
leri memleketlerden biri de In
gilteredir.Yedinci Edvard tahta 
çikıncaya kadar masonluk ala
metlerini, üniformasını taşırdı. 
Ondan sonra da mason oldu
ğunu söyler, masonluğu hima
ye ederdi. Onun ölümünden 
sonra halefleri aynı yolda yilrü
milşlerdir.Birkaç sene eve! Lon
dranın Olimbiyasında masonlar
dan 11000 kişinin yaptıkları bir 
toplautıya dük dö Kunnavt 
başkanlık ettiği gibi F rens dö 
Gal, Dük D'Y ork, Prens Jorj 
ve Prens Arthilr de hazır bu
lunmuşlardır. Fakat ğariptir ki 
lngiliz casus teşkilatının ruhu 

UVR~RIN KAPANMASI 
Dart yıl geçmiştir. Bonapart 

başkonsül ünvaniyle Fransaya 
hakimdir. Jozefin "kraliçden 
ziyade,, olmağa hazırlanıyor. 
Artık Terezya ile görllşmuyor. 
Her neredeyse imparatorluğunu 
ilan edecek olan Napoleon 
Lüksenburgun eski kraliçesi 
ile konuşmasını menetmiştir. 
Şimdi karşılıklı olarak kendi
sini aldatan kocasına delicesine 
işık olan Jozefin eski rezalet 
arkadaşından aynldığına mü
teessir cleğildir. 

8 Nisan 1802 denberi Terez
ya genç kızlık adını almıştır. 
ikinci boşanma hükmünü de 
almıştır. T <ılyeni Mısırdan gö
türen gemi lngi!izler tarafından 
yakalanmıştı. Londrada biraz 
kaldıktan sonra, Termi -
dor kahramanı fakir, has
ta ve unutulmuş olarak Pa
rise döndü ve boşanma 

davasında bulundu. Onun gay
bubetinde karısının iki çocuğu 
olmuştu. 1802 ve 1803 de da-

sayılan Entellijens Servisin 
belli başlı elemanlarından bir 
çoklan da masonlukla övünür
ler. Hulasa masonluğun bey· 
nelmilel insani gayretlere lüz
met ülküsü daima bir hayal 
olarak kalmıştır. Her memleke
tin mason teşekkülleri kendi 
ulusal gayretlerine hizmetten 
başka bir şey düşünmemişler· 
dir. 

Alber Lantuvanın izahatı ela 
bunu teyid edecek mahiyette· 
dir. Fransız masonlarını enço• 
kızdıran ıey Raspotinle Sara)' 
ova katillerinin mason ol u•' 
lan iddiasıdır. Buna Albert 
Lantuvandan başka daha hir 
çok masonlar ayrı ayn ce,eb 
verrnişlerdır. Sarajova; hadi ıesi 
etrafında gerek Avusturyad• 
yapılan tahkikat safhaaı, ge• 
rekse bu badise üzerinde ner 
redilen eaerler cinayetin dot· 
rudan doğruya Sırb yurdıever 
teşeküllerinin eseri olduğuıı11 

meydana koymuştur. 
GENERAL SARA'{ 

Fransız parlamentosunun giıli 
celselerinde şark orduları bııŞ' 
kumandanı general Saray aleY' 
hinde de şiddetli münakataııır 
olmuştu. Hatta Briand general 
Sarayı bütün milttefiklerin boŞ' 
nutauzluğuuu zorlukla yenere~ 
yerinde tutabildiğini söyleınişt1 • 
O zaman maruf bazı nıuoıılJf 
general Saray lehinde sesleriııi 
yükseltmişlerdi. Bundan bu ge· 
neralın da mason olduğu neti· 
cesine varılmııtı. 

Masonlara göre General Sıı· 
ray masonluk için sempati be5

• 

!emesine rağmen hiç bir zaına_P• 
hiç bir locaya kaydedilmemitti'• 
Bununla beraber şurası da ill11~ 
hakkaktır ki masonluğa ço 1 
teveccühkir olan bu geoer~f 
Makedonya cephesinde zııY1 

unsurları, hamisiz kalan M~· 
kedonya Türklerini ezmek içıll 
elinden geleni yapmıştır. t1ııtt11 

Sellnikte kütle halinde yapılııfl 
tevkiflerde bir çok ıııas011 
Türkler Generalin gayzıııd1111 

kurtulamamışlardır. 
- Sonu var -

••••• 1 • • • 

. Tak~a gayml! ·ııı 
lkıçeşmelıkte Hüseyın og 

Hasan, ,apka kanununa aytıır• 
ı',"f)' 

olarak başına takye geydiıs1 
•• 

den hakkında kanuni gerd
1 

yapılmıştır. # 

ha iki çocuğu oldu. Bu nesliıl 
babası banker Uvrar idi. d• 

Uvrar hergün Babilon cıı. 11 
desinden geçiyor ve berg'I 
güzel metresinden ayrılır1'tl'' 

bil' 
Şuvazel çocuk yuvasının 11 lunduğu Emvalid bulvarınd~ 
geçiyordu. Burada dört çocll 1 
Klaris, Edvar, Kalemans 1~0, ··ve 
ve Korali ona lspanyol go ftiJ 
rini çevirerek Paren ( vıı 
babası ) adını veriyorlar. frel 

Talyen, kendisinden ııe e' 
eden, fakat Jozefinle evloıı1\. 
sinde şahidi olduğunu h~~:ııl 
yan başkonsülden Ah ·r . tı . 
konsolosluğunu elde etıJJıŞ 1.., uıı 

T erezya Kabarus hııyıı dıf· 
ortasındadır. Otuz yaşıııdııtJJI• 
Gece hayatı onu yıprıı 1~ .. cıı" 
mıştır. Narin ve çe\'İk v~ Je' 
h~la bir. ~eykel g~:~nüşil:ıer~· 
dır. Tenının güzellıgı, glS dt,tı 
nin cazibesi, dişlerinin se 61,ıı' 
hep eskisi gibidir. Eylül k JOS 
sundan kurtularak ba~ıoı 
rultmuştur. 



Uzlaşma bekliyorlar Amerika 

şrizlerin saytsı 
Brüksel, (Ö.R) - Ingiliz hü

kumetinin bir istatistiğine göre f 
lngilterede işsizler sayısı bu 
ilktcşrin ayı geçen sene aynı 

bir aş tlakanı 
i(on erans ver • 

11 

S•J A hl H b } . . ki . · I Tedbirleri tasvip 
l a a a eş erı yene,mıyece erını Etmiyor mu? 

1 aya nisbetle 200,000 azalmıştır. 

l Çekoslovakyanın 
Dış siyasası 

Paris 5 ( Ö.R ) - Tirandan 
bildiriliyo: Arnavutluk başba
kanı B. Fraşeri kalabalık bir 
salonda verdiği bir konferansta 
kabinenin prop-ramına esas olan 
prensipleri anlatmış ve hüku
met erkaaımn ulusun dertlerini 
ve ihtiyaçlarını yakından gör
mek ve öğrenmek için halkla 
temastan geri kalmıyacaklarını 
bildirmiştir. 

ltalyan kumandanları da anlamışlar kü~:!it.~:~ıa!u~.:>s~i~:: 
Amerikanın bergiteler işinde 
resmi veya yan resmi olarak 
alman tedbirleri tasvip ettiğinin 
doğru olmadığını Amerikanın 
kendi siyasasını hiçbir diğer 
ulusa danışmadan kararlaşbrdı· 
ğını ve Uluslar sosyetesi pet
rol, kömür, demir çeliği de 
ambargoya tabi tutarsa Ame
rikanın nasıl durum alacağı 
hakkında kendisine şimdiye 

kadar birşey sorulmadığını bil
dirmiştir. 

Prag 5 ( Ö.R) - Çekoslo
vakya parlamentosunun ilk iç-

' maında dış işleri bakanı Bay 
Benes Çekoslovakyanın dış si
yasasını anlattı. Cumuriyet hü· 
kumetini Tuna andlaşmanı için 
Italya mütekaddim görüşmeye 
girişmeye hazır olduğunu söy
ledi. Çekoslouak siyasasının 
Uluslar sosyetesine ve küçük 
andlaşmaya dayandığını bildir
di, Muhtelif memleketlerler il 
gilerinden bahsettikten sonra, 
Çekoslovakyanın orta Avrupa 
durumunun temel taşı olduğunu 
ilave etti. 

-----------.. ··-----------lstanbul, 5 ( Telefon ) - Londradan telsizle barış ı~ı ıçın konuşmalar yapacakları haberi 
bildiriliyor: Son ltalyan ileri taarruzu durmuştur. derin bir intiba bırakmıştır. 

Romadan bildirildiğine göre mütemadiyen Bu mehafilin kanaatine göre bu konuşmalar 
Yağmakta olan yağmurlar dolayısile makalle akim kalırsa şimdiden kestirilemiyecek derecede 
önündeki ova bir çamur deryasına dönmüştür. fena olacaktır. 
Yollar geçilememektedir. Filhakika zecri tedbirlerin tatbiki ltalyan or-

Asmaradan Royter ajansı aytarına bildirildi- dusunu silah ve mühimmat bakımmdan sıkıntıya 
ğine göre ltalyan yürüyüşü irtibat yollannın düşürecek halbuki Habeşler ise aksine bol bol 
yapılması için şimdilik durmuştur. silah ve cephane elde edebileceklerdir. Silah 

Eritredeki ltalyan siyasal ve süel mehafili ve cephane noksanı süel hareketlerin mahiye-
\>zerinde Laval ile lngiliz dış i~leri bakanı tini tamamiyle değiştirecek ve zorlukları da 
Hoarın Romaya giderek Mussolini iJe bizzat pek çok arttıracaktır. ........ 

nsa aiçdur 
c ayıstayapılacako e 
• • • 

eçım çı 
--Paris, 5 (Ö.R) - Fransada 

il genkurullarının toplantıları 
dolayısile bu kurumların baş
kanlığına seçilen hükumet 
Uyeleri veya tanınmış siyasal 
adamlar tarafından önemli 
söylevler verilmektedir. IJ gen
krulları illerin temayüllerini 
gösterdikleri cihetle gelecek 
ınayısta yapılacak genel seçim 
için çok önemli birer işarettir. 
Başkanların en çoğu finansal 
durumdan ve dış siyasadan 
bahsetmişlerdir. 

Tüze bakanı B. Leon Berard 
kabinenin dış siyasasını arka
lıyarak demiştir ki: 

B. Laval barışın bütün iyi· 
liklerin en iyisi olduğuna ve 
mutlak bir iyilik olduğuna ka
niğdir. Bunun içindir ki barı
şın tehlikeye girer gibi gözük
tüğü en karışık ve gilç arsıulu
sal görüşmelerde o daıma Fran
sanın selim düşüncesini temsil 
etmiştir. 

Fransa bütün arsıulusal bö
kenlerine bağlı. fakat bütün 
dostluklarına da sadık kala
caktır, Yeni arsıulusal hakkı 
temsil eder. kurumlar yanmda 

çok önemli bir işaret 
diplomasinin tecrübe edilmiş va 
sıtalarına da başvurmak lazım
dır. Andlaşmaların yazısını ta
kib etmek ve miızakere et
mek ... işte Lavalın siyasası bu
dur, Senakoda demokrat sol 
(Radikal Sosyalist) gurubu baş 
kanı olan B. Bienvenu Martin 
de başkanlığa seçildıği genel 
mecliste şn sözleri söylemiştir: 

Hükumetin finansal durumda 
sağladığı iyiliği itiraf etmemek 
haksızlık olur. Bütçenin mas
rafları büyük mikyasta azal
tılmış ve bütçe açığı indiril-

miştir. Hatta ekonomik buh
randan ötürü varidat tahmin-
lerinden daha az tahsilat ya
pılmış olmasaydı bütçe açığı 

büsbütün kapanacaktı. 

Hükumetin masraf arı azal
tılmak için kanun buyuruk-
larile yaptığı gayret övülmeğe 
değer. Bu buyruklar tabiiğ 

tenkidler uyandırmıştır. Bunun 
ile beraber kovaladıkları ama
ca varmışlardır. Çünkü para
nın yeniden değerden düşme
sının önüne geçilmiş ve frank 
1926 yılında Puoicare tarafın-......... , 

dan duruluğu sağlandığı za
man kanunla verilen değerini 
olduğu gibi tutmuştur. 

Bundan !;Onra hatib dış siya
saya dönerek demiştir ki: 

Afrikada, daha çok genişle
mesinden korkulmuş olan si
lahlı bir anlaşmazlık çıkmıştır. 
Bir aralık lngiltere ve ltalya 
arasında ilgilerin gerginliği 

hakiki bir endişeye yer ver
miştir. Cene•1rede yalnız «:ko
nomik bergitelere karar veril
mekle tehlil<enin önüne gt:çil
miştir • Eğer süel ber
gitelere de !<arar verilmiş 

olsaydı, Fransa eski miit
tefilderinc karşı silaha sa-

rılmak mecburiyetinde kalmıya
cak mıydı? Bergite!erin yainız 
ekonomik olması bu tehlikeyi 
ortadan kaldırmıştir. Bu neti
ceye varmak için B. Laval 
dehşetli görüşmeler yapmıştır. 

B. Laval'ın ara bulmak için 
sarfeltiği gayretleri kaydetmek 
haklı olur. 

Diğer bir çok genel kurul
larda başkanlak hükumetin 
dış siyasasını övünçle karşıla
mışlardır. 

lngilterede seçi __ _ savaşı 
Seçimden muhafazakarların m za -
f r çı acağı kanaatı u u ... gib.dir 

LONDRA 5 ( Ö. R ) - On gün sonra, 14 1 
Sonteşrinde lngilterede genel seçimler yapıla
caktır. 16 Sonteşrinde parlamente toplanacak 
ve 3 Ilkkanunda Kral beşinci George tarafın
dan mutad merasimle söylenecek olan açılış 
söylevini dinliyecektir. 

Dünden beri namzetlerin kaydile seçim mü
cade'esi resmen açılmıştır, Üç nokta dikkate 
değer ! ilk önce namzetlerin sayısı, ikinci olarak 
lı_arşılanna rakip çıkmadığı için şimdiden se
çılnıiş sayılan Saylavlar ve: nihayet bugün B. 

h
Baldvin Sir Samuel Hoare tarafından dış siyasa 
akkında verilen söylevler. 

1 
Ingiliz parlamentosunu teşkil eden 615 say

avlık için 1345 namzet yazılmıştır. Bunlardan 
4_0 kişi rakipleri olmadı~ için mücadelesizce 
~1?1diden seçilmiştir. Bu bahtlılar arasında hü
B unıe~ erkanından ikisi vardır. Başbakan B. 
aldvın ve Tecim bakanı B. Runciman. 

L Nanızetler arasında altmış beş kadın vardır. 
l ady Astor, Döşes Vanol ve Miss Margaret 

oloyd George yeniden saylav seçilmek üzere 
:amzetler arasmdadırlsr. Geçen işçi kabinesin

.e iş bakanı olan Miss Veubor da yeniden se
çıhneğe çalışıyor. 

Söylevlere gelince, gerek B. Baldvin, gerekse 
dı~ bakanı Sir Samuel Hoare Ulusal birlik ka-

binesinin plançosunu yapmışlar ve Arsıulusal 
alanda, bilhassa ltalyan - Habeş anlaşmazlığı 

karşısındaki durumu müdafaa ederek bunu bir 
kelime ile hülasa etmişlerdir l Uluslar andlaş
masına sadakat. 

lngilterede hükôme!in bütün faaliyeti seçim 
üzerine bağlanmıştır. Bu müddet içinde başka 
bir faaliyete girişmesi tahmin edilemezse de 
lngiliz hükumeti Cenevrede olup biteni vaktile 
takip etmektedir. Şurası da dikkate değer ki 
lngiltere Cenevrede daimi olarak bir bakan bu-
lundurmaktadı. Filhakika, seçim mücadelesine 
girişmek üzere lngiltereye gelen Uluslar sosye
tesine memur devlet bakanı B. Edenin yerine 
dış işleri danışmanı Kont Staudon, yapılmakta 
olan görüşmelerde Büyük Britanyayı temsil et
mek üzere Cenevreye gitmiştir. 

Paris 5 ( Ö. R) - u Temps ,, Başmekale· 
sinde lngiliz seçiminden muhefazakarların mu
zaffer çıkacaklarına tahmin ediyor. Muhafaza
karlar adına Cenevre durumuna ve birleşik gü
vene bağlılıklarını ve Uluslar Sosyetesi dışında 
hiç bir anlaşma kabul etmiyeceğini söylemekle 
B. Baldvin Kamoyu kendi tarafına çekmış ve 
kimsenin beklemediği silahlanma ıoeselesini 
ileri sürmeğe cesaretli bir girişim yapmııtır. 
Hükumetin durumundaki bu açıklık muvaffak 
olması için en iyi ihtimaller hazırlamaktadır. 

Roma, 5 (Ö.R) - Mütareke 
yıldönümü dolayısiyle Italyan 
kolonisini kabul eden ltalyanın 
Vaşington sefiri, Amerikanın 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığın
daki bitaraflık kararına tama
miyle uygun olan vakarlı ve 
ihtiyatlı hareketlerinden dolayı 
Italyanları tebrik etmiş ve 
ltalyaya karşı yapılan ve ka
moyu ayaklandırmağa çalışan 
propagandalara teessüf ettik
ten sonra Amerikadaki ltal
yanların harp kurbanları için 
açtıkları ianenin 450,000 dolar 
topladığını memnuniyetle bil
dirmiştir. 

ispanyada hüku-
metin vaziyeti 
Madrid, 5 (Ö.R) - iç ba

kanı ve "Halk hareket partisi,. 
başkanı B. Gil Robls radikal 
partisinin kendisinden iiye 
almış olan kabineyi tutn • a-
dini yerine getireceğini ümit 
ettiğini ~öylemiştir. 

Birbir·~: takip eden hüku
metlerin gördükleri işlerden 
bahseden B. Robles bu es~rin 

faydalı oldnğunu, bütçe müva· 
zeuesinin, finansal kanuniarın, 

bayındırlık planının, işsizlikle 
mücadele planının hazırlandı-

ğını ve süel endüstrinin kurul· 
mağa başlaedığını söylemiştir. 

Bir tekzip 
Berlin, (Ö.R) - Yetkili hü

kumet çevrenleri Almanyadaki 
Avusturya siyasal göçmenleri· 
ne Alman tabiiyetinin verile
cegmı yalanlamakta, sadece 
göçmenler için Alman tabiiye
tine geçmek formalitelerinin 
kolaylaştırılması düşünüldüğünü 
bildirmektedir. 

Polonya - Alman-
ya tecim anlaşması 

Berlin, 5 (Ö.R) - Polonya 
ve Almanya arasındaki tecim 
anlaşması dün akşam Varşo
da imza edilmiştir. 20 son Teş
rinde tatbik mevkiine girecek
tir. Bu anlaşma tecim ilgileri 
için yeni esaslar kurmakta ve 
kontenjan rakamlarını karşılıklı 
olarak müsait bir şekilde ha
zırlamaktadır. 

Bu anlaşmanın önemi sadece 
ekonomik olmadığı ileri sürülü
yor. 

Staviski davası 
Paris, 5 (Ô.R) - Dün çok 

kalabalık bir samıin kütlesi hu
zurunda Sen mahkemesinde 
Staviski davasının görlmesine 
başlandı. 

Eden gidiyor 
Cenevre S (Ö.R) - B. Eden 

intihabat savaşında bulunmak 

üzere Londraya döneceğinden 
kendisini dış baknlığı müste .. 
şarlanndan Stanhof istihlaf 
edecektir. 

Bertarafta seçim 
Boenos-Ayres 5 (Ö.R)- Se· 

çim, bir ilde küçük bir hadise 
müstesna edilirse, normal ola
rak geçmiştir. 

Bulgasistan 
Alman - Polonya - Macar 

blrll§lne glrmlyecek 
lstanbul, 5 (Öbelj - Bulgar 

ajansı Bulgaristanın Almany -
Polonya - Macaristan birliğin
de yer alacağı hakkındaki ha-

berlerin asılsız olduğunu teblıg 
ediyor. 

"Hükumetin istediği şey ulu 
su uyandırmak ve çalişmaya 
teşvik etmektir. Dünya ekono-
mik krizinden doğan meselele
rin de böylec önüne geçile
cektir. demiştir. 

Pariste yeni 
Habeş elçisi 
Paris, 5 ( Ö. R ) - Cumur 

başkanı B. Alberd Lebrun 
11,45 de Habeşistanın yeni e'
çisini kabul etmiştir. 

v Bir ansız uçagı 
Denize düşerek mahvoldt 

Paris, 5 ( Ö. R ) - Boynos 
Ayresten gelen bir telsize göre 
Şili Santiyagosu ile Natol ara· 
sında postayı taşımakta olan 
bir Fransız uçağı bilinmiyen 
bir sebehle d\!nize düşmüş ve 

mahvolmuştur. Uçağın içinde 
bir pilot, bir makinist ve bir de 

denizci vardı. Kaza mahalline 
yetişen bir vapur 19 postn 
çantasını toplıyabilmiştir. 

Ras Makonen 
20 bin askerile Adisa

babada geçid resmi 
yaptı 

Adisababa, 3 (A.A) - Ha
beşistanın eski Roma elçisi ve 
İlerbadur İlbayi Decaz Mako
nen, otuz günlük bir yoldan 
20 bin kişi ile buraya gelmiştir. 

Yüksek bir şahsiyet olan 

Maknen buradaki Avrupalı' '" 

arasında da çok tanınmış ve 
sevilmiştir. 

Birçoğu bundan otuz 

evvel, Menelik tarafından 

yıl 

sa-

tın alınmış eski gra tüfekleri 
taşımakta olan Makonenin as
kerleri, Adisababa sokakla
nnda bir geçid resmi yapmış-

lar ve halk tarafmdan alkış· 
}anmışlardır. 

iyi disiplin görmüş ve en 
modern silahlar ve mitralyöz
lerle silahlandırılmış düzgün 
kıtalar bu geçid törenini ta
mamlamışlardır. 

Kemeraltı da bir c · 
F 

MuzaJfe.1 adlı bir şahıs amcasının 
Oğlu Süleymanı tabancayla öl ··rdü 

Cinayet bir söyleşmeden ileri gelmiştir 
Dün akşam saat 19/30 sula· 

nnde Kemerultında feci bir 
cinayet olmuş, aralarında çıkan 
ehemmiyetsiz bir meseleden 
dolayı Salepçi oğlu kahvesini 
işleten Muzaffer, Kemahlı kah
vesini işleten Süleymanı öldür
müştür. 

Vak'a mahallinde yaptığımız 
tahkikata göre şöyle olmuştur: 
Katil ve maktul Kemahlı kah· 
vesinde arkadaşlarile beraber 
otururlarken maktul Süleyman 
Muzaffere bir plak çalmasını 
söylemif, Muzaffr.r de: 

- işte plaldar burada sen 
kendin istedi,R'ini çal demiştir. 

l Bu söz Süleymana dokunmuş 
o!acak ki Muzaffer kahvesine 

gidip geldikten vani biraz 
sonra mesele yeniden bahis 

mevzuu olmuştur. Vaziyetin 
nezaket kesbettiğini gören 
katil Muzafferin babası 

oğlunu kahveden dışarıya 

çıkarmış ise de bu sırada Ke
mahlı kahvecisi Süleymanın 
elinde kama ile ilerilediği gö
rülmüştür. Bunun üzerine Mu
zaffer kendisini tutan babasın· 
dan kurtularak tabancasını 

çekmiş ve alb el silah atmış

tır. kurşunlardan ikisi Süley-

manın göğsüne isabet ederek 
derhal yere düşmüş ve inle· 
meğe başlamıştır. 

Katil vak'a mahaJline yeti
şen zabıtaya tabancasını ve 
kendisini teslim etmiştir. Sü
leyman derhal hastaneye kal
dmtmış ise de az sonra aldığı 
yaraların tesirile ölmüştür. 

Katil Muzaffer 22 - 23 yaş
larında, Süleyman ise 25 ya- . 
şıoda ve iki kardeş oğullarJ 
idi. Cinayette gündüz araların
dH geçmiş başka bir meselenin 
de dahli olduğu zannedilmek
tedir. Adliye tahkikata vaz'ıyel 
etmiştir. 
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Define hikayeleri 
••••• .................................................................................................................................................. ···········•·•••••········•••····•·•····•·····•·••··················•·•••··•··········•···············•·•······•·• 

Bay Tahir Parls Mektupları __ ~ 

Alsancak şimendifer idare
sinde memur Bay Hasan Basri 
milli emlak direktörlüğüne mü
racaatla Bocada bir evin bah-

M - HMS 8 em W' ' '*'jM "M • S 1 Ç k } ı · b f•ı• d• çesinde bir define mevcut ol-
OIZ ve a amon Levantacı,, o ey ence ı ir ı ım ır duğunu ve bugünlerde tanıdığı 

Parls 29 llkteşrin 935 k l H. 1 · d rı· ka sahibi, Lia yı modern la- Musevi karakterini canlandı- bir adamın defineyi bulmak m azanıyot ar. ımaye erın e için hafriyata başhyacağını bil-
Bugünlerde taJiim hep ko- bulunan öksüz yiğenleri Lia boratuvarın şefi ve Andreyi de ran bu filim baştan aşağıya dirmiştir. Araştırmanın kendisi 

aıedi filimlerden açıldı. Her laburatuvarda tecrübelerle uğ· genel clirektörleri olarak görü- kadar musevilerin tecime! es- tarafından yapılmasına müsaade 
halde, beyaz perdeye akseden raşarak yeni yeni kokular icat yoruz. pirileriyle doludur. Mevzu ba- istemiştir. Bunun için icap eden 
gölgelere karşı da olsa gülmek ediyor. Moiz, Salamon ve Lia birgün sit olmakla beraber çok hoş- anlaşma yapılmış ve dün bir 

lzmir Bayındırlık direktörlO

ğü baş yazıcısı Bay Tahir Ecli.r
ne özel hesaplar direktörlü.ğii'"' 
ne atanmıştır. 

Takdir edilenler . 
Şehrimiz ağırceza hakyeı1 

başsekreteri vekili ve ahkaını 
şahsiye başsekreteri bay Hakkı 
gösterdiği ehliyet ve intiıa~
dan adliye encümenince takdır 

hiç te fena birşey değil. lnsa- Moiz ile Salamon i şlerini bü- at kşularına gidiyorlar. Orada tur ve güldürücüdür. Hele heyet önünde araşbrmaya baş-
k d A d ti l M 

lanmıştır. edilmiştir. •••• 
nın yüreği ne a ar sıkkın da yütmek istiyorlarsa da serma- direktörleri n re: ras ıyor ar. oiz ile Salamonun karıştığı .................................................................................. bU 
olsa bir buçuk saatlik irade- yedar da bulamadıklarından bu Aadre kont gibi givimlidir.Elin- her mükaleme dinliyenleri sından beşka filmde harici sah- mesele de kapanıyor; işte 
siz bir gülüş bayağı bir rejim isteklerine varamıyorlar. de babsımüşterekte kazandığı bin kahkaha ile güldürüyor. Moiz neler pek azdır. Dekorlar mev· kadar... .. 
yerine geçıyor. insan bunun Tanınmış bir kolonyacınm oğ- franklık kağıtları görünce te- ve Salamon kardeşler rollerini zuun icabı kadar zengindir. Bu basit mevzu kuvvetli ~a:t 
tesiri altında kahyor, gülmek lu olan Andre Volois 0 günler- laşa düşüyorlar ve hemen ya- almış olan Leon Belieres ile Orta fakat eğlenceli bir filim aktkarlar ekli!1db~ öbyle i!1::::~e-
. · · b l h d.. .. 1 b' d Ch l S b' k k daha go''rmüş oluyorum. azanmış 1 

• ır uçu " . bı·r ıçm yenı se ep er araştınyor de işlerinin fena gitmesinden zı aneye onuyor ar, · ır e ar es amy ütün ara ter- ki d ı J hun 
d ki 

* ra a seyre ı ece f: mu ~· 
ve olur olmaz şeylere gülmek sebeplerini aramak için mağa- bakıyorlar ki kasa a · kırk leriyle pek orijinal birer mu- • • . . film meydana gelmiştir. nttıı" 
istiyor. Komedi Janrını icat zaları dolaşırken bir mağaza- bin frank yerinde yok. sevi tipi yaratmışlardır. Genç Bu _haft~ ~~an.d )~ vıe etaı~ metçi Anais rölünde Paule e 
edenler bu noktayı düşünmüş· nın büyük satış salonunda Lia Lia, direktörü aramağa gi- ve modern musevi kızı Lia belle ıs~mlı ıkıncı ~ır komedı Dubest ve Don Joan .nd1:! 
Jerse bayağı, insanlığa hizmet ya rast geliyor ve iki genç diyor ve neticede onun Andre rolünü meşhur Fransız artisti daha gördüm. (Moız ve Sala- rolünde Pierre Brasseur cı 
etmişler.. orada birlıirleriyle tanışıyor- Valois olduğunu anlıyor.Andre. Meg Semonnier canlandtrmak· mon •.~vantacı~ gibi .. C. P. L. birer sanat b~rikası ol.?u]dar;:;; 

Pariste piyasaya çıkan film- lar. Liayı sevmekte olduğunu ve tadır. Zengin kolonyacı Andre F., muessesesı hesabına yapı- göstermektedırler. Kuçuk 
)erin ilk gösterilişinin çoğ11 Genç kız, amcalannın modern müdürlük komedisini onun için Valois rolü Fransız operet ar- )an bu filim komediden ziyade rol almış olan Pierre Sarques'uO 
( Mariguan ) sinemasında ya- bir kolonya fabrikası kurmak oynadığını itiraf ediyor. Genç tisti Albert Prejean'a veril- adeta canlı bir komiktir. O ka· pek yüksek varlığı da gözdeP 
pthyor. 1 MoizD et Salomon Par- istediklerini fakat krediye ih- kız da zengin delikanlıya karşı miştir. Bu filim sadece hare- dar ki mevıudan ziyade hare- kaçmıyor. ~ 
fumeurs isimli büyük komedi- tiyaçları bulunduğunu söyliyor. 1

1
akayd değildir.bFahka~ ~mca- ketli bir komedi olduğu için ket~ler~ .veMtipllerke ehemfmiyet Hikaye 1900 senesindei~:~e 

l 1 
arı, yeğenlerini ir ırıstiyana verı mıştır. em e et eşra ı, şar· tig~ i için kostümlerde o e _ 

de Paris sinemacı ari e gazete- Andrede derhal 30 bin frank vermektense eski dükkanlanna müzik ile alakası yoktur. Böy- b l b 1 h alo 
d 1 ld 

ayı, a ay sü ay arı ve eratı ep aittir Şarbayın ziyafet s 
cilerine bura a gösteriJecekti. vererek bu teşebbüse ilk ko- dönmeği tercih ediyorlar. e o uğu halde değerli bir karikatorize. edilmi!tir .. M~vz~ nund~n başka dekorlar pıeed:u 
Bu espirili komediyi görmeğe manditer olarak girmeği tek- Az bir zaman sonra Lia ile operet artistinin alelade bir ko- o kadar basıt ve degersızdır kı un icabı fakirdir. Filimden ş '1' 
gelenlerin sayısı ipice fazla idi. lif ediyor. Lia bu müjdeyi am- amcaları aritsmda geçimsizlik medide israfedilmesine bir mana burada hikaye edilmeye bile şarkılar ve zarar~nz bir pıu:ı:ı 
Saat sabahın tam onu idi ki calarınına yetiştiriyorsada onlar başltyor. Genç ktz nihayet am- veremedim. Prejean bundan deymez Şarbayın hizmetçisi vardır. . aP 
film de başladı. komanditer kabul etmiyorlar. calarından ayrılarak onu daima öncede böyle bir kaç filmde bir neferle sevişmiş ve bir ço- Bu filmi seyrederkeıı ıP5 ,. 

iki kardeş olan Moiz ile Sa- Bunu haber alan Andre, ban- seven Andre ile evleniyor.Mu- rol almıştı. insan Albert Pre- cuk dünyaya getirmiş. Bu ha- 0 kadar çok gülüyor ki ıı>e\f 
lomon, Monmartein bir köşe- kasına Moiz ve salamon üzeri, iz ve Salomonun yeni evlilerle jean'ı gördüğü filmde onun dise şarbaydan saklanıyorsa da zuun darlığını bile unutuY.~~ 
sinde .. T out pour rien ,, ismı- ne kredi açmaları emrini veri- uzun müddet dargın kalamı· güzel sesini ve eğlenceli şar- bir gün gene kulağına gidiyor. Dedim ya, bugünlerde tall~ 
ni verdikleri dükkanlarında tu- yor. yacaklarını tahmin edersiniz; kılarını dinliyeceğini sanıyor. Don Joanın arkadaşı olan diğer hep komedi filimlerden aç~ 
--• _.. ---·-·-· --"---' - L-~-"' _ _ .__._,, .... • -...1 • .;. ""' c:. .. ı .. llftAftll.,JA--._._~ .. . .Jd.L.Laı...A.a_.-nauu:n-.ıL-..--~--'--a...ı;;-.a.uHL..aw~~Mat.M-.Mıl~!l::...._._.DllLııeı:er--1nzıUL_e:ıut:mı:WJr.....:u:...-1.-____ .wL!Uur..t!.l!e!!.Jb~a:.....::Y:..;a=.l_a __ ....,.. 
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Barnşa var al< için görüşmeler 
ltalyan - Hah •• 

ıu 
• • • 

ş ır. 
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Fa e • 
İtal1•aıı - Habeş harbı üç sa//ıa [!'t!ç.ırmiştv: fiı.ubm ba~lamazı. Uluslar 

Sosyetesimn çoğunlukla zeai tedbirler ve ambargo Jzakkmda /~atar vermesi. 
B·ırıunla beJOb r, bazı l[azeteler, ve bu arada Deyli Telgraf, bartşuı IU'!ıüz 
uzak o/duğıı düşüncesindedir. 

bir uzlaşma bulunması için yapılan ko1111şmalar. Şundı lirle bıı soı11111cu 
Sa//ıa ön plana geçmiştir. ltalya'mn peni tekliflerde bulunduğuna daır dolaşan 
Sözler de bir ıızla5maya varılması umndunıı kuı•vetlmduecck 111altirettedir. 

S:Z"l d 11 il 'Ti 'l (felilıce, cep/ıe!erde İf alvan ıleri /ıareketi başlamış olmakla 
b'°!ab ~r, k~vJa de 'fer bir .çaıprş·na olmamıştır, Aşağıdaki so11uncıı yazı, 

BARIŞ GÖRÜŞMELERi Jini almış olan Akdenizdeki 
Diplomasi cephesinin üç bö- süel kuvvetler meselesi alanm-

lürnü de dinlenirken, yer.i gö- da esaslı berğişiklık olmağa 
rüşmelere başlamak için teşeb- başlamıştır. 
hüsler yapı!maktadır. Son za- Bir fırka askerin Trablus'tan 

cep/1elcıdrkı .siiel duwmu anlatıyor. 
Falrnt ileriye sürülen şart

ların Ha be.şistan tarafından ka
bul edileceğini ve Uluslar Sos
yetesınce doğru ve haklı bu
lunacağını sanmak yanlış olur. 

.~ l'llanlarda, Mus
solininin, Habet 
meselesini düzelt
mek için teklifte 
bulunduğu hak
kında bir tered .. 
düde yer bırak 
rnıyan haberler 
dolaşmağa baş
ladı. Bu hususta 
Yapılacak görüş· 

.meler anlaşmaz
lığın astl özüne 
dokunacaktır. Fa 
kat ltalyanların 
ileri sürdükleri 
Şeyler g5rlişme-

lere temel olabi- b~""""~~~--~-,...........,-~~~!!"ü~-~"'""''""ıı"~',.<'""'!adli~ 
lecek bir halde . _..__...-..-ıtil~tıııiilllıil._~ 
llrülemiyecekleri ita/yan başkumandam Oenetal Debo110 ilk lıatlarda 
b6yük bir ihtimal içinde olduğun kaldırılarak İtalya gönderilmesi, Eğer zecri tedbirlerin ikinci 
dan, şimdilik b~yle bir hareket Akdediz lnyısında ileri yürüyüş safhası başarı ile tatbik edilirse 
oldukça uzakta bulunuyor.Daha için kurulmuş olan durumun o zaman ltalyadan 2iyade ken-
'-ıceleri ise ltalyahükumetinin yıkılması hususunda atılmış ilk dilc?ri için uğraşan ltalyao dost-
lecri tedbirlerin alıkonulması adım sayılabilir. ları bu çabalayışlardan kurtul-
h.kkmda Londra bükğmeti nez Üyle anlaşılıyor ki, yanlış muş olurlar. 
dinde teşebbüste bulunduğu da kavranmış olan şeylerin kör Fakat bu uçurtrnaJar pek he-
llyleııiyordu. Ingiliz hükumeti- düğümü çözülmek lazımgelmiş- sapsız bir mesafeye havalan-
'İıı ba çeşid şeyleri ağıza bile tir; fakat bugün yanlış kavran- dırıldıkları için yeni zecri ted-
tlıııak istemediği şöyle dursun, mış şeklinde gösterilen şeyler, birlerin tatbikine başlaı1madan 
ltalyanin; 31 birinci teşrinde vaktiyle iyiden iyiye lıesab önce müzakere alanlannda yc-
Ctnevrede toplanacak olan edilmiş süel ve sıyasal şatranç re inecek gibi görünmiyorlar. 
'ltıslar sosyetesi Eecri tedbir hamlelerinden başka bir şey Her halde lngiliz hükumeti-
llaeselesi hakkında vermiş ol- değildi. Bunların karşıhklı du- nin kanaat ettiği gibi, Uluslar 
dtağu karan durdurmıyacağı rumlarını, haber atma işlerinin Sosyetince kabul edilmiyecek 
'P•çık bir bakikattır. bugfinkü durumu içinde kes- esaslar üzerinde müzakereye 

ltaıya, Habcıissanda müteca• tirmcnin imkanı yoktur. girişmiyecektir. 
Dış b&kanı adına Sir Con 

Saymen lng lterenin Uluslar 
Sosyetesi prensiplerine uygun 
olmiyarak Habeşistan mesele
siede intrika çevirdiği hak
kındaki .rayıntılan yalanla
mıştır. 

Bir ulus harp açabilir. Fakat 
barış yapabilmek ondan iki 
defa daha güçtür. Hiç bir so
raylı adam, Habeşistanı harbın 
başlamasından öncekinden daha 

fena şartları kabul etmeye sü
rüklemeyi hatırından geçire
mez. Bunun gibi uluslar sosye• 
tesi de bir saldırganlık kurba- , 
nmm hırpalanmasına göz yu-
marn az. 

Uluslar Sosyetesine bağlı 

olan her hükumetin hedefi 
harbeden ikı tarafı da makul 
bir zemin üzerinde anlaşmağa 
teşvik etmek olmalıdtr. 

Bugün ltalyanın ileri sürdü
ğü önergeler ise henüz bir 
anlaşmıya yaklaımış olmadığı· 
mızı göstermektedir. 

( DeyJi Te!graf) 
iT AL YAN - HABEŞ SA 
V AŞI DURUMU HAK
KIN DA SÜEL BiR 
MÜTALEA 

Son .zamanlarda hem güney, 
hem kuzay savaş boylarında 
hareket başlamış bulunuyor. 
Bu birdenbire başhyan ileri 
hareketine, ihtimal ki 28 ilk
teşrinde yapılmış olan faşist 

yürüyüşünün yıldönümünü kut
lamak için l.aşlanmışhr. 

Öğrendiğimize göre Aksum-
Adua - Adigrat cephelerinde 

ı geniş mikyasta Makalle üzeri
rine bir yürüyüş yapılm,.k

tadır. 
Elde edildiği söylenen nok

talar, en mufaaaal haritalarda 

bile bulunamamaktadır. 
Onun için Cuma günü baş

lıyan ileri hareketinin hangi 
noktalara kadar vardığım söy
lemek imkan içinde değildir. 

Kaı argahı Adigrat'ta bulu
Dan bir!nci Kolordunun Dcb-
rasion'u zaptettiği haber veri· 
liyor. Halbuki burasmm onbcş 
gün önce ele geçirildiği bil
dirilmişti. 

Şu halde bütün ilerleme ha
reketi otuz millik b;r mesafe 
içindedir. 
Yürüyüş kolunun başında ba

şıbozuk askerler bulunuyor; 
bunlardan sonra Askeri deni
len yerli askerler, ondan son
ra da siyah gömlekliler gel
mel<tedir. 

Aksamdan hareket eden 
ikinci kolordu, büsbütün başka 
bir yoldan ilerlemektedir. 

Bu iki kolun arasındaki ir !.i
bah yerli askerler c::ağlamakta
dırlar. 

En ziyade yerli askerler cep
hesinin mukavemet göstermekte 
olduğu söylenmektedir. T akaz
ze ırmağının sulanmakta olduğu 
alanda yapılacak bu hareket, 
en kolay hareketler olacaktır. 
Çünki ltalyan tanldarı burada 
kolayca yfüüyebileceklerdir, 

Bu kolaylık, Makalleyi lmşa
tan 9000 kadem yüksekliğin
deki dağlara varıncaya kadar 
devam edecktir. 

Sol taraftan iler)iyen kıtal~r, 
<laha çetin ve güç bir toprakla 
karşılaşacaklardır. 

Bundan dolayı bunun yürü-
yuşu, tabiatiyle, daha ağır 

olacaktır. 
İstihbarat teşkilatının aldığı 

haberler, buralarda İtalyanların 
durumunu tehdit edebilecek 
miktarda Habeş askeri bulun
madığını gös~ermektedir. 

Görünüşe göre, Ras Seyu
mun büyük ordusu, eğer lıaki
katta mevcutsa yeni İtalyan 
ileri hareketi karşısında bir 
defa daha sarsılacaldır. 

General De Bono ve genel 
kurmayı bu harekette de yol 
yaparak levazım taşımak gibi 
güç bir işe yeniden girişmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

(General Temperley) . -·~. 
Zabıta Haberleri: 

Kavğa etmişler 
Çukurçeşmede 582 sayılı 

dükkanda oturan ve orada ek
mek satan Ali oğlu Osmanın 
dükkanına giden Hasan oğlu 
Celil-bir alacak meselesinden 
kavga etmiş ve Osmanı döv- . 
düğü gibi ayrıca biçak ta çek-
miştir. Celil hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Hırsızhk 
Dündar sokağında oturan 

Bohor kızı Cova odasında bu
lunmadığı sırada giren belirsiz 
hırsız tarafından elli dört lira 
kıymetiııde iki çift altın bile
zik ile beş lirası ve bir kazağı 
çalınmıştır. 

Zabıtaca tahkikata başlan
mıştır. 

Buda öyle •• 
Bozyaka'da Dayahk mevki

inde oturan hafız Sahrinin bah
çe duvarındaki pençeresi açıl
mak suretiyle giren belirsiz 
hırsız tarafından dört dane 
keçisi çalındıjını iddia etmiıtir. 

Yurdsever bir hareket 
Canbazzade bay Cevdet 

MUHTELJF HA YIR ~1üESSESELERINE 
8 Bl1 LffiA V ASJYET ETI\ iŞTiR 

Verese 
lzmirin genç tüccarlarından 

Aydınlı Canbazzde bay Cevdet 
bir müddet evvel lzmirde 
hastalanmış ve tP.da vi için 
Istanbulda Alman hasta .esine 
gitmiş idi. 

Orada iyileşememiş ölmüştür. 
Kendisi evli değildi. Mirasçı 

olarak beş büyük ve bir de 
küçük kardeş"ni bırakmıştır. 

Evrakı arasmda kendi el ya· 
zısile bir vasiyetname bulun
muştur. 

Bu vasiyetname vatan ve 
memleket sevgisilc yazılmış ve 
asağada yatılı cihetlerde teber
ı u!erde bulunduktan sonra ic
rasını lzmirin maruf tüccarla
rından Balcı~ade bay Hakkıya 
bırakmıştır. 

Vasiyet ettiği cihetler bun-
lardır. 
Lira 
3000 Aydm memleket hastane

s nde kendi namına iza
fe ve ilaveten yapılacak 

bir paviyon için karşılık 
olmak üzere 

1000 lzmir Kızılay kurumuna 
1 00 Erkanı harbiyenin lüzum 

gösteı eceği bir vatan mü· 
dafaası emrine. 

SOC ltmir milli kütüphanesine 
ilmi eserler bedeline. 

100 Hastalığmda kendisine 
bakan bayan Güzine. 

500 Senelerce kendisine hiz
met eden yazıhanesinde
ki Markoya. 

500 lzmirdcki öksüz çocuk-
lamın. 

1000 lzmir memleket hastane-

-
sıne. 

500 Tay)'are 

8100 

cemiyetine. 

500 lira 
Nasıl uçmuş? 
Eevvelki gün htanbul' dan 

Bandırma'ya gelen Gülnihal 
vapurunda Arnavud Salih na
mında bir köylünün 500 lirası 
çalınmıştır. 

Salibin zabıtaya verdiği ifa
deye göre, ambarda otururken 
yanına genç bir kadın gelmiş 

ve bir sigara istemiştir. Salih 
signra verirken canı sıkıldığı 
için ayağına kadnr gelen bu 
iyi arkadaşa oturmasını rica 
etmiş, kadın da oturmuştur. 
Salih bir şişe rakı içtikten 
sonra uykuya yatmı~ı~ 

Az sonra Salih cebinde bir 
hafiflik hissetmiş ve derhal 
paralarını yoklamıştır. Fakat 
(500] liranın uçtuğunu hayretle 
görmüştür. 

Salih derhal vapurun süva· 
risine hab~r vermiştir. Bandır
ma iskelesinde zabıta bu vak-
aya vaz'ıyed etmiştir. Polis 
memurlarından 31 numaralı 

Ismail Hakkının çok çalışması 
sayesinde failler yakalanmışhr. 
Failler Hatice, Reşid ve Hü-
seyin isminde üç arkadaştır. 

Dezenfeksiyon ev 
Ziraat bakanlığı 7.İraat genel 

direktörü bay Abidin Ege, tef
tişlerini bitirerek dün Anka
raya dönmüştür. 

Bay Aidin lzmirde bulunduğu 
sırada gümrük civarında inşası 
takarrür eden (Tarım bakan
lığı dczenfeksiyon evi) içiıı 
seçilen yeri gözden geçirmiştir. 

Dezenfeksiyon evi üç yüz bin 
lira sarfedilerek inşa edile
cektir. PliinJarı hazırlanmıştır. 
Dezenfeksiyon evinde memle
kete girecek ve çıkacak biltlln 
tarımsal maddeler -dezenfekte 
edilecektir. lzmirde İaf& edi
Jecek bu evin bir eşi yalnız 

Nevyorkta vardır. 

bu vasiyete itiraz ediyor 

-

• 
1 

1 

Aydında bir dükkanın Ay
dın hastanesinde yapılacak 
pavyonun daimi masarifine ka
lacak diğer serveti valdesi Sı
dıka ile kardeşleri Haver, Ser
mct, H!crete. 

Bu vasiyetneme kapalı bir 
zarfa konulmuş ve üzeri de 
kendi imzasile imzalanmış oldu
ğundan vereseler tarafından 

sulh mahkemesine verilmesi ve 
ve sulh hakimi maıifetile açıl
ması lazımdı Halbuki verese 
vasiyeti kendileri açtıktan 

sonra Bay Hakkıya vermiş
lerdir. O zamana kadar vasi
yetten haberdar olmı_yan Bay 
Hakkı da vasiyetnameyi alır 
almaz sulh hakimine vermiştir. 

Sulh blkimi tarafından teş· 
rini .saninin ikinci günü verese 
mahkemeye davet edilmiş ve 
vasiyetname okunarak ne diye
cekleri veresedcn şorulmuştur. 
Bunların hepsi de vasiyetin ka
nuni şekil dairesinde tanzim 
cdilmediğıni söylemişlerdir. Vaıi 
bay Hakkmin vekili ise vere
seye kanuni cevaplar vermiş 

ve evvel emirde vasıyetname· 
nin tanziminde hazır bulunan 
şahitlerin dinlenmesini istemiş 
rıahkemedc bu şahitlerde lzmir 
esnaf ve ahali biae senedi 
servis memaru bay Hüsamed
din dinlenmiş ye vasiyetin 
kendi önünde yapıldığı cok 
açık hir şekilde teeyyüd et
miştir. Diğer şahit bay Sa
dettin de dinlenmek üzere 
celse 6 teşrinsanı 935 terihioe 
bırakalmıştır. Yurdunu çok se
ven merhum Cevdetin vasiyeti 
hakkına vukubulan itirazların 
neticesini aynca yazanz. 

.tM'M2':1..1l.91•V' 

~ Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

' 
Yapdan Satışlar ~ 
~!) 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
700 Y 1 Talit 8 11 14 
453 K A Kazım 8 25 12 
430 M J Taranto 7 50 12 5 
357 A1yoti bi. 8 13 5 
198 T Debbas 6 75 9 5 
172 Üzüm kurumu 9 25 9 2 
149 Ş Riza Halef 8 11 
100 Koo ittihadı 9 25 9 2 

73 Mımısa B Koo 8 15 
52 Sipahi bira. 7 75 8 5 
52 Supbi Emin 8 25 9 5 
45 S Gomel 7 25 9 

o 
o 
o 
5 

o 
o 

43 Vitel ve Şü. 8 50 8 7 5 
20 Ş Bencuya 7 75 12 
18 H Alyoti 10 11 
15 S Süleyınano 14 62 14 6 

4 DArditi 1 15 7 2 
2881 Yekun 

395485 dünkü sabş yekunu 
398366 umumi salış yekunu 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

68 Muhtelif 8 75 14 
~hire 

Çu. Cinsi Fiat 
637 buğday 7 75 7 7 
209 K Badem 12 12 

2 
5 

5 

168 K ceviz 11 50 15 5 o 
5890 kilo T B içi 43 SO 49 
5525 kilo Acı B içi 4 l 50 43 

78 balye pamuk 42 43 5 o 

Para Piyasası 
5-11-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
lsterlin 617 622 
Fr. Frangı 8 28 . 8 30 
DoJar 80 05 79 55 
Belga 21 17 21 50 
ltaJyan Jireti 1 O 17 10 21 
fsviçreFr•n. 40 75 41 15 
Florin 85 25 85 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Silini 23 50 24 



. J uvantin Saç Boyaları 
iN GILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju: 

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçl.ara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağaza.armda arayınız. 
·~~-..;;;;;;-=~-=--;;;;;;;;;;;; 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten- -

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehmeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

İnşaatını,; içın atıdekııhtıyaçlarırıızı pek uc:uı t ı yltl:ırla 

temtn ermek ı~tersenız llalıın n,Qa çar:o;oı~ırıtla 

Kavalal,ı Hasan Nur. 
uoarethaneRinA miiracnat e<linız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne ! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden llivhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon içın demtr dökme boıulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunlafln tefefluatı vesaire ... 

f ivatlaı rekabet kabul etmez · 
Yerll Çimentolar, BUtOn ••rk•lar 

En Mü•ait Şeraitle 
••a•z•mı~da S•tıhr h 3 

lzn ir ~ef terdarlığından: 
l~sısını.n vergı borc~ndan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hacız edılen Ahmedaga mahallesinde Kemeraltı caddesinde kain 
166 ~ayılı dükki:_n tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satıhga çıkarıldıgından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 6, 11, 16, 21 3597 (3400) 

Halkevinin ilk ve orta 
Kursları açılıyor 

Halkevinden : 
Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 

gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda . . 

DAIMON 
Ml ... RKA ampüller 

ampüllerin en iyisidir 
2,5 3,5 3'8 voltluk ampüller 

her zaman için rnev-cuttur 
Bütün dünya bu marka am

pülleri tercih etmiştir 
~..7.JIT~U PWXQ~/..Y.Jı""4'Y~/J.'.311 EiH'JGı'I amt' !:1'A:2B~lil'.ili8 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28·9 

Anadolu Hurda vat mağazası 

Diş ıuacnn u piyan ko bileti değildir 

• 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
ku lanabilirler. 

RADYOLiN mine tabakasını tahriG etmeden çok kısa liir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mt!k baharlarımız.ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 

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

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

Telefon : 3882 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SllIHAT Balıkyağı 

Norveçyanın hıslis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sata, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllElj 
Sıhhat Ecz· nesi 

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

Kem"41 Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesi ele Tevzie 

RASLA Dl 

Morina balıkyağmın özü ve başmahsulü kimyaca iki kez flltre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir erbettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

Emlaki 
den: 

"HERVEA,, denilen nebattan iJazar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla .nk· 
tarda müdrir olduğundan vücuda mani'· 
rat veren bamızı belvin itrahına muyaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudu_z .. 
bir zindelik ve rahatlık hissederainir:, ye 

ROMATiZMA sızılarına karşı büytlk 1tir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müsta .. erat 
mabsuJitı ithalat ve ihracat 

Milliye ~J üdürlüğüo 

Tepecik Armudlu sokağında 10-12 eski 16 taj numaralı "" 
münhedim dam "' 

Tepecik Sürmeli sokağında 50 eski 44 taj N. dükin 4()0 
Tepecik Sürmeli sokağnıda 77 eski 67 taj N. ,, tOO 
Tepecik Sürmeli sohağında 48 eski 42 ta j N. ,, "50 
Tepecik Sürmeli sökağında 49 eski 39 taj N. ,, JOO 
Kabramanlar Mücahidler sokağile Akın sokağı ara-

sında 34 eski 11 taj N. ev ıoO 
Kahramanlar ikinci Bahçavan ve Emin sokağında 

9 eski 9 taj N, (ev) baraka 
Kahramanlar -Leblebici sokağında 169 eski 5-1 taj 

N. dükkan 
Kahramanlar Alicenab sokağında 72-7 N. ev 
Kahramanlar Mücahidler sokağında 19 taj N. ev 
Şehidler (Urlalı) ikinci Altın sokağında 3-2,7 taj 

N. ev 
Dağaraç Papağan sokağında 2-3 ve 6 taj N. ev 

Darağaç Papağan sokağında 7-11 N. dükkan 

Şehidler Altın sokağanda 11 taj N. ev 
Tepecik Muraddağı sokağında 12 N. ev 

Salhane Dokuz Eyliil sokağında 138 eski 116 taj 
N. ev 

Çarşı Tahmis sokağında 6 ve 6-1 eski 16 taj N. 
mağaza 

Karşıyaka Alaybey sokak Kuyu Menernen caddesinde 
400 N. 28 ev 50 

Burnava Şadırvanlı Çarşıda 21 eski 5 taj N. dükkan . 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertıb 

mubadil bonosile ödenmek üzere 21111/935 perşembe günü saat 
15 de ihale edilmek üzere . mülkiyetleri artırmaya konuhııuştur· 
Alıcılarm o saatte Milli Emlak Müdürüyetine müracaatları. ] 

6-18 3603 [3398 

lzmir defterdarlığındaıı: ··re 
lss si.nin vergi ?orcundan ~türü tahsili emval yasasına . it0 30 

haczedılen Hatunıye mahallesınde Dellalbaşı sokağında kitti tı" 
sayılı hane tarihi i andan itibaren yirmi bir gün müddetle ~ •• t 
lığa çıkarıldığmdan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık t~) 



Sahife• 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
liınanlan için yük alacakbr. 

TRAJANUS vapuru elyevm 
limanımızda olup yükünü tah-

liyeden sonra Anver.i, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
linıanlan için yük alacakhr. 

OBERON vapuru 5 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
lcftnü tahliye ettikten sonra 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları İçin 
Yük alacakbr. 

GANYMEDES vapuru 5 
ikinci teşrinde beklenmekte 
o)up yükünü tahliyeden sonra 
AııYers, Rotterdam,Amsterdam 

•e Hamburg lim2nlan için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 1 ikinci teş
~de beklenmekte olup yükünü 
'oOtaltbktan sonra Burgas,Var
"- ve Köstence limanlan için 
Yilk alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci teş

liııde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanlan 
İçin yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
NORDLAND motörü 3 

ikinci teşrinde beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
R.otterdam - Copenhag e·Dan

?İg - Gdynia - Os'o ve ı~kan
dinavya limanlanna ·hareket 
edecektir. 

VIKINGLAND motörü 12 
ikinci taşrinden 17 ikinci teş-
tine kadar Rotterdam - Ham
burg - Copenbage - Dantzig
~tbnie - Oslo ve lskandinavya 
inanları için yük a'acaktır. 
GOTLAND vapuru 30 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü-

~Ünü tahliyeden sonra Rotter-
aın - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kandina\'ya limanları için yük 
alacaktır. 
S Zegluga POLSKA S. A. 

. ARMACJA motörü 20 ikinci (e . 
Şrınde beklenmekte olup doğ· 

~u Anvers - Gdynia limanları 
l . 
Çın yük alacakbr. 6'ERvrcE MARITıM ROUMAİN 
A~DEAL vapuru 13 ikinci 

teş · d k .. tın e beklenmekte olup yü-
t Unü tahliyeden sonra Kös-
ı:ce - S~li~a - ~alas ve Briyla 

arıları ıçın yuk alacaktır. 
t ALBA JULIA vapuru 21 ikinci 
,~şr:nde gelip 22 ikinci teşrinde 
ıvıa •t C M . B • a - enova - arsılya ve 

arselona limanlarına yük aJa
Ctıktır 

t DtııiustUR vapuru 20 ikinci 
kCfrinde beklenmekte olup yü

S il~ü tahliyeden sonra Köstence 
1-~ı~a. - Galas ve Bryla liman-

; _ıçın yük alacaktır. 
tta landaki hareket tarihleriie 

"lunlardaki değişikliklerden 
~centemiz mes'uliyet kabul et
~eı. 

do F adzla tafsilat için ikinci Kor
" n a Tahmil ve Tabliye binası 
{;'~asında 72-4 numarada 
t l ~ TELLi Sperco vapur acen
otgına müracaat edilmesi rica 

nur. 

..,, 'f tlefon: 2004-2005-2663 

İırnir Belediyesinden: 
rı - 38 Numaralı adanın 87 
trı~~a~alı 2229 metre murabba-
111 kı arsasının beher metre 
dAltrabbaı 436 kuruştan 9718 
~ ı· . 
t" ıra muhammen bedel üze-
~;den 19:11-935 Sah günü sa
lec 

0k~a kapalı zarfla ihale edi
li c br. Şartnamesini görmek 
iç~ere baş sekreterliğe, iştirak 
t 

111 
de 729 liralık muvakkat em· 

t ınat mukhuzu veya banka 
tQı' 

t •nat mektubu ile kanunun 
lltifi d . . fi 

0 aıresınde tekli er azami 
ın·Riin saat dokuza kadar ko-
ıayon . l' v. ·ı· reıs ıgıne verı ır. 

YENf ASIR 

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

Oliver Ve Şü. 
LiMITET 

Doktor 

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

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

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

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

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 

ikinci teşıine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev

york için yük alacaktır. 

EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır" 

EXECUTIVE vapuru 1 S bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

EXILONA ''apuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Serv:ce Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen lima-
' . 
nımızda olup Beograd, Novi-

sad, Komarno, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 

alacacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 

ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Direkt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS " otörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Don

kerk ve Dieppe iç!n yük ala
caktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li· 
verpool ve Anversten yük çı

karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila iç;n yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, ge!me 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 ·2003 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

1\ılnzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
c:Oa ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• 
Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 24.43 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse-

adan gelip tahliyede buluna
nacak vt: aynı zareanda 2 ikinci 
tPcırine kadar L:verpool ve 
G!a~gov :cin yük alacakht. 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde 1 onc' ra J-1ull ve Anvers
ten._ gelip tahlivede bulunacak 
ve avnı 7a"rrı:1nrl:\ 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

PY'ARON'AN va~uru 6 ikinci 
teşrinde ~p1ip 12 ~lrirıci teşrine 
kadar l..ondra ve Hull için yük 
alacakhr. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Lnrıdra. Hu' Vf' An
versten ge)ip tahlivede bu1u-

nacaktır. 
The Geııeral StPnm Vavi

... ~•=nn <'O. T trl. 
ALBATPOS vapıırıı 25 bi

rinci tesrinde "'eliP 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakhr. 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SO FIA ?~ birinci tesrinde 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tram\·qr cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlannda sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

• Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 

• Hamburv,, Bremen ve Anver~
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞlTlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri -yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 NOT : Viirut tarih'cri, va

purların isim1eri ve nav'un iic
retlerinin desnşilr liklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

serret 

H 3. (182) 

Oteli 
lzmir Kerneraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene j?ibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrii edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her bakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz bava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Ferit 

SEL24.~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

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

•~atıi 
yi alıp kullanmalı 

KulJampta faidesini görmeyen oktur. 
Her eczanede bulunur. 

lznıirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
1 1 • 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski ote cı 
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 konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiat1ar 
müthiş ucuzdur 

Devlet DPmiryollarındao: 
Muhammen senelik kira bede11erile mevki ve cinsleri aıağıda 

gösterilen Büfe ve Platformda satıcılık, 14-11-35 Perşembe giinü 

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

isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen miktarda teminat 
vermeleri ve işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair 

beyannamelerle ayni günde saat 16 ya kadar Basmahane istas

yonunda komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 nci işletme müfettişliği kaleminde 

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

kira bedeli teminat 

lzmir - Alaancak 
Şehitler yadigar 

1 Kapu No. 
baraka, büfe 

sokağında ve önündeki bahçesi 

L. K. L. K. 
300 00 22 50 

Yapar 
Taklitlerine aldanmayınız 1

1 
Selçuk istasyon Platform üzerinrle 80 

kebap satmak 
6 00 

Depo: 
1 2-6 3549 (3387) 

1., Umum Hastalann ı azarı Dikkatine~ 
Şifa 
Ec anesi 

Salon, yeınek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobHyelerile süsleyiniz ..• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 

Sokak ' 
Nu. 102 1 
Ti. 3778 

~ 

Şube: 

Aakara 
Anafart.lar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S TeL1426 

En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalık.lan neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

Fa.hrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: fzmir Kaymakam Midhat bey 
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Ma al ede daya acaklar 
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Ita]yanlar oldukça bir zaman geçmeden evel Makalleye karşı ileri hare
ketine devam etmiyeceklerdir - Son Italyan tebliği bunu teyid ediyor 

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

Musaali dağının merkezini yapan bölgede durum 
t ; 

f 

ita/yan mekkare/eti • 
besini Tacaze nehri ve Aksum 1 Ajansını.o !!gre cephesiodek• 

7ay.vared Kont Cina ı•e M.ussoliızimn oifulları güneyinden Dankalide Musaali aytarı bıldırıyor: .. 
P . 5 ( Ô R ) I L d k s·· kı· 'dd ti' y ınur arıs, · - talyan - on ra ve Roma arasında sı ı dağının merkezini teşkil ettiği ure ı ve şı e ı yag .. 

Habeş harbı hakkında buraya bir temas muhafaza edilmek- Habeşler yaıalılan nasıl naklediyorlar bölgeye kadar uzatmaktır. lara rağmen Ita.lyan. ~le~leY1f~ 
gelen haberler _ muhabere va- tedidir. ları mühimmat taşıyan bir deve ı bulmayı Fransa ve lngiltereye Mevcud üç kolordunu ikisi devam etmektedır. Bır 1 ncı ko .. 
sıtalannın güçlügy ünden olacak- Br'u'ksel, 5 (Ö.R.) _ Havas kervanını bombarduman ederek bırakan Cenevre tanzim komi- d h l M k ll . . l t k ordunun ileri karakolları Ou~ er a a a eyı ışga e me .. . M k il jstı" 
pek azdır. Bütün gelen haber- Ajansının Roma aytarı bildi- tahrip etmişlerdir. tesinin karannı memnuniyetle için harekete ~eçmiş bulun- kgora t~udneyı .. ~e kat avee uçak' 
1 · t dk'k. d h k ş k d b ltalyan resm·ıgy teblı'gY ı·ne go··r~ karşılamaktadır. Maamafih bu . ama ın e y~rume e erın e ı ın en sonra a i- riyor: imdiye a ar eslenilen maktadırlar. Bu kolordular hır- 1 k 'f hareketJeri yapınak' 
kat Havas ajansının Tigre ay- zanne aykırı olarak Habeşlerin ileri hareketi çok hızh olmuş- çevenler ltalyanın yeni dilekleri birleriyle irtibat tesis ederek t~ leşı Bu uçaklar Hateıı 
tarından aldığı bu telgrafında Makalleyi müdafaaya hazır tur. Şomali cephesinde Ogaden Habeşistan tarafından kabul en sol cenahlarını Dankalis k:.::p~~; terkeden binlarce tia" 
kendini göstermektedir: oldukları anlaşılmaktadır. ltal- mıntakasında kollar faaliyette· edilmiyeceğinden dolayı yapı· kuvvetlerine karşı yürütmüş- beş görmüşlerdir. Bu uçak fa

1
.: 

İtalyan ileri hareketi işgal yan kumandanlığı Makalleye dirler lacak görüşmelerin sonuçlan lerdir. Sağda bulunan üçüncü aliyetine iştirak eden Musso ı 
edilen topraklarda teşkilat yap- doğru ileri hareketini durdur· SiY ASI ÇEVENLERIN hakkında şüpheli görünmekte- kolordu Aksum kuzeyine ti nin oğulları ve Kont CaneııiJ: 
mak, yol açmak ve iaşeyi te- muştur. . . ÜMİDİ tedirler. Takaze nehrine doğru yürü- söylediklerine göre, Maka 1' 
min etmek maksadile durdu- Oldukça hır zaman geçmez- Adıs - Ababa, 5 ( A.A ) - TAKAZE BÖLGESİNDE mektedir. ahalisi beyaz bayrak sallıyara 
rulmuştur. den evvel tekrar ileri harekete Hükumet çevenleri ltalyan·Ha· Roma 5 ( A.A) - ltalyan DANKEL BÖLGESiNDE teslim olmağa hazır olduklarıııt 

Paris 5 ( Ö. R ) - Paris ile başlanmıyacaktır. ltalyan uçak- beş anlaşmazlığına bir çözge taarruzunun hedefi Eritre cep- ASmaraa, 5 (A.A) - Havas göstermişlerdir. •••••'' 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ 

Viyanadaki son ös e ilerilng·ı ereye karşı boykotaj 
Habsburgların , saltanata iadesi ita yanın Kahire elçisi Mısırın 
Teşebbüsünün ruhu im aratoriçedir Bergitelere iştirikini protesto etti 

Ö Ö J all Paris, 5 ( .R) - Avusturya l varisi sayılıyor. Prens şimdi 21 bahsedılmektedir. Şimdi Avus- Londra, 5 ( .R) - Italyanın yan general konsolosu ita Y 1' 
hadiseleri genel dikkati ehem- yaşındadır. Annesi ve hemşi- turya kadarMacaristan da Arşi- Kahire elçisi B. Kidi ile Mısır kolonisine bir söylev verere 
miyetle celbedecek bir mahi- rnleri ile erkek kardeşleri dükOthonla ilgili bulunmaktadır. başbakanı Nesim paşa arasın- Iagiliz mallarını boykotaj e!" 
yet almıştır. Viyanada Arşidük kendisine Majeste diye hitab Prens katolik kollejlerinde ve daki görüşme dolayisile Times meleri lazımgeldiğini bildirJJJ.1ı 
Otbonun Habisburglnr tahtına iiniversitesinde tahsilini ikmal gazetesi şunu yazıyor: ve artık bu boykotajın tntbı 
geçirilmesinı istiyen gösteriler ettiğine göre tamamen dinsel Her ne kadar ltalyan elçi- edilebileceği kanaatında oldll' 
küçük antant payitahtlannda bir terbiye ile büyümüştür. liği hadiseyi teyitten kaçınıyor ğunu söylemiştir. . . 
derin dikkale takip olunuyor. Otbonun Avusturya veya Ma- ise de birçok sebeblere daya- Londra, 5 ( Ö.R )- fpgıl~j 

Not - Habisburgların salta- caristan tahtına geçmes'ne en narak sanıyoruz ki, bu görüş- hükumeti Mısır kanunu es~~·: 
nata dönmeklerini istiyen hare- fazla muhalefet eden devlet- mede B. Kidi M sırın prensib sinin bazı maddelerini deS-1! 
ketin ruhu imparatoriçe Zita· Jerin başında Çekoslovakya ve itibarile litalyaya karşı bergi- t irmek hususunda Mısır bük~" 
d K k 'k' d 1 R " - 1·.rtı · t 1 ' t• Ak' k t t • ' · · h d g~ifdıt• ır. ır ı ı yaşm a omasına omayc:ıyı goruyoruz. ~ı .ercı e ere ış ıra ı ararım pro es o metının nıyetıne asım e . 
reğmen gençliğinin bütün taze- Almanyanın da böyle bir te- etmiş ve ltalyanın b'lrçlar me- Mısınn uluslar sosyetesine gı~ 
Jiğini muhafaza eden bu kadın şebbbsü hoş görmiyeceği mu- selosinde Mısıra yardım etti- mesini kabule de hazır bulufl 
güzel sözleri ve ilgi uyandıran hakkaktır. ğini hatır. attıktan sonra de- maktadır. dİ" 
çehresiyle yer yüzünde önemli AVUSTURYA REGITELERI miştir ki: Mısırın Italyaya karşı ber~ .. 
bir rol oynamaktan vazgeçmiş TATBiK ETMIYECEK "Fakat bundan sonra ltalya Mısır kJa/ı teler tatbikine karar verJJJ~ .. 
değildir. Kocasını kyabettiği Viyana, 5 ( Ö.R ) - Paris hükumeti Mısırın bugünkü du- mıyacaktır.,, ·sinin lngilterenin tazyikile 0 

günden beri hayatını bütün resmiğ "Reichspost " gazeteıiİ rumunu hiç bir suretle unut- Diğer taraftan lskenderiye Ital- madığı bildirilmektedir. 
eylencelerinden aşk neşesinden bergitelerin tatbikine Avustur· 
menetmiş kadınlık gururunu yanın niçin katdmadığını yaza-

okşiyan gösterilerden el çek- rak ltalya ile tecim ilgilerini Bergı·telerı·n tatbı.kı· ı·çı·n 
miş, bütün varlığını bir hırs kesecek olse, Avusturyanın te-
ve emel ardasına bağlamıştır. ciminin altüst olacağını ve 
O Habisburg'lar tacının rüya- ihraç eşyaları ıçın yeni 1' 
sile yaşamaktadır, dene'>ilir. müşteriler bulması lazım gele- ., k "" t k t d tk • • • 
Fakat imparatoriçe Zitanın bu çeğini, diğer cihetten Brenner U ume amu ay an ye J ıstıyece 
ihtirası sadece oğlu için, Ar- hudutlarını kapamak suretile 

şidük Otonun Habisburg'lar ltalyaya giden 800000 tonluk B b k d• d b ı k 
transit ticaretini kaybedeceğini aş a an ıyev e u unaca tahtında görmek içindir. Zita 

bu ihtıras uğrunda kendi ya- yazmakta ve Avusturyanın bu-
şında genç bir kadının hayat- na katlanmak istemediğini bil- Paris, 5 {Ö.R.) - Ankaradan Fransız gazetelerine bildiriliyor: Hükumet Kamutaydan Cenevre:~ 
tan bekliyeceği herşeyi feda dirmektedir:~ Türkiyenin giriştiği yükenlere uygun olarak ltalyaya karşı bergilelerin tatbiki için yed• 
etmiştir. Meme} direktuvarı istiyeceklir. Bunun hakkında Dışbakanlığı tarafından hazırlanan kanun projesi Karout~Y e' 

lmparatoriça Zita on dör- müzakere edilecek ve Başbakan ismet Inönü yarın parti grubunda bu mesele üzerinde dıY 
düncü Luinin Hafitlerinden Arşidiilı otto Paris, 5 (Ö.R) - Memel yapacaktır. rtı 
Burbon de Parm ailesine men- ederler. Arşidük ün bir Italyan direktuvarınının başkanı istifa Ankara, 5 (Özel) - Hükumetimiz~ Adis-Ababadaki Türk elçiliği nezdinde bir ataşeınilter ~ıs 
suptur. Sekiz çocuk anasıdır. prensesile nişanlanması çok etti. Yeni direktuvar seçimin ihdasına karar vermiş ve Ataşemilter binbaşı Nedim için Habeş hükümeti nezdinde isti01ı9ç91' 
Arşidük Othon on sekiz yaşına muhtemeldir. iki yıl önce bun- neticesine göre nasyonal sos- bulunmuş'u. Habeş hükumetinin muvafakab alındığından Binbaşı Nedim vazifesine başlalll 
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