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NO· eoa• KIRKBIRINCI SERi! 

Cunı1mriyetin Ve Oıımhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaeetedir 

Haberleri yedinci 
sahifededir 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

on ltalyan taarruzu bir bozgun oldu 
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l İstanbul. 6 ( Telefonla ) - gelen telsiz haberi ise yiata uğramışlardır. Ras istirdad ettiler. Bu şiddetli ha- disini ayıltmışlardır. Bu mektu- ı şlstanın lstllilsı ergeslnl 

1 °11dradan ve diğer kaynak- Ad' t . t•k t" d S d İt l an reket Habeş başkumandanlı- bun muhteviyatı anlaşılma- taklb eden bir plinın ne-a d ıgra ıs 1 ame ın en eyum or usu a y - k 
lir an gelen haberler ltalyan- ğının her ne pahasına olı:rsa mıştır. tlcesldlr. Harbın ısa 
b;.:eş ordular~ arasın~a. ~anlı ~el.en I!alya!l k~vvetle- larla ha~bın başlangıcın- olsun Makalleyi terketmemeğe ITALYAN TEBLIGI sürmesini isteriz. Fakat 
ltai avaş oldugunu d.ıldırıyor. rının sureklı hır topçu dan ben ılk defa olarak karar verdiğini göstermiştir. Roma 6 ( ô.R ) - ltalyan düşman topraklarımızda 
hu:Uanlar Maka ile şehrı~e ~arşı ateşinden sonra taarrn- } tal yanlarla önemli bir SARA YflA GARiP kuvvetlerinin ileri hareketi oldukça savaşa devam 
etııı· ına geçerek şehrı ışgal k M k ll BiR HADiSE Makallenin çok yakınlarına ka- edeceğiz. Ancak Habef 
·ıı ışlerse de hakim tepeleri za geçere a a eye barba tutuşmuştur. Bu Lo d 6 (Ô R) R t • d . k" f t . t' it 1 ordularının bir zaferi 
~ erind H k • d"kl · · f k t H n ra. . - oy erın ar m ışa e mış ır. a yan 
1 . e tutan ebeş uvvet- gır ı ennı, a a a- muharabede Habeş as- Ad' - Ab b t b'ld' · . ki f li tt b ı kesin sonuçlar doğura-erı -u-t k b'I b' t 1 't 1 ıs a a ay an ı ırıyor. uça arı aa ye e u unmu~-

~ e a ı ır aarru:ı. a ı a b l · .. t k b"J b• 7 bl 1 >'anlan b·· -k · t - t k eş erın mu e a ı ır kerleri hayranlıgw a deger Bugün imparatorun sarayında !ardır. 1 r." 
uyu zayıa a ugra ara l · TROL STOKLARI Pıtakalleden püskürtmüşlerdir. taarruzla talyanları şe- bir kahramanlık gös- garip bir hadise olmuştur.Siyah iMPARATORUN DIYEVI PE _ 

1~1yanlar MakaUede bir çok birden ve etrafından20 . . Kartal adını taşıyan Albay Parls, a (Ö.R) - Habeş TU~ENIYOR . 
lilu ve yaralı ile bir kaç maki· • w . termışlerdır. Yulyan kendisine imparator imparatoru P&tlt Jour- Londra, 6 (Ö.~). - Daıly 
llaJı tüf k b k 1 d kılometre uzaga çekıl- MAKALLEYI tarafından verilen bir mektubu nal'ın Adls - Ababa ayları Telgraph gazetesının Aden 

en ıra mış ar ır. AR b"ld' · it 1 ı 
ADıs _ASABA BU SA- meğe mecbur ettikleri- BIRAKMIYACAKL okuyunca gayri tabiiğ haller vasıtaslle Fransız mille- ay~arı Af 'k ırıdor: a{ad ar 

VAş iÇiN NE DiYOR ni bildiriyor. Bu taarruz . Londra, 6 ~ô:~) - Royte- göstermiş ve düşüp bayılmıştır. tine hltab etmiştir. Ne- ~k~u çe~eğ.~n ~a~:~~şlarıi~: 
Mak ll h k ••t k b.l t d nn ayları bıldırıyor: Habeş Saray hademeleri koşarak al- güs dlyevlnde diyor kh Mevcud stoklar ancak altı haf-

L a e savaşı a - ve mu e a ı aarruz a k ti · "t k b'I b' t b y 1 b .. ç kt b ı h ı . l\lll.d • • • •. • uvve erı mu e a ı ır aar- ay uyanın aşına teneke- O a~ or azır anan talık normal bır harekete ye-
......... a Adıs - Ababadan ıkı taraf de onemh za- ruz!a Makalleyi ltalyanlardan lerle su dökmek suretile ken- ıtalyan tecavüzü Habe- tecek kadardır: 

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

Tarım diyor ki: Altın kaçırıyorlardı 
'' Ekm_e_k_f-ia·-t-le-r-in_i_n_y_ü.....;.k-se-lmesini Dün Ege vapurunda çok önemli bir 

Bakanı 

buluyorum... ,, Para kaçakçılığı meydana çı karıldı 
----------------------------------------------------__;~ 

• 
Yersız ve 

F'ilyos - İrmak 
sebebsiz 

hattı Bayındırlık Baknı tarafından 
ayın on ikisinde 

(. Ankara, 6 (A.A) - Ekmek 

işletmeğe 
•atı · · Ilı arının son günlerde müte-
~·~diyen yükselmesi ve daha da 
ı 11 9eleceği hakkında bazı ga-
etelerd k - 1 .. . d' , e çı an yazı ar uzerıne 

r ıışuııcelerini sorduğumuz zi· 
-~at bakanı Muhlis Erkmen 
Jaıısıınıza şu beyanatta bulun

llı1ıştur: 
"E ııı . .kınek fiatlerinin yüksel-
tsıııı b . . b 

lıı se epsız ve yersız u-
Gr:or_uın. Memleketteki buğday 

unıı tah . 1 . . .. 'h . 
~ ının erımıze gore ı tı· 

):>~cı karşılıyacak derecededir. 
1Yas 

si b a~a az buğday gelme-
fiat ugday azlığından değil 
tld ın daha yükseleceği ümidile 
ııı e tutulmasından ve satılma-
asındandır 
Ziraat b . k loh an ası depolarından 

lıld ııkınluk ayrıldıktan, ve dağı· 
ı tan so "h' .k tard ra mu ım mı -

lar ~ Buğday vardır. Bun-
re ıh~yacı karşılamak üze
ş11 Pıyasaya arzolunacaktır. 

ııu da ·ı· d · k' 'ht' ı ave e eyım ı ı ı-

Tarım Bakauı Muhlis Eıkmm 
kar ile uğraşmak için ihtiyaç 
hasıl olursa haricden buğday 
dahi sokulacaktır. Herhalde 
ekmeğin daha fazla yükselme
sine meydan verilmiyecektir. 

açılacaktır 
IRMAK - FiL YOS HATTI 

Zonguldak, 6 (A.A) - 12 
son teşrin salı günü Irmak -
Filyos hattı bayındırlık bakanı 
Bay Ali Çetin Kaya tarafın
dan törenle işletmeğe açıla
caktır. Pazartesi akşamı An
karadan iki yüz elli kişilik iki 
tren kalkacaktır. llbayla birlikte 
bir heyet misafirleri Karayuk 
Zafranboluf istasyonunda karşı
layacaktır. Açılma hazırlıkla
nna hararetle devam ediliyor. 
Zonguldaklılar çok sevinçli
dirler. 

ZONGULDAK'T AKI 
TÖREN 

Zonguldak, 6 (A.A)- Sekiz 
son teşrin Türkiyede maden 
kömürü kaşifinin 107 nci yıl 
dönümüdür. Her yıl Halkevi 
tarafından Uzun Mehmed kö
mür bayramı olarak kutlulanan 
bu tarihsel günü bu yılda he· 
yecanla yaşatılması için hazır
lıklara baslanmıştır. 

Palamut simsarı Yuda Altın - Dolar ve Frank kaç1rırken 
Muhafaza memurları tarafından yakalandı 

Dün akşam limanımızdan 
Pireye hareket eden Ege vıı.
porunda mühim bir kaçakçılık 
hadisesi o!muş ve para ka
çırmak i~tiyen bir Musevi 
ailesi yakalanmıştır. 

Hadise hakkında aldığımız 
malümata göre palamut simsarı 
Yuda karısı üç kız ve bir er
kek oğlu ile birlikte Pireye 
gidiyordu. Bu ailenin mühim 
miktarda altın ve diğer Türk 
ve ecnebi paralarını hamil bu
lunduğu alakadarlara ihbar 
edilmişti. Gümrük muhafa:ı.a 
alay kumandanlığı kaçakçıları 
yakalamak için hususi tertibat 
almıştı. 

Yolcular salona gelmişler ve 
eşyalarile birlikte vapura git
mişl~rdi. Va:ı.iyeti uzaktan ta
rassud eden muhafaza teşki
latı tabur kumandanı bayH<san 
ve mıntaka baş memuru bay 
Tahsin ile diğer memurlar mo
torla vapura giderek bu zatın 
eşyalarını tekrar taharri eyle
mişlerdir. 

Yapılan araştırmalarda ma-
dam Yadanm mantosunun ko-

Ege Vaput u 
!undaki kürklerin altına altınları yalarile birlikte motora alına-
dikildiğini bir dikiş makinasının rak tahkikat için muhafaza ta-
içine altınların yerleştirildiğini bur .kumandanlığına getirilmiş-
görmüşler ve bütün eşyaları lerdır. 
baştanbaşa yoklamışlardır. Tahkikat gece ıı:e~ vakte 

N t . d ·k· ·· k Tü k kadar devam eylemıştır. Ka• e ıce e ı ı yuze ya ıo r .. . 
altını,iki üç bin lira kıymetinde çakçılar bugun lbtısas mahke• 
Dolar, Frank ve Türk evrakı mesine hususiğ tertibatla paıa 
nakdiyesi bularak bunları mu- kaçakçılığı yapmak cürmünden 
aadere etmisler, kaçakçılar eş- soçlu olarak verileceklerdir. 



YENi ASIR 
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Almanya notları: 
•••••••••••••••••••••••••••• 

an yada ....... 
ah udi ve Katolik 
aleyhtarlığının 

• •• •• 
ıç yuzu 

Almanyada parti teşkilib 
parti prensiplerinin bekçisidir. 
Dünkü yazımızda iyzab eyle
diğimiz şekilde bu sivil ordu 
memleket işleri üzerinde mü
talea serdine, münakaşalar yap
ınağa mezun değildir. Onun 
vazifesi şefin emrini yerine 
getirmek parti programmın tat
bikatını teshil eylemek, aykm 
hareketlere karp yumruğunu 
göstermektir. Bu ödevleri bili 
kaydüşart her partili yerine ge
tirmeğe mecburdur. Aksi hare
kette bulnanlar fırkanın hususi 
mahkemeleri huzuruna çıka
rılarak muhakeme edilir. Fırka 
nüfuzunu hususiğ maksadlarla 
suiistimal eyliyenler, Museviler
den alış veriş edenler, derhal 
fırkadan kovulur. resmiğ üni
formayi labis bulunan partili 
bir . skandar çıkarır ise yine 
parti dahilinde cezaya çarptı
rılır. Skandalın mevzuu bir cü
rüm teşkil ederse fırka diva
nından gördüğü cezadan başka 
aynca adliyece takibata ma
ruz kalır. Hulisa, partiye 
mensubiyet hususiğ ve umu
miğ haytdaa aynca dik
katlı bulunIDağı icap ettirir. 
Bu kadar sıkı bir cmiplin belki 
istibdad sayılabilir. Eakin bu 
sıkı disiplin ve hürriyetsizlik 
Alman ulusuna ağır gelme· 
mektedir. Onlann yaradılışı, 
otoriteye fazle fazla itaata çok 
müsaittir. Vaktile Kaysere bili 

· kaydü şart itaat eyliyenler bu 
gün Her Hitler' e hem de mü
him bir sempati ile kanşık 
olarak bO)'UD eğmektedirler. 
Parti teşkilatını gezerken, parti 
idarecıle!"İ ile konuşurken parti 
prensiblerinin almanya aleyhin· 
de bir silah olarak kullanılan 
kısımlarına da temas ettim. 

Kanaatları genel harbı kay
beden Almanyanın yüklendiği 
ağır yükleri omuzundan atabil
mesi, kıskıvrak bağlandığı ip· 
leri çözebilmesi için iç siyasa
da böyle otoriter bir idare ve 
bir ulus birlik ve bütünlüğüne 
muhtaç bulunduğu merkezin
dedir. 

Onlar bugünkü durumlarını 
bir inkılap devri saymakta, 
kurtulus savaşı yapdıklarını 

ilori sürerek ulus birliğinin lü
zumuna samimiyetle kani bu-

lunmaktadırlar. Bu kanaatların
da samimi oldukları kadar hak
sızda sayılamazJyr. 

Hürriyet, serbesti yoğluğunu 
bu suretle mazur ve haklı gös
teren zata dedim ki; 

inkılap yapan ulusların bir
lik ve bütünlük göstermeleri 
zaruridir. Ulusun yüksek men
faatleri mevzuubahsolunca ber-

kesin susması gayet zaruridir. 
Fakat böyle mühim meselelerin 
üzerinde durulduğu bir günde 

yahudilere ve katuliklere hü
cum etmenin ve Almanya alev
hinde cereyan uyandırmanın 
manası nedirl 

Ben bu suali sormakta haklı 
idim. Çünki ekonomi bakımın
dan derin bir sıkınb içinde 
bulunan Alm:ınya Yahudi aleyh
tarlığı yüzünden de dış pıya
salarda hususi tazyıklara maruz 
bulunmaktadır. 

Altmış altı milyon nüfusta 
beş yüz bin Musevi davası hem 
de lisanı, adı yaşayişi itibarile 
·Almanlaşmış mfüJevilerin duru
mu ikincı ve üçüncü saflardaki 
işlerden sayılabilirdi. 

Muhatabım beni iyice dinle· 
dikten sonra g "ilümsedi ve de
di ki: 

ŞE 

Çok önemli bir anket açıldı 
.......................................................................... ~ 

Orta okulların imtihan talimatnanıe
sinde esaslı değişiklikler yapılacak 

Kültür bakanlığı orta okul
lar imtihanı talimatnamesinde 
ba11 esaslı değişiklikler yap
mağa karar vermiştir. 

Haber aldığımıza göre Anka· 
rada teşkil edilen hususi bir 
komisyon imtihan işlerini daha 
rasyonel bir şekilde gö1den 
geçirerek elde edeceği netice
ye göre talimatnamede tadilat 
yapılmaSJnı istiyecektir. Ayrıca 
kültür bakanlığı orta okul öğ
retmenleri arasında çok önem
li bir anket açmıştır. An-
ket soruları şehrimiz Kül 
tür direktörlüğüne de gel
miştir. 

Bütün orta okul öğretmen
lerinin dokuz ikinci teşrin ak
şamına kadar cevap vermeğe 
mecbur tutulduklan sorular 
şunlardır: 

1 - Orta okul proğramını, 

Lise öğrenimi bakımından nasıl 
buluyorsunuz ? Programda de
ğişiklik yapılmasına lüzum var 
mıdır ? 

1 

•••• 
Bu soruya verilecek ce-

vapta programın kucakladığı 
maddelt"rin fazlalık veya ek
sikliği, bunların sınıflara dağı· 
tılış?, her derse ve laburatuvar 

K.üllür Bakanı Saffet Arıkun 
çalışmalarına ayrılan saatlerin 
sayısı hakkn~daki düşünceler 
de sayılacaktır. 

2 - L:se öğreniminin yük
sek tahsile istendiği kadar kuv
vetli bir temel olması, liseleri-

1 bayım z 

mizin değer ve seviyece ileri 
memleketlerin orta tahsil ku
rumlart ile boy ölçüşecek bir 
seviyeye yükselebilmesi ıçın 

başlıca ne gibi tedbirlere baş
vurulmalıdır. 

3 - Liselerin teşkilat ve 
proğramlarında değişiklik ya
pılması lazım mıdır. 

Lise mezunlannın yüksek 
tahsil bakımından yükselişi, 
proğramlarının yüklülüğu, der/3 
saatlan, ders maddelerinin 
tahsil yıllarına dağılışı, laboraft 
tuvar çahşmalanna verilen 
önem, talebenin kendi kendi
lerine çalışmalarına bırakılan 
imkan hakkındaki düşünce ve 
kanaatlar ayrı ayrı yazılacaktır. 

4 - Lise kitaplarında ba
sılmış, dil ve pedagojik bakı
mından gördüğünüz eksikler 
nelerdir. 

Bu ankete her öğretmen 

kendi düşüncelerini serbestçe 
yazmak suretıle cevap vere
cektir. 

ilbay köylerde g n zel bir refah duru
munun belirmeğe başladığını gördü 

Ödemiş ve havalisinde teftiş 
seyahatinden dönen ilbay Fazli 
Güleç dün kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize teftiş 
seyahatı sonuçları hakkında 
şu izahab vermiştir: 

- Ödemiş, Tire, Bayındır 
kazalarını gördüm. Verilen di
rektif dahilinde köylülerin köy 
hizmetleri ile muntazaman meş
gul olduklarını anladım. 

Bu sene o havali köylerinin 
iktisadi vaziyetlerinin de iyi ol
duğunu ve köylerde güzel bir 
refah durumu hüküm sürdüğü
nü sevinçle müşahede ettim. 

Bazı köylerimizde içecek 
su ve bazılarında arazi dar
lığından şikayetler dinledim. 
Bunların da istekleri yerine ge-

Lakin hakiki vaziyet hiç le 
böyle dt!ğildir. Bir defa şunu 
söylemeğe mecburum ki Al
manyada museviler, Alman ulu-

sunun moralini bozan bir un
surdur. Mahzur yalmz bundan 
ibaret olsaydı belki mücadele-

yi söylediğiniz gibi daha son
ralara bırakmak mümkündü. 
Mesele biç te dışardan görün
düğü gibi değildir. Parti bir 
defa nasyonalizmi memleket-

te hakim kılmak her şey mil
lileştinnek, enternasyonal ce
reyanları kökünden yok et
mek düşüncesile ortaya atıl
mış ve ulusun inanını kazan
mıştır. 

Parti vadettiklerini yapmak 
için birçok vasıtalardan istifade 
etmeğe mecburdu ki bu vası
talar Musevilerin elinde bulu-
nuyordu. Gazeteler, tiyatrolar, 
bankalar, kültür müesseseleri 
Musevi sermayedarlarının avucu 
içinde idi. Bilirsiniz ki Muse
vilik alemi milli cereyanlardan 
hoşlanmaz. Onlar dalına en ter- . 
nasyonal cereyanların tesiri 

tiriln;ek için icap eden çarele
re baş vurulmuştur. 

Hazine ve evkafa 
alt arazi 

Köylere yakın hazinenin ve 
evkafın malı olan topraklar 
üzerinde tetkikat yapılmalda
dır. Bunların borçlandırma su· 

· retile köylülere verilmesi çare
leri bulunacaktır. 

Su işleri 
Su işlerine bakmak ve 

yapılması gereken tedbirleri 
tetkik etmek ıçın bilhassa 
Ödemişe mühendis gönderil
miştir. 

Hastalıklardan şikayet eden 
köyler olmamıştır. Bazı yerler
de hükiim süren ve mevsim 
hastalıklarından başka bir şey 

Biz arsıulusal düşünceleri 

yaymak istiyen bir kuvveti na• 
sıl olur da milliyetçilik uğrun

da kullanabilirdik. Buna imkan 
tasavvur edilebilir mi?. Bina
enaleyh evvela enternasyonal 
cereyanların aleti olan kuv-

vetleri dağıtmıya, yıkmı
ya mecburduk. Ancak bu 
şekilde milli cereyanlara kuv
vet verecek vasıtalan elde 
edecektik. Partinin başlı

ca vaz'ı olan milliy~tcilik en
gelleri temizlemeden inkişaf 
edemezdi. işte bu temizlik 
mücadelesinde önümüze çıkan· 
lar arasında Museviler de 
vardı. Milliyetçilik, ne pahası
na olur ise olsun bu enternas
yonal fikirlere bağlı unsuru da 
ulus varfığından u1usun İnilli 
işlerinden uzaklaşhrmağa borç
lu idi. Başka tyrlü prensipleri
mizi hakim kılamazdık. 

Ulus işlerine dayanan muse
vi sermayedarlarının elinde bu
lunan müesseseler bugün milti
Jeştirilmiştir. Ve prensiplerin 
tahakkuku vazifesini Üzerlerine 

ı 
olmadığı anlaşılan rahatsızlık
lara karşı da beraberimde bu
lunan sıhhat müdurü lazımge
len tedbirleri yapıııı.,tır. 

ASAYİŞ 
Asayiş bu mıntakalarda Cum

huriyet devrile başladığından 

köylü bu nimeti rejime medyun 
olduğunu çok güzel takdir et
mekte ve bugünkü idareye kar
şı sağlam rabıtalarla bağlı oldu
ğunu her halile ihsas etmekte· 
dır. Birçok yerlerde köylerin de
ğişen simaları ve noksanlarını 
ikmal etmeğe çalışan köylwe
rin hali çok ümid vericidir. 
Köy muhtarlarını tophyarak 
yaptığım görüşmelerde aldığım 
neticelerden de çok memnu-
num. 

ne istiyorsunuz dedim. 
- Onlardan hiç bir şey is-

istemiyoruz. partimiz din işleri 
vicdan hurriyeti ile mücadele 
etmiyor. Mücadelemiz katolik 
papaslart iledir. siyaset yapan, 
gençlik arasına sokularak din 
propagandası yapan papazları 

başı boş bırakamazdık.Bilhassa 
bu papaslann başı ecnebi bir 
devlet toprağında bu!unursa .. 
Dileyen protestan, dileyen ka
tolik kilisesine gidebilir. Buna 
karışamayız. Vicdan hürriyeti 
tamnz. Lakin ipin ucu ecnebi 
memlekette bulunan din teşki-
latının papasların siyasi işlere 
karışmasına, gençlik arasına 
girmesine asla müsaade ede
meyiz Buna hiz değil hiç bir 
devlet müsaade edemez. Mü
cadelemiz Katolikliğe değil 

Katolik papasların vaziyetile
dir. Kilise içindeki işleri ile 
uğraşbkça onlara da bir diye
ceğimiz yoktur. 

'E-'.ıakl~ ocak.oğ1u.. 

•••••••• 
Askerlik dersleri 

Tür~ vatandaşı olan gayri 
müslim talebeye askerlik ders
lerinin gösterilmesi kültür ba-

• v il .. 

. , ı Teşrınısanı ~~ 
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Ekmek işi -·-Belediyenin un fab
rikası işi eti lecek 
Belediyenin ziraat umum 

müdürlüğü ile bir anlaşma yapa
rak ziraat bankasından alına
cak buğdayların belediye un 
fabrikasında üğüdülerek piya
saya un halinde çıkarılacağım 

yazmıştık. 

Belediye encümeni yannki 
toplantısmda bu hususta kara
rını alacak ve ziraat bankasın
dan buğd:,· alınmasına başlan
ması için ziraat banka umum 
mjidürlüğüne müracaat edile
çektir. Sehrimizde mevcut fırın 
cılardan aitmiş üçü belediye
den un satın almağı kabul et
miştir. Belediye un fabrikasına 
ehliyetli bir müdür tayin edi
lerek fabrikanın muntazaman 
işlemesi hususu temin edilecek
tir. 

Belediyenin fabrikasında çı
karacağı unu şimdiki un fiya
bndan daha aşağı bir fiyata 
mal edeceği de kuvvetle ümid 
edilmektedir. 

Tütün piyasası 
Be' buçuk milyon kllo 

tutun satıldı 
Tütün piyasasının açıldığı 

günden bugüne kadar Ege 
mıntakasında 5,5 milyon kilo 
tütün satıldığı anla,ılmışbr. 

Kumpanyalar ve inhisarlar ida
resi mıntakanın hertarahnda 
mübayeata devam etmekte
dirler. -·-

Kutuluk 
Kereste iht;jyacı 

Kutuluk kereste ihtiyacını 

karşılamak için piyasadaki in
şaat kerestelerinin fiatleri ten
zil edilmek suretile kutu imal 
edilmesine başlandığını yazmış
tık. 

Vilayet ve Türkofisce yapı
lan teşebbüslere rağmen elin· 
deki keresteleri tayin edilen 
fiyattan daha yüksek fiatla 
satan bir tüccann mahkemeye 
verilmesi kararlaştınlmışbr. 

Üzüm kurumunun Romanya
dan getirteceği keresteler, son 
günlerde Karadenizde devam 
eden şiddetli fırtınalar yüzün
den yola çıkarılamamıştır. Bu
nunla beraber lzmirde ayın 
onuna kadar ihtiyacı karşılaya-

' cak kadar kereste olduğu tes
pit edilmiştir. 

• 4.-C) .... ·= 
Polis intihap heyeti 

Polis intihap heyeti dün em
niyet ~-- ektörlüğünde toplan
mış ve münhal polis memurluk
larına alınacak memurları seç-

Her gu .. n ············ •••••••••••• 
' ......... Bı"r atalar sözü ' ......... ~ 

rrLZJ07.zzzzzzzzzT.LZl, • 

Eyilik . etmedim lu 
fenalık bulayım! 

Bu darbı meselill aslı Junk(ı.~1 
Biz '"besle Kargayı, çıkaısm gözüniif .. 

Deriz ve bizimki dalla doifntdll': 

Çiinkii gö,dtik~ri eviliğe mukabt· - . tı 
ftnalık yapanlar, ancpk karga fill 
olanlmdır. 

insan olan q•iliği unutmaz ve 
ona a11rak misli ik. eyilikle rt.VOP 
vermejfe çalışır. __ •

1 
·· Besle kargayı. oysun gozllnu- ·• 

Atalar sözü bize, evilik J"apacaifıtT'1z 
insan/an seçmek l/Jzımgddiğini i}ıiaf 
eder. FitJı,ıkılta lıer kes eyiliife ıoftk 
değildır.Kayserin lıakkını karsrte ~~rk 
melidir. Eyi/iği de ancak 0110 fa)I 

olanlar IJÖrmdidir. . 
Fakat eyi/iğe lciJ'tk olanlar _ıurn; 

ferdir? Bww prşi11eız a11/ıyabılfTI" 
cok güçtür. Oıuw içill biz, elimiZdtll 
ğcldiği kadar ryilik rlmtjfe (OfışttlZ· 

Evilik d, denize at 
Balık bilmezse lıôlık bilir 

~ k n}lsf/1. 
Evet, karşılıgı ne çı aısa ,. k 

e:yüik etme11in doyulmaz bir zev 
1
' 

doyulmaz bir tadı vardır ... 
Mazlurtl 

Bornovada 
Tren bir otobüse 

Çarptı . 
Dün sabah saat sekizi yirll1' p• 

beş geçe Bornova istasyon°.1e 
da trenin otobüse çarpoıatl . 
feci bir kazanın vukuuoa '

11 

mak kalmıştır. . 
Çok şükür ki bu bacliS: 

Yalnız otobüsün ön kapısı " 
tiıe· pençereleri kırılmasile ne 

lenmiştir. 
Yolcularını büyük bir bel:: 

can ve telaşa düşüren bu • 
dise etrafında mahallinde yıı~ 
bğımız araştırmayı yazıyoruı; 

Her sabah olduğu gibi ~ 
sabah da saat sekizi Y far 
geçe 20 yolcuyu alan !JO ,ıı 
Tayfurun idaresinde buluD a 
333 numaralı otobüs Buro0

" 

istasyonunda tren geçid . ~ 
hallinden geçerken 1zaıırd e 
sekizi beş geçe kalkan f e 
Bornova istasyonuna 8,25 geÇ 

•• varan 55 numaralı katarın 1110ı. 
kinası otobüse çarpmış 91e 1 ~ 

ld - b"I ·yere cular ne o ugu ı emı ~ıı 

b ~ v t b- ·n ar agırmaga ve o o usu I . 
kapıSJndan kaçı,mağa b•Ş 11 

mışlardır. sur· 
Vak'a üzerine derhal efi1' 

nava kamunbayı bay Ş b•1 
Erol jandarma kamunban• ... dise 
Zekai istasyona i[elerek b8 ş· 
etrafında tahkikata başlallliet 
lardır. Diğer taraftan De~n· 
demiryoJları 7 inci işletme ··fet· 
fettişliği umurucerriye ıı>~fet· 
tişi bay Hasan, tamirat ıı>··fet· 
tişi bay Şadi, hareket ınu ya 
tişi bay Şevket de Burn3

\1
3
et· 

giderek tahkikata iş~rik ol<' 
mişlerdir. Nüfusça zayıa~.Yjoİfl 
tur. Yalnız yolculardan 11 e· 
eli cam kınklarile bafifce ı 
delenmişfr. 

Şehir ıneclisi ,t 
b 

.. sa 
Şehir meclisi ugun taf• 

16.30 da Avukat bay Mus ııa· 
M.. · · b k 1 v da toP unırın aş an ıgın 
nacaktır.~ 

lzmirde görülmeıııiş bir 
Muvaffakiyet kazanan 

KASTA DiVA 
Baş rolde : Allln sesll 

MARTHA EGGERTH 

ELHAMRAI. 
MİLLI KÜTÜPHANE 

SiNEMASI 
Bugün saat 3 seansında Almanca - 5 seansında itaJyaııcl 

7 seansında Almanca - 9.1 S seansında ltalyanca. bit' 
DiKKAT : Her iki filmde Martha Eggerth'ten başka 

tün artistler başkadır. 
____ __,,A~n=ı,__=.;biletle iki filmde görülebilir. 



,... ____________________ . ______ , 
KADIN iSTERSE i 

• 

Yazan. ; Fl.el::>:la ~:l.1g:l:n. J 
Edebi Roman Sayı: 1s 

n~·;~~i~·;~biatlı adamı beğe~i·;·~;·~m 
Onun kadın düşmanlığı ile 
Uğra~mak hoşuma g diyor 

d Suna merakım gideremiyor
t u: Uzatılan gazetede işaret 
dılen yeri okudu: 
- "Acıklı bir kaza: Kahra

lııaıı uçmanlarımızdan ve tay-
Yare k" . k 1 •. • t l . ma ınıst o u u ogre men-
btrınden bay Özgür bugün sa-
ah altıda( .... )üstüııde uçarken, 

YaııJış bir manevra neticesi ola
~ak düşmüş, sol kolunu kırmış
d~İ· Değerli pi!otumuza sağlık 
Ilı 1Ye_rek geçmiş olsun deriz. 

ay Özgür her nedense hasta
nede kalmak istememiş kendi ' . tıne g"t·· "I .. t·· o uru muş ur.,, 
l' Suna hayretle gözlerini çe
ırdi: 

la - Yazık dedi. Fakat bu te
Şını anlamıyorum. 
- Anlamadın mı? 

Uk- Hayır ... Bu çeşid kazalar 
iil d:fa görülmüş bir şey de
t. kı. Yoksa bu kadar bilgili 
oır ·ı h• Pı otun uçuşta bir yanlış-
lı. 'i.a kurban olması seni' kor-
ııtt11 mu? 

td- Ne münasebet! Yalnız bu 
s~a bir şey söylemiyor mu? 

h - Özgür ... Dur, dur, şimdi 
k •lırladım. Hani garip tabiatlı 
~dın düşmanı öğretmen dedi-

ıı. bu mu? 

- Ta kendisı ... 
ç~ - Peki kolunu kırmıt·· Al
tı~llmış ve evine götürülmüş. 
b' et annesi veya her hangi 
b~r bakıcısı olacak ki yabancı 
il' mahalde kalmak istememiş. 

ıı_.- Hayır Özgür yalnız tek 

11 •na oturur, evinde erkek bir 
~ak Yemeğini, her işini görür 
h stanede kadın doktorlar, 

111'1tabakıcılar var diye kalma-
ıştır. Fakat şimdi ne yapa

~k? .. 
d - Ne yaparsa yapsın, ma• 
.. ~ın ki kendisi böyle iste
"'1itir 

S -.. Sen de ne katı yüreklisin 
llna? 

le~ Vay, vay ... Yüreğin böyle b: ere pek mi yufka?. Yoksa 

111 
adaın sana esk ı bir öğret

ll enden başka bir şey mi? 
'i.:ş Yere bu kadar heyecan 

sterın . b·ı · . ezsın, ı ırım .. 
ııu.:- Evet onu seviyorum .. Bu
ılı gazetede okuyunca anla
k0~· Suna Özgür ölecek diye 
lllak 11Yorum. Onun yanına koş· 
'n ' onu yalnız bırakmamak, 
kaı oluncaya kadar baş ucunda 

llıak İstiyorum .. 
aıı....._ Sen mi? Çıldırdın mı? Ya 

ilen? O ne der? 
dı;'dAnneme söyledim, hocam
hl edim. Ne olursa olsun 

nız · ke· gıtmeme, orada bir er-
'i.e h 

t12 astabakıcılık etmeme 
iki~·değil. Sen aklıma geldin, 
•aaı~z birlikte olursak.. Bir 
Otad varmaz mai uçağımla 

S ayız .. 

:ıı~ kaşlarını kaldırdı: 
bırak Kolay iş değil.. Her şeyi 
li

181
' Ya kadın düşmanlığı? 

içitı ~Deden kadın görmemek 
nasıl açan bu garip adama biz 

A Yaklaşırız? 
Yten cebinden bir tel yazısı 

daha çıkardı, bak dedi. Okudu: 
Bay Aytene .. 
Düştüm, koium kırıldı. Bek

liyorum, imza .. Özgür ... 
Suna hayretle: 
- Bay Aytene ... Bu da ne? 

Yoksa komedi mi oynıyorsun? 
Belki bir komedi .. Amma 

sonu acın olmazsa ... 
Ben anlamıyorum .. Senin 

genç bir kız olduğunu bile ta
nımıyan bir adamı nasıl sevi· 
yorsun? 

- Kısa bir hikaye .. Biliyor· 
sun ki biz zaten aramızda and
etmiştik., Öyle seçilen bir mata 
gibi her hangi bir erkeğin önü
müze çıkıp ta bizi aramasını 
istemiyorduk. Daha doğrusu 
kendi beğendiğimi7. uyuşabile
ceğimiz erkeğe biz el uzata
caktık .. 

Evet bizi sevmese bile 
ona kendimizi sevdirecek yol· 
lan bulacak ve onunla evlene
cektik değil mi? Genç kızlık, 

çocukluk hayalleri bunlar!. 
- Neden çocukluk hayali 

olsun... Bilakis en çok bizim 
azmimizi gösteren bir yemin ... 
O vakıt sen doktorluğa çalışı· 

yor, Şenii gazeteci, ben de pi· 
!ot imtihanı veriyordum .. Benim 
bu uçmanlık hewesimle ne ka
dar eğlenirdiniz sizi 

Suna eski anımlara dalarak: 
- Ne güzel geçirdikti o gün

leri Ayten .. 
- Değil mi? Tekrar o gün

lere geri dönmek kabil olsa .• 
- Yok ben geri dönmesini 

istemem, hayatımı kurdum ycı

niden başlamak zor ... 
- Ne ise ben gene andı· 

mıza geleyim, içimizde en önce 
sözünü tutan Şenii oldu.O Erolu 
buldu. Basım evi büluşmalarına 

yardım etti. Onu sevdi ve sev
diğini söyledi. Çok yorulmadan 
maksadına eıdi. Sana gelince 
görüyorum ki sen bu andı 
unutmuş gibisin, belki hatırla
mak fena olmadı ... 

Ben ise usulen arıyanları hep 
reddettim ve annem üzülüyor. 
Yirmi beşinden sonra artık geç 
kalmış kız olursun Ayten, di
yor. Halbuki ben seviyorum, 
bir senedir kadından kaçan bu 
garip tabiatlı adamı beğeniyo
rum. Onun kadın düşmanlığı ile 
uğraşmak hoşuma gidiyor .. 

- Sonu. var -

Kamutay 
Parti grubunda 
Ankara 5 (A.A) - C. H. P. 

Kamatay grubu heyeti başkan
lığından: 

C. H. P. Kamutay grubu bu
gün Hasan Sakanın başkanlı
ğında toplandı Milli idareler 
ve ilk tedrisat, milli amlak me
murları kanunu ve toprak ka· 
nunu komisyonları gibi parti
nin özel komisyonları üyeleri 
ile kamutay encümenleri müte
hassıs üyelerinin seçımi etra
fında görüşülerek tesbit edil
miştir. 

;m 

Al'EŞ YAMURU . 

8 
SEMA CEHENNEMi 

ll senenin en büyuk hava muharebesi filml 

iNSAN KAÇAKCILARI 
FOKS JURNAL ve KOMİK MİKİ 
Hepsi de lzmlrde ilk defa olarak bugün 

~.A..:ı:.... f4 % Sinemasında 

·--

Zor ama tedbirleri için 
Hükumet Kamutaydan yetke istiyor 

- ~~----..... --~ __ ,_;;., ______ ....:~--

Suikast 
Haberini ilk veren 
Halep polisi ,rıidir 

l'fanbu 1, 6 (Özel) - Ha:ep
teki Elvakit ğazetesi Atatürke 
karşı tertip edilen komplo te· 
şebbüsünün ilk olarak Halep 
emniyet direktörü tarafından 

Türkiyeye haber verildiğini ya· 

Dış akan Dün akş".'m toplanan icra Vekilleri heyetinde 
Berg;teler hal{kında uzun izahat verdi 

Ankara, 6 ( Telefonla ) -
Italya - Habeş harbını önle
mek için Cenevrede Uluslar 
Sosyetesince ltalyaya karşı 
alınması kararlaştırılan zorlama 
tedbirlerinin ayın 18 inde mer
iyete girmesi sureti kat'iyede 
takarrür eylemiştir. Zorlama 
tedbirlerinde Türkiyede üze
rine donen ödevi yapacaktır. 
Bu hususta dış balı.aulığınca 

hazırlanan kanun layiba 'arı 
icra vekiller' heyetine veril
miştir.Bu akşam toplanan lcıa 
vekilleri heyeti bu kanun layi
halarını geç vakte kadar mü
zakere etmiş ve Dış bakanı B. 
Tevfik Rüştü Arasın verı\iği 

izahatı dinlemiştir. Hüku-
met bu kanun layıhası 

ile hadiselerin cereyan ve 

inkişafına göre hareket etmek 
üzere kamutaydan salahiyet 

istemektedir. Malum olduğu 

üzere teşrii ve icrai bütün sa

lahiyetler teşkilatı esasiyemize 
göre kamutayda bulunduğun

dan hükumet uluslar sosyetesi 
mukarreratının tatbikine aid 

salahiyeti kamutaydan istemek 
ve almak mecburiyetindedir.La

yiha yarın( bugün) ka ııutaya ve
rilecek hariciye encümeni der

hal toplanarak bu mesele üze
rinde konuşacaktır. Kamutayın 

Cuma günkü celsesinde layi
hanın müzakere ve intacı çok 
muhtemeldir. Kamutayın layiha 
etrafında müstaceliyet karaı ve· 
rerek der hal müzakere eyleme
si Başbakan ismet lnönünün 
veya dış bakanı bay T. Rüştü 
Arasın bu münasebetle kamu
taya izahat vermesi bekleniyor. 

Layıhanın e•babı mucibesin
de ltalya ile Türkiye arasında 
ki dostluk tebarüz ettirilmekte 
Ancak uluslar sosyetesince 
verilen kararların herkes tara· 
fından tatbiki sırasında Türki· 
yenin üzerine düşen ödevi yeri
ne ğetırmek mecbburiyeti izah 
olunmaktadır. 

zıyor. 

Endüstri 
Blrliölnln dilet- lc.;·I 

lstanbul, 6 (Özel) - Ea
düstri birliği iş kanunu hak
kındaki di:eiderini Kamulaya 
bildirdi. Birlik sekiz saat iti 
az bulmkata, Cumartesi gia· 
)eri için beş saatlik işin kab.
lünü istilzam etmektedir. 

Maksad 
Mussoliniyi çiğnemekmiş 

gin anlaşma teklifi 
-----------------------

Gori 

Istanbul, 6 ( Telefonla ) -
Nasyonal Belj gazetesi bir 
makalesinde ltalyaya karşı 
zecri tedbirlerin tatbikinde 
lngiltereden fazla Sovyetlerin 
ısrar ve bundan maksadları 
Mussoliniyi çiğnemek olduğuau 
yazıyor. 

Habeşler 

Almanya F ransadan ne istiyebilir? Taarruza geçtller 
lstanbul, 6 (Özel)- Roytere 

resmiğ kaynaktan bildirildipe 
göre taarruza geçen Habeş 
kuvvetleri ltalyanları Makalle 
önlerinden püskürtmeğe deTMD 
etmişlerdir. 

Silahsızlanmak mı? Sömürgeler mi? 
-

Fransanın otuz beş hin ton1uk iki zırhlı daha yapacak 
Mısır ve 
Avusturya 

Mussolini yumuşamıştır 
Libiyadan daha bir tümen asker çek

meye de razı olduğunu bildirecekmiş 
Paris 6 (Ç.R) - Pöti Parizyen lngiltereyle ltalya arasında uz 

laşma müzakerelerinin müsbet şekilde inkişaf ettiğini, Romada 
durumun güven verici görüldüğünü yazıyor. 

Roma, 6 (Ö.R) - Siyasal çevrenler Mısırın İtalya hakkında 
gayrı dostane telakki ettikleri hattı hareketinden dolayı 
hayrettedir. Italya Kahiredeki mümessilini \:ıu hususta bulunınağa 
memur etmemiş ıse de mümessil bizzat bu teşebbüste 
bulunmuştur. 

Istaubul 6 (TeJ.•fon) - Paristen gelen bir hebere göre bay 
Mussolini, bay Lava! tarafından yapılan teşebbüsler neticesi 
olarak Akdenizdeki durumun normal dönmesi için Libiyadan 
daha bir tümen asker çekmeğe esas itibarıyla karar vermiştir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Royter ajansı Roma ln~iliz b~yü_k el~isi 
Sir Eric Durumundun Mussolini ile görüşmelerınden hıçbır netıce 
elde edemediğini bildiriyor. 

dünya kurumuna, barış 

,, kurumuna Almanya, her
kesle beraber, bizimle iş 

birliği yapmak ister mi, 
istemez mi ? 

Paris 6 ( A. A ) - Es
ki deniz bakanı B. Char-

Viyana, 6 (Ô.R) - Gazete· 
!erin bildirdiklerine göre Mı· 
sır hükumeti Avusturya ile 
diplomasi ilgileri kurmal( iste-
miş ve eski Roma elçisi Bay 
Ahmed Kadrinin Viyana elçi
liğine tayini için Avuıtur1a 
hükumetinin muvafıkatıni almış
tır. B. Ahmed Kadri yakında 
Viyanaya varacaktır. 

Herriot 

Senenin en büyük muvaffakiyetinı kazanan büyük film 

~ .A.. -V-Fl "CJ:ıvı: 
Bugün son defa olarak lzmir halkına gösterilecektir 

YARIN 8 ikinci teşrin cuma gününden itibaren 
Anny Ondra iıe dünya boks şampiyonu Maks 

Schmeling'in bUyUk filmleri 

< JQCK UT 
Bu iki şöhretli karı kocanın hayatların a temas eden _ 

filmde yüzlerce güzel revü kızının biiyiik numaraları - J 5 
boksör kızın enteresan maçları. 

Ayrıca : Foks ( Türkçe sözlü dünya haberleri ) 
Miki ( karikatör komik) 1 
Cuma günü : Kişeye hüviyet varakalarını gös~er~ce~ o.a.n 

t<porcular 15 • 20 - 25 kuruşluk biletlerle bu fılmı gorebı· 
leceklerdir. 
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Uzu a tol zıyare ç rrıan osu un 
ından çıkard ğı b·r ·o,. ay 

•• •• Şöva yen·n onune oydu 
- Benim bayım yok. Uşak 

üa bay da benim! 
Bu söz biraz ağır geldi. 

Çünkü berkesin -kraldan başka
bir bayı vardı. Hatta kral bile 
papayı büyüğü olmak üzere 
telakki ediyordu. 

Sinyor geniş yakalığındaki 
tenteneyi bozmamak için ses
sizliği bozmadı, yalnız: 

- Sakın Mösyö Lö Şövalye 
dö Pardayan siz olmıyasmız? 

Dedi. 
- Evet ben'im! 
Diyince Kont şapkasını çı

kardı ve saygiyle eğildi. 

Pardayan eski mantosunu 
omuzlarına atıp Kon'ta odada 

bulunan tek bir koltuğu gös- ı 
terdi. 

Kont Sen Megren de solgun 
Menekşe renkli mantosunu bu- f 
ruşturmamak için son derece ı 
dikkat ederek oturdu: 

- Şövlye! Monsenyor Dok 
dö Giz sizi çok beğendi ve 
takdirlerini bildirmek üzere 
beni gönderdi. 

Dedi. Pardayan soğukkanlı
lıkla cevap verdi. 

- Ben de kendilerine aynı 
hisle teşekkür ederim. 

- Dünkü vak'a sizi herkese 
çok eyi tanıttı. 

- Hangi vak'a? Hal Tahta 
köprü patırtısı! 

- Sarayda hep bundan 
bahsediliyor. Kral uyanınca 

vak'a yerinde bulunan şairi Jan 
Dor'a her şeyi anlattı. 

- Pekal~! bu şiir acaba ne 
tledi? 

- iki cani kadını kurtardı
ğınız için Bastil zindanına gir
meğe hak kazandığını71 söyledi. 
Kılıncınızı ustaca kullandığınızı 
ve yıkık haneyi nasıl çöktür
müş olduğunuzu anlattı. 

- Y o!... O eskimiş evin yı
k almasında benim bir tesirim 
yok ... 

- Diyebilirim ki Dok dö 

Giz sizi taltif etmek istiyor. 
Şu küçük elması onaylamanızı 
rica ediyor. Eğer bunu redde
derseniz bu büyük zata haka
ret etmiş olursunuz ... 

Pardayan daima aynı soğuk-
kanlılığile: 

Hayır reddetmiyorum. 
Dedi. Kontun uzattnğı güzel 

yüzüğü, göz ucile elması süze-
rek parmağına taktı. Sen Meg
ren tekrar söze başladı: 

- Hakkımda gösterdiğiniz 
misafirseverliğinize ne kadar 
memnun olduğumu görüyorsu
nuz. Fakat şunu da size söy· 
Iemek isterim ki Hanri dö Giz 
konağındaki adamları değiştir· 
mek istiyor. Siz de bu konağa 
gelmek ister misiniz? 

- Ben yalnız bir konağa 
girmek isterim. 

- Hangi konağa? 
- Kendi konağıma. 
Bu söz.eri söyliyen Pardayan 

neş' e içinde gevezelik ediyor 
hem de Sen Megren'in reve- ı 
ransanı taklid ediyordu. • 

- Peki Dok dö Gize götü
receğim cevabınız bundan iba
ret midir? 

..:: Monsenyor, hakkımdaki 
lutuflarına teşekkür ederim. 
lcap eden cevabı bizzat ken
dilerine söyliyeceğimi bildiriniz. 

Sen Megren kendi kendine: 1 
- Bu da eyi! Artık bu 

adamı da yanımıza aldık. Ha- , 
kikatan taşıdığı kılıncın göre
ceği yararlık pek büyüktür. 
Göreceği hizmete karşılık ücret 

şimdi çekiniyor. 
Diye düşündü. Kont bu fi

kirle meşgul, Pardayan da bu 
sözlerden memnun bulunuyor, 
yüzü gülüyordu. Ellerini sıka
rak ayrıldılar. Şövalye misa
firini kapıya kadar uğurladı. 
Yalnız. k lınca: 

- işte düşüncemin dışında 
bir teklif, en ıengin ve en yük-
sek bir Kontun hizmetinde bu
lunmak!.. Bu eyi bir iş ... Nasıl 
oldu da sevincimden sıçrama
dım. Ne titiz, ne kadar haşin 
bir adamım! Bu teklifi doğru
dan doğruya kabul etmeli idim. 
Hayır kabül ctmiyeceğim artık 
karar verdim. Babam nef
sime giivenmekliğimi söylemişti 
ya, onun için bağırsaklarımı 
koparsalar bile sözümden dön
mem. 

Diye söylendi. Oda içinde 
heyecanla dolaşmağa başladı. 
Sonra Sen Megren'in verdiği 
elması gözden geçirmeğe ko
yuldu. Kendi kendine: 

- Bu değerli bir şeye ben
ziyor galiba.: 

Diye mırıldandı. Pardayan 
kapımn yeniden açıldığını gör
dü. Tücc r kılıkla bir adam uz.un 
bir mantoya bürünmüş olduğu 
halde içeri girdi. Şövalyeyi se
limladı: 

- Mösyö Lö Şövalye dö 
Pardayan siz misiniz? 

- Evet ben'im. 
- Sizin yıldızınız çok par-

lak. Eyi bir günde doğmuşsu· 
nuz. Şansınız çok açık amma .• 
Siz serbest misiniz? 

- Ne demek? Serbest mi? 
Bu dünyada hiç serbest olan 
adam var mı? Fakat eyi bir 
şarap, kızarmış bir piliç bul
duğum gün keyfim yerindedir. 
işte öğle vaktı yataktan kalk
mak, güneş doğarken yatağa 
yatmak, korlrnsuz gezmek, toz
mak, arkamdan kimse gelip 
gelmediğine bakmıyarak bir 
meyhaneye veya kiliseye gir· 
mck, karnım aç ise doyurmak, 
susadığım znman su içmek, 
pansiyoncunun ğüzel karısının 
yanağından sıkmak ve yahut 
Korn Dor' da ki hizmetçi kadın
larını çimdiklemek, gece gün
düz Parisi istediğim gibi do
laşmak, serserilerle, devriye 
kollarile eğlenmek, kendimden 
başka buyurukçum o)mamağı 
serbest telakki ediyorsanız 
bayım serbestim! 

Bu ,Jzun mantolu ziyaretci 
gözlerini Şövalyeye dikmişti. 
Bir kelime bile söylemeksizin 
mantosunun alhndan çıkardığı 

bir torbayı Şövalyenin önüne 
koydu. 

-Sonu Vor-
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Celal lribuz 
Saklıya gitti 

lktısad bakanlığı taı·afından Rus 
yada pamukçuluk tetkikabna 
memur edilmiş olanNazilli pamuk 
istasyonu müdürü bay Celal 
İribuzun Baküya geçtiği haber 
alınmıştır. -·-
Bjr kad nı 
Y aralıyanlar 

Bulgurca köyünde bayan 
Bahriyeyi tabanca kurşuniyle 
yaralamakla suçlu Halil Ibra
him, Mustafa ve Alinin Ağır 
cezada devam etmekte olan 
muhakemeleri neticelenmiştir. 

Suçlulardan Halil 3 ay 15 
gün hapise mahkum edilerek 
cezası tecil edilmiştir. 

Mustafa ve Ali de 17 şer 
gün hapise mahkum olmuş-

tedklkl r: 

'? •• •• 
oy e 
Görece (Özel) - lzmir, Cuw 

maovası şoscsinden ayrılan ve 
diizgün bir yolla beş dakikada 
varılan bu köy, şimdiye kadar 
dolaştığım irili, ufaklı ilbayhk 
köylerinin tam kırkancısına 
rastlamıştır. 

Yüz yirmiden fazla ~vden 
ve altı yüze yakın nüfusdan 
ibaret olan bu köy, mis kokulu 
çeşidli meyva ağaçlarının ara· 
sına sıkışmış, cana can katan 
temiz havası ve çok leziz suyu 
ile emsali l<öyleı ara! ı ıda tam 
manasile nam kazanmıştır. 

Görece köyünün başlıca ge· 
liri üzüm, tütün, armud, badem 
ve zeytin mahsulüdür. Zahire 
zeriyah l<üy ihtiyacına kafi 
gelmektedir. 

Görecenin ahalisi ça1ışkan, 
sebatkar, misafirpef\•er, tutum
lu ve s~kin kimselerdir. llbay
Jığın birçok köylerine nisbe
ten, Görece köyü mamur sa
yılabilir. Evleri ekseriyet!e ker
pişten olmakla beraber kireç 
sıvalı ve oldukça temiz yapı
lıdll'. Sol.akları geniş ve dü7.· 
gündür.. Ha~k arasındaki itti
hat ve ittifak ise, birçok köy· 
lere örnek o!acak derecede 
dikkate şaya d r.. Köyün ça
lışkan Muhtarı bay \1ehmed 
gemici, bana diyor ki : 

- Bu köyün bir çok husu
siyetleri arasında en değerlisi 
gelen misafirleri ağırlaması, 

ve onlara ikramdan büyük bir 
baz duymasıdır. Misafirimiz: 
hiçte eksik olnıaz. Fakat hiç 
bir müsafir de, aç kalmaz. Zi
ra, adetimiz mucibince - mi
safir olsun olmasın- her hane, 
senede iiç defa yani öğle ve 
akşam )emeği hazırlamak ve 
vermek mecburiyetindedir. Ha
ne başına senede üç defa rast
lıyan bu adetimize, halk tara
fından büyük bir sevinç.le iş
tirak edilir. 

Halkımız çok sakindir. Yurd
,daşlar birbirinin kalbini incit
mez. Olur olmaz şeyler için 
resmi makamları taciz etmez. 
işi düzgün gitmiyen bir arka
daşımıza yardım ederiz. Bu iti
barla köyümüzde vaziyeti bo
zuk bir yurddaş bile bulunmaz. 

Bizim köye çokluk mübaşir 
ve tahsildar da uğramaz. Zıra 
yurddaşlnrımız zamanı geldikçe 
mükellefiyetlerini öderler. Dı
şarıya da borç yapmaz!ar. 

Şeytan kulağına lrnrşun, bu 
köye hırsız, uğursuz dahi gi
remez. Vaktile paparayı yiyen 
bir çift hırsızdan sonra, köy 
kenarından bu çeşit adam bile 
geçemez. 

Bizim halkımız büyük bir 
mecburiyet olmadıkça otomo
bile, kamyona da binmez. Bu
nun da sebebi iktisadi düşün-

cesidir. Zira hepimizin birer 
arabası vardır. Sıra ile ve on-

kuruş mukabilinde lzmire gider 
geliriz, bu itibarla hem kırk 
kuru~ tasarruf ve hem de arka-.. 
daşlarımıza yudını etmiş olu-
ruz .. 

Şu gördüğünüz mektep he
pimizin himmet ve gayretile ve 
binlerce lira para sarfiylc mey-

dana gelmiştir:. Etrafı da bu yil 
çevrilecektir. Oğretmcnimiz B. 
Mehmet Arif Başkıran, bütün 
köy halkına okuma ve yazma 
öğreten çok çalışkan, doğru 
bir arkadaştır. Başkıraıı den
mesi,başımru kırdığından değil 
babasına başkıran dedikleri için 
ltendisi de bunun soyadı olarak 
kullanmaktadır. Fakat bizim 
yalmz bir derdimiz vardır ki o 
da şudur: 

Mektebimiz beş dersanelidir. 
Fakat üç sınıf olarak okuttu
rulmaktadır. Mektepten çıkan 

Konya 4 (Özel) - Ata anıt
ları, öntüklerin.in korunmaları 
yolunda Başbakan lığımızın ye
rinde ve önemli buyurukların
dan her okuyan Türk haber
dardır. Eski izerlerin derin bir 
duyganlık ve kıskançlıkla ko
runmaları da Cumhuriyet rlcv~ 
rile imkanlaşmıştır. Fakat bazı 
yersel ihmal ve lakaydiler 
o yüksek san'at ve kültür izcr
lerioin C>mürlerini baltalıyor. 
Konya, mimarinin şahser ör
neklerile bezeli ve süslüdür. 
Karatay, Ince Minare, Sahip 
Ata ve Sırçalı anıtlarındaki iş
leme, dekor, çinilerdeki renk 
imtizaçları, çiçekler önünde 
hayranlık duymamak imkansız
dır. Karşılarında biraz durarak 
görmek ve incelemek, i:ıerler· 
deki mimari, resim, heykeitraşi 
kudretinin genişliği ve inceliği 
hakkında anlnmıyan bir insana 
bir fikir vermeğe yeter. 

N akışlardaki imtizaç, düzen, 
özen ve denklik bir mimari 
ekolünün metodik çalışmaları· 
nın devamını gösteriyor. 

Architckt Kelug Bin Abdul
lah ekolünün izeri olan Sahip 
Ata anıtının yüzü Yazın toz, 
önU ise kışın çamur içindedir. 
Alaeddin camii temiz tutul-

v 
keler bu kültür kaynaklarımı
zın önem ve değerlerini ya an· 
lamamakta, yn da ödevlerini 
yapmamaktadırlar. 

7 1eşr1 l t9~ 

lug Bin Abdullah adlı kitabının 
sonundan şu bir cümleyi bu· 
raya almayı faydalı buluyoruın: 

"Bazıları onu unutuyorlar. 
Architeklurumuzu Sinanla baş· 
)atmak ve onunla bitirmek is· 
tiyorlar. Halbuki Türk archi· 
tekturu yalnız bir Sinan değil• 
dir. Onun gibi sayılı bir çok 
ekollerden bir kompezisyon· 
dur.,, 

" O halde şunu eyi bilelitPi 
Sinandan bin 300 yıl önce, 
Anadoluda, Konyadan KELUG 
BiN ABDULLAH'ın ekolü ya· 
şıyordu.,, 

Architekt Salahettin bir öde\' 
verilmesi için gereken oruna 
müracaat etmişse de duruı:ııu 
ve değeri ile denk b"r karşılık 
almamıştır. 

Selçuki işçiliği, nakışçıhğt, 
mimarısı ve konya planı üze· 

Konfada Crunlmriyet anıdı rinde etütler gibi bilgi ile ıne· 
ARCHITEKT ŞAHABETTIN todik çalışmalar yapan, izerler 
On yıldan fazla Almanyada çıkaran bir çok gazete ve der-

mimari tahsil eden ve teteb- gilere hayli tetkiki yazılar Y~: 
buda bulunan architekt Şa- zan değerli şehir architekti ılı 
habettin Münihten döneli dört olan Konyada ödt:v olarak kel· 
beş ay olmuş, halen bir vazife mayı değer olan ku.:ancına 
alamamıştır. öneylemişs de teessürle kayd-

Şahabettin ünlü Alman şe- ediyoram i yersel orunlardaP 
bircilik architekti Bay Janse· ilgi, istek görememiştir. 

··o 
nin yetiştirdiği bir san'atkardır. Bayındırlık yolunda her gu 

Resim, heykeltraşiden anlı- biraz daha gelişmekte olduğunu 
mı yor Je 

Musalla kabristanındaki ivan- yan, Almancayı ana lisanı ka- duyup okuduğumuz bmiri böY 
da, döşeme, çini ad.na bir şey dar konuşan Şohabettin burada değerli bir arcbitekin bulunu: 
kalmamıştır. boş durmamış. Konyanın Sel- şundan haberdar etmeyi bilgı 

İplikçi camiinin bir köşesi ha· çukiler zamanı şehir mimarisi adına bir ödev sayıyorum. .. }c 
la yıkık duruyor, arkası çöplük ve Architekt Kelug Bin Abdul- Devrim Türkiyesinde Tur. 

l h f · · Iah acllı ı'ki resimli tetkiki izer san'atkar ve işçisinin izerleriP.
1 

baline ge miş, muza ra at ıçın· 
dedir. yazmış ve bastırmıştır. görmek büyük ve ulusal bır 
Acınarak söylemek yükü- Şu bir iki gün içinde satışa şeref değil midir? 

-mündcyiz ki bazı yersel yönet- çıkarılacak olan architekt Ke- A. Ev~~~··· 
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1 

ndaki sebeb· • • 
cınaye ın 

y 
Kemeraltında Kemab.li ha

nında evvelki akşam vukubu
lan cinayet tahkikatı müddei
umumilikçe neticelendirilmiş ve 

evrak dün üçüncü müstantik
liğe verilmiştir. 

Müstantıklik isticvaptan son
ra suçluyu tevkif etmiştir. Tah
kikata göre cinayetin sebebi 
külhanbeylik sevdasıc\ır. Kasım 
ile Rifat Salepçioğlu ve Ke
mahlı hanı kahvelerini müşte
reken ışletiyorlardı. Daha 
evvel Kasım başkaları ile 
ortaktı. Kasım ortaklarından 
ayrılmak için refiğinden 1200 
lira borç almış, fakat sonra bu 
parayı ödeyememiştir. Bu su
retle Rifat evve!ce yalnız Ke
mahlı hanını işletirken 1200 
liralık alacağına mukabil 800 
lirasını sermaye koymak sure
tile Salebcioğ :u kabvesine de 
ortak olmuştur. 

Rifat, bu kahveye oğlu Mu
zafferi koymuş ve işletmeğe 
başlamıştır. Fakat Kasım bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mak için Cumaovasına gönder· 
mek lazımgelmektedir. Halbuki 
gidip gelmesi bir saattan ziy~de 
süren bu mektebe kışın çocuk
larımızı yollamak çok müşkil 
ve tehlikelidir. Çoğumuz evlat
larımızı kısa bir tahsile de 
bırakmış oluyoruz. Fakat ço
culdanmız okumak hevesinde 
oldukları için mütemadiyen : 

- Mektep isteriz. 
Diye bağırmaktadır. Eğer 

mektebimiz, beş dersaneye çı
karılacak olursa, büyük bir nı
mete kavuşmuş olaceğız. 

sebeble bu ortaklığı bozmağa 
uğraşıyordu. Bnnun için Ke
mahlı kahvesindeki ocakçı Sü
leymanı ele almıştır. 

Evelki gün Kemahlı kahve
sine fazla müşteri gelmiş ve 
nargileye ihtiyaç görülmüştür. 
Bunun üzerine Rifat, garson 
Hüseyin adında birim salepçi 
oğln kahvesine cöndererek 
oradaki nargileleri istetmiştir. 

M uznffer yalnız bir nargile ver-
miştir. Bir müddet sonra 
Kasımın teşviki ile ocakçı 
Süleyman Muzafferin kahve
sine giderek ötek nargileleri de 
almışh:.". Ayni zamanda üç te
beşir tahtası ile bir deste iskam
bif kağıdı da alıp götürmüştür. 

Bunun üzerine muzaffer: 
- ikide birde buradan öte

b~ri alıyorsunuz ihtiyaç varsa 
çarşıdan alın, demiştir. 

Süleyman gece tekrar bu 
kahveye gelerek Muzafferle 

... 
Alcşa 

,:, 

tJ ge 

alay ederc~sine: 
bit - Bana oradan güzel 

plak çal, demiştir. 
Muzaffer: 
- Kolon kırık değil ya, setı 

çal, cevabını vermiştir. Bu ~ôt: 
üzerine Süleyman elini belıne 
götürmüş ve kavga bundaP 
çıkmışhr. 

Süleyman Kemahlı hanınll 
dönünce Muzaffer arkasını ta
kiben gitmiş ve atışmağa ba!' 

b' agı lamışlardır. Süleyman ıç la· 
çekince Muzaffer ateşe baŞ .. 

b. . su· 
mıştır. Kurşunlardan ır1 e . v 
leymanın arkasından girınıŞ 

barsaklarını delmiştir. . .• 
D·~ b' ı d öoUP ıger ır ,:urşun a lt" 

den girerek arkasından çı 
mı~ı~ a 

Altı kuaşundan dördü b~r 
gitmiştir. Yalmz bunlardan " 
tanesi Kasıma isabet edere. 

se 
bacağından yara anınasına 

bebiyet vermiştirr.:.ı·~~~':'? 

ab ut 
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Casusların Avı 

esrarı . 
'Ik ııci. ::Ei.:ısı:nı 

. . . . . . 
-86-

T esadüfler ne yapar? 
-·-·-·-Memleketi 

Bir kadın 
hesabına çalışan 
hain sayılıyordu 

31 temmuz 1917 de "Aksi- adla kaçak olarak gitmiştir.,, 
Yon Fransez,, gazetesi Fransız Neşriyat Marthenin kuvvetli 
~enel efkarında heyecan uyan- hamileri:ıden bahsediyor, böy-
ıran bir hadiseden bahsedi- lece Almanya lehinde yapılan 

Yordu. Gazete "Mühim bir bir casusluk hareketine bir 
\'ak'a,, başhğı alhnda şunları çok maruf Fransız devlet 
Yazıyordu: adamlarının yardm ettiklerini 
h "ispanyadan aldığımız bir ı hissini uynodırıyordu. 

1
.aber Alman casusluk teşki- Hakikatte_ ise Marthe Fran-
datı~ıo Parisle ispanya aras!n- sız ikinci bürosunun, yani Fran-
akı faaliyetine ışık serpmek- sız casuslak tcşkilahmn ajanı 

~edir. Heroldo gazetesine göre olarak faaliyette bulunmakta 
b~ansız - lspanyol sırurmda idi. Bu neşriyat o zaman ikinci 
a•r otomobil kazc.sı olmuştur. büroya başkanlık eden kapiten 
I u kazada ağır surette yara- Ladunun bir taraftan canını 
ananlar dört kişidir. Burada sıktığı kadar diğer taraftan da 
~sı) dikkati çeken şey yara- işine geliyordu. Zira böylece 
ananlar arasında Madrit Al- Alman casusluk teşkilatına 
Kan ataşemiliteri Baron Von başkanlık eden Von Krohn 

tobnla birlikte bir Fransız Marthe ... Rişeden şüphe et-
tab· · Pıt ıtıoin dul karısı tayyareci miyecek, ona daha kuvvetle 

arthe Betenfeldin de bulun- inanacaktı. Bu manevra böyle 
lllasıdır. Bundan anlaşılıyor ki bir netice vermekten de hali 
sınırıınızda yapılan otomobil kalmadı. Marthe Rişe Alman 
Reıintisi alelade bir gezinti casuslarının İspanyadaki bütün 
01ınaktan çok uzaktır. Bir kez faaliyetlerini suya düşürecek 
~nu bilmeliyiz ki Von Krohn cüretkarane hareketlerde bu-
t Panyadaki Alman casusluk İundu. Bununla beraber kapi-
keşftilatının başıdır. lspanyol ten Ladunun mevkii sarsılmak-
'Yılarındaki gemilerimizi Al- tan kurtulamadı. 1917 senesi-

rtıan denizaltı gemilerine haber nin sonlarına doğru Kapiten 
\rererek batırtan odur. 1...adunun Alman mütekabil 
d· Şimdi biraz düşünelim? Ma- casusluk t~şkilatına hizmet 
ıtnı Marthe Rişenin Von ettiği zehabına kapılanlar onu 

rohnla ne işi olabilir?,. sıkı bir göz hapsı altına aldı-
y Aksiyon Fransezin bu ilk far. O tarihten sonra Kapiten 
atısı idi. Leon Dodenin mak- Ladunun muhaberatı, faaliyeti 
:adı Marthe Rişeyi lekelemek- kontrol ediliyordu. Bundan 
dtn ziyade onu ispanyaya gön- ötürü de Marthe Rişe en önemli 
tö~en ikinci Büroyu ağır işlerde aylarca teşebbüslerinin 

illetler altında bulundur- cevapsız kaldığını görmekte 
~a~tı. Bu makale sansörün idi. 
g .. tune ilişmeden geçti. Birkaç Günler geçti. Harp bitti. 
b~n sonra aynı gazetede ikinci Marthe memleketine döndü. 

8
1r Yazı daha intişar etmişti. Fransa hesabına hizmetleri tak-

latında daha açık bir lisan kul- dir olundu. Bu yaman kadın 
d nılıyordu. Leon Dode diyor- bir gün Leon Dode ile karşı 

'1 ki: karşıya gelince ona : " itiraf 
"E.nı · · ediniz ki M. Dode ben bugün 

tı nıyetı umumiye sorula-
hrna cevab vermedi. Halbuki hayatta isem bu sizin kabaha-
,,~arthe R. . . . tınız değildir. Yoksa siz be-
itli ışeyı emmyetı umu- ni yakmak için elinizden geleni 
.. dYe direktörlüğüne takdim k d" " e k yapmışbnız ... demekten en ı-
~ re seyahatını kolaylaştıran ni alamadı. 
v~ Bulu bu suallere cevab Kapiten Laduya gelince onun 
l't tıtıeli idi? Erkek elbisesi gi- ne olduğu hala bir sırdır. Şu-
~~ . bu sert çehreli kadın rası muhakkaktır ki harb için-
~ d r~tte ne iş görüyor? Onu de muhtelif memleketlerin·gizli 
sa.:urıtte Von Krohunun evinde servislerinde çalışanlar hiç bir 
vard arca kapanmış görenler zaman tam bir emniyet havası 

1\1 ıt. içinde bulunmamışlardır. 
'••.,,~tlhe Fransadan sahte bir - Sollu Var -

~~k;~ .. ·t;h~.i~~t:··· ....... S~i"di~ .. k;t:·ff ....... 
~rı kesilmiyecek Kimdir? 

tin!k 0~ullar baş öğretmenle
latın Yerılen makam tahsisat
ı tanıb kesileceği hakkında bir · 
bab ul gazetesinden akseden 
lanı er Kültür bakanlığınca ya-

annııştır. 

8000 liralık 
Vasiyet davası 
Ahk· 

llıahke arnı. ş~hsiye sulh hukuk 
b nıesının merhum Cam-
il~zad 

tlıi~d e bay Cevdetin şehri-
baYıre ~e Aydında muhtelif 
l'Of!' • nıuesseseJerine bıraktığı 

t\lz b. . 
llilllte d ın hralık bir vasiyet-
la.d1.. avasına bakmaga baş

li~ını Yazmıştık. 
htn ber aldığımıza göre, vasi
b anıenin t . . ay C anzımı sırasında 

evd r Şahidi e ın yanında bulunan 
d~ l er dört kişidir ve hepsi 
teıs :nıirdedir. Önümüzdeki 
tıa e e bunların ifadeleri alı-

Bundan bir yıl önce Kuşada
sım~ Davutlar köyünı!e Sait 
çavuş adında biri tabanca kur
şunile öldürülmüş ve bu hadise
den suçlu olarak yakalanan 
muhacir Ahmet eğlu Mnstafa 
hakkında ağır ceza mahkemesi 
beraet kararı vermişti. Davut
lar köyünde oturan Fatma 
adında bir kadın Kuşadası 

müddeiumumiliğine baş vurarak 
Sait çavuşun Şahabiddin tara
findan öldürüldüğünü ihbar et
miştir. - -··----
Tir~ ınezbahasında 

Birinci teşrinde Tire mezba
sında 383 koyun, iki yüz keçi, 
otuz iki öküz, kırk inek ve iki 
yüz otuz yedi dana. 

Kuşadası mezbahasında yedi 
koyun, üç keçi, sekiz kuzu, on 
dört oğlak, 3 öküz, on bir inek 
63 dana, 42 düğc, bir buzağı 

Bugday fiatleri hemen hergün yükselmektedir. 
üzüm fiatleri de yükselmeğe Başlamıştır 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsasınca 31-10-935 tarihin
den 5-11-935 tarihine kadar 
neşredilmiş olan gündelik borsa 
satışlarını gösteren bültenlere 
göre borsada aşağıda gösteri
len muhtelif toprak mahsuUeri 
karşılarında yazılı fiyatlerle 
muamele görmüşlerdir. 
Satılan eşyanın 
ismi miktarı haftalık fiyati 

enaşağı en yukarı 
SK SK 

Ç. 
Üş.sert huğ. 4000 8. 8.25 
Yerli ti 160 7.125 7.50 
Yerli yu. bu. 501 7.375 7. 75 
Mersin buğd. 837 7.25 7.75 
Yerli arpa 150 4.75 4.75 
B~~ 7 4.~54.~5 
Akdart 90 4.75 4.75 
Mısırdan 1 O 6. 6. 
Fasulye 567 8.625 9. 
Böğrülce 8 5,50 5.50 
Nohut 14 6. 6. 
Susam 300 14.25 14.75 

,. vadeli 250 14.25 14.25 
Pamuk pr. 1 408 b. 42. 42.50 

,, ti va. 100 b. 43.50 43.50 
,, kaba 1 52 h. 42. 42.50 

Palamut hrn.1701 k.430. 495 
11 kaba 2896 330. 400 
11 engın 74 250. 250. 
,. rofoz 198 225. 225. 

Çekirüzum 22246 ç. 5.50 18.50 
incir 9739 6.50 18. 
Kabuk.ceviz 109 15. 16. 

,, ,, es.sa 168 ç. 11. 15.50 
14471 ki. 

Kabuklu t. ba 209 ç. 11.50 13. 
41707 ki. 

" acı bad. 6268 ki. 7.50 8. 
Tatlı l>a. içi 5 ç. 61. 61. 

,. ,. es.sa.6225 ki. 43. 62.50 
acı ,, ,. 6608 41,5 50. 

Borsalarda yapılmış olan alı 
verişler nevi, miktar ve fiyat 
noktalarından bu suretle tes
pit edildikten sonra bu eşya 

arasındaki belli başh ihracat 
eşyasının haftalık piyasa du
rumları hakkında edindiğimiz 

malumatı aşağıda bildiriyoruz: 

Arpa: 
Anadolu •dahilinden İzmir 

piyasasına mal gelmemekte ol
duğundan arpa işleriude lıaf
talardanberi görülen durgun
luk bu hafta dahi ayni vaziyet 
te devam etmiş ve yalnız yu
karıda işaretlediğimiz gibi l:i
losu 4,75 kuruştan 150 çuval
hk bir parti yerli arpa mua-
melesi olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel 4,625 
-4,6875 kuruş arasında fiyat· 
larla 300 çuval yerli mal arpa 
borsada satılmıştı. Son hafta 
içinde arpa fiyatlarında yine 
bir miktar yükselme vardır. 

Geçen senenin bu haftasmda 
piyasada yerli malı arpalar 
3,125-3.50 kuruş arasında sa
tılmakta ve Uşak ma:Jarı için 
bundan yüksek fiyatlarda tek
lif edilmekte ve muamele ol
makta idi. 

lzmirde stok olmadığı gibi 
satıcılar elindeki arpa mıktarı
nın gayet az mıktarda olduğu 
söyleniyor. 

Bakla: 
Geçen haftaki neşriyatımız

da da bildirdiğimiz veçhile 
baklastokunun lzmirde kuvvetli 
evlerde olması ve binaenaleyh 
teklif edilen fiyatların bu tica
rethaneler tarafından kabul 
edilmemesi bakla piyasasına 

durgunluk getirmiş ve hemen 
hemen muamele olmamağa 

başlamışlar. 
Son hafta satış yekunu ki

losu 4,875 den 7 çuvala mün· 

Geçen hafta ise kilosu beş 
kuruş üzerinden 435 çuval 
bakla 11abşı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da bakla fiatleri her ne kadar 
biraz yüksekçe bulunmuş ise 
de fazla muamele olmamış v~ 

fiatler 5,125 ile 5,375 kuruş 
arasında dolaşmıştı. Baklanın 

piyasa vaziyetinde yazılmağa 

değer birşey yoktur. 

Pamuk 
Son hafta içinde pamuk mu

ameleleri yukarıda görüldüj:?ü 
gibi kilosu 42- 42,5 kuruştan 
408 balya prese hazır birinci, 
4:.(,5 kuruştan 100 balya prese 
vaadeli birinci ve 42-42,5 ku
ruş arasında 52 harar bi
rinci kaba hazır ki cem'an 508 
balya ve 52 harardan ibarettir. 

Bundan bir hafta evvelki 
sahş yekunu ise muhtelif ne
vilerden 291 balya ve 121 ha
rar olarak tesbit edilmiş ve 
fiatler 41,5 ile 42,5 arasında 
bulunmuştu. 

Geçen yılın bu hafasında 
pamuk fiatları nev'ine göre 44 
- 47 kuruş arasında bulunmuş 
ve bu haftaya nisbetle fazla 
muamele olmaştu. Ramuk piya
sasında son hafta içinde bazı 
yeni alıcıların çıkması üzerine 
fiatlarda cüz'i bir yükselme ol
muştur. 

Palamut 
Son hafta içinde borsaya 

yazdınlmış olan palamut satış
ları nevi, miktar ve fiat itiba-
rila aşağıdaki gibi hesaplan
mıştır: 

Nev'i 
Tırnak 
Kaba 

Fi at 
Mtktarı enaz ençok 

1701kental 430 495 
2896 " 330 400 

" engın 74 " 250 250 
Rof üz 198 " 225 225 

Bu hesaba göre, hafta içinde 
muhtelif nevilerden satılmış 

olan palamut miktarı 4869 
kentale ulaşmıştır. 

Bundan bir hafta evvelki 
satışlar, kental 470-485 kuruş
tan 295 kental tırnak ve 330, 
395 kuruştan 360 kental kaba 
palamut ki, cem'an 655 kentet 
muhtelif mallardan ibaretti. 

Geçen yılın bu haftası pa· 
lamu satış yekunu son hafta 
yekununa ulaşamamış ve fiat
ler bu hafta fiatlerinden her 
nevide 50-60 kuruş kadar 
aşağı bulunmuştu. 

Bu sene rekoltesinin azlığı 
ve lzmire sevkiyatın pek az 
miktarda yapılması palamut 
fiatlerinde tereffüler husule 
getirmektedir. Netekim son 
hafta fiatlerinde geçen haftaya 
nisbetle az çok bir yükselme 
olduğu anlaşılmaktadır. Piyasa 
sağl~m ve istekli alıcılar vardır. 

Zeytinyağı 
Geçen hafta olduğu gibi son 

hafta içinde de zeytinyağı mu
amelesı yapıldığına dair bir 
kayd görülmemiştir. 

Piyasada yaptığımız tahkikat 
neticesinde bilhassa mühim 
alivreler yapıldığı anlaşılmak
tadır. Yeni mahsul yağların 
piyasaya çıkmak üzere bulun
duğn bn sıralarda müstahsil 
menafii noktasından hususi bir 
ehemmiyeti haiz olan vadeli 
satışların borsadan geçirilme· 
mesi doğru değildir. 

incir 
Son hafta içinde lzmir bor

sasına yazdırılmış olan incir 
ündelik itibariJe fiat-

larile beraber aşağıda 
rilmektedir: 

göste-

Satış: Mıktarı Fi ati 
Tarihi Çuval en az en çok 
31-10'-935 7159 6 50 18 
1~11-935 256 7 75 14 75 
2 " " 328 7 9 
4 " " 1928 7 50 19 
5 " " 68 8 75 14 

Yekun 9739 
Şu hesaba nazaran mevsim 

bidayetinden 5 - 11 - 935 ak
şamına kadar lzmir piyasasın
da satılıp ta satış işleri borsa
ya yazdırılmış olan incir mik
tan 191535 çuvala ulaşmıştır. 
Geçen senenin bu tarihe ka
dar ise satış umum yekünu an
cak 150,000 çuvale baliğ ol
muştu. 

Son hafta borsaya yazdırı
lan incirler nevi ve fiat itibarile 
şu şekilde tasnif edilmiştir: 
Nevi Mıktar Fiatı 

· çuval en az en çok 
Süzme 1815 11,50 19 
Elleme 3330 9 14 
Paçal 3976 6,50 9 
Naturel 18 7,50 7,50 
Hurda 600 6,50 6,50 
Yekun 9739 

Bundan bir hafta evvel bor
saya yazdırılmış olan incir sa
tışları yekunu 5716 çuvalı bul
muştu. 

Son ve geçen haftaya ait 
incir sahş fiatlarının mukaye-
sesinden de anlaşılacağı üzere 
son hafta fiyatlarında her ne
vide ipi yükselme eserleri 
vardır. 

Piyasada bazı alıcıların hur
da incirlere teklif ettikleri en 
son fiatlara göre mahsulün 
heyeti umumiyesi gibi hurda 
kısmı da geçen seneki fiatlar
dan çok yükseğe satılacak 
gibidir. 

Almanya Berlindeki Türk 
Ticaretodasmın en son rapo-
runda incirlerimiz hakkında 
şu malumat vardır: 

"lzmir kuru incir fiatları 
" ekıitrisma cenevin ., fiatları 
11-12 lira arasında ve sağlam• 
dır. 

Son hafta içinde incir üze
rinde de hararetli işler olma-
mışbr. Bununla beraber mah
sulün büyük bir kısmanın sa
tıldığı ve incir fiatlarının sağ
lamlığını muhafaza edeceği 
kanaatı vardır. 

Çekirdesiz üzüm 
Şehrimiz borsası tarafından 

son hafta içinde neşredilmiş 
olan satış bültenlerine göre 
son haftanın gündelik çekir-
deksiz üzüm satışları ve bun
lara aid fiatlar aşağıda gös-
terilmektedir: 

Tarih Miktarı G. fiat 
T. Çuval az çok 

31-10-935 5298 6 25 15 50 
1-11-935 6862 6 75 18 50 
2 " " 183 5248 5 50 18 
4 " " 1957 5 75 15 50 
5 u u 2881 6 75 14 625 
Y ektin 183 22246 

Bu miktarla beraber 1935 
mahsulünden satış yekunu 
398277 çuval ve 3157 torbaya 
ulaşmış bulunmaktadır. Geçen 
senenin bu tarihlerine kadar 
1934 mahsulünden satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm miktarı ise 
ancak iki yüz bin çuval rad
desine ulaşmıştı. 

1935 senesi mahsulünün en 
son tahmin edi(miş olan mik
tarına ve şimdiye kadar bor
sada sa ılan kısmına göre he
nüz elde mevcut stok üzümün 
yüz elli bin çuvnJdan aşağı ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Geçen sene bu sıralardaki 
stokun hemen hemen ayni 
miktarda olduğu ve fiatların 
bu.s!ünkünden çok üstün bu-

lunduğu gözönüne alındığı tak
dirde busene henüz elde mev
cut malların atisine emin göz
lerle bakılması iktiza etmek
tedir. 

Tarafımızdan yapılmış olan 
bir hesaba göre Eylul nihaye
tindeki üzüm fiatlarına nisbetle 
bugün 6, 7, 8, ve 9 numaralar
da 1,25 • 1,75, 10, l 1 ve 12 
numaralarda ise 1,75-2,S kuruş 
arasında yükselme mevcuttur. 

Mahsulün büyük bir kısmı·· 
nın elden çıkarılmış olduğu şu 
sıralarda fiatların yükselmeye 
başlaması elde kalmış bulunan 
mütebaki mahsul içın parlak 
ümitler beslenmesini intac et
mektedır. 

Üzüm kurumu son hafta 
içinde yalnız 5-11-935 de bor
sada 9,25 kuruştan 172 ~uval 
üzüm mübayaa etmiş ve inhi
sar da keza hafta içinde 5,75-7 
kuruş arasında fiatlarln 349çu
val üzüm satın almıştır. 

Son hafta içinde borsada 
üzüm işleri normal halde ve 
tatlı olarak geçmiştir. Alıcılar

da nisbi bir hararet mevcut 
gibi görünmüş ve fiat hususun
da geçen haftakinden daha 
serbest hareket olunmuştur. 
Bunu nazari dikkate alan sa
tıcılar da ihtiyatı elden bırak
mamk şartile fiat telebinde 
müsaadekar davranmışlardır. 

Gerek nhcı ve gerek satıcı
ların alış veriş hususundaki vaz 
ve hareketleri piyasada hararet 
ve iştiha yaratmış olduğundan 
şimdilik fiatlarda istikrardan 
fazla yükselmaye doğru bir 
meylolduğu söylenmektedir. 

Umumi vaziyet 
Piyasada mal bu unmaması 

ve dahilden de lzmire mal 
gelmekte olması dolayısiyle 
buğday fiatleri hemen hemen 
her gün yeni yükselmeler gös
termektedir. 

Fasulye fiatleri de keza yük
selmeğe meyillidir. Oldukça 
yüksek mikdarda satışlar ya
pılmaktadır. 

Sisam fiatleri de son hafta 
içinde 1,25 santim kadar yük
seklik göstermiş ve biraz daha 
yükselecef'i tahmin edilmekte 
bulmuştur. 

Kuru yemişlere gelince; son 
hafta içinde piyasada bilhassa 
ceviz ve badem üzerine yük
sek mikdarda muameleler ya
pıldığı ve her gün kuvvetli 
partilerin ihraç edilmekte ol
duğu görülmesine rağmen bor
sa bültenlerinde bunlara aid 
kayıtlar da ekseriyetle ( eski 
satış ) kaydı görülmekte ve 
fiatler lzmir piyasasındaki alış 
veriş fiatlerine uymamaktadır. 

Kuru yemişlerin ihracat mev
simi olan şu sıralarda piyasa· 
mızda cereyan eden gündelik 
muamelelerin hakikiğ fiatlerin
den ayrı ve uzak rakamların 
borsa bültenlerinde görülmesi 
bilhassa müstasıl hesabına iyi 
birşey değildir. 

Bir borsa bülteninin icabında 
resmiğ bir varaka mahiyetinde 
kabul ve telakki edileceğinde 
şüphe olmad1ğına göre, binbir 
çeşid manevraya müsaid gıbi 
gördüğümüz bu [ eski satış ] 
kayıdh muameJeJerin horsaya 
kaydı bu muessesenin maddiğ 
ve maneviğ istifadesine hadim 
olsa biJe borsa bültenlerine 
geçirilmemesini geçirilmesinden 
daha çok faydalı görüyoruz. 

Abdi Sokulln 



SahHe e YENi ASIR 

e 
Şehirden 25 kilometre uzaktadırlar 
Habeş ordusu gerilerde toplanıyor 

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

Somaliden Habeşlere önemli miktarda silah 
Ve cephane gidiyorsa da gayri kafidir 

yeni cephe ile münakale yol- ilerlemektedirler. Bu takviye 
lan sağlaın surette hazırlan- kuvvetleri için en mühim me-
maktadır. Bugün Tigredeki sele teslihat meselesidir. Ha-
ltayan cephesi bazı yerlerinde beşlere gelmekte olan makineli 

r 
ınd 

Roma, 5 (A.A) - Mesajero 
iazetesine nazaran Makalle 
üzerine yapılmakta olan umu
miğ hareka~ pazartesi akşamı 
48 saat için durdurulmuştur. 

Bu müddet zarfında ihtiyat 
kuvvetlerin ilerlemiş olan kuv
vetlerle birleşmesi ve ihtimal 
doğudan, şimalden ve Dolo 
istikametinden ayni zamanda 
yapılacak ileri hareketlerile 
MakaUenin iki günden az za
man zarfına alınması mümkün 

girinti ve çıkintılar göstermek- tüfek, silah ve mühimmat 
tedir kı bunların düzeltilmesine önemli miktarda olmakla be- , 

olacaktır. 

1T AL YANLARIN IDDIALARl 
Tigre cephesi 5 ( A.A ) -

Havas Ajansının haber aldığı
na göre, Ras Kassanın dama
dı olup Setit nehrinin öbür ta
rafında harb etmekte bulunan 
Ras Haile Uburu ltalyanlara 
mutavaat etmek niyetini bes
lemektedir. 

fAARRUZA 48 SAAT SONRA 
DEVAM EDECEKLER 

Londra, S (A.A) - Royter 
Ajansınm aldığı haberlere 
göre, dün bütün gün Tigrede 
hliküm süren fırtına ile karışık 
çok şiddetli yağmurlar ltalyan 
ileri harekatını durdurmak su
retile Makalleye az bir zaman 
için nefes alma fırsatını ver
miştir. Fakat dö Bononun kuv
vetleri şehrin şimali şarkısinde 
ve ~mali garbisinde sıkı su
rette · yerleşmiş bulunmak
tadırlar. 

Bu kuvvetler 25 kilometrelik 
bir ileri hareketiyle şehre gi
rebilirler. Bu hareketin hafta 
aonuna doğru yapılacağı haber 
alınmıştır. Bu müddet zarfında 
arazinin ıslaklığına rağmen 

General Debono 
CICIKA Ve HARARDA ğildir. 

TOPLANIYORLAR Öte taraftan bunların lngi-
lmparatorlarının tabiyesini sa- liz Somalisi vasıta~iyle Habe 

dakatla takip etmekte olan şistana nakli ItaJyan hava kuv-
Habeşler gerilere doğru çeki- vetleri tarafından tarassut edil-
lerek toplanmakta ve arkada mekte ve güçleştiriJmektedir. 
münferid asker grupları bırak- Royter ajansının şimal ltal-
maktadırlar ki bu gruplar bas- yan orduları nt!zdindeki ayta-
kınlara müsaid arizah arazide rının bildirdiğine göre, Adig-
ltalyanları hırpalamıya uğraş- rat ile Danakalye arazisi orta-
maktadırlar. Dün MakalJeye smda bulunan Agam eyaletinin 
doğru yür!imekte olduğu bil- şefi DocasValde Gabriel bugün 
dirilen Habeş kuvvetleri orta- General Dö Bononun kararga-
ban yok olmuş gibi gözükmek- hına gelerek mutavaat etmiştir. 
tedirler. Bunun bütün diğer ikinci dere-

Diğer taraftan Harrar ve ce şeflerin mutavaatı takıb ey-
Cicikaya da Habeş takviye lemektedir. Bu büyük şefin 
kuvvetleri gönderilmeğe de- mutavaah Güksanın mutavassı-
vam olunmaktadır. Çünkü ltal- tından sonra en önemli muta-
yanlar Ogadende yavaş olmakla vaat olarak telakki edilmek-
beraber sistematik bir tarzda tedir. ........ 

Ras Güksanın ihaneti 
Yurdunun düşmanı neler anlatıyor 

Bir ltalyan kaçağının sözleri 
Adigrat, 1 (P.S) - Memle 

ketine ihanet ederek ltalyan
lara kaçan Ras G üksa bu iha
netine bir şekil vermeğe çalı
şarak Paris-Soir aylarına şun
ları söylemiştir: 

"Mukadderatımı İtalyanın 
eline verdim. Sona kadar git
meğe amadeyim. Silabşorlarımı 

bayınpederim olan imparator 
Haile Selaseye karşı kullan-
maktan çekinmiyeceğim. Bura
ya 1500 askerle geldim. İtal
yanın istekleri memleketim için 
en iyi bir siyasa olduğuna ka
niim. ltalya için çarpışmağa da 
hazırım. Askerlerimin sayısı 15 
20 bini bulunca harba girecek, 
onları Adis - Ababaya kadar 
sevkedeceğim. Haile Selasenin 
kızile evlenmiştim. Karım öleli 
üç yıl oluyor. Hissiğ bağlar 

beni imparatora karşı savaş

tan alıkoymıyacaktır. "Tigrede 
tatbikine çalışacağım idariğ 

ıslahata gelince bunları ted· 
kike henüz vakit bulamadım. 

Harb safhası daha bitmemiştir. 
Ancak harb bittikten sonra 

Ras Oiiksa 

Yerlilerin yaşayış 
ıslah ~debilmeleri 

ltaJyanlara 

tarzlarını 

hususunda 

edebilece-

uzun sürecek. .. Fakat alınacak 
netice daha şimdiden bellidir. , 

Ötede çadırlar etrafınd~ 
modern silahlarla techiz edil· 

miş olan Güksanın askerlerini 
goruyorum. Hepsi güneşte 
oturmuş, sineklerden yüzlerini 
korumak için de mantolannı 
başlarına atmışlardır. 

BiR ITAL YAN KAÇAGI 
NE DiYOR? 
Adis - Ababaya getirilen 

Fiyumeli ltalyan asker kaçağı 
F ergo KJemente imparator 
tarafından kabul edilmiş ve 
sorulan bir suale şu cevabı 
vermiştir : 

- ltalyan zabitlerinin söy
lediklerinin hilafına olarak Ha
beşistanın barbar bir memleket 
olmadığına kani oldum. Habe
şistan mükemmel bir ülkedir. 
ve hiç şüphe etmem ki Faşist 
ltalyaya üstün moral bir me
deniyet sahibidir. Burada kal
mak, samajestenize bütün kuv
vetimle hizmet etmek isterim. 
istiklalini bu kadar alicenabane 
bir surette müdafaaya azmet
miş olan bir memleket 

Sollu gelmiyen göçmenlik yo/lamıda . b•-
Adis - Ababa 5 ( P. R ) - kametinde Setit nehıini geçmiş el çevenlerde ltalyan ilerı d t• 

Habeş kuvvetleri bilhassa kü- olup Eritrt! toprağında ılerle- reketinin Makalle önünde :e-
çük gruplar halinde bir çete mektedirler. Habeş ordusunun muş bulunması ltalyanların İf 
harbı yapmakta, bilhassa ge- sol cenahını teşkil eden Decı;az nahlarını emniyette görıııeJJJ 11 
celeri ltalyanlara dinlence ver• Hayaludan çok zamandanberi olmalarına atfedilmektedir:.S~Jc 
mektedirler. Yolları yapmağa, bahsedilmiyordu. Habeşin en yağmurlar da ltalyanları buY t" 

köprüler kurmağa çalısan ltal- cengaver kuvvetlerine kumanda zorluklar karşısında buluod~ir 
yan grupları sıklaşan bu çete eden bu Rasın hakiki niyetleri mustur. Bugüne kadar talll I•" 

teeni ile tatbik edilmekte 01 .... -saldırışlarmdan çok zayiat gör- hala öğrenilmiş değildir. Bu H b k ·v• d o .. .. 
mektedirler. h b t "d d r· a eş ta tıgıne eyaın il ye 

a er eeyyu e erse ıgre maktadır. ltalyanlar Ma~a e~U 

l 
SOL CENAHTA HABEŞLER cephesindeki hareketlerin in- taarruz ederlerse burada on 

1 
t" 

Adis-Ababa, 5 (P.J) - Bu- kişafı üzerinde büyük tesir bir mukavemet görmiyecek eti 
rada kuvvetle deveran eden yapacağı muhakkaktır. dir. Zira Habeş kuyvetleri gae 

I bir şayiaya göre Deccar Ha- NiÇiN DURDULAR? deki çok kıymetli mevkiler 
yaleu kuvvetleri Tasaneyi isti- Adis-Ababa 5 (R.P) - Sü- toplanmışlardır. ·······" .......... : ......... K~d~~-.. T~yy·;;~~i'i~·; ....................... g~·çı~-.. ~~Oi 
Tayyareci Benhornun 
Başından geçen vak'a 

··-·-·· Transuvalda yere inmek mecburi
yetinde kalan tayyareci anlatıyor 
TransuvaJda Tayyaresi ile ye

re inmek mecburiyetinde kalan 
kadın tayyareci Benhorn ba
şından geçen vak'ayı şöyle an· 
latıyor: 

... Bu yerler insanın gönlünü 
açıyor, hafifletiyordu .. Biraz in
san kalabalığı bulunan çöller, 
dağlar ve sarsıntılar, hele bu 
sarsıntılar, bağlama kemeri ol
duğu halde her dakika vücu
dumu yanlara şiddetle çarpıyo
rum. 

Birdenbire büyük bir gürül
tü, çatırdı koptu. Motör sar· 
sıntılarla çalışıyor, irtifa d Umeni 
işlemiyor.. Uçman olmtyan bir 
kimse söylediklerimin ne de· 
mek olduğunu hiç göz önünde 
canlandırabilir mi? Havada dü
mensiz, serseri uçmak!.. Her 
an makine düşecek gibi olu
yor, ve bunun olmaması için 
de elden bir şey gelmiyor; bu 
söylediklerimin hemen hepsi 
bir saniye içinde oluverdi. 
Kamaranın kapısmı açmak, 

ve uçakla aşağılara doğru yu
varlandığım · takdirde hemen 
paraşütle allmak istiyordum. 

Fakat aksilik bu ya.. Kama
ranın kapısı bir türlü açılmı
yordu. Bu ne olabilirdi? Duru
mum şimdi daha nazikleşiyor
du. Şimdi ne yapacaktım? Bir· 
denbire dümen eskisi gibi 
serbest oynamağa, motör de 
işlemeğe başlamaz mı ? Fakat 
bu aralık bir tarafta birşey 
çarpıyor ve gürültüler çıkıyor
du. Bu yeni şey ne olabilirdi ? 
Ben bunun ne olduğunu anla
makta güçlük çekmedim. işte 

bulunacak birinin ne yapabile
ceğini anlamak için kafamı yo
ruyorum.Kimin aklına gelirdi ki 
benim ufak cep aynam tamamen 
ciddi olan bir meselede işe yara· 
sın.. Bakınız ne olmuştu : kuv
vetli bir bora esnasında bagaj 
yerinde bulunan eşyalarım öte
ye beriye gidib gelmeğe baş
lamışlar ve bavullardan birinin 
kilidi de açılmış.. ve oradan 
da (1500) metre yükseklikten 
çöle düşmeğe başlamışlar. Fa
kat çok hafif deri paltom, 
pervanenin çıkardığı rüzgardan 
geriye doğru atılmış ve orada 
da dümene takılmış kalmış, 

ancak oradan yine başka bir 
yere sürüklenmiş.. Şimdi her 
şey karmakanşık duruyor, ka
pağın arkasmda bulunan diğer 
eşyalar da kalkıb havalanma
ları için yeni bir borayı bekli
yorlardı ; ben bu kadarına ra
zıydım, çünkü korkunç sonuç
lar çıkabilir ve beni kurtulmak 
umudu olmaksızın mahvedebi
lirdi. 

Artık olan olmuştu, aşağı in 
mek gerekti, fakat yer insana 
güven veremiyordu. Burada biç 
bir vakit yükümsel bir iniş ya
pılmazdı: Bundan başka inişte 
tepe takla düşersem kilitli 
kamaramda ne yapabilir. Bura
dan nasıl çıkabilirdim. Uçağımı 
bin zorlukla Port Rolloth'a ka
dar sürükliyebildim. Schell ha .. 
berlerine göre orada iniş ya
pabilecek bir tuzla bulunacaktı. 
Açık kalan kapının vuruşu, gü 
rültüsü insanın tüylerini ürper
tiyordu. 

15 yıl hapse 
·Mahkum oldu ıı 

b•t1 
Yangın yerinde Pınar .. ,,. 

"ıi.I" Hayreddini kıskançlık yu e4 
den öldürmekle suçlu MebJJJ }ı• 
o_ğI? Mehmed Hakkmd~ l:~i 
rımız ağırceza mahkeınesıll -1t/ 

dava bitmiş ve dün karar 
rilmiştir. bet 

Karara göre suçlu on h .,jt 

b. - llr sene ve ır ay agır 

cezası çekecektir. 

Demiryollar 
Dergisi ... 

J'ıı>'" Devlet demiryollorı ve 1

1 
.. 11U .. r iJıı 

ları işletme genel direkt0 ııte 
tarafından her ay neşredih~~ .. jıı 

d O'JSI" 
olan Demiryollar er~9 ~lı 
128-129 sayılı nüshası .. de" 
teşrin tarihinde zengin ıııuO 
recatla intişar etmiştir. d tiJ-

0 
. e e ,. 

kurlarımıza tavsıye ••••••• 
•••••• ••••••••••••••••••••••••:·· bulll" 
züktü.. O sabah Kap ta ö)'ıe-
uurken şakadan bir söz 5 rl•" 
miştim: Belki bir elııı~s .. ~ ef" 

· sına bir iniş yapar, butu JaY'" 
yalarını atar yerine tc;fu,.ol"' 
bileceğim elmasları dol eJdİ· 
dum, Dediğim başııııa fııı••" 
Eşyalarım gitti •• Fakat. e yo1'·· 
lardan ortada bir iz . ~ıle toıJ• 

inişte bir otomobılin ıedi"'' 
kenarına gelmesini bek ;.,: 
çünkü yükümsel inişle~~e belli 
sanın başına ne gelece_g kıaJSI'" 
olmaz, hiç olmazsa benı bile'e1' 
ramdan çabucak çıkara 
birisi meydana çıksın. . ,şıt" 

Port Rollothadakilerıd ş ;le 
maları, ilk uçman ka . ı~e&e 

• iıŞ""' ,, 
ufacık pencereden gôr t ,er 
başlamaları ve en nihaYe ısrıSS' 
çakıları ve benim tak•;'urtıt" 
ile beni hapis evinden ··Ie'elc .. ,u . 
mağa savaşmaları go b•~ 
birşeydi. Bu iş de f~n3ŞiSS'd1 

sonuçla bitmeden geçll· . çidlde 
bana uzatılan kartlara, 1 

1 
,., .. 

tatlı bir sevinçle, iJ11'8
111 
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Gece baskınında 
istirdat edildi 

·r oplantısı a baş yı c a 
ulusuna durum böyle bir ser· 
güzeşte rnüsaid değildir. 

lstanbul 6 (Teıefonla) - Ma
kalJenin Habeşliler tarafından 
yapılan bir gece baskını ıle is
hrdat edildiği ve ltalyan kıta-
1arının püskürtüldüğü bütün 
Ajanslar tarafından resmen te
yid edilmektedir. Adis-Ababa
dan gelen haberlere göre Ha· 
beşlilerin Makalleyi terketme
mek hususundaki kararları kat'i 
gösterilmektedir. 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Fransız denkliğini bozmak ve para buh-
kabinesinin iş başında kalıp 1 ranı çıkarmak istiyenler kim-
kalmıyacağı parlamentonun ya- lerdir. 
kında başlayacak olan devre- Bunların başında frangı de-

Finans komisyonu gibi ka
mutay da iradesizdir. Her nevi 
grupların sollar birliğinin ve 
ibtilfilcilcrin elinde alettir. Hal 
böyle olunca, siyasal karışık
Jıkların önünü almağa çabala-

sinde anlaşılacaktır. Şimdiden ğerden düşürmek istiycnler 
kanıutay ve hatta Senato ko· vardır. Bunlar muvaffak olursa 
ridorlarında büyUk hareket Fransada karışıkl ğa ve hatta 
göze çarpmaktadır. Finans ihtilile kadar vaıaçak bir ba-
kornitesinin başkanı yeniden 
ne zaman dinlenileceği ıoruştu
rulrnakta dır. 

Finans komisyonu başkanı 
B. Maliy Bugün öğleden sonra 
Orsay sarayına giderek Başba
kanla görü,müştür. Hükumet 
Çtvrenlerinden bildirildiğine 

göre B. Laval Finans Bakam 
B. Renye ile birlikte 12 son 
1' Cfrinde yani gelecek Salı gü
llü finans komişyouu önüne çı
kacaktır. B. Maley bu haberi 
teyit etmiştir. 

Finana komiayonu Cuma gü· 
n& yeniden işe koyularak geri 
kalan btltçeleri inceliyecektir. 
Bunlardan iç, dış ve tekaüd 
bakarılıklarının masraf bütçeleri 
Cuaıa ve Cumartesi günleri 
gözden geçirilecektir. Üzerinde 
tiddetli münakaşalar olacağı 
tahnıin edilen sü bakanhğı 
bütçesi ise gelecek haftaya 
kalacaktır. 

Kamutay koridorlarındaki in
tiba şimdi daha müsaittir. Ko· 
llıiserlerin bütçe üzerinde yap
tıkları tadilatı ikinci okuyuşta 
Reri alacakları ve bütçe müva
ıenesini tehlikeden kurtara
cakları umulmaktadır. Bu ta
dilit küçük memurlar maaşla
rının arttırılması, küçük irat 
•alıiplerinden alınan vergilerin 
•ıaltılması ve bir miltekait sandı· 
ğı kurulması üzerinde toplanmış
tır. Bunlara karıılık olarak 
konıisyonun arttırmak istediği 
\rergilerden 20 milyon toplana· 
~ağı tahmin ediliyor. Halbuki 
bu yeni masrafların yekiınu 
k Ubdan çok fazladır. Finans 
b 0 rnisyonu raportörü B. Barety 
I~ Y~kGnu tesbit etmektedir. 
t •ne~ .. ok~nuşta, başbakanın 
t al~b~ı uzer~ne komi~yonun bu 
•dılatı genye alacagı hükumet 

Çe9 renlerinde umulmaktadır. 
Paris 6 ( Ô. R ) - Meurthe 

et Moselle ili genel kurulu baş-
kanlıiına seçilen devlet baka
~~ B. Louis Moris ( sağ kanat) 
ır söylev vererek demiştir ki: 

la Arsıulusal durum son zaman• 
t rda,1914 senesinin haziran ve 
enırnuz aylarındaki üzüntüleri 
~~ıran bir hal gösteriyordu. 

•ger· taraftan ulusal krediyi 

tehdit eden bir buhran belir
ltliıtir. Bundan sakınmak için 
Çok k gayret lazımdır. Laval 
b abincsi bir taraftan Cenevrede 
a:ışı koruyarak u;ılaşmaya 

Çka •ınıiş. bir taraftanda ulusal 
red· · k ıyı sağlamlaştırmıştır. Bir 
aç haftaya kadar Fransa giriş 

'tıeler· · ltl ının semerelerini topla-
n ata başlayacaktır, Fakat bu 
il un için içeride birlik gerektir. 
ltl unun formulüde şudur: Özel 
.. . ~nfantlar Fl'ansanın bi\yüklü
R•ıne 
n.ı 'Ve refahına dokunan 
di:nfaatlardan ileri geçmemeli-

Part 6 (ÖR ıetel ~ : ) .-Akşam ga-
tt:hij~rı kabmeyı tehdit eden 

,, elerle meşgul oluyorlar. 
" Journal des Dcbats di-
,,or ki: " 

dit l<abinenin hasımlan nerede· 
? B.Lavalia uğladığı bütçe 

Fransada 
Finans komisyonunda 

Paris, 6 ( Ö. R ) - Finans 
komisyonu bütçe üzerindeki in
celemelerine deva etmek üzere 
Cama ğünü toplanacaktır. Baş
bakanın bütçeyi müdafaa et
mek üzere yeniden finans ko
misyonu önüne Cumamı yoksa 
daha sonra mı çıkacağı daha 
bilinmemektedir. 

Titülesko 
Durum ağırdır d§yor 
Bükreş, 6 (Ö.R) - Roman

ya dış işleri bakanı bay Titü
lesko gazetelere şu diyevde 
bulundu:"Arsıulusal durum çok 
ağırdır. ltalya - Habeşistan ara
sında adilane bir barışa var
mak için bütün gayretler sar
fedilmektedir. Bununla berabe.ı 
bu amaca ne vakit varılacağı 

bilinemez.,, 
•••&•••····························· ..... . 

Bay lava/ Uluslar SosJıc/esimle söylev veıitken düğüne bundan daha iyi delil 
olamaz. " reket baş göstereçektir. Ihti- mak için vatandaşların parla-

karcılar, nazariyeciler fırsatçı- mento dışindqki liglere (sos· " Marseille Matin ,, taah· 
büdlerini çiğnemiş olan şim· 
diki kamutaydan birşey bek-

lar da bunların arkasından yü- yetelere) girmelerine ve bun-
rümektedirler. Fakat kamoy larda mÜl:adele vasıtaları ara-
frangın değerden düşürülme- malan şaşılacak birşey midir? lenemiyeceğini yazan sosyalist

lere cevab olarak: sine ve enflasyon yapılmasına " T elairein de l'Est " geçen 
Halbuki, diyor, taahhüdle-muhaliftir. şubat ayı ayaklanması tahkik 

rini çiğneyen bu kamutay 1932 
seçiminden çıkmadı mı? ve 
çiğnenen yükerıler Kartel (Ra
dikal ve Sosyalist Birliği ) 

Frangm d1ğer hasımları da komisyonu başkanı B. Bonne-
siyasacıJardır ki bunlar ne va tarafından Ron genel ku-
olursa olsun bir kabine buhranı rulunda : " Hi~bir kuvvet bu 
çıkarmak istiyorlar. Fakat memleketten hürriyetlerinin tek 

tarafından almmadı mı? ..• 
Bunlar yeni yükenler alırlarsa bunlar hükumete geçecek bir parçasını bile koparamaz.,, 

olurlarsa felaket muhakkaktır. Diye söylenen sözleri batırla- yine aynı olmıyacak mı? Tu· 
hafı şu ki bunlar hala taraftar 
buluyorlar. 

Kabinenin düşmanları çok gü· tarak : 
rültü çıkaran bir muhalefettir. işte biz.im de temin ettiği-

Fakat birbirini tutmıyan, fikir- miz şey bu idi. Cümhuri- "Ouest T dair,, söz başba
kandadır. diyor, ve B. Lavale 
hitab ediyor: 

leri olmıyan ve bunları tatbik riyetci olan bu memleket ica-
edecek adamları olmıyan bir hında her fesat teşebbüsünü 
muhalefet. 

"Lyon Rep~blieans,, güven
den bahsediyor: 

Ne :ıaman ki, vergilerde 
adalet gözeten bir hükumet iş 

başına geçmiş ve vergilerı 

herkesin imkanına göre dağıt-

mak istemişse müstakil ~dmı 
taşıyan büyük gazeteler hemc.n 

feryadı koparmışlar, hükü· 
metin &rtık halkın itimadına 

dayandığını iddia etmişlerdir. 
Bu yazıları daima hudutlara 
doğru müthiş sermaye hare· 

ketJeri takip etmiş ve bu ser-

mayeler yabancı memleketlerde 

saklanmıştır. Bu da, herkesten 
fazla vatan sever geçinen, va· 
tanı korumak lazım gelirken 
geriye kaçan ve vergilerin ada-

letlele tevzii düşünülürken ver
giden kurtulmağa cabalayan 

adamları bize tanıtmıştır. 
"Eclaireur de l'Ouest,, şöyle 

diyor: 
Hiç bir eser mükemmel ol

maz. Hilkumetin ekonom: bu-

yuruklarında tash=h edilecek 
noktalar yardır. Fakat bunfarı 

tashih etmek için her şeyi 
devirmek ve frangı, bu defa 
tamiri imkanı olmayacak bir 
felakete sürüklemek ğerekmez. 

Arsıulusal güçlllkler içiade 
çırpıodıj'lauz şu zamanda bir 
hük4met bubraaı bİI" feliket 

kıracak, hürriyeti öldürmeğe 
kalkışacak rejimleri boğacak-

tır. Bu sözler karışıkçıJara ve 

faşistlere bir imzadır. Cumhu
riyetçilerin daima kulağında 

çınlıyacaktır. Valdek - Rousse

an nn'analarının Fransada sön-

Vazifeniz finansal iflası iste
miyen, ihtilal istemiyen ve 
diktatörlük istemiyen Fransız-
ları yatıştırmaktır. Dış siyaaa 
sonra gelir. ilk önce bize cu
muriyeti korumak, fesad cemi-
yetlerini ezmek için ne yapı
lacağını söy)eyjniz. 

Izmir mu.raEebei hu~usiye mü
dürlüğünden: 
Numara Cinsi Yeri 
351 Kahvehane lkiçeşmelikte 

9 Dükkan Hisar camii arkasmda 

16 Mağaza 1. ci belediye caadesi 

618 Kahvehane Tilkilikte 

18 Dükkan Ali paşa meydanı 
26 " " " 
20 " " " 
17 " Taşçılarda 

14 " 3 cü kara Osman 'sokağı 
16 " " " 
19 ev Bornova akkaş sokağı 
24 ev " " 
7 /3 Dükld'ın Kemer caddesi 
28 ev Karşıyaka alaybey iktisat sokağı 
85/87 Fırın " " tramvay caddesi 
ldarei hususiye akaratından olup yukanda yer ve cinsleri ya-

zılı emlak 16-10-935 tarihinden itibaren kiraya verilmek üzere 
temdiden açık arttırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraiti 

öğrenmek üzere h~r gün Hususi muhasebe direktörlüğü varidat 
kalemine ve pey allrmek i.stiyeoJerin de encümenin toplandığı 
her Pazartesi ve Perıembe gila.leri aaat 9 daa 12 ye kadar de
pozito veya bank mektabu ile encümeni vilayete müracaatları. 

3577 (3402a 

• • • • 
gıy iÇ! 

Af na, 6 (Ö.R) - Kral ikinci 
Y orgiyi karşılamak üzere muh
telif delegasyonlar hareket 
etmektedir. Krala plebisitin 
resmiğ neticelerini bildirecek 
ve ulus adına Yunanistana 
dönmesini istiyecek olan hüku-
met heyeti bu akşam hareket 
etmiştir. Ulusal kurul başkanı 
Volanis ile sü bakanı general 
Papagis ve hayındırlık bakam 

bay Mauromihalisden mürek
keptir. Muhtelif kurumlar na
mına başka delegasyonlar da 

yola çıkmıştır. Yunan şarbay· 
lan adına Atina şarbayı Bay 
Kocas başkanlığinda bir dele
gasyon kralı Londrada karşı
hyacaktır. Öğrenildiğine göre 
kralı almak üzere Elli kruva
zörü ile Psara ve Hidra tor
pitoları Yugoslavyanın Slit 
limanına gideceklerdir. ikinci 

t • g r 

}(orentlen bir manıwa 

Yorgi Yugoslavya yoluyle ge
lecek ve Splitte Elli kruvazlS· 

rüne binerek Yunanistana dö· 
necektir. 

lngiliz Elçisinin 
aporunda 

Paris, 6 (Ô.R) - lngiliz el
çis!nin raporu hakkında resmiğ 
hiçbir bildirik olmamakla be
raber Jngiliz başbakanlığı ve 
dış bakanlığı çevrenlerinden 
öğrenildiğine göre Sir Trie 
Drummanda gönderilen talimat 
Akdenizdeki şimdiki durumu 
gözden geçirmesi bildirilmişti. 

Bu talimata uygun olarak, 
Trablustaki ltalyan kuvvet· 
lerinin azaltılmasına karşılık 
olarak Akdeniz donanmasının 
azaltılması işinin gözden geçi
rilmiş oJması muhtemelc'ir. Bu 
mesele çözülemiyecek kadar 
güç olmadığından bay Laval 

neler var? 
lngiJiz ve Italyad efçilerile gö
rüşmelerinde buna çalışmışbr. 

İngiliz - ltalyan ilgilerin· 
de gerginlik baş gösterdik~ 

ten sonra Fransız başbakanının 
teşebbüsleri bunu azaltmak ne-

ticesini verdiğinden B. Laval 
şimdi yeni bir gerginlik sebe
binin ortaya çıkmamasına ça· 
lışmaktadır. Doğu Afrika an
laşmazlığın kendi yerinde tu~ 
tuJması ve genişlememesi bü· 
yük bir adımdı ve Avrupa ba· 
rışı böylece korunduktan sonra 
asıl Italynn - Habeş anlaşmaz· 
lığı için de bir çare bulunacağı 
ümit edilmektedir. 

Amerikada Roozveltin 
Yıldızı sönüyor mu? 

Nevyork, 6 (A.A) - Şimdi
ye kadar alınan muvakkat ne
ticelerden Cumuriyetçilerin 
1932 de kaybettikleri ekseri
yeti tekrar ele geçirdiklerini 
bildirmektedir. Şimdi yalnız bir 
seçim dairesinin sonucu nok-
sandır. 76 Demokrat ve 73 

Cumuriyetçiye karşı 81 Cumu· 
riyetçi ve 69 Demokrat seçil
miştir. Cumuriyetçiler bu mu· 

vaffakıyeti ulusal kalkınma si· 
yasasının bozgunluğu ve Ruz· 
vclt siyasasının tenkidi mahi
yetinde telakki etmektedirler. 

Iranın dışbakanı yakında 
Delhi'ye gidecek 

Londra, 6 ( Ö.R ) - İran dış işleri bakanı 21 son teşrinde 
Delhi'ye giderek Hind hükumetini ziyaret edecektir. lngiltere· 
nin Tahran e!çisi kendisine yoldaşlık edecektir. ban - Hindistan 
arasındaki meseleler ve demiryolu münakalatı işi görüçülecektir. 
lran dış bakanı bundan sonra Hindistanı gezecek ve oradan 
Kabile geçerek Iran • Afganistan arasındaki meseleler için 
Afjı{an hükiimetile görüşecektir. 

iki Aliler 
Küçük Ali uzun 
Aliyi yaraladı 

Dün akşam saat ondokuzda 
Balcılar içinde bir yaralama 
hadisesi olmuştur. 

Kilçük Ali namında bir şahs, 
bir müddetten tvvel yanında 

çalıştJğı ustası maiıav uzun 
Aliyi, alacağı olan parayı ver
mediğinden muğber olarak 
yaralamıştır. 

iki Aliler arasında ağız atış
masıyle başlıyan kavgaya ara
cılar girerek mani olmak iste
mişlerse de küçük Ali bunların 
elinden sıyrıf arak usturasıyla 
uzun Aliyi boğazından ağır 
surette · yaralamıştır. Manav 
çok kan zayi etmıştir. Derhal 
bAdiae mahalline yetişen polis
ler mütecavizi vakalamıılardır. 
Yaralı memleket haatahancsine 
kaJdırılnuıhr. 

Hayatmm tehlikede olmadı-

İlbaylığın 
Bir tamimi 

DemiryolJarı üzerinde bulu
nan telgraf fincanlarının kı· 
rılması yü1ünden muha
beratın kesildiği ve birçok 
maddiğ zararlar tevlid ettiği 
7 inci işletme müfettişliğinin 
ilbaylığa bildirmesi üzerine 
ilbaylıkça yapılan bir tamimde 
derhal bu ~ararların önüne 
geçilmesi lü7.umu bildirilmiştir. 

Tayin 
Burnovanın Beşyol mektebi 

öğretmenliğine Narlıdere köy 
mualJimi bay Receb atanmıştır . 

Belediyeden; 
6-11-935 gününden itibrena 

birinci ekmek narhı 12,5 ikinci 
nevi ekmek 10 kuruştur. 

3611 (3404) 

ğı zam.ediliyor. Carih k0ç6k 
Ali de polaaiu takibinden .ka
çarken yere düşmOş ve a-öziln· 
den yaralanmıştır. Onun da 
memleket hastahanesine kaldı-
nJmaaına ili.um e6r6Jıu0ft6r. 



Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatf ı fiyatlar 

ftehmeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikalan mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lnşaatını~ için atidekııbtıyıı~iarınızı pek uouz t ıyatlarla 
temm etmek iınersenız Ualım a~a çarşısında 

Kavalah kasan Nuri 
tioaretbaneıd DA ru ii nu·aa ı edioıa 

Çl•ERTO 
Çubuk demi• ve her ne· ' çiçekh 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Lavhalat ve bunların 
te/e111latı envaı banyolaı ve teımosııonlaı ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demır dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunların te/e11uaıı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çhnentol••, Batan •••k•I•• 

En ••••it IJ•••itle ••l•z•1r tard• S•t•h• h 3 

arahisar Maden Suy 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları- 1:: 

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni izmir eczanesi Telefon: 2067 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

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

Toptan ve per<tkende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

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

DAJMON 
Yıldırım elektrik pilleri Kırmızı etiket 

Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıkb pillerdir. Bilumum 
cep fenerleri için kullanılacak pil 

Daimon Markalı yıldınm pilleridir 
Pille işliyen bütün dünyanın radyoları Daimon marka 

pilleri tercih etmişlerdir 
~X'/Yf/7'1/fW.ıt.V,,,zrJ..;r,r;<,'/'AYJ'~/./:/J~!IZ;l~af.1--illlllllll 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28-9 

Alladolu Hurda vat mağazası 
Ödemişli Hüsevin -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SlllllAT Balıkyağı. 

ı~orveçyanın hölis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NOZflET 
Sıhhat Eczanes1 

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

Saç Eksiri 
Saçlann d6klllmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçlann ke>klerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalannda 
bulunur. 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda mlldrir olduğundan vücuda mazar
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf-
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; lımir mümessili G. D. Giras 

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

7 ., .......... ttta• 

Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzi~ 

BA~LANDI 

Morina balıkyağının C>zü ve başmahsulil kimyaca iki kez filitrt 
edilmit gıda kuvveti yilksek içmesi çok kolay 

Bir ! er bettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere verme•iftia" 

Milli Emlak müdürliiğünden: 
Ura 

Buca Soukkuyu sokağında 17 eski 5-4 taj No. 283,78 
metre murabbaı arsa 4!,60 
Karşıyaka Bostanh Şeref sokağında 204 taj No. 221,48 
metre murabbaı arsa n.20 
Tepecik Dar sokağında 7 numaralı 72,12 metrem. arsa 50 
Karşıya!.a Bostanlı Taksim sokağında 1 No. 119 metre 
murabbaı arsa SO 

39,SS 

4J,7S 

42,20 

Karantina HaJil Rıfat caddesinde 262-1 No. arsadan 
müfrez 15 parsel No. 113 metre murabbaı arsa 
Karant!na Halil Rıfat caddesinde 262-1 No. arsadan 
müfrez 16 parsel numerah 125 metl"e murabbaı arsa 
Karantina Halil Rafat caddesinde 262-1 No. arsadan 
mnftez 17 parsel No. 126.25 metre murabbaı arsa 
Karantina Mısırlı caddesinde 39-80 No. arsadan müfrez 
63 parsel numaralı 225 metre murabbaı arsa 67-,.J!) 
Karantina Mısırlı caddesinde 39-80 numaralu arsadan 
müfrez 65 parsel numaralı 512 metre mU{abbaı ar.. 179,20 
Karantina Fethiye sokağında 7-2 eski 9 laj No. 854,SO 
metre murabaı arsa 213 
Karantina Fethiye sokağında 7-3 eski 11 taj No. 177 
metre murabbaı arsa 44,25 
Karantina Fethiye sokağında 7-4 eski 13 taj No. 233,SO 
metre murabbaı arsa 58,40 
Karantina Fethiye sokağında 7-5 eski 15 taj No. 262,SO 

65 metre murabbaı arsa . 6S, 
Karantina Dilaver ve Fethiye sokağında 29,3,1 No. 1022 ~ 
metre murabbaı arsa . 306,vv 
Karantina Dilaver sokağında 39 nqmarah 317 metre 
murabbaı arsa 
Karantina Dilaver ve Fethiye sokağında 37 numaralı 
314 met.e murabbaı arsa 

95 

Karantina Tevfikiye aokağında 1/3 numaralı 146 metre 
murabbaı araa 75 
Karantina Tevfikiye ve Fethiye sokağında 8,10 numarah 
212 metre murabbaı ana 55 
Karantina T evfikiye aokağında 4-6 numaralı 212 metre 
murabbaı arsa 5S 
Karataş lbiıağa sokağında 9 parael No. 179 metre 
mgrabbaı arsa 62,65 
Karataı lbişağa sokağında 8 " ,, 176 ,, 
murabbaı arsa 61,60 
Karataı Ruhi baba sokağında 3 persel No. 135 metre 
murabbaı arsa . 53,25 
Karataş Ruhi baba sokağında 4 parsel numaralı 151 
metre murabbaı arsa 52,85 
Karataş Ruhi baba sokağında 5 parsel numarab 166 
metre murabbaı arsa 58,10 
Karataş Ruhi baba sokağında 6 parsel numarah 154 
metre murabbaı arsa ' 53,90 
Karataş Ruhi baba sokağında 7 parsel numaralı 166 
metre murabbaı arsa 58 
Karantina Dilaver sokağında 15 kapı 9-2 taj numaralı 50 
135 metre murabbaı arsa 67, 
Karanti :ı Yıldıztepe sokağında 43/43 - 18/20 numaralı 

3 
40 

639 mdre murabbaı arsa 38 ' 
Karantina Mımar Kasım sokağında 17 eski 21 taj Ne. 
145 metre murabbaı arsa S7 

49 taj No. 
2791

75 Rarantana Mimar Kasım sokağında 47 eski 
373 metre murabbaı arı1a ' 
Salhane Enveriye sokağında 135 kapı No. 255,75 
metre murabbaı arsa 64 
Karşıyaka Bahariye Tasvir sokagında 35 eski 20 taj No. 

3
5 

134,50 metre murabbaı arsa 40, k 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödeolll• .. 

üzere 4-11 935 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık -
retile sıtılacaktır. Alıcıların bu mi:ddet zarfında her ~ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

V. f 
ı W. F. H. Van Der , 

Oliver Ve 
LIMİTET 

Şii. Doktor 1,-ıı 

emal Sa~ir KUMPANYASI 
HERMES vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
liaaanları için yiik alacaktır. 

TRAJANUS vapwu elyevm 
linıanımı'Zda olup yükünü tah-

liyeden sonra Anver.ı, Rotter
daın, Amsterdam ve Hamburg 
-anlan için yük alacaktır. 

OBERON vapuru S ikinci 
letrinde beklenmekte olup yü· 
küına tahliye ettikten sonra 
Aa\rers, Rotterdam, Amster
danı ve Hamburg limanlan için 

Jtik alacakbr. 
GANYMEDF.S vapuru 5 

İkinci teşrinde beklenmekte 
olUp yükünü tahliyeden sonra 
An•ers, Rotterdam,Amstcrdam 

\'e Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapW'11 1 ikinci teş
, tinde beklenmekte olup yükünü 
1hoşa1ttıktan sonra Burgas,Var
tıa ve Köstence limanlan için 
Yük alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci teş

rinde Anvers, Rottcrdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LJNEIN 
NORDLAND motörü 3 

ikinci teşrinde beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
~otterdam - C~penhage-Dan

tig - Gdynia - Oslo ve lsl'an
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

VIKINGLAND motörü 12 
ikinci taşrincien 17 ikinci te.ş-
rine kadar Rotterdam - Ham

burg - Copenbage - Dantzig· 

~dynia - Oslo ve lslrnndinavya 
11lıanları için yük alacaktır. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 

ttfrinde beklenmekte olup yü-

1tünü tahliyeden sonra Rotter

danı - Hamburg - Copenbage

D ant-ıig - Gdynia - Oslo ve ls

kandinavya limanlan için yük 
alacakbr. 

Zeg!u~a POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

t~rinde bekJenmekte olup doğ
~tı Anvers - Gdynia limanlan 
1~ yük alaca!itır. 

ScRVfCE MARtTıM ROUMAiN 
ARDEAL vapuru 13 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Kös· 

~.ence - Sulina - Galas ve Briyla 
1 ına ları iç.in yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 21 ikinci 

~,tinde gelip 22 ikinci teşrinde 
il alta - Cenova - Marsilya ve 

•t&el ona limanlarına yük ala
~ktır 

lDURUSTUR vapuru 20 ikinci 
eşrinde beklermekte olup yü-

kSünü tahliyeden sonra Köslence 
uı· 

ı ına - Galas ve Bryla liman-
arı · . 

ıçın yük a1acaktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
llavı unlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
ltıez. 

d Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
onda Tahmil ve Tahliye binası 

ltl( 
(:'~asında 72-4 numarada 
t l ~ TELLi Sperco vapw acen-
0~ ıgına müracaat edilmesi rica 

Unur. 

~ 'f eJefon: 2004-2005-2663 

J\z işitenlere mahsus 

l<ulak alet eri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

k~ulaktan geçme 
Uçijk d"" v 1· ""' ugme ı 

"'0del 

TİLKİLİKTE 
"I. . . 

zmır,, eczanesı 

Zee & Co. 
SOFIA motörü Halen limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hambwg ve Bremen iç.in yük 
almaktadır. 

Va r Acentesi 
CENDELl HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LlNES L TD. 

Liverpool Hatb 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse-

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

AVOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 

Bremen ve Anverstcn yük 
çıkaracaktır. 

\ 

adan gelip tahliyede buluna
nacak ve aynı umanda 2 ikinci 

1 teşrine kad.-r LiverpooJ ve 
1 G !asgov için yük alacakhr. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramrr7 cad
desi N o. 596 Tel 2545 

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

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci tepinde bekleniyor. 30 
ikinci tepine kadar Anvers, 

Rottcrdam, Ha.mburg ve Bre

men için yük alacaktır. 

American &port Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup 

yük almaktadır. 

Nevyork için 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev

york için yük alacaktır. 

EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bckleniyer. Nevyork 

için yük alacakbr. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 

için yük alacakbr: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Ne\'york 

için yük alacakbr. 

Service Direct Danubien 

Tuna hatb 

ALISA vapuru Halen ]ima

nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komarno, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 

alacacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Direkt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapunı 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 

yük alacakbr. 

DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS 11 otörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn

kerk ve D:eppe iç:n yük ala

caktır. 

johnston W arren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 

ikinci teşrinde bekleniyor. Li

verpool ve Anversteo yük çı

karıp Burgas, Köslence, Galaç 

ve Braila için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-

ri~ilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Ee::;;wwwues iM-
Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yananda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

~~:!"!'~----------Iİlll--1• 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

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

MARONIAN vaouru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hu11 için yük 
alacalcbr. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hu' ve An
versten gelip tahliyede bu'.u-
nacaktır. 

The General Steam Vavi
rration co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde C?elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakhr. 

DEUTCHE LEVANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulonacakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav'un üc
retlerinin değişik1 i1derinden me 
suliyet kabul edilmez. 

~ ALATAŞ ~ 
~ Jç hastalıkları doktoru 

Kemer:altı Şamlı sokak No.20 

Ayar ·işyarı 

Aranıyor 
Uray gurup merkezlerinde 

çalıştırılmak ve ücretleri uray
larca ödenmek üzere san"at 
mektepleri mezunları üstün tu
tularak 45-150 lira aylık ücret 
le ayar işyarları arandığından 
isteklllerin nüfus ve askerlik 
kigıtlarının ve tahsil belgeleri
nin birer kopyesini ve kısa bir 
hal tercüme!erinin dilekçeleri 
ile birlikte getirerek imtihan 

' edilmek üzere 20·11-935 günü 
saat 9 da hmir'de Ege bölgesi 
ölçüler ve ayar başispektör
lüğünde bulunmaları bildirilir. 

1-4-7 3555 (3486 

teli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika
metile nam kaı:aoan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden ote!ciliğe ait levazımatı tedarik edilere~ 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türJü istirahatlerı 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolayhklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçaiarımız müş
terilerimize açıkbr. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenı:ilit vardır. 

Altın 
aml sını 

Eczacı baş 

erit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

De o: 

ş·f., 

c _anes 
Salon, yenıek ve yatak oclalarnuzı--ııaraççı 
Kardeşler 1noh;lyelerile siisleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

İ'inci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Su be: • 
Ankara 

Anaf artalar 
Caddesi 

Kmacı Ha• 
Nu.5 Tel.1426 

- - - ~ 

SEL~M., -
- Nedea sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemeısini1 
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 

Klna •~tıtli 
yi alıp kullanmRlı 

KuUanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

lzıııirliler Jstan hulda nerede buluşurlar 

Beyoğluvda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
. ·~;.. .• • . .ı-.·~ .. ·~ ·. ·.~"' . 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi lr.mir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

L·~ seler ve Orta o utlar Alın 
satım komisyor.uhaşkanlığından 

Beherinin Tutarı 
tısınlanan fiab 

Cinsi En azı En çoğu Kwuş Lira 

Lacivert kumaş 375 metre 530 M. 390 2067 
Ayakkabı 150 Çift 200 ç. 390 780 
Takım elbise 150 takım 200 T. 700 1400 
dikim ücreti 

lzmir erkek Öğretmen okulu talebesi ıçin mevçut örneklere 
göre alınacak yukarıda mıktar ve tasinlanan bedelleri yazılı 
iaci vart kumaş, ayakabı, ve elbise dikim, üslermesi 1935 ikinci 
Teşrin ayın ın en birinci Paurtesi günü saat on beşte Kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonumuı:da yapılmak üzere 
on yedi gün müddetle açık eksiltmiye kanulmuştur. 

isteklilerin şartları onlamak ve örneklerini görmek üzere her 
gün öğleye kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saatmda yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini mal sandığına yatırarak alıtlan ile 
komisyona baş vurmaları. 26-30-3-7 3516 (3364) 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Nestle vo Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarım (Leylek) 
marka ra•tık ile (Nermin) ••Ç boyalannı bizden arayınız. 
Bfttün TUrkiyede tananmıı ve denenmiı (Arti) kumaf boya
larının genel sahı yeri yalnaz depomuzdar. 

Telefon : 3882 



eanHe 10 . .., Tefrlnlsanl 

• 

den doğan •• •• • 
esı 

•• 
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1 il e e Trabl O bin askerin çek·ımesini isti or 
Akdenizdeki lngiliz harp gemilerinin kısmen veya ta1'tamen geri çekilebil

mesi ancak Habeşistandaki süel harekatın sona ermesine bağlıdır · 
Paris, 6 (U.R) - Dış bakan

bkları arasında Italya - Habeş 
anlaşmazlığile ilgili görüşmeler 
devam etmektedir. D ün),ü gü
nün en önemli hadisesi lngil
t erenin Roma büyük elçisi 
Sir Ent Drummond ile Muss .... -
lini arasında yapılan görüşme

dir. Geçen 29 llkteşrinde yapı
lan görüşme gibi, yenisinin de 
konusu İngiltere ve ltalya arasın
daki genel durum ve özel olarak 
Akdenizdeki durumdur. Bu 
görüşmeden Italyan - lngiliz 
ilgilerindeki gerginliği bir az 
hafiflediği duygusu doğmuştur. 

ltalyan başbakanı Trablustan 
fı k k Lilıiya ( Bingazi ) dell hır ma11zaıa İtıgıliz filosu 

bir r a as eri geri ç~ktiğini 
hatırlatarak burasının Ingiltere olarak, Trablus ve Bingazinin Bu münasebetle Habeşistanda •Neo Chronicle" gazetesine ltalyan-Habeş meselesine do- tetkik olunmuştur. 
tarafından takdir edileceği alelade garnizonları da 14 bin girişilen süel hareketle.in so- göre B. Mussolini Akdenizden konulmamıştır. Londra, 6 (A.A) - Royte" 

kişidir. nucundan önce hükumetin bağ- bir kaç lngiliz zırhlısının geri Roma, 6 (Ö.R) - B. Mus- rin öğrendiğine göre, dün IJ, 
ümidini göstermiştir. lngiliz ··k Ya_oi, açık söylemek gerek- lanmak istemediği kaydedil- alınması karşılıgıy olarak Trab- solininin lngiliz büyük elçfoi Mussolini ile Ingiltere büyu 
elçisi de buna cevep olarak, J ıı Me lngiltere ltalya ile gö- mektedir. lustan daha 30000 kişiyi geri Sir Eric Durumund ile görüş- elçisi arasında Romada yapı 8 

lngiliz hükumetinin Akdeniz- ı"lk e" rüşübilmek • ıçın önce Londra 6 ( Ö. R ) - logi1iz çekmeğe razı olmuştur. melerinde daha bir tümen ltal- görüşmede müsbet hiç bir n 
deki kuvvetlerini azaltmasına k · d 1 ki• Mısır hududunda durumun gazeteleri Roma büyük elçisi "Daily Telegraph,, gazetesi yan as ermin Libiya an çekil- tice elde edilmemiş o ına 
imkin bırakmayan sebepleri 1 b" h ı k ı · b ı· d ı ·ıt · H d b b b ·· ·· nd• norma ır a e so u masını ile B. Mussolini arasındaki gö- Sir Erik Drummond tarafından mesı a ın e ngı erenın u era er u goruşme esnası 
anlatmışbr. istemektedir. Anayurd filosu- rüşmeyi akımsarhkla tefsir et- Mussoliniye yapılan göretin iki ve Renov dritnotlanyla bir biraz daha nikbin davranı lınır 

Bu izahab, görüşmeden çı- nun Akdenı'•de bulunmasına kt d. ı R A h. bı"r ha kruvazör veya torpido filosunu tır " me e ır er. esmı ıç • hükumet arasında daha iyi bir • · 
&an müsaid etkiyi teyid eder gelince, bu lngilterenin elinde her verilmedigv i için Italya - ) k çekebileceği, ancak bu kuvvet B. Mussolini Libyadan bıt an aşma im anını ve durumun lı 
gibi değilse de hakikat şudur hem Habeş meselesine ait mü· lngiliz gerginliğini azaltmak bir kaç haftadanberi hiç bir Libiyadan çekilmedikçe lngil- Italyan fırkasının geri 

8 0
" 

ki iki hükumet arasında aynı zakerelerde, hem de Londrada üzere düşünülen tedbirlerin ne zaman bu kadar müsaid bir şe- terenin Akdenizdeki deniz kuv- dığına işaret ederek lngiltere" 
konu üzerinde devam eden bu 2 ilkkanunda açılacak deniz kon olduğunu tahmin etmek güç- kil almadığını yazıyor. vetlerini zayifletmiyeceği bildi- nin bu hareketi tamamen tak" 
görüşmeler, meselenin halline feransı için, bi: müzakere un- tür Bununla beraber " Daily R 6 (ÖR) 1 ·ı· hH rilmiştir. dir ettiği umudunu göster 

surudur. · oma · - ngı ız u- Paris, 6 (Ö.R) - Bay Laval · f 
yanyacak bir sonucu ortaya Ekspres ,, ve u Nevschronicle., kuA metı' Akd · d d mış ır. b 

Roma, 6 ( Ö.R ) - Burada enız en anayur Roma görüşmeleri ile sıkı bir Büyük elçi müsbet ceY~ı 
çıkarmamakla beraber, bu zannedildiğine göre, lngiliz gazetelerine göre dış, deniz, filosunu tamamen veya kısman surette ilgili faaliyetlerde bu- vermiş ve fakat Libyada benli, 
amaca doğru yapılan gayret- büyük elçisi ile başbakan ara- Sü ve Hava bakanJarı dün ak- geri çekmeğe razı olursa ltal- lundu. İngiliz ve Ita]yan büyük altmış bin ltalyan askeri, y~ti 
leri :Ierletmektedir. sındaki görüşme esas olarak şam Başbakanın evinde hır yanın Trablustan daha iki fırka elçileriyle uzun uzadıya görüştü. lngiliz-Mısır kıtaatının üç ııııs t 

lngiliz hükumeti Habeşis- Cenevrede Ingiliz dış bakanı toplantıya çağrılmışlardır. Bu askeri geri alacağı haberi Paris, 6 (Ö.R) - Roma in- kuvvet mevcud olduğuna işare 
tnndaki Italyan ileri hareketini Sir Samuel Hoare ile Ital- toplantıda T arablustaki ltal- Londrada ne tekzib ne de te- gi ıiz elçisi Sir Eric Durumun- ettikten sonra Akdenizde ta" 
protesto etmemiştir. Şimdilik yan delegesi Baron Aloisi yan kuvvetlerinin daha ziya- yid edilmemiştir. ltalyan bükü- dun Mussolini ile görüşmelerine mamen ihtiyati bir tedbir 0~;: 
elde etmek istediği so- arasındaki görüşmelerin de- de azalmasına karşı Akde- metinin arzusu Italyan - Habeş aid raporu akşam Dovning rak bulunmakta olan Jogı 1 

nuç Mısır hududundan Ital- vamı mahiyetinde olmuştur. nizdeki lngiliz deniz kuvvet anlaşmazlığının mümkün olduğu Strete gelmiştir. Ulusal kuru- donanma kuvvetinin azaltılnı~~~ 
yan kıtalarının geri çekil- Bunun konusu da ltalyan-Ha- lerinden iki veya daha ziyade kadar çabuk hallidir. Bununla ma komitesi BaşbRkan Baldvin zamanının henüz gelınedığl 

•ja\fO 
mesidir. Orada daha 30 bin beş meselesinin ve ö:ıel olarak geminin geri çekilmesi imkanı beraber Daily Telegraph ga- nezdinde toplanmıştir. Bu ko- zannında bu.unduğunu 1 

Italyan asker~ vardır. Fazla Akdeniz durumunun hallidir. görüşülmüştür. zetesine göre görüşmede asıl mitede Akdenizdeki durum da ey:emiştir. ••' 
••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyada a 
Dışa ı 

azalt 
an gelen 

ak i in 
Milano, 6 \A.A) - Resmiğ 

gazete benzin ve her nevi ma
deni yağlar üzerinden alınmak· 
ta oian vergiyi yükselten ka
nunu neşretmiştir. Bu tedbir 
sonuncu olarak bu maddelerin 
fiyatları müdbiş surette fırlaya
caktir. 

Roma, 6 (A.A) - Yabancı 
memleketlerden gelen malla
nn istihlakini azaltmak için 

yeniden bazı tedbirler alın

mıştır. Bu meyanda otel. 
lokanta, ve emsali gibi yerler· 
de salı günleri ya bir ka'> et 
veya balık yemeği verileceği 

kaydı haftanın her gününe teş
mil edilmiştir. Müşterilerin ken
dilerinin getirecekleri sovuk 
et, sucuk, ve emsali de bir et 
yemeği olarak telakki edile
cektir. Her türlü müesseseler ........ 

a r 
• • • 
ıs ı 

ıy r 
yabancı memleketlerden gelen 
her nevi malJarın istihlakini en 
ufak hadde kadar indirecekler· 
dir Bugibi malların mevcud istok 
bittikten sonra yeniden sipariş 
edilmiyecektir. Bu gibi mailer 
tercihan yabancılara satılacak
tır. ltalyan doktorları federas-
yonu bütün doktorlara, hasta
lara Italyan ilaçları. Italyan 
kuvvet şurupları Italyan alet-
leri verilmesini tavsıye etmiştir. 

Çe ~slovakya kabinesi · değişmiş 
Prag, 6 (Ö.R) - Partiler ı seçmiş ve böylece başbakana • 

arasındaki anlaşmaya uyarak karşı güvenınıo eksilmemiş 

başbakan B. Mahpeş istifasını olduğunu göstermiştir. 
Cumur başkanı B. Masarike Bay Odzanın başbakan ol-
vermiş ve B. Masarike yeni masile şirudiye kadar hep Çek-
kabineyi teşkile eski kabinede ler tarafmdan tutulmuş olan 

başbakanlığa ilk defa olarak 
ziraat bakaoi Cilan B. Odzayı qir Slovak geçmiş oluyor. Ağ-
ödevlemiştir. Diğer "bakanlar rar partisine men'3Up olan bay 
yerlerinde kalacaklardır. Bu Odza, başbakanlığı iyi karşı-
sabah toplanan Diyet meclisi lanmıştır. Dış siyasaya gelince 
264 saylavdadır. 219. unun re- hiç değişmiyecek ve yine bay 

--~-b M · i ha an w a Benes tarafından çevrilerek 

Uluslar sosyetesine ve Fransız 
dostluğuna dayanacaktır. Dün 
bay Benes tarafından Diyet 
kurulunda verilen söylev bunu 
bir kerre daha göstermiştir. 

•••••••••••••••••• 
Londra, 6 (Ô.R) - Monte

viodeodan bildiriliyor: Urugu
vay cumur başkanı memleketi
n;n İtalya aleyhindeki bergite
lere büyük teessürle iştirak 

ettiğini, barışı korumak lazım· 
geldiğini söylemiştir. 

Transit işi hali dildi 
On sekizler komitesi dün toplanarak 

çok önemli bir karar vermiştir 
·· l l · · 1 · 'h w heollS Cenevre. 6 (O.R) - ltalya- mese e erı ınce emıye memur ı racını mennetmege d .. 

ya karşı berğitelerin tatbikine edilen 18 ler komitesi 61 nu- girişmiyen devletler de bu JJJ• 1' 
karar verilmesi tizerine bu mem marah bergite kararının ikinci delerin ihracatını kontrol edere 
lekete doğru yapılabilecek fıkrasındaki tedbirlerin tatbikini bunlarda bir artıklık göze ça~ 
transit ticareti dikkati çek- etkili kılmak üzere Uluslar pacak olursa fazlalıgın ltalY:r, .. 
mişti. Bu mesele de bugün sosyetesi üyesi olan devletlere gitmemesi için gereken ted 

1 

halledilmiştir. 18 Jer komitesi şu teklifte bulunur : Hükümet· leri almalıdırlar. . de" 
b k il Ki · ı · ·· erıo toplanarak aşağıdaki kararı ler Italyaya gire ilece ma a- . • erıng mesele e~ı u.z . oıı 

vermiştir: rın sevkiyatını kontrol için la- kı ıncelemeler de bıtmıştır. OJ 

"Tanzim komitesi tarafından zımgelen tedbirleri almalıdırlar. sekizler komitesi bu akş•\fO 
bergitelerin tatbiki ile ilgili ltalyaya karşı bazı maddelerin saat 18 de toplaoınıştır lı" 

11••••••••••••••••••••• ..................................... •••••••••••••••••• ••••••••• toplantısı hala devam etJJJe 

Sovyetler etrafındaki 
Demir çem her kırılınca .. 

Varşova, 6 (Ö.R) - Lehistanın yara resmiğ Kurye Poranı 
gazetesi yazıyor: Polonyanın dış sıyasasının ana hatları hiç de
ğişmemiştir. Bu politika Sovyetler etrafındaki çenberin kırıldığı 

gündenberi aynıdır. Avrupada bir emniyet dıvarı kurduğumuz 

gündenberi Sovyet diplomasisinin bize teşekkür edeceği zamanı 

beklemekteyiz. Polonya - Romanya ittifakı ehemmiyetini muhafaza 

etmektedir.Bu ittifak hiç sarsılmamışbr. Yalnız Bükreş diplomasisi 

biraz değişmiş ve bundan ötürü bazı anlaşmazlıklar çıkmıştır. 

tedir. . Jtal" 
Cenevre 6 ( Ö. R ~ -atbilıİ 

yaya karşı berkitelerın t telif 
işlerine memur tanzim ve kanı 
komisyonu Portekiz dış b~aıılı" 
B, ae Vaskasellosun baş 

1 8
ya 

ğında toplanmış ve ita y d" 
gönderilmesi yasak edileD;deO 
deler arasına petrol, . Jeı r ~ 111 ° 
kömürü, demir ve çe ıg 0311ııı 
sok~l~asını .istiyen .. l<:~Jla uştilt• 
teklıfı üzerınde goru~ın. btı1'" 
Komite bu teklifin tatbıkı ce'" 

vere 
da 18 ler komisyonuna ırl•" 
w• • • baı 
gı raporun metoını 

mıştır. 


