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Son Daki a 
Haberleri beşinci 

sahifededir 

CiıımhtwiyeUtı Ve Oum1ıuriyet Eserinitı Bekçi8i, Sabahları Çıkar Siyaai GaDetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

e 
Ras Nasibu b .. 
Makalleye girdiler 
Fakat Habeşlerin yeni bir 
baskınından çok korkuyorlar 

arara gidiyor •• eg s 

Ba dvine hücumlar ... 
işçi partisi lngiliz filos nun takvi

lüzum o tur diyor • 
yesıne 

londra, 8 ( Ö.R ) - lngiliz 
~~Çİrn mücadelesinde bir aralık 
d Uslar sosyetesinin kurumlan· 
kırılması işini bir kenara bıra-

an işçi pnrtisi lngiliz filosu
;~n daha ziyade kuvvetlendi-
1 rnesi için Baldvin ka binesi!ıin 

bütün ihtiyaçlarına yettiği ıçm 
daha fazla kuvvetlendirilmesine 

lüzum olmadığını 

ispata çalışmıştır, 
rakamlarla 

g tr· w.. ~,, ı/ız I ri Paıtisinın Uden Alllec Söylevi11i verlyor 
lb k ugu sıyasaya hücum et- Fakat hükumet, resmi gizli 

e tedir. malümatın bildirilmesini yasak 
Eski ı· • k b. · d · ı d k d k k" lık b şçı a ınesın e amıra e en anuna ayanara es ı 

8 
aş Lordu olan Lord Alek- bakanın söylevindeki rakamla-

dittıder bir söylevinde lngiliz rm gazetelere geçmesini yasak 

,:~anoıasının hakiki durumunu etmiştir. 
~tenniş ve imparatorluğun Sosyalist "Daily Herald" in-

giliz filosnunu üstünlüğünü gös
teren bazı tafsilatm böylece neş· 

rinin yasak edilmesini şiddetle 
tenkid ederek diyor ki: 

Lord Aleksander tarafından 

ortaya dökülen hadiselerle ra
kamların aylardnnberi yabancı 

ateşenavallarla gazeteciler tara 
fından biJindiği şüphe~ıdir. 

Fakat eski amiralhk baş Lor• 
dunun ifş atı. lngifiz filosunun 
etkili bir kuvveti olmadığı ve 
bunun için kuvvetlendirilmesi 
gerekdiği b ılnnda B. Baldvin 

ve diğer bakanlar tarafµıdan 
yapılan diyevlerin çürüklüğünü 
göstermeHedir . 

•••••••••••••••••• 

eyş 

Kapan ıyaca < -
Süveyş 8 ( A.A) - Süveyş 

kanalı kumpanyasının yükse~ 

bir memuru kanalın muhasama 
eden veya etmiyen devletlere 
aid blltiin gemilere açık oia
c•ğını Royeter ajanunın bir 
aytanna 96ylemiftir. 

• • • rzn 

Manisa 
•••• • 

llbayı Birinci Sı
nıfa Terfi Etti . 

Başbakanın kutlulaması 

At il ıı ilbayı Murad Germen 

Manisa. 7 (Özel) - Valimiz 
Murad germenin birinci sınıfa 
terfii milnasebetile batbakan 
l•met la6nünden aJdı~an tel 
yazısı örneği ıudur: 

- Soıu 4 4ndJ MYfada -

1 
lngiliz HükUmeti 

Arsıulusal 
Etkileri 

durumun Mısırdaki 
için inanca verdi 

. 

Cüretlice bir hareket 
Uçaklar 200 ltalyan askerini 
Makallenin ilerisine bırakmışlar 

Ne oldukları bilinmiyor 
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K.ızıl ordmwn son günlerde /(iye/it ~·aptı ı mn11 ~ralarda ıayyarmu uı 
atisi lıakk111da ge!liş imkc?lllar açan yep fili tcrliibeltr rapı/mLŞtır. Düşman 
lıat/arını geçtik/eti faızedi!en bir çoll tmya1e /ı/oln111ıdan taknbaı brş l'İIZ kadar 
silahlı asker paıaşiitlerle kendüeri11i al'lli zamamla aşa~rı atmışlardır Böy/cte 
düşman gerilerine bırakılan bu askerler ;we ayak basar basmaz tap/ammşlar 
ve düşman tarafa ayn/an böl[re içinde mütrkabil bir taarmzda b11iı111muşlordır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aşağıdaki haber de Jtalyan- , nasıl bır:kıldığı iyzah edilmiyor. 

lann buna benzeyen bir hare- Dağlık arazide uçakların bu 
lr:etlerini bildiriyor. Yalnız Ma- kadar curetkArane bir bare-
kallenin iNrieine 200 ltalyan kette muvaffak olmaları imkin-
..keııinia 11Ç&klar tarafmdan - Sonu li(üncü sahifede -



lstırab d ıyurmıyau 
Bir kuruın 

Almunynda parti ve gençlik 
teşekküllerinden sonra önemle 
tedkike değer bir kurum daha 
vardır ki bunun adına Nasyo
nal Sosyalist Volkswohlfahr:it 
deıı.İ?:'. Ve bunu lamanlar kı
sacaı ielimelerm il liarflar:mı 
afaralC (En. Es. Favs) N. S. V. 
derler. Bu grubun amac.ı yok
sulları ve çocukları himaye 
etmek, h n ailede içtimaiı ha._ 
yatın icapfurma uygun illi- inti
zam vücude getirm ktir. Ku
ruınun teşkilatı parti organi
zasyonuyla beraber yürür. 
Mesela partinin ohız iki 
m~rkezi ve· her merkezin yirmi 
şubesi bulunduğunu yazmıştım. 
N. S. V. teşkilatının da otuz 
iki merkezi ve her merkezin 
yirmi şubesi vardır. Himaye 
mıntakaları parti mmtakaları
nın tamamen aynıdır. Parti gibi, 
her merkezin şefi, şef vekili, 
matbuat ve propağanda kısmı, 
teşkilat ve kasa bürolan ve 
her ailenin ictimai mevkiini 
kontroi altında tutan müfettiş
leri, sağlık işlerini takib eden 
doktor lan vardu.Kurum amacını 
Bay Hitlerin nutkundan almış
br, Nasyonal Sosyalizmin lideri 
partisinin prensiblerini izah 
ederken: "Genel sağlığın ko
runması, annelerin ve çocuk· 
lann himayesi için devlet müm
kün oJan her şeyi yapacaktır.,, 
demiş ve N. S. V. bu işareti 
yerine getirmeği ödev bilmiştir. 

BU KURUM NE YAPAR? 
N. S. V. her mahalledeki 

mutemed adamlan vasıtasile 
bütün ailelerinin yaşayışlerını, 
annelerin ve çocukların vazi
yetlerini daimi kontrol albnda 
bulundurur. 

Her insanın v her çocuğun 
mutlaka kendisine mahsus bir 
karyolası bulunmak mecburi· 
yetindedir. 

iki çocuğun hir yatakta yat
ması yasaktır. Eğer aile reisi 
bunu temin edemezse N. S. V. 
ailenin muhtaç olduğu karyo
layı, yatağı ve o ailenin ka
zancına uygun mobilyeyi para
sız verir. Geç.inmekte zorluk 
çeken ailelerin muhtaç bu
lundukları erıakı ve elbi
seyi aynıyat olarak verır. 
Ve bunu verirken her şe
yin iyisini ve bilhassa yok
sul vaziyete düşen ailenin daha 
önceki hayatım ve içtimaiğ 
mevkiini göz önünde bulundu
rur. Aslında fakir ise ona göre, 
aslında varlıklı ise buna göre 
elbise ve diğer levazımı dağıtır. 
N. S. V. in tevziat depolarını 
gezerken yüzlerce yakalarında 
kürk bulunan mantolar gördüm. 
Muavenet bahsında lükse ve
rilen bu değeri biraz garipse
dlın. Kurum şefi bana izahat 
verirken dedi ki: " Müessese
miz umumi sağlığı korumakla 
beraber hayabn ısbraplannı 
yoksullara veya yoksul duruma 
düşenlere duyurmamaktır. Vak
tile eyi hayat sürmüş bir aileye 
verilecek alelade bir elbise onu 
tatmin edemez. Burada ruhi 
bir noktayı da gözden uzak 
bulundurmamak lazımdır. Onun 
için müessesemiz yardım elini 
uzatbğı ailelerin, geçmişteld 
hayatlannı ve içtimai seviye
lerini daima gözönünde bulun
durmağı vazife bilmiştir. 

Bundan başka N. S. V. Teş
kilatınııı dikkate şayan olan 
diğer bir noktası da yardım 
mevzuunda tebaa ve milliyet 
gözetmemesidir. Ecnebi tabii
yetinde bulunanlara yardım et
tikleri gibi nasyonal sosyaliz
min bariz vasıflarından biri 
olan yahudi düşmanlığını da 
nazan dikkate almazlar. Yar-

ş . Baş~!!--~ana • 
enı o 

nazb· lan 
• • • lzmirin teşekkürü 

J C hı 0 k mselerJ Urayın yıllık çalışmasına baş-
laması münasebetile Başbakana 

dolandır Or U 
çekilen tazimat telgrafı ile ce-JY vaplarını yazıyoruz . 

• 
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iSMET INÖNÜ 

F a~a Bergamada i soyguncu uğunun hesabını vermek Başbakan 

ANKARA 
için bakır kö çe eriyle ergamaya gönderildi ... Bugün riyasetin yılJık çalış

ma raporunu dinhyen ve mü
zakere eden şehir meclisi, hü
kumet teşkilatının ve bilhassa siz 
değerli Başbakanımızın İzmir 
şehrine gösterdiği yüksek ve 
özel ilgi ve yaptıkları değerli 
ve büyük yardımlardan dolayi 
sıcak ve candan teşekkür, min-

Zabıtamız şimdiye kadar bir 
çok evleri soyan meşhur hır
sızlardan Nüsreti Selçuk ote
linde yakalamıştır. Nüsret bazı 
kasaba ve köylerde bakır par
çalarını altm diye sürerek saf
dil kimseleri dolandırmaktan 

miştir. Gect: geç vakıt herkes 

1 
yerine çekilmiştir. Bu iki açık 
göz hırsız ev sahiplerin"n uy
kuya daldıklarını iyice anlayınca 
odaları kanştırmağa başlamış
lar ve sandıklar içinde bulduk
lan 270 albn lira ile 200 bank-

suçludur. notu ve bir mıktar mücevhe· 
Geçen sene yanmda Meh- ratı aldıktan sonra sandığın 

med Ali namında bir arkadaşı içine (Sen hafız biz hafız ... lyi-
iJe birlikte Ayvalıktan Berga- lik eden maraz bulur ya Hacı 
maya giderken kamyopda Ber- hafız] diye bir de kağıt bırak-
gama yağ tüccarlanndan bay mağı unutmamışlardır. 

Abdülkerim ile tamşmışh. Nfis- Nusret ve Mehmed Ali pa-
ret kendisini yapıcı ustası ve raları ceplerine yerleştirdik-
Mehmed Aliyi ise mütekait bir ten sonra sessizce evden sa-

zu çıkararak Alman boğazında 
bir Alman madeni bulduğunu, 
altın kölçelerinin sakh bulun· 
duğunu bunlan az bir karla 
satmak istediğini söylüyordu. 

işte, bu azılı sabıkalı dün 
geç vakıt emniyet müdürlüğil 

tarafından Müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Müddeiumumilik bir 
karar verilmek üzere Nusreti 

Sulhcezaya göndermiştir. Sa
bıkalı burada ikayetçi yağ 
tüccarı Bay Abdülkerim ile 
karşılaşbnlmıştır. Suçlu suçunu 
Bergamada i lediğinden Nus
retin Bergama Müddeiumumi-

net ve saygılannı arza bende
nizi memur etmi~tir. Bu vazi
feyi yapmakla bahtiyanm bü
yük Başbakanım. Derin saygı
larımla. Dr. BEHÇET UZ 

İzmir Şarbayı 
Dr. BEHÇET UZ Şarbay 

lzmir 

zabit diye tanıtmışlardı. Kurnaz vuşmuşlardır. 
dolandırıcı yolda mütemadiyen Sabahleyin kalkan bay Ab- liğine gönderilmesine karar ve-
Kur'an okumakta idi. Bir ara- dülkerim misafirlerinin yerle- rilmiştir. Nusret bir yazıcımıza 

Şehir meclisinin güzel duy
gularına teşekkllr ederim. Çok 
önemli ödevlerinde muvaffaki
yetler dilerim. Başbakan 

t. INÖNÜ lık basta olduğunu ve Berga· rinde yeller estiği1 odalardaki manitacılık suretile geçindiğini, 
manın yabancısı bulunduğunu sandıkların altüst edilmiş ol- hırsız olmadığını, bilakis do- yı '

1 1 
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ileri sürerek bay Abdülkerim- duğunu görünce hayretten do- landırıcı bulunduğunu, bay Ab- Türk - Macar 
den yardım iatemiştir. Kamyon na kalmışlardı. dülkerime 500 lira mukabilin-
Bergamaya vannca bay Abdül- Nusret'in diğer bir vak'ası de albn sattığını söylemiştir. nlaşmaSJ 
kerim yol arkadaşlannı evin~ da altm tüccarlığıdır. Dolandı- Nusret bir çuval derunundaki Türk .. Macar ticaret klering 
davet etmiş ve hasta görünen Tıcı aldatmak istediği şa- bakır kölçcs le Bergamaya gön- anlaşmalan vekiller heyetince 
Nüsretin istirahatını temin et- hıslara cebinden biraz altın to- derilmiştir. tasdik edilmiştir. 
·······:~········································································································································································ 
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Tütün rekoltesinin· yarısında 

bu nuyor Fazlası 
Ödemişte bugüne kadar bir 

buçuk milyon kilo tütün satıl
mışbr. Ödemiş rekoltesi iki 
buçuk milyon üçyüz bin kilo 
olduğuna göre, mahsulün yarı
sından fazlası satılmıştır. Ge
lecek seneye mal kalmıyacağı 
ümid edilmektedir. Fi<!tler 
60-80 kuruş arasındadır. Tire-

Sivas - Erzurum 

de yanın miJyon kilo tütün 
satılmıştır. Bunun üçyüz bin 
kilosu birinci nevi tütün 70-82 
kuruş arasında satılmıştır. ikinci 
nevi tütün satışları 58-70 ku
ruş arasındadır. Tirenin tütün 
rekoltesi de bir milyon 200 
bin kilodur. Rekoltenin yarı

sından fazlası satılmıştır. 

adifekalesi 
lstlkrazının lt:fnc tertip- Arkası dakl saha 

lerl satışa çıkarlidı ağaçlandırllacak 
Yüzde yedi faizli Sivas - Er- Kadifekalesi arkasmdaki sa· 

zurum istikrazınm ikinci tertibi hanın ağaçlandırılması ıçm 
satışa çıkarılmıştır. Hasılab ta- tedkikler yapılmaktadır. Bura-
mamen Sivas - Erzurum hattı- da su şirketi tarafından bir 
nın inşasına tahsis edilen bu depo da yapılacaktır. 
istikrazın kuponları ile tediye- • ._,.. ·' 
ıerine ait evrak ve senetler I tas\i on 
vergi ve resimlerden muaf tu- J 
tulmuştur. Şefliklerinde tebeddülat 

Memleketin iktisadi inkişafı Devlet demiryollan Soma 
gibi çok önemli bir gayenin ıstasyonu şefi Salaeddin Sülü-
tahakkukuna taallük eden bu ner terfian Kruıaba Şef dögar-
istikraza halkımız daha şimdi- lığına, Menemen istasyon Şefi 
den büyük bir alaka göster- Mustafa Halim Soma Şefliğine, 
miştic. Bütün muallimler ken- Kasaba istasyon memuru Hemdi 
diliklerinden birer stikraz al- lzmir merkez ihtiyat memur-
mıya karar vermişlerdir. luğuna atanmışlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ihtiyaçlan sabit olunca onlar da edilmiştir. Senenin muayyen 
diğer Alman ve ecnebi muh- aylannda her Pazar günü bü-
taçlar gibi müsavi muameleye tün Alman milleti muayyen 
tabi tutulur. kaloriyi ihtiva eden yalnız bir 

Bu yardım müessesesin ge- kap çorba içer. O gün evlerde 
liri devlet bütçesinden değil- ve lokantalarda mütenevvi ye-
dir. Parti mensup1an N. S. U. mek pişirilmez. Bu çorbanın 
nun azası olduklan gibi yeni- sermaye bedeli çıktıktan onra 
den partiye yazılmak müraca- geriye kalan kin N. S. V. ın 
abnda bulunanlar bu kuruma başlıca gelir menbalanndan 
aza kaydedilirler. Bundan baş- birini teşkil eder ki bu da 
ka fabrikalar, büyük müesse- yok ullann iaşe yardımına kar-
seler, bu yardım evine senelik şıhk tutulur. Dev]et ve cemi-
tahsisat verirler. Kurum sene- yetin yardımile çalışan N.S.V.m 
nin muayyen günlerind~ muh- genel sağlığı, çocukları ve 
telif şekillerde rozetler dağıtır. analan koruma ve ictimai ha-
Ve bu gelirin hiç birisi idari yatı tanzim yolunda elde ettiği 
masraflara karşılık tutulamaz neticeler çok büyüktür. Yeni 
Aidat ve tcberrüat mutlak su- rejimin en kuvvetli tarafı olan 
rette yardım karşılığıdır. N. bu kurumun yardım kollan 
S. V. ın bir çok vazifeleri üzerinde müşahedelerimiz.i ya-
idari işleri fırka rın da kayda devam edeceğiz. 

e s 
e 

,eyet fahri a arı gezerek işçi erin 
d r munu inceled· 

Şehrimize gelen iş ve İ§çiler 
bürosu direktörlerinden uzman 
doktor Veigert ve arkadaşları 
dün işçi bürolan üzerindeki 
tedkiklerine baş!amıflardır. 

Heyet dün Tecim odasında 
, genel sekreter bay Mebmed 
, Ali Eten ile görüşmüş ve fab

rikaları gezmiştir. Öğleden 
sonra da incir ve üzüm han
ları ve tabaat fobrikalan ge
zilmiştir. 

Fabrika ve imalathanelerde 
yapılan incelemeler çok önem
lidir. işçilerin mali ve sağlık 

vaziyetleri inceden inceye 
elenmiştir. Kadın ve çocuk iş-
çilerin çalışma vaziyetleri gözö
nUnde tutularak notlar alın
mışbr. 

Heyet, uzun müddet fabrika 
ve imalathanelerde çalıştırıla
rak sonradan yol verilenlere 
tazminat verilip verilmediğini 
de gözden geçirmiştir. 

Muhtelif amele zümrelerinin 
aldıkları nominal ve reel gün
delikler etrafında kendilerine 
verilen izahat da önemle not 
edilmiştir. Heyet bugün de 
tedkiklerine devam edecektir. .......... 
~uşadası Hava 

Tehlikesi e karşı Belediye meclisi 
Hava tehlikesine karşı ko- Kuşadası Belediye meclisi fev-

ruma komisyonu dün öğleden kalade o~arak içtima etmiş ve 

evvel yarilbay Sedad Erimin dokuz reyle bay Mitad Baysalı 

başkanlığında toplanmıştır. Şarbaylığa seçmiştir, 

rlf!E~::ı:3~~--

BU GüN 

A 
MILLI KÜTÜPHA E 
SiNEMASINDA 

Sinemanın ilk biiyük yıldızı 

JOA 
LAR 

Tarafından Fransızça olarak 

Programa ilave olarak : 
1 - Paramont merakh dünyaı haberleri • 2 - Ankarada 

Cumhuriyet b·yrammda ATA TÜRKÜN önünde yapılan 
geçit resimleri. 

Sea s saatlan : Cumartesi ve pazar günleri 13,30 da 
di ver günler 15 te baılar. 

Ce lad goı·· 
ölgesinde 

Bir cezaevi yspdacak 
AdJiye Bakanlığı, ağırcezalı 

mahkümların cezaevlerinde boş 
kalmamalarını temin için gere
ken 'edbirler~ almağa karar 
vermi tir. Hapishaneler genel 
en pel törü (müfetfi i) Ödemişli 
bay M-azl\a~ Şerif [zmiı bapisha" 
nesinde tetk;kat yapmak üzere 
yakında şehrimize gelecektir. 

İzmir hapishanesindeki rna~
kUm ve mevkuf sayısı 894 kı-
idir. Buniar. ayri mu ait şart

lar içinde hapishanede vakıt 
geçirmektedirler. Karantinanın 
üzerinde, talebe çayırı semtinde 
inşası takarrüp eden lzmir ge
nel cezaevinin 936 yılı tahsi:;a· 
tile yapılması muhtemeldir. 
Aynca Cellad gölünün kurutu
lan kısımlarında bütün Ege hav· 
zasının ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir de zirai cezaevi inşa 
edilece.ktir. 

Bu Cezaevi inşa edildikte~ 
sonra ağır mahkumların heP51 

bu hapishaneye I\ekledilecek 
ve orada z.ira1 hizmetlerde kul
lamlacaktır; 
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' Berat gecesi 
Leylei beratın önümüzdek~ 

N pazartesi günü akşamı yanı 
salı gecesi olacağını sayın 
ulusa bildiririm. 

lzmir MiifftisÜh 
Rahmetuna 

'8.1:717.zT1.Z7:TLZZZU.zzzz7.J 

iz ırli bir genç .. 
arb kimyası mile e " 
lerin e taj yapaca 
Amerikanın "Yeni karoJitlr 

c.umuriyetinde kimya tob~1• 
eden eczacı başı bay F eridııı 
oğlu bay Nejad dün A1ma11Y;. 
ya hareket etmiştir. Çok değer 
bır genç olan Nejad, AJaıanYıı 
da Harb kimyası müessese ve 
kurumlarınd<s bir yıl staj göre· 
cektir. " ...... . 

aldöken e .. . 
Çoc klarda göz hastah 

Bornova nahiyesi Naldök~~ 
köyünde bazı çocuklarda go" 
'-- -tah• " '"ld'" v •• d ı'fbaY' ııaa gı goru ugmı en .. 

11 
hktan verilen emir üz.erine o" 
nahiye müdürü ile nahiye b~: 
le.diye doktoru mahalline gı 

ıı· 
derek hastalıklı çocukları r:n 
ayene etmişler ve ilaç ver· 
mişlerdir. 

4-I • • ...... 

üfus say mında 
Ahnan sonuçlar .. 

Nüfus genel direktörliil11~ 
son nüfus sayımında aba;. 
nüfus sonuçlannın acele ~ift'~ 
rilmesini ilbaylıktan isteınıŞ 1 

' 

Bu hususta bir istatistik bıı
zırlanarak gönderilecektir. 

Gönderilecek malumat ar:~ 
sında şebrin, kazaların ve 
köylerin nüfusları ayrı ayrr 're 
erkek - kadın sayısına go 
tefrik edilecektir. 

- • ...,, .- H 111 - • 

Ocak Kongrelerı ., 
HaJk partisi~ Yiğitler oea.~ 

nın şenelik kongre ve se~ 
yarın saat yirmide Tepecı 
Şehit Fadıl mektebinde yaıst' 
lacaktır. 

az· n öliiıt1 
Büyük bir teessfirle Jıabe; 

aldığımıza gôre Doktor :B~t 
iştI • 

Amado dün vefat eyle b 
Cenazesi Pazar günü Sal a: 
nedeki 361 numaralı tıaıı~ .. 
sinden kaldınlacaktıı. po b
tor Amado yıUardanf>eıi şe tJi 
rim~de şöhret a[mı ~e .. 

o'tfıass~ 
doktorlarımızdandı. D 1 b.5 .. 

sa fakirl'ere karşı şefkat 1
1', 

sile ha:ef(et eder birçok ~o iti 
sulların ilaç paralarını k 8 

.. 

cebinden aderdi. Öluınfi ~ııtJ 
disi'ni seven ve tanıya~ je 
çok müteessir edeceğıP 6i· 
hiç şfipbe yoktur. 1' asfı 
1 • • ti " . • ....nııııtl esme tazıye erımızı ,,, .. 
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Fakat onun da seni sevmesi için seni 
Olduğun gibi tanıması- gerek 
Ayten başmı :ıa. adı: 

- Zaaf mı dedin. Bilakis 
bugün kadar kendime sahip 
olduğumu bilmiyorum. Fa
kat acı duymak için benim onu 
•evmekliğim yeter .. 

- Fakat onun da sem sev
nıesi için seni olduğun gibi ta
bıması gerek .. 

- Madamki andettim sırrını 
Öğrenince beni de tanıyacak ve 
ıevecektir Suna. 

Ayten o kadar kesin söyli
Yordu ki doktor sustu. İçinden 
Ona hak verdi. 

Hem o da Demirle bir maça 
girişmemiş n i ii?Her halde Ay
tenin dediği gibi kadın düş
Dıanını kadına dost etmek, bin 
kadın peşinde koşan bir adamla 
Uğraşmaktan çok daha kolay~ı. 

* .... 
Akşamın karaltısında iki 

gölge hızlı hızlı Cebecı yoku
fundan çıktılar. 

Genişçe meydanın biraz ileri
sinde sola dönerek gümüşi bo
Yah bir evin önünde durdular. 

- işte burası, geldik! 
Orta bo}·lusu parmağını düğ· 

bıeye bastı. Beklediler. Avluda 
bir ışık parladı. Ayak sesleri 
Yanaşh, parmaklıktan bir baı 
'1zandı: 

- Açsana Ömer ağa .. 
- Siz misiniz bayım? Hele 

tükür geldiniz. Diyerek hemen 
kilidi çevirdi. 

Ayten merakla sordu: 
- Hastanız nasıl? 
Uşak başını fena der gibi 

salladı, sonra anlattı: 
- Hiç göz açmıyor ki, eve 

gctirdikle1'i vakıt konuşuyordu. 
lfer kes gidince birden hali 

değişti. Bereket versin ki sizi 
hatırladı da Aytene " telgraf 
•er ,, dedi... Aldınız değil mi? 

- Evet aldım, almasam ne· 
\.eden bilecektim. 

Sunanın elinden çekerek: 
- Haydi gel doktor yanına 

çıkalım .. 
Uşak arkada söyleniyordu: 
- Doktor da getirmiş! Ah 

bu bay Ayten ne eyi çocuktur 
billahl.. 
Kapı önünde genç kız elini 

göğsüne koydu, kalbi çatlıya
cak ğibi atıyordu. Kim bilir onu 
llasıl görecekti? · 

Suna yatağa yaklaştı. 
Hasta hiç kımıldamadan ya

tıyordu. Yüzü fazla kızarmış, 
gözleri sımsıkı kapalı idi. Du
daklarında kesik hırıltı' ar vardı. 

- Bu hali be~enmedim, tak-

sıyonu çok yükse:<, fiyevri fazla 
dedi. 

Alçılı ko:u yanına sarkmıştı. 
Kolu altına bir iki yastık yer
leştirdi. Termometreyi koydu. 

Hasta h'ç bir şey duymı

yor<lu ... 
- Tehlike var mı Suna? 
- Şimdilik bir şey diyemem, 

fiy~vri fazla .. Otuz dokuz bu
çuk.. Ateşi alt edemezsek bir 

ı konjesiyondan korkulur .. 
Ayten yalvaran bir Qesle: 
- Onu kurtaracaksın de

ğil mi? 
- Çalışacağım. Sen şu ada

mı çağır da ilaçları alsın .. 
Suna hemen bir reçete yazdı. 

/ Ömer ağa içeri girdi 
- Buyurunuz bayım .. 
- Suna reçet~yi uzattı. 
- Bu ilaçları al.. Bir kaç 

kilo buz ve bir buz torbası da 
almağı unutma .. 

- Uşak biraz duraladı .. 
Ayten hemen çantasını açtı, 

bir beş!ik uzatarak: 
- Haydi Ömer ağa çabuk 

ol, ded: 
- Sizleri Allah göndermiş 

olacak... Yoksa ben burada 
yalnız ne yapardım. Bizim ba
yın da huyu garip, Nuh der 
Peygamer deme7. Evim demiş, 
kimse baş edememiş.. Bereket 
akıl edip te sizi istedi yoksa .. 
Öm~r daha çok söyliyecekti 

çenesi çözülmüştü. Fakat Ayten 
can sıkıntısile tekrar etti: 

- Aman şimdi lafı kes de şu 
Reçeteyi yaptırmağa koş .. 

- Gidiyorum, gidiyorum, 
işte.. Tersliğe bak ki yol da 
uzak... Uçman yanında olmakla 

insan kanatlanamaz ya ... Ayakla 
gidip ayakla geleceğ:m ... 

Yol uzaksa otomobile atla 
canım .. 

- Peki, peki.. 
- Suna buzu başına mı ko-

yacaksın? 
- Evet şokun tesirini gide· 

relim... Hemen geldiğimize eyi 
ettik, kadın düşmanı hayatını 

sana borçlu olmalıdır. 
- So11ll Vm· ---·-·--

icra vekilleri 
Heyeti toplandı 

Ankara 7 (A.A) - Icra ve
killeri heyeti bugün başbakn 
lsmst lnönünün başkanlığı al
tında toplanarak muhtelif işler 
üzerinde görüşmelerde bulun
muş· ve bu işler ait kararlar 
vermiştir. 

Dün başlayan ve her gören tarafından beğenilen ANNY 
ONDRA ile dünya boks şampiyonu MAX SCHMELING'in 
bera ' er çevirdikleri büyük kahkaha filmi. 

KNOCK OUT 
Yüzlerce güzel 

kızların varyete nu
maraları - 75 bok
sor kızın çok ente
resan boks maçları 
Musiki - T e~anni -

Kahkaha - Schme -
Hng'in boks hayatı 
Çok heyecanlı maç
ları - Anny Ondra 
ile olan muaşakası 

Ayrıca : Foks (Türkçe sözlü dünya haberleri) 
Miki ( karikatör komik ) 
Seanslar: hergün 15, 17, 19, 21,15 cumartesi günleri 13 

15 seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar gil-
116 11 30 13 de ilive seanslar vardar. 
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--Kamutay dün toplandı 
Gö 

1 · Eı 
men işleri projesinin kamutay 
··menlerinde tetkiki başlıyor 

Ankara, 8 ( Telefonla ) - Kamutay bugün 
reis vekillerinden bay Refetin başkanlığında 
toplandı. Sağlık vekili Refik Soydam göçmen 
işlerinin sağlık bakanlığına tevdii hasebiyle hü
kumetçe verilen kanun projesi üzerindeki ince
lemelerin bir an evvel bitirilmesi için layihanın 
dahiliye, sıhhat ve sosyal yardım encümenle
rince birlikte tedkikini ondan sonra da büdçe en
cümeni tarafından tedkikatta bu'unulmasını iste
di. Bu isteme kabul edildi. Bundan sonra da Tür
kiyede ikamet eden ecnebi ailelere aid kanunun 
müzakeresine başlandı. Bazı saylavlar itirazlar 

-de bulunduler. Erıcü'men azasından biri beyana
tında bu tahsisatın birikmiş olan 16 bin küsur 

liranın bir defaya mahsus olarak bütçeye ko
nulmak suretile hazineyle alakalarının kesilme

sini istedi. Bu taklif muvafık görüldü. Kanunun 
adliye encümenine verilmesi reddolundu.Bu ka

nundan istifade edecek olanlar Amiral Kalen 
ve Hüfner ile bayan Bon Von Lüfner va bayan 

Von Groningtir. Bundan sonra kapablacak 

mescitlerin hademelerine ne suretle maaş verı
leceği hakkındaki kanun kabul edildi. 

1 an unu değişti 
•• uç Yeni liyihaya göre 

iskan bölgesine 
Ankara, 8 (Telefonla) - İskan kanununu değiştiren kanun layihası Kamutaya geldi. Bu kanunla 

iskan i~leri sağlık ve sosyal yardım bakanlığına verilmektedir. Sağlık bakanlığına bağlı bir iskan 
genel direktörlüğü kurulmaktadır. Bugünkü iskan kadrosu genişletilecektir. Türkiyede Türk 
kültürüne bağlı nüfus oturuş ve yayılışı Vekiller heyetince verilecek programa göre yapılacaktır. 
Memleket üç bölgeye ayrılacaktır: 

memleket 
ayrılmıştır 

1 - Türk kiiltür ve nüfusunun tekasüfü istenilen yerler. 
2 - Türk nüfusunun çoğaltılması istenilen yerler. 
3 - Muhtelif sebep:Crle boşaltılması ve ikameti yasak edilen yerler. 
Mülteciler isterlerse göç:nen muamelesi görebileceklerdir. 
Yeni bütçeye iskan genel direktörlüğü için bir milyon dört yüz bin lira yeniden tahsisat 

konulacaktır. Böylece iskan teşkilatı geniş\etilecektir. .......... 
Zo tedbir eri için 

F ran· .da .. sosyetesi in kararlarını 
T atbika koyan emirname neşredildi 

aaı11re • 

Sovyetler 
Arsiulusal Hava Fe· 

dı_ .. rasyonuua (;irdi ler 
Anltara 7 (A.A)- Arsıulusal 

hava federasyonu Dubrovnikte 
yaptığı bir toplantıda Sovyet 
Rusyayı da federasyona ILabul 
etmişti. Bu n ÜPase!Jetle hava 
kuruuıu ta rafın<lau gönderilen 
mektuba Sovyet Sosyalist cu
muriy eti ittihadı merkez Aero 
kulübü tarahndan verilen !tar• 
şıhk şudur: 

Bay Fuad Bulca 
Türk hava kurumu başkanı 
Sayın başkan; 
Sovyet Sosyalist cumuriyeti 

ittihadı merkez Aero kulübü· 
nün arsıulusal hava federas• 
nuna kabulünü bildiren nazik 
mektubunuz için yürekten te· 
şekkürlerimizi sunarız. Hava• 
cılık sahasında bu elele çalış• 
manın havacılık sosyeteleri 
arasındaki bağlan sağlamlaş• 
tırmağa çalışacağını umarız. 

En derin saygılarımızın kabu· 
lünü dileriz, sayın başkan. 

Ossoaviachim merke:ı Aero 
kulübü yarbaşkanı 

Deltch 

Temyizde 
' Dosyeleri incelemek 

için raportörlükler 
Ankara, 8 (Teletonla)- Tüze 

bakanlığının Kamulaya •erdiği 
bir kanun Jayihasında Temyiz 
mahkemesinde evrakın tetkiki 
uzun sürdüğünden dosyeleri 
inceliyeren kısaltmak için ha· 
kim ve müddeiumumiler ara
sından raportöriükler ihdası 
teklif edilmektedir. 

ltalya 
eo Devletle spor mUna· 

sebeflerlnl yasak etti 
Roma, 7 (A.A) - ltalya ile 

zecri tedbirler tatbik eden 
Paris, 8 ( Ö.R ) - Resmiğ gazete bugün, 

Uluslar Sosyetesi andaşmasınm 16 ıncı madde
sine uygun olarak kararlaştırılan bergitelerin tat
biki hakkında Cenevrede tanzim ve birleştirme 
komitesinin yerdiği kararları tatbik mevkiine 
koyan bir ernirname ueşretmiştir. Bunun manası 
şudur ki: Bergiteler (uzlaşma tedbirleri) bugün
den başhyarak Fransada tatbik mevkiine girmiş 
sayılabilir. Emirnamenin üç maddesi şunlardır: 

1 

Kompansasyon ofisine verilecek bir beyanna- memleketler arasında her türlü 
meye tabidir. spor münasebetleri yasak edil-

1 - 9 ikinci teşrin 1935 tarihinden başlıya
rak hertürlü ltalyan malarının Fransız gümrük 
topraklarına veya Fransa idaresindeki sömürge· 
lerle Fransız mandası altındaki memleketlı:: re 

sokulması önceden Paris tecim ve endüstri oda-

Bu malların karşılığı olarak yapılacak miştir. Faşist partisi ğenel sek· 
ödemeler de ayni ofise yapılacaktır. reteri bütün spor teşkilatları-

2 - ltalyadan mal getirtmiş olan ithalatçılar nın idare ~ıeyetlerini çağırarak 
9 ikinci Teşrin 1935 tarihine kadar tamamı bu hafta Pariste yapılacak 
veya bir kısmı ödenmemiş olan ve borçları 

Avrupa halter şampiyonluk mü kalan ödemeleri ayni ofise sekiz günlük bir 
mühlet içinde bildirmeğe mecburdurlar. sabakalarına girmemelerini bil• · 
Aynı zamanda bu ödemelerin vadelerini de dirmiştir. Keza dündenberi at 
bildireceklerdir. Bu ödemeler münhasıran adı koşulan proğramında her tür• 
geçen ofise yapılacaktır. lü lngilizce tabirler kaldırılmış• 

3 - Bu emirname hükümlerine aykırı hare- tır. Milanoda bu hafta yaban• 
ket eden ithalatçılar gümrük kanunlarına uygun cıların iştirakiyle yapılacak bir 
olarak takibata çarptırılacaktır. at koşusu da yasak edilmiştir. 

-----:~~::=======~···=================---
lngilterenin pamuklu 
ihracatı sarsılacaknıış •. 

Fransada iç siyasa 
Endişeler uyandırıyor . ____ .. __ 

Brüksel 5 ( Ö. R) - Lordradan bildiriliyor: Lancashire Paris, 8 ( Ö.R ) - Fransada iç siyasa işleri kabinenin sağ· 
ihracatçıları ltalyaya karşı berkitelerin tatbiki yüzünden pamuklu lamlığı hakkında endişeler uyandırmağa devam ediyor. Fakat 
kumaş ihracatının sarsılmasından korkmaktadır. lngiltereden resmiğ çevrenler akımsar görünerek diyorlar ki: 
doğrudan doğruya ltalyaya gönderilen pamuklu az ise de cenubi Fransada iç durumun bu devirde üzüntülü olması adet ol· 
Amerikaya ve Şarktaki ltalyan firmalarına yapılan ihracat muştur. Her yıl büdçenin tedkik edileceği sıralarda ayni güç· 
çoktur. lükler kendini gösterir. Güçlükler çözüldükçe onları büyültmek 

Meksiko 8 (A.A)- ltalyaya ihracı yasak edilen eşya listesi dün ve bir çözge elde edilince de ayni güçlükleri küçük göstermek 
resmi gazetede çıkmış ve derhal meriyetc girmiştir. Bu eşya- Fransız ulusunun özel huyudur. Bununla beraber bu ulus, gerekli 
nın başlıcaları şunlardır : duyulunca, tam anında kendisini toplamasını bilir. Bunun için 

Hayvanat, demir, kauçuk, hususi çelikler, alaminyom, manganez günün güçliıklerine bir çare bulunacağı muhtemeldir' 

R·~;"·t;~im muvazenesin- Fransız kamutayı . 
• Parlamentonun "toplanacağı tarıh 

de 20mıly n faz alıkva:r Henüz tesbitedilmemiştir- Yaymtuar 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Moskovadan bildiriliyor : "Pravda,, gaze- Paris, 8 (Ö.R) - "Petit Journal,, gazetesi haber veriyor: 

tesinin bir makalesine göre Rus tecim muvazenesi bu yıl 120 Parlamentonun topJanaceğı tarih henüz t.esbit edilmemiştir. 
milyon rubleden fazla bir fazlalık göstermektedir. Son üç sene IJeri sürülen 26 son Teşrin tarihi kamutay korıdorlar1?da ~~'~·~; 
· · d R 'L acatı ithalattan 450 milyon ruble fazla olmuıtur. bir yayınbdan ibarettir. Bunu~a beraber, ıdura•! temın e 1 e b•.1_ 
ıçın e us .ıu..r • • ki, Baıbakan uluslar sosyetesıne dayanan lf SJ~~sını ve ı 
Amerıkanın ltalyaya Petrol ihracatı haua Jtalyan - Habeş anlaşmazlığı karşısındakı sıyasasını . ve 

B iik 1 8 (Ô R) _ Vaıingtondan bildiriliyor: Bir istatistiğe bütçe ve tekimülünil korumak ve kanun buyuruklarını yerme 
ö r A se ''k nı~ ltalyaya petrol ihracata bu sene ağustos ve eyliil getirmek esa11na dayanan iç siyaıası?ı Fransız kamununa anlat· 

.g re men _a __ .. ----·-. --·-· ~-·•--·- .. _;_t..,..&1 ..... rı .. ~ .. 6f)ll ~~·-tw. mak için eline 2eçecek her fınattan ıstifade etmek karanndadır. 



amutayda kabul 
Önemli kanunları 

bu • e ıen 
neşrediyoruz 

1IDIM • 

Tarım .-atış kooperatifleri 
birlikleri ile tarım kredi koope
ratifleri hakkındaki kanunların 
kamutayda kabul edildiğini 
yazmışbk. Ü etmeni çok ilgi
lendiren bu kanun layiba1arım 
bugünden itibaren parça parça 
neşrediyoruz : 

Madde 1- Bu kanunda ya
zılı hükümlerden faydalatımak 
üzere en az on çiffçi aralarında 
değişir kapitalli, değişir or· 
taklı ve buçlu soravlı tarım 

satış kooperatifleri kurabilirler. 
Çiftçi olmıyan veya koope

ratifın çalışbğı ürünler üze
rinde tecim veya komisyoncu
luk yapanlar bu kooperatife 
giremezler. 
Tarım sabş kooperatifleri, 

tarım sabş kooperatifleri bir
liklerinin kurulabileceği bölge
lerde Ekonomi Bakanlığının 
onamile kurulur. Ayni ürünün 
satışı için bir yerde birden 
çok satış kooperatifi kurula
maz. 

Madde 2 - En az üç tarım 
satış kooperatifi, sabşım yap
tıkları ürünlerin çıkat ve piya
sa merkezlerinde Ekonomi Ba
kanlığının onaınile biı· tarım 

sabş kooperatifleri birliği ku
rarlar. Her çıkat ve piyasa 
merkezinde bir ürün için ancak 
bir birlik kurulabilir. 

Bir birlik bir kaç ürünün sa
tış ve çıkat işlerile de uğraşa
bilir. 

Madde 3 - Tanm sabş koo
peratiflerile birliklerinin kuru
luş ergeleri: 

a - Ortakların ürünlerine 
devamlı sürüm ve alıcılar 

bulmak; 
b - Lüzumunda bu ürünleri 

ham madde olarak işlemek ve 
böylece elde edilen maddelerin 
sabşını yapmak; 

1 

c - iç ve dıştaki aracılara 
giden kazangı üretmenlere mal 
ederek durumlarını yabancı 

ülkelerdeki üretmenlere karşı 
kuvvetlendirmek; 

ç - Piyasada düzen verici bir 
yer alarak fiatların zararlı dal
galanmalarının önüne geçmek, 
ürünlerin yoğaltım piyasasında 
en iyi fiatlarla satışını başar
mak; 

d - Yurd ürünlerinin stan
dartlaştırılmasında üretmenler
le çıkatçılara düşen ödevleri 
gerçekleştirmek; 

e - Ortakların üretim ihti
yaçlarına yarayan her çeşit 

araç ve yaraçları toptan ucuz 
olarak edinip dağıtmak gibi çı
kat ürünlerini ucuza maletmek 

kalitesini iyileştirmek, satış l<apa 
sitesini arb,.mak ve bunlaı ın 
arsıulusal piyasalarda en iyi 
fiatle sabşmı sağlamaktır. 

Madd ~ 4 - Bu kanunda 
yazılı tarım satış kooperatifle
riyle birliklerinin ortaklarınca 

imzalanacak ana mukavelena
me formülleri ziraat bankasın-

ca hazırlanır, ekonomi bakan
lığınca onanır ve icra vekilleri 
kurulunca kabul edilir. 

Ana mukavelename formül
J .. rinde yapılacak değişiklikler 
de böylece yapıhr. 

Ana mukavelenamelerde bu 
kanundaki hükümler arasında 
b şlıca aşada yazılı şeyler sap
tanır. 

a - Ortaklarm ve ortak ko
operatiflerin vasıfları, şartları, 
ödevleri, yetkeleri ve sorav)arı; 

b - Ortakların ve ortak ko-

c - 16 ve 17 nci madde!ere 
göre top!amıcak yedek akçe· 
den harcanmasını gerekli kıla
cak haller. 

ç • Yönetim ve kontrol ku
rullarının kuruluş tarzları ve 
ödevlerile soravları; 

d - Genel kurulların ödev, 
yetke, soravları ve toplantı· 
larına ilgili hükümler; 

e - Kooperatifin ve birlik
lerin işleri ve karşılıklı ilgileri; 

f - Ortaklara ve ortak ko
operatiflere teslim ettikleri 
ürünler karş\'ı w,.ı yapılacak 

avansların dağıtılma nisbet ve 
şekilleri, hesab kesimi vt: fiat 
farkının dağıtılması; 

g - Kooperatifin ve birlik
lerin fesih ve tasfiyesi. 

Madde 5 - Tarım satış 
kooperatiflerinin kapitalleri or
taklarının yükenecckleri ortak
lık naylarmdan meydana gelir. 
Bu kapitalin en az haddi ile 
bir ortaklık payanın tutarı ve 
ödeme şekilleri ve bir yılda 
teslim edecekleri mallarla uy
gun olmak üzere ortağın yü
keneği pay derecesi koopera
tifin çalışacağı alanın ekono
mik durumuna \ e işleme \'e 
çıkat lüzumuna göre ana mu
kavelename ile saptanır. 

Ortağın teslim edeceği mal 
arttıkça yükeneceği pay sayısı 
da ona göre artar ve Ticaret 
kanununda ya7.ıh 500 liralık en 
yukarı haddi de aşabilir. Koo
peratifin kurulabilmesi için yü
kenilen kapitalin yirmide biri
nin alınmış olması ~arttır. 

Ortakların üçüncü şahıslara 

karşı soravı, yükendikleri or~ 

taklık payı ve zabş koopera
tiflerine her yıl vermeği yü-

kendikleri ürünün duru tutarı 
ile boçludur. 

Madde 6 -Tarım satış ko
operatifleri birliklerinin kapi

talJeri ortaklık paylarının mik
tarı ve tutarı ile ödenme şe

killeri ve birliğin işe başlıya

bilmesi için alınması lazımge-

len en aşağı kapital haddi be

şinçi madde hükümlerine baö--o 

lıdır. 

Ancak ortak kooperatiflerin 

bitlik işlerinden dolayı üçüncü 
şahıslara karşı soravı, yüken-

dikleri ortaklık payının tümü 
ve birliğe her yıl teslimini üst
lerine aldıkları ürünler tutarı
nın yansı ile buçludu ... 

Madde 7 - Tarım s&tış ko
operatifleri ortakları, on sene 
örtaklık yapmadıkça ve yüken
dikleri ortaklıktan çıkamazlar. 
Bü şartlar içinde çıkanlarla bu
lunduğu ı ooperatif bölgesin
den başka yere taşınarak veya 
o bölgede kooparatifi ilgHen
diren tarım üretim işinden çe
kilerek bu şartları ynpmadan 
kooperatiften ayrı.anlara ortak

lık payları geri verilir veya or
tağı bulunduğu ~atış ve kredi 
kooperatiflerindeki borcuna 
karşı tutulur. 

Ö1en ortaklar için de bu hü
kümler tuptanır. 

Her ne şekilpe olursa olsun 
ortakları ortadan kalkanların 
bu kanun hükdml rinden do
gacak soravları, koopct ntife 
olan ilgilerinin kesildiği yılın 

sonundan başlıyarak iki yıl sü· 

rer. 
Madde 8 - Tarım satış ko· 

operatiflerile birli.derinin ortak
Itk a ları rehin veya hacze-

işsizlikle Savaş o.~~~~~ .. !?.~!.~.~~-~~ .. ~!!Y..?.~ .. ~!~ ..... ~.~~ .. !S.~~.~?.· 
ihtilal Kraliçesi Ünlü lt~iliz devlet adamlanndmı olup geçenlerde ölen Artiir 

ffenderson, silahsızlanma yolunda çok gayret sar/etmişti. 
Silfılısrzlanma konferansının sııya düşmüş olmamasını, onun 
bu gayretlerine boırluyu.z. Son günlerdeki kanşık durumda 
bile nikbınliğini kaJıbetmediği için İ11J!i/teredc bazılamwı bir 
titopid saydıktan He!ldeıso11, ölmezden bir kaç gün önce 
yazdığı aşagıdakı yazısında ışsizliğm ile gibi bir fclôket 
oldıığ11nu ve işsizlıklc savaş irin almnzası geıekeıı fedbitleri 
anlatmaktadır : 

llAYAN TALYEN 

obe p·y 
Yere Seren Kadın 

Bugünkü günde insanlığın 
sırbna yüklenmiş olan en bü
yük trajedi işsizliktir. Bu tra
jedi dünyanın bütün büyük 
ülkeler ni yak2b kavuruyor. 
ister monarşist, isterse cumur· 
luk, serbest demokrasi yahud 
da koyu diktatörlük halinde 
olsun, her hükumet bu belayi 
hesaba katmak zorundadır. Ne 
yüksek gümrük himayesi ve 
ne de elini kolunu sallıyarak 

yürüyen serbest tecim bu ya
raya merhem olabilir. 

işsizliğin sosya! masrafları, 

istikrar ve emniyet için genel 
olarak yapılan masraf ar ara
sında en mühim yeri tutmak
tadır. Bu ma~raflar devletlerin 
bütçelerinde doğrudan doğruya 
silahlanmak masrafları yanm
da oturmaktadırla... Güçlerini 
yoksulluğun, endüstriyel or
ganizasyon bozukluğunun ve 
ekonomik darlığm sosyal 
sonuçlarını hafifletmek için 
bugünkü günde en modern 
devletin almak zorunda kaldığı 
tedbirler bir gözönüne getiri
lince, tekmil o kullaııımıyan 
makinelerle gündelik alan iş
sizlerin yanyana bulundukları 
yerlerde ekonomik ziyanların 
ne kadar büyük olacağı tah
min edilebilir. Bu böyle olun· 
ca da, işsizliğin, çığırından çık· 
mış olan dünyamızda düzelmeğe 
ihtiyacı olan en ciddiğ bir sos
yal mesele olduğu inkar edi
lemez. 

Dünya harbından önce de, 
işsizlik çok yayılmış bir derd 
id '; fakat bugünkü kadar çare
siz gözükmemişti. Di\nya har
bından öndeki tec:-übe!cr si
gorta metod!arı ile bu derde 
çare bulunabilece~i görüşföıü 

haklı ç2karıyordu. lngilterede 
harpten önce son elli yıl içinde 
yani, işlerin iyi ve kötü git
tiği yıllar bir anı.da he
sa b edilerek, işsizlerin va
sati olarak yüzde ni~beti, 

tekmil çalışan halkın yüzde 
beşini bile geçmiyordu. Bazı 
yıllar bu nisbet yüzde ona 
kadar çıkmış, fakat bazı yıllar
da olmuştur ki, yüzde ikiden 
aşağı düşmüştür. O zamanın 
devlet adamları bu meseleye 
sigorta ile çare bulmağı dü
şündükleri gibi, yapıcı bir po
litika ile de hastalığı iyileştir

mek fikrinde idiler. Uzmanlar 
ise, işsizliğin asıl sebeplerini 
işçi yedeklerinin değişmesinde 
endiistrinin uisbetsiz inkişafın
da, işi bir yerden baş' a bir 
yere .götürmek imkansızlığında 
ve ticaretin zaman zaman ak
samasında gösteriyorlardı ki, 
bu sonuncusu, çare bulunmıya
cak kadrr esaslı görülmüyordu. 

Ülke ve mahalli memurlar, 
kendilerini hususi endüstrinin 
ihtiyaçlarım gösteren kurumlar 
meydana getirilmesi ve resmiğ 
işleri genişleten bir siyasa gü
dülmesi, çok yerinde tedbirler 
olarak görülüyordu. 

Harp sonrası işsizliği, işsizlik 
sigorta sistemini altından kal
kılmaz bir yük haline soktu. 
Harbtan sonraki yılların işsizliği 
ile, harbtan önceki yıllarda 
tesirini göstermiş o1an metod 
ve tedbirlerle başa çıkılmıya
cağı anlaşıldı. Bazı devletler· 
de bugün işsizlerin sayısı, 

bundan on yıl öncekinin iki 
misli daha büyüklür. ltimad 
edilecek tehminler, bütün dün
y~daki işsizlerin sayısını 25 

yor ama, asıl irazı, işsizlik olan ·~~··-~· .. ····~··••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• .... ••••• 
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karakterini yeter ölçüde ifade Fakat isteğinizin ne olduğunu hibine dönerek: 
etmiyor. İşs·zliğin, bugüne ka· biraz kendini gözden geçirip - Siz bunu herkesten iyi 
dar sanıldığından çok da- hükGm veriniz. iki üç kocanız bilirsiniz Bayan, dedi. Bunca 
ha derin sebepJeri oldu- ye herkesten çocuklarınız oldu. ölmez eserlerin muharriri olon 
ğunu uzun uzadıya düşün- ilk günahın suçortağı olmak size, en birinci kadının en çok 
meğe lüzüm yoktur. Bugünkü şüphesiz insanı mes'ut eder. çocuğu olan kadın . olduğunu 
günde uğraştığımız kendini ikincisine insan kızar, belki de söylemek küstahlığında bulun-
ara sıra gösteren veya inkitaa affeder ... 

v madı mı? 
ugrıyan bir işsizlik değil, müz· - Şimdi biraz dekor yarat-
min, ardı arkası gelmiyen ve mak istiyen adamın yerine Jermen .• de Stael: 
bütün dünyaya bir fenomen geçiniz, imparator olunuz ve - Bu sözden teselli duyınan 
(garibe) halinde yayılmış olan hüküm veriniz. Benim yerimde için şu zavallı Terezyayı dü· 
ye peni bir işsizliktir. olsanız ne yapardınız? şünmen kafi. Yedi çocuk do· 

Bunun kökü, tecim müna• Güzel yalvarıcı içini çekti: ğurduğu halde Napoleon on~ 
sebetlerinin periyodik arızala- - Hiç olmazsa ümidimi büs- daha çok takdir ediyor değil· 
nnda ve yahut da münferid bütün kırmayınız, sir. Daha dir. 
endüstriler arasında iş yedek- mes'ut olmak ümidini bırakınız - Hila Tuileriye kabul 
lerinin kötü bir biçimde dağıl· da gelecek yıla atayım. edilmiyor ••• 
mış olmasında değildir. Bu KURTULUŞ ÇARESi - Hayır, hem de impar•· 
meselenin asıl kökü üretim tor,dan memnun o'ımamak irİD Muhalefetin merkezi olan , T 

sistemini de arkasından sürük- yenı· sebebler de bulacag" 1ndan-r Bay• de Stael imparatorluk 
ıyen yer değişmelerindedir. rejim.ı .. n bütün düşmarılarını korkanm. Biliyorsunuz ki çok 

Dünya harbı sonrasmın işsiz- k 
1 

kendi salonlarında toplıyordu. t f k t k d. ··re pe iği, harptan önce varlığından us a, a a en ıne go . 
hiç haberimiz olmıyan yeni Terezya da bu toplantıların ahlaksız olan banker Uvrarı 
ekonomik kuvvetlerin bir hası· konuklarından oldu. Hıncından iflasa sürükledikten sonra şiaıdi 
lasıdır. Bunun belli başlı amili, değil, fakat banker Nekerin de hapse attırmıştır. 
enerji kazanmak için modern kızının çevresine sokularak - Demek güzel boşanJlllŞ 
metodların, harptan sonra çok Uvrarı ve Grobuayı unuttur- yine serbesttir. . 
büyük ölçüde inkişaf etmiş ol- mak istiyordu. Bayan de Stael salonun b~ı 
masıdır. Bu duruma göre işsizlik O akşam Napolcondan bah- ucunda Terezyanın yanına gı· 
meselesi, arızalar yardım etmek- sedilırken ; den bir adamı göstererek: 

t ld ki h . · h 1 - Gerçek her şan onu ti- S D d' e o u arına ıı; şiıp e o ma • - usunuz... e ı. 
makla beraber, işsizlik mese- tizlendiriyor, deniliyordu. - Kim bu? 
lesi, sıyasal ee ekonomik arı- Dalkavuklardan birisi ev sa• 

zaların değil, endüstriyel bün
yenin bir sonucu olmak üzere 
sıyasaldan ziyade teknik ma
hiyettedir. 

Modern endüstride insanın ye 
rine makine geçmektedir; yeni 
metodlar, ilmi esaslara dayanan 
işletme "işlerı ve tekemmül et
tirilmiş üretim tekniği ile bir
likte makinaların islahı, insan 
işini endüstrinin normal ihtiyaç-

1 

larında lüzumsuz bir hale so
kuyor. Halbuki bu inkişaf, yeni 
yeni pazarlar doğurmamakta 

1 

serbest kalan işçi kuvvetlerine 
çalışma imkanları vermemek
tedir. 

Bu itibarla işsizliğe, uzun 
müddet modern endürüstinin 
rastgele bir tezahürü gözile 
bakılmaz. işsizlik meselesi mo-

dern üretimin ekonomik ve 
sosyal bir neticesidir. Bu eko-

nomik ve sosyal neticeyi, esas 
itibarile, hiç bir fark gö-

zetmeden herkese daha büyük 
ölçüde refah ve daha fazla 

serbest zaman kazandırmak 
imkanını vermek şeklinde gör

mek lazımgeldiğinden, işsizlik 
üretimsiz servet ve yanlış bir 

tevzie uğrablmış serbest za
man olarak ifade edilebilir. 

Üretim tekniğinin inkişafı, 
bize arhk herkese yeter ölçü
de temin edilebilecek olan gı
da, giyinme, mesken ve her 

türlü ürlinletin daha iyi ve 
adilane bir surette dağılması 
ödevini yüklemektedir. işin ve 
makina üretimi dolayısiyle ço· 
ğalmış olan serbest zamanın 

daha iyi ve adilane olarak 
tevziine çahşmnk da ödevi
mizdir. 

Şimdi, işte bu daha iyi tevzi 
işi göz önünde tutularak, mes· 
ele ele alınmalıdır. Temini 
mümkün fakat üretimsiz olan 
servet için del kambiyo siya
sasının ve fiyat kontrolu
nun ehemmiyeti çok bü5 ük
tür. Çok sıkan bir eko -
nomi ve finans sisteminin kıs
kacı içine girmiş olan bir dün-

Cüretlice. 
Bir hareket 

- Başfara/ı 1 inci sayfada -
sız göründüğünden bu haber 
ihtiyatla karşılanmağa değer. 

Peşte 6 (P.N) - Kontrolsuz 
bir habere göre, Makalleye 
karşı Italyan taarruzunda uçak
lar büyük faaliyet göstermiş

lerdir. Bir çok uçak filoları 
Makallenin ilerisinde bir düz
lüğe makinalı tüfeklerle mü· 
cehhez 200 Italyan askeri bı

rakmışlardır. Bunlar Habeş 
mevzilerine arkadan hücum et
mişlerdir. Bu küçük kuvvetin 
akıbeti bilinmiyor. Hepsi esir 
mi olmuşlar, yoksa kılıçtan mı 
geçirilmişlerdir. Bunu bilen yok 
tur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olarak mal ve eşya mübadele
sine girişmektir. 

Serbest zamanın tevzii çaresi 
de çalışma müddetinin a~altıl-

masında aranmalıdır. Ve bu 

yapılırken, mesele, arsıulusal 
olarak ele alınmalıdır. Hatta 

öyle patronlar var ki, hem ça
lışma müddetinin kısaltılması 

ve hem de fabrikada çalışan 
halkın satıoalma kadretlerinin, 

endüstrinin yükseltilmiş olan 
üretim kapasitesi nisbetinde 

yükseltilmesi lazımgelmekte ol
duğu fikrindedirler. 

Şüphesiz ki, donup kalmış 
olan parayı yeniden üretim ve 

yoğaltım (istihlak) cereyanı
na bırakmak umumu en genis 

ölçüde faydalandıracak olan 
üretimli kurum! yeniden can
landırmnk .. e şaşkınlık içine 
yuvarlanmış olan bir duru
mu kurtarmak için en parlak 
jmk5n, hükumetlerin işleri bollaş 
tırmak sıyasahırında ve tstırab
ları gün geçtikçe ölçüsüz bir 
derecede çoğalmakta olan mil
yonlarca işsizler için bütün dün
yavı kavrıyacak sosyal bir si-

a a eti-

- Sona vaı 

Manisa 
• •••• 

llbayı Birinci Sı
nıfa Terfi Etti 

o-- •• 
Başbakanın kutıuıama 

- Baştara/t 1 nci. saJ1/ada -

Manisa Valisi Murad Getl~e~ 
Yüksek derecenizi ku u 8 

d·ı ritn yurda hizmette başarılar ı e , 
Başvekil 

ismet JnöoÜ . 
Valimiz, Milli mücadelen;~ 

en karanlık günlerinden b_?~8• 
yan büyük hizmetlerinin ınu . 

1 fatını bu suretle en büyüI<ler~: 
mizin takdirlerine mazhar 

0
• 

makla görmüş bulunuyor. o;;: 
ma müsbet sahada ve son d 
recede disiplinle çalışa~ M1~

1fş· 
Germen gördüğü işlerı a aY .. 
. d p ...ııl 

sız yapmaktan zevk uya l· 
idare adamıdır. Vilayet~ ge li 
diği gün hususi idarenıo ~:ti 
vaziyeti ile şimdiki vazıY e 
arasında ufak bir ınukar-~:. 
gösterişsiz çalışmasının ne 1 

lerinin belirtmeğe kafidir. 
M isaY8 

Murad Germen an yi 
geldiği zaman hususi idar~l-
150000 liralık bir borçla tes da 
lüm etti. Valiliği zamanın ni· 
bir çok işlerden başkaf l Ma bİJ 
sada 50000 lira sar ı e se· 
mektep yaptırıtmış, ge~entane 
ne inşasına başlanan as ra 
için 60000 liraya yakın .. Pded 

rf d·ı · "kti" d" voP sa e ı mış, ı · sa ı Akhisar 
büyük değeri olan k 8 2 

yolunun bitirilmesine ço. "h· 
1 d berı ı 

yer kalmış, yıl ar an ]unuıı 
mal edilen Turgutlu yot 5.,,;. 

inşasına azm ve t~~rak.f~ırıifı 
yesini ve köpriilermı bı 1 

.,,e· 
memlel~ete sıhhat ve hayat olll" 
recek olan Manisa ~ yayla! aıefl 
nu yapbrmış olmasına ra~ btJ' 
mevsukan haber ahyoruı k d• 

- "d . b gün ban a . J susı ı arenın u b. 081nc:ı 
150 bin liradan fazln 1d ~1 iş· 
parası mevcuttur, Bsşa~d1~ e''e 

- ı ar ı 
!erden yalnız hususı ·ıauçosı> 
ait olan bu ufak w .!'1.. gos· 
eserlerinin büyüklüg unu 
termeğe yeter. dı ı· 

Terfilerinden dolayı _ke~Jınİll 
ni tebrik ederken Manısal<i ç•· 
imar ve ihyası uğrunda af fa• 
lışmalarmda daima ınu" 



San tini kumandasında Almanya ...... 
Karağömlekliler 

Aspi mevkiini 
Doloyu, yerliler 

Durumunu tasrih etti 

işgal etmişler .. 
Paris, 8 (Ö.R) - Doğu Afrika harp sahnesinden gelen haberlere göre Makalleyi aldıktan 

başka ltalyanlar Dolo ve Aspi mevkilerini de ele geçirmişlerdir. ltaJyanlar Makallede 1896 sefe
rinde binbaşı Galianonun müdafaa ettiği ıstihkam ile gepi üzerine bayraklarını çekmişlerdir. 

Makalle ilerisindeki sevkülceyş noktaları da ltalyanlar tarafından işgal edilmiştir. ltalyaDların 
Şehre girmeleri muharebesiz olmuştur. 

General Santini kumandasındaki kara gömlekliler de Doloyu almışlardır. Yerli askerlerden bir 
kolordunun kısmı küllisini yan hücumlardan korumak için Aspi mevkiini işgal etmiştir. 

Paris, 8 (Ô.R) - Adis-Ababadan gelen haberlerde şimal cephesindeki Habeş ordusu (500) bin 
kişi olarak tahmin ediliyor. ........ 

elik migfer ş ili 

Berlin, 8 (Ö.R) - B. Hitler 
1 son teşrin tarihile Stahlhe-

lın 11 Çelik Miğfer " teşkilatı 
başkam Franz Settle bir mek

tub göndererek bu kurumun 
ilga edildiğini bildirmiştir. 
Devlet başkanı, Harb bayrağı
nın kabulile son şeklini almış 

olan devlet idaresinin kurul
nıasından sonra bu teşkilata 

lüzum olmadığını bildirmekte 

'le ordu ananalannı korumak 
için kurulmuş olan çelik miğ
fer idealini saygı ile anarak 

ulasal sosyalzrnin mücadeleye 

girişmesinden önce Almanya 
İçin şerefli bir mücadele yap

bklannı hatırlatmaktadır. 
Çelik miğferliler ferdi olarak 

'1lusal sosyalist partisine gire

bileceklerdir. B. Hitler diyor ki: 
" Stablhelm ,, m dağılması 

• •• 
1 ır up go 
n ilga edi d ... i • • o 

r 11 

ihtimal ki f 

/filler 

üyeleri tarfından 

bir fedakarlık olarak göze 
alınacaktır. Fakat bugün ya-

pılan iş şimdiye kadar başarı
lan eserin tarihsel taclanmasıdır. 

B. Franz Setti, Führere ce
vabında çelik miğfer teşkilatı-

nın dağılmasının bugünden iti-

haren emri va l i 
dirmişti:-. 

Müı i 't~ 

olduğunu bil-

Tarihsel l~iralıanc' e
1 Brüksel, 8 (O.R) - Berlin~ t 

den bildirilyor: Hitler tarafın

dan 1923 yılında teşebbüs 

edilen lmvvtt darbesmin ( Pu

çun) yıldönümü bugün Münihte ı 

kutlanmıştır. Bu ak"aın B~y 

Hitler Puça sahne olan tarih~el 

birahanede bir söylev vere-
cektir. 

ssannn arkında 
A.dis-Ababadan 

20 bin ltalyan 
ildirildiğine g .. re 

askeri çekiliy r ---------m:a-•UI ____ ,,.,... ______ _ 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Romadan bildirildiğine 

Röre Makalle köyü bu sabah saat 9 da işgal 
tdilrniştir. Faşist lejyonları Makalle nin on mil 
ktkında Loloyu işgal etmişlerdir. 

ğine göre havanın bozukluğu ve toprak 
anzaları yüzünden Asa şarkında hareket 

durmuş gibidir. Habeş kaynağından özel gazete 
haberlerine göre (20000) Italyan askeri geri 
çekilmektedir. . Bir ltalyan telgrafına göre Makallenin ileri

~111deki bütün sevkulceyş noktaları İtalyanların 
ışgali altındadır. 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Roma haberlerinde Ital
yan kuvvetlerinin Garahayi işgal ettikleri bil
diriliyorsa da bu haber teeyyüd etmemiştir. ... 8riiksel, 8 (Ö.R) - Adis-Ababada bildirildi

kine göre imparatorun başkanlığında bir 
saltnnat meclisi toplanmıştır. 
~ekat hakkında Adis-Ababadan bildirildi-

Briiksel, 8 (Ö.R) - Adisababadan bildiril
diğine göre imparator yakında Harrara gide
cektir. 

uka azırlıklar 
1 er c· a a rı bir fede-
r 

-Ce ·· t l _nevre, 8 (O.R) - Bergi-
1.t trın tatbiki işlerile ugv raşan 
ıconı "t ~--· ı eler çatışmalarına devam 
U 1Y<>tlar. Uluslar Sosyetesi 

h~~~i 0 mıyan birçok devletler, 
11 UtııeUerinin bergiteler kar
l'ısınd k" il n ı durumunu bildirmek 

8 ıkre Uluslar Sosyetesi genel 
1 e r_eterliğine cevap vermiş-
trdır. 

le ~0nıa, 8 (Ô.R) - Bergite
re karıı mukavemet icin ltal-

on rolu altına girm· ti 
yada tertibat almağa devam 
edilmektedir. Korporasyon sen
dikalanmn teşkilinden beri her 

cins mal ayn bir federasyonun 
kontrolü albna girmiştir. Bu 
federasyonlar kendi kontrolleri 

altındaki malların tedariki için 
gereken tedbirleri almakta ve 
fiatleri tesbit etmektedirler. 

Brüksel 8 (Ô.R) - ltaJyada 
bergitelere karşı mukavemet 
buırlamvor. Antonio Frenti 

Adlı bir kaşif bir sun'i yün 
nümunesi göstermiştir. 

Riyo dö Janeyro, 8 (Ö.R)
ltalya ve Brezilya arasında 
başlanmış olan tecim anlaşması 

görüşmelerinin bir anlaşmıya 
ulaştığı haberi resmi olarak ya· 
lanlanmaktadır. Bu görüşmeler 
devam etmektedir. Dün yapı
lan anlaşma Brezilyadan ltalya
ya et sabfı için Romada yapı
lan muamelelere aittir. 

-· Brüksel, 8 (Ö.R) - Berlin-
den bildiriliyor: Yarı resmiğ 

" Korrespondans Diplomatik 
Rolitik,, gazetesi Almanyanın 

bergiteler karşısındaki duru
munu tasrih eden bir makale 
yazmııbr. Bu makale şöyle 
hu?isa edilebilir: 

Almanya savaşçılardan hiç 
birine silah ve harb gereçi 
vermiyecek ve ltalya ile olan 
mu~avelelerin eski samimiyetini 
muhafaza edecektir. 

Yeni hava 
servisleri 

Londra, 8 (Ô.R) - Royter 
Ajansına göre lngiltere ile Ce
nubi Afrika arasında yeni bir 
hava servisi kurmak üzere ln
giltere ile ilgili hükümetler 
arasında müzakereler bitmiştir. 
Yeni hava hattı 1937 de açıla
cak ve Londra - Dürban yolu 
dört güne inecektir. 

ita yada 
Ordu kumandanları 
Arasında değişiklik 
Brüksel 8 ( Ö. R ) - Ro-

madan bildiriliyor: ltalyan or-
dusunun yüksek kuman-
dan lan arasında önem-
li becayişler olmuştur. Sü Ba
kanlığı danışmanı General Baf
trob Napoli ordu kumandanlı
ğına tayin edilmiştir. 

al ya 
Konferansa iştirak 
edeceğini bildirdi 

BrükseJ, 8 ( Ö.R ) - Ame
rika hükumeti 5 'ilk kanunda 
Londrada toplanacak deniz kon 
feransma iştiraki kabul etmiş
tir. Fransa ve Japonyada ka
bul ettiklerinden şimdi yalnız 
Italyanm cevabı beklenmekte
dir. Italya henüz ceyap verme
miş isede konferans başlangıcı 
nı hazırlamak üzer Londraya 
iki deniz eksperi göndermiştir. 

inde 
Nankin kongresi 

BrükseJ, 8 (Ö.R) - Çinde 
Kuantung ve Kuansi illeri süel 
başkanları Nankin kongresine 

gitmemeğe karar vermişlerdir. 

Fakat mümessil gönderecek
lerdir. 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Renyo 
ajansının bildirdiğine göre Su
yan ve Şaher ilbaylan gümü-
şün ulusallaştırılması kanununa 
itiraz etmişler ve kendi ille
rinde tatbik edilmemesini iste
mişlerdir. 

Fransada 
Tecim işleri 

Paris 8 (Ç.R) - Tecim ba
kanı B. Bonnet Havas Ajan-
sına, kendi bakanlığı hesabına 
buyurukların iyi noktalarını 

göstermiş ve demiştir ki: 
Birinci olarak buyuruklar 

Fransanın bir büyük tecim dev
leti olarak oynaması gereken 
rolün vasıtalarını :bulmamıza 
ve tecim servislerimizi düelt
m eğe yardım edecektir. 

2 - Diğer ülkelerin tecim 
tahdidatına kurban giden ih
ihracatçılarımıza yardım etmek 
imkanmı ver~cektir. 

3 - Tecim kanunlanoı daha 
iyi bir şekle sokmak ve tecimle 
masrafın bimayeı1ini ıslah et
mek neticesini verecektir. 

I sya a etkik e-
rine devam ediyor 

Moskovada tarım kurumu
nun verdiği ziyafetten sonra 
Moskova pamuk enstitüsünü 
gezmiş ve Taşkentde Tohum 
islib ve pamuk istandardize 
kurağlarını ve pamuklara mu
saallat olan hastalıkların ensti
tüsünü, pamuk üretme koope
ratiflerini incelemiştir. Semer
kant ve Buhara' da pamuk işle
rini de inceledikten sonra Ba
kuya geçmiştir. Baku ve Tifliste 
Mısır pamukları üzerinde çalı
şan enstitüleri de inceledikten 
sonra Kars yolundan ülkeye 
dönecek ve lgdır pamuk alan
larımızı gözden geçirip Anka
rayıı dönecekti. 

Celal İyriboz aynı zamanda 
esasen Sovyet ve Türk bilgi 
ve teknik müesseseleri arasın
da Devlet yoluyla başlamış olan 
ilmi bağlantıyı sağlamlaşhrmak 
için Sovyet Tarım bilginlerinin 
gösterdiği ilgiye karşı Türk 
bilginlerini de tanıtmış ve bu 
yolda kendisile görüşen Sov
yet Doğu kültür şefi bayan 
Lindeyc üretmen istasyonları
mızın ve Bornovadaki Haşarat 
enstitüsünün adreslerini ver· 
miştir. 

oşular 
Bilet ücretleri indirildi 

Dün ilbay Fazlı Güleçin 
başkunlığı altında sonbahar at 
yarışları komisyonu toplanmış 

ve bilet fiatleri üzerinden ten
zilat yapmağa karar vermiştir. 

Verilen karara göre, pavyon 
hususiğ mevki biletleri yüzer 
kuruş, tribün fiatleri kırkar 

kuruş ve talebeye de ~ irmi 
kuruştur. 

Meydan biletleri onar kuruş, 
talebe ve asker için beş kuruş 
olmuştur. 

Yarış ve ıslah komisyonu
nun sonbahar at koşuları ayın 
17 inci pazar günü başlıya

caktır. Koşular iki hafta devam 
edecektir. Dün toplanan koşu 
heyeti bu iki koşu için İcab 

eden tedbirler etrafında gö
rüşmüştür. 

Bir katilin 
1\fuhakeınesi haşladı 

Kahramanlar mahallesinde 
arabacı Boşnak lbrahimi kara
dağ tabancasiyle öldürmekten 
suçlu arabacı F erhadın muha-

ı kemesine dun Ağırcezada baş
lamıştır. 

Suçlu Ferhad ifadesinde bu 
cinayeti nefsini müdafaa için 
işlediğini iddia etmiştir. Dinle
nen şahitlerden lbrahim, Ha
san, Ali ve Malik ise ifadele
rinde bir müdafaai nefis duru
mu mevzuubahs etmemişlerdir. 
Diğer şahitlerin celbi için mah
keme talik edilmiştir. 

Bir tahsildar 
Tevkif edildi 

Maliye Buca tahsildarı bay 
Halid hakkında maliye müfet
tişliğince tahkikat raporu ikmal 
edilmiştir. Mumaileyh 1609 nu
maralı kanun ahkamınca hak-
1.ında takibat yapılmak üzere 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Halid Sulhceza hakimliği ta
rafından sorgusu yapıldıktan 
sonra tevkif edilmiştir. 

Kızkolleji 
Haşeral Enstitüsünde 
Şarımız Amerikan KızkolJeji 

dün Burnava haşerat enstitü
süne giderek bütün tubeleri 
gezmişlerdir. Talebelere genç 
asistanJarımız tarafından İcab 

eden malümat ve izahat veril
miştir. 

•• g tı ......... . 

......... Bı"r atalar sözü ••••••••• 
1
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Üzüm üzüme baka 
Baka kararı 

Bu darbı meseli hepimiz biliriz. 
ldkin bitbiti11e baka baka karatan· 
lamı ııa/nız kara iiziim olt/Jığumı 
/aıkelmez de. bili kaıarınca illa biz 
de kara1alun diye bülün ğaı1retimızi 
sar/eder, hatta takatımızm /rvkmi 
bilr gereriz! 

Bu yüzde11 ne aile geçimsiz/ikkri 
çıkar. ne ocaklar sönmez! Faka/ 
harır,.. Biz sevdamızdan vazgeçme· 
yiz. Mademki bayan akçesi rok, mev 
simllk üç kostüm, iki iskarpiıı almış
tır. bay sı/m tüketmiş de zevcesim 
üç kastüm re iki iska1pin atmal!dul 
Bayan akçesi roğrm (anı can da ma
dam sıJın tıiketmişin r.anı patücan 
mı y a!. 

/fani bir lıikôye va1dır: Tavuk 
Kaz/l bakmış da ben de iti yıımur/, 
lıyacağım diye canına kıymcaya ka· 
dar uğraşmış. Üzüm ıizüme baka 
baka kararır atalar sözünü yani~ 
anltyanlar, işte bu sersem tavuga 
benzerler. 

Mazlum 

Ekonomi: 
••••••••••••••• 

ondra 
• •••• 

Piyasasında üzüm 
fiatleri 

Londra Türkofis şubesinden 
lzmir Türkofis şubesine gelen 
en son haberde memleketimi
zin üzümlerinin ora piyasasın
da çok müsait gittiği ve fiat

lerin bir miktar yükseldiği bil· 
dirilmektedir. 7 numaralı üzüm
ler 6,22 - 23 9 numarala üıüm
ler 24 - 25, 10 numaralı üzüm
ler 29 şilindir. Fiat1erde güm
rük resmi dahil değildir. 

Bugünkü fiatJerin rekabet 
fiatleri olduğu ilave edilmek
tedir. 

11111 ~ 

Kamyona çarparak 
Yaralandı 

Scydiköyden lzmire motosik
Jetle gelmekte olan Arif oğlu 
Hüseyin 42 numaralı kamyona 
çarparak Hüseyin yaralanmış 
ve hi iklet parçalanmışhr. 

Esrar sallyorlarmıt 
Karşıyakada bostanlı istas-

yonunda oturan ve Naldökende 
kahveci çırağı Ali oğlu Meh

med esrar sattığı haber alındı
ğından yakalanarak üstü yok· 

landığında 12 santigram es
rar bulunduğundan alınmış ve 
hakkında gereği yapılmışbr. 

Mısırda . ..... -
Sellum dağları 
Tahkim ediliyor 

Kahire, 7 (A.A) - Hava! 
Ajansı aytarmdan: 

Mısır hükfuneti çok önemli 
müdafaa tedbirleri almaktadır. 
SeUum cıvanndaki ·dağların 
tepesine ağır toplarla hava 
topları yerleştirilmiştir. Asker 

ve cephane yığılmış olan Mer
sa Matruk bölgesi tahkim 
edilmiştir. Batı sınırlarına ulaş
tırılan bütün yollar tamir edil
mektedir. Kahire He Iskende
riye arasında bir otomobil yolu 
yapılacakbr. 

F Jistin - lngiliz 
Komiseri 

Uçakla Londradan 
K udüse döndü 

Paris, 8 (Ö.R) - Londra
dan Kudüae gitmekte oJaa 
Filistin JngiJiz yüksek komiseri 
sut l O da Le Berirget uçak 
kurağma geJmiş ve saat 11 de 
Marsilyaya hareket dmistir. 
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Bolonun Entrikaları 
• ••-•-••• ar 

Bolapağa bir yığın devlet adamını 
Ve gazetecileri kafese koymuştu 
Solonun Puvankareyi işgal 

etmesi, onun kafasında bir mes· 
ele haline girmesi Hidivin faa
liyetinden endişe edilmekte ol
masından ileri geliyordu. Böy
lece 16 Temmuz 1917 de Pu
vankare, Hidiv Abbas Hilmi 
paşa adına hareket ettiğini 
iddia eden Bolo Paşanın F ran
sız Hariciye nezaretince malüm 
bir şabs olduğunu ihsas etmişti. 

Malum bir şahs? 
Fakat ne suretle malüm? Ke

dorsey ona nasıl bir sıfat ver
mişti? 

Bunu Bolonun daha aşağıda 
anlı yacağız: 

BOLO KEDORSEYDE 
Harpten önce Bolo Kedor

seye küçük ve büyük girişler 
yapmıştı. Büyük girişleri Abbas 
Hilmi paşa adına hareket ettiği 
zamanlara aiddir. Bolo Hidivin 
Jogiltere ile münasebetlerindeki 
soğukluğu gidermeğe, bir uz• 
laşma teminine çalışır gibi gö
rünüyordu. Bolo paşa resmiğ 
zarlar kuJlanıyor, Mısır hariciye 
nezaretinin gizli kodundan is
tifade ediyordu. 

6 Temmuz 1916 da Hanri 
Kaen Boloyu M. Puvankareye 
takdim ederken : "Hakkında 
çok haksızlık ve saygısızlık 
gösterilmiştir.,, diyordu. 

M. Puvankara buna şu ce
vabı vermişti : " Aziz dostum 
beyhude yere teessüre kapıl

mayınız. Boloyu siz tanımadan 
evvel tammış buJunuyorum. 
Onun Amerika ile bazı işler 

kanıbrmak zamanda da ken
disile meşgul olmuştum. O 
günden beri çok seneler geç
miştir. Ben o vakit hariciye 
nazırı idim. ,, Diğer taraftan 
yine Bolonun sübvansiyone et· 
tiği Rapel gazetesinin direk
törü Dumesnil Renin sol sahi
linin Fransaya ilhakı lehinde 
bir mücadeleye girişmişti. Bu ga
zetenin başyazıcısı Albert Milho 
şunları söyliyordu: " Eski bir 
dış bakanının Bolodan şüphe
lenerek kendisine dışarı gitmek 
için pasaport verilmesini bile 
menettiğini duymuştum. Bu 
eski nazır şimdi Reisicumhur 
olmuıtur. Kendisile pek eski 
olan münasebetlerimden isti· 
fade ederek Reisicı1mhuru zi
yaret ettim. Bolonun bir ano· 
nim şirkete müzaheretini ka
bulden çekinmeyi icap ettire
cek sebepler olup olmadığını 
.sordum. M.Puvankara dedi ki: 

.. Bir zamanlar ben Bo!onun 
VenezueUaya seyahatı için bir 
pasaP.ortu menetmiştim. Fakat 
bu hadise Bolonun şahsiyetine 
karşı güvensizlikten ileri gel-

memiştir. Bu adam hakkında 
gayri müsait sayılabilecek biç 
bir haberimiz yoktur. 

Bir müddet sonra Reisicum· 
buru ikinci bir ziyaretimde M. 
Puvankare Bono hakkında ta
mamen müsaid malumat aldı
ğını söylemişti. ,, 

11 ilkteşrin 1916 da Puvan
kare Journal sahibi Şarl Hum
berti Elizede bir görüşmeye 

çağırmıştı. Puvankare bu mü
nasebetle habratmda şunları 

yazıyor: 

,. BoloPUD entrikaları inkişaf 
ediyordu. Şarl Humbert lspan .. 
yada esrarengiz bir mülakatta 
bulunmayı kabul etmişti. İs
panya kralı tarafından kabul 
edilecekti. Bu mülakattan önce 
benimle görüşmeğe gelmesini 
rica ettim. Zannıma kalırsa 

Şarl Humbert bu seyahata 
karar vermekten çekiniyordu. 
Fakat belki de zekavetine gü
venerek: 11 Beni aldatamazlar ,, 
diyordu. 

Elizedeki mülakatta Puvan• 
kare Şarl Humberte bir vazife 
tahmil etmişti. Bu da ispanya 
Kralının M. Puvankareye he
diye ettiği bir iğne için Reisi-
cumurun teşekkürlerini bildir
mekten ibaretti. Hatta Fransız 
sansörü bu hediyenin bile mat-
buatta yer almasını menetmişti. 
Diğer taraftan Şarl Humber

için ispanya Kralından bir mü
likat temin eden esrarengiz 

adam Bolo paşadan başkası 
değıldi. 

Bolo aşa on üçüncü Alfons 
la naşıl münasebetlere girise
biJmişti? Yapılan tahkikat bu 
münasebetleae aşağı Pirene va
lisi Cogi anın tevassut ettiyini 

1 

meydana koymuştur. 
Şarl Humbert lspaayaya gi

derked Biyaricten geçti. Orada 
Bolo Paşa ile buluştu. Birlikte 
Sensebastiyene gittiler. Bolo, 

Şarl Humberti ilbay Gia:a tak 
dim etti. Az sonrada Puvanka-

remn bir emirnamesi aşağı Pi
rene Obayı Coıgiayı işten el 
çektiriyordu. Bu adam Martu 
ve Kayonun dostu olduğu ka-
dar Bolo Paşanın da dostu idi. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muğlada tütün 
Satışları 

Muğla 8 (A.A) - Tütün sa
tışı hararetle devam ediyor. 
Fiatler elli ile seksen arasm· 
dadır. Milista tütün kalmamıt 
sahlmıttır. F eth yede piyasa 
henüz açılmamıştır. 

• AÇILDI • -
GE PALASIN KIŞLIK 

SALONLARI 

Umuma açılmıştır 
Ö~le Akşam Tabldut 

Türk -Sovyet Dostluğu 
Dostluk muahedesinin on sene 
T emdidine dair protokol imzalandı 

Ankara Sovyet Elçisinin Litvinof'a telgrafı 
ANKARA 7 ( A.A ) - Bu 

akşam saat 17,15 de dış ba
kanlığında B. Tevfik Rüştü 

Aras ile Sosyalist Sovyat cum· 
buriyetleri birliği büyük elçisi 
B. Karahan arasında 17 Birin
ci kanun tarihinde Pariste im
z~lanmış olan dostluk ve bita
raflık muahedesiyle 17 Birinci 
kanun 1929 tarihli protokolun 
ve 7 Mart 1931 deniz anlaş
masmın on sene müddetle uza
blması hakkında bir protokol 
imza edilmiştir. Bu yeni temdit 
belgesinin gayri resmi terce
mesi aşağıdadır : 

Protokol iki memleket mü
nasebetlerini şimdiye kadar bu 
derece muvaffakıyetle tanzim 
etmiş olan büyük dostluk ve 
itimet hislerinden mülhem ola
rak bu münasebetler.in arsıulu
sal siyasalarının esasını teşkil 
eden barış yollarında muhafaza 
ve terakkisine hadim başlıca 
muahede ve anlaşmaların kuv
vetlendiriJmesi arzusile hareket 
eden sosyalist Sovyet cumuri
yetleri birliği hükiimeti ile 
Türkiye cumuriyeti hükümeti 
17 Birinci kanun 1925 ve 17 
Birinci kanun 1929 tarihlerin
de imza edilmiş ve Ilkteşrin 

1931 tarihli protokolla her iki
si tekrar meriyete konulmuş 
olan dostluk ve bitaraflık an
laşması ile temdit protokolu
nun ve 7 Mart 1931 de imza 
edilmiş olan deniz protokolunun 
bugünden itibaren 7 lkinci
teşrin 1945 tarihine kadar on 
sene müddetle uzabJmasını te
min için bir taraftan Türkiye 
cumuriyeti dışbakanı S. E. 
Dr. Tevfik Rüştü Aras ve di
ğer taraftan Sosyalist Sovyet 
cumuriyetleri büyük elçisi S. 
E. Bay Leon Karahanı tayin 

etmişlerdir. Bu protokol tasdik 
edilecek ve musaddak suret
leri teali edilir edilmez meri .. 
yete geçecektir. Bu protokol 

TevJik Rüştü Aras ve Litvi110/ 
müddetin hitamından veya onu 
takibedecek temdid müddetle
rinin sonundan alb ay evvel 
akitlerden biri tarafından ih
barname ile feshedileceği bil
dirilmemiş olursa ikişer senelik 
zımni temdidlerle uzatılacacak
tır .Ankarada 7 ikinci teşrin 1935 
tarihinde iki nüsha olarak tan
zim edilmiştir. 

Bu münasebetle B. Tevfik 
Rüştü Aras ve B. Karahan 
Sovyetler birliği dış komiseri 
B. Lltvioofa aşağıdaki telgrafı 
çekmişlerdir: 

- Türk - Sovyet dostluk 
muahedesinin 10 sene temdi
dine dair protokolün imzasını 
büyük bir memnuniyetle size 
bildiriyoruz. Bu muahede ge
çen on sene zarfında gittikçe 
kuvvetlenmiş ve iki memleket 
milletlerinin menfaatleri ve 
dünya sulhu davası için en ......... 

kuvvetli bir zaman teşkil etmiş 
olan samimi münaaebetlerimi
zin en esasb bir vesikasıdır. 
Bu münasebetle iki memleketi 
birbirine bağlıyan münasebelo 
leri tesis hususunda ekselansı
nızın oynadığı çok müessir 
rolü zikretmekten geçemeyiz. 
Diğer taraftan bu mesud ba
beri vermekle duyduğumuz 
meserret Sovyetler birliğinin 
milli bayramı gününe tesadüf 
ettiğinden dolayı bir kat daha 
arttırmıştır. Bu münasebetle de 
ekselansınıza Sovyet hükümeti 
ile Sovyet milletlerine en ha
raretli temennilerimizi arzederiz. 

Tevfik Ru,ıu Aras 
L. Karahan 

ANKARADA BÜYÜK 
TÖREN 

Ankara, 7 (A.A) - Sovyet 
Rusya ulusal bayramı olan )Jk .. 
teşrin ihtilalinin 18 nci yıldönü· 
mü Ankarada büyük törenle 
kutlanmış ve bu seneki kutla• 
ma töreni her alanda önemi 
çok büyük TUrk - Sovyet Rus 
dostluk muahedelerinin on ıene 
müddetle uzablmasından dolayı 
bir kat daha revnak almışbr. 

Bu gece donanmış bulunan 
Sovyet Rus büyük elçiliğinde 
büyük bir suvare verilmiştir. 

Bu suvarede Ankaranın diplo· 
matik siyasal ve kültürel çeven
lerinin bütün üyeleri bulunmuı 
ve geç vakta kadar Sovyet bü-
yük elçisi 8. Karahan'ın nazik 
misafirperverliği sayesinde çok 
hoş vakıt geçirilmiştir. 

Davetliler arasında kamutay 
başkanı Abdülhalik Renda, 
Başbakan İsmet lnanü, Dıt 
işleri bakanlığı ile diğer dev
let müesseselerinin yüksek me
murları elçilikleri üyeleri ve 
gazeteciler bulunmakta idi. 

Bir hava kahramanı 
Uçman Kingsvorth uçağı ile 
Birmanya denizinde kaybulmuştur --------·----------....;;.... __ 
Londra, 8 (Ö.R) - Senga- uçmanlarından Melhouse yolda Hindistanda Kalkute üzerinde 

purdan bildiriliyor: Meşhur in- hareketlerine hakim olamıyor uçtuktan sonra Ekyab'da 1~ 
giliz - Avusturalya uçmanı gibi görünen bir uçak gördü- rüJmüş, sonra izi kaybedilmiı· 
Kingsvorth Smith'in uçağile · ğünü söylemiştir. Melhouse bu tir. Şanlı uçmanın Bengal kör-
birlikte Rangoon ile Viktorie uçağın egzoo borusundan alev- fezine düşerek boğulmuş oJ-

ler çıkbğını görmüştür, Singa-arasında Birmanya denizinde mas·ndan korkuluyor. 
pur hava üssü telsizle bütün 

kaybolmuş olmasından korkul· vapurlara haber vermiş ve S- Brüksel, 8 (Ô.R) - Singa-
maktadır. Bu uçman 7 saat- mithi aramak üzere bombar- purdan gelen son haberlere 
tenberi Sengapura gelmiş ol- duman uçaklarından bir çoğu- göre uçman Melrea lngiltere-
ması lazımgelirken hala ge'me- nu yola çıkarmışbr. Avusturalya arasında tek ba-
miştir. K. Smith Avusturalyaile Londra 8 (Ö.R)- Ingiltere· ıana uçuş rekorunu kırmaktan 
lngiltere arasındaki hava rekor Avusturalya bava müsabakası- vaz geçmiş ve Kıngsvort Smithi 
koşusuna girmişti. na iştirak eden uçak 'Kingı- aramak için yapılan teşebbüs-

Singapura varan aynı koşu vort Smith son defa olarak ı~re iştirake karar vermiştir. ........ 
Belçika 
Milyon 

bütçesinde 271 Muhalefet 
fazlalık vardır 

--~----~--........ ..-.-.--~~-
B rü k s e I 8 (Ö.R) - Gelecek 

Salı günü Senato ve Kamutay 
toplantılarına başlıyacakdır. 

Başbakan B.Van Zeland Ka
mutayda finansal durum hak
kında ve Senatoda da hükü
metin dış siyasası hakkında 

diyev yapacaktır. B. Van Ze
landın yakında bir sosyalist 
toplantısında söylev vereceği, 
fakat bu söylev tarihinin henüz 
e i edilmedi w i Bel a ajensı 

gazete silah ve harp gereçleri 
ihracatını bundan böyle özel 
müsadeye bakh tutan bir emir
name neşretmiştir. 

Brüksel, 8 (Ö.R)- Belçika 
bütçesi 10 milyar 402 milyon 
masraf 10 milyar 429 milyon 
gelir göstermektedir. Gelir 
masraftan 27 milyon fazladır. 

Belçika bankasının haftalık 

blinçosu 13,26 milyar franga 
varan avü angajmanların yüz-

Romanyada hüku
meti devirmeğe 

çalışıyor 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Bükreş

ten bildiriliyor: Hükümetle 
muhalefetin en kuvvetli grubu 
olan ulusal köylü partisi ara· 
sında gerginlik artmıştır. Bu 
partinin yapmak istediği bir 
gösteriyi hükümet yasak et
miştir. Ulusal köylü partisi bir 
bildirik neşrederek hükfuneti 
istifaya mecbur edinceye ka· 

delesine 

Tütünleri 
••••• 

Standarize etmek için 
AtıJan adımlar 

Türk tütünlerinin cihan pi
yasasında malüm olan şöhreti
ni muhafaza etmek ve arttır
mak gayesini esaslı prensiple• 
rinden sayan inhisarlar idaresi 
tütünleri memleket dışına çı

karmadan standardize edilınİŞ 
bir hale getirmeği memleketin 
iktisadi menfaatlarına çok uy
gun bularak bu hususta lizılll" 
gelen tedbirleri almış ve geçen 
yıldan itibaren de tatbikabn• 
başlamıştır. Alman bu tedbir
ler sayesinde Türk tütünlerinin 
iyileri feoalarından aynJınıŞ 
olacak ve ite yarauııyacak 
kısımların da tali indiPtride 
kullanılmak imkanı elde edi"' 
linceye kadar yok edilınesin° 
devam edilecektir. Tekmil ti'" 
tün mıntakalarına teşmil •e 
fen memurlarımızca ehemmiyet:( 
ve dikkatle takip edilınekt• 
bulunmuş olan bu usul, ekİD"' 
ciye temin edeceği maddi 

· ar menfaatlardan sarfı n&Z , 
"k"' memleket tütüncülüğünün yu 

selmesinde başlıca amil olaca1'"' 

br, Tütünlerin tahrir işinin da" 
ha fenni ve ilmi bir surette 

yapılması için tütün yapraklattt 
üzerinde üç sene için tecrübe'" 

ler yapılmakta olup bu tec'!; 
belerin hitamında daha es• 

ve daha faideli neticeler .ıı:: 
ması imkanı bulunacaktır. 1 
t .. 1 · · · h k'ld isl• .. un erımızın er şe ı e 

ııahına yarayan 2506 sayıla . 
nunun tatbikatı ilerledikçe fıaı" 
deleri daha ziyade tebariİ' 
edecektir. 

'.' -
Küçük Haherlr!,. 

Katollk klllsesınd• t 
V·ktO 

Yarın, ltalyan kralı 1 
0 

Emanoelin doğuın yıldöniilP 
münasebetile Katolik kili•~ 
sinde ruhani ayin yapılacaktı • 

Hukuk ltlerl mUdUrll 
Bir baftadanberi rahatsız b~ 

lunan hukuk işleri direk~iiJI 
Dilaver Ergun iyileşerek .. 

'f · b 1 · ü' Geç vazı esı aşına ge mış r. 
miş olsun. 

llbayhk idare kurulil,, 
1 d .. O ff .. 

llbaylık idare kuru u u . datl 
leden evvel toplanarak 1 to'• 
muhakematla meşgul oJınuf 

Bay Veral gellyor 
8
.., 

Ankarada bulunan iiZ ~ 
kurumu başkanı bay l~e 
Hakkı Vera) yarın şebrl111 

gelecektir. 
Kutuluk keresteıer d'° 

Zingal şirketi tarafı':J.Jı 
gönderilen ilk parti kut . , 
kereste Pazartesi güuü IJJJJit 
gelecektir. 

Takas komisyon~ .,, 
Takas komisyonu tecıdl fi 

endüstri odasında toplaaJOlf •11 .. 
muameleli takas evrakı azetl 
de kararlar vermiştir. -'""• 
Çocukların adllY ... 

mUtahedelerı el" 
Müdafaai Hukuk ve •• G~ıl 

yalı iJk okulları üçünCU ue 
talebeleri dün öğretıneoleda" 
birlikte adliye ve bükiilDetof'" 
irelerıni .ziyaret ederek 111 

hedelerde bulunmuşlardır . 
Bir mUsamere ·de 

'fllll 
Yarın gece saat Y1 }ılJ" 

Karantinada Kurultayspor re 
"salll" lübü tarafından bir ınu çıet 

verilecektir. Karantinah ~eıı de" 
0 Çifte Keramet., i teınsıl e 

ceklerdir. I• 
Zührevi hastaltklar 

mücadele e" 
B. . . T . da teP 
ınncı eşrm ayın aJılı 

cikteki genel evlerden ba5t er' 
savaşında sarfedilınek ~-
556 lira toplanmışbr. Bu el 
ztihrevi hastalıklarla 1110ca 



Bir üzüntü ki • • • 
Ben de, o da Konak önün

den tramvaya biıımiştik. Benim 
de, onun da ellerimizde paket
ler v.udı. Hatta, öte beri aldı
ğım bakkaldan o da müba
yaatta bulunmuştu gibi geli
Yordu bnna ... Tramvay çok 
ka!abalıktı. Sahanlıkta sıkışan 
Yolcular arasmda onunla buru:ı 
buruna gelmiştik ... 

Tramvay Karataşı geçmişti. 
llerliyorduk. Birden: 

- Beş liramı çarptılar! 
Diye bağırdı. Herkes dönüp 

ona baktı. O da dik dik bana 
bakarak: 

- Beş liramı çaldılar! 
Diye tekrar etti. Bu bakışa 

sinirlendim. Herif benden mi 
Şüpheleniyordu acaba? 

- Kim çarph? 
- Tramvaylara dikkat et-

ltleli ... Yankesici çoktur. 
- Bu kalabalıkta olur böyle 

leyler ... 

- Acaba ben de insem mi? 
Diye düşünüyordum. Fakat he· 
rif beni tutmağa kalkarsa !.. 

O o of... Ne belaya çatmıştım! 
Ben, hatta yerimden kıpır

dauamadan, tramvay bereket 
ediyor, bir lahza sonra da Ka
rantina karako:una geliyordu. 

1 
O herif, hala söylenmeğe de
vam ediyor, bir taraftan da 

1 
ceplerini arıyordu. Kalan yol
cular artık işi alaya almışa 

1 

benziyorlardı: 
Şurada üç beş kişi kaldık. 

· Hırsız da herhalde savuştu. 

Kimse inmeden niçin herkesin 
üstünü aramak istemedin? 

Diyorlardı.. O: 
- Bir polis olmaliydı ki ... 

Diye cevap veriyordu. Beni 

hafakanlara boğuyordu. Herif 
birdenbire: • 

- Buldum, buldum! 

Her kafadan bir ses ç1kıyor- 1 
du. Meçhul yolcu, yine gözlerini ı 
Yüzüme dikerek: 

- Demin cebimde beş li- 1 
ra ... Dedi. 

Diye bağırıyordu. Deminden 

beri ağzımı biçak açmıyan 

ben: 
Buldun mu? diye soru-

Birden içime fenalıklar ge 1-
diğini hissettim, belki yüzüm 
bile kızarmıştı. Aman Allah, 
Ya korktuklarım başıma gelirse! 
Tramvayımız Salhaneye yak

laşıyordu. Yolculardan biri: 
- Bari kimse atlamadan 

herkesin üzerini ara... teklifini 
İleriye sürdü. 

Herif yine dik dik bana ba
karak: 

- Ya bulunmıyacak bir ye
rine sakladısal Dedi. 

Ben adamakıllı terlemeğe 
başlamışbm. Halimden etrafta
kiler de şüphelenecek diye 
korkuyordum. 

Nem vardı, ne olmuştum ? 
Nem mi vardı, ne mi olmuş

tunı! Bir uğursuzluk ki sor
lllayın •• 

Gebimde topu topu beş lira
lık bir kağıt lira vardı. Onu 
da bana, demin alış veriş et
liğinı bakkal vermişti ve şimdi 
Pek iyi hatırlıyorum, bunu, "beş 
lirarnı çaldılar!,, diye fer yad 
eden heriften almış, bir lahza 
elektriğe tutup muayene ettik
ten sonra da bana vermişti. , 

Galiba bu adam, yavuz bir 
hırsızdı ve beni yanke
sici gibi gösterip rezil ederek 
~ebiındeki beş lirayı kapmak 
ıstiyordu. öyle mi. Dik dik. ba
na neden bakiyordu? 

Gerçi ben eninde sonunda 
hakikatı meydana çıkarırdım 
a... ki .... 
qınıa şu anda bana m ına-

nırdı?bütün yolcular beni hırsız, 
;ankes\ci olarak mimlerlerdi... 
Şte hu sebeble içime fenalıklar 

geliyordu, ter içinde kalıyordum 
- Ya bulunmayacak bir 

Yerine sakladıysa! 
Cevabını alan adam kızmıştı: 

Neresine saklayacak iki 

~'l~iknda? Tramvay konaktan 
erı bir yerde durmadı kil di

Yor<lu. Herıf: 

yordum, beş lirayı mı buldun? 

Bu sefer bana sırıtarak: 

- Evet, cevabını veriyordu, 

buldum. Hiç a.detim olmadığı 

halde bu cebime koymuşum da. 

Ve geniş bir nefes alıyor-

dum. 
MazlOm 
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Borsa aherleri 
~ DUn Borsada N 

Yapllan Sailşlar ~ 
~;--

uzum 
Çu. Alıcı 

1054 Alyoti bi. 9 
679 K A Kazım 8 

Fi at 
13 
10 
11 
13 

668 TDebba 7 37 
199 M J Taranto 8 
198 H Alyoti 9 50 
175 j Taranto M 7 37 

169 Albayrak tic. 7 
142 P Paci 7 50 
115 H Aanyalı 10 50 
103,5 Manisa B Ko 9 50 
97 M Nuri M 6 50 
75 Ş Bencvya 8 50 
69 Şınlak Z bi. 8 25 
52 S Gomel 7 25 
38 R Kohen 9 
30 Ali Naci 8 50 
30 Beşikçi Z bi. 10 25 

5 M Mihalef 10 
4 Y Enver 13 

3902,5 Y ekfın 

10 50 
10 25 

9 25 
9 

13 50 
10 50 
9 
9 50 

12 
8 
9 25 

12 
11 25 
10 
13 

404428,5 dünkü satış yekünu 
408331 umumi satış yekunu 

iner 
Çu. Alıcı Fiat 

568 Muhtelif 
Zah~re 

4 75 17 

Çu. Cinsi 
143 buğday 
300 ton u 

Fi at 
7 50 

7 Çavdar 6 
99 Fasulya 9 

4 Nohut 5 87 
45 Kumdıı rı 7 

600 P. çekir 2 50 
2 T B içi 55 

168 K ceviz 12 50 
1191 balyepamuk41 50 

8 50 

6 
12 50 

5 87 
8 20 
2 50 

55 
14 
44 

Uzun ehmet 
Türk kömürünün 107 nci yılı 
Zonguldakta dün kutlulandı 

~~~~-------··~-----·----~~~~ Uzun Mehmed adlı Türk lılığa. kanmi parlatan yarını 
çocuğunun gözlerinden topra- gösterdi. Uzun ~Mehmed günü 
ğımıza vuran arayıcı ışık, 107 hem yarını arayup bulacak ço-
yıl önce dün kara toprakları- culdarımıza toprağımızın üstü 
mız altında yataıı kömür haz- kadar albnı. hem ülkümüzün 
nesini açtı. bugün göz alan durumu kadar 

Kendisi, " Uzun Mehmed ,, ; yarın göz kamai'tıran ilerisini 
"Köseağzı., nın değirmeni yo- gösteriyor. 
lunda ayaklarına sıvanan ça- Biz; Uzun Mehmet gününden 
mur gibi çirkefleşen Osmanlı- hem Türk gençliğinin ulusal 
lığın hırsı içinde kan sızan eğitimine yarayan bir unsur, 
boynunu Ereğli müteselJiminin hem de ulusal ekonomiyi bes-
satırına bıraktı. liyen bir fayda umuyoruz. 

1828 sonbaharının bağrında Bütün Türk çocukları, 
kanlı bir gül gibi açan yara, Uzun Mehmet gibi kendile-
Uzun Mehmettir. rini Türk tabiatını yenmeğe 

Köm\ir gözlü ve elmas yü- vermelidirler. Ve onlar iç.in ne 
rekli Mehmedin boynunun vu- büyük talidir ki çalışmalarının 
ruldnğu günün üstünden, yal- sonu Uzun Mehmedin buluşu 
nız bundan değil, Türk serve- gibi yurd kurtuluşuna en önemli 
tinin talii üzerinden 107 yıl bir dayangaç olsun. 
geçmiş bu~unuyor. 

* ,. . 
Uzun Mehmet; Türk toprnk

larının koyımna gömülen kö
mür adlı sanayi anasının gü
cünü ve hızını, Türk ufuklarına 
boşaltmasaydı, yani bugün Türk 
endüstrisi kömürsüz kalsaydı, 
anasız bir çocuk gibi boynu 
bükük kalırd1. 

Uzun Mehmedin kirpiklerin
de biriken tozdn, bir ilerinin 
geliş'm rengini veren, Kesta
neci köyünün sığırtmaç ayak
larından hir kaşifin yüzüne 
vuran güzelliğin mayası ve is
tediği gizlidir. 

Çünkü; 
Uzun Mehmedin, bütün asil 

Türk tarihi gibi unutulan fakat 
yeni yeni <>rtaya çıkan yüzün

de özleşen hamurda Türk ka
pasitesimn olgunluğu ve ileri 
Türk endüstrisinin zaferi hay
kırmaktadır. 

Türk madenciliğinin mayası; 
uzun Mehmedin bulduğu top~ 

rakla harcadığı kan içinde, 
tırnak arası hamurda, yalmnk
tadır. 

* • r, 

Biz; Uzun Mehmedi yalnız 

bir kahraman anar gibi değil, 
geleceğin de bir bulucusu gibi 
sayıyoruz. Çünkü Uzun Neh
med. yalnız bulmadı, gösterdi. 
iliğine kan uyundurul.'.ln Osman 

• 

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

Yeni Adam 
97 inci sayısı çıktı. İçindeki· 

ler: Kısa tetkikler. lsmail 
Hakkı, Mürteci kimdir? Vir. 
Gül. Nobel. lsmail Hakkı, 
Genelik için en büyük tehlü
keler. Sosyete haberleri. Cami, 
Siyasa. Kültür tetkikleri. İsmail 
Hakkı, TaYihi nasıl öğrettim? 
lzeddin Şadan, Tarafgir bir 
tenkid. V. Gültekin, Mark 
Tvvin. R. A. Ahmed Haşim, 
Üzerinde bir görü. lsmail 
Hakkı, Ölüler (Uram). 

.........•...•. , .......................•.. ~ 

Kültür 
4 inci sayısı zengin 

yazılarla çıktl 
Kültürün 45 inci sayısı zen

gin yazılarla çıktı. Bu sayıda 
doktor "Kipin,, 13 yıl cumu
riyet,, ın iri Türk "Köyçülük,, 
M. Sauf inanın ''Köy ve Kazım 
Dirik,, Vedide Kemalin "&ille-
de geçimsizlikler" Cafer Bat er 
in "dört Rus,, Refik Ahmedin 
Karahnndnn tercüme ettiği 
"Türkiye tarihi,, Leman dura
nın 18 inci yüz yılda "Liyon 
şehri,, Ihsan Çetinin"bir öğret
men gözüyle Avrupa,, irfan 

ı Hazerin bi.1 tedkiki İ. Aytekin 
kültürüd bir hikayesi, Koralı
mn hayatı gibi yazılar bulun
maktadır. Oourlarımıza tavsiye 
ederiz. 

iz e -
"' .. gun 
Darağaç ga:ılıane sokağında 8 numaralı ev 50 

ı: 

Şehidler Sepetçi sokağında 1-137 numaralı baraka 24 
Kahramanlar Kahramanlar sokağında 126-11 No.lu ev 48 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layıkıyle 

istekJı çıkmadığından on gün müddetle uzatılmıştır. 
isteklilerin 18-11-935 Pazartesi günü sant 15 de Milli emlak 

müdüriyetine müracaat'arı. 3642 (3417) 

efterda ığııı an : z • 
ır 

Issisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan zade sokağında 
kain eski 13 yeni 25 saydı Ahenk matbaası tarihi ilandan itiba
ren yirmi bir giln müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 
istiyenlerin defterôhrhk tahsilat !.alemine gelmeleri. 

9~13~17~21 3639 ( 3415 ) 

•• v u• gu z • • -Çalınan paramın numara
~nı da biliyorum! diye mırıl
anıyordu. 

138 harar '' 
40 Yulaf 5 75 5 15 den: 

b - Eyvah! tamam... Herif 
<ıkkala verdiği beş liralığın 

n~rtınrMım biliyor. Onu benim 
a dığım1 da biliyor ... Yandım!.. 
t içimden böyle söylüyordum, 

1 
ranıvaydan atlayıp kaçmak bi-
~ akhrna geliyordu •. Fakat bu, 

suçu üzer.me almak olmıya
c k nııydı? 

Zaten herif, teUışımı nnla
~•Şnııydı, ııeydi, beni üdeta göz 

11Psine almıştı. işte daireye 
~~hniştik, tramvay hastane 
0 rtünde duruyor ve bir çok yol-

• ara nyasası 
8-11-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 616 50 621 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 45 
Belga 21 05 21 50 
İtalyan lireti 10 17 10 27 
İsviçreFran. 40 87 41 15 
Florin 85 25 85 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Bu ayın birinden ıtibaren sant 8,5 dan 9 a ve 16,5 dan 17 ye 
kadar olmak üzere iki defa Balıkes·r Izmir arası telefon konuş
malarına başlanmış olduğu ve 3 dakikalık bir mükalemenin 75 
kuruş olduğu ilan olunur. 3633 (3413) 

-
en: 

K. G. Adet Eşyanın cinsi Tesbit No. 
3632 53 Kullanılmış boş demir varil 254 
Yukarıda yazılı eşya 22-11-935 inci cum~ _günU saat. 14 de 

açık arttırma auretile dahile, satıl~.cağmdan ış~~e geJenlerın Itha
IA t ··mrüğü satıı komisyonuna muracaatları alin olunur. 
a gu 9 21 3623 ( 3411 ) 

-32-

Kraliçe ! 
Bir 

Size 
elmas 

YAZAN : Mlşel Zevako 

üç yakut taşlı 
gönderdi. -·-·-·-Lobcnin yanında La~deri de 

vardı. Landeri şimdiye kadar 
görülmiyen bir iltifatla külahını 
elinde tutuyor ve giilerek eği
liyordu.Onun bu tavrına şaşıp 

kalan Pardayan: 
- Hay seni şeytan alsın he

rif! Ne o'.uyorsun öyle! Diye 
sordu. Landeri soluyarak: 
· - Şu uğursuz karnımı içeri 
sokmağa çalışıyorum. ~arşı
nızda daha fazla eğilemediğim
den af buyurunuz. 

Dedi. 
- Bana mı söylüyorsun ! 
Landeri masanın üzerinde 

bulunan paralara da yan yan 
bakarak: 

- Evet Mösyö! Size ... Par
don Monsenyor diyecektim ..• 
Sözlerini tekerledi. Pardayan 
yüksek sesle: 

- Bize mükemmel bir sofra 
hazırhyacaksın. Eyi "kızarmış 
et, güzel madamınız Hoketin 
elile yapılmış erik tatlısı, eyi 
jambonlardan bir kaç tane, 
eyi kabarmış omlet, Somor şa
rabından ilri şişe, Bordo şara
bından da üç şişe buluna
caktır. 

- Pekala, Monsenyor! 
Loben dahi ağzını şapırda

tarak dilile damağını çatlatarak: 
- Çok şükür! 
Dedi. Eski papas şimdiki 

garson da Şövalyenjn artıkla
rını midesine indirmeğe hazır

lanıyor. Gözleri yaşararnk se

vincinden ağzı kulağına kadar 
varıyordu. 

Bir çeyrek saat sonra Deoda 
ile Şövalye eyi hazırlanmış sof-

raya oturdular. Deoda derhal 
söze başladı: 

- ilk gördüğüm dakikadan
beri size kalben bağlandım. 
Çok teşekküler ederim. Fakat 
bu haller beni ödevimin ifasına 
engel olamaz. 

Dedi. 

lzmlr b&lediyeslnden: 
1 - Belediyenin 144 numa

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

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

2 - 45 lira muhammen be
delli Halim ağa çarşısında 4 
numaralı dükkanın bir senelik 
icarı Baş sekreterlikteki şart
namesi muçibince 12-11-935 
giinü saat 1 O da açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 4 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saata kadar komisvona gelinir. 

3 - Gündoğduda beher 
metre murabbaı 250 kuruş mu
hammen bedelli 62 adanın 875 
metre murabbaındaki 6 - 7 sa
yılı m·saları Baş sekreterlikteki 
şartnamesi mucibince 12-11-
935 günü saat 10 da açık 
artu·ma ile ihale edilecektir. 

lştir~k için 164 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve :sanla kadar 
komisyona gelinir. 

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

tramvayJarından kalan rayların 
sökülmüşlerinin beher tonu 12 

- Pekala! Lakin ben onu 
biliyorum! 

- Biliyor musunuz? 
- Evet Navar kral çesi, ken-

dilerini dün kudurmuş Paris 
halkının elinden kurtardığıll\ 
için bana teşekkür için sizi 
gönderiyor. Yine sizinle de
ğerli hediyeler gönderiyor do
ğil mi? 

- Bunu nereden anladınız? 
- Pek kolay; bu sabah bir 

büyük Sinyorun adamlarından 
biri geldi. Bu adam da bana 
güzel bir elmas verdi. Sinyo
rına hizmet etmekliğimi teklif 
etti. Bundan sonra da diğer 
biri geldi. Üçüncü olarak ta 
siz geliyorsunuz. işte bundan 
anlıyorum. 

- Kraliçel Size üç Yakut 
taşlı bir elmas gönderdi. Sizi 
ölünceye kadar unutamıyaca

ğını söyliyor. Ordusundeki hız
meti ne zaman isterseniz bu 
arzunuz da derhal kabul ol~· 
nacaktır. 

Dedi. Pardayan parıldıyan 
elmaslı hediyeyi muayene ede
rek: 

- Teşekkür ederim. 
Dedikten sonra: 
- Pekala! Buraya girerken 

bir mantoya bürünmüş kırk elli 
yaşlarında bir adama rastgel
dioiz mi? 

- Hayır! 
- Ne vakıt döneceksiniz? 
- Daha dönmiyeceğim. Na-

var kraliçesi bana ban sipariş· 
lerde bulundu. Bunlan yapmak 
için vak1t lazım. Biraz kendi 
işlerime bakacağım. 

- O halde burada kalacak· 
sınız. 

- Binlerce teşekkür ederim. 
Şövalye beni birisi daha bek· 
liyor. Sizden şimdi bir şey sak
lamıyacağım, gizlice Pariste bu
lunan Mösyö dö T elini'yi gö· 
receğim. 

- Sonu var -

müteahhit tarafından söküle
cek olanlarının beher tonu da 
10 lira muhammen bedel üze
rinden açık arttırma ihale edi
lecektir. Bu işin bedeli muham
men yekunu 2002,5 liradır. 76 
lira muvakkat teminat veya 
banka mektubu ile 12-11·935 
de saat 10 da belediye arttır
ma ve eksiltme komisyonuna 
gelinir. Şartnameleri görmek 
için baş sekreterliğe müracaat 
olunur. 

27-1-5-9 3531 (3372) 
- Belediyenin Birinci kor

dondaki Şehir gazinosu 12-11-
935 Sah günü saat 1 O da açık 
artırma ile ve bir sene müd
detle kiraya verilecektir. Bu 
işe müteallik şartnameler her 
gün Belediye Başkatibliğinde 
görülebilir. 

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

13-25-2-9 3363 (32Q4) 

dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Y ilvrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temi~ iç~n. hu
susi ınualliınlc J.endı!erını tak
viye ediniz. 

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

H. 3 (15) 
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Tenviratmızda yeni çakan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka· emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

·nehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lzmirliler Istanbulda nerede huluşurlaı· 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
.... • rr. ~ ... 

~irkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini seYdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer LÜtfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Taze Kars ....................... 
Sütlerimiz geldi 

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

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

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükümet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 
14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 

1 - 30 (h-3) (3393) 

• 
1n~aatını7. içın atıdekiıbtıyaı;larıııı~ı pek ucuz ı ı y.lLl:ı rlu. 

tenıın etmek iı;ten;oııiz Halım a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıane~İilA lllÜracaat CUlOl;f, 

ÇiMENTO 
Çubuk demir :ve her neı 1 çiçekli 

Çını ve levazınu sılzhi}'eden Uivhalar ve bunlaTLn 
te/enüatı envaı banyolar, ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon lçm demır dökme borular 
ve lngiliz kiinklerı ve bunların tef erruatl vesaire ... 

ftvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün lı1arkalar 

En Müsait Şareitla 
Mağazew •'!!da Satıhr 3 

Seferihisar almüdürlüğ .. nden: 
Mevkii Cinsi Muhammen Metre Mevki 

Çolak lbrahim 
" " 

" 
il " 
" " 
" il 

kıymeti 

Lira K 
murabbaı Numarası 

arsa 15 00 220 30 
" 25 co 240 24 
" 10 00 200 23 
" 8 00 117 22 
il 40 00 925 21 
il 12 00 225 20 , 

" " " 15 00 208 19 
" " " 1 o 00 63 18 
Yukarıda yazılı sekiz parça arsanın mülkiyetleri sa!ılmak il.zere 

müzayede konulmuş ise de son olarak 24 - 10 - 935 gunlemecınde 
toplanan komisyonda işbu emvallerin ~at!şları p~zarlık sureti!~ 

· · · e satılmalarına karar verılmış oldugundan yevmı 

Şekil No. 161 l F.O Şekil No. 1511 

DAIMON YILDIRIM MARKALI 
Bu cep fenerleri ucuzluğu itibaı ile pek çok satılmaktadır. 

Yuvarlak ufak, orta, büyük ve düz camh olmak üzere dört 
cins vardır. 

C7ZZ//7.Z77.7/J.7LY.7E7.ZZXZ:ıO. . .L7.X7..z:zT/.L7..Z"/.'1!7/7J~77/////////.//,. 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28-9 

Anadolu Hurda vat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

Okumadan Geçnıeyiniz 
Çav e ine Hervea içiniz 

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

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

Siparışat ve fazla malumat için Izmirde Yeni M&rnifatu-
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 
.__.,,~~,....,.....~r'l'a'l"~~'T'."""'~ 

/· 
J uvantin Saç Boyaları 

İNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Umum Hastaların . azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

~~ahri Hiza) 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

llllWDlll 

Zümrüt Damlası .. ............................ ~ ... 
Eczacı Keoıal Aktaş y~ni 

bir ko~onya 
Pu ır u? 

vet halt 

yaptı cicim ••• 

yeşil 

sehir 
bir koku, 
ve· cazibe aşk, ı1eşe, 

kokuyor. Hilal eczanesinin 
• 

~on eserı ... 

Dis nıacunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güveniler~ 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu ve hoş lezzetlidir. Çocuklar bile 
. kullanabilirler. . . a-

RADY OLIN mine tabakasını tahrıb etmeden çok kısa hır ı 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır . 

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

······································································: 
E SIHHA'f Balıkyağı ~ . . 
• Norveçyanın hı:slis Morina balık yağıdır • 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

lzmi defterdar ığından: 
· · tarh0 " Tirede hancı Manastırlı Bekir Sılkı namına 930 yılı ıçın _

93
1 

lunan kazanç vergisi hakkında temyiz komisyonunun 7-lO ıı 
gün emeç ve 1329 sayılı lqtran ile tetkiki itiraz komisyooull~ 
31-5-931 tarih ve 802 sayılı kararı nakzedilmiştir. Mükelle ~ 
terki ticaret etmiş olup elyevm nert!de bulundugv unun biliııeıııe . ·oe 
mesi hasebile temyiz komisyon•Jnun işbu nakz kararı kendısı lı 
tebligv edilememiş olduğundan tebliğ m«lkamına kaim olrn•. 

'biıı'"' ·· re ke fi et hukuku usul muhakemeleri kanunu mucı 



F a eli S erco 
Va ur Ace • 

esı 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPA YASI 

OBERON putu 8 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü· 
I.ünü boşalttıktan sonra 14 
ıkinci teşrinde Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 
ikinci teşrinde gelip 14 ikinci 
teşrinde Anvers, P..olterdam, 
Anısterdam ve Hamburg lin:an
lara için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 
teşrinde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgaı:ı, Varna ve 
l<östence limanları için yük 
alacaktır. 
CERES vapuru 21 ikinci teş

rinde gelip yükünü tahliyed~n 
sonra 25 ikinci teşrinde An
\ters, Rotterdam, Amsterdam 
\te Hamburg limanları için yük 
alacakhr. 
SVENSKA ORIENT LINEIN 

FREDENSBURG vapuru 28 
ikinci teşrinde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra 21 ikinci 
teşrinde Rotterdam, Hamburg 
Copenbage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskandi-

navya limanlarına hareket ede
cektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

danı • Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve Is

kandinavya limanlan için yük 
alacakhr. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
~Q Anvers - Gdynia limanlarına 

areket edecektir. 
SERVİCE MARITıM ROUMAİN 

DURUSTUR vapuru 20 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Köstence 

Sufina - GaJas ve Bryla liman
ları için yük alacaktır. 

ALBA JULlA vapuru 20 ikinci 
teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
Barselona limanlarına yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et

' lllez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve TahJiye binası 
lltftasında 72-4 numarada 

F'RATELLI Sperco vapur acen-
tatı;, .. t d'l . . oına muracaa e ı mesı rıca 

olunur. 

~e~on: 2004-2005-~663_1 

. lznıir ikinci hukuk mahke- 1 
liııden: 

lznıirde oturan Emine tara
fından kocası lzmirde Kahra

~anlarda Leblebici sokağında 
sayıh evde eturmakta iken 

tagayyüp eden Ahmed aleyhi 
ne ik 1 d~ . k anıe o unan ava ve ıcra 
ılınan muhakeme sonunda: ka 

:unu medeninin 132 inci mad
esi hükmüne tevfikan müd

deaaleybin bir ay zarfında karı 
sı ile .. k h d" k nıuştere aneye onere 
C\'JiJ' ~ .. • . - .... 

ıgın uzermıze yuklettıgı 

"azifeleri yapmanız lüzümünun 
tarafı nıza ihtarına ve 66 kuruş 
~Uhakeme masrafını da müd

t eaaleyhe tahmiline 10-10-935 
bıttihinde müddeaaleyhin gıya
~nda karar verilmekle H. U. 

t · I<. maddei mabsusasına 
e\'fıkan tanzim lnlınan ihbar-

~aınenin müddcaleyhin elyevm 
\'ulunduğu mahallin meçhuliye • 

k:: mebıı tebliğ makamına 
d' •rn olmak uzerc mahkeme 

"anhanesine talık kılındığı 
• 

N. V. 
W. F. . Van 

z~e & Co. 
er I 

SOFIA motörü Ha!en limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Halen lima· 
mmızda olup Anvers, Rottcr· 
dam, Hamburg ve Bremcn için 
yük almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 

teşrinde bck:eniyor. Ha.mburg 

Bremen ve Anverslen yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 

teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen için 

yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
jkinci teşrine kadar Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve Bre

men için yük alacaktır. 
American Export Line~ 

Nevyork 
EXCELSIOR vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork için 

yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev

york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacakhr. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi

rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 

Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen lima

nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komarno, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 

alacacakhr. 

Arment Deppe - Anvers 
ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Direkt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavs 

Linje (D/S. A/S Spanskel~n;en 

OSLO 
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ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn

kerk ve Dieppe için yük :ıJa· 

caktır. 

Johoston Warren Lines 

Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 

ikinci teşrinde bel<leniyor. Li· 

verpool ve Anversten yük çı

karıp Burgas, Köstence, Galaç 

ve Braila için yük alacaktır. 

Vapur:arın isim'.eri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

! 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

• ur cen ·esı 
CENDELI HAN BıR NCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse· 

.ıdan gelip tahliyede buluna· 
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine lrnd:ır L=verpoo! ve 
G'asgov icin yük alacakhr. 

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

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde Londra Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 

ve aynı zamanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük a acnktır. 

MARONYAN vaouru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacakhr. 

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

The General Steam Vavi
rrat;on co. Ltd. 

ALBATROS vapurıı 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyct kabul edilmez. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tram\'BV cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Zav· 
lzmir nüfüs müdürlüğünden 

aldığim nüfus cüzdanımı zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 
Eşrefpaşa Kuyu sokak 7 
No. da Bekir oğlu Raşid 

3644 (3418) 

zmir Kemeraltı ükumet· 
Caddesi karakol ka ,.şısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otel!mizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşı if edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak lıer hakikatı · öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş-
terilerimize açıktır. · 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Y r.tak fiatlarında esaslı ~ enzilat vardır. 

ezacı başı 

erit 
apar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

() 

es 1 

l ~~~~~~~=-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~! 

Salon, yeıuek ve yatak odalarınızı Haraççı 
J(ardeşler ı ıol1ilyeleri1e süsleyiniz •.• 

Me Kez: 
İzm'r 

İkinci Bey'cr 
Sokak 

N-. 102 
TL S'.778 

Şube: 

Ankara 
Anafa:rtalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 T el.1426 

g Teşrinisani 

tar 

el ı vaya 

- - - ~ 

SEL~M., 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

935 
-~ 

ınrz. 

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı 1 

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

a 
yi ahp kullanman 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

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. 

Her eczanede bulunur. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç bo5 alarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

lstanbu s eseler art-
tırma eksiltme komisyo ıundan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Alrliye ve Asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877,50 lira 
Şişli Çocuk hastanesine 200 300 ,, 438,75 " 
Kuduz Tedavi müessesesine 55 75 ,, 109,69 ,, 

Yukarıda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürü ihtiyaç.lan 
'kapah zarfla eksiltmiye konmuştur. Müesseselerin bir veya bir 
kaçına veya tamamına fiat teklif edilebilir. 

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

2 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarında· yazılmışhr. 
3 - Tahmini fiat: Beher ton 19,5 liradır. 
4 - istekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan alabilir. 
5 Eksiltmiyc gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasile ?490 

savılı knnunda yaz.ıh belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka teminat mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektuplannı 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

29-1-5-9 3537 (3381 
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ir alya · yade alayı çeteler e birlikte girdi 
General Mariottinin Ve General Sommanın fırkaları şehre hikim olan dağ 

silsilesini tamame ele geçirmek için harekette bulunuyorlar •• 
ROMA 8 ( Ö. R) - Tigre zam Habeş askeri şehrin İtal- gazetesinin ltalyan Somalisin- nin Ogaden için ne kadar a~ıktı ki bu manzaradan iı-

cephesinden bildiriliyor : yanlar tarafından işgaline mu- deki ayları bildiriyor: önemli olduğunu iyice anlamış- zeti nefsi yaralanan Tet': 
Italyan kıt'aları bu sabah bay- kavemet göstermemişlerdir. Mü- "Habeşler en önemli bir br. Küçük bir anektedot bu çi kendi otomobilinin ,, it 

rakları başta olduğu halde Ma- tekahil Habeş baskınları de- sevkülceyş mevki olan Gorahayi Habeş generalinin uyanıkhğmı f,, ıza yüzünden yolda kabl~ıgı~ 
kaile şehrine girmişlerdir. Ma- d k bölgesinde toplanıyorlar. Bura- ve inceliğini gösterebilir. ve bu köhne makinaya ının L 

vam e ece tir. Italyanlar bu da muazzam müdafaa mevzileri Afo Vork birkaç ay önce •. e mecbur olduğunu söyleoıe,. 
kalleyi alan Italyan ordusu, tepeleri işgal etmedikçe Ma- - ,. ., ·., ... .üzumunu duydu. 
albay BugJionun kumandası al- ' 
tında bir piyade alayı ile bir =="'=~""~•= 

bersaglıeri alayından ve Ras 
Guksa kumandası altındaki 
yerli çetelerden mürekkeptir. 
Ras Guksa, Tigre ilinin bnska-o:; 

nı sıfatile, ltalya kralı adına 
ebri teslim almıştır. Kale ve 

saray üzerine ltalyan bayrakları 
çekilmiştir. 

HAREKET NASIL OLDU? 
Berlin 8 (Ö.R)- Adis-Aba

badan bildirildiğine göre Ma-

kalleye karşı yapılan taarruz 
hareketi General Mariottinin 

kumandasındaki fırka tarafın
dan dün de tekrar edilmiştir. 
General Sommanın kumanda lmpa1ator Haile Selase bir teftişte ueıift' Şimal ceplıeslllde Jtalvall genero 
ettiği 28 Ilkteşrin fırkası 7ı ude ita/yan ge11e1allewıdm Royter Ajansı aytarından: hazırlamışlardır. Uçaklardan bir sınır tahdidi komisyonunda den Meldıiad~ Oobba p..fo 
ayni bölgede harekette bu- Rastico Habeş otoritelerinin iddia- birinin getirdiği bir fotoğraf üye bulunuyordu. ltalyan yüz- Bir kaç dakik~= sonra de 

kallede yerleşemezler. Bununla H b k 1 H b l · b k ı · ı başılarından Tedeçi ile önce- W k k d' d d leln 
hınmakta olup karşılarında beraber Jlabeşlerin asıl müda- sına göre, a eş ıta arı ge- a eş erm u a eyı a ınmaz d b k d or en ı ça . ~krın a ad;vor' 

1. · M k il · · l t kt bir hale koymak için ne kadar en muayyen ir 00 ta a bu- taslar içine çay 1 ram c 'J .... 

1 Ola H b k faa mevkileri Dağlık Magdala ce ıym a a eyı ışga e me e luşma.ları tekarrür etmişti. Yüz- d N k ı· b" 'dd' tle ş .. 
yer a mış n a eş uv· - d'" .. d it 1 h h'" bu'"yu··k gayretler sarfettikler"ıni u. ü te 1 ır a ıye 

ti · d · · 'IAhl k mevkiinde oldugvuna göre, ltal- gun uzun e ayan ava u· başı Tedeçinin yollarda oldukça - 1 d' 
ve erı e ıyı 51 a anmış as er c.umlarından kurtulmak için gösteriyor. Habeş ordusunun b k b f nu soy e ı: • Epıir 
le d 

_ kke t' Oto t'k yanları buraya kadar çekme- yıpranmış üyü ir iat oto- _ Beni mazur görünüz. 
1
_., 

r en mure P ır. ma ı leri de muhtemeldir. boşaltmaktadırlar. en genç ve en değerli gene- mobili vardı. Afo Vork ise e c;>' 

ı çavuşum yolda çini pors 1•6 .. silahları, mitra.yöz ve toplariyle GÜNDÜZ ÇIKIYOR, GECE GO~AHAYININ r~~lerinden Afo-Vork bu mev- randevuya 1935 modeli sekiz takımlarımı kaybetpıiş. Bir ~ 
Makalleye bakım bulunan tepe- . · GIRIYORLAR MUDAF AASI kıın müdafaasını deruhte et- silindirli mükemmel bir makıne çük zabit bana bu kaba fa" 
leri tutan bu binlerce munta- Adisababa, 7 - ( A.A ) -· Paris, 6 (P.S) - Paris Soir miştirr. Bu general Gorahayi- ile geldi. Bu tezad o kadar yans takımları .Yerdi. 

111
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y 
G. • ne ı avaş ao 

y va arı ulmuştu -----
mparator Haile Se ase 

Bir Alman aytar na 
Adis - Ababa 7 ( A.A) -

Royter Ajansının aytarı bildi-

Süel durum hakkında 
iyzahat vermiştir 

Jıiyor: 

Genel savaşta yapıldığı gibi, 
Ras Seyumun süel danışmanı 
eski Rus albaylarından B. Kor
nivalof'un nezareti alhnda ma
kinalı tüfenk yuvaları kurul
muştur. Bu makinalı tüfenklc
rin yanındaki Habeş askerleri.. 
geri çekilmek ve yahut teslim 
olmaktansa ö!mek için yemin 
etmişlerdir. 

Öte tarafian Habeş hükü
metinin sa ahiyetli bir adamı 
Royter aytarına, kuzay Habeş 
orduları kumandanlarının, im-

paratorun emrini harfi harfine 
sayarak muharebe vermeden 
çekilmekte ve hu suretle düş
manı daha ıerıye çekmekte 
olduklarını bildirmiştir. 

(itin y cephesinde Italyan
ların Şıbeli nehri vadisinde 

önemli bir Habeş mevkiini iş
ga ettikleri haberi, Adisaba-

bada teyid olunmaktadır ki bu 
da ltalyanların durmadan Oga
dendeki hareketlerinde devam 
etmekte olduklurını göstermek

tedir. 
Adisababa, 7 (A.A) - im

parator Haile Selasiye D.N.B. 
nin AdisaLaba muhabirini ka
bul ederek süel durum hakkın 

Bır llabrş a !. rt Zel.ıtli ga~ ma ktst le r be rdil'or 
İta •anlar bütün hazırlıklarını sürdüler ve emr"m üzerine bo-

Bitirdıkten sonrn sınır boyunca şaltılan bu böl eyi iş l ettıler. 
ilerlemeğc baslamışlardır. Hal- Bu hatta gelince it yanlar Ha-
buki Habeş orduları henüz in- beşlerin geri çekilme ·ni temin 
kişaf safhasındadır ve demir- eden ardcılarm mukavemetine 
yolu motörlü sevk vas taları ol- rastladılar ve orada durdular. 
madığından askerler harp planı S llkteşrindenberi büyük hare-
gereğince kendilerine gösteri- ketler olmamıştı. Fakat son 

ı ı 1 
• günlerde Italyanlar yeniden 

en yer ere yaya o araK veya . . . 
t k t t d •t kt ılerı hareketıne haşladılar. Ha-

a. ve a ır sır 10 a gı me e· beş ordusunun ne zaman ön-
dırler. emli kuvvetlerle harbe girişe-

Eritredeki İtalyan kuvvetleri ceği süeJ hareketlerin inkişa-
yürüyüşlerini başlangıçta Adua- fma bağlıdir. 

• 

•• •• gun 

e s 
r 14 ikinci teşrin erşem e

hükümlerini verecek erdir 
Bu seçim bütün a sıulusal siyasa için tarihsel bir giill 
o acaktır. Uluslar Sosyetesine karşı lngilterenin durul1l11 

. Pari~, 8 (Ô.~) - lngiliz. se- ulusal birlik hükumeti lehinde J rak durmakta ve u}nsl~: 
çım mucadelesı devam edıyor hüküm verirlerse, lngilterenin sosyetesi arkasında sapa sag 
ve sonuna eriyor. Seçmenler arsıulusal siyasadaki son karar- lanı duran lngiltere uluslıs~ 
önümüzdeki Perşembe günü ları sağlamlaşmış olacakhr. sosyetesi andlaşriıası hükürilte 

hükümlerini vereceklerdir. Bu Fakat bu netice beklenirken, rini tam manasiyle tatbika 1'B" 
akşam saat 21.40 da başbakan diplomatik faaliyet durmuş de- rar vermiş bulunmaktadır. ~ .. ~ 
B. Baldvin radyo ile yapılan ğildir. lngiliz Dış bakanı Sir Sir Samuel Hoare'ın dedı~ 
son söylevini verecek ve hü- Samuel Hoare ve Fransız Baş- gibi, ilgili her üç tarafı, yııll 
kiimetinin dört sencJik siyasa- bakanı B. Laval doğu Afrika ltalya, Habeşistan ve u)us~; 
sını müdafaa edecektir. anlaşmazlığına barışçel bir çözge sosyetesini .tatmin edecek 

Yarın (bugün) Londra Lord vermek için geçen hafta Romada uzlaşmıya varmak için diplO" 

M · ( b ) t f d başlıyan teşebbüslerine devam rfıoıı ayoru şar ayı ara ın an masi yoliyle gayretin sa 
verilecek şölende B. Baldvin etmektedirler. Romada lngiliz engel değildir. 
kabinenin dış siyasasını ve büyük elçisinin ltalyan hükfı- Fransanın durumuna geline~ 
özel olarak Uluslar Sosyetesi metile teması da devam ede- Uluslar Sosyetesine kar!: 
ile Italyan - Habeş anlaşmaz- cektir. lngilterenin durumunun ııY 
lığına karşı takındığı durumu Bununla beraber şimdilik olmakla beraber Akdeniz ıneSe: 
müdaraa edecektir. kat'i bir netice beklenmiyor. lesi hakkında biraz başkaca l 

14 son teşrin seçimi bu ba- Yani barış !°üzakerelerine her- dır ve şu son günlerdeki ö~etl 
kımdan yalnız lngiltere için gitelerin tatbik tarihi olan 18 görüşmelerin konuşu da 
değil, bütün arsıulusal s yasa ı son teşrinden evvel başlanabil- meseledir. B. Laval uzla5şO:~ için tar hsel bir gün olacaktır. mesi hatıra gelemez. İngitlere- Ul ı r o" yolu bulmak için us a .. 
But··n işaretlerden anlaşıldığı nin bu meseledeki durumu .1 J1ltlıı 
gi' i, lngiliz seçmenleri şimdiki aynı derecede sarsılmaz ola- yetesi tarafından vcrı en 1 rı'" 

............................................................ •••m••11• .................. daya uygun olarak çal~şmıı abir 
kuvvetleri U!ual - Şebeli - Ger.. mekteyiz. Bu, Cibuti ·_ Adis- m ümitle takip edılen uıı 
logubi hattını tutmuşlar, fakat Ababa demiryoluna karşı şid- /azimle devam edıyor. 011 ıl" 
daha ileriye geçmemişlerdir. detli hava hücumları yapıla- amacı pakhmızda barışı 1<0:,i 
Gorrahai bugün elimizde bu- cağını gösterir. d dil g 

A k mak ve doğu Afrika a 
Iunmaktadır. s erlerimizin kayıpları hak-

kında şimdilik biz şey söyle- getirmektir. lyıııı 
Danakil bölgesindeki Italyan meme imkan yoktur. lSOO ki- B.Laval bu sabah lt~ l<ll" 

hareketlerinin strateji bakımın- fometre uzunluğunda muhtelif büyük elçisi B. Lerutte)'• 
dan hiç bir değeri yoktur. cephelerden raporların gelmesi, bül etmışhr. bOf 

Italyanların bombardman uçak- hele telgraf irtibabnın bulun- ltalyan elçisinden önce elçi" 
ları için kazargablar kurumunu maması göz önünde tutulursa, Laval Peru ve lspanya 
· · · · • · ini• kabul etmi · 


