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Fransada ltalyan kısını Ü)lisi Makalle etrafında 
dağlara brm ol Solların mevkii 

kuvvetleniyor 
. Fn•ıad•, 10lc:eaala partileri· 
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80lbbıdır. Ayludanberi tevali 
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.._ Koloael Reck'a 
~ı..-ıenom.ı .... ............... ~-~ 
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• 
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mühim zayiata oğramışlardır 
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MUzlk kronlklerı: 

Müzik 
____ _.... --

Fotograf 
~· ·,, 

Severler sosyetesinin · 
konserinde 

ŞEBiR BABB~~~ .... İ 
- - · --- . -

~l Sergisi 25 şubatta 
! ' açılacak 
MI 

Ankara, 18 (A A) - Buııı 
Müzik severler sosyetesi pa-

zar geçesi Karşıyaka kulüb 
qlonunda verdiği ikinci kon· 
serden çıkarken yazıma başla
mazdan evvel bu müfid kon· 
serlerin verilmesine vesile olan· 
lara karıı minnet ve takdir 
hissediyorum. Ôyle ümid edi
yorum ki, bjraz düşünmek zah· 
metine katlanan her iyi Türk 
yüksek bir gaye ile çalışan bu 
müesseseye karşı şükran hissi 
duyar. 

Temiz bir halk, fevkalade 
bir intizam, beyı!caalı bir ses· 
sizlik hakikaten bir konser 
kokusunu andırıyordu. Konser, 
lımir, Karşıyaka halkının sanat 
severlerine iyi bir gece yaşattı. 

Bu yazımla konserde yer 
almış olan solistler üzerinde 
sırasile biraz durmak istiyorum: 

Keman solo 
Abdi Aksuner 

Piyano Rosatti 
Proğramda görüldüğü veçhile 

Beethovenin Fa .. ajeur Roman
sını ve Reminenr meoüettini 
çalacakb. Sevinmiştim. Fakat 
olmadı· Bay Abdi Romansın 

yerine Çaykofskinin böyle bir 
Rua stili ile dolu Andante Can
tabilesini çaldı, Filvaki proğ· 
ram basıldıktan aonra o soh· 
tin bunu değiştirıııeğe hakkı 
olabilir. Fakat Abdi bu esere 
- öyle zannediyorum - çalıımıt· 

· br. Çalıtılan bir eseri cesaret 
' edip çalmamak biraz heyecan
~dan gelir kanaatındayım. Men· 
r uette cümle sonlarında sert 
' yay kullanmıştır. Halbuki piano 

! (ıesaia>:;olarak bitirmesi lazım 
gelir. 

1 Şan Solo 
Bayan Çesano 

Piano 
Bay Lafonten 

Bayan Çezano bu konserde 
geçen konserden çok fazla 
mavaffak olmuştur. Tonu kay-

1betmedi. Cesurdu. Bilhassa 
Peccia'nın Lolita'sını iyi söyledi. 

Şimdi sıra Bay Muzafferde 
iken (keman) her halde bir 
hastalık eseri olarak ııe!eme· 

· miştir. Tabii başka hiçbir şey 
akla gelmez. Esasen hastahk 
mazereti ileri sürülmilştür. B. 
Muzafferin yerine programın 
ikini:İ kısmının ikinci numara
sında çalması lazımgelen Bay 
Mehmet Salepçiyi karşımızda 
gördük. 

a) Chopin: Nocturne No. 2 
b) Hazer : Macar Rapsodisi 
Mehmet Chopeoin Nocturü· 

nü müteaddit yerlerde dinle· 
dim. Bu konserde doğru olmı· 
yan sigan stili ile çalmıştır. 
Mamafih çok hoşa gitti. Ho
zarın rapsodisini bitirmeye B. 
Mehmedin talii yardım etmedi. 
Kemanının la teli koptu. Neti· 
celenmiyen bir eser hakkında 
söz söylemeye hakkım olmaz. 

Birinci kısmın son numara· 
sını alan bay Rozatti hakkında 
düşüncem pek yüksektir. Niha· 
yet bay Rozatti bir konserva
tuvar mezunudur. Kendisi mü
jik kültürüne sahip, hakiki bir 

1 piyano artistidir. Brahmsa bas 
müzik felsefesini sanki par· 
makları ile değil kendi ruhu 
ile halka hissettirmiş anlattır· 

mıştır. Sgambati'nin Menia'sı 

bir incelik, Martucci'nin Ta· 
rantellası bir teknik eseridir. 
Birinci kısım alkışlar arasında 

bitmiştir. 

ikinci kısım 
piano solosu 
eserleri çaldı. 

Bayan Kasano 
ile başladı. Şu 

a ) Chopin Nocturoe Domi· 
neur. 

b ) Liszt 11 inci Rapsodi 
c ) Mac D6well Etude de 

Concert 
Tabii ve sade idi. Noktürnü 

Ma-hsulün Vergi nisbetleri , Cereyan 
Uğradığı zararlar 

Son yağmurların ve sogugun 
mabıulat üzerindeki husule 
getirdiği tesirler kazalar ziraat 
memurlarınca tespit edilmek 
tedir. 

Sanayi müesseselerin işletici kuvvet 
dereecsine göre tayin edilecektir 

iki kişi yaralandı 
Dün gece Mirali mahallesi· 

nin Topan hoca ıokağında bir 
kaza olmuştur. 

Bu raporlar ziraat vekaletine 
yollanacakbr. ... ~.,_,.... 

inhisarlar 
MUdUr mu<iivlnl geldi 

lnhisarlar başmüdür muavin
liğine atanan müfetti~ bay 
Şevket lstanbuldan gelmiş ve 
vazifesine başlamıştır. . 

Bera et 

Finans bakanlığı, sınai mil· 
esseselerin işletici kuvvet de
recesinin ne ·suretle tayin olu
nacağı hakkında vilayete bir 
tamim göndermiştir. Bu tami
me göre, muamele vergisi ka· 
nunu mucibince muharrik kuv
veti beş beygirden yukarı ol
mıyan ve ondan aşağı miktar
da amele kullanan sınai mües
seseler mamulatı, muamele 
vergisinden müstesna bulundu
ğuna nazaran, herhangi bir 
müessese tarafından kunei 
inuharrikenin beş beygirden 
aşağı olduğu iddia edilirse 
keyfiyeti şu suretle tahkik ve 
tedkik olunacaktır. 

Motörlü mllesaeselerin motör 
ruhsatnamelerinde ve hem de 
belediyelerce verilen motör iş
letme ruhsatnamelerinde yazılı 
bulunduğundan liizwnu halinde 
bu vesikalann tedkiki ile elde 
edilecek neticelere göre ver
giye tabi olup olmadıklarıoın 

(ayini icab edecektir. 
Yol ve su kuvvetleri ile İş· 

!iyen sınai müesseseler, beygir 
kuvvetinin beşten aşağı oldu· 
ğunu isbat için sahibinin veya 
müstecirinin lktisad, Nafia 
veya belediye mühendislerin
den ve bunlar bulunmıyan 

yerlerde resmiğ sıfatı haiz fen 
memurlanndan alacakları vesi
kayı ibraz etmeleri lazımdır. 

Ali kızı on iki yaşlarında Fa
hire elektrik direğine tutnunca 
cereyandan yuvarlanmıf ve İm· 
dada koşan babası da aynı 
akıbete uğramıştır. Her iki ya
ralı otomobille memleket has· 
tanesine kaldınlmıştır. 

Laf atmı, 
Karşıyaka Kemalpaşa cad

desinde Mustafa oğlu Sadullah 
yoldan geçen Saim kızı Fikrete 
lif attığından yakalanmııtır. 

Azılı hırsız 
Polisleri hafifçe 

yaraladı 

Menemenin Kakliç köyünden 
Ankarah Hüseyin karısı Üm
mübanın yolunu keserek p_ara
sını almakle ve ırzına geçmeğe 
teşebbüs etmekle suçlu ayni 
köyden Mustafa oğlu Şerif Ali
nin dut11fmuına dün Ağırce
zada devam edilmiıtir. 

Karanlık bir hadise 
Bir müddet evvel Oçkuyu· 

larda hırsıılık yapan ve Kar· 
şıyakaya kaçtığı anlaşılan Meh· 
med oğlu Mustafa kendisini 
yakalamağa giden polia Mus
tafayı kolundan ve polia Ce
mili de parmağından ve me· 
mvrlara yardıma gelen müvezzi 
Fehmiyi de bileğinden bıçakla 
yaralamış ve yakalan1111Ştır. 

Maznunun cürmll sabit olma
dığından beraetine karar ve
rilmittir. -

Otobüsçüler 

Dün birinci kordonda, 
denizden cesed çıkarıldı 

Uraya başvurdular 
Dün otobüs sahiplerinden 

bir grup şarbaylığa müracaat 
ederek Kordonda otoblis işlet• 
me hakkının bir iki kişiye inhi• 
sar ettirildiğini şikayet etmiş

ler ve bazılan kendilerinin 
servisleri halka Alsaocağa ka· 
dar dört kuruşa götürmek ve 
getirmek suretile yapaııakl;ırmı 
bildirmişlerdir. 

Konak vapur 
iskelesi 

Liman işleri idaresi müdür
lüğü konakta yapılacak olan 
beton arme vapur iskelesinin 
projelerini bazırlatmllJbr. Ya
kında şartname hazırlanacak 

ve inşaat münakasaya çıkarı

lacaktır, Beton iskele Karşıya· 
kadaki iskeleden biraz daha 
ufak olacak ve üzerine gazino 
yapılmıyacaktır. 

Klllt kırarken 
lkiçeşmelikte bardakçı soka· 

ğında Ahmet oğlu Mehmet 
bakkal Recebin dükkanının 

kilidini kırarken yakalanmıştır. 
Sarhof hırsız 

Çukurçeşme Kavaklı pınar 
caddesinde bakkal Ali oğlu 
Hüseyinin dükkanda bulunma
dığı bir sırada içeri giren meç
hul bir tahıs birkaç şişe rakt 
ve birkaç paket te sigara ça· 
larak kaçmıştır. Hırsız aran· 

Dün birinci kordonda tay• 
yare sineması karşısında deniz· 
de bir cesed bulunmuştur. 
Yapılan tahikatta cesedin Al
sancakta Mesudiye caddesinde 
52 numaralı evde oturan Ralih 
oğlu Şükrüye aid olduğu tes· 
pit edilmiştir. 

Şükrü 15 gün evvel hamile 

-Fırınlar gözden 
geçirildi 

Şarbay doktor Behçet Uz 
yanında zabıta baş amiri ol
duğu halde dün birçok fırınları 
bizzat gezmiş ve bazı fırıncıları 
cezalandırmıştır. 

" ' Hazin bir ölüm 
Muharrir arkadaşlarımız

dan bay Şahabın uzun za
mandanberi hasta bulunan 
annesi bayan Ayşe, bu has· 
talıktao kurtulamıyarak ev
velki gece bayata gözlerini 
yummuştur. 

Merhumenin cenazesi dün 
saat 12 de Karataştaki 
evinden törenle kaldırılmış 

ve namazı Kemeraltı camiin· 
de kılındıktan sonra asri 
kabristana gömülmüştür. 

Arkadaşımız Şahapla mer• 
bumenin oğulları bay Maz
lum ve bay Hüseyine ve 
kederli ailesi efradına kalbi 
taziyetlerimizi sunanz. 

maktadır. ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• •• • •• 
raklığını hakkiyle canlandıra· pimizin sevdiği dinlediği olduğu 
madı. Mac - Dowell konsertosu için tekrar alkışlandı. Halkın 
bir etüd olarak kabul ediyorum. sevdiği eserleri intihap etme· 

Şarkı Duo (iki sesli) sinden bay Beroviçe tebrikler .. 
Bayan de Swart Bu konserde de Bayan Mih-
Bay Lafootain ter konserin finalini 
Piano akkom: Bayan Tius almıştır. Namütenahi 
a) Verdi: 'fraviata vaffakıyetle çalmıştır. 
b) Lehar: Neşeler diyarı eserler: 

operetinden a) Cbopin lnpromtu 
Her ikisi de çok güzel söy- b) Lizst 8 inci Rapsodi 

ledi. Böyle iki sesli şarkılar ki Chopin nın ınpromptüsü nü, 
müzik kültürünün bütün ince- inceliğini zarifliğini, hassasiye· 
liğini gösterir. Her konserde tini kim sevmez.. Liszt te ke-
dinlemek isterim. Leharın eseri za. Bayan Mihter Çelebi ıreçen 
bir konser eseri telakki edil- konserde çaldığı Hummelin 
memekle beraber çok güzel konsdrtosu ııibi bu eserleri de 
söylenmittir. aynı liyakatla bitirmiıtir. 

Bundan sonra Bay Beroviçi Konser hepimizin, halkın· iyi 
(Keman) dinleyoruz: hisleri ile memnuniyetle bitiril-

iyi bir teknik, tatlı bir yay, miştir. Burada Çalanlara ve 
yumuşak bit ton, mütevazi bir çalıtanlara sonsuz hürmet ve 
duruşla halka, hepimize tesir tebrikler .. 

bulunan kansı Raziyenin doğur
ması için eve bir ebe getirmiş 

Borsa Haberleri ve bir daha da g6rünmemiştir. ~ 
Şükrünün en büyüğü 12 

yaşında olmak üzere son dogao · DUn Borsada 
Yapılan Salatlar 
~ 

Uzüm 
ile birlikte altı çocuğu vardır. 

Tahkikata Müddeiumumi mu· 
avinlerinden bay Mümtaz el 
koymuştur. 

B. Sabrinin 
intiharı 
Göztepede bir iple ağaca 

asılmak suretiyle intihar eden 
bakkal Sabrinin intihar hadi
sesi hakkındaki tahkikat ikmal 
edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Göz· 
tepe, Güzelyalı ve Karantina· 
da bakkaliye mağazaları bulu
nan bay sapri asabi bir hasta· 
lığa müpteli bulunmakta idi. 

Kaza 
Tanzifat amelesindeo Mus· 

tafa oğlu Rizanın idare ettiği 
_araba lkiçeşmelikte Namazgah 
caddesinden geçerken Ahmed 
oğlu Mustafaya çarpmış ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Bir iddia 
Karataş Şehit Nusret soka

ğında oturan Mehmed kızı Hu
riye ayni sokakta oturan arka
daşı Melahatın odasıiıdan bir 
manto çaldığı iddia edilmiştir. 
Tahkikat yapılıyor. 

Çu. Alıcı Fiat 
32 Ş Z Galip 12 
4 M J 'Taranto 10 50 

12 50 
10 50 

36 Yekün 
492122 Eski satış 
492158 Umumi sabş 

Zeytinyafiı 
Kilo Alıcı 
30950 Muhtelif 34 

Z.-hlre 
Çu. Cinsi 

Fiat 
37 25 

Fi at 
135 Buğday 
100 ton " 

6 812 7 12 

12 Bakla 5 
50 Susam 16 125 

800 Pamuk çekir 2 60 
50 ton " 

5 
16 12 
2 75 

19 bal ye pamuk 40 50 40 50 

• • Para Piyasası 
19-2-1936 

Alıı 
Mark 50 10 
İsterlio 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 15 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 

50 50 
621 

8 30 
80 40 
21 37 
9 98 

41 12 
85 37 
s 27 

23 87 

~~-- . IZirti ti t 731f%1111i7. ~.4'Jf!•.- & 
Senenin en büyük ve en güzel iki şaheserini göreceksiniz 

Yalnız .25 KURUŞLA 
Geçen hafta havanın muhalefeti hasehile yüzlerce kiti 

tarafından görülmiyerek tekrar gösterilmesi için müteaddit 
mektup ve telefonlarla müracaat edilen : 

SiLAH BAŞINA 
Büyük Fransız filmi ile bu hafta göstermekte olduğumuz 

MARTA EGGERT'in bu senenin son ve en güzel filmi olan 

SARIŞIN KARMEN 
Operetini birlikte olarak gösteriyoruz 

Ayni zamanda: Fevkalade gülünçlü CANLI RESiMLER 
ve PARAMONT JURNAL'da: logiltere kralı Beşinci Jorjun 
cenaze töreni bütün tafsilatile ........... . 

Bu eşsiz programı tenzilatla görebilmek için saat yediden 
itibaren birinci mevki 25 kuruştur ..... 

SEANSLARA DiKKAT: 3 de Silah başına .. 5 de Sanıın 
Karmen .• 7 de Silah Baıına .. 9 da Sarışın Karmen .. 

genel direktörlüğü tarahadaa 
hazırlanmakta olan Türkiye 
tarih, güzellik ve iş memleketi 
adlı fotograf sergisi bu ayın 
yirmi beşinde açılacaktır. 

Basın genel direkt5rlüğil
nlin ham madde, endliıtri, ta
rih ve tabiat bakımından yur
dumuzu tanıttırmak maksadile 
kurulmuş olduğu foto arsivine 
aid fotograflardan 600 kada
rının teşhir edileceği bu ser· 
giye diğer fotografçılann da 
iştiraklerini temin için açtığı 
müsabaka alika ile karıılan· 

mıştır. 

Aldığımız malümata göre, 
timdiye kadar 10 n amat6r ol
mak üzere 24 fotografçı ser· 
giye iştirak için 200 den fazla 
resim göndermişlerdir. 

Italyanlar 
• •••• 

Makallede muvaf • 
fak olamamıştır 
- Baş tarafı 1 iııci say/ada -

DESSIENIN BOMBARDl
MANI 

Dün Dessie üzerine 30 bom
ba atılmıştır. 
Habeş mahfellerinde verilen 

malümata göre, ltalyanlar, Ma
kallenin cenubunda yalnız beş 
kilometre ilerleyebilmişler ve 
150 beyaz olmak üzere 350 
ölü vermişlerclir. 
ttabeşler iki ltalyan 

tanıunı tahrip etmı,ıer
dir. 

Keza bu mahfellerda 
ltalyan kısmı kUlllsl, 
geçen hafta Makalle et
rallndakl dağlara tır
manmak lstemı,sa de 
Ras Molugetta ordusu
nun çok şiddetli muka
vemetine uğradığı ve 
bununla beraber bu or
dunun karşı karşıya 

muharebeyi kabul etme
diği bildirilmektedir. 

iT AL YANLAR iN HEDEFi 
Adis • Ababa, 19 (Ö.R)-Ha· 

vas aytarına göre Habeş hü
kümeti ltalyan esirlerine iyi 
muamele ettiğini göstermek 
maksadile geçen ay içinde 
esir edilen ltalyao zabit ve 
neferlerini Dessieye gönder· 
miştir. 

Adis • Ababa 19(Ö.R)-Ma
kallenin cenubunda cereyan 
eden son muharebede İtalyan
yanların maksadı sevkülcen 
bir nokta olan Mendeya var
maktır. Burası Makalle etra
fındaki bütün yaylayı sarabilir. 

Ogadende Sasebeoek etra
fında ciddi muharebeler devam 
ediyor. __ ...... __ 
Goering V arşovada · -·-- Baştara;ı lıiri11d say/alfa -

Göring bu sabah Berlin eks
presiyle buraya gelmişler ve 
maiyetleriyle birlikte istasyon
da Alman büyük elçisi, elçilik 
erkanı, M. Bek ve dış bakan
lığı erkim tarafından karşılan· 
mışlardır. 

General ve maiyeti doğruca 
elçiliğe gitmişlerdir. General 
başbakanı ziyuet edecek, öğle 
vakti cumur başkanı tarafından 
kabul edilecek ve sonra da B. 
Beki ziyaret edecektir. 

B. Bek, şerefine bir öğle zi
yafeti verilecektir. General re
fakatındaki erkanile birlikte 
öğleden sonra Bralovice gı

decektir. 
•••••••••••• 

ifrat derecede 
Arslan oğlu Y akob dün 

gece fazla rakı içtiğinden ıo· 
kaklarda yuvarlanmağa bat· 
lamış ve zabıtaca karakola 





K;;:d:..: fikrini anlatan lngiliz kuvvetleri ispanyada durum 
bazı düşünceler Mısırda söylenildiği ka- Kabine istifa etti B. Aza-

dar gen•ş bir kadroya na yeni kabineyi kurdu " Ahlaki enerji, u~vi mukavemet 
daimi hava değişimJerine maruz 

kalan insanlarda çoğalır. ,, 
Yazan : P. Deatosses 

( Pres Mf!dil.aldm. J 
Tllrllçefe çeviren: Dr. Hatlbo§lu Eead 
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FAerjiJi da,.......__ .,.k.

1 

faziletleriyle tananmıt azizlerin 
Jamak iatidacla haliade, OM birçoğu gençliklerinde ateşli 
uyandırmak için elit daima atldan tatmıılarcltr. Carrel di
kluik edebiyata bq .......ı.- JOr ki aeka oluca kaYYetile 
dar O daima taze, daüna k•clinj gl.termek İçin inama 
..:.U. daima kanet kaynajı h!m cinıl guddelerinin eyi ~&: 

....ıı L! •• 'I ( la yumliş olması ve hem de cmsı 
.__. u atoueqs er reva , . tih - .. bil k 
8Yma.W bit • .t.rl im· ~ş . amn onuoe geçe ece 
111111' • • mu__ ıktidarı olması . IAzımdır. 

~ ~ reul
1
et· Fikir faaliyetleriyle fiziyolo· 

leri an....a a11111&1 tere ve jik faaliyetlerin bu sakı bağh-
t_.,.k --ıaklanm IMmlarla lıjı bitin Ylicudun akli enerji
plerebildiler. O eserler ki uğ- leria heyalaa olduğuna giderir 
rq1C1lan kahnmanlana misa- Bunun içindir ki akli hidise-
lilli " lülmetia ebedi dtistur- ler fiıiyolojik faaliyetleri boza 
luw -·ı.t tlapaç ederler. bildiği gibi, buna kal'fıhk, fizi-

F.MrjİIİIÜ ..,....,_. için yolojik faaliyetlerde akli faali· 
mlmtu İlllall eski (mite) de yelleri tagyir edebilirler. 
aile ye 10Syal bayaba te· UzYi1etimiaia içinia ıabitiye· 

tini temia ed• " ou ıira• 
...a.ı J•pu ve her ne k diai k 
d-:-- d-•· en -AL1ek yetlere kartı en orama-
-- - 7- sma, yaralarını onanaata, latl-

...Ba ft aayİf faziletlerini Jasa fiziki, fiziyolojik, ruhi, 
nhpnaJI, hem aniae ••siyi, iktisadi şartlara rağmen mu· 
fedakirlık fikrini telkinden geri vaffakiyetle yaşamasına mliaait 
kalmıyaa dini dayplannı da, olan fiziyolojik Yetireler Car
keadi anlaJlllDa P..e (papu rel'in adlandardağı gibi, ba İn• 
Ye yobazların aaı.chjı gibi bbaki vazifeler cismimiz içia 
delil) dinlemelidir. olduğu gibi ruhumu için de 

Modem imanın, ba eski Ya• aıai deierdedir. 
sıtalardan fazla olarak, fennin Modem imaDlll mabit oldu-
blltlba harikalan da yardımcı- iu koafwım ıhk bavuı, apart-
1&clır. ı..an hakkındaki bilgi· manlanoın batta arabalanmn 
miz aoluaadar, bu muhakkak. daimi 1S1dılması kan Ye alılltm 
Mamafih fiziyolojik. faaliyetle- hararetini tanzimle yük&mlll 

ola• dcud makaaizmasanı faa· 
rimiz oldukça aydınlanmııbr ve liJetaidi~ mahk6a eder. Bay-

~ lee. ........... ..... • i we 
lerimize in'ikası mümtaz züm- uzviyetinin kuvvetim azaltır. 
rellİa tueJeamai gibi büyük Konfmun 111.İİatimali ıeciye
İfd• bize çok baylk yardım nin seriliji içia de zararla 
eder. olur. 

S. balamdan Carrel'in kitabı Bu miita.lealar Carreli mera-
biıim için çok telkinidir. mını tiyle ifadeye sevkediyor: 

Be111i ruhi faaHyetlerima "Makavemetli ve caar in-
merkezi kabul etmek kluik aalar yetiftirmek için daila· 
olmattar. Fakat uabi meal•· na ma laılanadaa, yalaa •e 
lerden batka aUDlll ela ..W- doncluraca meYIİmleri nlbetle 
Jetiaiz tberiae lfiklr bir te- .gelen, farbnalan, ıoak ıilleri 
81ri oldut•11 mlfahede mec- çok, ziya11 az, kayahk mem1e· 
buriyetincleyiz. Böbrek iisti ketlerden istifade etmelidir. 
guddelerinin kaldanlm.. beyia Sert ve ateşli bir mGmtaz dm· 
uy111ukluğunu intaç eder. De- re yetiftirmeğe mahsa mek• 
rekı raddenin vazife bonk· tepleri b&yle mnstakalara koJ• 
laklan ya asabi ve al.li u1a· malıdır, peşin daima panl
nıklık veyabud büyük zeki dadığı ve hararetin sıcak ve 
gevıekliği getirir. Karaciğer, sabit olduğu cenup memleket· 
mide, barsak hastalıklara seci· leriade değil. 
yeyi çok boıar. Riviera ve FJoride ancak 

ldif ameliyesi erkek· 
lerde ve kadınlarda inkir olu· ihtiyarlara,hutalara mltereddi· 

lere ve lusa bir zamu için 
namıyacak bir surette mane•i 
şahsiyeti detiftirir. 86tihl gad
delea-dea fikrin kuvvet ve key• 
fiyetiae ea çok tesiri olan bus-
yeclir. Fatihler umumiyetle 
cin•İy~tleri bariz ve Sezar içia 
kendi askerlerinin bir tabirile, 
baılan saçsız sefiblerdir. 

Pmdareden Victor Hugoya 
kadar tairlerin hemen hepli 
biyik ifiklardar. Kalar, ... a.k 

dialenme,e malatae -nnaı ta· 
haslara gelir. Ahlaki enerji, 
asabi muvazene, uzvi muka • 
vemet mütenaviben sıcakla ıo· 
ağa, kundakla l'Utübete, yat· 
murla kara, rüzgirla IİH, 
tiddetli gGnqe halita timal 
mıntakalannın daimi değipıe· 
lerine maruz kalan iuaa!arda 
ptür ... 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel . 
laaal bir h•atalta..;.t;r 

Cerrahi - Doğum - Kadın • Çocuk - iç • Kalak, Boiaz 
Buran ve Göz ha,tahklan kabul eder. lzmirin blltlll 
mütehassıs hekimleri hastalanın 8 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN :::~a:~:i :.e !:~ 
rakkiyahna göre hazarlanmıfhr. 
HASTAHANE Ucrellerl : iki liradan başlar. Huıusi 
odalar dört liradan alb liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mlikemmel bakım ve ıefkat 
SIHHAT EViNiN valfıclar: 

Gece ve gündüz huta kabul eder. Her vakat nibetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 

sığdırılmış değildir 
Kablre: Yorblıire'ia taze 

siali havası albnda kararglb 
kurmuşken, birdenbire kendin4 
'Libya ç&ltinihı kenannda bul• 
mak, birkaç giia içinde bol 
otlu çayırlardan, çorak kum• 
lara geçmek, ıillhlan, motör
leri ve batti elbiteleri bile 

~ 

lsltoukliye iJnllnde ı,,,mz doluuuruısı 

san tona hain Ye hiaerli idi- 1 zabitiaia tam bir konfar içiade 
lhlnclan korumak mecburiye· yqadıjı Ye bunsuz harb ede
tinde blmak, ifte 22 inci Cb- mİJecejİ llylenir. Kendimizi 
ealıire aabaylannıa bu abah birer kabnman yerine koy· 
bana hiklye ettikleri mecera mak icleliallllda olmadan bu 
budar. tarifle kam içindeki hayabmız 

Kahireden sabahleyin erken- ara11nda oldukça bDylk bir 
den avnlmıştam Y6 general ıir fark olclujaDa ipret etmeme 
Corc V ayr bana rehber olarak mllaude ediniz." 
kurmayından bir Jlizbqayı me· DEHŞETI.I SURETTE 
mur etmek litfilnde balunmuı· MUHAFAZA ALTIN-
tu. Yakın prkta yani Filiatinde, DA OLAN BiR ŞEHiR 
M11arda Silveyş kanah boJUDda Bmaaala beraber, çadırlann 
---. olaa ve aynca Slda- çofa elektrik lflfma maliktir. 
nın müdafaasına da me- Matfak, kantin Ye kilise hiz
mur buJUDaD büt&n kat'alara metini giren kafi derecede 
kumanda eden bu general aatlam barakalar Yardll', ve 
kadar &zerine ağır bir meıuli- birçok cekebiz gençler, Lon· 
yet y&kli almıt ad•m az bulu- dramn son hlz6nl6 haberlerini 
nur. Birkaç haftaclaaberi ken- veren M11ır gazetelerini oku· 
diline aıker ve harb malzemesi maya dalmıılardır; 
cimence zönderiliyor. Fakat Kurmay subayı ile beraber 
bu clmertJik 130,000 den fazla arabaya biniyo"um ve Abaui
aıkeri olmıyan ve aynı zaman· ye'ye gidiyor&. . Burası, tel &r
da logilterede lüzumu kadar rtıler ve istibk•mlarla çevrili, 
asker buakmak mecburiyetinde dehşetli surette muhafaza al
olu laıiliz ana vataa orchilan• bada bahmaa hakiki bir te· 
nan imklnlariyle çenelenmittir. hirdir. Buraya aacak iyice koa· 
Şlphai&ki ıenenl iateclijin· trol edilen bir h ... ı ima ta· 

den daha az ve bi.lhuaa ya- kereaiyle girilir. Tanklar, ıl• 
bancı gazetelerin iddia ettikleri vari, topçu, hGcam kıt' alan, 
mıktardan daha az askere ~ lngiliz imparatorlajıınan yakın 
biptir. Resmen bana hiç bir ıarktaki bittin ihtiyat kuvvet• 
rakam verilmif olmamasına leri burada muhtemel barb için 
rağmen, bu kuvvetlerin hepsi talim rlrmeye ve ebiklerini 
birden 1D1kdarı donanma kuv- tamamlamaya gelirler. 
vetleriai heuba katmaclaa Kahire tehriade. yiibek ko-
40, 000 den biraı fazla miaerin derhal eariae amade 
olarak tahmin olunabilir. Boa• bulundurduğu ancak bir b~ 
lara general Vayr'ta ayın bal· tabar vanlır, çllaldi talebe nll· 
rede kamanda eden bir bava mayitlerinin aruara ihlll e~M 
maretalnim idaresi altında mm huzur Ye ilkin clevirleri
m~ldl olarak çalafu haYa ae rajm•, lngiltere 1919 kaa
kanetJerini de illve etmek h illtllilmden beri 'kendini dai· 
llzımdır. Tabii barla 1-linde ma tehlikeye U,.. haar bn· 
bu iki bmaaida bir elde bir· laadaruyor. Ve ifte fimdi ba iç 
leftir.ilecekflr: tehllkeJe TnW.. ....,..._ 
PEK KONFURLU 01.lllYAN clalaa Jalaa ve tlôa dojmclaa 

BiR YAŞAYIŞ dofraya ola IMr tehelid ili•• 
22 aci Claeıhire'in kayma- olmllfbar. Eritre'deki ltalyaa 

kamı bana kampilll gezcliriyor: onl11111 berhaasi bir 1ebehle 

Cumur başkanı ister istemez sola 
meyil göstermiştir 

Madrit, 19 ( A.A ) - Seçim 
neticeti daha reuaea bilcliril
memİfle de parlamentoda par
tilerin fU vaziyeti alacak .. n 
kuvvetle ua.lmaktaclır: 

Sai cenah: 144 
Merkea: 25 
Sol cenah; 233 
Bazı Yiliyetlerde seçim tek· l 

rar eclilecektir. ~" 
KABiNE iSTiFA Em 

Maclrid 19 (Ô.R)- Bqbekaa 
Porlela V aladeraa istifa etmipir 
Saat 13,35 de bakanlar kanala 
Uluslar arayuada cumhur bat
kaaa B. Alkala Zamoraua -.-: 
kanbjmda topı.nm•.... Saat 
14.30 da bqbakan kabineaia 
m~k iatifuuu bildirdi. Ku· 
rul iatifaıwa vaktini ıeçimia 
hakkım bqbakau bıralumpa. 
Bahru bekleniyordu. Çlaldl 
sol ceaala partileria:n seçimde 
kuanclaldan eberiyet bbiae
ma it bqmcla kahMPN •irin 
baralmam11b. 

Bununla beraber ancak bb 
neticeler illa eclildiktea ..,.. 
ra, Jani yana kabi..m istifa 
edeceği tahmin ecJiliyorcla. Fa
kat aJDI zamanda içifleri ba· 
kanı olan B. V aloderu ba 
nazik zamanda iaayiain maha· 
fazaaa mu'aliyetiai iizeriacle 
tatmak istememiftir. 

KABiNE BUHRANI 
Caaar ba.-kaaı 8, Zamora 

halli çok glç bir bulana kar
.-.da t~- s.. 
nkam .. ra gire sol cenah par
tileri 240 ayla• kaua•ıılar· 
dır. Ba rakam parlamento meY• 
cudanun yansınclu ancak iki 
faıladır. Bu eberiıct içiade 
KomhUtlerle m&frit S.yaliat
ler de dahildir ki bunlar 
hakkmcla Camur bapanı B. 
Zamora geçen ıeneki ilatiW 
t ........ eebebile kwlilerinl 
rejim m.w:1a bualdaldarma lly• 
mifti. Sai cenah partileriaia 
•JISI da ,anda az aoban· 
chr Ye banlana içiade de reji• 
min tabii dlfmanlan ola knl
alar Yardır. Ş. halde C-m 
batkn•, yeni kabineyi ister 
aja, ister sola dayanacak 
tekilde kurdarmllf, hllktme• 
tia Cumariyetçi obmyaa laaa 
UllSUrlara dar ek mec
buri7etincle kalacağına bilmek· 
tedir. Şimdilik bu iki yoldu 
banpini tercih edeceji belH 
değildir. Sol•ar hemen lallld•• 
metin kenclilerine Yerilmuİllİ 
iabpıekteclirler 

KABJNAYI S01LAR 
KURACAK 

Kortute e11 kalabük parti 
olu ni cenahtan halk par
tisi batkam B. Roblea kea-

eli putİIİaİa girmiyeceji 
ufa mltemaJil . bir mer
kez lalklmetiae mlbaheret 
edebilecetiai bildirmittir.Cam· 
har bqkamn•n Yerecesi karar 
ne oluna olsun, hüldimettea 
mak tatalacak anaurlann ba
na nud kaW edecekleri dl· 
pmllecek bir aoktadır ye bu 
muele çok fthim bir tekil ala-
bilir. 

Matlrit, 19 (Ô.K) - Ecaebi 
ka,..ıdarclaa bazı haberler 
erlr•whedM7e batkaaı g......a 
Fnaı:ıau Jmçbfun biklinaif
lenli. G .. ı..a llailt MkepL .. 

imda Hafta Ajanmmn bir 
aJfarile ........ Ye demif
tir kiı 

GirilJOl'lllllUZ ki, vazifemia 
ba11ndayim. ispanya orduaunda 
bir ., .. llareketi bakkmdaki 
baberleri tebeıdmle karfda
dm. Si hakanı ile gtrif· 
dlm. Hepimi& yuifemizia 
ba.-daım- Çakanlu haberler 
yala-... Onl.nan vazifesi ai· 
zamı korumak ve halkın İf ba· 
.... getireceii hükümete ka
nuni vuatalarla zaMr olmakbr. 

DIKT ATÔRLOK 
KURULMAK iSTENiYORDU 

Pariı, 19 (Ô.R)- "Fraace 
de Bord-" gazetelİ ıoU.raa 
lapaaJaclaki zaferine bü1iik 
bir eb...;,et Yeriyor. Aıal 
lluiaete .... , .. halk partili 
betbm B. Jıl Roblestir. Seçim 

~ .. , .. 
reaimleri asılmış olan IMa 
zat ,.ı.. INttma camhari,eti 
dnirerek kendi eliktator16jial 
~ lmicl eeliyord& 
Hail tarafmclaa ba bulyalan 
azaldı. Eğer aıkerl bUI ua
nrlara dayanank bir iı,.. 
hareketine girifecek olar• 
bana da neticesi ıllpheli de
jildir. lrticun lmidleri hillfana 
ispanya cumariyetci ya11yor ve 
ba 1eçimle yeni kuvvet ye 
itimad lraanmıfbr. 

iSPANYA KOMONISTLE
JUN KUCACINA ATO.NiŞ 
"l.aberte de Sad • Oveat. 

rueteai ise seçim neticuiai• 
lapanyayı aoıyalistlerle komli
alatleria kacajaaa atarak cle .. -
Soii n aaartiY• ıürlkliyecep.i 
yaayor ve buna teeulif ediyor. 
Zin eliyor, mazide kuvvetli bir 
ı..,..,a f,... için bir tehlike 
tetkil et ·,1r.. ıimdi 1s,..,... 
- •Jd oı... bir tehlilreclir. 

lladrid 19 ( 0. R ) - C..
._. ~aılm• B. Z...ra Jmi 
kabineyi tqkile B. Azama,. 
•11•• ı' 'ıtil. Bl,lece ... 
c•ıh partileri lliik6aleti elle
n. •lrnlds ..... . ................................................................................. ..... 

ilim yen..le ..... ,._. •w bir deBBfe kalk1f1D17acap. 
zi KaWre,e ptirir .,....? IUll'llll. 

Geıüt hat.er alma ftlltalan- Cenine pHrah tatmin et-
mza rajme11 m ba lmı wta 
arib bir fikir ...... dejilMaiz 
ben rene ı&yliyebllirim. 

- Bizim ..... ta1anmaz aacak 

-,.. ..... ....,Ol' Ye 411-
QI ırlıp ftW bzaDmak ip. 
pipaı a JaYq pyq doldu
ra,_. - Ancak iki giadenberi Sudan topraklarına girclip 

harada Hhmayoraz, diyor. Ça- takdirde cenah tarafından da 
dırlar içba llJ&yecek liz yok· bir teblllke ba"laterecektir. 
tur: Glrdlğ&nilz gibi banlar, lngilizleri en fazla telifa bir taarruzun teknik imkinla· 
utar makamında kaha bir san cllflren ıey, bu telalrıkeyi tam ruu ıözetirlu, fabt aİJual 

- 8 1 k ........... eli,., 
IMa Hüet leferi, bir alala 
iti midir? 

bezle -çift katbdu, l"yle ki yağ· ftlmulile tarif ve ehemmiyet ihtimaller meymaMM olaCiJ, .............. !~S.NI') 
mur ve gtlneften tam ma· clereceıini teıbit edememele· her ıey tek bir adam bfa.. Sovyet)e • •th 
nasiyle masun bulunuyoruz. ridir. Tehllikeain mevcud ol· anda geçtiği için. o iaanı ta· fi I am 
Fakat dliımammız kumdur. dajunu biliyorlar ve lıazırlu· myan miz, ltalyamn bir ıGn bir ediyorlar 
Kam, bezlerin altıudatı ge· malan için bu kifi geliyor. taarruza kalkıflp kallaf1Dtpca· Harbin, 18 (AA) _ Man• 
çiyor, ve hava biraz rilzgirh Oin bir lagiliz geaeral iJnı daha iyi takdir edecek çuko dqbakanı Sovyet komo· 
oldutu zamanlar insan boğazı ba•a: yaziyetteıiniz. ao.u Slantakiye tiddetli bir 
kurumuı Ye ricada toz içinde - lnıi6z imparatorhaiw ••· - Size ne aiyliyebilirim? Bir nota yermifti. 
olarak yataktan bUoyor. Et· kadderatuu talie emai,et etle· lluaoliai'nin dtlftince Ye reak· S. not.da Scwyetler Mançu-
yalanmw kantinlerimizde ıak· mez, diyordu. Iİyonlan orta bir .Aaslo-Sak· kldald .... wet hareketlerine 
lamak-.cbariyetilldekalı1oraz. Ve. aa __.. -·- tam DIW• tefldl .._ •'r•ınt ......... ._ 

;;;~~v-~:--:·:~~·:· .... ::•:..._~ .. ~.,..~· !:t~iıla~m?fl!lliil~dt.J.,,mra11c~-~11ea?!J"~·~~~·~ 



Bulgarlar Balkan paktına giriyorm 
Tevfik Rüştü Arasın beyanab manilı görüldü 

B.Hodza bir (Orta Avrupa devletleri konferaPsı toplanmasını istiyor 
Romanın Berlinle anlaşbğı ve beraber hareket edeceği haberi teeyyüt et 

--------------------11---------------------
lngiltere petrol ambargos~.n~a 

şekilde sulh teşebbusune 
ısrar edecek. Ne Habeşler, 
girişmiyecekler - Hollanda 

ne de Italyanlar hiç 
arttın yor müdafaasını 

bir 

8. Makdonald 
Prağ 19 ( Ô. R) - K&çlk 

Antant ekonomik konferansa 
gelecek Salı gtinll Prağda top• 
!anacaktır. Batlıca görütilecek 
nokt:ı Tuna memleketlerinin 
ekonomik bakımdan yeni tet· 
kilit içine alanmaudır. Bundan 
istifade ederek gerek itillf 
dev.letleri, yani Çekoslovakya, 
Romanya ve Yugoslavya dıı 
itleri bakanlan •iyual ılrtlt
melerde de bahmacaklardar.Ba· 
nun neticesinde, B. Hodlanm 
tetebbüsllyle bir orta A•rapa 
devletleri konferaMmm top• 
lanması fıkri de belki talaak· 
kuk edecektir. Slyleatlipe 
tire 8. Hoda ltal1a, ilaca· 
ristan ve Bulpri.tanı da bu 
koafaraosa iftinke ela vet 
edecektir. 

B. HODRA BFJ..GRADA 
GiDiYOR 

Belgrad 19 (Ô.R) - Cekoa· 
lavakya baıblkam B. Hoclza 
cumartesi pli Belıradta bek· 
lenmekteclir. Orada iç p 
kadar kalacak ve paria kelnlf· 
malanmn aetieel1rilli Y•11ID 
devlet adamlarile h~kte iBcew 
liyecektir. 

BULGARIST AN BALKAN 
ANTANTINA GiRECEK MI? 

Belgrad, 10 ( Ô.R ) - Kral 
Borisin, Kral Aleksandnn me· 
zannL ziyaret etmelİ çok iyi 
bir teıir uyancbl'llllf •e Y ..,.. 
lavya halka Bulpr Kralma iyi 
bir kabulde bulunmuştur. Siya· 
ut çevenler evvelki ve geçen 
flnkii 16rlifmeler hakkancla 
çok j{İzlilik gizetiyorlar. 

Bununla beraber Bulgarista
nm Balkan antanbna ıirmeıi 
meseleline dokaaıalcluğu mu· 
laakkakbr. Gerçe kral Boria 
Pan.teki girilfmelerincle ... 

••••••• pmdiki laalde ... 

nün İfİ olamıyacağun liylemit 
ise de bu ihtimali reddetme· 
mifti. Ba itibarla gazeteler 
Belgraddu geçerken Türkiye 
dıt itleri bakanı doktor Tevfik 
Rüştü Aru tarafından Bulgar 
gazetelerine yapdan be~anata 
habrlatmaktacbrlar. Aym za· 
manda Balkan antanb konse-
yinin timdiki baıkanı olan 
doktor Aras antant lcon'Seyinin 

Umamii harbda Joffre ve 
Foclı bu hatalarda naal 
idifada etmiflern JİD• isti· 
fade etmek bbim elimizde· 
dir. Karamsar obmyahm. Mem
leketimizin mukadderabna ina -
nalım ve mertçe bir arsıulusal 
dayanıf1U ruhundan a~l..
yarak memleketimize clalia 
fazla kunet verecek ukeri, 
ekonomik ve finansal gayreti 

Balkan antantı şe{kfindetı bazı/aıt 
gelecek toplanbsında Bulga· sarfedelim. Fransanın lulmcı 
ristanta mllnaıebat meselesinin müstakbel bir harp terazisinde 
miizakere edileceğini bildir· ne kadar ağır geline Fransa 
mitti. o derece ,.yğı ve doatluk gö· 

FRANSA ALMANYADAN recektir. 
KORKMIYOR PETROL AlıfBARGOSU 

Paril, 19 (Ô.R) - Tolozda Loodra 19 (Ô.R) - DeyJi 
çıkan "Depecbe,. gazetesinin Telgraf ıazetesioe pre kabine 
ukerf aytan Fransanın Alman petrol ambargosu bakkmda ya-
teılibabndan fazla korkma11aa kında 18 ler komitesine cevab 
bir sebep olmadığanı yaurak vererek komitenin en yakan bir 
diJor ki: zamanda toplanmasını terviç 

- Alman tayrareciJiji beniz edecektir. 
kaybettiji zamam geri alama· SULH ISTtYEN YOKTUR 
IDlfbr. Diier tarafta• impara- Lonclra, 19 (Ô.R) - Lord-
torluk zamanmcla olduğa ıiW lar kamaraunda Lord Blimoor 
fi.meli de Alman kamandulafl ltalyaa • Habeş barbmı her 
bu ytlzdea teıkillthcbr. Suf tarafa memnuniyet verecek bir 
taflclaldan ad prefiae bir tekilde halletmek ve lagilte
Moltke veya bir Falkeaba,. renin barba llrlldenmesi teh
daim• kamanda mevkiiae p- dicliai ortadan kaldırmak için 
çecelderdir. Banlann ajv hata· hlk6metia ne yapacajım •or· 
lar ifliyecelderi mubakkakbr. m111tur. D._.eri mtllte.tan 

cevabnada heab ae ltalya ve ne 
Habetiatanın bir nllı talebinde 
balanmadıklannı ve lngiltere 
ile Ulualar •oıyetesindeki 
diier hiikametlerin yeni bir m· 
lqtırma tqebbid hazırladık· 
lannı bild.irmiftir. 

HOLANDANIN 
MÜDAFAASI 

Amistcrdam 19 ( Ô. R) -
S.aylavlar odasında dış siyasa 

So fJ adan btr 
ve F elemcngin uluslar sosye
tesindeki mevkü hakkında mü
him mllzakereler olmuftur. 
ikinci kamara Hola,da müda
faasmın ıslahı için saylav a .. 
odaunm kabul ettiği tabliaa ta 
kabul etmiftir. 

ITALYA - ALMANYA 
ANLAŞMASI 

Paris, 19 (Ô.R) - Havas 
Ajanll Elor•nsada Suviç - Val
deneg görüşmesi hakkmda şun
lan bildiriyor: 

ltalya ve Almanya son za· 
manlarda birbirlerine çok yak
latmlflardar. Bir çok mesele· 
lercle Berlin ve Roma a~Dİ wa
ziyeti almıılarcLr. Netekim 
Fr&DS1& - Sovyet paktı. lnpiz 
-ailibJanmam, 81mirge maada· 
lannın yeniden taksim için iki 
bükdmetin ıörüşleri aynidir. 
Ancak Tuna meselesinde ay
nim vardır. Bu itte ltal1um 

durumu değişmemiştir. Diier 
taraftan Roma, Sovyetlerin mil" 
dafa._ etmek ister gibi gaztık· 
tOkleri Tuna itinde, hakim bir 
vaziyet muhafazasında ısrar 
etmekte dır. 

ALMAN DURUMU 
Roma, 19 ( Ô.R) - Geçen 

hafta B. Hitlerle. görüşmek 
üzere Münih'e gitmiş olan Al
manyanıa Roma elçisi bugUn 

fiil uş 

Berline geçmiıtir. Almanya 
hilkümeti, blltln elçilerini tali
mat vermek .Gzere Berliae ça• 
ğırmıtbr. 

ltalyan - Alman görüşme· 
le~ çok elaemDJ~etli bir saf· 
.. y. dalaiJ ... Ye ..... 

aoktalarcfa tam bir mutabakat 
elde edilmiştir. Almanya doğa 
Afrika harbımn neticelerinden 
istifade etmesi için ltalya -
A iman istemlerine müzahir 
olacaktır. ltalya, Avrupa ıiya· 
usana kanpn yabancı seslerle 
huzurunu ka1bettiği için kendi-
9İne daha Adık dostlar ara· 
mak mevkiinde kalmıehr. Al
DWIJ&, ba JOlda ltaf7a ile be• 
raberlik tesisine taraftar p· 
rlamlftlr. 

Londra, 19 (Ô.R) - Sillla
luma projMi huarlaamlf Ye 
... 1s ...... 1ruı1 .......... .. 
toplublancla son şeklini al-

mııhr. Mtidafaa batçuiae br
fıbk olarak b0k6metia .... 
•ermayedar gruplardan bl,.... 
bir istikraz akdetmesi ..W.
meldir. Hava progr... flk 
geniş tutulmqtur. 
INGILIZ KABiNESi PETROL 

AMBARGOSILE MEŞGUL 
Londra 19 (A.A) - ~ 

haber alma büro11111du ı 
Deyli telgrafın siyual ..... • 

B Hodza 
biri lngiliz kabinesinin yamda 
petrol ambargosu meselesiyle ; 
yeniden mefgul olacağım bilclUr-
mektedir. Zecri tedbirler komi· 
lesine evvelce kararlqbnlch 
sibi 9 martta d6jil 2 maırlhl 
topla-• teklif edil•aılf 
nMilmektedir. 

Genevre 10 (Ô.R) - ltal-
yan - Habeş ihtilafı vaziyetini 
ve balen tatbik edilmekte ola 
berkitelerle yeniden karar al 
bna alınabilecek bergitel • 
incelemek üzere 18. ler komt-: 
teai 2 martta toplanacakbr. 

Bürükıel, 19 ( Ô.R ) - Lr 
histan dıt bakanı B. Bek'ia 
1alonda Birüluele ıeleceli 
Ye burada Belçika d 
adamlarile görüftlkten 

belki Lolllln,. ~· 
diriJmekteclir. BelPk• bafıbalUllll 
Ye cLı:fleri bakam 8. V 
Zeelaad da bu ziyareti .._ 
için Varşovaya gidecektir. 

•••...............•.........................................................•.................•..•.•...• ,, ................................................................................................................. . 
Amerika bitaraflık yasası Haberler çok mübaleğalıdırl 

Al A b .. M k il h b H imza edilmek üzere B man uıena ıı a a e ar ının a- R it d d 
1 beşler aleyhine olmadığı fikrindedir N..,..ır~~::l _':_&- !~~endi~~ 

0
i 

. h k b 1 etti· •••iller mec&.i tarafmclaa ka- 1 &zere yaptıklanm bildiren ltalya hükumeti yenı harb ta sisatı a u ..... edilen muvakkat bitarafhk yaunameyi geri almap m 
kanunu Senato tarafından da kalacajl tahmin ediliyr. 

Adi .. Ababa, 19 ( A.A ) -
Alm• Ajansı bildiriyor: 

Resmi mabfeller MakaUe 
..-aıebesi haldmulr' lblyan 
tebliiinia fevkallde mlbaligalı 
olduğunu bildiriyorlar. Bu mu
harel;eye Ras Molugeta ordu
sundan yalnız birkaç bin kişi 
ittirak etmiştir. Ne ıimal ne
cenup cepbesinde Avrupalı za
bitlerin muharebeye iftirak et• 
medilderi ve bunlann yalmz 
ılel haurlama merka:derine 
talim işi ile meşgul olduklan 
tasrih edilmektedir. Bunlardan 
bazılan Hebeı generallerinin 
yanında müpvir olarak bulun
maktadırlar. Habeı topçuıu da 
muharebeye iıtirak etmemiftir. 
Mevcut birk~ top yalnız ir 
tihkimlan konuJ.111 balua• 
makt.aclar. 

MAKALLEDE YENiDEN 
HARB BAŞLADI 

Makallcnio doğu ve ~ 
cenub\IUda muharebe tekrw 
başlamışlar. 8u bölgedeki ltal
yan lotaab uzun yürüyüşlerden 
ve devamh yağmurlardan fev• 
kalAde yorgun bir haldedir. 
Şimal cephesinde tank tuzak

ları tesisine tekrar başlanmıtbr. 
Cenu~ cephesinde Habefler 

Ganala Doria boyunca bücum
luını Doloya kadar ilerletmek
te ve ltalyan kıtalan içia zor
luklar ibdaı etmektedirler. 

130 NUMARALI TEBU~ 
Roma 19 ( A. A ) - 130 

Numarah resmt teblii ı 
Tayyare kuvvetleri ceauba 

çekilmekte olau düflllU bv
vetlerhti deYualt ıurette ltoaa
......... et.eldeü.~cl 

kolorduya menıub bazı kıtalal 
hiç bir mukavemetle kaqdq· 
makıızın Tembien '!fe Sokota 
ara811ldaki mlbıakale hatta Bze· 
rinb ~aya kadar Yarmıı· 
lardar. 

ADIS-ABABA HENOZ. 
SOKOT EDiYOR 

Adiı·Ababa,19 (Ô.R)- Hil· 
kimet Makallenin cenubunda 
yapılan ueltalyaalartarafmdan 
kendilerine zafer temin ettiji 
iddia edilen harp lıakkanda he
nüz bir haberi olmadıtmı bil
dirmektedir. Sadece 12 - 14 
ıubat barba hakkındaki haber· 
ler te)'İt ediJmittir. H&ktmet 
ba ıebeple 17 ıubat • tarihli 
ltalyu teltJitlıae cevap verecek 
•uiyette detildir. 

YENi HARS T AHSISA Ti 
Roma, 19 ( 0.R) - Afrilra 

kabul edilmif ve cumur bat· Montmdeo, 19 (Ô.R) 
kam tarafmdan imza edilmek Ureguay parlamentOA u~ 
üzere bey~ ewe gönclcrilmiftir. lar ıosyeteti tarafından ltalya• 

Vqingt'n, 10 (Ö.R} _ Sa- ya karşı karar a1bna alma~ 
lllaiyettar 1dmaeler yeni bita.. lecek yeni .bergitelerin tatllild 
rallık kanunu hakkında fikir için parlamentodan saWr.i 
vermekten ukınıyorlar. Yalmz istemiştir. 
ıarau hattrlabhyor ki s Hun Yahudı•f er 
hUk6met muhasım deYletlerlft 

ticareti normal zamanındaki Açlıkla mu··cadel 
ıeyiyeye indirmek için kanuni 

bir vuıtaya malik değildir. ediyorlar 
Cumur bqkammn muharip dev-
letlerle ticaretlerini zarar ziyan Varıova 19 (O. R) - Ya· 
.................................. •• ...... hudi aleyhdarlaruam şiddeti 
harbı sebebile birçok bakan- tahrikib yüzlinden yahudu.ia 
hklara yeni tahsisat verilmiştir. kalabahk bulunduklan bir ko-
•anlar 5amllrge bakanhiana miinde alb yOz yabudi lilell 
400 milyon, harb bakanhğına bilyGk açhk •e sefalet içiacle-
SOO m!lyon, deniz bakanlıima dir. Bunlar bir toplaab yapa-
200 milyon, bava bakanhpa rak lileleriniD F"ıliıtine bi0ia9• 
350 milyon ve nilaayet iç ba- için Birlqik Aa~ 
kulajma 80 mil.road•. züeret ist • 



s;ah1fe • 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
//./7./7'//"///Y/Jf~J::r. /,t'.//.L. z ~ 

B lem sayısı: 9 

Can bey hayattnda bu kadar coşkun 
bir göç'e daha şahid olmamıştı 

Şirin kızlar kısraklarını, kü
heylanlarını şaha kaldırıyorlar, 
ellerinde kırbaç omuzlarında 

ok ve yay ortalığa gösteriş 
ediyorlardı. Kızların kimisi 
tatlı bakışlı develer üstüne 
çıkmışlar, ya keman çalıyorlar, 
yahut ta küpelerini ve başka 

süslerini parlatmağa uğraşı
yorlardı. Kimisi de yanık tür
külerle erlik yolunda can ve
ren atalarının destanlarını oku
yorlardı. 

içlerinde insanı çıldırtacak 

kadar güzelleri vardı. Bu tabii 
ve kıvrak halleriyle ırklarının 
eşsiz zarafet ve dilberliğini 

bir kat daha canlandırıyorlardı. 
Canbey hayatında bunun 

gibi bir göç görmemişti. Bu 
ne kadar büyük kalabalıktı. 

On bin adam mı? Yirmi bin 
mi? Yiğitler dağlardan inen 
taşkın sular gibi akıyorlardı. 
O kadar ki alayın başını ve so· 
nunu görmek imkAnsızdı. Ön· 
de davullar gümbürdüyor, bo
rular çalınıyor, yiğitler bağrı
ııyordu. Canbeyin de içi öyle 
kabardı, öyle hopladı ki "uça
aım,. geldi diyordu. 

Bulundukları yerlere yakın 
dağlardaki kabile rei•leri de 
inmişler, Alakla Canbeyin ya
nında duruyorlardı.Bunlar ara
•ında ·Bay Sungarla Yavuz 
Sektay da vardı. 

Yakın kabilelerde ne kadar 
atlı cengaver varsa onlar da 
ııelenlerle bayramlaşmak için 

atlarına biniyor, sillhlarını ku
pnıyorlardı. Her oba gözü
künce kafileyi selamlıyordu. 

ı bir koşu et ki ağalarım gör
sün ... 

Alakın yüzü sevincinden 
kıpkırmızı olmuştu ... Babası 

Bay Sungar bile o kadar se
vinçli idi ki oğlunun coşkun

luğuna kızmıyordu artık ... 
Delikanlılar gök kubbeye, 

dağlara selam göndererek davul 
gürültüleri, boru sesleri, at 
kişnemeleri içinde geçtiler, 
gittiler. Hepsinin zırhları pa
rıldıyor, kılınçları, mızrakları 

şıkırdıyordu. Can dayanamı
yarak: 

- Tanrı büyüktür, Tanrı 
büyüktürl diye bağırdı. 

Bay Sungar başını çevirdi 
ve sordu: 

- Ne diyorsun Canbey?. 
- Tanrının ululuğunu yer-

lere ve göklere anlatıyorum 

ağam.. Kavgalar kazanacak, 
zaferler peşinde koşacağız 
ağam .. 

- Canbey son sözünle yi
ğitsin ... Tanrı her vakıt sana 
yardım eder. 

Sonra Alakla konuşan deli
kanlıları göstererek: 

- Alak ve öteki delikanlı
ları beraberinizde alarak atları 
çayırlara salınız. Kısrakları sa
ğınız ki konuklara süt verelim. 
Ben gidip semiz koyunları 
bulayım da biraz yemek hazır
latayım dedi. 

Can bey arkadaşlarıyle bir
likte meşin kovalara südleri 
aağdıktan sonra hizmetçiler 
ıüd dağıtmağa çıktılar. Can 
yalnız kaldı. 

Bir müddet ovanın ötesinde 
berisinde yurtlarını, otlaklarını 

araştıran göç halkının seslerini 
Canbey çizmelerinin ucuyla dinledi. Bu sesler de yavaş 

lıengilerini çalınan havalara yavaş tozlar, dumanlar arasın-
uyduruyor, Alak ise sesi çık- da kaybolunca sıkılmağa baş-
lığı kadar bağırıyordu: Jadı. Okunu denemek istedi. 

- Ha yiğitlerim, ha yavru- Hemen sadağını açtı. içinde 
larım... Yürüyün yılmaz aslan- birbirinden güzel 24 ok vardı. 
larım... Yürüyün öz yoldaş- Kavga için olanların uçları 
)arım... Haydi ilerleyin koca oluklu, av için olanları uçları 
Kemankeşler... Hayda hayda.. yassı idi. 
Uğurum, atın yelesine yapış da - So111• Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paraguay ihtilali geniştir 
Jhtilalı hazırlıyan genç sübaylar cum

hur başkanını tevkif ve hap_ettiler 
Assompsıyon, 19 (Ö.R) -

Jhtilal hareketi başkanı Albay 
Gonıa ·es ihtilalin, bir çokları 

Şako harbına iştirak etmiş 
genç subaylardan mürekkeb 
eski muharipler tarafından 

çıkarıldığını söylemiştir. 

istifa eden Cumur başkanı 
Ayalanın değerini takdir et
mekle beraber, ihtilalciler Bo
livya ile harbdan sonra general 
Zayonun hareketini tasvib et
memişlerdir. Diğer cihetten 
ekono.nik güçlüklere karşı 

koymakta hükumetin göster
diği yavaşlık da ihtilal üzerin
de müessir olmuştur. 

Paraguay ordusunun en 
ıanlı simalarından biri telakki 
edilen albay Franconun mem
leket dışına ilticaya mecbur 
edilmesi de vaziyeti ağırlaş

tırmıştır. 

Albay Gonzales seçimin üç 
aya kadar yapılacağını bildir
miştir. 

Roma, 19 (Ö.R) -Assomp
aiyondan bildirildiğine göre, 
cumhur başkanı gibi asbaşkanı 
da istifa etmiştir. Cumhur 
başkanı Konsepsiyonda tevkif 
edilmiştir. Asayiş iade edil
miştir. ihtilal hareketinin ko
münist olmadığı sanılıyor. Ar-

jant inde olan kolon el F ranco 
hava yoluyla bugün Assompsi
yona döneceğini bildirmiştir. 

Buenos Ayres, 19 (Ö.R) -
Paraguay ihtilalinde komünist 

unsurların müessir olmadıkları 

bildirilmektedir. 

Paraguay elçisi, memleketin
de mes'ul bir hükumet teşek

kül edinceye kadar albay 
F ranconun Arjantinden çık

masına müsaade edilmemesini 
istemiştir. Arjantin hüku

meti bunu kabul etmiş ise de 
ko!onel F ranconun memleketten 
çıktığı bildirilmektedir. Şimdilik 
kendisi cumhur başkanı unva

nını haiz olmayıp sadece mu

vakkat hükumet başkanı olarak 
tanınmaktadır. 

Assompsiyon 19 (Ö.R)- is

tifa eden cumhur başkanı iltica 
etmiş olduğu gemiden karaya 

İnmiş ve hiç bir suretle rahat
sız edilmemiştir. 

Atinada grev büyüdü 
Atina, 19 (A.A) - Atinada 

münakalat grevi şimdi bütün 
nakil vasıtalarına teımil edil
miş ve Banliyo ile münakalat 
tamamen kesilmiştir. 

Spinos can çekişiyor 
Sessiz filmin meşhur yıldızlarından 
Evelyn Brent, lngiliz stüdyolarında 

büyük bir film çevirecek 

jean Parker - Satılık Fa11to111a - /ilminde 

lngiliz film stüdyolarının 936 nin aldığı malümata göre 936 1 
yılında çıkaracak!arı filmlerin yılının en büyük filmi, bundan 
sayısı 216 olarak tesbit edilmış birkaç yıl öncesine kadar Hol-

YENi BiR YILDIZ 
Holivuttan gelen haberlere 

göre Vimbledon'da tenis şam
piyonasına iştirak eden meşhur 
tenis şampiyonlarından MiH 
Elizabet Jenns Varner stüdyo-

ve bu rakam muhtelif stüdyc- lyvoodun en namdar yıldızla-
lar arasında taksim edilmiştir. rından olan -Evelyn Brent- ta-
y enıcien meydana getirilecek rafından çevrilecektir. Filmin 
filmler mana itibariyle stüdyo- adı "Spinoz can çekişiyor,.dur. 
ların mensup oldukları şehir- Evelyn Brent geçen hafta 
ler belediyeleri tarafından Loudraya gelmiş ve film ha-

suna intisab etmiştir. Bir 
filmi çevirecektir. 

Miss Elizabet'in tenis 

spor 

kor-
kontrol edilecektir. Halkın se· zırlıklarına başlamıştır. Bütün 
· · d fi tundan 1ahneye geçmesi biraz 

vıyesıne uygun üşmeyen ·ım- filimlerini Jor1· Bankroft'la çe-
tesadüfi bir hidiseden ileri 

!erin menedilmesi hakkı alakalı viren Holivut'un bu sihirli 
h 1 b 1 d b 

gelmiştir. Varner film şirketi 
şe ir er e e iyelerine ıralnl- yıldızı bir soruya şu karphğı 
k 1 t direktörü David Selznik Miss 

ı mış ır. vermiştir. 

Film müesseseleri, yeniden _ Spinoz Can çekişiyor, bir Elizabet'in fotoğrafını bir spor 
çevrilecek filimler hakkında aşk filmi değildir. Bu filim mecmuasında görmüş ve derhal 
büyük bir ketumiyet göster- doğrudan doğruya hazin bir kendisine bir mektup yazarak 
mektedirler. Bununla beraber romansbr. Memleketimde çevi- Hollyvoot'a davet etmiştir. Miss 
gazetelere bazı haberler sız- receğim bu filmin, diğer eser- Elizabet esasen bir müzik en•-
mıştır. !erimin üstüne çıkacağına em- titüsiinden mezundur ve Lon-

"Daily Ekspress,, gazetesi- niyetim vardır. drada doğmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadınlar 
F ransada int~hab 
hakkı alamıyacak 

Paris, 19 ( Ö.R ) - iki aya 
kadar yapılacak genel seçim 
arefesinde seçim usulü üzerin
de parlamentoda açılan müna
kılşa gazetelerce ehemmiyetle 
tefsir edilıyor. 

" Petit Niçois ,, gazetesine 
göre yt>ni seçim usulünün ka
bulü için vakıt yoktur. Saylav
lar odası bunu kabul ederse 
Senato zaten ötedenberi nisbi 
usule taraftardır. Ancak yeni 
kanunun Senatodan geçmesi 
için kadınlara intihab hakkı 
vermemesi lazımdır. Zira Se
nato buna muhaliftir. 

Mısır - lngiliz 
görüşıneleri 

Kahire, 19 ( Ö.R ) - Mısır, 
lngiliz anlaşması için müzake
rata martın ikisinde başlana
caktır. Müzakereler Kabirede 
tarihi kasırlardan birinde oJa
caktır. 

Hollanda 
Silahlanma 

• • 
pro1esı 

Lahey, 19 (Ö.R) - Hollanda 
saylavlar meclisi, silahlanma 

projesini 29 reye karşı 60 reyle 
kabul etmiştir. 

Kudüste 
Mağazalar açıldı 

Kudüs, 19 (A.A) - Alman 
haber alma bürosundan: 

Dün bazı mağazalar askeriğ 

kıtııatın himayesinde açılmışsa 

da halk bunlara boykotaj yap

mıştır. Milli reislerden evvelce 

tevkif edilmiş olan Mardam ve 

Bakri meçhul bir yere nakle

dilmişlerdir. 

Halepte birkaç defa polis 

tezahüratçıların üzerine ateı 

elmiıtir. Birkaç yaralı vardır. 

t Dük Of Y orkun 
Rütbesi 

Londra, 19 (Ô.R) - Dün 
akşam neşredilen kralın bir 
iradesile veliaht Dük Of Y ork 
amiral, general ve hava mare
şalı rütbesine çıkarılmıştır. 

:ao Şubat 193& 

Hergün 
Bir fıkra 

Yozaıı: Lczaıı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mukallidlik 
Mukallidlik deyince alda ti

yatro sahneleri, komiklikler 
geliyor, benim demek istediğim 
bu değildir. Allah rahmet ey

lesin ne borozan T evfikten 
bahsediyorum, ne de meddah 

ismetten ... Ben hayatta başka
larını taklid edişten dem vuru

yorum. Taklit bazı ince bir 
san'attir. iyi bir vasfı başka

ıında görerek almak bir nevi 
adabtasiyon olur. Yok böyle 

yapmayıpta o öyle yapıyor, 

ben de yapayım der de yapa

mazsa bu karma karışık birşey 
olur, gülünç olur. 

Ben kendi hesabıma birisinin 
yaptığı şeyi yapmak mecburiye• 

tinde kalırsam kendi kendim
den utanırım, mukallid olmak 
izzeti nefsime dokunur. Benim 
yaptığımı benden görerek ay• 
nini yapanlara arkama dönüp te 
bakarken ne yalan söyleyeyim, 
taklide neğer cihetlerim varmış 
diye böbürlenirim bile... Ha
yatta başkasını taklit et• 
mek, başkasının ruhunu, duy
gusunu taklide değerse al
mak elbet eyi bir ıeydir. 

Yoksa o öyle yapıyor ben de 

yapayım diye i•e kıskançlık 
tarafından bakarak mukallit 
olmak, sahneye çıkıpta ermeni 
ıiveıini taklit etmekten pek 
farklı değildir. insanlar ruh iti
barile ne kadar çeşitlidir. Man
tıkı zayıf, duygusu zayıf, gör
güsü zayıf olanlar olma~a bu 
noktalarda varlıklı olanlarırı 
kaderini nasıl bilirdik ve ma
lumya kara tenk beyazın kıy
metini veren yegane renktir. 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

ıebeble evinizde bulunan 
eşya ve bilumum mobilyala
rınızı gazeteye ilan vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık suretile satmak is
terseniz " Fırsat Artırma 

Salonu ,. na uğramadan ma
lınızı satmayınız. Çünkü bu 
müesses aize bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı

nızı gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge · 
rek mücedded ve ıerek a 
kullanılmış bronz karyol , 
piyano, para kasası, Y• L 

masası ve dikiş, nakış nıa

kinaları ve sair her çcşitl 

mobilyalar beryerden daha 
ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Adres: Yeni MUzayede 
Bedestanı No. 35-36 

Fırsat Arbrma Salonu 
Aziz Şınk 

Telefon: 2056 
1-8 (310) h. 2 - S.6 
Pa-Pr 
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Haftalık piyasa durumu Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

•• • 
Çekirdeksiz 
hafta içinde 

uzum pıyasası son Bölem sayısı: 40 Yazan : Tokdll 

Kureyşin kumandanlarından " llalit bin Velid ,, isliinıların 
hezimet noktasındaki tircııdazlerin ayrıldığını görünce birden 

bire ynnındakilere bağırdı : -- Atlara ! Arkanıdan ! .. 
lımir Ticaret ve Zahire bor· 

sası tarafından 12-2-936 tari
hinden 18-2-936 tarihine kadar 
neşredilmiş olan gündelik satış 
listelerine göre son hafta içinde. 
borsada yapılmış olan alışve
rişlerin cinsi, mikdar ve fiyat· 
leri aşağıdaki surette toplan· 
maktadır: 
Hafta satışlan: 
Cinsi Mikdan haftalık fiyatı 

az çok 
r·buğday 1203 ton 6.75 7.75 

2202 çu. 

~
rpa 50 çu. 4. 
ohut ı O çu. 8, 
usam 46 çu. 16.25 
amuk 1352 ba. 40.50 

harar 85 

4. 
8. 

16.25 
41.50 

ramuk ç.22-1250 kilo 2.75 2.75 

~
apağı 11546 kilo 44. 5 t. 
alamut tır 319 k. SOO. 600. 
eviz içi 2245 kilo 3 t. 35. Eek. üzüm 560 çu. 7. 12.25 

~azakıüzüm 150 çu. 7.SO 7.so 1 
· yağı 50000 kilo 36.50 36 50' 

Arpa 
Bu hafta içinde borsada 

y~rli neviden 50 çuval arpa 
kılosu 4 kuruı fiatla sablmış· 
tır · Bundan bir hafta evvel 
borsada arpa üzerine alış verif 
yapılmamış ve geçen senenin 
bu haftasında ise borsada 
Uşak nev'i arpalardan 937 
çuval mal 3,625 ile 3,875 ku
ruş arasında fiatlarla muamele 
gösmüştü. 

Piyasada bahalardan beri 
mencud durgunluk ve işsizlik 
devam etmektedil'. Borsada 
yapılan işlerin ehemmiyetsizliği 

dolayısile esaslı bir arpa piya
;aası teessüs etmemektedir. 
Esasen evvelcede yazdığımız 
gibi ihracat için kuvvetli mu• 
ameleler yapılmayıp ufak tefek 
itlerin ancak şehir ihtiyacı için 
perakende olarak esnaf tarafın 
dan yapılması arpa fiatlannın 
istikrar kesbetmesine mani 
teşkil etmektedir. 

Bu hafta arpa fiatlerinde 
geçen haftalara nisbetle küçllk 
bir tenezzül görüimüştür. Bu 
da talebin azlığına atfedilmek
tedir. Yeni mahsul arpanın 
istihsaline kadar işlerin bu şe
kilde devam edeceği ve fiat
lerde istikrar hasıl olmayacağı 
tahmin ediiiyor. 

Bakla 
Geçen hafta olduğu gibi 

ıon hafta içinde de borsada 
balda üzerine muamele olma
mıştır. Geçen senenin bu haf
tasında da vaziyet aynı şekilde 
idi. 

Piyasada bakla stoku kalma
mış gibidir. Esasen mevsimi de 
olmadığından ihracatçılarda ta
leb arz.usu göriilmemekte ve 
bu suretle ihtiyaç dahili sarfi
yata munhasır kalmaktadır. 

Hersene olduğu gibi buse· 
ne de yakın günlerde alivre 
mubayeata başlanması ihtimali 
mevcuddur. 

Pamuk 
Hafta içinde borsada satıl

dığ' yukarada işaret:enmiş olan 
pamuklardan 1252 balyası pre· 
se birinci mal olub hazır ola
rak kilosu 40,5 - 41,5 kuruş 
arasında, l 00 balyası aynı ne
viden ve vadeli kaydile kilosu 
41,5 kuruştan ve 85 hararı 
kaba birinci hazır mal olub 
kilosu 40,75-41 kuruş arasında 
muamele görmüştür. 

hararetini kaybetti .. 
birinci hazır, aynı fiatla 175 
balya vadeli ve 41,5 - 42 ku
ruştan keza aynı neviden fakat 
eski satış kaydiyle ceman 771 
balya pamuk alış verişi olmuştu 

Geçen senenin bugünlerinde 
ise 45 - 47 kuruştan 570 hazır 
ve 49 - 50 kuruştan 100 balya 
vadeli ve SO kuruştan 40 balya 
eski sabş prese birinci pamuk 
satışı olmuştu ve 48 - 49,5 ku· 
ruştan k1rk bir harar kaba 
birinci pamuk satışı olmuştu. 
- Pamukların sön haftaya ait 
piyasa vuiyeti geçen baftaki
nin aynı olarak kabul edılmek
tedir 

Hafta -içinde yapılan satışlara 
miktar noktasından ve mevsime 
nazaran normal gözle bakıl· 
maktadır. 18-2-936 da pamuk 
fiah 41 kuruşta kapanmıştır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

} apılmış olan palamut sa taşlan; 
keotalı 600 - 660 kuruştan 281 
kental tarnak ile kentalı 500 
kuruştan 38 kental kaba pa
lamuttan ibarettir. 

Bundan bir hafta evvel ise 
muhtet;f nevilerden 3276 kental 
palamut sablmış ve fiatlan i~e 
şu suretle tespit oluomuJlu: 
Nevi Fiatı 

Tırnak 
Tmıaldı 
Kaba 

Ar. Çok 
S20 655 
515 525 
450 520 

.. engin 450 460 
Refüz 345 350 

Bundan hir ıene evvelki bu 
tarilılerde borsada satılmış olan 
palamut mikdan 7330 kental-

dan ibaret olup bunun 3038 
kentah tırnak ve kalam kalıa, 

refüı: ve famantioa nevilerin· 
den idi. Fiatlar ise nevilerine 
g&re 215 ili 4SS arasında idi. 

Palamutun haftalık piyasa 
vaziyeti esas oe,•iJerdeki kalite 
farklaranm icab ettirdiği fark-

lar mül'tesna olduğu halde aşa· 
ğı yukarı geçen haftakinin 
aynidir. 

Far.la talep karşısında mev
cut malların ve mevrudatın az
lığı fiyatlar üzerinde müessir 
olmakta ve yeni yükselme'cr 
hasd olacağı kanaah izb.ar adil
mektedir. 

Zeytinyağı 
Borsada son hafta içinde ya

pılan zeytinyağı muamelesi yu
karıda gösterilmiş olduğu üze· 
re 50,000 kilo sıra malı olup 
vadeli kaydile ve kilosu 36,S 
kuruştan sahlmışbr. · ' 

Bundan evvelki hafta için~e 
ise borsada zeytinyağı alış ve
rişi olmamış ve geçen yılın bu 
sıralarında borsada zeytinyağı 

iıleri aşağıdaki surette cereyan 
etmiıti. 
Nev'i Kilo Fiat 

az çok 
Yemeklik 5000 26 26 
Sabunluk 2100 23,50 23,50 
Sıra 45000 24 24,75 

" vadeli 65000 24,50 27 
u eski satış 33700 25,50 27 

Vekün 150800 
Zeytinyağı piyasasında haf-

talardanberi mevcut olan dur
gunluk bu hafta da olduğu 
gibi devam etmiştir. ihracatçı
lar mal mübayea etmemektedir. 

Rekolte noksanlığı dolayisile 
bu sene fiatleri geçen sene 
fiatlerinden 10 - 12 kuruş ka· 
dar yükseklik göstermektedir. 

Piyasada geçen haftalara na-

incir 
Son hafta içinde borsada 

incir muamelesi oimamııbr. 
Bundan bir hafta evci ise 9 
10 kuruş arasında fiatlerle 87 
çuval elleme incir satılmış ve 
bu suretle mevsim iptidasmdan 
son tarihe kadar incir sabı 
miktarı 197576 çuval incir ve 
17473 çuvah hurda olmak 
üzere 215049 çuvala baliğ ol
muştur. 

Mevsimi geçmiş olması ha
sebile incir piyasasında yazıl
maya değer yeni birşey yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta kinde neşredilmiş 

olan gündelik satış listelerine 
ğöre borsada . y~~ılan. üziim 
satış!arı gündehk ıhbarıle aşa
ğıdaki şekildedir: 

Tarihi Çuval 
12-2-936 28 
13 .. " 00 
14 ,. .. 40 
ıs ,. ,. 48 
17 ,, " 147 
18 " " 297 
Yekğn S-60 

Mevsim bidayetinden son ta
rihe kadar borsada sahlan 
492050 çuval ve 418S tor
badır. 

Geçen senenin bu tarihe 
kadar ise borRada 282162 çu
val ve 971 torba çekirdeksiz 
Ü2.Üm satılmıştı. Bu rakamlara 
j?Öre bu sene geçen seneden 
209888 çuval ve 3214 torba 
faıla üzüm satışı olmuştur. 

Bundan bir hafa evvelki sabş 
mıktarı 870 çuval ve geçen 
senenin hu haftası satışları ise 
2200 çuvaldan fazla bulunmuştu 

Üzüm f atları 12-2-936 tari
hinden 17-2-936 akşamına l<a
dar bir düziye gitmiş ve 
18·2-936 da tenezzül göster
miştir. 

Hafta içinde hasıl olan bu 
tenez1.ül miktarına rakamla aşa
ğıda ifade ediyoruz : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Sen ne kadar hain olsan, - Öldürdllm! Diye haykırdı. nimetten hissemizi alalım 

bir kadınsın, müdafaa kuvve- Hind vahşinin kollarım tuta- Demişlerdi. 
tin yok.. Muhammedin kılına- rak, gözlerinin içine baktı: Caber Muhammedin emrini 
nı senin kamnla kirletmiye- - Kimi? sonuna kadar tutmak kaygusu 
ceğim. - Hamzayı! ile: 

Diye bağırdı, geri dönerek - Doğru mu? - Olmaz! dedi. Biz bura-
yine baştan satır atmağa ko- - Bütün aziz allablarıo dan ayrılmayalım, ganimetten 
yuldu, Müslümanlardan, Ku- üzerine kasem ederim. bizim hissemize de pay ayrıla· 
,.eyş]erden yaralananlar, ölen• - Peki öyle ise bana onun caktır. 
ler gittikçe artıyor, fakat ga· ciğerini kopar getir, seni azad - Şuna baksanıza hiç bize 
libiyet müslümanlara glilüyordu. edeceğim, vadımı yerine ğeti- ganimet ayrılacağa benxiyor 

Daha genç yaıına rağmen receğim ... Hatta .. .!? mu? Hepsi paylaşıldı bile, biz 
saçım, sakalını traı ettirmiyen • • • . . • . . • • duramayız. 
tüylü Ali çehresinin verdiği • . • • . . . • • • Diyen, Ceberi terkedib K.,. 
korkuya cesaretini de katarak Harb tamamen islamlann reyşin ganaimini paylatmağa 
soluk soluğa kılıoç savuruyor. kılmçlarında parlıyor, zafer koşdular. Bunları zabtetmek 

Hamza kabzesinden iki elite tamamen onların haykırışların- imkana yoktu .. 
tuttuğu kılınca savurarak gele- da beliriyor ... Ortalık mabaşa- . . . . . • • . • . 
ni parçalamağa uğraşıyordu. rallah. Kureyş geri çekilmiş, Kureyşin terkettiği barb sab-
Hamzanın başından taylasanı kaçmağa, dağılmağa koyul- nesinde Müslümanlar zaferin 
çözülmüş, baıhğı çıkmış ve muştu.. deli sevincile çılgm bir kapış· 
esasen Muhammet ona zırh Kureyşler daha harp baıla- mağa koyulmuşlardı .. 
geydirmediği, men ettiği için vü- mazdan evvel şurada burada . . • . . 
cudu müdafaasız kalmıştı. Ham- çukurlar açarak Üzerlerini ma- Kureyşin kumandanlarmdan 
zaKureyşten birisini öldürmüştil baretle örtmüşler ve düşmanın " Halid bin Velid ,. lslimlarm 
ve karnına basarak geçmek gafletle çukurlara düşürüp telef hezimet noktasındaki tirendaz· 
istemışti ki karnına havadan etmeği düşünmüşlerdi. Bu bezi- lerin ayrıldığını görünce bir-
uçup gelen bir mizrak saplandı, met sıraımda, kendilerinden ve denbire yanındakilere ba~rdı : 
bu ani saplanış üzerine mızra- blimlardan çukurlara düşüp - Atlara ! Arkamdan !. .. 
ğm geldiği yere bakan Hamza, çıkamıyanlar olmuştu.. Fakat Halidin ata atlaması, ileri 

fırlamasile arkasına kahlanlan:ı 
bütün d;kkat ve sevinçle ken· zafer artık tamamlanmış ıan-
d 

yaydan ok çıkar gibi Halide 
isine bakan "Hind" in kölesi nile lstimlar Kureyşin bıraktığı iltihakları ve arasmdan çok 

vahşiyi gördü, birdenbire ileri ganiime çoktan atalıp, paylaşla- geçmeden yerini bir kaç kişi-
atıldı, fakat mızrak buna mani mağa, yağmaya koyulmuşlardı. ye bırakan tirendazl-erin mev-
oldu, 1'!endeledi, kılmcı lialet- İşte bu sırada Muhammedin; kilerini tutmaları bir oldu, Ca-
tayin uzattı, savurdu ve yere hezimet noktasmı muhafaza bt'r ve bir iki arkadaşı tutu-
yıkıldı, ağzıncian kanlar fışkır· i-in gönderdiği Caberin idare- namamışlar, öldürülmüşlerdi, 
mağa başlamıştı. Bunu takib sindeki atlı silah orlar karşıdan müs\üman\arı böylece arkadan 
eden vahti Hamzanın yere yı· bu yağmayı görünre dayana· kavuşturan Kureyş müfrezesi 
kıldığını g6rlnce, •Hind., e macldar, Apdull•h Caber.e: onlaran ilzerine yürüdü. 
koftu: - Bırak bizi! biz de bu ga- - .Smm Var -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bundan bir hafta evvelki 

buğday satışları ise miktar 

itibarile 3884 çuval idi. Geçen 

v~ bu hafta içinde satılan ayni 

nevi buğday fiatleri arasındaki 

fark aşağıdaki rakamlaran mü-

Doktor 
Merkez hasianesi 

Operatörü 

BONO -· il $ 

12-2-936 18-2-936 
fiatları fiatlan 'talea ve mukayesesinden an-

k a• çok !aşılabilir: Cevat Alpsoy 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

No. az ço .. OO Orçrn lıa/la 
6 00.00 00.00 00.00 00. /ıar/ari 

San ha/la 
/ialleri 

Almanyadan avdetle bas· 
talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 7 11 25 11 SO 10.50 l0.75 · · Nev'i az çok 

8 11.75 12.00 11.00 11.25 u k 7 50 7 75 
aı.: çok 

9 12.25 12.50 l 1.50 11.75 şa • ' 
10 14.25 14.75 13.50 14.00 yumuşak 

6,125 7,625 ikinci Beyler sokak bey
ler cami karıısmda 43 nu
marada kabul eder. 11 00.00 00.00 Uşak 6,625 7,75 7,75 7,75 

Şu rakamlara rıazaren hafta sert 
bidayetine nisbetJe hafta niha- D,bekir 6,50 6,50 6, 75 6,875 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 yetinde üzüm ıiatlarmda basıl 

olan düşkün!ük miktarı 1,75 
santimdir. 

Geçen senenin bu sıralarmda 
ise üzüm işlerinde oldukça ha
raret me-Ycud idi. 

Çekirdeksiz üzüm piyasası ~ 
son hafta içinde hararetia~ 
kaybetmiı boraade faaliyet gö· 
rülmemiıtir. 

inhisar idaresi kilosu 1 kr 
ruştan 20 çuv~I idi Gzüm m•· 
bayaa etmiftir. 
Piyasa durgundur. 

, Buğday 

sert 
Urfa 6,25 6,25 6,625 7 ,00 
Fethiye 7,25 7,25 7,375 7,375 
Cumur 7,375 7,375 7,?.S 7,25 

Sair zehair ve hububat: 
Haftalık borsa satqlarına 

aid yukarıdaki rakamlann mu-
taleasmdan da anlaşalmıt ola
cağı üzere haftahk hububat 

işleri mahdud birkaç kale~e 
ınilnhasır kalmıı ve miktar iti

barile de az muamele yapılmış 

olduğundan zebair ve .hububat 

alış veritlerinde canlılık görül-
ınemiftir. Bu münasebetle her 
cinı zehairin haftalık piyasa 
vaziyeti geçen baftakioin ayni 

olarak kabul olunabilir. 
Abdi &okullu 

26 ( 311 ) 
=nma 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - 2897 sayıh ve 20-1-936 

tarihli hayyanlar vergisi ka-
DUDU 

2 - 2898 sayılı ve 20-1-936 
tarihli bina vergisi hakkındaki 
1837 sayılı kanunun bazı hü

kümlerinin değiştirilmesine da

ir kaouo. 

3 - 2907 sayılı ve 29-1-936 

tarihli askerlik kanununun otuz 
altıncı maddesinin tadili hak
kındaki kanun. 

Belediyedeki ilin tahtasına 

asılmışlar. Herkesce bilinsin. 
443 (462) 

Hafta içinde boruda ehtm
miy~tli buğday sabıları olmuı· 
tur, Ancak piyasaya lüzumu 
miktardan fezlaca mal indiril
miş olduğundan fiatlarda te· 
nezzül meyilleri görünür gibi 
olmuştur. 

Haftalık buğday sabılarıaıa miktar ve fiatlan aıağıda göste-
- Yüz seksen sekiz lira elli 

kuruş bedeli keşifli Karşıyaka-
rilmiştir: 

Nev'i Sataş şekli 
Uşak yumuıak Hazır 

" sert " 
Oiyarıbekir sert " 
Urfa " 
Fethiye yumuşak 

,, 

T ekirdağı sert vadeli 
Konya yumuşak " sif 
Erğli " hazır 

" " 

Miktarı 
çuval Ton 
256 
240 
250 

1456 
120 

34 
100 
200 
600 
24 

az 
6,125 
7,75 
6,75 
6,625 
7,375 
7,125 
7,25 
7,625 
7 

Fiatı da su idaresi binasında yapı-

çok lacak tadiiat ve ilavei inşaat 

7,625 işi baş sekreterlikteki keşifna-

7,75 me ve şartname veçhile 10 - 3-

6,875 936 sah günü saat onda açık 
7 eksiltme ile ibale edilecektir. 
7,375 iştirak için on beş liralık mu-
7,125 vakkat teminat makbuzu ile 
7,25 
7,625 söylenen gün ve saatte ko-
., 2S elinir. 

-~..&.-~~~--~~.;...._~~~ 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. ... -
Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü Tapur iskelesi 
Berat -aparhmanı No. 6 

EVJ 
Yazı ve hesap 

makineleri tamircisi 
Her cins yazı ve hesap ma· 

kineleri tamir edilir ve parça
ları bulunur. Yazıhanelere bir 
suhulet olmak üzere abone 
•arak makinelerini temizler. 

Gazi Bulvar Küçük Kardiçala 
han No. 7 

J.KALOI\1E 1 
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PARDAYANLAR 
-91- YAZAN : MI.el Zevako 

bu Monmoransi sev
kızın babasıdır. 

öyle ise 
diğim 

- Son dakikalarda ne ka
dar düşünuyordunuz. Pek he
yecanlı görünüyordunuz, bakı
nız yüzünüz sapsarı .. 

Diye sordu. 
- Dınleyiniı, kralın yanına 

girecek olan mareşal Dömon
moransimi? 

- Evet! 
- Öyle ise bu Monmoransi 

sevdiğim kızın babasıdır. Ye
Jeğimde saklı bulunan ve yü
reğimi yakan bir mektubu ken
disine vermekliğim lazım. Şa

yet bu mektubu ona vermiye
cek olursam pek büyük bak
aırlık yapacağım. insani vazi
femi yapmalıyım. .,, . ,,. 

Kolininin konağında beklenen 
ve Navar kralının karşısına 
çıkan Fransuva kırk yaşlarında 
gBrünüyordu. iri yapılı, güçlü 
kuvvetli olmakla beraber çevik 
ve metin, saçları bembeyazdı. 
Henüz ihtiyarlık çağında değil
di. Çtınkü bıyıkları koyu kes
tane renginde, çehresinde de 
biç bir buruşukluk görünmü
yordu. Donuk gözlerinde ise 
ıilkünet ve metanet izleri mev
cuttu. 

F r ansuva Dö Monmoransi de 
hayatın lezzetlerini tatmaksızın 
yaıayan bir adam hali vardı • . 
Ruhunu, kalbini ezen, ömrünü 
zehirleyen, gençliğinin tatlı ha
hralarını unutamaksızın taşıdığı 

feliketi duyduğu günden~eri 
yaşamadığına immmışb. 

Jan Dö Piyene kartı besle
diği temiz aşkını elan kalbinde 
beslemişti. Belki müteaddit 
defalar onu görmek arzusunda 
bulundu. Fakat her defasmda 
yeni savaşlara atılıyor ve bun
lar da kendisinin fevkalade 
faaliyet göstermemesine sebep 
oluyordu. 

Gerçi Diyan dö Fcansla ev
lenmeğe razı olmuş ise de bu 
da babasının zorundan ve bel
ki yeni bir sevda ile eski ha
hralarını unutmak kaygusundan 
ileri ~eliyordu. Diyan dö Frans 
zeki, bilgili, iÜzel bir kadındı. 
Bu evlilik bir arkadaşlık çer
çevesi içinde sıkışmış kalmıştı. 
Birbirlerini pek seyrek görü
yorlardı. Dıyan yalnız ismen 
karısı idi. 

Bir gün F ransova şatoya 
gitmek istemışti Hayatına 
mahveden cinayetin tafsilatını 
öğrenmek kasdile şatonun yo- . 
lunu tuttu. Herşeyi öğrenmek 
ve adamları sorguya çekmek 
Bu müthiş vak'ayı bilmek isti
yordu. Tamami!e karar verdiği 
halde, bir ormandan çıkılınca 
Monmoransi şatosunun ve bir 
az uzakta Mar jansi köyünün 
gözükeceği bir tepeye kadar 
geldi. Fak at orada bütün kuv
veti kırıldı. Heyecan içinde 
ahnt durdurdu. Yanındaki at
lılara Parise dönmesini söyledi. 
Heyecanı gittikçe artıyordu. 

Çünkü uzaklara baktıkça bir 
hatıra uyanıyor ve bir hayal 
beliriyordu. Sevdığini ve azap 

damla göz yaşı düşlü. Epey 
bir zaman nadet ve felaketine 
sahne olen bu yerleri düşüne 
düşüne kaldı. Sonra Parise 
döndü. 

Arhk Marjansinin etrafında 

dolaşmak fikri asla aklına gel
memişti. 

insanların mukadderatı ek
seriya pek cüz'i şeylerle doğ· 
ru bir yola girebilir; şayet 
Fransova, Marjansiye gitmiş ve 
oradaki vakayi incelemiş 
olsaydı Jan dö Piyen'in masum 
olduğuna muhakkak hükmede
cekti. 

Hatta bir gün öyie bir fırsat 
oldu ve az kaldı bu masumiyet 
az bir zamanda tamamile gö 
zünün önünde canlanmış ola
caktı. 

Katoliklerle Hoknoler ara
smda Sen'de Nis muharebesi 
oldu. Bu muharebede Konne
tabl yaralandı. Yaralı otel Dö 
Memeye götürüldü. Bu esnada 
Hanri Küyan da protistanları 

}atin lisanile ibadet etmeğe ic
bar ediyordu. Fransova Paris
riste idi. Üç senedenberi ba
basını görmemişti. T ehlükeli 
bir surette yaralı olduğunu işi
dince ve kardeşinin de bulun
madığını bildiği için hemen 
otel Dö Memeye gitti. 

Babasını başı sarılı yatakta 
katibine son isteklerini yazdır
makla meşgul buldu. 

- - Sonu ıar -
!!!lmmll!!!I ...... ~~~ ..... 

"z H imi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-

yenehanesinde hastalarım 

kabul eder. ( 3436 ) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\fuzaffer Eroğul 

Keıııal Çetinrlağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
.................... :.-mm 

duyduğu yerleri gördükçe ara- ı (Plıa:ı_m1_11m ___ -=--
dan birçok seneler geçtiği 

halde birçok karışık fikirler 
ve hatıralar şiddetle ruhunu 
eziyordu. 

F ransova Janla i k rast-
ladığı ve altında seviştiği 

kestane ormanını geçme-
gı ve sinyor Dö Piyenin 
eski evini ve hazin bir suretta 
çanı çalınan harap kiliseye 
girmeyi düşündükçe duyduğu 

ızhraba tahammi;I edemiyordu. 
Sararan yanaklarından iki 

Az işi tenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

- - '""" . .. 

iENI ASia 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkriik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Fidan Meraklılc:rına Müjde ı 
Türkiye ve Avrupadan getirilmi41 en turfanda ve nadide 

damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

------------ 8 - 26 h.3 (74) ---· 

polislere koyun sahiplerine müjde 
Daimon marka 9.388 numaralı üç pilli en son icat edilen 

bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır bu sayede av
cılar geceleri diri diri tavşan keklik vesaire gibi avlarını 
yakalamaktadırlar. Beş yüz metre mesafeyi tamamile 
gösterir. 

Umum deposu : lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötü
rü derslerde geri kalanları ye
tiıtiren, müsabakalara hazırla-

yan ve istenildiği gün ve saat

larda ders durumunu yokhyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret

men arayanların gazetemiz 

idare müdürlüğüne baş vurma-

lara. (H. 2) 

. 20 -'ubet tea. zW 

Cumur BaşKanlığı Flirmonik 
orkestrası şefliğinden : 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 
Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
Saksafon Akordiyon, Caı: Baterisi sazları çalanların 7-3-36 cu· 
martesi günü saat 10 dan 17 ye kadar Istanbul Galatasaray 
Lisesinde sinavları yapı?acağından bu sazları çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürüman!arı ile birlikte Sinav ko· 
misyonuna birer d lekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

25-27-30-2-5-10-15-20-25-26-28-1-2-3-4-5 

En beyaz dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 
"T artr" dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş· 

bracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyo \J lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini ıe•diren ltay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi l:ımir Askeri otelinin müeı
ıisidir. Kırk bir ıenelik tecrübeli idaresini herkea 
bilir. lıtanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkalideliklere ilAveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

zmir ı.uhasebei usu~İye mü
dürlüğünden : 

idareyi hususiye akaratından olup Urlada kain ve halen Ziraat 
bankası ile muhasebeyi hususiye idaresinin tahtı işgalinde bulu
nan ve 634 lira 80 kuruş bedeli keşifli iki bap hanenin tamiri 

14-2-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere her gün muha
sebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve keşif evrakını 
görmek ve eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin de ihale günün
den evvel Urla muhasebei hususiye memurluğuna müracaatları. 

420 (458) 



r •• ~ao::.:"'=Dill:..:•·=·=·:.-.---~---------=~-ı;a;;;;---~~~iill&il~.J;51iil;;;;;;m~--------=--==-----=~~~~------------------------=m!~~~ 
Fratelli Sperco ı N. V. Oliver Ve Şü. 
V 

• W. F. H. Van Der LIMITET 
apur Acentesı Zee & Co. Vapur Acentesi 

HARAÇÇI KARDEŞi .FR 
llOYALE NEERLANDAIS HELGA L M. RUSS n- CENDIU HAN BiRiNCi 

KUMPANYASI pana 17 .-.U- bekleniyor. 22 KORDON TEL 240 
ORESTES vapura 28 pbatta pbata kadar Anvera. Rotter· THE ELLERllAN UNES LTD. 

beklenmekte olup ,cklal tala· dam, Hamburı ve Bremen li· LESBIAN v.,..,. 8 tuhatta 
•..&?- Liverpool ve lfta1eadan I'~ 

liye ettlktem Hllta Burıas maalarına Jilkliyeceaw-. lip taWi~ ..._ıcılı api 
Varna •• Kllt•ce ...... il ALAYA •1pu111 2 martta u•ı•cla U.ırpool •• Giup-
içia yük alMalda-. be~f•· f marta Is.tar Aa• YI Jlk alwktr. 

ULYSSES•apuna 22 ıahatta verı Rottetdam, Hamburg ve EGYPTIAN vıpuru 10 fa• 
' 1&--la .. idi,. L.-.a&.- • _ .... ,., H• •• Au-.. gelip 29 tubatta Anvers, Rot• Brem• ..- nna ~· ~ ........ 

ten gelip tahliyede bulunacak 
terdam, Amaterdam ve Ham· cektir. ayni ...._. fhll içia ,ak 
barg u .. wn için Jlk ARMENT H. SCHULDT alacakbr. 
alacaktır. Hambarr ROUMEIAN vapura 14 ıu-
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 ıu.. batta Liverpool ve Snnaeadan 
VINGALAND motirü 20 &.tıa bekleniyor. Anven, Rot· plip tahli,ecle balnaeaktır. 

H bu limaalarma THE General Steaa Na.tıa• şubatta Rotterclam-Copmhaıe terclam, am rı tion Co. Ltd. 
D t . Gd G b O yükliyecektir. LAPV/ NG 1 A an zıg- ynia· ote urg- ı· DEN NORSE MIDDELHAVS ı vapuru ıt ıu· 
lo ve iıkandinavya limanlan batta gelip Londra için )'llk 
• · LINJE (DS. AS) SPANSKE· alacakbr. 
IÇlll Jile alacakbr. UNJI) OSLQ NOT ı Vlnd tarlalerl, ••· 
~D mot•ı 21 ""*ta BANDEROS ftpanl 4 •art- purlana laimlerl ve navlun lc-

ıeli~ Rotterclam - Copenhaıe- ta bekle.ıJor.lllıeacleriye tr.1• retleriain de~kftleriaden me 
En sağlam ve en lük Mobilye imal eder 

Dsıınit • a.,... . Gotebws· fa DNppe •• "°'"' -. 1_. .. 9,ii!ııl!t !!!!ka!!!!Ml!!!!mıl!!!Nl!!!!...._~~~~~~~~~!!!!11!':~!!!!!!!!!!!!!9 
!l~ ~· llka..tİu•ya 1 manian ı.~. ylkliyecektir. TAZE, TEMi7' tERBET Gı·e.· 1 •çan yük alacakbr. AllEPtJAN BKSPORT UNES ..., 

SERVIC MAR.TıME ROUllAIN EXPRm ...... 28 phatta Balık afanı 
ALBA JULIA npara 23 beklelli,oı NeYJork ve Balti· 

=~=~)a ıelip 24e'°~~ M~ .... içi•~ alacaktır. Yalnız sı·fa eczanesı·nde Jik ala ve a,..._ IÇlll Joha,.._ Yarnm Liaeı 
Q~~ ~ ı B 

PELEŞ vapuru 20 martta -.d!'nü OIYRE~ 23 UtQQU UZ 
1elip 21 m•-"- M-..._ u--='- 'l"l:iftl,11 para .... ~ .... __._,.a L-L•-· Liverpool 
ve 1ar .. l011e • • Jllk alacallW ......... vva-•.JOI'· 

Yolca ve = lıaW eder •• Ali ...... Jlk fllran~ Bar· ,.. · y.,.. n Ka.teace IİIUD· 
ilandaki hareket Wllltrile ~... ,lk alac:akbr. 

navhnalardaki d.........._ ';8apar1ana isialeri, plae 
acenta meı'llliyet bW ..... tarllleri ve ...... tarifeleri 

Fazla tahilit icia ikiaci ........ ~ hir taalalalde si· 
k~rclo.cla T •'-il Ye T.ıa&,e rifllmeL 
binua arlrumcla FRATEUJ N. v. W. f. Huri Va Der 
SPERCO acentesİlle ... caat Zee 6 Co. 
edilmesi rİQ olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Genel iatek laeriae (Tir
yaki) Hanua ÇAJIDI bu 
... .,.,_,. ~Ke-
balar S •• 10 ltwa,tw. 

Çay ...,_..._ .a;~ 
leriz. 

Yerli _.,, •&em• ve 
..ıe,u. ...... ç9fit ye
mek baharlanmw, biriaci 
kalite çamatır ve badana 
çividini, Göıtepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz ı&I 
ve çiçek ıuyua• firmaaim 
taşıyan ambalajlarda bel& 
başlı satıcılarda da bulabi
Jirsıni z . 

Nestle n Taran ~ la•ınn111 çefitleaW 
Kars südii, Besi. H• bo1 elif ••am• ve fuplıuma (Le,lek) 
marka rubk ile (N....m)-. boJ._. blad• .,._,... 
Biitiba Tiirkiyede tanınmq Ye denelUllİf (Aiti) kamaf boya• 

tarmm ıeael ubf Jerİ 1almz cle,...m.r. 
T.,_: !in 

T eneffiia yollariyle geçen hastahklara karıı korayacu, 
teliri kat'ı paatillerdir. Nezle, BroDtit, Grip ve Boi• 
rahatuzlıklanncla, 1eı klllJdaiuada pek faydahdar. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Be .. lu • Istanbul 

. 

'lla 
Balık yağı 

H...wir. 
Bqka yerde satılmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
Ş•F A eczanesi 

......- S~v~li ll~eı 
KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi haatahklara kup 
agıZ ye buraada yaıayan btttnn mikropları 
anide &ldllren çok cittir bir 

DEVADIR 
Şa mevlimde her e.de h• cepde bul•mahder 

DEPOSU: 

Ciul etY• TeabitNo. 

K6bae tahta parpiarile çerçeve Ye pancur 
Mlıtamel direk 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

GB Pi 
Batla aiii, mı •• ... ~ -....ı dbaclirir. Solak ~ 
plpe. n..Da~a, liaf •e diJ afnlanaa, aezle1e, Iİllİr, ade&. 

•~ W ıft*rile ltınkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

Ymcıııa.a 

METALLUM 
Umbuını alarak diter ıa .. 
balara nazaran sarfiyaU. 

ylade yinni daha klrla 
olursunuz 

M.TevfikeAvKEN1 
Elektrik, telefoa •• mal& .. 

meleri det!°"' Ve Sim
falarik.-,. •lmınili 
, .. ft•••lalar 77 - 19 

Tel. SSJ2 

......... , .......................................................... ... 
~ iBDA T Balıkyağt- § 
• • 
! Hernw- luJia lloriu llük ,........ 5 
1 dô defa süii~ i 1 Biricik 8•b• v i 
! BAŞDURAK ! 
: 1 

j HAMDI NÜZHET i 
1 Sıhhat Eczanesi i 
• • ................................................................... ...: 

zmir k llrlli&nden: 
40 Baynlda clere ıokafıncla 163,61 111etremurabbaa S eski 

No.la ey anaaı 

41 Toramanda Dizdar sokaianda 49,30 metremurabbaa 4' 
6 eski No.lu evin yetmİf iki hissede 3 hiııeai 

42 ikinci K..a11tina Nuuaiye sokak 162,40 metremurabbaa 16' 
4 eaki No.lu ar1a 

43 Retadiye Oçkuyularda Urla caddesinde 1039 saJlh .. 100 
ve kah~elıaaed~n D?llfrez 2 No.lu 241,22 M.murabbuana 

44 Karantina Halil Rifatpqa caddesinde 707 adama 20 98,S5 
p~1el nwnaraııncla yazah 281 metre murabbaı ana 

45 Karantina Halil Rifatpqa caddeıinde 707 adınıe 1' 45 
parael numarasında yazılı 128 metre murabbu ana 

46 ikinci Karantina Fevziye sokağında 707 adanın 7 par- 76 
ıel numara11Dda yazıh 217 metre marabbaa ana 

Yakanda yuah araalann mülkiyetleri ~ ~ra Ue ....._. 
kere arttU1111,. konalm8ftar. Ahcalana 27·2·'36 P'.,..••· 
al aat 14 de Milli F--IAk alcl~JetiM ... ~d1en, 
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Italyanların ilin ettikleri zaferle hakikat arasında 
daha oldukça mesafe kaldığı tahmin ediliyor 

----------------------11111111------------------------

ltalyan zaferinin yarını olmaması çok muiıtemeldir.lş diplomasi bakımda 
tetkik edilince lngil erenin evvelden daha güç mevkide olduğu göze çarpıyor 

Grazianinin daha 300 kilometre mecburdur, Yani muzafferiye-
derinliğindc ilerlemesi lazımdır. tin faydalı ve "devamla bir 

iş diploması bakımından tol· ıekle sokulması bir zaman 
kik edilince, lngilterenin evvel- meselesidir.,, 
den daha güç bir mavkide INGILTERE VE 
kaldığ1 göze çarpar. Zira bel- FRANSANIN CEVABI 
lidir ki bu son znfer üzerine Roma, 19 (Ö.R) - Son 
- işin barış yolile halli için yeni ltalyan notasına Fransa ve 
teşebbüse girişilse bile - Jtalya Ingilterenin cevapları hakkında 
artık şerefli bir sulha kanaat söylendiğina göre öteden beri 
etmiyecek ve "şanla,, bir banşa ltalya - Habeş işinin Milletler 
varmak iddiasını ileri sürecek- cemiyetinde müzakeresine iti-
tir. raz etmiş ve açıkça noktaina-

"Echos,, gazetesinin dış işleri zarmı biJdirmişti. 
muharriri de, ltalyan zaferi ltalya meselesinin esasından 
üzerinde yapılan gürültülere müzakeresini istediği vakıt 

Barış 11aziyetini (Ok lca11şık EÖre11 Paıistm bir manzaıa pek kapılmıyor ve diyor ki : bundan kaçmılmı,br. Fransız, 
Paris, 19 (Ô.R) - Gazete- edilebilir. ltalyan kumandanlı- "Bu zaferin yarım olmaması çok lnS?iliz hükümetlerinin son ce· 

Jer Habeşistanda askeri vazi· ğınm harp başından beri ilan muhtemeldir. Havalar artık ev· vahı hayret uyandırmamıştır. İngiltrrf!ıitı Pans biiyıik tl(İsi sir Ot.0rgt Uark 
yeti gözden geçirerek faraziye· edilen gayesi cenubt Adis Aba- velki kadar müsaid değildir REN MESELESi mıştır. istasyonda kendisini yardım meselesine ait lngi• 
lerde bulunuyorlar. "Oeuvre" ba demir yolu üzerine inerek ve gittikçe bozulacak, nerede Londra, 19 (Ö.R) - lngiliz Avusturya dışişleri bakanı B. liz muhtırası ılolayisile ltalya 

· · d. l 'k t H b · t d l ı mehafili Almaoyamn Reni as-ıazetesının ıp omalı ay arına a eşıs anın ış a muvasa ası- ise Habeşistanm bitmez tüken- Valdeneg ve Avusturyanın Ro- hükumeti tarafından verilen no• 
-a..e Maraual Badog· lio tara· nı kesmek ve şimal - cenup - · · b ı kerilettirmesi takdirinde bu ı · · b kl k ·d 1 l 1 ·1 · d' - · 
.... r- mez yagmur mevsımı aş ıya- meselenin MiJJetler cemiyetinde ma e çısı e eme te ı i. ta - taya ngı teremn ver ıgı ce· 
fıadan son kazanılan 12ferin ltalyan ordularını birleştir- caktır. tahrik edileceğı hakkında yan dııişleri müıteşan ile vapla alakası olmadığı temi• 
mı bakanhklarmın dikkatini mektir. Şu halde askeri hareketlerin Fransanın Jogiliz hükümeti Avusturya dış bakanı arasında ediliyor. Bununla beraber Adis· 
yeniden Habeş meselesi llze· Halbuki, itlerin en iyi bir durgunluğa mahkum olduğu nezdinde teşebbüste bulunarak görüşmeler başlamıştll'. Ababa lngiliz Ataşemilter hak• 
rhle çekmee\ ihtimali Yardir. tekilde wWeceji farııLedilee ı:tile. her bakımdan tahmin edilebilir. teminat istediği doğru değildir. Roma, 19 (Ô.R) - Batba· kında çıkarılan haberler üze• 

Bunurıla beraber, ItaJyanla- iki aya kadar başlıyacak olan Zaten Mareşal Badoğlio yeni ROMADAKI GÖRÜŞMELER kan B. Mussolini Büyilk Bri- rine lngiliz elçisinin dış itleri 
nn ilin ettikleri " büyük za- yağmur mevsiminden önce bu ele geçirdiği mevkide tutuna- Roma, 19 (Ô.R) - B. Fuliro tanyamn Roma elçisi Sir Eric müsteşan B. Suviçe yaptığı ~i-
lerle ,, hakikat arasında daha demiryoluna varmak için cenup bilmek için buralarım tahkim Suviç, daire müdürile birJikte nrummondu kabul etmiJtir. Bu yaretten sonra bu yeni ziyaret 
oldukça mesafe kaldığı t&bmin orduJan kumandanı General etmeie, iaşe yollarmı kurmağa saat 23,25 de Floransaya v'r- ziyaretin Akdenizde kar,ılakla dikkati çekmiştir . 

................................................................................................................................. ................................................ ························································································( 

lspanyol zenginleri kaçıyor 
Sol cenah partileri zafer kazandı 
Cebelüttarık otellerinde yer kalmadı 

Paris 19 (Ö.R) - ispanya
da son vaıiyet hakkında gaze
teler hayretlerini izhar ediyor· 
lar. Eko dö Pari: ispanya ne· 
reye gidiyor, serlevhası albnda 
yaıdıpı h:r yazıda sol ve S;\ğ 

Cumur başkam Zam01a 

cenah bloklarmın müsavi iki 
kuvvet halinde meydana çık· 

bklarmı, merkezin yok olduğu· 
nu yazıyor, 

Pöti Parisiyen B. Azanaya 

tevcih ettiği bir sual şu cevabı 
almıştır, 

SOL CENAHIN 
MUVAFFAKIYETI 

Sol cenah bloku münakaşa 
kabul etmez bir muvaffakiyet 
kazanmııtar. Fakat bu muvaf
fakiyet mecliıte büyük bir ek-
1eriyete dayanacaktır, mlna11nı 
laflmaz. Sol cenahın mediate-

ki ekseriyeti belki de on reylik 
olacaktır. Maten gazetesine 
göre, lspanyol sosya!istlerinin 
kabineye iştirak etmiyecekleri 
muhakkaktır. Halk cephesi B. 
Azana'ya salahiyeti kamile ve
recektir. 

.Mumaileyhi:ı baş ve si ba
kanlıklarını elinde bulundura
cağı 11amlıyor. 

KABINA BUHRANI 
Madrid, 14 (Ö.R) - Vahim 

hadiseler çıkmasından korkul· 
duğu cihetle kabina buhranı

nın perşembeden evvel vukua 
gelmesi muhtemeldir. 

Madrid, 19 (Ô.R) - Bakan
lar kurulu saat 11,10 da Cumur 
başkanı B. Zamoranm re
isliğinde toplanmıştır. 

Madrid, 19 (Ö.R) - Madrid 
sokaklarında silahlı polis devri-

yeleri dolaşmak tadar. Askeri bir 
isyandan kurtuluyor. Sosyalist 
liderler böylt! bir hareketin 
önüne geçmek için tedbir al
maktadırlar. Sollar mümki!n 
olduğu kadar sür'atle bir sol 
cenah kabinesi teşkili için elle
rinden geleni yapıyorlar. 

Assomptiyon, 19 (Ö.R) - ih
tilal başkanı kolonel Govzals 
çarpışmalarda iki taraftan ve
rilen zayiatın henüz bilinmedi
ğini söy.emiştir. 

ZENGiNLER KAÇIYOR 
- Londra, 19 (Ö.R) - Cebe-

. Jiittanktan Royter -ajanııaa bil- -

diriliyor: ispanyada, solların 
kazandıkları ~eçim zaferi üze
rine orada mevkilerini emni
yette göremiyen aristokratlar 
ve zenginler Andalonzya eya
letinin her tarafmdan Cebelüt-

• 

Başbaka111tifa gdirilerrği 

SÜJ'/t/len Azana 
tarıka gelmekte ve sığmmak· 
tadırlar. 

Kont Delko Malagadan gel
miştir. Dük de Gavito ve Mar· 
giz de Valpreto bugün bek-
lenmektedirler. Otellerde yer 
kalmadığında.o sığınanlar hu
susi evlerde pansiyoner halin
de yerleşmektedirler. Bir çok 
mülteciler odaların yerlerine 
yataklar döşeyerek yerleımek
tedirler. Bazı kimseler Cebe
lüttankta yer bulamadıklann· 
dan T oneaya iltica etmiılerdir. 

· . Ha\ana 19 ( O. R ) - Eaki 

Italya Borç içinde 
Hayat yüzde yirmi pahalaşdı. ltalya
nın borcu 100 milyar lireti buldu 

Roma 19 (Ö.R)- Duçe bü
tün pi1ade albaylarını kabul 
etmiştir. Takdim harbiye müs
teşarı tarafından yapalmışbr. 

Roma 19 (Ö.R) - Alman 
gazetelerinin verdikleri haber· 
Jere göre Ras Molugeta da Ras 
Desta gibi aı.ledilmi9tir. Ayni 
gazetelerin Makalle aytarlannın 
bildirdiklerine göre ltalyan iJeri 
hareketi MakaUe ilerisinde de
vam etmektedir. 

iT AL YANIN iKTiSADi 
DURUMU 

Berlin, 19 ( Ôzd ) - Ulusal 
sosyalist parti11inin organa olan 
"Angriff" gazetesi Habeı barbı 
hakkında şu mütaleayı yürü-
tüyor : 

.. Bergitelerin tatbik edilmesi 
yüzünden ltalya dıı piyasaları· Gazete bundan sonra ltal-
nın birçoğunu kaybetmiıtir ve yanın ekonomik güçlüklerini 
muharebe bittikten sonra bun.. şöylece kaydediyor: 
lan tekrar eline geçirmesi gllç "ltalyanın yüz milyar liretlik 
olacaktır.,, borcu vardır. Kömürünün yüzde 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ispanya krabnm oğlu Kont malik olacaklan zannedilme-
Koavodga şimdi daha iyi git- melidir.,, . 
mektedir. Paris, 19 (Ö.R) - .. Figaro,, 

BAŞBAKANA GÖRE g~zetesi l~pany~daki vaziyeti 
Paris 19 ( ô.R ) - ispanya şoyle tahhl edıyor : 

başbakanı B. Portela Valaderas .. "ispanya sosyal, siyas~l ve 
"Pet't p · · t · . bolgeler bakımından bır çok 

ı arısıeo,, gaze esının . 1 
Mad "d t 1 v d k. b kompartımanlara ayrılmıştır. s-

rı ay ar na asagı a ı e· d 'k' bü .. k k t 
yanatta bu:unmuştur: pandy11 aık· ~ dı yuf'd. uvB~e .,5 var ar. ısı e men ı ır. ır-

ollar kazanmışlardır. Bu birini reddederek izleririni ge-
muvaffakiyet ümid edilmemit çici kuvvetlere bırakıyorlar. 
olmakla beraber, ıu götürllr ispanyada dtt siyasa iç siyasa 
bir netice değildir. Ancak üzerine hiç müessir olmadığın· 
Korteı kurulunda aol cenah du parti ihtiraslan kolayhkla 
partilerinia eıici bir elueriyete ale•lenmektedir. 

95 ni, Pamuğunun yüzde (}9 nu, 
yününün yüzde 80 nini dışarı .. 
dan getirtmeğe mecburdu~. 

Harp baılayala beri ltalyac' :ı 
hayat bahalıhğı yllzde 20 a! .. 

mışhr. 

ltalya Habeşiıııtanı as:,eı i 
işgali altına alabilse bile b'. · 
şey kazanmış olmayacaktır. Zira 
sermayesizlik yüz6nden bu 
memleketin tabii servetleri111 ~ 
ifletemiyecek ve Habeşistaıı 

arsıulusal bir sömÜrie olacak
tır. Çünkü ltalya yabancı finans 
gruplarına imtiyazlar vermek 
mecburiyetinde kalacak \ ' C fü· 
tuhatandan hiç bir kir elde 
edemiyecektir." 

İtalya hakkında daima kraf
tar yazılariyle tanınmış olan bu 
gazetenin bu yazısı dik~<at 

uyandırmıştır. 
SUVIÇIN TEMASLAJH 

Roma, 19 (Ö.R) - Pazarte~ 1 

günü dışişleıi müsteşarı 6. 
Suviçin Alman büyük elçisile 
görüşmeıi ve bugün de Flo
ransada Avusturya dışişleri 
bakanı Baron Berger Valdeneg 
ile mülakatta bulunması müna
sebetile gazeteler tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. Bunlara göre, 
ltalyan orduları cenubda gene· 
ral Grazyani'nin ve şimalde 
Mareşal Badogliyonun zafer· 
lerile askeriğ mevkilerini tah· 
kim ettikleri gibi, bu diplomasi 

-g6rüşmelerile de ltalya diplo
matik me•kiini tahkime ~allr 
maktad11. 


