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Teşkilatlanma -
yoluna giriyor as asibu e paşa ın da iş irik e eCekleri bu mecliste 

Tanm kredi ve satış koope- • l h • • ı •• •• •• l k 
:::~·~~~:..".:'~:~:\:!,~:!::;: şı a ep esı aarruza aıt arar a goruşu ece 
tır. Köylerimiz pek yakında 

~~~;;~::~~t~~ğ~:~;::!:i: Liji Y asunun altın hazinesi de açılmışbr 
leşme işinin, önemini herkesten 
iyi bilirler. Zira babadan evla
d~. geçen bir hastahk gibi, teş
kılatsızlığın çilesini çeken on
lardır. DevJet murabahayla sa
vaş açmıştır. Türlü türlü ted
~-İr~~r almışhr. Böyle iken, köy
lunun sömürülmesinin onune 
geçememiştir. En koruyucu ka
n~nlar bile, köylünün dağmk
hgı yüzünden etkisiz kalmıştır. 
Tufeyli v 

1 
yaşamaga alışmış olan-

:~· ~i~_bir daJavera çevirerek 
oyluyu pençeleri içinde tut

makta devam etmişlerdir. 

A istihsal ~a~tlarının, bu teşki
latsızlık ıçınde düzelmesini 
beklemek bir hayaldi. Üret
men kendi varlığına egemen 
olmadıkça ne istihsalin rasyo
nelleşmesi, ne de ürünlerimizin 
köylünün kalkınmasına imka~ 
verecek elverişli fiatlerJe sahl· 
ması beklenebilirdi. En elve
ritli sayılan fiatler bile, üret
menin istihsali ucuza mal ede
~emesi yüzünden sevindirici 
bır durum yaratamıyordu. Ara-
cılar, ortak,.ılar k .. 1.. .. .. 

~· , oy unun .za-
fından faydalanmasını biJe SÜ· 
rü sürü insanlar ona goH z t . . aç ar· 
mamak ıçm ellerinden geleni 
Y~p~yorlard1. Her rekolte mev
aı~ınde yükselen feryatlar teş
kılatsızlıktan doğan bu baskı
nın reaksiyonundan başka b" -
şey değildir. ır 

~ara~ kredi ve satış koope
ratıflen, işte bu faciayı dur
durmak için kuruluyor. 

Çiftçi olmıyanlar veya komis
yoncular bu kooperatiflerde yer 
a • . oıyacaklarına göre, tarım 
hayatımızda bellibaşlı dertler
den biri olan ortakçılık usulü 
de kendi kendine sönmüş ola
caktır. Gerçe bu sonuç derhal 
elde edilecek değildir. Fakat 

· tarırıı kredi ve satış koopera· 
tifleri bütün köylere yayılarak 

- birlik bağlan sıklaştıkça toprak 
· ancak onu işleyenlerin eline 
- geçecektir. Bu, · başhbaşma bir 

devrim başlangıcıdır. Köylüyü 
kend_i emeğinin sahibi kılacak, 
ona ınsanca yaşamak, genliğe 
kavuşmak kolaylıklarını v-ere-

. cektir. 

Fikrimizce tanın işlerinde 
beklediğimiz büyük sonuçlara 

varmanın yolu kooperatifleştir
rne davasına en geniş ölçüde 
gelı~me imkanım vermekten 
ibarettir. 

Ziraatımızı gerçek anlamıyla 
rasyoneJleştirmenin biricik yoJu 
budur. Bağları ve bahçeleri işli
yen ellerin yüksek kalitede ve 
en ucuza mal edilmiş bir ürün 
elde edebilmesi kredi 2orluk
larının ortadan kalkmasına ba
~ı ve bahçeyi işlemek içi~ ih
tıyaç gösterilen gereçleri 

- Sonu 2 i11d sayfada -
filevk.-.-.. :&ll••~-

Berlin, 4 ( Ö. R ) - Adis 
Ababadan bildiriliyor: Şimal 
cephesinde Italyan kuvvetle
rinin Tempien ve Geralta böl
gesinde Habeş tazyiki karşı
sında çekilmeğe mecbur ol
dukları teeyyüd etmiştir. Böyle
ce ltalyanların T empieni zab
tetmek teşebbüsleri de suya 
düşmüştür. Makallede yalnız 
askeri bölgeleri vardır. Bunlar 
da 1200 kişiden faz'a değildir. 

bu bombalardan bir çoğunun 
kumlara gömü1erek iştial etme
diği de görülmüştür. 

HıCIN ALAYLARI 
Berlin, 4 (Ö.R} - Harardan 

bi]diriliyor : Vehip paşanm 

gösterdiği lüzum üze.riııe Ara
bistandan lngiliz Somalisi va
sıtasiyle getirtilen iki bin de· 
veden bir hicin alayı teşkil 
edilmiştir. En seçme efrat bu 

lirası göndermişlerdir. 

LİJİ Y ASUNUN 
METRÜKATI 

Liji Yasunun vefatı üzerine 
beş yıl önce mühürliyerek ka
pathğı oda açılmışbr. Burada 
büyük bir kasa derununda 
saklı bulunan 70 kilo altınla 
yüz binlerce lira değerinde 
mücevherat meydana çıkarıl

mıştır. Eski imparator bir mek
tupla bunları tehlikede olan 
miJletine teberrü ettiğini bil
dirmekte idi. 

GENEL KARARGAHTA 
Necaşi yüzden fazla otomo

bilden teşekkül etmiş bulunan 
bir kervanla Dessieye gelmiş
tir. imparatorun karargah itti
haz ettiği yer uçaklara karşı 
büyük hava toplariyle muhafaza 
altına alanmış bulunuyor. Ne
caşinin Dessiede en çok 10 
ilkkinuna kadar kali\cağı zan
nediliyor. Bu seyabatın amacı 

llatrarda bulanan Mısır Kızılay şimal cephesinde mütekabil 
kurumu reisi Davut paşa Necaşi cepltede Habeş tecavilıüne aid son ka-
.Faaliyette bulunamıva11 İtalyan tanlılan R S y tacı bombalarla hücumları çok olmamışbr. Yalnız kasabanın rarların ahnmasıdır. as e-

erlilerden Ras Seyuma deha- kötü bir durumda olduğu an- biricik kilisesi ve bütün ev- alaya alınmışlardır. yum ordularının taarruza 
Jet edenler çoğahyor. Son )aşılan General Grazyani kuv- ]eri yerle yeksan edilmiştir. HARAR MOSLOMANLARI geçebilecek kuvvette ol-
gönlerde yer]i bir zabitin ku- vetlerinin yeni çekildikleri hat Cicikaya karşı yapılnn ha- Harar Müslümanları Dessiye duklarına kanidir. Eski Paris 
mandasında bir bölük asker üzerinde tutunabilmelerine va- va taarruzunda da maddiğ Genel Kurağına gelen Habeı e]çisi Havariate'in Cenub ceb-
iki topla birlikte Ras Seyuma kıt kazandirmak içindir, Doga- zarar büyüktür. Nüfusca zayiat imparatorunun nezdine özel besinde yapbğı incelemelerden 
teslim olmuşlardır. habura uçaklarm taarruzu sa· yoktur. bir heyet g6ndererek ulusal sonra imparatora verdiği rapor 

CENUB CEPHESiNDE atlarca şürmüş o1masına rağ- Dagahabura 1500, Cicikaya savaşta şiddetle devam edil- Habeşlerin asırlardanberi alış· 
Cenup cephesinde Da.s{ahabur men kasabadan ahali ve asker· 3000 den fazla bomba atılmış- mesi lehindeki azimlerini bil- mış bulundukları çevirme tak-

dan sonra Cicikaya karşı ltal- ler önceden çekilmiş bulunduk- tır. Atılan bombaların çoğu dirmişler ve harb masraflarına tiklerinin son zaferi de temin 
yan uçaklarının yangın çıkar- ları cihetle nüfusca hiç zayiat yangın çıkartıcı idi. Maamafih karıılık olarak 700 biıi lngiliz - Sonu alluw sahifede -

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

Veni elos seçimden Son
ra Yunanistana dönecek 
Y'!nan kabinası ilk toplantısında iş 
Bakanlığı tesisi projesini reddetti 

Yunau başbakam Demirds 
Atina 3 (Ö.R)- Kral Veni

zelist liberal partisi başkanı B. 
Sofili"i saat 16 da kabul ede
cektir. 

Demerois kabinesi ilk toplan
tısında yeniden bir iç bakanlığı 
kurulması için eski Kondilis 
kabinesi tarafından hazırlanan 
projeyi tatbik etmemeğe karar 
vermiştir. 

Kralm bağış ve kayrı bu
yuruğuna uygun o!arak hapis
ten çıkan liberallerin bir di· 
yevi yayılmıştır. Liberaller 
kralın hareketini biç söze al· 
maksızm sadece bapislikleri 
zamamnda kendilerini görete 
gelmiş olan dostlarına teşek
kür etmektedirler. 

Krala karşı bir saygısızlık 
gibi görünen bu diyevin yayıl-
mak için yapılmadığı sonradan 
öğrenilmiştir. 

Atina, 3 (Ö.R) - Eski Dış 
bakaknı B. Rufos Pariste bulu 
nan B. Venizelostan yeni bir 
mektup almıştır. Giritli devlet 
adamı bu mektubunda Kralın 
bagış hareketini beğenç)e an
makta ve bu hareketle Y orgi 
il nin tahtını sağlamlaştırdığı
nı ve tacı etrafmda ulusal bir
liği berkittiğini yazmaktadır. 

B. Venizelos artık faal siya
sa ile uğrasmıyacağını ve an
cak seçimden sonra özgel ola-
rak yerleşmek üzere Yunanis
tana doneceğini bildirmektedir. 

Atina, 3 (Ö.R) - Kral Li
beral partisi başkanı B. Sofu
lisi bugün aaat 16 da kabul 
edecektir. 

"' 

/ ... rap . ...... ... 
Devletleri arasında 
(ttifaklar yapılıyor 
ı· -~~ ~ 

t 

Hecaz Kralı lbnissmul 
Londra, 3 (Ö.R) - Bağdad

dan " El Abram ,. gazetesine 
gelen ve " Times ,, in Kahire 
aytarı tarafından bildirilen bir 
telgrafa göre frakta Ceubiğ 

Arabistan arasında bir ittifak 
andlaşması imza edilmiştir. 

Ayni aytarm, Mekkeden S?elen 
bir telgrafa dayanarak bildir
diğine göre Türkiye ve Irak lbn 
Seudu kendileri, Iran ve Afga· 
nistanla bir "ademi tecavüz,, 

- andlaımaaı imza . etmeğe . davet 
etmİf)ermİf. 

Manisada Atatürkün bü
yük bir heykeli yapılacak 
llhaylık tarafından veriJen kararlar 

Manisa 2 (Özel)- Manisanın 
en büyük noksam. şimdiye ka
dar; milletin · göz bebeği Ata
türk için bir heykel yapbra
mamış olmasıdır. 

Bu işde de şimdiye kadar 
gelmiş steçmiş belediyeler Ia
yıkı veçhile meşgul oİmamış
lardır. 

Belediye heyetinin aon t~p
lanbsmda da bu çok önemli 
işe temas edildiğini gören vali 

Murad Germen: heykel~ •ila
yet tarafından yapılmasım ka
rarlaşbrmış ve şimdiden lazım· 
gelen teşebbüslere giritmiştir. 

Heykel tabii cesamette çok 
muhteşem bir kaide üzerine 
konacak ve . Cumhuriyet mey
danında yapılacaktır. Memle
ketin yüzünü ağartecak oJan 
bu çok yerinde kararlarından 
do]ayı sayın vaJimize şükran· 
larımızı sunarız. 

SALiHLi - TURGUTLU 
YOLU 

Demirci Gördesten va batta 
daha ileri~rden gelen otomobil 
ye kamyon Y.~lculanmn Salihli 
T tlu olımdaki 

Mamsa ilbaı•ı Murad Oermfll 

tan zahmet çektiklerini haber 
• olan vilayet, bozuk kısımların 

derhal tamir ettirilmesi için 
nafia mtidürlüğüne kat'i emir 
~erm· tir: Touöz 
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KADIN iSTERSE 
1 '"Yazaxı; Fl.ebl.a ::Elilgi.n. 

~-----------------------------' Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Sayı:37 
• ••••••••••• 

Erol onu kolları arasına aldı, yüzü 
Yüzüne yapışt!, işte · böyle! .. 

- Ah doktor, anla~ılmaz bir 
kızsın vesselam. Nabzın dara
banını sayıyor, kalb intizamını 
kaybetmiyormuşl Anladım ki 
bu kalb sözünü kafanla söyler, 
fakat buna rağmen bir tecrü
beye girişmekten çekinmedim 
demek ne demektir? Asıl çö
zülmiyen düğüm, yarışı şu veya 
bununla yapmak değil, hu tec
rübenin içindedir. Anlıyor ve 
korkuyorum Suna.. Son kararı
nın menfi olmasından korku
yorum! .• 

Genç kadın o kadar dalmış 
düşünüyordu ki kapıdan giren 
adamı göremedi. O , yavaş ya
vaş arkasından yaklaştı. Başı 
üstünden uzandı. Saçları iki 
avuçları arasında tutarak du
daklarını yüzüne yanaştırdı: 
Uzun bir kahkaha Şenilin ku
laklarında çınladı .. 

- Erol! Nereden çıktın 
böyle?. 

- Sana yardıma geldim! 
Da~a çok işin var mı? Öyle 
~~rı.n ?üşünüyordun ki geldi
gımı bıle duymadın.. Yine ne 
yazacaktın bakayım? Mevzu 
zorlu~una mı düştün.. Sana gü
zel bır mevzu vereyim karıcı
ğım, fakat bugün olmaz .. 

- Bilirim senin mevzuların 
yine karı koca davası, uzun bir 
dedikodu macerası ... 

- Yok, yok bu bir roman 
düşündürücü bir vak'a ... Bere
ket sonunu eyi bağladım. Yoksa 
bu vak•anm acın perdesi genç 
bir kadının felaketi olurdu 

Öyle ise kendin kale~e 
al. Zaten bugün gazeteyi bas
mıya verdin, başka yazıya yer 
yok.. Ben sana bir havadis ve
reyim, Suna geliyor!.. 

- Geliyor mu? Nerede iıniş? 
Ve nereden haber aldın? işte 
~~ktubu.. En son yazacağını 
bılıyordum amma bizi rok ü d-,. z u. 

- Yalnız bizi miya, doktoru 
a~ıyanlar çok.. Hele Demiri 
hıç sorma ... Bizim büronun ge
d~klisi oldu. Ay olur yüzünü 
goremediğim mühendis cenap
l?rı şimdi her gün büroma ge
lıyor. Bilmem nasıl oluyor da 
~oktordan lakırdı açıldı mı ve 

aman hala siz de bir haber 
almadınız nıı,. diye sorub du
ruyor' bana Demirin bu ilgisi 
pek tabii gibi gelmiyor .. Ne 
ıse,. ne vakıt gelirmiş söyle de 
barı mühendise telt:fon edeyim. 

- Gün tayin etmiyor yalnız 
geliyorum diyor, lzmirde tet
kiklerde bulunmuş, Ege mm
takasmı dolaşmış Sunanın ya
zışına göre bir iz üstünde me
todikman yürümek, duygularını 
görüşlerini incelemek için kendi 
benliğiyle yalnız kalmali iste
miş, her halde tezimi tamam
ladım diyor .. 

- Biraz karanlık, biraz müb
hem bir mektub! 

- Evet heni de merakta 
bıraktı, onu düşünüyordum ki 
sen geldin. 

Erol şimdi oralarda değildi. 
? k~rısı işi bittiğine sevinmiş
tı. Şımdi eve gidib hazırlan
~ak var, sonra Tokatlayanın 
zıyaf etine geç kalmadan git
mek var ... 

- Haydi kalkalım öyle ise 

cici ... Biliyorsun ki Aytene söz 
verdilr. Yeni nışanhları beklet
miyelim bari.. 

Şenii kalktı: 

- Ben biraz tashihlere ba
kayım, spür muharririyle görü
şecegım, yarım saattır beni 
bekliyor ... Sen de Demire te
lefon edecektin değil mi? işte 
yerime geç, ben gelinceye ka
ciar meydan boş!.. Şu acıklı 

hikayenin :lk bölümünü de 
başla .. 

- Yok yok bugün bir şey 
yaz.amam. 

- Allah aşkına Şenil sen de 
tashih, yazı diye bitmez, tü
kenmez iş çıkarma. Saata ba
karak: 

- En "çok yarım saat izin! 
Sonra karışmam, kadın ga

zetesi muharririni protesto eder 
ben karımı alır giderim! .. 

Tatlı bir bakışla: 
- Gazeteciye protestonu 

dinletebilirsen eyi!. Her halde 
geç kalmamağa çalışırım .• 

Genç kadın arkasını döne-
rek yürüdü: 

Şenii!. 
- Yine ne var? Haydi sen 

telefon et ben seni bekletmem 
diyorum .. 

- Eyi amma anlaşmalıyız .. 
- Ne anlaşması Erol..Yoksa 

anlaşamıyan karı koca davala
rın mı sardı? 

Erol gülerek: 
- Öyle ya, sen şu hikayeyi 

üstüme bıraktın, gördüğüm da
vaları bir de kaleme atmak 
var. Demek ücret peşin olmalı!. 

- O! .• 
Genç kadının hayretinden 

istifade ederek onu kolları ara
~ına aldı, yüzü yüzüne yapıştı, 
ışte böy:e!.. Beni çok bekletir
sen faizi de hesaba katarım 
ha!.. 

Erol karısının ensesine sıcak 
bir nefes üfliyerek soruyor: 

- Hazır oldun mu Şenii: 
Genç kadının parmakları 

Erolun dudaklarım çekerek: 
- Somı Var -

Almanya 
Aaskerlerine ne 
Kadar gündelik 

Verecek 
Bertin, 3 (Ö.R) - Alman 

askerlerinin gündeliği 50 pe-
nik, yani günde 25 kuruş ola
rak tayin edilmiştir. Her yıl 
bir talim devresi geçirmek 
üzere seferber edilen ihtiyat 
kıtaaları da talim müddetince 
ayni gündeliği alacaklardır. 

ROMANYADA 
Sular altında kalan 

Köyler çoktur 
Bükreş, 3 (Ö.R)-Zisa nehri 

taştı. 40 köy su altında kaldı, 
200 kadar ev yıkıldı. 40 insas 

boğuldu ve nehir 3,40 metre 
yükseldi. İç ve yardım bakan
ları tuğyan mmtakasıne gitmış

lerdir. Her taraftan yardım 
vasıtaları gönderilmiştir. 

:ıı az 10000 kişinin bek ediği 

YENi ASii\ Sahife 3 

Son TelgraE Haberleri 

Avam Kamarası toplandı 
Kral hemşiresinin ölümü dolayısile 

Açılnıa · töreninde bulunmadı 
Kral adına söylenen 
Bahsedilmiştir lngiliz 

nutukta iç ve dış siyasadan 
politikas1 asla değişmiyecek 

Londra, 3 (Ô.R) - Avam Uluslar Sosyetesinin kabul daha isbat etmiştir ki petrol 
kamarasının açılışı Vestminjs" edebilecekleri bir barışçıl çöz- ambargosu ve berkitelerin ge
ler sarayında, kral ailesini vu- ge bulmak için yapılan gay- nişletilmesi meselesinde lngiliz 
ran matem do?ayısile törensiz retleri yüksek oloritesile arka- siyasasında değişmiş hiç l.>ir 

Büyük şair 
··-Celal Sahir için 

yapılan ihtifal 
-Ankara; 2 (A.A) - Bugün 

saat 18 de Ankarada ha1ke
vınde birkaç gün evvel ölen 
Zonguldak saylavı Celal Sahir 
Erozan için bir ihtifal yapıldı. 
ihtifale şairin dostları ve bü-
tün Ankara münevverleri gel
diler. Toplantıyı DiJ, Tarih ve 
Edebiyat Başkanı Hıfzı açtı. 
Sonro Burdur saylavı lbrahim 

yapılmıştır. lamaktadır. nokta yoktur. 
K l b d T 

Necmi şairin dil savaşindaki 
ra ın gıya ın a aht Di- B d k d L d Londra, 3 ( A.A ) - Parle-yevi Lord şansölye Hailsham u ayın o uzun a on ra- rolünü anlattı. Enver Behnan 

tarafından okunmuştur. Kralın da top!anacak olan deniz konfe- mentonun ası!masında, bugün hayatını söyledi. Ordu saylavı 
·diyevi B. Baldvin ve sir Sa- ransından behsederken kral kıral namına söylenen nutukta Serveti Füouncu Ahmed Ihsan 
muel Hoare tarafından ve- imparatorluğun müdafaasını şöyle denilmektedir : şairin çocukluğundan bugüne 
rilmiş olan söylevlerin tek- berkimek lüzumu üzerinde ıs- Hükumetin dış siyasası şim- kadarki yazı hayatını anlattı. 

k h k diye kadar olduğu gibi millet-
rarı gibidir. George V in- rar etme le ve ü iimetinin Şair Enis Behiç ise Erozan'ın 

·ıt . UI l bu alanda şimdiye kadar yap- ler cemiyetine kati müzaheret S A gı erenın us ar Sosyete- esasına dayanacaktır. Ancak şiirlerini anlattı. amet ğa· 
Sine ve and'aş d d tıklarım tasvib eylemektedir. w J K~ K d · C 1 1 ' ma an o- hükumetin, ltalya Habeşistan og u, amuran a rı e 8 

ğan bağlılığını bildirmekte ve En son olarak kralın diyevi ve milletler cemiyeti tarafından Sabirin şiirlerini okudular. lh-
ltalyan-Habeş anlaşmazlığına iç işlerden bahsetmiştir. Bu lrnbul edilemiyecek bir barış tifalde aziz ölünün ruhu için 
sözü geçirerek ilgili üç tarafın diyev, dün yapılan üsnomal ka- neticesi nüfuzunu kullanmağa bir dakika ayakta sükut edile-
yani ltalya, Habeşistan ve bine toplantısından sonra bir devam edecektir. rek son verildi. 
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Port 
Dinle evletin 

ayrılması 
Lizbon , 3 (Ö.R) - für müd

dettenberi Portekizde kırallığın 
geri getirilmesinden yana hir 
hareket olduğu söylenmekte 
idi. Başbakan B. Salasar ulusal 
birlik 11 kurulunun bir toplau
tısında bunu yalanlamak fı rsa
tını bulmuş ve demiştir ki : 

Portekizde, ne dinle devletin 
ayrılmasındanberi din meselesi, 
ne de halk devriminin yarathğı 
23 mayıs 1926 temel yasasının 
kurduğu cumhuriyetten sonra 
bir rejim meselesi vardır. 

B. Salasar memlekette bir 
rejim meselesinin uyandırılması 
nı kabul edemiyeceğini söyle
miş ve demiştir ki: Kı allı~ın 
nizam ve mertebe sırası, Cu
muriyetin Halk hakları ve di
ğer haklarım birleştiren cemi
vet rejimi halkın istediği sağ
lam ve iş temin eden rejimdir. 
Bunun nöyle olmasına inan
masaydım söylemez ve hü
kümet başında da durmaz
dım. Bazı kimselerin olan her 
şeye her olmıyan şeyi tercih 
eden monarşistlerin sözlerine 
kapılmaları ayıracak bir haldir. 
Hakikiğ büyük iş memleketin 
büyüklüğü ve ekonomik kal
kınma için bütün uluı;un gay
retlerini birleştirmesi işidir. 

Lord Sesil 
Muhaliflerin başkanlı

ğına seçildi 
Londra 3 ( Ö. R ) - Lort

lar kamarasında muhalif parti 
başkanlığına Lord Sesil se
çilmiştir. 

• 

ızılay kurumu 
meni i · aşe edecek 

Habeş·stana 

Harb paketi 
ürkiye adına yüzbin 
gönderecektir 

Ankara 3 (Ô.R) - Kızılay kurumu bugünlerde lstanbula ge

lecek olan 3000 Romanyalı göçmenin iaşesi için tedbirler almış
tır. Göçmenler iskan mıntakalarına gönderilib yerleştirilinceye 
kadar Kızılay kurumu tarafında iaşe edileceklerdir. 
Habeş hükümctinin Kızılaya vaki müracaatı üzerine kurum 

Üzerlerinde Kızılay bulunan ve Türkiye Cumhuriyetinin damgasını 

taşıyan yüz bin harp paketi sargısını Habeşistana göndermeğe 

karar vermiştir. Paketler Adis - Ababa elçimize gönderilecek 
elçimiz tarafmdan da Kızıl haç kurumuna verilecektir. 

Deniz Yolları 
Köhne vapurları seferden çekiyor 
JST AN BUL 3 ( Özel ) - Deniz yollarında işletme idaresinde 

esaslı bir islahat kararı verilmiştir. Bundan sonra kullanılmış 
vapur alınmıyacağı gibi köhne bir halde bulunan Bandırma ve 

Antalya vapurları sene başından itibaren seferden çıkarılacaktır. 
Köhne Gülnihal vapuru Bandırma seferinden çıkarılmış ve yerine 
başka bir vapur tahsis edilmiştir. Bu vapurlar hurda olarak 
satılacaktır. Yeni vapurlar sipariş edilip geldikten sonra Suriye 
sahillerinde ihracatımızı çoğaltmak için yeni hatlar açılacaktır. 

Hindistanda veKahirede - ··-·-·· . 
Yeni kargaşalık ve müsademeler oldu 

Roma 3 (Ö.R)- Hindistanda karışıklık!ar çıkmış, polis sömür
ge kıtalarından yardım istemeğe mecbur kalmıştır. 

Roma 3 (Ö.R)- Kahirede yeniden kargaşalıklar çıkmış, polis 
talebeler üzerine mitralyözlerle ateş açmıştır. 

•• 
SiYAH GOZLER 

Fransız sinemasının dahi san
atkarı Harr}' Baur ile Simone 

Simon tarafından temsil edil
miş olan BU ŞAHESER 

Bütün lzmir halkını TAYYARE 
SiNEMASINA çekmektedir 

SiY AH GöZLER 
Avrupada ve 1stanbulda oldu
ğu kadar İzmirde de rağbet 

kazandı 
r.77.77 LZZ77777.71YJ 

Büyük bir aşkın çok heyecanlı 
bir aksi olan bu filimde Rus 
Çigan orkestresi Rus Çigan 
k orusu, şahane dekorlar en 
yüksek san'atkiirlar vardır 
SİYAH GÖZLERi görünüz 

Kamutay da 
••••• 

1935 bütçesinde 
onaylanan müna

kale er 
Ankara 2 (A.A) - Bugün 

Refet Canıtez'in başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 
1935 mali yılı umumi muvaze
nesine giren bir kısım daireler 
bütçelerinin muhtelif fasılların
dan 517,987 Jiranm indirilerek 
bund~n 495,262 lirasının diğer 
tertiplere ilavesine ve yirmi iki 
bin küsur liranın da yeniden 
açılmış olan fasıllara fevkalade 
tabsisat olarak konulmasına 

dair kanun layihası müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

Yine bu toplantıda Yüksek 
Mühendis mektebi bütçesinde 

kırk bin küsur liranın münaka
lesi tasvip edilmiştir. 

Kamutayın kabul ettiği diğer 
kanunlar arasında da Ankara 
nümune hastanesi kadrosundaki 
hasta bakıcı sayısının 18 den 
28 e çıkarılmasına, Posta tel
graf ve telefon genel direktör
lüğü bütçesinin muvakkat ta
sarruflar kısmına bir kelime 
eklenmesine, Konya ovası sula
ma idaresi bütçesinin 7- nci 
maddesine bir fıkra eklenme
sine aid kanunlar da bulun
makta idi. 

Kamutay çarşamba günü top
lanacaktır. 

. Tekirdağ, 2 (A.A) - Bun
dan doksan beş yıl önce do
ğan büyük yurd ve ulus edibi 
Namık Kemalin ölümünün kırk 
yedinci yıldönümü münasebe
tiyle bug ün şehrimizde bir 

ihtifal yapılmıştı r, Mektebliler, 
işyarlar, ve y:.ırddaşlar Namık 

Kemalin belediye bahçesindeki 
anıtı önünde ve ozonın adını 
taşıyan caddede top!anmışlnr, 
Tekirdağ sinesinde yetişen bu 
vatanseven ozanın hayatı ve 
izerleri hakkında verilen söy
levleri dinliyerek ozana karşı 
besledikleri derin saygıyı tek
rarlamış'a rdır, 
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~------------------------------~ Kooperatifleşme işi 
Tarım ve kredi kooperatifleri köylü

• müzün hayatında yeni devir açacaktır 
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Biilem sayısı: t3 

Luiz'in müdhiş bir 
Çalıştığına şüphe 

çete elinde 
yoktu ... 

- Sizinle beraber olduğum 
zaman Luiz başkalarınm huzu
rundan hoşlanmam. 

Yine telefonun zili çalu ağa 
başladı. Luizi takib ettim. O 
yatak odasındaki telefonun ahi· 
.zesini eline alarak sordu : 

- Alıo... 267 - 414 Lek
ıiogtonla beraber misin? 

1 
Cevab aldımı bilmiyorum. Sa

dece bana dönerek : 
- Yanlaş bir numara çevir-

mişler dedi. · 
j - Böyle şeyler hergün be-
nim de başıma gelir Lui.z. 

Tekrar salona döndük. Bir 
koltuğa yaslandım. 

- Elmaslar ne halde diye 
sordum. 

Lui.z bu suali beklemiyormuş
casana titredi : 

- Şimdi onları alacaksanız 

değil mi? 
- Elbette alacağım Luiz. 

Şimdi bu hikiyeyi anlat baka
hm se't'gilim. 

- Bir koktel içerseniz daha 
keyifli olarak dinlersiniz Dandy? 

- Peki.. Luiz önce şunu 
söyle : Sen Nevyorkta neyle 
meıgulsun? 

- Sizi ilgilendiriyor mu ? 
- Durben hakkında ne dü-

şünüyorsun ? 
Ben· m pek damdan düşer 

gibi sorduğum bu sual onu 
pşırtmışb. O elindeki kadehi 
devirecek gibi oldu. 

- Dikkat et cicim. Nefis 
içkiyi devireceksin dedim. 

Yüzü kızardı. Kahkalarla gü
lerek kadehi uzattı. 

- DurbeP hakkındaki sua· 
lini.zi anlayamadım. 

- Onun hakkında ne düşü
nüyorsun? 

- Arkadaşlarınızdan hangi· 
siydi bu Dur ben? Biraz safdil 
bakışlı olan mı, yoksa yefil 
gözlüsü mü? 

- Guy Durbende hiç de 
ahmaklık yoktur cicim. 

Nevyorkta mı oturuyor? 
- Sizi ilgilendiriyor mu? 
- Hayır. Bir nezaket suali 

bu. 
- Bana karşı da bu neza· 

ket kaidelerine mi lüzum gö
rüyorsun? 

Dizlerime oturdu: 
- Danni bunları bırak şimdi. 

l lost olalım. Dostca konuşalım. . 
- Arkadaşca mı demek is

tiyorsun? 
- Evet, birbirimize ok at

maktan vazgeçerek anlaşalım. 
- Hoş teklif güzelim. Şika

goda sonuncu mülikabmızın 

vuku bulduğu günde de sen 
bana "Dost kalalım ve ikimiz 
de kendi yolumuzda devam 
edelim . ., demiştin. 

- O günkü sözüme teessüf 
ediyorum. 

Elbisesine, saçlarmın yapılış 

tarzına, çehresinin güzellikleri
ne ayra ayrı bakıyordum. Dik
kat ettim. Parmagında yüzük 
yoktu. 

- Parmaklarında yüzük yok 
Luiz, neden? 

- Bunu sizden beklerim. 
- Ellerinizden her biri için 

birer pulanta mı istiyorsunuz? 
- Elmaslar ve pırlantaıar 

hosuma gider ama ben zümrü
dü terçih ederim. 

- Bu değerli elmasları bu
nun için mi bana iade ediyor
sun? 

Gözlerini gözlerime dikerek 
sordu: 

- Danny bu iğneleyici sual-

lerden ne vakıt vaz geçecek
siniz? Ben bu elmaslardan kur
tulmak istiyorum. llköoce bun
ları buradan almanızı isterim. 
Sonra siz de onlari elinizden 
çikarmahsınız. Ancak o zaman 
birbirimizi sevebiliriz. Hayatı
mıza bu elmasları karıştırmağa 
lüzum olmadan yaşaya bilecek 
kadar genciz. Danny sizin karı 
ıık işlere girmediğinize emi
nim. Ben de henüz karıımak 

üzere olduğum bir işten der
hal yakaJDJ sıyıra bilirim. Eğer 
benimle açık konuşursanız size 
bütün hakikatı olduğu gibi an· 
latabilirim. 

- Ben şaka söylemiyorum 
Luiz. Benimle alay eder gibı 
görüuen sensin. Ben çok çalı
ıan ve ancak bu yolda muvaf· 
fak olmak istiyen bir ada
mım. Elmasları severim. Fakat 
elmas ticareti yapmaktan hoı
lanmam. 

- Danny size emniyetim 
var. Bütün bunları size teslim 
etmekle emniyetimi gösterdim. 
Fakat sizin bana karşı aynı em
niyeti beslediğinizi zannetmiyo
rum. 

Bu muhavereyi kısa kesmek 
istiyordum: 

- Luiz dedim. Seni severim 
Ve içine karıştığın itlerden 
kurtarmak ta isterim. Fakat 
bu elmasları ben alamam. 
Sen bunları sahibine iade 
at . Ve bir daha bu iş
lerle uğraşmıyacağana söz 
ver. Anlıyorum ki, korkunç 
bir çetenin eline düşmüşsün 

Luiz. Fakat bu işden namus· 
kirane kurtulmanın başka yolu 
yoktur. Ben çok para kazan
mak üzereyim. Seoi mes'ud 
edebilirim. 

Pardesümü ve şapkamı al
mak üzere kapıya doğruldum. 
O boynuma sarılarak yol ver
mek istemedi. Kendini müda
faa etmeğe çalışıyordu. Niha
yet onun kollarandan sıyrılarak 
kendimi sokağa attım. Taze 
hava ile kendimi tophyabil
miştim. Birkaç adını atmıştım 

ki, iki adam önüme çıktılar. 

Birini tanıdım: Husmandı. 
Ötekini bilmiyordum. Yolun 
ağzında duran bir otomobile 
beni sürüklediler. Ben önde, 
onlar da arkada oturdular. 
Sonra otelimin adresini vererek: 

- Kurteney oteline diye 
emir verdiler. 

Otele geldiğimizde Husmao 
taksinin paraımı verdi. Yuka· 
raya çıktık. Apartmanıman ka-

pısı önünde Husman arkadaşı 
Şusteri takdim etti. 

Lee içerde radyo dinliyordu. 
Kapıyı çaldık. 

- Kim o diye sordu. 
- Para Serenadı cevabını 

verdim 
Kapı açıldı. 
Fakat ben Para Serenadı 

derken Husman ve Şulterin 

canlan sıkıldığını hissetmit 
gibiydim. 

- So1tu Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bıçail sapladı ve kaçb 

Peştemalcılaada Kürd Niya· 
zinin deposunda bekçi Arif 
oğlu Zekeriya Sefer çavuş 
yeğeni Mehmedle para mese
lesinden kavga etmiş ve Meh
med bıçakla ansızın hücum 
ederek Zekeriyayı sol kalçası 
üzerinden yaralamıt ve kaç
mıştır. 

Kamutayın son ay içinde 
ka~ul ettiği "Tarım satış ve 
kredi kooperatifleri" kanunla
rına aid talimatname ve izah
name Ziraat bankasınca ha
zırlanmıştır. 

Türk köylüsünün istihsal ha
yatında yepyeni bir çalışma 

devri açan bu kanunlar, mev
zu bakımından köyün ekono
mik kalkınmasmı temin edecek 
es;\sfarı taşıyan başlı başma 

bir kuvvettir. Ekonomi baka
nımızın Kamutayda izahlarm
dan da anladığım z gibi 11 bu 
kanun uzun zarr.an düşünül-

dükten ve üzerinde esash 
tedkikler yapıldıktan sonra 
inkılabın bir zarureti ve mesud 
bir hadisesi,, olarak çıkarı(

mışbr. 

Ziraat bankasının öteygün 
toplanan umu01i heyetinde, 
934 yıla içinde, zirai kredi ko
operatif hareketinin bir dur
gunluk geçirdiği ve sayısının 

son bir yılda ancak 8 fazlasile 
661 e çıktığı kaydedilmekte idi 

Çiftçiyi ürününü değer fia
bna satışa kavuşturacak, teş

kilatlandıracak, mahsul cinsleri 
oi ideal tiplere kavuşturacak 
olan yeni teşkilatın esaslara 
şunlardır: 

TARIM SATIŞ KOOPERA
TiFLERi VE BlRLlı<LERI 

Bir satış kooperatifi kurmak 
için en az on çiftçi birleşmeli
dir. Çiftçi olmıyan veya komis
yoncular, kooperatife giremez
ler. Ayni mahsulü.ı sabşı için 
bir yerde birden fazla koope
ratif kurulamıyacakbr. En az 
üç sabt kooperatifleri birleşe· 

rek, bir tanın sabş kooperatif
leri birliği yapabilirler. Koope
ratif ortaklarının vazifeleri, 
mabsule müşteri bulmak, fiat
ların zararla dalgalanmalarının 
önüne geçmek, yabancı ülke
lerdeki müstabsillere karşı da
ha ziyade kuvvetlenmek, nor• 
mal fiatları muhafaza etmek, 
mahsulü ıslah etmektir. 

Sabş kooperatifleri ve bir
likleri mukavelenameleri tarım 
Bankasınca hazırlanır ve Eko
nomi Bakanbgmca tasdik edi· 
lir. Ortaklar arasmda yapılan 
mukavelelerde ortakların va
zifeleai, aalihiyetleri, ortaklık 

şartları, yedek akçe, idare 
kontrol kurullarının kuruluş 
tarzları, kooperatif ve birlikle
rin umumi toplantılan, vazife
leri, salihiyetleri, birlik ve ko
operatiflerin karşılıklı münese
betleri, kooperatif ve birlikle
rin fesh ve tasfiyesi hakkmda 
hükümler bulunacaktır. 

Kooperatiflerin kapitallerinin 
ne olacağı, ortakların ne şe· 
kilde iştirak edeceklerini bil
diren hükümler vardır. Ortak
lar on seneden evvel ortaklık
tan aynlama.zlar. Müstesna va
ziyetler için ayrı hükümler ko
nulmuştur. 

Ortaklar, aldıkları bütiln 
mahsulü birliğe teslim etmek 
mecburiyetindedirler. Malıauli 
birliğe verme istemiyenler hak
kında talimatnamenin 11 inci 
maddesibde tasrih edilen hü
kümler içinde muamele yapılır. 
Sabf kooperatiflerindeki mal, 
bilanço, zabıtname, rapor ve 
bfttün evrak ile defterler üze• 
rine suç işleyen bütün kooperatif 
üyeleri hpkı devlet memurlan 
gibi ceza göreceklerdir. 

Birlik ve kooperatiflerin bü· 
tün defter ve kayıdlan, eko
nomi bakanhğımn ve Ziraat 
Bankasımn kontrolu albndadır. 
Kooperatifler ve birlikler ba
kanlığın izni ile mal alabilirler. 

Bu mallar ipotek edilmiyeceği 
gibi haciz de konulamıyacak· 
br. Bu teşekküllerde görülecek 
iş ve tutulacak hesab usulleri 
ve bütün defterler Ekonomi 
Bakanlığınca tayin ve tesbit 
edifocektir. Bu kooperatif ve 
birlikler yılhk işlerinden dolayı 
zararları karşılamak için, bir 
yedek akçe hesabı ayıracak
lardır. Bu yedek akçe hesabı, 
birliğin bir yıl içinde sattığı 
mahsüllerin safi tutarından 
kesilecek binde dört nisbetin
deki paralardan toplanacaktır. 

Bu kooperatif ve birlikler 
ilk önce ortak kooperatifle · 
rin teslim etslim ettikleri mah
sulü değerlendirib satmıya 
mecburdurlar. Bu tarım sa· 
tış teşekküJlerinin işleri dörder 
kişilik birer idare heyeti ta
rafından görülecektir. Herhan• 
gi bır üçüncü şahısla diğer 

kooperatif ve birlikler arasında 
çıkacak ihtilaf o kooperatif 
veya birliğin idare merkezinin 
bulunduğu mahkemede halledi
lecektir. 

TARIM KREDi KOOPE
TIFLERI 

Bu kooperatifJerin ana mu· 
kaveleleri de Ekonomi Bakan· 
lığı ve Tarım Bankası tarafın
dan tayin ve tasdik edilir. Kredi 
kooperatiflerinin kurulması için, 
en az otuz olarak bulunmasa 
lazımdır. Kredi kooperatifinin 
sermayesini ortakJalann hisse
leri teşkil etmektedir. 

Ortaklar en az sekiz yıl 
ortak olmaya mecburdurlar. 
Bundan sonra ayrılmak istiyen 
ortaklar hakkmda kanunun 
ilgili maddelerine göre mua
mele yapılacaktır. 
Tarım satış kooperatifi, böl

gesinde bulunaı .. redi koope
ratiflerinin ortakları satış koo
peratifinin kurulmasmda esas 
olan satacağı bütün ürünlerini, 
bu satış kooperatifine teslim 
mecburiyetindedirler. Bu ürün
ler dışında kalan ürünlerini 
borçlu ortaklar, ortak olduk
lan kredi kooperatifinin yazılı 

iznini almadan satamazlar. 
Kredi kooperatiflerinin idare 

şekli, kontrol, muamele ve 
hesablarınan şekli satış koope· 
ratiflerinin aynidir. Tarım kredi 
kooperatiflerinin umumiğ heyet
lerile idare kurullarının ve mura
kiblerinin vazife ve salahiyetleri, 
kazancan dağıtılması tarzı ve 
kontrolu, birleşme ve tasfiye 
gibi işleri hakkındaki hüküm-
ler ana mukavelede gös· 
terilir. Umumiğ hey'etin 
kararları Ziraat Bankasınca tas
dik edilmedikçe tatbik oluna-
maı:. 

-tiyar heyetlerince, şehir ve ka
sabalarda şefler tarafından im· 
zalamr. 
Tarım kredi kooperahflerinin 

çalıştığı ekonomik bölgelerde 
Ekonomi Bakanlığı lüzum gö
rürse bu kooperatifler ara
sında bölge banka11 itini de 
görebilecek tarım kredi koo
peratifleri bölge birlikleri ku
rabilecektir. 

• • • 
Kooperatifler mahsul cinsle· 

rinin ıslahı ve bunların ideal 
tiplere göre tanzimi köylerin 
ağaçlandmlması, ekim işlerinin 
rasyonelleştirilmesi, ve teknik
leşmeıi, ekimi ilgilendiren ku
rumfarla çiftçi arasındaki işbir
liğinin temini, hava durumu 
hakkında köylüye sık sık haber 
verme gibi köylü hayatmda 
hususi bir ehemmiyeti olan iı
leri de başaracaktır. 

Ziraat baokasıınıo, zirai alan 
da ihtiyaca vetmiyen kredi 
kaynaklarını arkalamak ve ku
vetlendirmek yolunda çok umut 
lar bağlandığı bugünkü kredi 
köoperatifleri son yıllar içinde 
bir durgunluk devresi geirmiı
ti. Yeni kurumlar için yaıama 
ve ilerleme şartlarının araştırıl· 
masıoda fazla titiz davranılma
sından doğan ba durğunluk ye 
rine mevcudların ortak ve ser
maye durumlaranıo kuvvetlendi
rilmesine,idarelerin daha düzgün 
işlemesine ehemmiyet veren Zi
raat Bankası 934 yılı içinde 
zıraı kredi kooperatiflerine 
teahhüd edilen kapitalin 300000 
ve ödenen kapital mikdarının 
400000 lira artmıı bulunması 
gibi müjdeli bir netice almııtır. 

Koc;peratiflerin banka ka
naliyle buldukları krediye, ser• 
ma yeleri ve ortak mevduatında 
toplanan kendi kaynaklarını da 
ekliyerek ortaklar1Da 934 vılı 

içinde -bir önceki senenin 
devri de dahil- on yedi buçuk 
milyon liraya ulatan bir kredi 
dağıtlDlf olmaları bu kurum
lardan kendi alanlarında bek
lenen faydanın gerçekleımekte 
olduğunu göster mektedir. 

Çıkarhlan kanun beş sene· 
lik bir deneme deresi geçir
miş olan kooperatiflerin idare 
ve mürakabe işlerinde bugünkü 
hükümlerin karfllayamadığı ih· 
tiyaçları başarmak ve eksik
leri gidermek üzere uzun za· 
man üzerinde çalışılarak çıkar
talmıştar. Büyük bir özenle ha
zırlanan kanan mevcud kurum
lara yeni hükümlere göre 
baştan kurar gibi kuvvetlendi
recek ve yepyeni bir hamle 
heyecanı içinde köylünün 
kalkınmasını temin edecek bü

Her tarım kredi kooperatifi tün vasıfları taşıyan bir kadro-
alınması imkansız olan alacak- dan köylüye geniş ve kolay bir 
lannıo kapablması için bir ye- kredi bulan öte yandan da 
dek akçe ayırmağa mecbur ol- çiftçinin ürününü değer fiatla 
duğu işaret edilmektedir. Ta- satacak ve onu teşkilatlandı· 
nm kredi kooperatiflerinin esaı racak olan yeni te,ekküllerden 
mukavelenameleri köylerde ih- çok şeyler bekJiyebiliriz. 

···au1g;ri;ı;·~a;···~·;~ı;···b1;··· 

Komiteci: Simov 
• 1 •• 

Sofya, 3 (Özel) - Bulgaris
tanın birçok yerlerinde kor
kunç cinayetler yapan ve son 
glinlerde de iki ceza hikimi 
ile bir müstantiği Adliye ıara
yında öldürerek kaç.an komite
cilerden Şimov Uzunofun sak
landığı kule haber alınmı,br. 
Kule poliı ve jandarma müf-
rezeleriyle sarıldıktan ıonra 
Şimovun teslim olması isten• 
JDİftİr. Bu talep reddedilince 
haydutlarla bliktımet kuvvet· 

• 1 • 

leri arasında sekiz saat 
stiren bir müsademe olmuttur. 
Ev sahibi ile eşkiyalardan iki 
kiti ölmiiş ve Şimov yaralan
mıştır. Şimov itidalini bozmı· 
yarak gece karanlığından isti
fade etmiş ve kaçmıştır. 

Şimov şimdiye kadar yüzler· 
ce insan kanı akıtmış, dört 
köy yakmıı ve 1925 ıeneıinde 
kıral Boriıe suikastta bulun
muştu. Bu azılı caninin kaç
mqı halkı çok korkutmuttur. 

Hergün 
Bir fıkra 

Nargilenin 
Dedikleri 

Yazan: Eczarı Krmal Aktas .....•.................•....... \, 
Margileyi hep biliriz. Şöyle 

alıcı bir göz, inceleyen bir kafa 
ile kahvehanelerin ·bu ateşli, 
sulu, tepesinde tüten dumanile 
arasıra kaynayan gurultusuyla 
uzuç marpuçlu zevkine dikkat 
ediniz. Size derhal alelacaip 
bir şey olduğunu göstermekte 
geç kalmıyacaktır. Sigara, 
pipo ve çubuk sırasında bulun
ması lizımgelen nargilenİD 
keyfini çıkarmak için bir yer
de yerleımiş, saatlarca nar· 
gile ile içen arasında akte
dilmit bir muahedeyi yqa
mış olmak gerektir. iş ile· 
minde sigara elde pipo ağızda 
çalışmak mümkün iken bu mat
rur nargile mutlaka marpuca 
el uzatanı aynı marpuç ile sua· 
11kı oraya bağlamaktadır. Nar· 
gile içene dikkat ediniz, bir 
azamet kesbetmiştir, en miite
vaz.i bir adam boynunu btıke· 
rek marpucunu çekse bu te
vazu yine bir azamet çerçevesi 
içine girmiştir. Arabistanda 
bulunduğum vakıt bir nargile-
den beı alb marpuç çıktağaaı 
görmüştüm. (Hud ne'es) diye 
marpucu çekerek yanındakine 
uzatmakta idi. Bır nargileden 
müteaddid marpuçların çıkma-
smın bir hususiyeti vardı.Hepsi 
birden nefes çekemiyor, birisi 
marpucunun ağzını eliyle bka
madıkça öbürüsü çekemiyordu. 
iki telefon mubaberatında sant
ralın yol vermesi gibi her kes 
nefes yolu veriyordu. Tenbelli
ğin müşahhas bir timsali olan 
nargileyi harbı umumi içinde 
bir gün nerede görsem 
beğenirsiniz. Viyanada lüks 
ve büyük bir kahvede .. 
Hemşehri görmüş gibi uzaktan 
selamladım; bizirn mağrur nar
gile kahvehane salonunun yük
sek bir yerinde bir süs, bir 
antika gibi duruyorud. Viyanalı 
kahve g:rsonunu çağırdım, bu 
nedir dedim, bizim hemşehriyi 
işaret ettim; garson baktı, ismi
ni bulamamış gibi bir Ia.hze 
düşündükten sonra vesser pi
fayfa dedi, Almanca sulu çu· 
buk manasına geliyordu, keli
menin etimolojisi karşısında 
güldüm, sulu çubuk! Güzal bir 
isim dedim, garsona bunu içen 
olmazmı dedim, hayır çünkü 
insanı saatlerca oturduğu yere 
mıhlar dedi. Istanbulda bir za
manlar bugünkü kadar maruf 
değildi. lzmirin nargilesi şöh 
ret bulmuştu. Nargile tiryaki
liği 11garanınki gibi olmuyor, 
heryere girer, heryere sokulur 
şey olmaması yüzünden pek 
sigara gibi fazla tiryakisi 
yoktur. 
Aşıka Bağdat yakın olur ka

ziyesine göre tiryakisinin de 
hiç arkasını bırakmaz, masa, 
kanape, büro, büfe, şezlong ne 
bulursa yanına kurulur, tüter, 
kaynar, guruldar, zevkini çıka· 
ranlara sorulursa zevki büyük
tür. Dostlarımdan birisi narkile 
ile güzel ve rahat yalan söyle· 
niyor der, çünki lafın, hikaye-
nin arkasını getiremedikçe ate• 
şi düzeltmek, uzun nefesi çek· 
mek ile vakıt kazanmak imkinı 
varmış, nargile kendi etrafmda 
bu kadar tecessüs ve merak 
ile lif söyleten bir şey olmuş
tur. Ben ömrümde bir nefes 
çektim, bütün dünyayı yerinden 
oynamıı dönüyor gördüm, T ann 
bir ikinci nefesi kısmet etme
sin ..• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esrarka,ıer;yekalandı 
Yangın yerinde bir bodrum 

içinde nargile ile esrar içtikleri 
göıiilen esrarkeşlerden Y ımus, 
Mehmet, Hakkı, Mustafa, Meh· 
met, Üsküdarlı Recep, Halil 
lbrabim, Arap lbrahim, Naciye 
ve Nazmiye tutulmuılardır. 
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ltalyada ........ 1Kanlı çarpışmalar devamda 
Fedakarlık müsa- • •• 
bakası yapılmakta ltalyan menbaları da Habeşlerın bu-r yük taarruz hazırlıklarını bildiriyor 
'ı~. 

~!~. 

Adigrad 3 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: Habeş çete
Jerini temizlemekle uğra.şan 

l yerli bir tabur Alemale yakı

llalJ ada 11iimavişler 

Roma, 3 ( Ö.R) - Sabah 
sa ı~ 10 da B. Mussolinin baş-
ka ılığı altında yapılan bakan
lar kurulu Italyamn berkitelere 
l<:ırşı ekonomik mukavemetini 
mtırabilacek }>ir çok tedbirler 
almıştir. 

Italyanm her tarafında hü
kümctc altın verilmesi devam 
ediyor.. Yalnız Milano şehri 
ltalyan bankasına şimdiye ka-
dar 500 ton altın vermiştir. 
Kral da külliyetli miktarda al
bn vermiştir. 

Harb ölülerinin anneleri ve 
dul zevceleri tarafından yapı
lan taplantı net cesinde bütün 
·~~l~anla~ı1:' alyanslarını (nişan 
yuzu~le.rını) vermelerine karar 
vermıştır. Bu hareket her şe
hirde aynı zamanda büyük 
törenle yapılacakttr. -·-Japon yada 210 anarşist 

Tevkif olundu 
Tokyo 3 (Ô.R) - Ameleyi 

tahrik eden ve zabıta kuvvet
lerine karşı gelen 210 anarşist 
tevkif edilmiştir. 

ninde bir dağın tepesinden 
açılan mitralyöz ateşine tutul
muştur. Tabur saatlerce süren 
bir muharebeden sonra dağm 
tepesini ele geçirmiştir. Asgari
lerden alh Habeşlilerden 15 
ölü vardır. 

Adigrad; 3 ( A.A ) İstafani 
Ajansından: 

Halihazırda Şimal cephesinde 
ileri hatlarda bulunan Habeş 

kuvvetlerinin mevcudu 70 bin 
kişiden ibaretbr. 

Tempiyeo bölgesinde Italyan ita/yan topçuları faaliyette 

hatlarının arkasında bulunan tahliye ettikleri resmen bildi- dan neşredilen 61 numaralı 
Habeş çetelerinin yakında te- rilmektedir. ltalyan tebliğidir : Mareşal Ba-
mizleneceği ve ltalyan geri Adis-A' a· a 3 (Ö.R) - Ha- doglio telgraflıyor : 
kollarının da bu suretle taciz vas ajansmın aytar1 bildiriyor: Bir kolumuz 200 Habeş mu-
edilmekten kurtulacağı ümid Resmiğ olarak bildirildiğine haribi tarafından Abaranm ce-
edilmektedir. göre bir Habeş kolu Tem binde nubunda yapılan bir hücumu 

Roma, 3 (A.A) - Habeşle- bir İtalyan kolu üzerine baskın reddetmiş, düşman ölüler bıra-
sin Makallenin 100 kilometre y-ererek bozguna uğratmı~tır. karak kaçmıştır. Bizim tarafı-
cenubunda Asyaniski mıntaka- Italyanlar 50 ölü vermişlerdir. mızdan bir sübay ve beş as-
smda tahaşsüd etmekte olduk- Habeş hükumeti Italyanlarm gari yaralanmıştır. Eritre kolu 
ları haberi teeyüd etmektedir. Gorabai ve GerJogobiyi bırak- Malfa bölgesine ·varmı_ştır. 

. Londra 3 (Ö.R) - Royter h\<larım resmiğ olarak teyid Adis - Ababa, 3 ( Ö.R) -
a1ansının Adis-Ababa aytan- etmektedir Gorahai ve Gelogobinin ltal-
nın bildirdiğine göre ltalyan- Roma, 3 (Ö.R) - Basın ve yanlar tarafından bırakıldığı 
lann Gorahai ve Garlkgohaiyi propaganda bakanlığı tarafm- bildirilmektedir. 

--=:::::::::::::'.::::=~--~=-=::::=~. • • ~ 

Nazi partisinde tasfiye Fransız parlamentosun-
Haberleri doğru değil da B.Gernut bağırmıştır: 

Alman ihracat emtiasının bedelleri Ya hükiimet bu ·~idi°;i değiştirecek, 
dövizle ödenmesi mecburi kılınacak Y ahud biz hükiimeti değiştireceğiz 

- Paris; 3 ( Ö.R ) - Ligler meselesi üzerindeki müzakerede 
Radikal Sosyalistlerden B. Gernut'un müdahalesi çok kuvvetli 
elmuıtur. Faşist kurumlarının hareketlerinden bahsederek de-

~~ miştir ki: Ya hükumet bu yapılanları bilmiyor, o halde bilme-
~ diği için suçludur. Yahud biliyor, o halde göz yumduğundan 
f! dolayı suçludr. Cumuriyet müesseselerini korumak hükumetin 

başlıca vazifesidir. Onları askerce idare edilen kurumlar karşı
sında müdafaasız buakamaz. Ya hükumet bu gidişi değiştire
cektir, yahud biı hükümeti değişti:-eceğiz. 

Nazı pat/isi şe/leıi 

Berlin, 3 (Ö.R) - Nasyonal rarname neşrederek Almanya 
Sosyalizm partisinde bir tasfiye ihracat eşyasmın bedellerinin 
yapılacağı hakkındaki haberler Alman bankonotu ile ödenme-
katiyen doğru dep-iJdir. Nas- sini yasak edecek ve mutlaka 
yona! sosyalist partisine men- ihracat için döviz tediyesini 
sub bazı şahıslara karşı yapı- mecburi kılacaktu. Bunun se-
lan tecavüzler parti aleyhdar- bebi Almanya ile yapılan ban-
larman uydurmalarından ibaret kanot kaçakçılığı netic~si ola-
olup iftira mahsulüdür. rak markın dış piyasalarda 

Bertin, 3 (Ö.R) - Ekonomi ucuza satılmasmm önüne geç-
bakanlığı yakında yeni bir ka- mektir. . ····-Deniz konferansı 

Londra 3 ( Ö.R ) - Deniz 
konferansının açılması yaklaş
mış. ~lduğundan lngiliz hükii
metının teklifi üzerine uluslar 
~syetesi _Londraya iki gözcü 
gondermegc karar vermiştir. 
Bunlar Yuhanh B,Anidis ile 
albay adamdır. Her ikisi de 
deniz silahaızlanmau işinde 
uzmandırlar. 

Amerikada 
On ayda muhtelif şekil
lerde ölenlerin sayısı 

Nevyork, 3 (ÖR) - Ame
rikada milliğ hayat sigortasınm 
neşrettiği on aylık istatistikte 
muhtelif kazalardan 280 bin 
intihardan 180 bin katilden 
49 bin kİ$İ. ölmüttür. 

Gensoruların mün~l·aşası öğleden sonra da devam etmiştir. 

Anlaşma umudları suya 
Düşmüş sayılabilir 

M. Mussolininin uzlaşma temayülü 
göstermediğini Fransız sefiri 

Hükumetine bildirdi. 
Paris 3 (A.A) - Gazetelerin verdiği malumata göre, F ran

sanın Roma elçisi kont Döpmbrön Mussolininin her hangi bir 
proje üzerinde zerre kadar uzlaşma temayülü göstermediğini 
hükimetine bildirmiştir. 

Paris, 3 ( Ö.R ) - lngiliz siyasasmın petrol ambargosunda 
ısran hasebiyle Sir Hoare tarafından Pariste B. Lavalla yapıla
cak görüşme ilgi ile beklenmekte ve Fransız çevrenlerinde 8. 
Laval'ın lngiliz arkadatına hem ltalya, hem de Hebeşistan tara
fından kabul edilebilecek tekliflerde bulunabileceği umulmaktadır. 

lsviçrede fırtınalar 
Bir çok şehirler su altında 

Berfin 3 (A.A) - Bütün lsviçrede fırtınalar, karlar devam 
etmektedir. Birçok ırmaklar taşllllf ve birçok ıehirler su albnda 
kalmıştır. 

Loid Corc T anca'ya gitti 
Tanca, 3 ( Ö.R ) - Londradan eelen eski Başbakan B. 

Lolyd Ceorge bugün saat 15 te buraya ı•l.mit ve hıgiliz 
başkonsolosluğu işyarları tarafından karşılanmııbr. 

Muhtelif 
hususta 

ileri 

Fransız gazetelerinin bu 
yaptıkları tahminler ve 
sürülen mütalealar 

Paris, 3 (Ö.R) - " Progres 
de Lyon " gazetesi berkitele
rin çok etkili olduğunu yaza
rak diyor ki : " Italyaya şim
diye kadar birçok sıra berki
teler tatbik edildi. Bunların 

daha şiddetlilerinin de tatbiki 
düşünülerek göz önünde tutu
luyor. Italyan mallarına dış pi
yasaların kapatılması memle
kette bir ekonomik sarsınh 

yapmış ve ltalyan parası kıy

metini kaybetmiştir. Petrol 
be rkitesi ise hep isinden daha 
şiddetli olacakt1r. Duçe n~ ka
dar tedbir almış olursa olsun 
buna mukavemet edemiyecek
tir. Petrol biriktirmiş olsa bile 
iki aydan fazla süremez. Yarın 
bu petrol depoları da tükene
cek ve Habeşistanda tekrar 
yağmur mevsimi başlıyacaktır. 
Şu halde o zamana kadar ya 
iki taraftan birisi ezici bir ga
libiyet kazanacak, yahnd ba
rışçıl bir anlaşmaya yanaşacak
lardır. 

"Lyon Republicain,, diyor ki: 
"Mussolini istediği kadar ber
kitelerin bir bakımdan eyi ola
cağını söyliye dursun barış ih
timallerini gerilememekte İtal
yanın yüksek menfaatı vardır. 

Bu gazete Fransız hududun
da ve Trablusta İtalyanların 
süel hareketlerine dair verilen 
haberlerin mübalagalı olduğunu 
kaydettikten sonra diyor ki: 

.. Liberte" ğazetesi de uzlaı
ma yoluyla işin hallini bekle
menin bir hayal olduğunu ya
zıyor. " Pariste İngiliz eksperi 
B. Petersonla Fransız eksperi 
arasındaki görüşme ~rden bir 
şey beklenemez. Bunların ara
smda konuşulan şeyler geçen 
Ağustosta Paristc üçler konfe
ransının verdiği kararlara biraz 
retuş yapılmaktan ileri gime
mektedir. 

"Etite Gironde" gazetesi 8. 
Lavalın söylevindeki bir eümle 
ıizerinde Juruyor: Almanya ile 
eyi komşuluk ve karşıhkh tak
dir duygularının gelişimini dile
yoruz. 

Gazete diyor ki: Bu ehem
miyetsiz görülür, fakat çok şey 
dir. 17 seoedenberi hiç bir hü
kümet bu sözü söylemeğe ce
saret etmemiş, mademki Al
manya ile harbedemeyiz, onun 
la hakikiğ bir barış lialinde 
yaşamağa yanaşmamışbr. 

Alman yada bu söz çok tefsir 
edilmiş, ''Boersen eltung., bun
dan ötürü şunları yaşmıştır: 

" Bu söz F ransanın nihayet 
kendi kuvvetine kani olduğunu 
gösterir. Kendine emniyet iç 
muvazene işaretidir. Rahatlık 
unsurudur. ,. 

"Debats,, gazetesi de Fran
sayı ya Almanya, ya Rusyayı 
tercihe mecbur gibi gösteren
lere aşarak diyor ki: "Faransa 
kamoyu böyle bir tdakkiden 
sakmmalıdır. Fransa için yapı· 
lacak böyle bir tercih yoktur. 
Fransa ne gamalı haç, ne de 
çekiçle orak tarafından sürük
lenebilir. Onlara karşı tam ha
reket özgürlüğünü korumağa 
mecburdur. Zira biri veya diğeri 
tarafından sürüklenecek olsa 
netice kendisi için bir felaket 
o1acakhr. 

"T ek11ik bakımdan petrolun 
Habeşistanda her yerden ziya
de önemi vardır. Dağlık ara
zide İtalyan kamyonları düz 
araziden ~ok daha fazla ben
zin yakmaktadırlar. Uçaklar da 
3000 metre ve daha yukarıdan 
uçmağa mecbur kalarak fazla 
benzin sarfediyorlar. Görülü
yor ki petrol Afrika harbının 
anahtarıdır.,, __ :.:._ ________ •••• ~ .. M-4•1M4•• ............ ________ __ 

ln~iliz Kralının kız 
Kardeşi dün öldü 

İ11gi/tz kralı ~e çomklan bir gezide 
Londra. 3 ( Ö.R) - Kral nin son Pazar günü kral om 

George Vin kız kardeşi pren- ziyarete git~~ti •. 
ses Victoria bu sabah kışlık Prenses Vıctorıa Kral Edou-
konağında 67 yaşında ölmüştür. ard Vll ile kraliçe Alexandranı• 
Prenses kraldan üc yaş kü- kızı idi ve babası öldüğü zaman 
çüktü. Sıhhb son zamanlarda anne - krahçe Aleksandranın 
kaygılar verdiğinden Sonteşri- muhabbetli bir bakıcısı oldu. ........... 

Çin büyuk elçileri 
Londra ve Pariste teşebbüsler yapa

rak Japonyadan şikayet ettiler 
Londra; 3 ( Ö.R ) - Çin büyük elçisi dış illeri bakanı Sir 

Samuel Hoareyi ziyaret ederek Japonların kuzey Çindeki tim.
diki hareketlerile dokuz devlet andaşması hükümlerini bozduk
larına dikkatini çekmiştir. 

Paris, 3 (Ö.R) - Çin işgüderi japonyanın Çinde dokuz de•· 
Jet andlaşmaamı boı:duğunu ileri sürerek B. Lavalın dikkatini 
çekmiftir. 

Pekin 3 ( Ö. R) - Nankin hükumetinin sü bakanı general 
Oning - Çen Rekine gelmiştir. Sanzi ilbayı Genera! T e~ -. Şu : 
Voyla görüşmüştür. General Kuzey Çin de Nankin bukumeü 
adına durumu halle memurdur. Japonlarla müzakereye giriıecektr. 



PARDAYANLAR 

-47- YAZAN: Mlfel Zevako 

Lüiz, Pardiyan'a hiçbir söz söyleme
diği halde şimdi yardıma çağırıyordu 

Sözlerini söyledi. Fakat bu 
aör.leri söyler söylemez titredi. 
Öldürmek istediği bu kadını 
seviyordu. Sevdiğini ömrünün 
Mnuna kadar da sevecekti. 

Nihayet sübaylardan birini 
-çağırdı. Ona buyuruklar verdi. 
Verdiği ktarar, iştihaile yemek 
yemesıne ve elbisesile yatağa 

yatarak bir iki saat uyumasana 
7ardım etti. 

Gece yansına doğru Sen 
Denis sokağına gitti. Dün gece 
durduğu yerde beklemekle 
İ•çeledi. 

Sabahleyin iki araba ile bir 
takım silahlı adamlar geldiler. 
Askerler Danvil ailesinin ala
metlerini çıkarmağı akıl etmiş
lerdi. Hanri göze çarpmamak 
için arabalardan birine girdi. 
Ve sübaya işe başlamak için 
buyuruğunu verdi. 

Zabit altı erle eve girdi. 
ihtiyar kadın olan evin sahibi 
titriyerek kapıyı açtı. Sübay: 

- Madam! Siz evinizde iki 
Protistan karısı saklıyorsunuz. 

Bu iki kadın kralın düımanla
riyle münasebatta bulundukla
nndan suçladurlar. 

Dediğini itidince korkusun
dan iıtavroz çıkardı: 

- Aman bu mümkün mü? 
Fakat nasıl diişmanlar! 

Sözlerini kekeledi: 
- Belki siz de bunlarla be

rabeniniz! 
- Ben hal 
- Gürültüsüz ve pahrdısızca 

bunları tevkif etmekliğime yar
clım etmezseniz ... 

- Naaıl isterseniz öyle ya
pm. Ben krala kal'fl srelemem ... 

Kelimeleri örümcek kafalı 
kocakannıa ağzında bin clirt 
diti arasından yuvarlamyordu. 
Sibay ile er'ler merdivenden 
llkblar, Jan d& Piy~n'in kapt· 
•m vurdular. Jan kapıyı açınca 
albayla burun buruna geldiler. 
llet.ınetini koruyaı ak kekele
mekaizin sordu: 

- Ne istiyorsunuz? bayi 
Diyince sübayın yüzü kızar

dı. Çünkü bu ödev hoıuna git· 
memifti. Böyle bir iıde kulla
mldığı için ne kadar kalpsiz 
bir adam olduğunu anladı. 
Çünkü sebepsiz zavallı srenç 
kadını tevkif ediyordu. Fakat 
Maretalın korkunç siması göz
leri önünden geçti. Kesik bir 
1e9Je: 

- Madam 1 Aldığım buyu
rak yüksektir. Bu baymuğa 
itaata mecbur olduğum için be
ni mazur görünüz. itaat edi
yorum, mesulü ben değilim 1 

Jan, kızınm bulundup oda-
J• ndi,eli bir göz flrlatb : 

- Bu nasıl buyuruğ 1 
Dedi. 
- Sizi tevkif ediyorum Ma

dam f Protestan oldujunuzdan 
ve son beyaooameler ahkAmı
aa itaatsizlikten suçlusunuz. 
. Bu sarada Lüizin oda bpm 
apldı. Genç kız bir bakıfta 
laer pyi anladı. O valot, Iİyab 
elbİ8eli kadın: 

- Möıy6 siz yanıhyorsunuz .. 
S6zünü liyledi. 
- Masum oldujunuzu ispat 

aizin için kolaydır madam. Şim
di bir gürültüye meydan ver
mekaizin arkamdan gelmenizi 
rica ederim. 

Bitnn metaneti kınlan Jan: 
Ya kızım! Beni kızımdan da 

ayınyorlarl 

Diye bağırdı. Luiz de bir 
çığlık kopardı. Çdclarmak de
reeuiae gelmifti. Ne yapbjı· 
- farkmda olmakllZID pea-

. , .. ,. .... Ona tiddetle 

açtı. Şövalya Pardayanı gördü. 
işte sen de Nis sokağındaki 

siyah elbiseli kadının evinde 
de böyle bir hadise geçiyordu. 
Luiz Pardayana biç bir söz söy
lemediği halde timdi yardımına 
çağırıyordu. 

- Geliniz! Geliniz! 
Sübay, işin çapan oğlu çık

masandan korkuyor işi sarpa 
sardırmamak istiyordu. 

Askerlerle beraber odaya 
girdi: 

- Madam sizi yeminle te
min ederim ki kızınızda bera· 
her bulunacağından ayrılmaya
caksınız. Har ikinizi de bir yere 
götüreceğim. Artık gürültüsüz· 
ce bana uyunuz yoksa şiddetli 
davranmak mecburiyetinde ka
lacağım. 

dedi. jan sübayıo dediğini 

yaph. askerler odaya girmiş
lerdi. Tehlikeyi ve mukaveme
tin faydasızlığını anladı: 

- Pekala mösyö! Hazırlan

mamız için beş dakika kadar 
müsaade eder misiniz? 

Sorgusunda bulundu. Bu su
retle ışi becerdiğinden sevinen 
aübay: 

- Memnuniyetle madam! 
Cevabım verdi. Jan ev sa

hibi olan kocakarıya içeri gir
mesi için işaret ederken sübay 
da askerlerle beraber oradan 
çıkb. 

Kocakan gözlerini sübaya 
çevirdi. Bakıtlar le izin aldık
tan sonra girdi. O zaman Jan 
pencereye koşarak kızını ora
dan çekti ve kollan arasında 
sıkh. Jan, gözlerini kızuun 
gözlerine dikti ve yavaı bir 
sesle: 

- kimi çağırıyorsun yavrum. 
Diye sordu. 
- Dünyada yalnız biıe yar

dım edebilecek bir adamı, an
neci;im. 

- Eğer b6yle ise ona ina • 
nabiliriz. Bu delikanlının yiik
aek kalpliliğine inan caiz mi? 
Olduğunu sordum. Acaba is· 
mi ne? 

Luiz, gözlerini kaldırdı ve 
temiz bir yürekle : 

- Fakat ismini bilmiyorum. 
Dedi. Sonra annesi kızının için 

için bir sevgi ile bağlı buluna
bilmesi ihtimalini düşündü. Kal
bini b11çok acı hisler kapladı 
ve gözleri karardı. Kendi gedÇ· 
liğini babrladı : 

- Pekili 1 Vaktimiz dardır. 
Diyerek epice zamandanberi 

sakladığı mühürlü bir zarfla 
kiğıdı sandığından cıkardı. Ça
bucak fU satırlan karaladı : 

.. M6syö" 
•F elik ete doğru ıiirlklenen 

iki icadın sizin erkekliğinize 
batvoruyor. Doğruluğunuza gü
veni var. Henüz genç olmansza 
rağmen merhametiniz vardır. 
Eğer kızımla benim düşlindü
ğüm gibi kalbi temiz bir erkek 
iseniz tU mektubu sahibine tes 
lim edeceiinizden eminim. 

•Bize kartı yaptığımz ıu b•z
metten dolayı teıekk&r ve du· 
alarımızın kabulünll valvanrız" 

Siyah elbiseli kadın 
Bu tezkereyi yazdıktan sonra 

hepsini bir zarfa koyup ev 
sahibini çağ1rdı: 

- Madam Makelon bize ıon 
bir hizmet yapmak ister mi· 
siniz? 

Dedi: 
- Ederim kızım. Sizin gibi 

akıllı ve 6zli s6zü doğru iyi 
bir kadına proteatan diye naııl 
iftin ediyorlar. Bir tilrli an
Jayam7onam. 

- Sona Hl -

• Kanunuevvel ıeas 

--
Memleket haberleri 

Akhisar Orta okulu 
Büyük ihtiyacı karşıladı 
Bugün 280 mevcudu olan okulun 
Seneye 400 talebesi olacaktır -·-·-·· Akhisar (Özel)- iki yıl ön- Geçirdiğimiz yılda orta mek-

ce kültür bakanlığının on do- tebimiz on üç mezun vermittir. 
kuz kaza merkezinde açtığı Birinci sınıftan geçenler ise 
orta mekteplerden biri de Ak- yüzde altmıı, ikincilerden yüz-
hiaar orta okuludur. Açılııı ta- de doksan bet nisbetini bul-
kip eden günlürde tekrar ka- muıtur. 
panmak tehlikeleri geçiren bu Bu nisbet okul dahilindeki 

Akhisar Orta okul öğretmen ve ok11/larından bir gurup 
mektep, yapılan müracaatlar ders durumunun müsbet verim· 
üzerine, hükümetçe ipka edil- leri hakkında bize pek giizel 
mişti. O zamandanberi Akhi- bir fikir verebilir. Civar kaza-
sar orta okulunun verimleri lara, Kırkağaç, Soma, Gördös, 
ipkasındaki isabeti alana ko- Demirci ve Yayaköy gibi kom-
yabilmittir. fU memleketlere de irfan ıpğı 

Dk sene durum fU idi: saçan bu müessese, yapılan 
90 talebe, iki sınıf.. Binanın tehacümlere bakılırsa, gele-

müştemilih ihtiyaca yetmez cek yıl dörtyüze yakın bir 
halde... Okul levazımah çok talebe topluluğunu bağrma 
noksan, muallim kadrosu hemen çekmiş olacaktır. 

Bu takdirde bina ve ders 
yok gibi birşey.. levazımı, ihtiyacı karıılayamı-

Bu durum ikinci sene ıu bale b 
Y'fCajından ıimdiden unu 6n-

geldi: Talebe mevcudu 180. lemek için azami gayret g6s• 
sınıf üç .. Okul için İcab eden terilmekte ft hltbir talebenin 
vesait tamam, öğretmen kadrosu 

g~ çevrilmemeaiain teminin• 
hemen hemen noksansız .. 

uğraşılmaktadır. 
Üçüncü sene ki, içinde bulunu- Mektebte ders durumi,le 

yoruz, mekteb tekemaralll et- pedagojik hareketlere veıilen 
miş bulunuyor. Bugün Akhisar ehemmiyetin ciddii oluıu ta• 
orta okulu da diğer okullar lebe velileri üzerinde ~ok 
gibi tam te,kilitlı olub ikiyiz ıyı tesirler yapmakta ol-
ıeksek rakamını kucaklıyan doğundan her çocuk babası 
dolgun bir talebe mevcuduna okUI direktörü A. Sayıd bak· 
maliktir. Üç ay önce mekteb- kındaki memnuniyetlerini giz-
ler açılırken tehrimiz orta oku- leyememektedir. Filhakika A. 
lunun da öğretmen kadrosunda Sayıt uzun senelerdenberi baı-
geçen yıl yapılan tebeddüller ka okullarda da direkt&rlük 
dolayısile, noksanlık vardı, ders yapmıt liyakatlı bir idareci ve 
le re başlanıldığı gün üç sınıfa arkadaşları da güzide öğret-
sek iz muallim bakıyordu. Ta- menlerden mürekkeptir. 
)ebe dolgunluğunun doğurduğu Açıbşından beri şayanı tak-
ihtiyaç üzerine bugün öğret- elif adımlar atan Akhisar orta 
men sayısı 11 asil, dört tane okulunun; ileride daha verimli 
de vekil o!mak üzere onbete irfan müesseselerinden biri ola-
çık mı' bu suretle ders duru- cağına asla fÜphemiz kalma-
munun aksakhktan kurtarılması mıt bulunuyor. 
temin olunmuttur. H. GUnay __ _:_ _______ ....... ~----------

Dessiede bir harp 
meclisi toplanacaktır 

-- Baş tarafı 1 inri sayfada -
edeceği inancasını vermektedir. 
Bilhassa yağmurlar yllzünden 
ltalyan ordusunun motarize 
aksamını kullanamıyacak hale 
gelmeti, ltalyan askerleri ara
sında büyük salgınlar batlamıt 
bulunması da süel durumun 
Haheşlerden yana gelişmesini 
sağlamıştır. 

DESSIEDE BiR TOPLANTI 
Şimal orduları kumandan-

lannın iştirakiyle Dessiede ya
pılacak barb toplantısına Ras 
Nasibu ile Vehib paşanın da 
ittirik edecekleri tahmin edi
liyor. 

Paris, 4 (Ô.R) - Adiı-Aba
badan bildiriliyor : Şimal ve 
cenup cephelerinde havalar 
anaazıa benlma11 yldlMlea 
ltalyu alkerleri .....,.... pip 

salgım vardır. Yaralanmış atlar 
kesilerek askere yedirilmek-
tedir. 

Aamarada be, binden fazla 
yaralı ve hasta vardır. Yeni 
baıkumandan general Badog· 
lionun emri üzerine · bu 
haatahanelerdeki yarahlann 
bir kısmı daha içerdeki 
kuabalara nakledilecektir. As
marada ukeriğ sansör çok tid-
detlidir. Yabancı aytarlann tel
graf lan ve mektupları sıkı bir 
aansörden geçmektedir. 

Peıte (P.N)-Aamaraya ltal
yadan 900 kadın gelmiı~ir. 
Bunlar ltalyan işgali altına ge
çen b61gelere dağıblmışlardır. 
ltalyan komutanbğı böylece 
ltalyan ukerl~rinin yerli kadın-
larla mlbıaaebetlerinden çıkacak 
telalikeleriD inine s~'k i.te
meldeclir. 

Komşu illerde durum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Manisada tarımsal 
ıslahat hazırlanıyor 
ilbay Murad Germen neler 

yapılacağını anlatıyor 
Manisa, (Özel) - ilbay Mu

rad Germenin birinci sınıf va
liliğe terfiini, Manisa ilinin de 
birinci derece viliyete tahvili 
ve hükümet namına Uç kitiden 
mürekkep bir idare heyetinin 
ihdas olunması arkaladı. Ve 
bu hadise Manisalıları olduğu 
kadar Manisaya bağlı olan il
çeler halkını da sevindirdi. 

Filhakika, Egenin göbeğin
de, nüfusca kalabalık belde
lerimizden olduğu kadar arazi 
itibarile de en münbit ve fey
yaz tapraklara malik bulunan 
ve bütün bunların üstünde ola
rak münevver bir kütleye sa
~ip olan bir vilayet için bun
dan başka birşey beklene-

.mezdi. 
idare heyetine atanan üye

lerin ikisi vazife başına geldi
ler. Bir kaymakam olan diğer 
üyenin de bugünlerde muvua
latı bekleniyor. 

Manisanın en büyük noksanı 
tehirdliktir. Şehircilik bakı
mımından Manisa çok bakım· 

. sızdar. Diğer cihetlerden Ma
nisayı ve bilhassa mülhakatı 

ileri safta görebilmemiz müm
kündür. 
Na~a ıtlerine verilen önem 

arasında yer alan Gördes köp
rüsile Turgudlu yolu bugün
lerde bitmek üzeredir. Diğer 
yandan merkeade meml~ket 

hastanesinin muayyen müddet
ten 6nce bitirilmesi için çab-
11lmaktadır. 

Bazı zirai ialahat tetebbüs
lerine de -girifilmiıtir. Duygu-

lanmı sağlamlaştırmak ıçın 
( Yeni Asır ) namına kendisini 
ziyaret ettiğim ilbay Murad 
Germen beni tenvir ettiler : 

- Kavunlanmızın islahı için 
teıebbüse giriıtiğim doğrudur; 
gerek merkez, gerekse Akhi
sar ve Karkağaç kavunlarını 
islah edeceğiz, çünkü buralar
da yetiten kavunlar dejenere
dir. Yeni pamuk tohumlarının 

tecrübeleri ise iyi neticeler 
verdi. Bundan sonra vila
yet topraklarına yeni cins 
pamuk tuhumlara ektireceğiz .. 
Arpa işine duyduğunuz gibı 
çok ehemmiyet verildi. Filha
kika Gelenbe nahiyesinin meş· 
hur birahk arpalarını tamim 
ve tezyide çahstığımız gibi yeni 
diğer bir cins arpayı da bu yıl 
vıliyetin bir çok yerlerinde 
tecrübe edecek, Gelenbe arpa
sına muadil arpa yetittirmeye 
gayret eyliyeceğiz. "" 

Manisanın muvaffak ilbayına, 
mülakat fırsatından istifade 
ederek, yeni bir memleket 
itini açmak istiyordum. Bu, 
Akhisarda tesisi düşünülen 
zirai bir tütün satış kooperati
finin kolayca teıkili için alika 
ve yardımlan beklenildiğini 
bildirmek olacakh. F alcat 
içeriye giren daire amirlerinin 
Murad Germenin masasına 

getirdikleri bir yağın evrak 
ilaybı hayli meıgul etmeğe 

baıladığı için birtey açama
dımsa da bu vazife fU sabrla
rın içine sığabildi, ıanıyorum •• 

H. GUnay 

Kuşadası seyliptan 25 
Bin liralık zarar gördü 

••• • 
Kutadas l(Özel)-Perıembe Tapa sular derenin yakınin-

gecesi saat yirmide baıbyan deki uray parkına ve sebze 
sürekli yağmur sabaha kedar bahçesine de kirerek parkın 
bütün fiddetiJe devam etmif- ve ıebze bahçesinin şöseye 
tir. Bu yüzden kentimizde bakan dıvarlannın bir kısmını 
akmıyan ev kalmamış • ve yık1D1fbr. Şosenin deniz yönün-
aokaklarda taılun halinde deki aed ve gümriik muhafaza 
sular evlerin içerlerine kadar örgltlin6n oturduğu binanı• 
girmiıtir. Kentin . kaleiçi ile ve sahil kahvesinin tose kıyı-
Tllrkmen semtJ~rı .. araaanda tilndaki bahçe dıvarları yıkıl-
ak~~ dere süreklı yagmurlann mııbr. Hutane bitişiğindeki 
tesınle kabarar~k. etrafa ya- ıebze bahçesinden ve kııla 
yılauı, sular. k:-leıçı ve T&rk- Mkağından akan sular hastane 
men semtlerını .. dolclurmuıt~r: bahçesini ve sahil kahvesini 

Kuıadaıı - Söke toseaımn . . d 
dere üzerindeki iki k&priitGnlla amde basbrmıt bura • oturan 
bir kısmı ile ıu kemerinin bir OD bet kadar genç bu durum 
kısmı yakılnnt, Çamhbel ve kartısında bağırmağa bqlıyarak 
Tlrkmen · k6prüleri tamamen kaçmaja çahımıt~araa da ka-
yıkılmış ve parçalanm suJar çamamlflardır. Bagırmaları du-
ıOriikliyerek denize kadar gö- yan jandarmalar .. ve ilçebay 
tlirmüttlir. Derenin sağında ve j~nnlibk•:~ı~ına k~anb'ıe~ç· 
solundaki sebze bahçeleri ta- en m 1 a u ra 

1 ~··-
mamen aular altında kalmıtbr. ler~ir. Kent~ diğer semtlennde 
Tirkmen mahallesinin dereye ya~~ tahribah pek azsa ~a 
yakın akıncılar caddesinde kaleıçı, TUırkmen semtlerıle 
suların yaptığı tahribat b&ytik- dereboyunda pek fazladır. 
tür. Burada bulunan demirci, Genel zarar mıktarı yirmi bin 
bakkal ve kunduracı dllkkin- lira tahmin edilmektedir. Sey-
Jarile kahvelerin içerlerine lapzede (107) kitiye ilçemiz 
kadar giren sular buralarda Kızılay kurumu yemek ve kö-
biiyük zararlar yapmıt ve denk mlir dağıtmak surtile yardım 
halinde bulunan kırk balya elini uzatmıttır. Su baaan 
tütün de ıslanmıştır. iki demirci yerlerde urayca temizleme 

itleri batlamııtır. 
ve birde gazozcu d&kkinı ilbay Fazh Güleç, Jandarma 
yıkılmııtır. Ev olarak kullanılan komutanı binbaşı bay Llitfi 
tabakanelerde oturan Kavala buraya gelmifler ve seylip 
göçmenlerinin zararlan da bü- itlerile 6nemle metgul olmuı-
ylktlir. Sular buralarda oturan- lardar. ilbay ilçemiz Kızılay 
lann ey qyalannı ve yiyecek- kurumuna, seylipzedelere har-
leriDi a&rlldlyerek sltlrmlt- cumalı kere ylz lira tebenl-
•· ha11ca ••eMr• ,.ı..tur, de Waamutlarclar. 



bir daha lrf anın ismini ağzına 
almamak, onlann tarafına bile 
bakmamaktı! 

ağlıyordu? Ağlarken do bir
şeyler söylemiş miydi? Ve Fe
ride ne münasebetle, ne vakıt
tenberi odasına gelmişti? 

Sahife 7 

Gizli cemiyet yapanlar 
Berut'ta tevkif edildiler 

Kız zengin, oğlan fakir! 

Ve Feride, hakikaten izzeti 
nefsinin kırıldığmı hissetmiş, 
en iyi intikamı lakaydide bul
muştu ..• .... 

F eridenin bu ikinci sualine 
cevap vermeliydi: 

- Hiç.. Dedi. Hastayım .• 
- Hasta olan ağlar mı?Sen-

Büyük bir Arabistan kurnıak istiyenler 
Suriye, Lübnan, Filistin, Irak 

ve Şarki Erdenden ibaret bü
yük bir Arabistan imparator
luğu kurmak için gizli bir ce
miyet teşkil etmek suçuyla 
Beyrutta bir grup tevkif edil
miştir .Tahkikat devam olunmak
tadır. Tevkif edilenler arasında 
Emir Esat Eyubi Abdullah Edip, 
Abdullah Kıbnslı, Takiyyeddin 
sulh, Zeki Nakkaş, Antuvan 
şehade, Vikt\)r Esat, Selim 
Tabare, Esat Hakim, Ramiz 
Bedran, Yusuf Aytanı gibi her 
mezhep ve eemaate mensup 
bir çok inühim kimseler vardır. 

Corc Haddat, doktor Viktor 
Esad bunlar meyanındadır. Feride, on sekizine gelmişti. 

Anasının, babasının biricik kızı 
idi. Bu sebeple ne istese yapı· 
yorlar, üzerine titriyorlardı. 

O zaman genç kızlar şimdi
ki gibi yalnız. başlanna sokağa 
çıkmazlardı. On üç, on dört 
yaşına girdiler mi, çarşaf gi
yerlerdi ve arhk onlara daha 
ziyade dikkat edilir, anneler 
kızlannı dizinin dibinden ayır
maz olurdu. 

Ferideye de ayni terbiye ve
riliyor, ayni usul tatbik edili
yordu.Fakat genç kız huvarda 
pıeşrepti. Yaradıhşı ateşli idi. 
Sevişmek ihtiyacını duyuyordu. 

Karşılanndaki büyük evde, 
bıyıkları ayva tüyü gibi henüz. 
terlemiş, yirmi, yirmi bir yaş· 
larmda inan bey vardı. Ne 
zamrndanberıdir ikisi, pence
reden penceye görüşüyorlar, 
konaşamıyan dilsizler gibi el
lerinin harekihyle birbirlerini 
ne kadar sevdiklerini anlatı
yorlardı. 

.. irfan beyin Ferideye mektup 
gondermesi güç olmamıştı. Ev
lerinin en üst kahna çıkmış,bir 
taş parçasına sardığı mektubu 
Fe_ridelerin bağçesine atıvermiş 
Fnde de bunu kimse görme .. 
den ahp okumuştu. Cevap ya
zacak!• ama bunu nasıl gön
dere~ılecekti? Irfanlarm evi de 
k~~kı bağçe içinde olsa ... Ken
dısı de aynı suretle bir taş par
çasına postacılık yaptıra bilirdi 

Birden akltna geldi : Mektu: 
bunu Zühtü ile göndermek ... 

Zühtü, kimsesiz bir çocuktu. 
Üç yaşındanberi bu evde Fe
ri~e . ile beraber büyüO:üştü. 
Şımdı on dört, on beş yaşında 
olmalıydı. 

Feride, Zühtüyü hala kücül{ 
bir çocuk farzcdiyor, onu pek 

. sevmemekle beraber hiç olmaz
sa .ü~ey kardeş addediyordu. 1 

Nıçın sevmiyordu Zühtüyü? Bu 
s~ne~erdenberi kalbinde yerleş~ 
mış bır kıskançlığın bakiyesinden 
başka bir şey değildi. Annesi 
b~ba~ı iyi insan olduklarında~ 
Zuhtuyede ihtimam ediyorlardi. 
işte bu, küçükken F .d . · . d erı enın 
ıçın e bir ukde bırakmıştı •• 

d 
~-ok.sa Zühtü, fena bir çocuk 

egildı. Çok zeki ı'dı" B - · una 
ragmen, sanki öksüzlügu-"n" 
f ı·-· u, ye-
ım ıgıni biliyormuş gibi k- -k 

k b'I • uçu -
en J e uslu idi. Şimdi de 

uysal, sessiz, çalışkandı. Smı
fını he b" · ·ı·k B P ırıncı ı le geçiyordu. 

u sene Sultaniden şahadet
name alacaktı. 

Birbirlerini sevmiyen öz kar
deşler bile, nasıl ki çocukluk 
hazlarını ve elemlerini paylaş
madan yapamazlarsa, bunlar 
da - k ' aşagı yu arı aynı yolun 
yolculan idi. Bilhassa, Feride, 
sevinçlerini,kederlerini Zühtüye 
~nlatmaktan hoşlanırdı. Zühtü 
daha müteenni, daha ketumdu ... 

F eridc, şimdiye kadar sak
ladığı bu sırrı da Zühtüye aç
nı - ' a~a Karar verdi. Onun kalbi 
temız b" k _ . ır çocu oldugunu bi-
h~~rdu, herhalde Zühtü, ken-
dısın Irf ... n't d' - . . . b .. sev ıgım annesıne 

abasına gamazlamazdı,bundao 
emindi. Sonra onun zaif da
marlarını da biliyordu. Rıkka
hnı okşar, mektubunu irfana 
y.ollamanın çaresini bulmasını 
rıca eder, bunu da muhakkak 
Yaptırırdı .. 

* * Z .. h.. • 
u lu kendi kendine : 

- - F eridenin irfanla meşgul 
oldngunu biliyordum, diyordu, 
~~kat meseleyi bana söyliyece
gıne asla ihtimal vermezdim ... 

Sonra, yine kendi kendine 
teessüf ediyordu : 

- irfan, uçar.anın biri. .• Ma-. 

hallede mektuplaşmadığı kız 
yok 1 Şimdiden rakıya alışmış. 

Eve gelmediği g~celer var .• 
Meyhane, birahane, umumhane 
onun uğrak yerle-ri .• Annesi, 
babası bile halinden şikayet 

ediyorlar .. 
Yazık olacak bizim Ferideye. 

Eğer irfanı cidden seviyorsa 
istikbali mahvoldu, demektir. 

Ansızın karar verdi: 
- Ben bu maceranın önüne 

geçmeliyim! 
Sonra, Eeridenin lrfan'a 

yazdığı ve postaya ablmak 
üzere kendisine verdiği mek
tubu evirdi, çevirdi: 

- Acaba zarfı yırtıp oku
sam mı? 

Diye düşündü. Birden onu 
didik didik etti, parçalannı, 
sokağa atmak üzere, çantasına 
koydu. 

Ertesi sabah mektebe gider
ken Feride kendisine: 

Mektubu unutma! diyor
du ... 

* • • 
Feride, artık İrfandan vaz 

geçmişti. Zühtü, söz arasında, 
irfanın bir çok kızlarla konuş- · 

tuğunu söylemiş, kendisinin 
posta ile gönderdiği mektuba 
cevap vermediğini de ehem
miyetle kaydetmişti. Eğer Fe
rideyi sahihten sevse, hemen 
cevab vermesi lazımgelmez 
miydi? 

Sonra, artık neden pençere
görünmiyor, işaretle olsun ko
nuşmıyordu? hastada ondan 
d~!'_il~mezdi ..• işte dipdiri gez~ 
dıgını,gezmeğe gittini görüyor
lardı ..• demek ki İrfan F 'd •
1 

, erı e 
1 ~ ~adece eğlenmiş, alay et
mışti. 

Şimdi Fer: deye düşen 

Zühtü, Feridenin babasının 
ağzından irfana yazdığı mek
tubun, eğer Lu sevdadan vaz 
geçmezse kendisıni babasına 

şikayete mecbur olacağı hak
kında sa vurduğu tehdidin te
sirinden memnundu ... 

Ferideyi bir tehlikeden kur
tardığı için kendisini mesut 
sayıyordu. Hayır, bu saymak 
değildi, bu ta içinden gelen 
bir histi ... 

Bu hissini ıyıce yoklayıp 
tarttı. Ne zamandanberi aklın
dan çıkarmak, kalbinden çıkar
mak istediği halde muvaffak 
olamadığı bir hakikat yine dili~ 
nin ucuna kadar geldi ve ilk 
defa dudaklarmm arasından 
çıktı : 

- Onu ben seviyorum, o 
benim olmalıdır ! 

Sonra, sanki bu itirafını baş· 
kasmın işitmesinden korkuyor
muş gibi, odasınm içine bakındı. 

Dıvarda, kendisinin büyümüş 
köJgesi, kablettarihi korkunç 
bir mahluk gibi kımıldanıyordu. 

Bu kölgeyi kaçırmak için 
lambasını bir az daha açh. Sı
kılmıştı, terli yordu, köğsünü 
bağrım çözdü: 

- O zengin, ben fakirim .•. 
O asil, benim anam babam 
Bulgarların kestigi köylü par· 
ları... Hiç Feride beni sever 
beni ister mi 1 ' 

Diye inledi, ağladı, ağladı .••. 
" .. ,, 

- Nen var Zühtü 1 Neden 
ağhyorı1un 1 

Bunu soran Feride idi. Ve 
Zühtü karşısında görünce ev· 
vela şaşırdı, sonra biraz evvelki 
mazi tahayyülatı, kendi ken-
dine itirafları Jı!Özünün önüne 
gelai.. Acaba ne zamandanberi 

de başka birşey var.Bana söyle 
Ben senden birşeyimi sakla
dım mı? insan kardeşine söy
mezsc kime söyler?. 

Kardeşine söylemezse? .. Bu 
cümle, sanki bir plağa doldu-
rulmuştu ve kulağının dibinde 
mütemadiyen çalıııyordu .•• 

Kendisi de gayri ihtiyari 
tekrar etti : 

- Karedşine söylemezse .• 
Öyle ya ••. Kime söyler ... 
Zühtü, kendisini toplamağa 

çalışarak : 
- Peki, dedi, kardeşine 

söyler .. Ben de herşeyi.. Size 
söyliyeceğim!Ben birzengin kızı 
seviyorum! 

- iyi amma. . • Bana hep 
" sen ,, derken şimdi neden 
" siz ., dedin?. 

Zühtü büsbütün şaşırmışh, 

kızan yordu: 
"' - Perişanım Feride! dedi, 
beni teselliye mi geldin, yoksa 
neden böyle dedin de şöyle 
demedin diye isticvab ve 
tekdire mi? •.• 

- Peki... kimmiş o sevdi
ğin kız? 

- Bir zenginin kızı... Hal
bu ki, Feride, benim kim ol
duğumu, ne kadar fakir ol
duğumu sen pekala bili
yorsun... Bu taliime ağlama
yayım da neye ağhyayım ... 

- Zenginlik, fakirlik... Bu 
fark, aşke mani olmaz ki! Bel
ki o kız da sem seviyordur, 
hiç kendisile görüştün mu? O
na, 0 Seni seviyorum ,, dedin 
mi? .•. 

- Dmemedim .• 
- Öyleyse neden ağlıyor· 

sun?Daha reddedilmemişsin ki! 
"Seviyorum seni! ,, De ••• 

- Diyemem .. , 
' - De diyorum sana, beni 

(Suriye Halk partisi) unvanını 
taşıyan bu gizli cemiyet men
suptan üzerinde ve evlerinde 
cemiyetin nizamnameleri, aza 
listesi, müstakbel programı, 
azanın birbirlerini tanımalarına 
mahsus işaretle, kuponlar, dört 
harp tüfeogi, heyeti idare lis
tesi bulunmuştur. Tevkif edi
len 39 şahıstan 31 i bilahara 
serbest bırakılmıs yafmz 8 i hak
kmda mevkufen tahkikatın de
vamma karar verilmiştir. Antu
van Şebade, ziraat mühendisi 

Cemiyetin bir darbei hükiı· 
metyapmak tasavvurunda oldu· 
ğu tahl<ikatın gidişinden anla• 
şılmaktadır. Bir takım rivayet• 
lere göre cemiyet, ecnebi bir 
hükumet hesabına iş görmekte 
imiş. 

LÜBNANDA CUMUR REiSi 
MESELESi 

- Yeni Cumur Reisini, is
terse mebusan meclisi intihab 
etsin, isterse etmesin, bizim 
istediğimiz bu reisin Maroni ol
masıdır. Zira bugünkü kanunu 
esasi cemaat teşkilatı üz.erine 
kurulmuştur. Onun için en 
fazla cemaati olan Maroni
lerin bu, bir hakkıdır Ma
roni _patirikbanesi, kanun esa-

sının bu maddesinin tatbiki 
hususunda ısrarı bir vazife bi
lir. Maamafih Maroni patriki, 
hangi mezhebe bağlı olursa 
olsun her Lübnanlının pederi 
ve hamisidir. Dr. Eyüb Tabetin 
başka mezhepten olması onun 
meziyetlerini itiraftan menede
mez. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dinle . • . . Ben olsam . . . • .- Yok 1 Ben senin ağla-
Ben bir fakıri severim, manı, ısbrab çekmeni istemem .. 
zengin değil diye onunla ev- Birkaç defa söyle de ahş. 
lenmez olurmuyum biç? Haydi bakayım, "seni seviyo· 

rumt,, de ..... 

- Elbette evlenirim. Elve
rir ki iyi kalpli olsun, adam ol
sun ... 

- Sen hem iyi kalplisin, 
hem çalışkansın, hem de gü-
zelsin Zühtü... Evhamı bırakır 
da sevginle aşkını söylersen, 
eminim, reddedilmiyeceksin ... 

Zühtü, ne cevab vereceğini 

bilmiyor, gittikce şaşırıyor, 

renkten renge giriyordu. Feri
de 1srar ediyordu : 

1 ! ..... 
"Seni seviyoruml,,desene! 
S . . ' enı sevıyorum .....• 
Ben de seni seviyorum 

Zühtü! 
Sahi mi ? ••... 

- Elbet te sahi ..•.. 
- Ben de seni seviyordum, 

seni seviyorum Feride!.. .. 
u u .. 

Bir hafta sonra nişanlanmışlar-
dı. İki sene sonra da avlen
diler .. 

Mazi Om 
\ ! ·.:,: \-· ' ..... !. . ~ •. . 

Sümer 
................................................... 

1 

Yerli Mallar Pazarında 
---------------------------------------mml!~----------

Ismar lama · Kostüm 

-Heıeke 
VE 

Feshane 
Fabrikalarının dayanıklı kat'iyen 

ütü tutar k.umaş~~rından 

23t, 34:t, 
31, 35 lirafa kadar 

Yeni ve sanatkar ıiıakastarlarımız 
Tarafından 

111························································································ 
~ a······ı~;;;i~·~~··~:~;;; .. ;f i;;r~·i··~~··kai";ı'i;;;i··o;;;i;;r;-e .. ····P! 
~ ~ Hususi müessseat memurlarına uzun ~ E 
: : taksitlerle mal verilir E : ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıtlar 
• wg WW""<»ıı 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
111 R Kohen 11 
45 H Alberfi 12 SO 

11 so 
12 75 
11 20 Kap Remzi 11 

15 Manis B Koo 10 25 11 
5 Ayvaz O Ce 11 
196 Ye"ün 

451083 Eski aabf 
451279 Umumi 11abş ..... 
Çu. Ahcı 

11 

Fiat 
635 Mub abcı 7 75 13 so 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
15 Buğday 7 12 7 30 

260 ton" 
28 Bakla S 

200 P. çekir 2 60 
5 
260 

45 75 166 balye pamuk 43 50 

Para Piyasası 
3-12-1935 

Ahı 
Mark 50 20 
lsterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 75 
Belga 21 12 

1 

ltalyan lireti 10 10 
lıviçre Fran. 40 60 
Florin 85 05 
Kr. Çekoslo. S 24 
Avıtr .Şilini 23 50 

Havacılık 
Ve spor 

Sahş 
so 70 

621 
8 30 

79 45 
21 37 
10 15 
40 80 
85 50 

5 27 
24 

Türk bava kurumu tarafın
dan neşrolunan havacılık ve 
spor mecmuasınin 156 ıncı sa
y111 çok güzel reıimler ve fay
dah yazılarJa dolu olarak çik

mqbr. Okurlanmıza tavsiye 
ederiz. 

Parla fakültesinden diplomalı 
Dlf lablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalannı her giln sabah 

aaat dokuzdan bathyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr baledlyeslnden : 
1 - Elli lira bedeli muham· 

menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakasının bir sene
lik ican başsekreterlikteki şart
namesi v.eçhile 6-12-935 Cuma 
günü saat onda açık artırma 
ile ihale edilecektir. lttirak 
için dörl liralık muvakkat te
minat makbuzile söylenen gün 
ve saatta komisyona gelinir. 

2 - Kırk lira bedeli mu
hammenli Halimağa çarşısında 

yeni yoldaki iki saydı diikki
nın bir senelik ican başsekre
terlikteki şartnamesi veçbile 
-6-1!~ -Cama •imi Mat -encla 
açık arhrma ile iba!e edile
eektir. lftirak için üç lirabk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve ••atta komia
yorta milracaatlan. 

21, 26. 30, 4 3780 (3490) 

-Göz Hetimi 
MlTATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yamnda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

dersl~rini haznlamalarJoa ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

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

H. 3 (15) 

Doktor 

Fahri Işık 
İsmir Memleket Hastanesi 

Reatken miitehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerl 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Y6rilyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karıw No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

t nşaatmuı ıçin atidekiibtiyaçlarmızı ı•ek uouz t ıyatla rla 
teıntn etmek t8tersemz Halam aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbanettinA müracaat ediniz 

Çl•E•TO 
Çubuk dellİI• ve heı net•! ol9eldl 

Çını ve levazımı sıhhi}•eden llivhalat ve bunların 
te/effüatı envaı banyolaı ve teımosıtonlaı ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boralal 
~ngiliz künkleri ve bunlaıın te/ertuatı vesaire ... 

Fıvatlaı rekabet kabul etmez 
Y••ll Çiınentol••• Batan •••••••• 

En •D••lt ••r•llle ••l•z•n tzd• S•tlllP h 3 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

.. HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çaya içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf· 
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarma karşı büyük bir 
f aide temin etmiş olursunuz. 

H. j. LEE - Londra m üstamerat 
mahsulitı ithalat ve ihracat müessese
sinin; b.mir mlmeesili G. D. Giras 

:Siparişat ve fazla maliimat için hmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya m&racaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel 2413 

Sobalarınız için halis 
·~ö·~·~ü1a;k·k~rb·i~·mideii.köm·ü~ür 
.: •••••••••• ff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı. 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazannda Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

·············~i·~~-~~····~~i~~-~~~;·············· 

Norveçyamn haJis Morina bahk yajıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK • 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevral)I 

Biltlin ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı milessirdir 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

Enlik ve Eytam Bankasından: 
Esas No. yeri No. su 

Depozitosu 
nevi T. L 

Eski Taj 
205 Kiiprü M. tramvay caddesi. 602 792 ev. 3000 

Mevki ve numarası yukarıda yazdı evin peşin para ile ve 
kapalı zarfla sahtı 16-12-935 Pazartesi günii saat onda ihale 
edilmek iizere arthrmıya konulmuıtur. 

1 - Uhdesine iliale olunan zat bedelini hemen vererek ferağ 
muamelesini yaptıracakhr. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan ltir lira mukabilinde alacak· 
ları mufassal ıartnamemizi okuyarak imza etmeleri ve teklif 
mektubunu bu şartname ile ve depozito makbuziyle birlikte 
ıartnamede tarif edildiği ıekilde zarflayıp ihale saatından evvel 
ıubemiz direktörliiğüne vermeleri lazımdır. 

Daha fazla tafsilit almak istiyenlerin ıubemiz emlik seni sine 
müracaatları. 4 8 15 3871 (3546) 

I • ltb ·~t G.. .. v •• U!! zmır ---•Hl _11•ıug11 ...... 
dürliiğünden: 
K, G. Şişe Efyua• cillü · 
4 370 2 Şampanya 

· 'f.ealtit No. 
207 

" 4 400 2 Konyak esansı 
7 620 20 Kolonya ve kısmen kalmış " 

ve uçmuı " 
670 3 Rakı " 
300 2 Esans ~onyak H 

750 Sandık 2 Şişede Şampanya " 
500 1 " " ve Şarap 

Damacana 1 Şarap 
Yukarıda yazıla eşya 16 • 12 - 935 nci Paıartesi günü saat 

14 de açık arhrma suretile barice aab1acağın&lan itine gelenlerin 
ithalat giimr8i6 aabş komiayonuaa rmnracaatları ilAn olunur. 

4 - 14 3861 ( 3547 ) 

• Kenuauevveı uaa• ,_ 

Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BAS LANDI 

Morina bahkyağının özü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir şerbettir 
Hilal ecz3nesi ~u yağı başka hiç bir yere vermemittir 

f' :ı. ına Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyalan 
INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju· 

Yantin •ç boyalan muzır ve zehir& maddelerden tamamen ari 
olap saçlara tabii renklerini bahşeder. . 

Juvantin ıaç boyalannı kumral ve siyah olarak iki tabii reak 
llzerine tertip eclilmiştir. 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 maiazalannda arayınız. 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En ıon siıtem mide, kano ,bağırsak, böbrek Ye doğru

neticesi lizum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban kpraalan gayri tabii 
dopn Ç1K1dtl•nn vllcatlarmdaki iğTillkled 44r•ma ci
hazlan, kemik bamhklan neticesi huaule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiiletmeaine mani olmak 
için korsalar. 

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

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima

nımızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü-

künü tahliye ettikten sonra 
• Burgas, V arna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 
FAUNA vapuru 2 birınci ka

nundan S birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları icin yük 
alacaklar. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan 5 birinci kanuna ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 13 bi
riı ci kanunda beklenmekte 
oh P yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 

limanlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
FREDENBORG vapuru 25 

il-" nci teşrinde beklenmekte 
o'up yükünü tahliyeden sonra 

Rotterdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
Coteburg ve İskandinavya li
manlaı ı için yük alacakbr. 

GOTLAND motörü 29 ikinci 
t~~ri.nde beklenmekte olup yü
kunü tahliyeden sonra Rotter
dam - Hamburg - Copenhave
Dantzig - Gdynia - Goteburg
Oslo ve Iskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

~ERVİCE MARJT1M ROUMAİN 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nunda Köstence, Suliyna, Ga
las limanları için yük alacaktır. 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenova, Marsilya 

•ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
. ~O!<?HASHI vapuru 15 

bırmcı kanunda Singapor,Şang-
bay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Y okohama limanları için yük 
alacaktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navJunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
me7.. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELU Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. ' W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

MACEDONIA vapuru ha
len Jimanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA .. vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor. 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

American Export Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 
EXİLONA vapuru: 26 Bci 

Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kanunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacakbr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

• JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
garıstan ve Romanva )imanla
rına yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri,' 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 

Doktor 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Güzelyahde 1056 l No. yalı 
uygun .fiatle kiralıktır. ıkinci 

N belediye caddesinde 37 nu
m::rada sabuncu Asıma mü

:-\ racaat. 

Emla! ve Eyt{\m bankasından: 
Esas No. y · en No. su Nav'i Depozitosu 

288 T. L. 
Hasan Hoca M. Bakır bedesteni 39 Mağaza 160 

331 Bayraklı Karyesi Biilbül soka ğı 14 ev 80 
702 Ha. niye M. Dellilbaşı 2 evin 320-640 sehmi 600 
702/1 .. 
702/2 " " ,, 4 evin 320-640 11 600 

" .. .. 6 evin 320-640 ,, 600 
925 Köprü M. "Karantina., tramvay 600 292 M. M. arsa 350 

caddesi Köprü iskelesi "ada 4· 5 
çıkmazı 791 Parsel 26-37 

984 Köprü M. "Karantina,, tramvay 600 219,SO M. M. arsa 300~ 
caddesi "ada 791 Parsel 39 

l067 Toraman M. bırinci Asmalı" 14 evin 6 hissede 4 H. 110 
Mescit sokağı 

~071 Selimiye M. Tire kapııı S. 13 E. 15. Y. ev 25 
086 Bornova nahiyesi Salhane - Kum 28-30 5051 M. M. arsa 260 

Kahve mevkii 
1087 R d" M . lOSS eşa ıye · tramvay caddesı 115012 688,SOM.M. arsa 700 

M k"" " " ,. 1150/3 651,49 M.M. ,. 700 
ev 11 ve numaraları yukarıda yazıl emlakin peşin para ile 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Londra-Hull hattı 
BULGARIAN vapuru 1 ilk 

kanunda gelip 2 ilk kanuna 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacakbr. 

GRODNO vapuru 20 ilk 
!kanunda Londra, Hull ve An
verslen tahliye edip ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
ROUMELlAN vapuru 1 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse· 
dan gelip tahliyede buluna· 
caktu. 

FLAMINIAN vapuru 23 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse
dao gelip tahliyede buluna• 
caktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Vürut tarihleri va
purların isimleri ve navlu~ üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Salon, yemek. 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

DOKTOR 

Hulüs Eirel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalannı 
kabul eder. (3436) 

lzmirJiJer lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese k~disini ıevdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 

§:._ bilir. lstanbulda her iki oteld• konaklıyacaklar kendi --- evlerindeki rahatı bulacaklardır. 
Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 

müthiş ucuzdur 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

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

Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür Deposu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı albnc\a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• Her cins sobalarda, salamandralarda 
mangalda kolaylıkla yanan 

hu kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. 

sa~ları 10-12-935 Salı günü saat ONDA ihale edilmek üzere 
açı artırmaya konulmuştur. ı 

istekli olanların hizalarında yazllı pey akçelerini Veznemize 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltlzlar Vah Caddesi No. a 
yatırarak arbrmasına girmeleri lazımdır. 

4-7-10 3872 (3545) 

Sahife• 
- ;= 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
ınobilyelerile siisleyiniz ... 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve ıöhretini mu

bafa7.a eden KUVVET ilacıdır. 

t:f' K ina Lütfi 
KUVVET ve iŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olaulann can kurtaranıdır. 

N •• IÇID tercih edilir, 

Niçin acYilir. 

ÇUnkl : Leueti bottur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanaklan kızarır, sıhhat 
-

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalide bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larıoa tavsiye ederler. 

T enviratanızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarım kullanınız. Bu marka emsallerine nisbet•n 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Jiehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikalan mümessili 
Pqtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. 

iııljf a ecıttüeı:!met 
~ caddesi 

Bu yağ başka yerde satılmaz 
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Londrada ve omada toplantılar 
eler· de b nş elde edile 

12 Birinci anunda petrol ambargosuna karar verilecektir. Bu~ 
Bugünden ütün siyasal çevrenleri düşündürmektedir 

, 

lngiliz kabinası güdülen siyasadan geri dönmiyecektir.. Son toplanhlar da bunu alana koymuştur 
················································~················································································ 

Roma; 3 ( Ô.R ) Bu sabah 
aaat 10 da Vimnale sarayında 
Bakanlar kurulu toplanmış ve 
•:r.un görüşmelerde bulun-
muştur. 

sini istemekte ise de lngiliz 
siyasal çevrenleri petrol am
bargosunun da ancak bu ted
birlerden olduğu kanaatında
dırlar. 

flalra11 yaralı/arım taşıra111w 
Londra 3 (Ô.R) - On se- lngiliz çevenlerine göre pet-

kizler komitesinin Italyaya rol ambargosunun etkisi mu-
karşı berkiteleri genişletmek hakkak sayılabilir. Vaşington-
lizere 12 llkkanunda çağırılan dan gelen yarı resmiğ haber-
tc.plantısının hazırlanması lngi- ler, Amerikan petrol kumpan-
iz siyasal çevenlerinin bütün yalarının da petrol ambargosu 
faaliyetini işgal etmektedir. için Cenevreden verilecek işa-

Törü kabina üyelerinin her reti takıb edeceklerini ve bel-
Çarşamba günü toplanmalarını ki de bundan önce davrana-
emreder. Berkiteler meselesi- caklarını ve her halde petrol 
aiu Ühnomal önemi dolayısiyle ambargosu yüzünden ltalyanın 
bu kaideden bir defa için petrol, benzin, mazot v. s. si-
uaklaşılmıştır. Çünkü hüküme- parişlerinde açılacak boşluğu 
tin Cenevre görüşmelerinde doldurmıyacaklarını göstere-
a-Udeceği yolu takib etmesi ve cektir. 
delegelerine ona göre talimat P~trol ambargosundan ibaret 
vermesi lazımgeliyordu. Bunun olan bu en büyük bergitenin 
için kabina dün öğleden sonra ltalya hükümetini ya doğrudan 
bir toplantı yapmıştır. doğruya barış teklifleri yap-

Herşey yine B. Edenin Ce- mak, yahut ta Pariste lngiliz 
nevrede büyük Britanyayı tem- ve Fransız ekisperleri arasında 1 

aile devam edeceğini tahmin barışçıl bir çözge bulmak için 
ettirmektedir. B. Stanley Bald- yapılan görüşmelerden çıkacak 

1 
vinin üç saat sırtısıraya baş- teklifleri şu veya bu surette 
kanlık ettiği kurulda kabine lı abul etmek suretile barış ko
üyeleri ltalyan - Habe~ anlaş- I . umulmak-

nuşma arını açacagı 
mazlığının son durumundan 
haberlendirilmişler. Bakanlar tadır. 
ltalya ile Habeşistan arasında Londra, 3 ( Ö.R) - "Daily 
barış yoluyla bir uzlaştırma sağ- Ekspres" gazetesine göre ulu-
lamak için ortaya çıkabilecek sal Savga işlerile uğraşan üç 
bütün fırsatları yakalamağa bakanlığın çalışmalarını birleş-
devam etmekle beraber berki- tirmek üzere bunlar arasında 
telerin mümkün o.duğu kadar bir irtibat ofisi kurulması ve 
ııiddetlendirilmesini istiyen dış bunun başına parlamento dı-
itleri bakanı sir Samuel Hoa- şından bir şahsiyetin geçiril-
re'in siyasasasıııı birge olarak mesi düşünülmekte ve bu ödev 
tasvip e mişlerdir. için B. Ramsey Macdoneld'ın 

Bnnun için lngiliz hükümeti adı ileri sürülmektedir. Buna 
petrolun da ltalyaya ihracı ya- karar verilmesi, hala açık du-
ııak edilen maddeler listesine ran B. Macdon:tld'ın kabinede 
ııokulmasını istiyecektir. Bu yer alması meselesini de ken-
maksatla Vaşington hükümetile diliğinden halletmiş olacaktır. 
yapılan diplomatik konuşmala- Paris 3 (Ö.R) _ lngiliz Dış 
rın sonuçlarını öğrendikten işleri bakanı Sir Samuel Hoare 
sonra bakanlar, on sekizler 
komitesi topl nıncaya kadar un lsviçreye giderken ltalyan-

Habeş anlaşmazlığını Fransa 
hakiki bir sulh umudu ortaya 

başbakan ve dışişleri bakanı B. 
çıkmadığı takdirde bu komite-

Pierre Lavalle başlıaşa gözden 
nin petrol ambargosuna karar 

geçirmek üzere Pariste dur
vermesi gerektiği noktasında 

mağa karar vermesi gazetelerin 
birleşmişlerdir. 

Bu karar, süel berkıtelere dikkatini çekmeğe devam edi-
yor. Bu karar, son lngiliz ba

daima muhalif duran lngiliz 
kanlar kurulunun esas itibarile 

hükümetinin durumunda hiçbir 
iri ı.. < k d" tatbikine karar verdiği pet-

d1 eği~i .~ .. ~·" ggsteraeme te ır. 
..,. hlrk· • et ekonomik zorlama rol ambargosu hakkında Ce-
,..... ,.,u um d" ·ı d 1 k ·· ü 1 tedbirlerinin ıiddet ,n ırı me- ııevre e yapı aca gor şme er-

• 

de kendini göstermeden önce 
lngiliz hükümetinin anlaşmazlığı 
barışcıl bir çözgeye ulaştırmak 
için son bir uzlaşma gayreti 
sarfetmek istediğine delil sanı
lıyor. 

"Pelit Parisien,, dün lnğiliz 
kabinesi tarafından verilen ka-

. 

başa incelemeği kabul ebnit 
olması umud vermekten geri 
kalmıyor. 

Ayni görüşmeyi tefsir eden 
"Pelit Journal,. soruyor: "Bu, 
barışa doğru bir adım mıdır?,, 
Bu gazete ltalya tarafından 

kabul edilerek lngiliz ekisperi 

"Journal,, ın fikrince petrol 
ambargosunun gerçelmesi güç 

olacaktır. Çünkü Amerika ltal
yaya petrol göndermeği büs

bütün kesmeği kabul etmiş 
olmayıp sadece bu sevkiyatın 

tir. Bu tartlar altında, petrol 
ambargosu harbı kısaltmağa 

olduğu kadar uzatmağa da ya
rayabilir. 

"Oeuvre,, 
ambargosunu 

gazetesi petrol 
ilk önce Kanada 

Mıısso/uu ailesi ile bırlikle Habe~ tre11/erinde siiel sevkiyat 
rarın vehamet ini kaydederek B. Peterson ve Fransız eksperi berkitelerden önceki haddi delegesi teklif ettiği halde 
bunun Romada derin bir etkisi B. de Saint-Kuentin arasında, geçmemesine dikkat edecektir. şimdi Kanada başbakanının 
olacağını sanıyor. Bununla be- ltalyan - Habeş anlaşmazlığının Halbuki 1934 senesinde ltalya- ltalyaya karşı süel görünüşte 
raber Sir Samuel Hoare'un İtal- barış yoliyle halli için Pariste om satın aldığı on altı buçuk hiçbir bergiteye Kaoadanın 
yan-Habeş anlaşmazlığından çı- hazırlanan projenin ana hatla- milyon toıı petrol ve benzinin iştirak etmiyeceği yollu sözle-
kan meseleler! bay Lavalle baş rını kaydediyor. dortte birini Amerika vermiş- rinin lngiliz çevrenlerinde bir ====================== umkırı yaptıiını ve bunda Ka-

Fransız Parlamentosunda çok gürül- nadanın lngiliz imparatorluğu 
içinde kalmakla beraber git-•• ı •• •• k ı d d d t ke daha erkin bir devlet tu u muna aşa ar evam a ır.. tavrını takınmak istediğinin 

B. Laval hu defa kazanırsa daha serbest hareket edecek duruma 
gelecektir. Ilafta sonunda bütçe müzakerelerine. başlanacaktır 

B. Laı·ol lırrrro11/1 dakikalarda e azetcdlrtle göriişiirkm 
Paris 3 (Ö R) - Gazeteler bugün parlamen

toda ligler (siyasal kurumlar ) hakkında yapılan 
münakaşanın çok önemli olduğunu kaydediyor
lar. Bu münakaşadan kabinadan yana çıkacak 
bir sonucun B.Lavala bundan sonra daha büyük 
bir hareket özgürlüğü vereceği ileri sürülmek
tedir. 

"Pelit Parisien,, gazetesi bütçenin müzakeresi 
ve muvazenesi işinin evgin olduğunu kabul 
etmekle beraber bunda muvaffak olmak için 

en kestirme yolun siyasal ufku karartan son 
bulutları da ortadan kaldırmak olduğunu ve 
herşeyden önce kabinanın duruluğu meselesini 
halletmek gerektiğini yazıyor. 

" Ere Nouvelle ,, gazetesi ise radikal parti
' sinin en - solu B. Lavala düşman, ortası kararsız 

ve en - sağı hükümete bağlı üç parçaya aynl
masına acıklanıyor ve böylelikle kabinaya zarar 
vermeğe çalışanlar ancak partinin birliğini teh
like"ye düşürmüş oluyorlar. 

Paris, 3 (Ö.R) - Geçen Cuma günkü top
lantısında, Sayla.vlar Odası hükümetle mutabık 
kalarak bu sabah üssivasal kurumlar üzerindeki 
istizahların ve siyasal toplantılar hakkındaki 
Chauvin raporunun müzakeresine başlarken 
öğleden sonra da buna müvazi olarak bütçe 
incelemelerine başlamağı kararlaştırmıştı. 

Bu sabah açılan celsede bazı saylavlar üssiya
sal kurumlar üzerindeki gensoruların münakaşa
sına öğleden sonra da devam edilmesini ve böy
lece bu müzakerelerin akşama veya yarın sa
baha kadar bitirile . ek bir güven oyuna baglan-
masını istemişlerdir. 

Hükümet te bu teklife iştirak ederek Oda
nın gündemini değiştir.muini ve siyasal kurul
lar hakkındaki gensoruların ve siyasal toplan
tılar raporunun münakaşasına devam edilmesini 
istemiştir. Hükümetin fikrince bu münakaşayı 
bir güven oyu ile kapatmak da franğın müda
faasına çalışmaktır. B. Lava! bu güven oy'ondan 
sonra frangı ve cumuriyet kurumlarını korumak 
için daha çok kuvveti olacağını söylemiştir. 

Oda bu görüşü kabul ederse, bütçenin mü
nakaşası hafta ortasında başlıyacaktır. 1936 
büdçesi, komisyonun son dağıttığı raporlara 
göre, 40 milyar 303 milyon frank gelire karşı 
40 milyar 260 milyon frank masraf göstermek
te.yeni 43 milyon bir fazla ile kapanmaktadır. 
Fakat raportör B, Barety bazı değişikliklerden 
sonra bu fazlanın 30 milyona ineceğini ıöyle-

miftir. 

belgesi görüldüğünü yazıyor. 

Londra 3 (Ö.R) - gazeteler 
batyazılarında parlamento açı

lışı ile uğraşmakla beraber, bü
yük Britanyanın petrol ambar

,..osuna karar vermeden önce 
<> 

L arışçıl bir çözge için bütün 

imkanları tüketmek isteğini 
ı.; östermektedirler. 

Muhafazakaar gazeteler ba
rişçıl çözgenin aynı zamanda 

ltalya, Habeşistan ve Uluslar 
! osyetesini bunun üzerinde dur
dt.1racaktır diyorlar. 

Vaşington; 3 ( Ö.R) - Dış 
işleri yarbakanı B. Moore Şili 

elçisini kabul ederek kongre
nin toplanmasından önce 

Amerika'nın savaşçı devlet
lere karşı balı:ır ambargosu 

tatbik etmiyeceğini bildirmiştir. 
Dünyanın en büyük bakır ih

racatçılanndan o an Şilinin 

Amerika Birleşik devletlerinde 
transit olarak depo edilen ve 

yeniden ihrac edilecek elan 
pelı: çok bakır stokları old•
ğundan böyle bir ambargo ka
rarından bu stokların da zarar 

göreceiinden korkulmakta idi. 

Londra 3 ( A.A ) - Petrol 

üzerine konulacak ambargo 

hakkında dün lngiliz kabinası 

tarafından verilen karar şarta 

muallak bir mahiyeti haizdir. 

Filhakika lngiliz kabinası lZ 
Birinci Kanundan evvel, ltal

yan-Habeş meselesi muslihane 
bir surette halledilmediği tak• 

dirde, böyle bir ambargo ko
nulmasını tasvib etmittir. 


