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n b · n kişi sopa 1"' o ara ahi reye yüriıy r 
k Kahire, (Ô.R) - Mısırın 
anunu esasiyi tamamile tat-

hik yoluna dönmesine muha
lefet eden Ingiltereye karşı 
lçılan protesto hareketi Kahi-
tenin bütün mahallelerine ve 
lnernleketin her tarafına yayıl
mış ve polislerle halk arasında 
'tahim çarpışmalar olmuştur. 

Bir hastane önünde nüma
Yişçiler kendilerini dağıtmağa 

polis silah kuHanarak bir nüma· 
yişçiyi öldürmüş, bir çoklan yara 
larımıştır. Göstericiler polisler 
üzerine taş!ar ve demir parça
ları fırJatarak mukabele etmiş-
lerdir. Burada üç polis yara
lanmıştır. 

POLiSLERi 30 METRE 
YÜKSEKTEN ATTILAR 

Dış bakanlığına giren göste• 
riciler kendilerini mene çalışan 

• 
merhum tarafınde kuruluıunun 
yıldönümü münasebeti)e bilyllk 
bir toplantı yapmışhr. Partinin 
çağrısına 30000 kişi ce-.ap ver· 
mişlerdir. 

T oplanh büyllk bir mey-
danda kurulan muazzam bir 
çadır altında yapılmıştır. Mey
dan nefis şark balılarile baştan 

ruma uygun olarak çıkarJmıt 
ıureleri teganni ederken bara· 
retli sCSylevler veren hatipler 
gibi onlar da şiddetle alkış· 
lanmışlardır. Nümayişçıler in· 
giltereye ve Mısırdaki lngiliz 
otoritelerine düşmanlık bildi· 
ren bağrışlarda bulunmuşlardır. 

V AFD SAV AŞ AÇIYOR 
Toplantı sonunda ittifakla 

{ngıllz başbakant Baldvüı mesai odasında Süveyşteıı bır manzara 
:.hşan polislere salaırmışlarrur. altı polisi 30 metre yüksekten başa süslenmiş ve döşenmişti. bir kararname kabul edilmiş ve 

ır çok polis yaralanmıştır. bir avlu içine atmışlard1r. YAŞASIN iHTiLAL Nahas Paşa bunu .. Parti ta-
BAŞBAKANLIK SARAYI 60 POLiS YARALANMIŞ DiYE BAGIRDILAR rafından savaşın açılışı ,, diye 

· ÖNÜNDE Bir mektebde kanunuesasi Parti başkanı Nahas paşa tavsif etmiştir. Kararname hal• 
h Nümayişçiler yıgm halinde ve istiklalden yana gösteri kürsüye çıkbğı vakıt halk ta· kın bütün sınıflarım ve bütün 
~ •şbakanhk sarayı önünden bir yapmak için topla~an üniver- rafından heyecanla alkışlanmış memleketi seven vatandaşları 
tçit yaparak 1923 kanunu site ve diğer mektebler tale· Sut/an ı1e Afısadaki /ugılız müstrmleke aslurleıi ve "yaşasın Nabas paşal Yaşa- Mısırın kanunu esasisini ve is• 

h~as!sinin tatbikini istemişler, b~leri o~adar kalabalık idi ki, hafaza etmektedir. Dün akşam 60 ı polistir. sın ihtilal! Yaşasın ihtilalr Ya- tiklilini çeyniyenlerle her tlirlil 
h U~urnet ve lngiltereye karşı hır merdıven yıkılmış ve dokuz çıkarılan bir listeye göre, zayi- VAFDIN TOPLANTISI şaşın istiklal!,, çığlıklan mey· iş birliğinden sakınmağa davet 
agrışrnışlardır. Burada da bir mektebli yaralanmıştır. Kanşık- at plançosu saat 19 da iki ölü Kahire 14 (Ö.R) - Dün ak· danı çınlatmışbr. etmekte ve Vafd partisinin mü· 

_,~ole çarpışmalar olmuştur. Bir Jıklar çok vahim bir hal mu- ve 150 yaralı idi, Yaralılardan şam Vafd partisi Zaglul paşa Din adamları Kur'andan du- - Sonu üç.üncü sahifede -..... 

K;~;ı;yi;··s~;··c·eıs~si;d~··········o;~ı;·········r ;cı·;·si······~ı;;f i;<1;··· .. 
8erç Türker ve Dış bakanım z B. 
T. R. Arasın önemli söylevleri ... 

bış BAKAN BOGAZLAR HAKKıNDA DEDİ Kı "MEMLEKET MÜDA
FAASINA AID BU EKSIGIN T AMAMLANACAGI GÜNÜN 

ÇOK UZAK OLMIY ACAGlNl ÜMİD ETMEK İSl ERiZ,, 
i~mutavın Çarşauba gii11kii celsesinde ekonomik ve /inansal tedbulr.rin •tatbiki Jı11susundaki görüşmeleri Berç 
"'kenn ve Dış Bakanının söylevini dıinkü sap1n11zda ltiiltisaten neştelmiştık. Aıans b11 önemli söylc~·lerbı tam 

frıt>111.ı .. • d·~· ~ b - ~ b d' . .,,, ver t(flltueıı urrun ue unu ııe.şre ıyoruz ,· 

Bav J t v}tll l<.uştu AJOs 

{.'·~nkara, 13 (A.A) - Bugün 
}'~ptjt Silaym başkanlığında 
lll 1 an kamutav toplantısında 
lll~slar sosyetesi heyeti umu
k 'Y~since teşkil edilen irtibat 
ıı:ı:n~tesinin almış olduğu eko
t ı:tıık ve finansal tedbirlerin 
'lbiki hususunda hükumete 

salahiyet veren kanun layihası 
muzakere edilmişt:r. 

· BERÇ TÜRKERIN DIYEVI 
Bu münasebetle söz alar. 

Berç Türker ( Af yon ) demiş
tir ki: 

Bu meseleye dair bendeniz 
de iki söz söylemek isterim. 
Maksadım sizi vereceğiniz ka
rardan geri çevirmek değildir. 
Ben sırf yurdumuzu alakadar 
eden bu meselede şabsiğ mü
lahazatımı huzuru al nizde söy
lemekle vazifemi ifa etmiş ola
cağımı düşünerek kürsüye çık· 
tım. 

Saym arkadı.ışlar; 
Bugün Türkiye Cumuriyeti

nin yüksek siyaseti şudur: 
- Yurdumuzun müdafaasını 

yenilmez, yılmaz, kahraman 
askerlerimize tevdi ettikten 
sonra dünyaoan her ulusu ile 
dost yaşamak ve barış içinde 

Btrç 7üıker 

yurdumuzun ticariğ, iktısadiğ, 

imar kültür vesair işlere kuvvet 
vermektir. 

Bir de yurdumuzu alakadar 
etmiyen kavgalardan uzak dur

- Sonu yedind salıifede -

Adliyece tahkikata devam edildi 
Mürettebat süvariyi suçluyorlar 

VAPURDA BATINCAYA KADAR iSTiM VARDI.KAPTAN KURTULUŞU 
ıDARE ETMEDi. FLIKALAR lNDlRISEYDI KiMSE BUGULMAZDle 
DiYORLAR. SÜV ARI iSE (MÜRETTEBAT BENi TERKETMlŞTI) DiYOR 

lnebolu vapuru faciası tahki· 
katma dün de adliyece devam 
edilmiştir. Tahkikab yapan 
yargenel savvaman bay Orhan 
öğleden evel ve sonra bazı şa
hidlerin ve bilh;\ssa vapur mü
rettebatının evelce alınmış ifa
deleri üzerinde çalışmış ve bu 
şahidlerle mürettebatı tekrar 
isticvap ederek ifadeleri tavaz 
zuh ettirmiştir. Bu isticvap 
sırasında lnebolu vapuc.ınun 

mevkuf bulunan süvarisi bay 
Mehmed Ali kaptan da bulun
muş ve kendisine bazı sualler 
tevcih olunmuştur. 

V npurun batacağı anlaşıl

dıktan sonra sefineyi terk emri 
verip vermediği süvariye sorul
muş süvari kargaşalık sırasın
da böyle bir emir vermiş ol
duğu halde mürettebatın bunu 
duymadıklarım söylemiştir. IV.ü
rettebat ise daimi surette fili-
kaların d~nize indirilmesi ve 
kurtazma hareketi talimleri 
yaptıklan halde bu emrin 

kaptan tarafından verilme- 1 
sını vapur batmak üzere 
iken beklediklerini fakat kap
tanın belkide vapur kurtulur 

hüsnü niyeti ile bu emri ver· 
mediğini söylemişlHdir. 

Kaptan gemiyi terk emri 
verdiğini söylemekte israr 
etmiştir. 

Bundan başka gerek kazan
da, gerek makine kısmında 
vapur batıncaya kadar istim 
mevcud olup olmadığı nokta
sı da tesbit edilmiştir. 

VAPUR BATINCAYA KA-
DAR iSTiM VARMIŞ 

Mürettebat vapur batıncaya 

k<1dar istim mevcud olduğunu 

ve kaptan tarafından emir ve
rilmiş olsaydı vapurun karaya 
oturtulması mümkün bulundu
ğunu söylemişlerdir. Kaptan 
bay Mehmed Ali, istim bulun
madığım söylemiştir. 

MÜRETTEBAT NE VAKiT 
AYRILMIŞ? 

Mürettebat vapurun batma
sına bir ila beş dakika kalın-
caya kadar vapurdan ayrıl-
madıkJarım, yalmz vapur 

- Sonu 2 ind sayfada -



Karşıyaka mekteplerine içme suyu 
Yüzde 7 tenzilatlı tarife i e verilecek 

Dünkü toplanhda İnebolu faciasında ölen 
bedbaht vatandaşların ruhlarına hürmeten 

Bir dakika sükut edildi 
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Şehir meclisi dün bu devre

nin son toplantısını avukat bay 
Mustafa Münirin başkanlığında 
yapmı hr. T oplanbya saat 17 de 
başlanmıştır. 

Celse açılınca eski zabıt 
okunarak kabul edilmiştir. 

Müzakerata başlanmazdan 
evvel başkan Avukat B. Mus
tafa Münir şehir halkını ve bü
tün memleketi derin teessüre 
garkeden lnebolu vapuru facia
sından bahsetmiş ve : 

Belediye sıhhi imdat otomobili
nin beJediye sınırları dışına çıktı
ğı zaman kilometro başına 7,5 
kuru ücret alınması ve şehir 
içinde fakirlerin meccanen ta-
şınması ve hal ve vaktı yerin
de olanlardan da yine 7 buçuk 
kuruş alınması hakkındaki tek
lifi ve tarife encümeninin maz
batası okundu. Bunda encüme-

22 Haziran 1935 tarihinde 
İspanya hükumeti tarafından 
kontenjana tabi tutulmuş olan 
ipek kozası ve iplikleri ithali
nin bu defa kontenjandan istis
na edi1erck serbest bırakıldiğı 

Türkofisın Madrid şubesin
den Madrid'de 18 ilkteşrin 935 
tarihli reamiğ gazetede çıkan 
bir k<trara istinaden bildiril
mektedir. 

VAPURDA BATINCAYA KADAR iSTiM VARDI.KAPTAN KURTULUŞ!} 
ıDARE ETMEDi. FLIKALAR İNDIRISEYDI KlMSE BuGULMAZDI· 
DiYORLAR. SÜV ARI İSE (MÜRETTEBAT BENı TERKETMIŞTİ) DıYOR 

Bu müvaceheler hakkında biraz KAZANIN SEBEBi 

- Bu faciada ölen bedbaht 
vatandaşlara hürmeten bir 
dpkika ihtiram ve süküt yapıl
masım rica ederim, dedi ve 
bir dakika hürmetle duruldu. 

Bundan sonra meclis üyesi 
bay Kemal Talat ve bay dok
tor Rahminin izin istekleri ka
bul edildi. 

Muhtelif encümenlerden ge
len mazbataların okunmasına 
ba landı. Belediye muhasebeci
liğinin Hav gazı şirketinin 
imtiy zı bitmeden elli lira mu
k bilinde belediyeye devri 
h kkınd ki vekiller heyeti ka
rarımn kanundaki sarahatle te
zad te kil ettiği hakkındaki 
bunda imtiy zı biten imtiyazlı 
şirketlerin bilcümle tesisahnın 
parasız olarak hükumete inti
kal edeceği bildiriliyordu. 
H v gazı şirketi mümes~ili ile 
birlikte devir mukavelesinin 
t nzimi için belediye namına 
murahhas olarak Ankaraya 
gitmiş olan zadan b y Muzaf
fer izahat vererek şirketin 
mütebaki iki buçuk yıllık im
tiyaz müddetinin mevcud tesi
satla satın alındıgını ve 
bakanlar kurulu karannda 
kanun aykırılık bulunmadığını . 
belediye kanununun 157 ncı 
maddesinin bu kabil amme hiz.
ml'tlerini gören müesseselerin 
imtiyaz müddetlerinin hitamın
da belediyeye devrine imir 
bulunduğuna göre satan alınan 
inıtiyaz hakkının sonunda bu 
işi gördürmek üzere hükumetin 
bu tesisah belediyeye devr ve 
teslim edeceğini izah etti. 

Meclis bu izahat üzerine im
tiyaz müddetinin hitamında be
lediye hukukunun siyaneti için 
şimdiden iç bakanlıktan te
mennide bulunulmasını kar.tr
la ~ tırdı. 

nin de bunu ma'kul gördüğü 
zikrolunuyordu. 

Eczaci bay Faik bu ücretin 
az olduğunu, Tireli bay İsmail 
Hakkı, sıhhi imdat oto Do bili 
için herne suretle olursa ol
sun pare alınmanın doğru 

oJmıyacağını söylediler. Bele
diye makina ve elektrik mü
hendisi bay Hurşid'in otomo
bilin kilometre başına hakikiğ 

masrafı hakkında meclise iz.a
bat vermesi istendi. Bay Hur
şid bu masrafın kilometre ba
şına 9 kuruş olduğunu söyledi 
ve bu miktar kabul edildi. 

Kara ve deniz nakliye vası
talarından hafta tatili ruhsat 
harcı alınması hakkındaki baş
kanlık teklifi nizam encü me
nine gönderildi. 

Prina fabrikalarından hafta 
tatili ruhsat harcı olarak 
senede on beş Jira hayvan 
banndıran ahırların sahiple
rinden de beşer lira alınması 

tekarrür etti. 
Makarna fabrikalarından iki 

sınıf üzerinden ve birincilerden 
25, ikincilerden 15 lira alın

ma hakkındaki tarife encü
meni mazbatası münakaşa edil
di. Be beygir kuvvetinden 
fazla kuvvette makine kulla
nanlardan 25 ve bundan aşağı 
kuvvette makine kullananlar
dan on beş lira ruhsat harc1 
alınması uygun görüldü. 
Resmiğ dairelerde kullanıla-

cak hava gazı için depozito 
alınmaması kararlaştırıldı. Yan-
gın abasında spor mahalleri 
ve abş yerleri tesisi için parti 
tarafından istenilen arsanın 
verilmesi ve ayar memurluğu 
için gelecek yıl büdçesine tah
sisat konulması kabul odildi. 

Karşıyaka mekteplerine veri 
lecek içme suyunun emsali 
müesseselere olduğu gibi yüz 
de ( 75 ) tenzilatlı tarife ile 
verilmesi hakkında verilen tak
rir okundu. 

Bu maddeler aşağıde gös
terilmiştir. 

(Tarife numarası1279- ipek 
kozası, bunların kırpıntıları ve 
ham ipek) 

( Tarife numarası 1282 
ipek iplikleri çiğ, bükülmemiş 
olta ipliği) 

( .Tarife numarası 1283 -
lpek iplikleri çiğ ve bükülme 
miş) 

( Tarife numarası 1284 -
ipek iplikleri haşlanmış, bü
külmüş veya bükülmem:ş) 

Bursa 
Parti idare heyeti geldi 

Bursa saylavı ve Bursa parti 
idare heyeti başkanı bay dok
tor Sadi birkaç gün kalmak 
üzere şehrimize gelmiş ve dün 
ilbay Fazlı Güleçi ve partiyi 
ziyaret etmiştir. 1 
·······································:··ı nin müstaceliyetinden bahsettı, 
Bay Avukat Mustafa Münir, 1 
Karşıy kada tifo vak'aları var
dır. Mesele cidden mühim ve 
çocukların sağlığı ile alakadar .. 
dır dedi ve takrir encümene 
havale edildi. 

Beş içtimaa gelmemiş ve 
mazeretini dahi bildirmemiş 

olan üyeden Bay Hamdi Ak
yürek hakkında riyaset diva
nınca meclisin mütaleası so
ruldu. 

Hiç kimse bir şey söyl~me
di ve neticede Hamdi Akyü
rek müstafi addo!undu. 

Bundan sonra başkanlıkça 
hazırlanmış olan beled ıye zabı-

tai sıhhiye nizamname projesi
nin müzakeresine geçildi. Pro
je madde madde okunrnağa ve 
münakaşa edilmeğe başlandı. 
Bir müddet sonra vaktm ge
cikmiş olmasına binaen ikmal 
gelecek içtima devresine bıra
kılarak celse tatil edildi. Üyeden bay Hümü mesele-
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Çardaş Fürstin, Bitmemiş Şenfoni ve Kasta 

A 1 T E 
DÜNYA SİNEMACILIGININ 

A_ 

s • 1 
Diva filmlerini yaratan 

AVRUPANIN EN MEŞHUR KOMiKLERİ 

Pol Hörbiger - Pol Keınp - Theolingen 

A TESİ GÜNÜ Matinelerden Başlıyarak 

Sinemasına 
u J.j ıııi 

··rup ane • 
• 
ı 

Şeref azandıracaktır 

görıniyenler 
iddiasJnda 

hayatında sinema 
· bulunanıazlar. 

- Baştara/ı 1 ıra sa}'/ada -

katibinin on dakika evvel 
denize atıldığını söylemişlerdir. 

Süvari ise: 
- Mürettebat beni terk 

etmişti ve dlnlemıyordu. 
Cevabını vermiştir. 

VAPURDA AL Ti 
FLIKA VARDI 

Yine mürettebatın sözlerine 
göre vapurda ellişer kişilik altı 
flika vardı. Eğer kaptan kur
tuluşu muntazam bir şekilde 
ve basiretile idare etmiş ol
saydı bütün yolcuların evvela 
kadın ve çocuklardan başlamak 
suretile bu flikalar sayesinde 
kurtarılabileceğini söylemişler
dir. 

Hatta ilk filika ile denize 
inen elli kişi kurtulmuştur. 

FiLiKALAR NiÇiN 
lNDIRILMEDı 

Fakat ikinci filika ile ikinci 
kaptan merhum bay Be-
sim de dahil olmak üzere de
nize inmek isteyenler intizam-
sızlık yüzünden filikanın dev
rilmesi ile denize düşmüşler
dir. Bundan sonra diğer fili
kaları indirmek kimsenin ak 
ima gelmemiştir. 

PANICIN SEBEBi 
Alakadarlar gemideki inti

zamsızlığın ve paniğin sebe-
bini kaptanın basiretsizliğinde 
buluyorlar: 

- Süvari eğer paniği çıka
ranlardan birkaç kişiyi kor
kutsa ve icab ederse öldürse 
idi filikalarda muntazam bir 
tahlis ameliyesi mümkündü ve 
hiçkimse bogulmazdı, diyorlar. 

MUT AHASSIS BiR FEN 
HEYETi 

Adliyece bugün mutahassıs 
denizcilerden bir fen heyeti 
teşkiti için teşebbüse girişile
cektir. 

Bu mütehassıslar adliyece 
gösterilecek lüzuma göre kaza 
hakkında tetkikat yapacaklar-
dır. 
GENEL SAV AMNIN DIYEVI 

Genel Savaman bay Asım 
dün tahkikat safahatı hakkında 
bir muharririmize şu diyevde 
bulunmuştur: 

- Hadise tahminlere göre 
ayın 11 - 12 gecesi saat 19 da 
olduğu anlaşılıyor 18,45 de Polo 
vapurunun süvarisi hadiseyi 
görmüş ve daha evvel imdat 
düdüğü üzerine hadise ye
rine gelen istikbal vapurile 
teşriki mesai ederek kazaze
delerin 123 ünü kurtarmışlar-
dır. istikbal 112, Polo vap11ru da 
11 kişiyi kurtarmıştır. Müteba-
ki 10 ki i de ölü bulunm~tur. 

YOLCU VE HAMULE 
Resmi kayıtlara göre vapur

da 105 yolcu ve 38 mürette
bat ki ceman 143 kişi mevcut 
olduğu anlaşılmış ve hamule 
mıktannın 900 ila bin ton ara
sınd olduğu tahal,kuk etmiştir. 

Adliyece lazımgelen tddbir-
ler derhal alınmış ve hadisenin 
tesbitine medar olacak esaslı 
deliller toplanmakta bulunmuş-
tur. 

Suvari dün tevkif edilmiştir. 
Tahkikat süratle devam etmek
tedir. Hadise icap ederse bir 
ehli vukuf tarafından tetkik 
edilecektir. 

MÜV ACEHELER 

malümat verir misiniz? Adliyece tesbit edildiğiPe 
- Cumuriyet müddeiumu- göre kazanın sebebi vapurda 

mileri yalnız maznunun aley- fazla yük bulunması ve vap~-
hine olan suçları değil lehine run yana yattığı sırada deınır 
olan cihetleri de aramak ve atmamak )azımgelerken kapl;8-
kaybolmasından korkulan de- nın demir attırmak suretale 
fillerin !oplanmusına ve _zap~~a vapurun batmasına sebebiyet 
çalışmaga mecbur oldugu ıçın . 1 d D · ·1 r ••-. .. vermış o ması ır. enı:ıcı e 
ıcabında kabtanın mudafaasına • v . rad• 
taalluk eden cihetleri de şa- purun yana meylettıgı sı. ti 
bitlerden sorar. Bunun içindir demir atılmasının çok tehhke 
ki dinlenen şahitlerin bir kıs- olduğunu söylüyorlar. Yilkf~r 
mı tekrar çağnlarak ifadeleri- de usulünde istif edilmemiştır· 
nin_ . b~zı. noktal:ır~ tevazzuh 

1 
Alt anbarlara hafif~ üst kıs1111~ ethrılmıştır. Deıoıştir. ı ağır yük konnldugu anlaf 

GEMi SIGORT ASIZDI mıştır. 
Tahkikata göre gemi sigor- KAZAZEDELFRE 

tasn:dı, deniz yolları işletme 1 TEVZIA T y APILDI 
idaresinin teşebbüsü ile ceza ilbay Fazlı Güleç dün iç b•-
evinde mevkuf bulunan Meh- kanı tarafından kazazedelere 
med Ali kaptan şehrimiz Tica- yardım için gönderilen par•: 
ret mahkemesine bir istida ile dan bir miktarını kazazedele 
müracaat ederek kazai bahrt b ta-

rin bulundukları otel ve ~s t-
raporu istemiştir. Bu raporlar neye giderek bizzat tevzı e 
vapurda batan malların sahip- miştir. 
ferinden veya ölenlerin varis- Ekonomi hakanlığı ilbayJığ• 
leri tarafından idare aleyhine verdiği bir emirde Istanbuldba~ 
açılacak zarar ve ziyan dava- tetkikat için gelen heyete '

0 .a ı ., karşılık olmak üzere kanlık namına gönderilmiş olı•,, 
d t .azalarında daima alına bay Abdurrahimin ~aşkarılı~ 
ge.uJektedir. d • · · b'ld" · t' 

KAPTANIN İSTICV ABI e ecegını 1 ırmış ır. t: 
ŞIMENDIFERL 

BUGÜN YAPILACAK GiDEBiLiRLER 
Ticaret mahkemesi saat 11 k yii· 

Ye kadar denı·z merkezinde Bakanlığın emrine aza lal1 
zünden asabı bozulmuş o 

Müddeiumumi muavini tarafın- d ki · ye-
dan devam edı'lcn müvacehe- kazazedelerden gi ece erı fe-

re vapurla gitmek istemiyen 
de bulunmuş olan Mehmedali · · t" h~tlar• 

rın meccanen ve ıs ıra '" 'le 
kaptanı dinleyecekti. Fakat mü- tamamen temin edilmek şartı . 
vacehe daha geç bitmiş of du- şimendüferle de gönderibnt5' 
ğundan kaptan dinlenememiş bildirilmektedir. 

0 
hatta mürettebat mahkeme ko- DÜN GiDENLE" 
ridorunda beklemiştir. Kapta- lnebolu vapurunun mürette-
nın ticaret mahkeme.since istic- ı· d y•-

batındao Selçuk ote ın e liır 
vabı bugün saat 11 de yapı- tanlardan 23 kişi, şehir ote .. 
lacaktır. Dün müvacehe ve ka deki kazazedelerden 34blcı' 
zayıbahri rapuru davası müna- dün Ege vapuruyle lstan " 

1 sebetile deniz yolları idaresince gönderilmişlerdir. Bunların Y~ 
IST ANBULA GiTMELERiNE masrafını deniz yollan idare 

iZiN VERILMIYENLER çekmektedir. Kazazedelerd; 
Üçüncü kaptan, serdümen, üç kişi Aydın treniJe meıD _ 

çarkçıbaşı, telsiz memuru, ma- kellerine gönderilmişlerdir. su 
kine lostrumalart ve Mülazim gün de ikisi kadın olmak uıe: 
kaptanın Ege vapuru ile lstan- re altı kişi Afyon trenile A~rı 
bula gitmelerine müsaade edil- karaya gönderileceklerdir. pu, 
memiştir. Ege vapuruyle gidenler ara u 

Tahkikat ve muvacehelerden sında Antalya maiyet meıD~' 
sonra müddeiumumilikçe bu b d d b ı ktaoıl'• ay Be ri e u unma k-
yedi kişinin istedikleri yue gi- G 1 d va 
debilecekleri kendilerine bil· ilbay Fazlı ü eç ün geç ı -

te kadar şehir otelinde b~ ". dirlmiş ise de denizyolları iş- af"' 
letme idaresi kendilerini iz- nan kazazedelerin sevk ve ı 1-
mirde bir kaç gün daha kal- işlerile bizzat meşgul o 
malarını münasip görmüştür. muştur. de 

CEZA EViNDE Şehir otelinde 13 kazaıe de 
Tahkik heyeti dün ceza evine kalını tır. Bunlar bugünler , 

giderek Mehmcd Ali kaptan- vapurla Mersin ve AntalyaY 
dan kaza hakkında bazı ma- döneceklerdir. 
lumat almışhr. MEMLEKET HASTANE-

KAZA YERiNDE TETKİKLER SiNDE bt1" 
idarenin lstanbuldan gelmiş Meınleket hastanesinde k 1' 

d. er e olan ve bay Abdürrahimin baş- lunan be kadın ve ye ı r• 
kanlığında bulunan tedkik kazazede de tedaviden 5011 k-
heyeti mektubçu bay Bahanın gidecekleri yere gönderilec;

30 
odasında ç~lışmağa başlamıştır. Jer ve Hilahahmer tara.fı01t:JO"' Heyet bugün bir motörle giydirileceklerdir. Tedav~ a c;l-
kaza yerine giderek vaziyeti da olan bayan Suphiyenı~ i'° 
tesbit edecektir. Bu tedkik düğü söylenmiş ise de ~ 0 sıb-
sırasında vapur mürettebatın- 1 değildir. Bayan SupbiyenıP an
dan Ege ile gitmelerine mü- ı batı yerindedir. Hbay fazlı "'B-
saade edilmiyenler de hazır kıt 1 

leç dün akşam geç va l·•fl' 
bulundurulacaklardır. Urla sa- d 1 · bu'" 
hillerine çıkmış olan eşya bu şar Barışı kazaze e erın ~· .. 

1 
dugw u otele göndermiş 'Ve tfe· gün deniz.yolları idaresinin . f ah• 

göndereceği vasıtalarla lzmire lacakları müddetçe ıs ır r11ill 
k v 1 · · · · J ı0ni te getirilere ihracat gümrügü rını, yıme ve ıçme er 

1
"'., 

anbarına çıkarılacak ve ora- J etmiştir. Dün hastanedeıı ç ,tıe"' 
da sahibleri müracaat edip 1 kazazede iki kadın ve 9fe dl" 

' 

v t ra ıo - Bugün kaptanla bazı şa- alıncaya kedar burada beklet· ge Kızılay kurumu a 
bitler müvacehe edilmektedir. tirilecektir. elbise verilmiştir. 
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~llayatın her sahasında isabetli görüşlerini 
Göstt>rt>n ~eııç kızları inkar ede~ezsiııiz .• ,, 

• 
1 baskınları Fransada 

Finans işleri Yazık ki s z, bütı·ıı bu feda
karlıklara layık o ·nı adığınızı 
rö~t~rdiniz. Bunun .ç:n tahkir- ' 
erınıze önem vermeğe değ

lllez. Kadına, kadınlığa karşı 
lllahiyeti meçhul kin n:z ne 
~l~rsa olsun ya.nız şurasını bi
ınız ki herkes kendine denk 
0~aııla eş olur ve kendi çevre· 
•ınden baha b:çer. Size şimdi 
Allaha ısmarladık derim. 
d" Duktor durmıvarak sırtını 
O~dü kapıya doğru yürüdü. 
Özgür: 

. - Gidiyor musunuz? Hayır 
rtmeyiniz do! tor diye hay
~rdı. 

k Kulakları zonklıyor, beyni 
.anşıyor. Yalnız bir şey dü
~ııııebiliyordu. Ayten .• gözlerin
b e .genç kızın sevimli hayali 
elırdi. Demek dünyada en çok 

~evdiği ve inandığı bir dostu 
a kız diye kaybedecekti. Yal

~ız, daima yalnız olarak ölüme 
0şacaktı. Onu bir daha gör

lllek ve söylemek istiyordu. 
Suna başını çevirmeden ka-

~ıya yanaştı, elini mandala 
ıötürd·· u. 

O tekrar yalvardı: 
B ~ Durunuz allah aşkına ... 
eııı dinleyiniz doktor. 

k - Artık di?liyecek bir şey 
alınadı bay Özgür. isterseniz 

~e_krar yanlış bir manevra ile 
1( ıışerek başınızı parçalayınız. 
d 0rkmayınız bayan Ayten ka-
11kıı düşmanına bir daha dost-
11 göstermiyecektir. 

- Yarap demek ki siz? 
F - Ben bir ş~v bilmiyorum. 
k akat çeli~ kanatları çelik gibi 
k nllanan kolun höyle bir uçuşta 

1nlacağına pek inanamıyorum. 
- Ne kadar azap çektiğimi 

~ıılamış olsa vdınız, bana acır· 
•nız bayan Suna ... 
- Bugün bu yatakta bulun• 

hağa ödeviııizi unutturan her 
. aııgi bir düşünce sebep olmuş 
lse de ondan sıkılmalısınız sa
nırım .. 

~ Doktor sert olmayınızl. 

Madamki bu kadar an'ayışlı ve 
çok doğru düşünen bir dok-
torsunuz ... 

- Bir kadınsınız diyiniz ... 
Hayatın her saha~ıııda isabetli 
görüşlerini gösteren genç hız· 

!arı inkar edemezsiniz ki .. 
Haydi öyle olsun, işte 

şimdi sizden af diliyorum. Ha
tamı anladım, elinizi veriniz 
doktor. 

Size her şeyi söyliyeceğim 

amma ona, bayan Aytene bu 
vak'adan bir şey anlatmıyac,
ğınızı vadediniz .. 

- Demek ben de yanılma

mışım. Bu kaza pek de sebep· 
siz değil. .. 

- Evet istediginizi söyleyi· 
niz, hakkınız var, bu alçılı ko
lum ulusal bir hedef, vatani 
bir hizmet yolunda değil, ya
şanıağı bir çile bilerek umutsuz 
bir hayat yükünü taşımak iste
memekten ileri gelmiştir. Bir 
dakika oldu ki bütün irade gü
cümü kaybettim, şuuruma h:. 
kim o!amadım! .. 

Suna keskin bakışlarile onu 
ezerek: 

- Ve çocukça bir zaaf ile 
bu sukutu kt ndiniz hazır adı

nız .. Hayır şimdi hayret etmi
yorum, zaten bütün bilginize 
rağmen kendinize hakim ola
madığınızı bir Leylak dalı ve
silesile gösterdiğiniz hiddet ve 
şiddetten anlamıştım. 

Özgür kıpkırmızı olmuştu, 
başını önüne eğerek: 

- Beni dinleyiniz doktor .• 
Bir Leylak dalının beni çıldır

tan seLebi öyle sandığınız gibi 
çocukça, boş bir şey değildir. 
Ben de lstanbul çocuğuyum .. 
Yani serbest bir çevre içinde 
yetiştim .. Moda'da denize ba
kan evimizin büyük bahçele
rinde kaygısız, sevinçle oyna
dığım, koştuğum zamanlarda 
dünyada en sevdiğim varlık, 

babamın, annemin varlıkları 

idi. Babam ve annem .. 
-Sonu Var-

bir katır yüz yeni tüfenk ve 
tarda cephane al 

o o •• 
ınu ım ı 

ls!anbul, 14 (Telefonla) - Adis-Ababadan bildiriliyor: 
Habeş kıtaatı Makallen!n cenubunda lta'.yanlara muhtelif baskın ar yapmışlardır. Bununla beraber 

muharebe!er münferid hareketler mahiyetini mu' faza etmektedir. Bir Habeş kumandanı dün 
ak~nm Malıal!e yakın1nde dehşetli bir baEkın yaparak ltalyanlardan 81 katır, mühim miktarda 
ceph; ne 100 yeni tüfengi ihtiva eden bir kafileyi e!e geçirmiştir. Baskın o kadar aııi olmuştur ki 
Habeşler:n zayiatı olmamış, ltalyanlar lse neye u);radıklarını bilemiyerek herşeylerini bırakmak 
suretile ancak kaçabilmişlerdir. 

Rom, 14 (Ö.R)- ltalyan kıtaaları Gorahai şimalinde amenojman (tesisat) yapmakla meşguldürler. 
:4otıı• I 

arışı_lığ~ 
Nereden olur 
çıkarmaktan 

olsun kıvılcım 

Parıs, 14 ( Ö.R) - "Paris
Soir., Italyan protesto notası 

münasebetile şunları yazıyor: 
Söy:emeje lüzum yol.tur ki 

seferde geÇen her gün ttalya
nın orta Avrupadaki durumunu 
zaif'etmektedir. 

Geçende resmiğ bir Roma 
gazetesi Brenner hududuı un 
muhafazası işin :n ltalya için 
gittikçe güçleştiğini ve bundan 
dolayı ltalyan hükumetinin 
buna aid düşüncelerin belkı 
de değiştireceğını ,;rrethiyor· 
du. Bu ihtarın v"hameti üze 
rinde durmağa lüzum yoktur. 

l>iğer taraftar lngilteı e de 
bir taraftan Akdeniz de 

sakınnı 
ehemmiyeti olduğunu yazarak 
d yor ki: 

" Biz Fransızlar için en mü
him mesele, u'.uslar sosyetesi 
üyesi olarak 15 senedenberi 
korduğumuz ve bağlandığımız 
siyasadır. Bu yeni hir durum 
çıkıncaya kadar elde mevcud 
olan b.r realitedir. B Lava! 
d-ı z::;teıı Fransanın bu siyasa 
ya sadık kalacağını söylemişt'r 

Bergitelerin tatbiki ve bunların 
uyandıracağı aksülamel!er bi
zim için l:ollektif güvenin ku
rumlanması ve sağlamlanması

nın mihenk taşı olacaktıı. 

" İntrans:geant ., Mısır karı· 
ş:klıkları hakkında şöy!e diyor: 

durumunu sağlamlaştırırken ngi'tere bunları belki yatıştı· 
öte taraftan gi'çl•ıklerle kar· rabilir ve belki durumu karış· 
şılaşmaktadır. işte şımdi Je tırmamak için ltalyaya karşı 
Mısır milliyctç !eri ayak' n· b!raz daha uysal davranacaktır 
mış:ardır. Vafdın bu ka.kııı- r.:ısır knrışıklığ·ı Habeş işin-

ması lngiltucyi acaba nereye d.:n çıktı. bu da gösteriyor 
sürükliyer.ektir? Fakat bunun ki lıüt!in meseleler birbirine 
tesiri yalnız lngiltereye aid sıkı sıkı bağlıdırlar. Bunun için 
değildir. Bu uyanış bütün nereden o.ursa olsun kıvı 1 cım 
lslam alemine uiaşabilir. çıkarmaktan sakınmak lazımdır. 

Keza Italyan - Habeş anlaş- "lnformation,. bunun tersine 
ması da ya.nız Itaiya ve Ha- düşünüyor: Mısır karışıklığı 

k lazımdır 
şısında her şeye boyun eğ
diği için mualif kesilmişlerdir. 

Karışıklıklar haftalardanberi 
devam etmekte olan kaynaş· 
ır.anın bir neticesidir. 

Sir Samuel Hoare'nin nutku 
bunun patlak vermesine sa
dece bir vesile olmuştur. Zira 
Mısır meseleleri üzerindeki 
sükiitile, dış bakanı Mısıra 
daha hür ve daha müstakil bir 

l rejim vermek vadinin tutulmı
! yacağını göstermiştir. 

Pa .is, 14 ( Ö.R ) - "Nou· 
velliste d3 Lyon,. gazetesi fi. 
nans komisyoniyie hükimet 
arasındaki müzak:.-releria pek 
yavaş gittiğini görer~k diyor ki: 

Belki B. Lav ar 01 gizli bir 
fikri vard •r ve şimdi kaybet· 
tiği zamanı sonra hep birden 
yakalamak niyetindedir. Öyle 
zannediliyor ki sollar birliği, 
hükümet cemiyetler üzerinde 
tavizatta bulunursa büdçe mese
lesinde uysallığa yanaşaca' ;(ar
dır. Fakat hükümet ce!l";°yet· 
!erin faaliyetini tahciıd için 
kanun buyruklarından ileri ıe· 
çerse keyfi ve kanuna aykırı 
bir yola girmiş olur. 

"Lyon Republiçain,, diyor ki: 
Sağlar şimdiden manevralarını 
hazırlıyorlar. Eğer yarın halk 
cephesine mensup bir hükll· 
met iş başına heçerse, bir 
haftaya varmadan şimdiki def
lasyon siyasasının akametinden 
o mes'ul tutulacaktır. 

Ankara'da 
Benzin suiistimali 

Istanbul. 14 (Özel) - An
karada bir benzin suiistimali 
meydana çıkarıldı. Bir daireye 
aid benzinleri el altından satıl 
mış. işte parmağı olanlar sor· 
guya çekilmişlerdir. 

Başbakan 
lstanbula gidiyor 

Istanbul, 14 (Özel) - Baş· 
bakan ismet lnönü dişleriııi 
tedavi ettirmek için bugün· 
!erde lstanbula gelecektir. 

1 .. ekirdağın 
Kurtuluşu 

Tekirdağ, 13 (A.A)- Bügün 
13 üncü kurtuluş yılıni coşkun 
bir sevinçle kutlula}'an Tekir· 
dağlılar sonsuz bir kıvanç için
dedirler . 

Mısırda büyük bir 
ihtilal hareketi 

beşıstan arasında bır harp de- ltalyan - Habeş anlaşmazlığın-
ğildir. Onun ufka serdiği bu- dan doğan son İngiliz 
!utlar arasından iki yıldız yük- ltalyan gerginliği ile ilgili 
seliyor ki bunlar da Almanya görülmemelidir. Belki bu 
ve Japonyanın yıldızlarıdır.Stre- gerginlık son hadiseler üzerine 
sa cephesinin zaiflemesile Al- tesir yapmış. Vafd partisi du

rumdan istifade etmek iste· 

" Progres de Lyon ,, lngiliz 
seçiminin F oraynofis tarafından 

1 güdülen siyasanın leh veya 
1 aleyhinde olacağını sanmak 

hayal olur, diyor ve ilave edi
yor : Liberaller ve sosyalistler 
ltalyan - Habeş meselesinnde 
lngilterenin siyasasını başlan

gıçta hiçte aziıvli bulmadıklarını 
ileri sürüyor ve kabineyi işsizliği 
yenmek için bir şey yapma
makla, işsizlerin sayısını iki 
milyondan aşağı düşürmemekle 
itham ediyorlar. Sosyalistlerin 
programı bankalann, madenle
rin ve şimendiferlerin uluslaş
tırılması, büyiik iratlar üzerine 
ağır verğiler konulmasıdır. Fa
kat böyle bir siyasa memleketi 
hnap edecektir. Sosyalistler 
Ingilterenin yeni baştan ;silah
lanmasına da karışıyorlar. 

Irmak - Filyosta 
Safranbolu, 13 (A.A)- Dün 

açılan Irmak • Filyos demiryo· 
!undan ilk posta treni bugün 
geldi. Bir günlük lstanbul ga
zetelerini getirdi. 

B. Herriot 
Nihayet "Debats., diyor ki: 
Ingiliz seçimi ltalyan- Habeş Beethoven hakkında 

davasında lngilterenin takın- Koni . rans verdi 

~ h Baştaratı biri11ci sayfada 
N eretile iş başına gelmiş olan 
lifeıim paşa kabinesini derhal is
k aya davet etmektedir. Başba-
aıı bu isteğe itaat etmezse 

Parti d .. h t• . . I on an muza ere ını gerı 

k acak ve bütünkuvvetile ona 
arşı mücadeleye girişecektir. 
I . INGİL TEREYE KARŞI 

t stıklal ve kanunu esasiyi 
r~llıiıı etmiyen ve lngi tere oto-
ıteler"l b" '... h t ı e ış mıgı yapan er 

ttab· h ıııe memlekete karşı isyan 
., alinde ilan edilmektedir. Ulus 
h~ Parti sonuna kadar bu gibi 
d tıkuınetlere karşı mücadeleye 
evaın edecektir. 

HÜKÜMETIN 
BEYANNAMESi 

1\ _Londra 14 (Ö.R) - Royter 
Jaıısı Kahireden heber alıyor: 
s 

}'" 0ıı çıkan karışıklıkların za· 

0
;at listesi 3 ölü ve147 yaralı 

lıı:tak gösterilmektedir. Yara-
Bııı Yarısı kolislerdir. 

1( ~reket en büyük şiddetini 
.,.~hıre ve bilhassa Tantada 
<>Oste · . V . b rıoıştır. erılen bazı ha-
erle k k re a}' ırı olarak Portsaitte 

tıı arkışıklık çıkmadığı bildiril-
e tedir. 

Ş' dBazı haberlere göre çok 
ki detti bir şekil almış olan 
fi~rı~ıklıklar yatışmak üzeredi~. 
b Ukumet halka hitab eden bır 
e}'aııname neşrederek sükii-

nete davet etmekte ve Mısırın 
nazik vaziyeti ile karışıklıklar 
dan ileri gelebilecek vahim 
tehlükeler üzerine dikkati 
celbetmektedir. 

Hüküm et ayrıca 

karşı koymağa hazır 
duruma 

olduğunu 

ve güven ile asayışı koruyacak 
kudrette olduğunu bildirmek
tedir. 

Bununla beraber, son bir 
habere göre içerilerden son 
derece coşkun 10,000 kişilik 

bir grup sopalarla ve silahlı 

olarak Kahire üzerine yürü
mektektedirler. Bunlara karşı 
acele tedbir alınmıştır. Bunların 
geçecekleri yerlere yardımcı 

kuvvetler gönderilmiştir. 

ınan tehıikesi ve sarı tehlike f 
miştir. Fakat hakikatta ngil-

daha büyük o.arak or aya tere ile Vafdistler arasındaki 
çıkmıştır. münakaşa eski bir münakaşa 

" Dernieres Novvelles de it- dır. Milliyetçiler şimdiye kadar 
rasbourg ,, gazetesi, Italyan • müzaheret ettikleri Nesim pa-
Habeş harbının ikinci derecede şa kabinesine, lngiltere kar-
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Yunan 
Paris'e 

Kralı Dün 
varmıştır 

lstanbul, 14 (Özel) - Yunan kralı ikinci Yorgi bugün Parise 
geldi. Kralın maiyetinden biri gazetecilere beyanatında 
Yunanistanın dış sivasasında bir değişiklik olmıyacağını, 
dostluklarına bağlı kalacağını söylemiştir. ikinci Yorgi 
Yunanis ana dönünce Yunan heyetleri kralın tahta yeniden 
kuuduna bütün devletlere resmen bildireceklerdir. Yunanistanın 
dışardaki mümessilleri arasında bazı değişiklikler olması da 
muhtemeldir. 

TAYYARE SiNEMASI 
Telefon 315~ 

MAURiCE CHEVALiER 
kız ve en yüksek Fransız san'atkarları ile beraber BUGÜN den itibaren bir 

Senenin en büyük ve en neş'eli filminde 
güzel 

FOLi BERJER 
AYRICA : FOX Türkçe sözlü dünya haberleri "MIK!,. karikatür komik., 

Seans H •• 15 17 19 21,15 Cumartesi 13 15 Talebe için tenzilatlı 
saatleri ergun : bilet verilir. Pazar günleri 11,30 13 te ilave seanslar 

Fiyatlarde değişiklik yoktur. ao 40 so kuruştur 

dığı durumun sebebi olmuş- Brüksel, 14 (Ö.R)- Fransa 
tur. Seçim bitince lngiliz hü- devlet bakanı B. Herriot kon· 

servatuvar salonunda Beetho-
kümeti durumu daha açık gö- ven üzerine bir konferans ver· 
recek ve Avrupa nizamını miştir. Salon ezilircesine dol· 
korumak için tedbir almağa muştu. B, Herriot çok büyük 
yanaşacaktır. bir muvaffakıyet kazanmıştır. 
······················································································~ 

Şarbayımız Behçet Uz 
Moskovada inşaat sergisini kültür 
parkı ve dinamo stadını gezmiştir 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Moskovadan bildiriliyor: 
Uray işleri hakkında tetkikatta bulunmak üzere dost Sovyet 

memle 1cetlerine gitmiş olan şarbayınız Behçet Uz Mok.>vada tet· 
kiklerine devam etmektedir. Dün Sovyetler birliği daimi inşaat 
serğisini gezmiş ve teşhir edılen bir çok mevzular arasında saat· 
!arca kalmıştır. Behçet Uz dinamo stadı ıle kültür parka da bir 
çok saatlarını hasretmiştir. 

ilk tedrisat meselesi 
Köy ıuektebleri sekiz sınıfa çıkarılacak 

Ankara, 14 (Telefonla) - Parti ilk tedrisat komisyonu bugün 
(dün) Kultür bakanı Saffet Arıkanın başkanlığında toplanarak 
kültür işlerini görüşmüştür. Bu toplantıda bakan ilk tedrisat 
meseleleri hakkındaki düşüncelerini uzun uzadıya anlatmıştır. 

Köy mektebleriain sekiz sınıfa çıkarılmasını. bu mekteblerden 
çıkacakların muallim, lise ve san'at mekteblerine devamlarının 
temin edi:mesi. müsbet ilimlere aid ders kitablarının çıkarılması 
düşünülmektedir. 

Köy mekteblerine öğretmen yetiştirmek çareleri, liselerin bu 
günkü gibi üç sınıf mı, yoksa dört sınıfa mı çıkarılması lbım 
geldiği de görüşülmnştür. 

• 
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•• •• uzum koruma kurumu Son· dakika • • 
ihracat için hazırlıklar yapıyor kurum . - ;:... • \. ·-· 'i ·.J / . ~ . • ~ . . • •... , . '.' ·... ...:.: •• :ı. • ·' •• 

arı şıklık Mısırda büy ·· e özel bir tıp te •• 
Fi'iWW11ih wsaw '#' Üzüm kurumu direktörü bay 

Ismail Hakhı Ankaradan şeh
rimize dönmüştür. 

Kurum şimdiye kadaı piya
sadan almış olduğu üzümleri 
yakanda ihraca başlıyacakbr. 

ihracat için hazırlıklar ya

pılmaktadır. Kurum tarafmdan 
muhtelif üzüm tipleri tesbit 
edilmiş ve bunların nümuneler: 
dıt piyasalara gönderilmiştir. 

Kurumun nümuneleri yıkan
mış ve çok temiz olduğu için dış 
piyasalardan mühim siparişler 
gelmeğe başlamıştır. Fakat 
üzüm kurumu ihracatçılarımızın 
iş yaptıkları mabreçlerle iş ya
pacağı uygun bulunmakta ve 
bunun için yeni mahreçler ara
maktadır. 

Daha ziyade Litvanya, Le
tonya, Polonya, Fenlandiya, 
Macaristan ve Avusturya gibi 

Tanca 
• 1 ••• 

Rejimi 10 sene 
temdid edildi 

Paris 14 (Ô.R) - 18 ilkki
nun 1923 uzlaşmasile tayin 
edilip 14 Mayıs 1924 te tatbik 
mevkiine giren Tanca rejimi, 
sona ermezdan 6 ay önce, yani 
14 son teşrin tarihi olan bugli· 
ne kadar feshi için imza eden· 
lerden hiç biri müracaat etme
diğinden kendiflğinden 14 Mayıs 
1946 senesine kadar uzablmış 
bulunmaktadır 

Bunda ilgili hükumetler Fran· 
sa, lngiltere ve ispanyadır. 

Fransa ve İspanya arasında 
Tanca idare teşekküllerine iş
tirakleri teşebbüsü hakkında 

aynca bir anlaşma yapılmıtbr. 
Bu da Fransız çevrenlerinde 
gizli diplomasinin bir muvaffa
kıyeti sayılmaktadır. Zira gi>
rUşmeler açığa vurulmasaydı ga
zeteleti şe karışacak hertaraftan 
münakaşalaa çıkacak ve bir şey 
yapılamıyacak imiş! Fransa, ln
~llere ve lspaoya neticeden 
memnundurlar. Beri taraftan 
Fransa ile ln~iltere arasındaki 
ifbirliğinın sağlamlığı, diğer 

taraftan Frnnsa ve ispanyanın 
Fasta bomıuluk ilgilerinin kuv
vetini göstermektedir. 

Madrid, 14 (Ö.R) - Bakan• 
lar kurulu Tanca anlaşmasını 
görüşmüş ve sonra Dış bakanı 
B. Markinez V elasko gazete· 
etlere şu diyevde bulunmuştur: 

Elde edilen neticelerden 
memnunum. Fakat şimdilik 
anlaşmanın metnini söyliyemem. 
ilk önce bunu Elcezire konfe
ransına girmiş olan diğer hü
kümetlere bildireceğim. ...... 
Fransada 
Nehirler taştı 

Paris 14 (Ö.R) - Sen nehri 
taşmış ve bir çok yerler sular 
altında kalmııtır. Eğer suların 
kabarması devam ederse bir 
felaketten korkulabilir. r u fey
zanın 1840 senesinlnkinden da
ha müth:ş olduğu bilditiliyor. 
P. A. A. bakanının kalemi mah
sus direktörü alıncak tedbir
lere nezaret için uçakla Avig
ıehrine gitmiştir. 

Üzüm kurumu direktörü 8 . 1. Hakkı 
tüccarlarımızın ihracat yapma· 
dıkları memleketlerle muamele
lere girişmek üzeredir.Piyasada 
müteamil tiplerden başka üzüm 
kurumu yalnız kuruma mahsus 
olmak üzere hususi hir tip tes
bit etmek üzeredir. bu tipin tes-

biti iç\n kurum laboratuvarında 
mutahassıslar çalışmaktadırlar. 

Übüm kurumu piyasayı tut· 
makta ve fiyatları yiikseltmek
te muvaffak olmuştur. Bu iti
barla gelecek sene teşkilatinı 
genişletecek, üzümlerimizi iş· • 
işletmek iç"n modern bir işlet-

me evi açacaktır, 
Üzüm kurumu daimi bir te· 

şekkül o'arak ka!acakbr. 
ilbay Fazlı Güleç dün üzüm 

kurumuna giderPk Ankaradan 
gelmiş olan kurum direktörü 
bay lsmail H.,.kkı ile görüşmüş 
ve üzüm istandardizasyonu için 
laboratuv&:ırda çalışan mütabas
sısların tecrübelerinde hazır 
bu'unmuştur. 

Dış piyasalardan üzüm lrn
rumu tiplerine büyük İ!itek var· 
dır. Yakında mühim miktarda 
ihracata başlanacaktır. 

ltalya notasına bug ·· n 
Cevab verilecek 

Pariz, 14 (Ô.R) - B. Laval İtalyan büyük elçisi B. Cerritiyi 
kabul etmiştir. Başbakan ap1ca Büyük Britanya büyük elçisi 
Sir George Clerk ile yeniden görüşmüştür. Bu görüşmelerden 
çıkan neticeye göre İtalyı1nın bergiteler hakkında gönderdiği 
protesto notasına İngiltere hususi bir cevab ve bu notasını Re
maya bildirecektir. lngiliz-Fransız cevabları şahsi mahiyetlerine 
rağmen birbirine benzeyecekler ve Ingiliz - Fransız birliğinin 
sağlamlığmı göstereceklerdir. 

Italyada yabancı 
Mallarına boykot var 
Bilhassa. lngiliz malı alanları 
Vatan haini saymaktadırlar 
Roma, 10 ( P. D )- İtalyan 

gazeteleri ayın on sekizinden 
itibaren uluslar sosyetesince 
karar altına alman zecriğ ted
birlerin tatbik mevkiine geçe· 
cegını mevzuubahs ederek 
şiddetli neşriyatta bulunuyorlar. 

"Rtama" diyor ki; Her yurd
dat kendi kendine şu suali 
ıormahdır: Size şerefsiz bir in
kıyadı, barbı ve açlığı teklif 
eden bir düşmanın memleketi
mizde ticaretine göz yumula,. 
bilir mi? Cenevre ortaklannın 
ltalyaya teklifleri budur. Baş
layan ekonomik savaşta altın 
ve döviz en iSnemli sitahlan
mızdır. Onları koruyalım." 

Tevre diyor ki: "lngiliz ku
maşından bir elbise geymek 
ayıptan fazla bir şey yurda 
ihanettir." 

Gazetta del Popolo yazıyor: 
"Bütün mağazaların levhaların· 
dan, afişlerinden ve camekan
larından yabancı mallar çıka
rılmıştır. Meşherlerde yalnız 
ulusal üriinler ve yapık
Jar vardır. T orinoda Tiyat
ro Mickada yalnız lngiliz 
mamulatı satan bir mağıaza 
kepenklerini indirmeğe mecbur 
kalmıştır. Şimdiye kadar ca-

mekanlarında bu lüzuma layı 
kile dikkat etmemiş olan tüc-
carlar halk tarafından hayretle 
karşılanmaktadırlar. Bunların 

camekanları önünde duran halk 
biç bir zaman el sürmiyecek 
leri yabancı malJarını görünce 
mağaza sahiplerinin bunları 
kaldırmak ve mağazalarımn 
bodrumuna atmak için ne bek-
lediklerini soruyorlar. Genç 
Faşistler ve mektepliler bu ka· 
bil mağazaların camlarına: "ltal
yanlar bu mRğazalarda yabancı 
malı satılıyor" cümlesini taşıyan 
afişler yapıştlrmışlardır. " 

Giomale D'ltalia yazıyor : 
" Her sene kokular, düğmeler 
çantalar, çiçekler, broşlar, buk
leler sabn almak için Fransaya 
giden on milyonlarca liret 
bundan sonra Italyada kalma-
lıdır. ,. 

11 ••• il .. 

Fransada 
Rene Vivianniın hatırası 

Paris, 14 [ Ô.R ] - Fran
sanın ilk iş bakanı olan Bay 
Rene Vivianı adına iş bakan· 
lığında bir büstün açılma tö
reui yapılmışbr Büyük harp 
başında Fransanın başbakanı 
olan B. Vivianiyi medheden 
bir çok söylevler verilmiştir. 

lngiliz çevrenleri (Mısır üzerindeki 
_Himayemizi asli bırakamayız) diyor 

Paris, 14 ( Ö.R) - Mısırda 
çıkan karışıklıkların esası, da
ima Mısırın tam istiklal lehinde 
çarpışmış oJan Vaf d partisinin 
hükümete ve lngiliz siyasasına 
karşı cephe almasıdır. Mısır 
ulusçularının lngilterenin güç
lüklerinden istifadeye kalkışmış 
olmalCJrına şaşılamaz. Fakat 
bunun bir neticesi Mısırda du
rumu daha karışık bir hale sok 
mamak için lngilterenin belki
de ltalyaya karşı daha müsa
mahakar davranması olacaktır. 

Yeni karışıklıklar çıkmıştır. 
Bir lngiliz polisi nümayişçileri 
dağıtmağa teşebbüs etmiş, din
lemediklerini görünce tabanca
sını çekerek bir nümayişçiyi 
öldürmüş. diğer dördünü yara
lamıştır. Kargaşalıkta kendisi 
de yaralanmış ve nümayişçiler 
derhal dağılmışlardır. 

Mısırda şiddetli bazı hadise
lerin daha çıkabileceği, fakat 
lngilizlerin yardımına dayanan 

hükumetin vaziyete hakim ka
lacağı tahmin edilmektedir. Jn. 
giltere Mısırda durumun çabuk 
düzelmesinde ilgilidir. Mısırın 
coğrafi durumu ve ltalyan· 
larm Habeşistanda yerleşmeleri 
ihtimali lngilterenin Mısır üze
rindeki "himaye.,sini bırakma
sına imkan vermemektedir.Son 
hadiseler şimdiye kadar kabi
neye müzaheret eden Vafd 
partisinin muhalefete geçme
sinden ileri gelmiştir. Şu halde 
Nesim paşa kabinesi artık 
mecliste ekseriyet bulamıya· 
yacaktır. 

Bununla beraber lngilterenin 
bu kabineye karşı durumunu 
değistirmiyeceği ve gerek Mı
sırın iç buhranına, gerekae 
dişandan Mısırı tehdid edebi
lecek tehlükelere karşı müza
heret ve iş birliği yapmağa 
devam edeceği Loiıdradan bil· 
dirilmegtedir. 

bükiimet üniversite talebeleri 
cumartesine kadar tekrar ders-
lere dönmezlerse pazardan ib• ....... 

haren sekiz gün için üniversite· 
yi kapatmağa karar vernıiştir. 

Londra, 14 (Ö.R) Kabiredeo 
bildiriliyor : Mısırda vaziyet 
daima aynı derecede gergin· 
dir. Yeni kargaşalıklar olnıllf• 
7 kişi ölmüş, yüzlerce kişi ya· 
ralanmıştır Y arahlar arasında 
birçok lngiliz sübayları da 
vardır. 

Isstanbui 14 ( Özel ) - P•· 
risten ve Romadan gelen h .. 
berlere göre Vafd fırkası!'11 
tahriki ile yapılan gösterıl~ 
Mısırın diğer şehirlerine t\e sı~ 
rayet etmiştir. Kabiredeki k•• 
nşıklıklarda halk " Yaşasın ib• 
tilll, kahrolsun lngiltere ,. diyı 
bağırmışlardır. Zabıta kuvv~t
leri süel müfrezelerle takvıJ• 
edilmiş olmasına rağmen snk6" 
net zorlukla iade edilmiştir. 
Diinkli hidiselerde yaralan••" 
ların sayısl 170 kişidir. 

Diğer Mısır sahillerinde ka" 
npklıklar devam ediyor. 

31 Milyon Ingiliz seçmeni 
Dün oylarını verdiler - 40 Saylav 
Rakipsiz seçildi netice bekleniyor 

Londra 14 ( Ö. R) - Bugün 31,300,000 lngiliz seçmeni oy vermişlerdir. Bütün dünya bunla~ 
hükmünü ilgi ile beklemektedir. Seçim kanuna göre akşam saat 8 de biterse de baıı bölgeler 
saat dokuza kadar uzamışbr. Şimdi neticeler sayılmaktadır ve yarın sabahtan önce tafsilat b 
olmıyacakbr. Seçimden önce neşredılen bir beyannamede seçime girmenin bir imtiyaz ve bir öde 
olduğu habrlatılmıştır. . d 

40 Saylav rakipsiz seçilmişlerdir. Seçim mücadelesi bundan sonra kalan 575 eaylavlık üıerıD 
olmuştur. 

Cephelerde vaziyet 
Ras Dessanın kumandas-;-ndaki 80 

Bin kişilik ordudan haber alamıyorla 
Adis - Ababa, 14 (Neon Fos) - Sara .. Banek haber gelaıemesi Habeş hükumetini endişe1 

ile Dagapurun Italyanlar tarafından alındığı tek- düşürmtiştllr. Zaten telgraf hatları pek güvenil 
zip ediliyor. Italyanlar Gorohay hattında tutun- cek gibi olmadığından hükumet cephelerle baf 
makta olup Habeşlerin arkadan hücumlarından servisleri kurmağa karar vermiştir. Böylece b 
sakınmak ve buraslDl ellerinde tutabilmek için sabah bir habeş pılotu idarainde Adis • Aba~ 
müthiş istihkamlar yapıyorlar. Bu tahkim işi dan kalkan hir tayyare ile ıimal cephesi kulll 
sekiz gün sürecektir. danı Ras Seyuma ve cenup cephesi kuınand 

80000 kişilik bir ordu başında Somali top- Vehip paşa ila Decaz Naıibnya talimat gand 
raklanna giren başkomutan Raı Desadan henüz rilmiştir. 
bir haber alınmamışbr. Ual - Ual cephesinde Öğrenildiğine göre imparator Ha 
Vehip paşa mühim muvaffakıyetler kazanmışbr. kıtalannın arbk tetebbllıi 4!llerine alaıala 
Vehip paşa ordusu lngiliz somalisi hududunu ve ltalyanlann zayıf göründükleri noktalatd 
müdafaa etmekte olan Decazmac Nasibu ordu- tecavüze geçmelerini iatemektedi!' • 
suyle birlikte- hareket etmektedir. Umumi taarrm itaretini ise ke11d 

Adis-Ababa 12 (Neor Fos) - Muhtelif cephe- bergitelerin tatbik tarihi olan 18 son teıriad 
lerdeki Habeı kıtalarının hareketleri hakkında sonra verecektir. 

...... 1 

Bergitelere mukavemet 
ltalya' nın dış memleketlerde 3 

Memleketimizin yetiştirdiği yegine modern okuyucumuz Milyar kredisi varmış 
MÜNiR NURETTiN Roma, 14 (Ö.R)- Finansal ı daireler de kendıliklerinden bu ı deden vazıeçmek isteıne:r. f 

bergitelere mukavemet için ltal saatleri kabul ediyorlar. kat hakiki bir akozik h• VE ARKADAŞLARI yanın dış memleketlerde 3 mil- Roma, 14 (Ö.R)- "Curnale karşısında bulununca, bu oı; 
Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve israrlan yer liretlik kredisi olduğu ve Ditulya,. yazıyor : lıedeler kendiliklerinden be 

t d bu para eyi kullanılınca çok lngı'lı'z. gazelelerı' ltalyanın kümsüz. kalacaktır. ltalya.nfıcln ..111' üzerine stanbula llvdet etmez en evvel son veda konserini "'• 
beş ikinci teşrin cuma günü akşamı saat 21 de hep istifade edileceği bildirilmek- notası münasebetile ltalyanın gitelere mukavemeti pası 

yeni ve seçme şarkılardan mürekkep zengin bir tedir. her vasıtaya mtiracaatle ken- dir. Aktiffaal olacaktır. il~ ııı: 
Bugün devlet dairelerinde dini müdafaa hakkını ta- deler için ltalyan be.al 

proğram içinde 1 k k r e e e tri , ısıtma masrafını kes· nımak istemiyorlar. Ingiliz bergitecilerden başka ye 

EL HAMRA Sivnereecmekti~r sında mek için-saat 9dan 16ya kadar gazeteleri bu notaya dayanarak dönecek ve kendisinin y•P 
iş usulü konulmuştur. ltalyanın bergiteci devletlerle bileceği veya yerine baıka 

Macsudan bildirildiğine göre 
Saon nehride taşmaktadır. Su
ların irtifa bu akşam 5,40 met
reyi bulmuştur. Bir çok köyle· 
ria münakalatı kesilmiştir, ve 
geniş 

0

bir ova sular altındadır. 
Bununla beraber hasarat mühim fiyatlar : 1a& - tOO - 75 - so kufuştur 12 den kadar tecim anlaımalan bozacağını şey koyabileceği her ııı• . 
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Tarım satış ve kredi 
Kooperatifleri, birlikleri! 

Kamutayda kabul edilen bu 
önemli kanunları neşrediyoruz: 

-s-
Borçlunun satılan malı borca 

yetmezse veya ipotek edılen 
taşılsız mal borcu karşılamazsa 
kefilin taşılsı:ı: malına da aynı 
muamele yapılabilir. 

Borç için satılan taşılsız mal
ları kooperatif kendi üzerine 
alabilir. Şu kadar ki iki yıl 

içinde böylece üzerine geçen 
malı başkasına satamaz ve bu 
vakit içinde kooperatifin ala
cağı ile ürem ve masrafları 
ödenirse o taşıtsız mal sahibine 
geri veril r. 

Madde lS - Tarım kredi 
kooperatifinin para ve malları 
ve blanço, zabıtname, rapor ve 
başkaca bütün evrak, defterler 
ve belgeleri üzerinde işliyen 

·yönetim ve kontrol kurulları 
başkan ve üyeleri ile işyarlar 
ve eksperleri bu suçlardan do
layı Devlet memurları gibi ceza 
görürler. 

Ekonomi bakanlığı veya zira 
at bakanlığınca yapılacak ince
leme sonucunda suçlu olduk
ları anlaşılan yönetim kurulu 
İİJeleri ve murakıblan ve işyar 
lan bakanlık veya bankaca it-

. ten çıkarılabilirler. 

Bunların yerine yenileri seçi 
lip işe başlayıncaya kadar koo 
peratif genel kurumu adına eko 
nomi bakanlığı veya ziraat 
bankası, ortaklardan 3 kişilik 
süreksiz bir yönetim kurulu de
Çerek işleri buna gördürürler. 

Madde 16 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin yapacakları ö
dünç para verme itleri ancak 
ortakların işçi akd, tohumluk, 
fidan, fidelik gübre ve tarımsal 
gereç ve yaraçlar ve çift hay
vanları sabo almak gibi üretim 
lllasrafları ile tarım ihtiyaçları 

karşılamak içindir. 
Ödünç vermenin tarzı, ortak

ların üretim kapsitesi gözönün
de bulundurularak ana mukave
lename ile belli edilmekle bera
ber verilecek bu ödünç paraların 
üretim İşlerinde kullanılmasına 
YÖ .1ctim kurulları özel bir ön
em vere•:ekler ve bunu kontrol 
edeceklerdir. 

"ı'arım kredi kooperatiflerinin 
r ' ı klarına yapacağı ödünç 
" • ı vermenin ucu Ekonomi 
> ı .aıılı ;;ının onamile Ziraat 
bankasınca saptanır. 

Bir tarım kredi kooperatifi
nin i ş bölgesinde o kooperati
fe ortak olmıyan üretmenlere, 
Zıraat bankasınca, kooperati
fin ergesi içinde olan işler için 
Yalnız maddiğ karşılık alarak 

,:dünçü para verilebili ' . 

Madde 17 - Tarım kredi 
kooperatiflerince ortaklarına 
verilecek ödünç paranın üremi 
ve komisyonu, Ziraat banka
sının kooperatiflerden başka· 

sına yaptığı tarım ödünç işle

rindeki ürem ve komisyonu 
geçemez. 

Tarım kredi kooperatifleri 
2279 numaralı kanunda yaıılı 

senelik beyan11ameleri vermek 

yükümünde değildirler. 
Madde 18 - Bu kanuna 

göre, kurulacak tarım kredi 
kooperatifleri ancak Ziraat ban 

kasından ödünç para alırlar. 

Madde 19 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin 300 liradan 

çok paraları, Ziraat bankasının 
merkez, şube veya sandıklarına 
yahrılr. 

Madde 20 - Kuraklık, do
lu, sel hayvan ve bitkilerde 
baş göstererek bulaşık hasta
lıklar gibi afetlerle fiat düş

künlüğü gibi ekonomik sebeb
ler ve yangın dolayısile tarım 
kredi kooperatiflerinin gününde 

alınamıyan alacakları Ziıaat 
bankasının onamile kooperatif 
yönetim ku"rulunca her ortağın 

durumu ayrı ayrı incelenerek 
tümü veya birazı sonratılır. 

Madde 21 - Gününde öden
meyipte sonratılmıyan borçlar
dan geçmiş günler için alına
cak ürem, ödünç vermede alı

nacak ürem haddı iki artırılarak 
alınır. 

Madde 22 - Bu 
göre kurulan kredi 
lifleri: 

kanuna 
koopera-

a - Kazanç ve muamele ver
ıilerinden; 

b - Kapital ve yedek akçe· 
!erile taşıtsız malları ,bütün ver
gi, resim ve harçtan; 

c - Ödünç verme ve alma 
ve ödeme ve alınç ve başka 
bütün itler için yapılacak se
ned ve belegelerle resmi dai
relere verecekleri dilekçeler 
damga resminden muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tas
dik ettirilecek belgelerden yal
nız ( ücreti adil ) alınp harç 
alınmaz. 

Madde 23 - Bu kanuna gö
re kurulacak tarım kredi koo
peratiflerile 1470 sayılı kamı· 
na uyarak kurulmuş olan kre
di kooperatifleri, alacaklı ve 
borçlu durumları ne olursa ol
sun, Ziraat bankasının kontro
lü altına konulmuştur. 

Sonu var -

Oehset Devrinde Büxük Bir A1'k Kadını & .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

Bobespiyeri 
Yere Seren Kadın 

•••• 1J .. ··-~ ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ,!t.ıtuk lrrriht ı·oman - 73 - Bit·iııı:i böliim 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TERMlDORUN EVLENMESi rinci çocuğunu doğurmak üzere 

Paris halkı kilise eşiğinde idi. 
soruyordu: Biray sonra kızı Tormidoru 

- Evlenen kız kim? evlendirdi. 
- Talyenin kızı. Oğlunun ölümü dolayısiyle 
- Eski dehşetçinin mi? matem elbisesi altında ilk ko· 
- Evet, kız kontes oluyor. casınm evine gittiği iç:n Fon-

B. F eliks de Narbanne ile ev- ten ay konağında yapılan izdi-
~e~iyor. Güvey ailesi bunun vaç Prensesi ikinci kocasile 
ıçın çok meyus.. karşılaştırdı. 

Bunun için dügün gizlice ya· Bir zamanki güzel adam, Kon-
Yapıldı. Tere:ı:ya matemini ileri vansyon hatibi, Fransaoın kur-
sürdü. 815 Şubatında büyük tarıcısı mı idi bu? 
Oğlu olan parlak zabiti kaybet- Talyen bir sütunun gölgesin-
ınitli. Bu ıırada kendisi onbi- de duruyordu. Avurtları mey-

Dünya piyasalarında 

12 - il · 935 de 
LONDRA BORSASINDA 

ÜZÜM 
lzmir peşin 3S - SO vadeli 

24 - 46 Iran peşin 27 - 36 va· 
deli 16 - 23 Kaliforniya tomson 
natürel seçme peşin 36 vadeli 
24 fantazi peşin 38 vadeli 36 
altın yaldızlı ekstra seçme pe
şin 40 vadeli 29 Girid peşin 
42 - 59 vadeli 22 - 44 Kore~t 
peşin 45 - 70 vadeli 30 • 4S 
Avusturalya eski mal peşin 35 
yeni mal peş : n 41 - SO kap 
peşin 38 şilindir. 

Hamburg borsasında : Tür
kiye ma'ı No. 7 vadeli 13. 8 
13.SO, 9 14 50, 10 17, 11 20 
Türk lirası. Yunanistan Kan
diye vadeli 16-32 florin Korent 
vadeli amalyas seçme 32-35 
drh. Iran •u:tana vade~i 33-38 
şilin, Kaliforn iya su.tana natu
rel vadeli 5.8S baı.er 5.80. •ol
tana goldenbleached v. 6.50'.l 

Nevyork borsasında: lzmir 
sultana 9 crovn kaba 4 do· 
!ardır. 

iNCiR 
Londra lıo rsasında: Geuin 

naturel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peşi n 35 vadeli 24 ske
leton 1 lb. 5 crovn peşin SO 
vadeli 46,S peşin 55 vadeli 49, 
6 peşin 40 vadeli 53, 1 peşin 
65 vadeli S8, ·10 peşin 48 va
deli 38, peşi n S3 vadeli 41, 

hakkında 
haberleri 

6 peşin S8 vadeli 44, 7 pe
şin 4S. 

Nevyork borsasında: Türkiye 
malı 30 librelik torbada peşin 
l 7 yeni mal peşin 1 S. 

Marsilya borsasında: Cezayir 
malı 1211 S kiloluk sandık 
126-130, 10 135, 10 90-lOS 
lspaıiya cantin 5 fr. 

Hamburg borsasında: Tür
kiye hazır mal 24-26 vadeli 
Türk lirası. 

YÜN: 
Marsilya borsasında: Ana

dolu yıkanmış 8-8.50 yıkanma
mış S.S0-4 50 fr. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında: Tunus 

1 ı ncı tasir cinse göre cif 
380-400, 2inci tasir cif 375-385 
infigeable 380-400 Cezayir su
fine cinse göre 340-360 borjas 
cinse göre cif Marsilya 200-210 
Anadolusie cinse göre hazır 
mal cif Marsilya 170-180 adi 
hazır mal Marsilyada cif 180 
yerli ekstra gar veya mağaza 

teslimi 395-406 şimali Afrika 
Marsilya rıhtımda 378-380. 

Hamburg borsasında: ispanya 
hazır mal ikinci tasir 240 va
deli birınci ve ikinci teşrin 240 
peçeta Italya hazır mal 510 
vedeli 510 liret Fransa hazır 
mal ikinci tasir 510 vedeli 510 
franktır. 

37 Kara ve deniz uçağı 
_Kingsfordu aradılar ... -. 

Fakat hiç bir netice alamadılar 
B·ı-oadbend sürat rekorunu kırdı 
Londra - Akyaktan Senga

gapura hareket ettikten sonra 
kaybolan me?bur Avusturyalı 
tayyareci Kingsford Smith gün 
lerdenberi 37 ka ra ve deniz 
tayyaresi tarafından her taraf
ta aranmış isede hiı,: bir iz 
bulunamamıştır.KingsfordSm ith 

şimdiye kadar en teh likeli 
uçuşlar yaparak bir çok rekor
ları kırmakla şöhret almıştı. 
Kaybolan tayyareciyi arayanlar 
arasında meşhur uçmanlardan 
Melrose' de vardır. Bu tayyare
ci Birmanya kıyılarında bir 
uçagın müşkülat içinde çırpın
dığını görmüştü, Tayyareden 
alevler çıkıyordu. Şimdi bu uça 
gin Kingsford Smith ve Peth
ybridgeye aid uçak olduğu 

zannolunuyor. Genel kanaata 
göre tayyare Bengale körfe
zinde kazaya uğramıştır. 

Kinsford Smith'in kayboldu
ğu gün genç tayyarecilerden 
Broadbent lngiltere - Avustu
ralya arasında turizm uçakları
rının rekorunu kırmışlardır. Bu 
ası: 

dana çıkmış, kaşları çatıl

mış, dili tutulmuş, sol gö
züne perde inmiş, diğeri 

çatlamış ve aptallaşmıştı. Tal
yen bu halile ikrah verirdi. 
Yırtık redingotu içinde dimdik 
duruyor, Terezyanın gelişini 

bekliyordu. 
Acaba hürriyet tanriçesini 

mi, yahut şeffaf elbiseli peri 
kızını nu, yoksa daha evele 
geçerek. bayan Lebrunun 
modelini mi görmek ümi-
dinde idi. Zamanııı yalnız 

ona merhamet göstererek Te
rezya'yı esirgediğini mi umu
yordu. 

Kendisi, yürüyüşü ve ~öz 
söyleyişi bir Kraliçeye benzi
yen bayan Coraman - Chimoy 
içeriye girerken Talyen'in ha
zırlandığı heyecan gelmedi ve 
bir zamanki Terezyamn soluk 
bir hayalini ancak kızının so
luk yüzünde bulabildi. 

Merasime, renkleri gösterir, 
sesleri duyduran, fakat şuuru 
uyandırmıyan bir ruya içindey-

/(.<rtffSford Smitlı 
rekor 7 gün 4 saat olmak üzere 
Kingsfortta idi. Broadbent ise 
ayni yolu 6 gün 21 saatta kat• 
etmiştir. Halbuki Londra - Mel
burn yarışında Scott ve Cam
pell Black 2 gün 4 saat 37 
dakikada Londradan Melburna 
gitmişlerdi. 

miş gibi iştirak etti. 
Ancak törenin sonunda T e

rezyanın adını ve mevkiini 
takınmış olan hu şimdi tanıya
madığı kadın yanında uyandı. 

Bakışları karşılaşmıştı ve mer 
hametin yaşarttığı bu siyah 
gözlerin ışıklarında Talyen karı 
sını tanıdı ve tekrar buldu. 

Terezya: 
- Si:ı:i evinize getirecağiz, 

dedi, adresinizi veriniz. 
Tal yen şaşkın şaşkın ağzını 

açtı. Mazide mi, halde mi ya
şadığını artık bilmiyordu. 

- Dullar geçidinde. Yuva 
yanında otururum. Dedi. 

Terezya müteessir ve müte
heyyiç oldu. Talyen eski şan 

ve aşkını görmüş olan yerlerde 
şimdi sukutunu gizliyordu. 

Erkek bu sakatından utanır 

aıibi: 
- Evet, dedi. Şanzelizcye 

alı§roışdım da... Yine oraya 

döndüm. 
Pronses arabacısına: 

PARDAYANLAR 
-35- YAZAN : Mlşel Zevako 

Pek ala şimdi şu salonun kapısı 
önünde hemen bana sofra kurunuz 

·-·-· - Bu kapu bir aralıktan 

sokak tarafındaki kapıya çıkar. 
Gülerek kalın sürgüyü de gös
termeği unutmadı. 

Pardayan kendi kendine: 
- Bu gece Diviniyer pan

siyonunda ne olacak? 
Sorgusunu sordu. Şövalye, 

zamanını düşünmekle geçiren 
adamlardan değildi. Pardayan 
pansiyonun bertarafını biliyor
du. Hemen ayağa kalkarak kö· 
peği Pipoyu çağırdı. Etrafı 
gezmeğe başladı. 

Karanlık odanın 

larındaki küçük 
yan taraf
kapılardan 

Landerinin şarap mahzenine 
inilirdi. 

Pardayan piposu yanında ol
duğu halde mahzenlere inen 
merdivenlerden aşağıya indi. 
Her yeri ayrı ayrı gözden ge
çirdi. Gizli odada olup biten
leri öğrenmek için kendisine 
yer arıyordu. Kapaklı mahzen 
deliğini açık bıraktı. Yine ka
ranlık odada bir köşeye sak
landı. 

Bir iki saat sonra şapkaları 
kırmızı tüylü ve mantolarına 

adamakıllı sarılan üç adam 
daha geldi. 

Loben yine bu adamları kar
şıladı. Şölen (ziyafet) yerine 
götürdü. Birbiri ardınca 'ikişer 
üçer kavalye daha geldi. Bun• 
!arı hep karşılıyan Loben idi. 

- Sekiz kişi ... Tamam .. 
Dedi. Bu anda beyaz sakallı, 

kanlı gözlü, kırmızı yüzlü bir 
papas da kapıdan içeri girdi. 
Papasa doğru koşan Loben: 

- Kardeşim Tibo! 
Diye haykırdı. Yavaş sesle: 

- Bizim şairler geldi mi? 
Loben elile şölen salonunu 

göstererek: 
- Buradalar ... 
Cevabını verdi. 

- Pekala şimdi şu salonun 
kapısı önüne hemen bana sofra 
kurunuz! Zira karnım acıktı. 

Papas Tibo bu sözü söyler
ken suratı asıktı. Loben biraz 
eğilerek: 

- Ne yemek istersiniz? 
- Biraz yiyecek birşey .. 

Yanm tavukla biraz börek, bir 
omlet, dört şişe de Anyo şa
rabını uuntma.. Eskiden alb 
ıişe içerdim amma şimdi ihti
yarladık. 

Papas, kendisinden müsaade 
almaksızın kimsenin içeri gire
memesi için kapının önünde 
oturdu. 

Loben, Tibo'nun istediği şey-

- iptida Babilon caddesine 
ıeçini:ı:. Sonra bayı Kur Lare
ne götürürsünüz. 

Yan yana oturdular ve uzun 
zaman sessiz durdular. Araba
nın sarsıntıları Terezyanın ya
naklarını titretiyordu. Talyen 

ona yandan bakıyordu. Bunca 
senelerden ve değişikliklerden 

sonra Bordo ve T ermidorun 

alkışlanan vaziyetini canlandı

rıyorlardı. 

Prenses sükutu kesti: 

- Ne zamandanberi dönmüş 
bulunuyorsunuz? 

- lspanyol ihtilali üzerine 

Alikant konsolosluğum elimden 

kaçtığındanberi, yedi sene 
oluyor. 

Alaysızca sordu: 
- ihtilalcilerden zahmet çek

tiniz mi? 
- Şüphesiz, .ıisiler evimi 

yağma ettiler ve yaktılar.Elim
de kalan az parayı da alarak 
beni kovdular. 

leri derhal getirdi. Masanın 

üstüne koyduğu zaman papas 
Tibo: 

- Şimdi, kardeşim Lobeo! 
sözüme dikkat et ve can kula
ğile dinle. Karanlık odaya 
giden aralığı biliyorsunuz de
ğil mi? Bu aralığın sokağa 

çıkan kapısına gidib sızi de
ğiştirinciy" kadar bekleyiniz! .. 

Dedi. Obur ve doymak bil
miyen açgöz Loben fırsat ka
çırdığından içini çekti amma 
Tibo buna ehemmiyet vermedi: 

- Aralıktan kimse içeri 
girmek isterse onu menede
ceksiniz. Eğer bu adam ısrar 
ederse bizi haberdar etmek 
üzere bağıracaksın .. Haydi biraz 
çabuk olunuz ... 

Loben çaresiz boyun eğdi. 
Papas ta yemeye oturdu. Mi
desini doldurmağa başladı. 

:Saat dokuz: buçuğu çalmışb. 
Bu esnada diğer alh kişi daha 
pansiyona girdiler Ziyafet sa
lonuna geldiler. Tibo bunları 
görünce yemekten kalktı yol 
gösterdi. 

Diviniyer pansiyonun alt kıs
mındaki meyhane askerler, ta
lebeler, serseriler, jantiyumlarla 
dolu idi. Bu büyük salonun or
tasında bir çingane oyunlar oy
nıyor, hokkabazlıklar yapıyor

du. Kahkahalar, şaraplar ve 
daha başka şeyler için sarhoş
ların bağırmaları, çağrışmaları, 
kadeh tokuşturmaları gırla gi
diyordu. Kendini bilmiyece k 
derecede sarhoşların tütsülü ka
falarından çıkan saçma sapan 
sözler de oğultular hasıl edi
yordu. 

Bu gizli odaya altı şair daha 
geldi, selamladılar ve birbirle
riyle konuşmağa başladılar. 
Bunlardan Jak Dora adındaki 
şair çak iyi bildiği litin lisa
niyle bir söylev söyledi. Büyük 
şair Roıısar'ın etrafında top
landıklarını ifade etti. Fakat 
Ronsar Noterdam kilisesinin 
çancısından daha ziyade sağır 
olduğundan kendisini methe
den ve yükselten bu sözlerden 
hiçbirisini duymamıştı amma 
birçok sağırlar gibi bu da ku
surunu itiraf etmiyordu. Şair

ler say,l(ı ile Ronsarın karşı
sında eğildiler. Ronsar ise !!'&

yet tabii sesle : 
- Edip Doranın pek baklı 

beyanatına ben de tamaınile 
iştirak ederim. 

Cevabını verdi. Biri de yük
sek sesle: 

- .)oırn Vaı· -
cx 

Başka memuriyetiniz ol
madı mı? 

Hayır. Rozalinin küçük 
kulübesinde oturuyorum, Ha
tırınızda mı ? 

- Yuvanın karşısında değil 
mi? 

- Evet. 
- O z.avallı konak da ne 

olmut! B. de Fontenay onu 
tekrar bana sattr. 

- Parça parça aynlmıştır . 
evin içinde Akasya adlı bir 
kumarhane açıldı. 

- Bizim Akasyamız ... 
- Bahçede kalan biricik 

ağaç ta odur. 
- Ne yazık! 
Chimay konağı önüne ge

lince araba durdu. Bir aşık 
gibi meraklı olan prens, parkın 
kapısında, prensesin dönüşünü 
bekliyordu. Araba kapısına 
doğru ablarak bizzat kapıyi 
açtı ve elini karısına uzattL 

Fakat Talyenin eline tesadüf 
etti. 

- Sonu Var -



• YEr~I ASIR 
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Mussolini ile mülikat 
Genç bir Fransız kızı Düçenin oğluna 

ş ••• omanti bir mekt 
Bir Habeş uçmanı Bruno ve Viktoryo Mussoliniye 
Meydan okuyarak onları yalnız başlarına savaşa çağırıyor 

Roma, 14 ( 1. T ) - L'lnt- · · ~ N~ N ., ,.. -~~ , y ,. , 

ransigeant'nın Somali cephe- ) ~' · 
8 ine giden kadın aytarı Paule
Herfort bildiriyor : 

.. Venedik sarayını ziyare
timde Duceyi beş dakika bile 

hareketsiz görmedim. Dün 

kendisinden şu ifşaatı kopar
dım: 

- f ransadan birçok mek-

tuplar alıyorum. Bana mektup 

gönderenlerin çoğu bilhassa 
kadınlardır. Bu sabah sevimli 
bir mektup daha aldım. Vila
yetlerinizden birinde otur an l 7 
yaşmda bir genç kızdan geli~ 

yor. Bu küçük kız bana aşağı 
yukarı şunları yazıyor : 

" Ekselans, oğlunuz Bruno

nun ordularda çalışan uçman

ların en genci olduğunu bili
yorum. Fotografını gördüm. 

Güzeldir, cesurdur. Rüyalarım
da onu Habeşin vahşi toprak-

Brono ve Viktoryo Mussolırzi 

ları üzerinde uçarken görüyo
rum. Ona hayranım ve onu 

aeviyorum. Düce oğlunuz Bru
no ile evJenmek istiyorum. ,, 

Benden oğlumla evlenmek 
'stiyen bu genç kız hakkında 
ne düşünüvorsunuz. 

- Kadınların en vahim da

vaları haJJetmek için en kısa 
yoldan gittiklerini düşlinürüm. 

- Afrikaya gidiyorsunuz 
değil mi? Hattıüstüva yakın· 

larında iklim serttir. Somali de 
tabiatın bütün kötü haşerele-

riyle karşılaşacaksmız. Orada 
bilhassa müthiş bir karınca 

var ki tırnak uçlarından cilde 
giriyor. Çok şükür ki doktor· 

lar bu salgınların önlerine ge

çecek pomadlar bulmuşlardır. 

Askerlerin sağlıkları çok iyidir. 
Cenuba seyahatmızda çok en• 
feresan şeyler göreceksiniz.,, 

BİR MEYDAN OKUYUŞ 
Londra, 10 ( İ.T ) - Aden-

den bildiriliyor: Habeşin Lon· 
dra elçisi olan doktor Martenin 
iki oğlu, lngilterede tayyareci
lik tahsiJJerini ikmalden sonra ........ 

.. 

onbeş gün önce Adis-Ababaya 
dönmüşlerdir. Bu iki usta ')>ilot 
lngiltereden yeni gelen üç 
motörlü bombardıman tayya· 
relerinde çalışacaklardır. Mar-
tenin oğulları Mussolini • 
nin oğullan olan Bruno 
ve Vittöryoya birer mektub 
göndererek onları uçaklarile 
yalmz başlarına dövüşmeğe 

c\avet etmişler ve böylece ken
dilerine meydan okumuşlardır. 
Bu mektubda .. ancak eşit dö
vüşmelerde hakil<iğ kahraman
lara seçm~k kabil olabHir ,, 
deniliyor. 

Bir haydudun macer Si 

Amerikanın en tehli eli kadını rakib 
Bir çete tarafından 

Nevyork, 10 (P.S)
Amerikanın en tehli
keli kadını sayılan 

Vivian Şazm cesedi 
Kanzas Clty'de delik 
deşik olmuş bir oto
mobil içinde bulun
muştur. Tehlikeli ol
duğu kadar güzel olan 
bu haydut daha otuz 
yaşına basmamıştı.Bu
nunla beraber aley
hinde yapılan takibat 
dosyesinc göre otuz
dan fazla kanlı vak
ada parmağı vard•r. 
. Vıviyan Şazın suç or-
tağı ve dostu Alvin 
Karp şımdi bir numa
rala halk düşmanı ilan 
edilmiştir. Zabıta Al
vinin, Vivian Şazı 
öldürenlerden öç al
makta gecikmiyece
ğine kanidir. 

VIVIAN ŞAZIN HAYA Ti 
Vivian Şaz on sekiz yaşma 

kadar aile ocağında sakin ve 
sessiz bir hayat yaşamıştır. 
Genç kızın ataları fakirdi. Fa
kat onun yakıcı bir güzellik 
taşıyan gözleri, zarif, sevimli 

bir vücudu, tükenmek bilmiyen 
bir ihtirası vardı. Bir mağaza
da ipek çorap sabyordu. Gü
nün birinde bu işi terkederek 
taliini Hollyvoodda denemek 
istedi. Bu sun'i yaşayışlar bel· 
desinde yeis verici realitelerle 
karşılaştı: Nereye başvurmuşsa 

· it bulamıyordu. Güzeldi, ıevimli 

Ha•·dud kadm Viııiam Şaz 
idi amma fotojenik değildi. Bu 
yeis günlerinde kaçakçılıkla 
çok para kazanan bir kaç kötü 
arkadaşa rastgeldi. 
ÜMID VE YEiS ARASINDA 

Vivian ümıtle hayflanmalar 
arasında ihtiyarhyacak kadın
lardan değildi. ilk dostu bir 
katildi. Sonra Undervorldun 
azılılarından Willey Münşün 
hoşuna gitti. O ölünce de bu
gün Amerikanın en korkunç 
haydudu olan lrvin Karpın 
metresi oldu. O zaman İrvin 
Karp küçük, ehemmiyetsiz bir 
hayduttu. Vivian 1932 de ya-

öldürüldü 
kalanarak Misuri ha 
pishanesinde beş sene 
hapse mahkum edildi. 
Bu hapishanede bir 
gün kendisinden Mün 
şün neden öldüğü so
rulmuştu. O şu cevabı 

vermişti: 

- Çok tabiiğ bir 
ölüm.. Kafasına üç 
kurşun yedi. 

Haydut kadın ha-
~ pishanede sıkılmağa 

başlamıştı.Buraya gir
diğinin altıncı ayında 

sabrını kaybederek dı
varda delik açmak 
suretile kaçtı. Haydut 
1933 de Şikagonun 
zengin konserve fab
rikatörlerinden o~ 
güst Luerin kaldırıl· 
ması hadisesine işti

rak etmiş ise de A
merika polisi bir daha 

Vivian Sazı ele geçirememiştir. 
CENAZE TÖRENiNDE 

işte Amerikamo bu en teh
likeli kadını şimdi rakib bir 
haydut teşkilatı tarafından öl
dürülmüş bulunuyor. Garibi şu 
ki haydut kadının cenaze tö
renine on bin dolar değerinden 
fazla çiçek büketleri, çelenkler 
gönderilmiştir. Şimdiye kadar 
Amerikanın kaçakçılık ve hay
dutluk işlerindt: en çok tamn• 
mış olanlann hepsi cenaze 
töreninde bulunmuşlardır. Yal· 
nız bir numarala halk düşmanı 
Alvin Karp bulunamamqbr~ 

o.,_ 

·Eski Habeş imparato 
Liji Y asu yaldızlı mahpesinden 
lrrıparatora bir mektub gönderiyor 
Memleketinin kurtuluşu 

G:rmesine izin 

. 
için ltalya aleyhinde harba 

verilmesini istiyor ... 
Adis-Ababa 10 (P.S) - Es

ki bir tarih sahifesinden bah
sedeceğim : Fransada ikinci 
imparatorluğun ilk senelerinde 
M. Lambert adlı bir Fransız 
konsolosu Tacura böl
g~sinde Danakil gö
cebeleri tarafından öl
dürülmüştü. Subay 
Flöryo de Langle bjr 
harb gemisiyle Habeş 
kıyılarına dayanarak 
bu cinayetten ötürü 
tazminat istemi~ti. Ka-
bile reislerinden biri 
olan Muhammed Ahu-
bekir kan diyeti olarak 
Fransaya 25 kilomet
relik bir sahil parça
sını vermişti. Fransız 

Somalisi bu parçadan 
dogmuştur. Bu uzlaş
madan sonra Abube· 
kir Parise gitmiş, Na
poiyon tarafından ka
bul edilmişti. 

Bir zaman sonra Ha
rarı zapteden Mısır 
kuvvetleri karşısında 
maglubiyete uğnyarak 

zevcelerinin hepsi yanındadır. 
Gara MuJatamn yaşıyan kar-
talı senelerle unutulmuştu. Onu 
yarı çılgın olarak gösterenler 
vardı. Hakikatta Lij . Yasu 
bakında yazılanların hepsi kuru 
tahminden ibaretti. Zira ken
disini gören yoktu. Birkaç 

hafta önce eski lmpa;atoruJJ 
öldüğünden bile bahsedildi. 
Adisababa matbuat direktör· 
lüğünü ve sosyal mahkeme 
reisliğini yapan Atta Lorenzo 
T aezaz ayni zamanda Harar 
ilbaybğının siyasal danısmanı

dır. Atta Lorenzo Liji Yasu
nun sıbbah tamamen yerinde 
olduğunu, şuurunda hiç bir 

bozukluk görülmediğini, Har· 
rardaki şatosunda bütün harb 

hareketlerini yakından ta
kib ettiğini söyliyerek şunları 

kaçmağa m~cbur olun- Hararda Mu/atta şatosunun muhafız 'paviyo!lları 

ilave etmiştir: " llkönce yapı· 

lan tahminler hilafına olarak 
Liji Yasu Italyanlarm Habeş 

topraklarına vuku bulan teca· 
vüzünü nefretle karşılamış ve 

Lorenzo vasıtasıya imparator 
Haile SelAseye başvurarak 
alelade bir nefer gibi Habeş 
ordusunda müst4:v)i düşmanla • 
dövüşmesine müsaade edilme· 
ıini rica etmiştir. 

ca da kendisinin Fransızlarl? Liji Yasu Muhammed dev-
hediye ettiği Tacura bölgesine rinden başhyarak bütün ecda-
sığınmıştı. Abubekir 1885 te dının adları yazılı bulunan bir 
90 yaşını geçmiş olduğu halde sarık taııyordu. 
aldü. Bugün altın yaldızlı mah- Cicigada bir kilisa yerine 
pesinde sıkı nezaret altmda tu- camı yaptırmıştı. Dire Duada 
tuJan eski imparator Liji Yasu [· ""7.. .,~...,.... 
da Abubekirin hafidlerinden 
biriyle evlenmişti. Bu izdivaç 
bakınız nasıl olmuştu : 

Menell§ln hafidi 
Liji Yasu, ana tarafından 

Meneliğin ha' ididir. Liji Yasu
nun babası olan Ras Mikhael 
yarısından fazlası Müclüman 
olan bir kabilenin irsi başka
nıdır. Mikhael'in kendisi de 
müslümandı. Filhakika Meneli
ğin kızıyla evlendikten sonra 
hıristiyan olmuş ise de Liji 
Y asu bir müslümanın oğlu ol
masından ötürü Habeşler tara
fından asla hoş görülmemiştir. 
Lij Yasu bir hmstiyan terbiyesi 
almıştı. Fakat ruban, tabiiğ 
temayülleri itibariyle müslüman 
kalmıştı. Habeşin çok müteassıp 
olan papaslan ile asilzadeleri 
Liji Y asunun başlıca düşman
lara idiler. Onlar Habeş tahtına 
Meneliğin öz kızı prenses Zao-

, dituyu geçirmek istiyorlardı. 
Fakat imparator ölümünden 
önce halefini bizzat tayin etmiş, 
tahta Liji Yasunun çıkarılma
sını istemişti. Bu kesin karar 
karşısında kimse büyük Mene
liğin arzusu dışına çıkmağa 

cesaret edememişti. Liji Yasu, 
o tarihte, on yedi yaşındaydı. 
Çehresi kadar kalbinin de gü
zelliğiyle milletine kendini sev· 
dirmeğe çalışıyordu. 

GENÇ iMPARATORUN 
RÜYASI 

Büyük harb başlayınca Liji 
Y asu Alman elçisinin teşvikle
ve bilhassa bir müslüman dev
leti olan Osmanlı imparatorlu
ğunun Almanya yanında barba 
girmiş bulunmasına önem ve
rerek müttefiklerden yüz çe
virmişti, Onun rüyası Afrikada 
çok geniş bir müslüman impa
ratorluğu kurmaktı. imparator 
müslümanlarca çok sevildiği 
halde Hiristiyan idetlerini ter
ketmiş bulunması yüzünden 
Habeş halkınba şüpheli gözle 
görülmeğe başlandı. Liji Yasu 
Adis·Ababayı tcrkederek müs
lüman eyaletlerinde dolaşıyor 
ye böylece ialimlara karıı 

Cibutidtn b;r manzara 
bir islim şeyhi kılığına gire- Eski imparatorun bu yurdse-
rek vaazlarda bulunmuştu. Liji ver jesti imparator Haile Se· 
Y asu her geçtiği şehirde ileri laseyi cok müteessir ve müte· 
gelenlerin kızları ile evleniyor· hassıs etmiştir. Bununla bera· 
du Tacuradan geçerken de her devletin emniyeti bakımın-
Muhammed Abubekirin hafi- dan bu talebi nazarı naıarı 
diyle evlendi. Böylece yanında dikkate almak imkansıdır. Bu 
kalabalık bir barem kafilesi 
toplandı. Liji Yasu bu hareket 
tarzında devam ederken asıl 
Hebeşistanda, Adis-Ababada 
herkes endişadeydi. Fransız -
logiliz -Italyan elçileri de Rüh
ban sınıfını, Habeş ayamm 
imparator aleyhine fışkırtıyor

lardı. 
Liji Y asunun hal'i kararı 

Adis-Ababanın başpapazı tara
fından okundu. Oğlundan yana 
çıkan Ras Mikbael mağl6p 
edildi. 

Liji Yasu bir müddet Somali 
çöllerinde dolaştıktan sonrtı1 
Tigre a~ilzadeleri tarafından 
tutularak Kraliçe Zaoditu'ya 
ve Ras Tafari'ye teslim edildi. 

tarihtenberi Gara M'!lata şato· 
sunda Liji Yasuyu çeviren ses· 
sizlik çenberi kalkmıştır. Har
rar valisi Decazmaz NasibuouP 
bir postası Ogaden ve Eritre 
cephelerinden alınan son tel· 
grafları ve haberleri eski iJD· 

paratora taşımaktadır. 
Liji Yasunun oğlu küçük Me

nelik ile annesi Cibuti yakı
nında Tacurada ikamet etaıek
tedirler. Menelik 30 yaşında· 
dır. Birçok gazete aytarları 
kendisiyle görüşmek istemişler· 
se de her hangi şekilde olursa 
olsun diyevde bulunmaktan çe· 
kinmektedir. 

Şimal bölgesinde hapsedildi. r 
Fakat imparator, gününbirinde 
oradan kaçmağa muvaffak 
oldu. ikinci defa yakalandı
ğında Gara Mulatanın Kartal 
Yuvası adını taşıyan Harar 
şatosunda hapsedildi. Orada 
imparator Haile Selaseye çok 
sadık olan muhafızların neza-

•• 
Satılık 

Celal Bayar caddesinin 
Şehir gazinosuna çok ya~ıo 
bir noktasında kain deoıze 
nazır 2 katlı ve 6 odalı ban· 
yo, çamaşırlık ve sair konfo
rü havi yeni yapılmış 4 oıı
marah ev 5500 Liraya satı
lıktir. Istiyenlerin Büyük ı<a7 
diçalı hanında 66 numara 1 

yazıhaneye müracaatları. ] 

reti altına girdi. 
BURADAKi HAYAT 

Liji Yasu burada, kollarına 

geçirilmiş bulunan albn zencir
lerle yaşıyor. Bununla beraber 
eski bir imparatora liyık olan 
htlrmeti srörüyor. Gazdeleri, 

Telefon 3118 ( 15-1 l 
( 3446 ....... 
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Dış BAKAN BOGAZLAR HAKKıNDA DEDİ Ki "MEMLEKET MÜDA-~ 

FAASINA AID BU EKSIGIN TAMAMLANACAGl GÜNÜN 
ÇOK UZAK OLMIYACAGıNl ÜMİD ETMEK İSTERiZ,, 

Baştara/t J inci sahi/ ede -
~ak siyaseti vardır ki, buna da 
ıtaraflık derler. Ve bitaraflık 

;ulhle beraber yürür. Bugün 
lalya - Habeşistan harbı dola
Yısife ve bizim de uluslar: ku
~Uoıunun üyes olmak hasebile 
k u kurumun konseyi ltalyaya 
t ar!Jı ahnacak zecriğ tedbir
. ere bizim de iştirak etmemizi 
13tiyor. Şimdi ltalya bizden 
lllal alıyor ve bu . memleketle 
~!an ticaretimizin inkişaf ede-
ıleceği l)ir zamanda zecriğ 

tedbirlere iştirak ederek 
0,1abilir ki ltalya aramızdaki 
ticari münasebetini kesin ve 
~tide bizden mal almamıya 
I llrar versin. Bundan maada 
talya ile akdettiğimiz ticaret 

llluahedesinin vadesi hulül et
~iş~ir. Zecri tedbirlere iştira-
1Dıız bittabi bu muahedenin 

ttcdidine bir mani teşkil ede· 
cektir. Biz uluslar kurumunun 
;aranna iştirak etmek suretile 
~alya ile olan ticari münase-
atunızı felce uğratsak acaba 

~lusfar kurulu bu fedakarlı2a 
arşı bize ne ~bi maddi ve 

aıneli ( Compansation ) temin 
edecektir. Compansation me· 
selesini küçük antant üyeleri 
;e Romanya murahhası B. Ti-
ulesko en evvel uluslar kuru
ınu konseyınde mevzuu bah· 
:e~rııiştir. Ve alkışlanmışlardır. 
;t1bat komitesi birtakım vaitler-

e bulunmuştur. ltalyaya ihra
~a~ ~apan bir devletin zararını 
elifi etmek için ciddi ve 
aş?-eli bir tedbir alınmamıştır. 

1tndilik; inşaallah ilerde bir 
Sare buluruz,misillu yaldızlı in· 
faallahdan baıka bir ciddi 
tedbi t• .. • B . r sure ı goremıyorum. e• 
nıın bildiğim birşcy varsa o da 
:.ecri tedbirlere iştirak ederken 
t~caretimizi sektedar etmek ih· 
~ınali vardır. Avrupa diploma
~si ~s.rare.ngiz bir muammadır. 
F labiJır kı, yarın lngiltere ve 

1 
tansa devletleri ltalya ile an· 
aşsınlar ve bizim alelacele 
tecri tedbirlere iştirakimiz, bi
tıııı ticaret ye belki de siyasi 
ltıenfaatimize dokunsun. 7 Ka
nunusanide Fransa ile Italya 
"hasında aktedilen dostluk mu· 
il cdesini unutmıyalım. Acaba 
kecri tedbirler işinde bitaraf 
a~lrııak mümkün değil mi idi? 
..ı~taraf kalmanın mahzuru ne-
1o.1ır? 

Ben ltalyaya tarafgirlik et
:~li idik demiyorum. Jtalya 
~ hu ihlal etti. Arsıulusal du~ 
U tna karşı büyük bir mes'u-

Yet altına girdi. Ve bence 
~ok ağır bir hata işlemiş oldu. 

b.u sırf kendisine ait csefli 
ır · ıştir. Herhalde başkasının 

~~lına göz dikmek, menfaat 
eçtın baş Is asının yurdunu istiJa 

lll'~ek hukuku düvele, huk'lku 
M~ ele m•ıha if hareketlerdir. 
b al«:sef uluslar kurumu har
tın . önüne geçemedi. Şimdi 
t=~~ı tedbirlerle harbı durdu-

ılecek mi ? Zecri tedbirler 
lltnıırni b' h d w h·ı· d· ır arp ogura ı ır 
ıyen d' 1 d ıp omatlar vardır. Bazı 

· evJetterin hususi manfaah 

~~a?ından olan zecri tedbirler 
Clc~'b ne derece alakadar eder 
te;b.a? Başka devletler zecri 
ed· ırler alınmasına iştirak 
İti 1>'0rınuş. Ben buna karşı 
ti raz edelim demiyorum. Ben· 

Carcr · ser . ımıze ve belki de siya-
ti ıınıze dokunacnk bu işe gi
t'1Şı:nesek olmaz mı idi? diyo-

rn. Eğer yanılmı) orsanı ulus-

lar kurumu üyesi almalarına 

rağmen zecri tedbirlere ıştirak 
etmek ist~miyen ve bitaraflığı 
tercih eden bir iki ulus var
dır. Bunlar eğer hahi s~lamet 

derkenarcst (gülüşmeler) düs
turunu kabul etmişlerdir. Hü
lisa incelenme"'i lazımgelen 

noktalar şunlardır: 
iNCELENMESİ ICAB 
EDEN NOKTALAR 

A - Zecri tedbirlere iştiraki
miz bizi ne derece mutazarrır 

edecektir? 
B - iştirakimize binaen muh

temel zararlarımıza karşı Com· 
pansation vesilesi sağlam su
rette temin edilebilecek mi? 

C - Ademi iştirakimiz halin
de mahzuru ne olacak idi? 

D - Covenant imzalayan, fa
kat zecri tedbirlere iştirak et
miyen devletlerin uluslar ku
rumuna karşı vaziyetleri ne ola
caktır? 

E - Zecri tedbirlere iştirak 
etmek uluslar kurumu üyeleri 
için cebri mi yoksa ihtiyari bir 
vazife mi teşkil ediyor? 

Sayın arkadaşlar; 
Ben sırf yurdumuzun alakası 

noktai nazarından şahsi müta
lealarımı arı.ettim. Verilecek 
karar yüksek kamulaya aitdir. 
Ancak mesele old11kça önemli
dir. Binaena:eyh meseleyi et
raflı surette tamik ve tetkik 
etmiş olduğumuza ve yüksek 
kararınızı ona göre vereceği

nize eminim. (Bravo sesleri) 
DIŞ BAKANIN SÖYLEVİ 
Berç Türkerin (Afyon) söy

levinden sonra söz alan Diş iş
leri bakanı Tevfik Rüştü Aras 
aşağıdaki diyevi vermiştir: 

Arkadaşlar: 

Arsıulusal durumun ne kadar 
anemli bir zamanında bulun
duğumuzu daha bir kaç gün 
evvel büyük Şefin salahiyettar 
ağzından işıttiniz. Atatürk bu 
söylevinde Türkiye Dış siya
sasının ana hathnı bir kaç ke· 
limede en toplu ve en açık 
olarak çiziverdi. Uraylar kong· 
resinde başbakanımız memle
leketimiz için, sulh içinde, in
tizam için yaşamanın en güzel 
bir nümunesidir dedi. lnönü bu 
sözüne şöyle devam etti: 

- Enternasyonal ha
yat huzur içinde değil
dir. BUyUk vak'alar mll
letlerl çok meşgul et
mektedir-. Biz bu hfidi· 
seler içinde memleketi- . 
mlzl gailelere kaptırma
mak için ciddi bir su
rette itina ediyoruz. 
Sulh içinde ya,amak, 
ciddi his- sulh politikası 
yapmak nlrasetimizln e
sasıdır. Bu sulh hayatını 
temin etmek için TUrkl
yenln bağlandığı mua
hedelere dikkatli bir su
rette riayet etmek şiarı
mızdır. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bugün sizden tasvibini dile
diğim kanun Jayıhası işte bi
zim bu tradisinoel şiarımızdan 

doğmuştur. Azasından olduğu
ğumuz uluslar sosyetesi malu
munuzdur ki son aylarda ltal
yan - Habeş ihtiUıfile uğraştı. 
Biz bu meseJe ile ancak mil
letler cemiyeti kararlarının bi-
zi mecbur ettiği ölçüde iştigal 
ediyoruz. Bunun dışında tam 
bir bitnrafhğa riayet ederek 
işe karışmak istemiyoruz. ltal
ya ile münasebatamızı evvelki 
vıl on sene uzatılan bitaraflık 

ve dostluk muahedesi çerçeve
si içindedir. Ve son zamanlar
da daha iyileşmiştir. Habeşis
tanla münacebatımız normal bir 
haldedir. Hükumetimiz kendi-
sini ağır mesuliyetlerle karşı 
karşıya hulunduran ba günün 
vak'alarını bir t<..rc.ftan ltaly~. 1 
ile iyi münasebetlerm~izi diğer 
taraftan uluslar sosyetesine 
karşı olan vazifelerimizi gözö
nünde tutarak dikkatle takip 
etmek mecburiyetinded\r. 

TÜRKiYENIN 
KANAATLARI 

Arsıulusal alemde bir inti
zam unsuru oJan Türkiye ge· 
nel sulhun kollektif emniyet 
tcdbirlerile milletler cemiyeti 
ve Kellog misakı çerçeveleri 
içinde yapı1an ·mıntakavi mısak
larJa zihniyetlerde sulhu müte
madiyen beslenilecek muahe
delerle miUetlerin her hangi 
bir tecavüz önünde kuvvete 
karşı koya bilmek kabiliyet ve 
vasıtalarını ihmal etmemelerile 
ve ~undan sılfıhlanma müsaba:. 
kası çıkmaması için silahların 
ad\lane tahdiaine çare aramak
la en iyi korunacağına kaildir. 

EMNiYETiMiZ MESELESi 
Türki.<e: uluslar cemiyetinde 

diğer bütün devletlerle karşı
lıklı koruduğu münasebetlerin
de bu kanaatle çalışmaktadır. 
Memleketimizin müdafaası ek
sik veya zait şeraite tabi olan 
yerleri üzerinde hepimizin dik
kat ve hassasiyetin böyle hu
zursuz zamanlarda daha artmış 
olacağına şüRhe yoktur. Bu 
sözlerimle boğazların vaziyeti
ne işaret ettiğim derh'll yük
sek dikkatinizden kaçmamıştır. 

BOGAZLAR MESELESi 
Müdafaa kudretimizi tamam

lamak ihtiyacını her münase
betle ve heryerde anlatmıya 
çahşmaktan bir an geri kal
mıyı:-ruz. Bu samimiğ dileğimi· 
zin dost ve alakadar devletler 
tarafından iyi anlaşılacağını ve 
memleket müdafaasına aid bu 
eksiğin tamamlanacağı günün 
çok uzak olmıracağını ümid 
etmek isteriz. Herhalde her
hangi bir tehlike müşahedesi 
önünde bu hususta icabeden 
tedbirleri almakta hükümeti· 
miz tereddüd etmiyecektir. 

Tevfik Rüştü Aras'ın sık sık 
ve sürekli alkışlarla karşılanan 
bu beyanatını müteakip Ak
vam cemiveti heyeti umumiye• 
since teşkil olunan irtibat Coor
dination komitesinin misakın 
16 ncı maddesi mucibince ak· 
vam cemiyeti azalarına teret
tüp eden vecibelere ait olarak 
kabul edilen tedbirlerin Tür
kiye cumhuriyeti tarafından 
tatbıki hususunda icap eden 
mukarreratın ittihazına kamu
tay tarafından icra vekilleri 
heyetine salahiyet veren ka
nun layihası reye konuldu. Ve 
kabul edildi. 

Kamutay cuma günü topla
nacaktır. 

Yugoslav 
Konsolo h•ğu Uiğvedlldl 

Şehrimiz Yugoslav konsolos
luğu lağvedilmiştir. Bay kon
solos dün Ege vapurile lstanu 
bula gitmiş, vapurd~ ilbay 
Fazlı Güleç adına yarilbay 
Sedad Erim tarafından teşyi 
edilmiştir. 

Bu konsolosluğa aid işleri 
bundan sonra vapur acentesi 
bav Pusİç 2'.Örcektir. 

Darülbedayiden dönUyordum. 
V akıt gece yarısını geçmişti. 
Saraçhane başında indiğim son 
tramvay, bir ayağım daha ba
samakta iken kalkıveriyordu. 

Ben henüz Horhora inen yo· 
kuşun başına sapmıştım ki iri
yarı, ablak ve çopor yüzlü, 
seyrek tel bıyıklı biri de, ha
reket etmiş olan tramvaydan 
atlıyordu. Bir hissi kablelvuku 
bana: 

- .3u herif senm için at
ladı! 

Diyo·du. ince bir yağmur 
yağıyordu. Belki gündüzkü fır., 
tmadan tablo bozulmuştu da 
cle!<trik fen~rleri onun içic 
yanmıyordu ~ 
Şemsiyemi açmış, yokuş aşa

ğı iniyorum. 
içimden bir ses mütemadi

yen: 
- Bu herif seni soyacak! 
Diye adeta bağırıyordu. Ken· 

di kendime: , 
- Adam sende! 
Gevabını veriyordum. Ar· 

kamdan ayak patırtısı gittikçe 
yaklaşıyordu. 

Yüksek ve uzun duvarla 

çevrili mektebin önüne gel
~iştim. Tok bir seda: 

- Dur! emrini veriyordu. 
Bana mı söyliyordu? 

Önüme bakıyordum, kimse 
görünmiyordu. Başımı çevirip 

arkama bakyroıdum, yaklaşan 
koyu bir gölgeden başka bir 

şey görünmıyordu. 

- Dur! 
Sesi, daha korkunç ve daha 

yakın, adeta gürlüyordu. 
Yürüyordtım, lakin yüre~im 

küt küt atıyordu. 

- Dursana ... Sana söylüyo
rum, dur 1 

'Emri tekeırür ediyordu. 
Şt!msiyd&!i :;ağ eiimden soı eli-

me alıyordum, parbellum ta
bancamı kı/,fından çıkarıyor, 

emniyet tetiğioi dt. açıyoydı.ı:m.. 

Yürümemi. hızlaştırıyord!lın . 
Al<arçeşmen~n bulunduğu dört 

yol ağzına gelirsem, mesele 
yoktu. Oradaki evlerden bir 
kaçınm pençerelerı Jydmiıktı. 

Orada herifle hoğuşabılir

d;m, bana yardıma koşan ola-
bilirdi ve nihayet sanki işime 
gelirse, dört yoldan birine sa
par kurtulabilirdim. 

Arkamdaki ses, koyu küfür
ler sıralıyor : 

- Durmazsan canını yaka
cağım 1 

Tehdidini savuruyordu. Ar

tık durmak vacip olmuştu. Za
ten akar çeşmenin önüne de. 
gelmiştim. 

Birden yokuşa -doğru dönü

yordum. Koyu gölge, onbeş 
metre kadar geriden bana 
doğru adeta koşup kayıyordu. 

ır l •• 
KOŞEMDEN 

E 
oJdu, kusura bakDi". . • Seni. 
birisine benzetmiştir ·c! 

- Benzettiğin be;ı değilim 

ya ... Öyle ise haydi l>akalım, 
arabanı çek. Geldiğin gibi 
yukarıya doğru geri.;in geriye 
dön. 

- Peki ağabeğciğim ... 

Ve herif arkasını dönüyo .. , 
yokuşu tırmanmağa başlıyordu. 

Terden su içinde kaldığımı pel! 
1 ala hissediyordum. Sert konuş-

muştum amma yüreğim hali 
küt küt atıyordu . 

Herif yavaş yavaş yokuş1; 
çıkıyordu. Ben olduğum yerde, 

sol eJimde açık .şemsiye, sağ 

elimde tabanca, gö1.den kay
bolmasını bekliyordum, 

Birden: 
- Aman, beni vuracak mı

sın 1 Ne oluyor? 

Diye bir feryad sanki kulak 
zarlarımı patlatıyordu. Hemen 

aynı anda ctrai elektrikte.1 
nura boğuluverdi 

Karyolanın içinde, tabancamı 
karımın göğsüne dayamış ol

duğumu görüyorum. Aklım ba
şıma geliyordu: 

- Geçmiş olsun, diyordum. 
Ya çopor yüzlü, seyrek tel bı· 

yıklı herifi vurmağa kalksay

dım! Eyi bir tehlike atlattık! 
Mazlum 

Bu da o ırmuş 
Bir damdan bir dama karşı

lıklı kiremit aktaran insanları 
hatırlar mısmız? Eline aldığı 
kiremidi, ara yerde vasıta ol
maksızın karşısındakin~ atar, 
o da tutar. kiremit böylece 
ata tuta bir damdan bir dama 
geçer. 

Hani karpuz vagonları gelir, 

vagonun tepesine birisi geçer, 
ycrd,. de birisi dikilir, tepeden 

aşağıya yine arada vasıta ol
maksızın karpuzları '\iagondan 
ıodiriverirler. 

Ruslar bir harp mancvrat'l 
yapmışlar; tayyare ile havadan 

birr par:'\şuta takıp takıp 

.:J~ağı asker salıvermişler. Val

lahi tarakki dediğin şey olursa 

bu :.:adar olur • Mübarekler 
karpuz mu, kiremit mi? 

Bir znmanlar gökten yağ
murla beraber kurbağa yağ-

dığını işitmiştik, geliş, gidiş 
yağmurla beraber insan da 

yağmağa başlıyacak, baksana 
alametleri belirdi. Italyanlaı 

bile galiba buna teşebbüs et
mişler, Habeşlerin tepesinden 

paraşutlu askerlerini salıver
mişler. 

Acaba nasıl oldu bu iş der-

siniz? Bana kalırsa hen şöyle 
düşünüyorum. Habeş illerinde 

maymun elJerinde timsah ağız
larmda kaybolan zavallı Italyan 

askerlerinin gökten bırakılan 

arkadaşları da aheste, beste 

çuval eskisi gibi yere inerken 

Borsa llaherleri 
DUn Bor ada 

Yapllan Satışlar 
~ 

1 uzum 

. kimisi ağaç üstüne misafir ol

muştur. Kimisi korkunç ve çıkıl 
maz bir uçurum içine, kimisi 

bir bataklığa gömülmüştür. 
Kiminin 3elişini seyreden bir 

1 Çu. Alıcı 
1047. F Solari 
519 T Debas 

11 
8 

Fi at 
15 
14 50 

397 H Z Ahmet 9 62 11 50 
346 j Taranto M 12 14 1 
351 S Süleymano 10 16 25 
182 H Alyoti 11 25 14 
147 S Emin 11 14 75 
319 K A Kazım 10 50 12 

, 109 H Alberti 11 50 12 12 
103 M Hıfzı 9 50 11 75 

77 D Arditi 11 14 
66 M Sipahi bi. 9 50 11 50 
50 Ş Remzi 14 18 
28 S Gomel 8 50 13 50 
26 Ş Bencuya 10 50 14 
17 F Z Abdullah 13 50 15 50 
14 Y Karasu 11 87 11 87 
11 G Abdullah 1 7 

6 Albayrak tic. 10 25 10 25 
5 H Nuri 12 12 

3820 Yekfın 
423553 dünkü satış yekunu 

: 427373 umumi satış yekunu 
incir 

Çu. Alıcı 
345 Muhtelif 8 

Fi at 
13 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
412 buğday 7 ~ 
165 Arpa 4 87 
146 Bakla 5 62 

25 Mısırda., 6 25 

t 

timsah ağzma gelen bu lokma
ya sevinmiştir, 

Hele hele bir fırtmaya tutu
tupta Nasrattin hocanın katırın 

gittiği yere ğittiği gibi onlar da 

fırtınanın keyfine tabi olurlarsa 
bakındı seyre .. 

Geldikleri yere havadan geri 
dönenler mi aı.·arsın, düşman-

larının ocu~ıua, kucağıııa inen
ler mi ararsın. Ucu, bucağı 

bulunmaz Afrika kıtasının te-

pesinde döne döne uzaklaşan, 

kaybolanlar mı ararsın, aman 

allab, ne kıyamet, ne karışıklık 
olur. 

Ben böyle diyorum, düşünü
yorum amma bakalım kaıın 

ayağı böyle mi? Her ne olursa 
olsun benim en çok tuhafıma 
giden tepeden asker indirmek 
işidir. Demek bundan sonraki 
harplerde vapurdan, trenden 
gelecek düşmandan ziyade eli 
silahlı bir sürü şeytan taburu 
gibi gökten ineceklerini göre
ceğiz. Akıbeti hayrolsun bu 
işin ... Daha gittikçe neler dü, 
şünüp, neler yapacaklar. 

Tok on 

Aramızdak' mesafe sekiz, ~ 

on adıma inince, tabancamı 
100 Kenui ı 1'. 4 50 

48 Kuru ceviz 15 

4 871 
5 611 
6 25 
4 50 

15 25 

Roman yada 
Bloka kalmış paralar 

Romanyada Bloka kalmış 

ticarı alacakların transferini 
temin maksadile bunların 10 -
H-935 tarihinden evvel Ro
manya bankasına yabrılmaını 

ve 19-10-935 tarihinden evvel 
tahakkuk edib vacibüttediye 
olduklarınmın bu bankaca tev
sik edilmesi lazımgeldiği şch· 
rimiz Türkofisine bildirilmiştir. 

ona doğ:u ç~vi:-erek soruyor· 
dum: 

- Bani nn duı diyordun ? 
Koyu göfge, biraz açılmıştı. 

Etraftaki pencerelerden sızan 
kirli ışık a1tmda iri yarı, ablak 

ve popor yü1lü, seyrek tel bı
yıklı herifi seçehiliyordunı. Ol-
duğu yerde zınkadak durmuş
tu. Gözlerim tabancamır.. parıl
tı sına ilişirken ondan da ayrıl-

mıyordu... Sanki ne diyeceğini, 
:ıe yapacağını düşünüyordu. 
Ben, bir hatve daha atarsa 
ateş etmeğe karar vermiştim. 

- Bana mı dur diyordun? 
Diye ikinci defa soruyordum. 
- Hayır, ağabe_ğcigim! ce-

;abım verivordu. Yanlışlık 

100 Susam 15 25 
600 P. çekir 2 60 

9214 K Palamut 370 
254 bat ye pamuk 43 50 

44 harar " 

15 25 
2 60 

500 
43 50 

,dtirmtZJıac!~---Hllllı 

Para p·yasası 
14-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 616,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 1 O 17 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 35 
Kr. ÇekosJo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
621,5 

8 30 
79 40 
21 50 
10 27 
41 12 
85 87 
5 27 

24 

. 
Babasını yaraladı 

Buca nahiyesinin Uzundere 
köyünde Velieğlu yirmi yaşında 
Snvran Karadağ tabancasını 
kurcalarken ateş aldırmış ve 
babası VoeJiyi .sol baldırından 
ağır surette yaralamıştır. Yn
ralı memleket hastanesine ge
tirilmistir. 



Borsa idaresinden: 
Borsa binası kalorifer ocakları için Zonguldak maden kömü

rüniin °Krible,, denilen topaç ve kırık nevilerinden satın alına
caktır. Satıcılarm bu ayın on sekizinci pazartesi günü öğleye 
kadar müracaatları, 15-16 3708 (3458) 

Şektl No. 8038 Şekil No, 8041 

DAM -N Y A· KA 
Bu cep fener:eri 80 metrelik olup ziyayı dağıhr ve toplar 

Ayarlıdır, kristal aüz camlı kristal yuvarlak camlı 
pek çok renkler mevcuttur 
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DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
.. ( Anadolu Hurdavat mağazası ) 
Odemişli Hüseyin Hii<mü ticarethanesidir 

• _..,,......~~---.-?· 

lzmir ~ u asebei Hususiye ı 
dürlüğiinden: 

•• u-

Yer Cins No. Bedeli muhammenesi 
Lira 

3 üncü Sipahi pazarı dükkan 3 30J 
Yukarıda yer ve cinsi gösterilen akarın mülkiyeti 4 senede 

ve dört müsavi taksitte satılmak üzere 8-11-935 tarihinden iti
baren 28-11-935 tarihine kadar 20 zün müddetle arttırmıya 
çıkarılmıştır. Talip planların şera;ti öğrenmek üzere Hususi mu
hasebe müdüriyet varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin 
de ihale günü 28-11-935 Perşembe günü depozito veya bank 
mektubu ile vilayet encümenine müracaatları . 3683 (3454) 

Kızılçulluda Amerikan kol-
leji civarında: 

4600 metre murabbaı bir tarla 
9200 metre murabbaı bir tarla 
2800 metre murabbaı bir bag 
Bir ev ve civarında 920 metre 

murabbaı arazi satılacaktır. 
Talib olanların "Buca 62,, 

telefana telefon etmeleri rica 
olunur. 14-15 (3447) 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada bergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder 2 -26 (3436) 

r77-7-7J.7/.7.YJ../J..7.7Lr7ZZZ/-7./ZZ /.../.i 

w 

Müzaye e 
ile fevkala.de bü

yük satış 

Müjde.. üjde .. ~ 
Halis Meşe ve pınardan l'\ 

sureti hususiyetle yaktırılmış, 
lskenderiye için nargilelerde 
kullanılmak üzere hazırlan
mış elleme, dayanıklı taş ve ~ 
topraktan ari kalburlanmış !'\ 

mangal kömürlerini toptan 

Acele yolculuk dolayısiyJe 17 
teşrini sani 935 Pazar günü 
sabablt:yin saat 10 da tramvay 
caddesi Sadık bey mevkiinde 

695 N. lu hanede Mösyö Al
bertoya aid fevkalade lüks ve 

nadide mobilyalar bilmüzayede 
satılıktır. 

Satılacak mobilyalar meya-
nında gayet lüks maundan ma
mul modern üç kapılı aynalı 
dolap, tuvalet, iki adet komo
dinosu, Lavumanı, iki adet kar 
yola roasa somyası ve cibinliği, 

maundan kristal camlı büfe, 
kontre büfe, açılır dört köşe 
masa ve altı adet maroken is
kemlesi, şemşiyelik, bir adet 
iki kişilik nikel karyola maa 
somyası, maruken bir kanepe, 
iki koltuk, yeni bir halde Al
man markalı piyano vetaburesi 
Avrupa mamulafmdan 12 par
çadan ibaret hezeran koltuk 
takımı, tek kapılı aynalı dolap 
ayaklı nakış ve digiş singer 
makinası, buz dolabı, yeni bir 
halde sahibinin sesi gramofon 
30 plagiyle, , duvar saah, cam
h masa. bakır mangal, Poker 
masası, sığara sehpaları, bronz 
pencere kurdetaları ve perde
leri, semaver, vantilatör, şez
lonk. kadife perdeler, büyük 
salun için çul, abajur altı he
zeran iskemle, levhalar, dört 
oda için yeni bir halde yer 
muşammaJarı, halı, kitim ve 
seccadeler ve saire • bir çok 
lüks ve nadide mobilyalar bil
müzayede sablacaktır. 

... Hamiş: Satıs acele oldu2un· 

ve perakende olarak Me- ~ 
zarlıkbaşı lsmetpaşa bulva- N 

rında 26 numarada Mehmed ~ 
kömür <leposunda bu:acak- r-.; 

sımz. 1-5 (343 7) t' 
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Göz He~imi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Paris fakült\!sinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\luzaHer Eroğul 
Keıual Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmayinız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şıruk Telefon: 2056 

]-,1 (3456) 

T enviratımzda yem çıkan çifte ispiraHi 

Lambalarım· !rnllanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 
bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yen· tenz· i fiya ar 

fi 
Eıe:.trı c, te efoo ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 

' ma an 

Peştemalcılar 77 - 79 
Tel. 3332 

"" . . eçn.lle_ ınız 
" . . . . 
~, v ver ne ıçı ız 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde faz.la mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahma muvdf

fak o·ursuouz. Bu suretle vücudunuzda 
bir z r. -iehk ve rahathk hisc;eders;niz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t min etm;ş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsu'atı ithalat ve ihracat müessese
sinin; h.mir mümessili G. D. Giras 

~ · nr~şnt ve foz'a ma 1iimat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet rnkak 3 numat aya müracaat ediniz. 

osta 1 utusu 234 Tel. 2413 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

TÜRK SANAYi HARBİYE ve MADENİYE FABRiKASI
NIN MEMLEKETiMiZiN BERTARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Lart satışa başlanmışhr 

Geç kalmaları sebebile geçen sene birçok taleplere soba 
yetiştirmek mümkün olamadığından müşterilerimizin şimdi

den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

İzmir ve Havalisi umum acenta ve satış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvarı. Telgraf EHEM. Telef. 3991 
S. 8 1-8 ( ) Sa. Cu. 

al Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .. 
Bu mu? 

Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HiLAL eczanesinin 
son eseri ... 

• 
453 Numaralı Hamidİ)'e Zirai 

Kredi kooperatifinden: 
453 numaralı Canlı [Hamidiye] Bayındır Zirai kredi kOO

peratifi anbannda mevcut (33500) kilo arpa (23435) bujclaf 
açık müzayede usulü ile satışa çıkarılmıştır. Talipler prtoa"' 
meyi Canlı [Hamid ye] de kooperatif binasından Bayındırda 
Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday içİO 
(196ü0) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe 

14 -15 -18-21-23-26-27 

······································································: Si HAT Bahkyağt i 
Norveçyanm halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

• • • • • • • • 

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



Sahıe 

• v. 
1 W. F. lf. \' aıı Der 

F ratelli Sperco 
Vanur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS Zt•t> & Co. 

KUMPANYASI SOFIA motörü Halen limanı-

0 
mızda olup Anvers, Rotterdam 

BERON vapuru 8 ikinci , ! Hamburg ve Bremen için yük 
·eşrinde beklenmekte olup yü· 1 ' a maktadır. 
~~n-. bo~adlttıkRtan sonra 14 1 AMSEL vap,.ru Halen lima-

ncı te rın e otlerdam,Ams- , nımızda o'uo Anvers, Ro ter· 
~e.rdam ve Ha burg limanları 1 dam, Hambu•'\' ve Bremen ;çin 
ıçın yük alacaktır. yük almaktaılır. 

. GANYMEDES vapuru 8 1 AVOLA v"ouru q ikinci 
ık· te. rinde f.ek'<· iyor. Hamburo; 
·ınci lt!J"inde gelip 14 ikinci Bremen ve Anverslen yük 

teşrinde Anvers, Rotterdam. I çıkaracaktır. 
Aınsterdam ve Hamburg liman- ! HANAU motörü 11 ikinci 
lan için yük alacaktır. f teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

UL YSSES vapuru 20 ikinci teşrine kadar Anvers, Rotter-
leşr· d ı· k hl dam, Hamburg ve Bremen için ın e ge ıp yü ünü ta i- yük alacaktır. 
Yeden sonra Burgas, Varna ve MA !( CEDONIA vapuru ?5 

Östence limanları için yük ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
alacaktır. ikinci teşrine kadar Anvers, 
l CERES 21 k Rotterdam, Hamburn. ve Bre-1 • vapuru i inci teş- " 
"l'İtıde gelip yükünü tahliyeden men için yük alacaktır. 
.,, American Export Lines 
r-vnra 25 ikinci teşrinde An-• Nevyork 
trı, Rotterdam, Amsterdam EXCELSIOR vapuru Halen 

le Hamburg limanları için yük limanımızda olup Nevyork için 
illlltcaktır. yük almaktadır. 
, SVENSKA ORIENT LINEIN EXMINISTER vapuru 12 

. 
FREDENSBURG vapuru 28 ikinci teşrinde bekleniyor Nev-

york İçin yük alacaktır. 
ikinci teırinde gelip yükünü FXERMONT vapuru 18 ikinci 
tahliye ettikten sonra 21 ikinci te 0 rinde bekleniyer. Nevyork 
:te•r d R d H için yük alacaktır. . • ın e otter am, amburg to EXARCH vapuru 30 ikinci t Penhage, Dantzig, Gdynia tt>•rinde bekleniyor. Nevyork 

0 teburg, Oslo ve lskandi- iç:,, viık alacaktır" 
llıtvya limanlarına hareket ede- F.XECUTIVE vapuru 15 bi-
Ctktir. rİl'ci kanunda bekleniyor. Nev-

G York için yu-k alacaktır. 
OTLAND vapuru 30 ikinci t EXILONA vapuru 31 birinci 

eırinde beklenmekte olup yü- kanunda bekleniyor. Nevyork 
kiiııü tahliyeden sonra Rotter- ıçın yük alacaktır. 
dlııı H b C h Service Direct Danubien - am urg - open age-
D Tuna hattı 

•ntzig - Gdynia - Oslo ve ls-k ALISA vapı ı .ı Halen lima-
•ndinavya lı'manları ı'çı'n yu"k d l B d N ı nımız a o up eoızra , ovi-

a a.caktır. sad, Komarno, Budapeşte,Bra-
Zegluga POLSKA s. A. tislava ve Viyana için yük 

SAR alacacaktır. 
MACJA motörü 20 ikinci 

le . Arment Deppe - Anvers 
Şrınde beklenmekte olup doğ- ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

hll Anvers - Gdynia limanlarına teşrinde bekleniyor. Anvers 
llreket edecektir. , Pirekt için yük alacaktır. 

IERViCE MARlTıM RUUMAİN ARMEMENT H. SCHULDT 
DUR Hamburg 
l~ş . dUSTUR vapuru 20 ikinci HANSBURG vapuru 8 ikinci 
.. rın e beklenmekte olup yü- teşrinde beklenıyor. Anvers, 
kıin" R d H L 

1 
u tahliyeden sonra Köstence otter am ve amcurg için 

1 
Suı· yük alacaktır. 
l ına - Galas ve Bryla liman-
•rı · · k DEN NORSKE Middelhavs 

A ıçın yü alacaktır. 
"'LBA Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

JULIA vapuru 20 ikinci OSLO 

~Ştinde gelip 21 ikinci teşrinde 1 BANASERAS " otörü 21 
• Balta - Cenova - MarsHya ve ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn-

ıırselona limanlarına yük ala- / kerk ve Dieppe için yük ala-
caktır. caktır. 

, 
1 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

Geceleri sık sık abdeste kal
kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira 
idrar yollarının nezle 
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 

Katran 
ve ilti-

(3408) 
Liverpool Hattı 

OPORTO vapuru limanı ız-

olup Liverpol ve Svanseadan Doktor 1 

Ke~~Jço~!~İr : 1 
tabliyeJe bu'unmaktadır. 

BULGARIAN vapuru t8 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

~arlar Livnpco1 ve Glaskov 
için yük a'acaktır. 

ROUMEUAN vapuru ikinci 
te rinin sonunda beki nip Li
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir. 

Lonılra-Hull battı 

1. BUL.GARiP N vapuru 18 
son teşrinde Londra ve Hull
den gelip tahliyPce bu'unacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
iptidasında dönüp Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
nation co. l.td. 

PETREL vapuru 19 •on teş
rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

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

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramuy cad· 
desi No. 596 Tel 2545 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrulannızın mektepteki 

derslerini hazırlamalanna ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi ınt:nl!imle kendilerini tak
viye edın iz. 

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

H. 3 (15) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene vihi uzun bir ıamandanberi temizlik v• istika
metile nam kazanan otelimizd,. bu defa esaslı tamirat ya
pılmış- ve yeniden ote 1ciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir ailf" ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak ıçın taraçalarımız miq
terilerimize açıktır. 

Aşlama su!arımız mecca.ııendır. 

Yatak fiatlannda esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı i 

il· 1 Johnston W arren Lines 
andaki hareket tarihleriie Liverpool 

nııvlunlardalıi değişılıljklerden QETRNMORE vapuru 4 ı 
acentemiz mes'uliyet kabul et- ikiııci teşrinde bekleniyor. Li-

S. Ferit 
lllez. \ verpool ve Anversten yük çı

• karıp Burgas, Köstence, Galaç 
Faz· a tafsilat için ikinci Kor· ve Braila için yük alacaktır. 

dond T h ·ı T hl' b Vapur:arın is'm!eri, gelme a a mı ve a ıye inası a tarıhleri ve navlun tarifeleri 
tkasında 72·4 numarada hakkında hiç bir taahhüde gi-

);'ltc\ TELU Sperco vapur acen- ' rişilmez. 
1 alığına .. t d·ı · · N. V. \Y/. F. Hanri Van Der 

muracaa e ı mesı rıca Zee & Co. 
01ıınur. Birinci Kordon Telefon No. 

l'efefon: 2004-2005-2663 ?007 ·1008 

lznıirliler lstaııbuldanerede bulusurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
S ne 
1 

irkecide Osmaniye otelinde 
• ·~·~ı-. ' .. 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri oteEnin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herı·es 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkal.ideliklere ilaveten fiatl" 
müthiş ucuzdur 

e, .. T. T. lıaşmüdürlüğün e : 
lS ubayaa edilecek asgari yirmi azami 35 ton maden ve a !Yari 
ıs a~aıni 25 ton kok kömürü 11 - 11 - 935 tarihinden :t:L~~cn 

1?-u.n müddetle münakasaya konulmuştur. 
il alıplerin başmüdürlük kalemine •e münakasaya iş'irak etmek 
lere 26 cari Salı günü saat 15 de komisyona nıürncnatları, 

12.-15-19-23 3655 <3 :.Hl 

Yapar 
Taklitlerine a!danmayını:i 

Depo: 

Şifa 
Ec .... anesi 

, Salon, yeınek ve yatak odalarınızi -Haraççı 
Kardeşler uıobilvelerile su""sl ·n· _ eyı ız ... 

Mer ·ez: 
İzmir 

l 
ikinci Beyler 

Sokak 
Nu. 102 
Ti. 3771 

Iz~ir ithalat 
c •· rlüğüncen: 

;ube: 
ı'.akara 

n~.fartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

.. . ... ..., .. •• gumrugu n ,u-

K. G. Eşyanın cınsı Tesbit No. 
143 Kesilmiş yazı kağıdı 272 
Yc 1·, .. ,•., yazılı eşya 27-11-935 <:İ Çarşamba günü saat 14 de 

açık arttırrr:ı suretile clahiJe satı'acağından i~ine geJeolerin 
ithale:. ::;-u,ıO~J satış l,;;om.ıslonuaa mfıraceatları ilAn olunur. 

15-26 3680 (3455) 

Ki na Lütfi 

• 

Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini 

hafa1a eden KUVVET ilacıdır. 

ına Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH aıeabaıdır. 

Ki na Lütfi 

mu-

ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : 

ÇUnkl : 

Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnki : lçenle~in yanaklan kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : 

~Unkl : 

Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

işti ha ya sahip olurlar. 

içenler memnun o:ur ve arkadaş

larıua tavsiye ederler. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Nestle ve Turan fabrikalannın 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 

ıc.... - _.1r:· • 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merı.e~ ve Fabrik~sı: lzmırıle H:ılkapınardadır 
Yerli Pamul!undan At, 1 aggare, /Cöpekbaş, Det1lrmen, 

Geglk ve uglak Markalarını havi lıeı nc•ı Kabot beıi 
inıal eyl11meıkte olup malları Avrupırıın ayni tip oıenMu 
catıııa faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 306? 
Telgr:ı.f adresi: Ba.;rra.k Izmir 

(H 1) Per. 
- J • ~ ' • , • . J. ~ :., 

o;:M..-t:'. 

Devlet demir,·ollarından: 
Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsler; aşağıda 

yazılı gayri menkullt:r, 29-11-935 Cuma günü saat 15 de lzmir
de Alsancakta 8 nci işletme müfettişlik binasında açık artırma 
suretile ayrı, ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıda bu yerler hizasında gösterilen miktarda 
:nuvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni manileri ol
madığına dair beyannamelerle ayni gün ve saatta Alsancakta 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme müfettişlik kaleminde 
ve Moralı istasyonu istasyon yazıhanelerinde parasız dağıtıl
maktadır. 

Mevkii Cinsi Muhammen senelik 
kira bedeli L. K. 

Moralı istasyonunda 4 No.lu çardak 25 00 

Moralı 

kahve ve önündeki 
bir dönüm arazi. 

istasyonunda 4 No.lu kahvehane 
ve önündeki bir 
buçuk dönüm arazi. 

50 00 

Muvakkat 
teminat L. K. 

1 88 

3 75 

15-21 3658 (3456) 
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Londra, 13 ( A.A) 
Royter Ajansının mu
habirinden: 

Habeşler, iki ltal
yan müfrezesini ağır 
zayiat verdirdikten 

sonra kaçırdıklarını 
iddia etmektedirler. 
Bu tali muvaffakiyet
Jerden biri Tigre'de, 
öbürü Ogaden'de ol- Ooralıai kasabası Mogadiccjo kasabası 
muştur. bu kadar ölü ve iki taraftan lunan 40 000 kişilik bir kuvvet Prens Asfaussenin kuuvetlerini kişi ile demiryo]unun şimal böl- gelmiş ve Addi-Rasai ile Ad'!İ 
Habeş resmi mahafilleri, bazı bir çok yarala vardır. Dessie ile Ashiangi gölü ara- takviye için sağcenaha akacak gesinde mevzi almıştır. Ras Enkats da durmuştur. SolD 

ltaJyao kuvvetlerinin Duggaha- ROMA YA GÖRE smda ltalyan solcenahı karşı- tır. Ras Kassa Debra - Tabo· Dantza da 35,000 kişi ile de- cephesinde hareket devam ~~ 
bur civarında olduklarını kabul SÜEL DURUM .. nıiryolunun cenub sırtlarında mektedir. Uçak kuvveti•• 
etmektedirler. Roma 13 ( A.A ) - ltalyan yerleşmiştir. Habeş kumandan- Habeşlerin hareketini kontıOI 

HABŞLER DÖRT TANK süel çevenleri, Habeş kuvvet- bğı Danakild~n ilerleyen ital- etmekte ve keşif uçuılafllll 
ALDILAR )erinin şu sebeplerden dolayı. yanlara karşı Sultan Jeja'yı Asangi çölüne ve şimali Og•"' 

Röyter ajansının Adisababa- geri çekilmekte olduklarını söy- koymuştur. Bunun kuvvetleri dene kadar uzatmaktadırlar:,.. 
daki muhabiri, çıplak ayaklı ve lemektedırler. 30,000 kişidir. Dessie bölgesin- 45 NÜMARALI TEBLlu 
yalnız tüfekle mücehhez olan 1 - ltalyanları, irtibat hat- de bulunan Ras Kabade'in Roma 14 ( Ö. R) - 45 Nr 
Habeş piyadelerinin Uluala'da larını uzatmağa mecbur et- taarruzlarına karşı Habeşista- maralı resmi tebliğdir: 
makineli bir ltalyan müfre- mek, nın hazırladığı kuvvetler işte Tiğre cephesi; Geratoya do!-
zesine hücum ederek siddetli 2 - Italyanları· Habeşlerin bunlardır. Bu kuvvetler şimdi- ru ileri hareketi devam etlDek• 
bir muharebeden sonra dört büyük erzak ve levazım stok- ye kadar harbe girmemişlerdir. tedir. Yüksek yaylanın keo•• 
tank aldıklarını ve üç zırhlı )arı bulundurdukları bir bölge- 44 NUMARALI rında geniş bir temizleme b•"' 
otomobili kullanılmaz hale ge- de beklemek. ITALYAN TEBLIGI reketine girişilmiştir. TopÇ• 
tirdiklerini bildiriyor. Bu ha- . Öte taraftan öğrenildiğine Roma, 13 ( A.A ) _ Ste- binbaşisi Delmonte ile iki yet"' 
berJer Adisababaya geldikten göre, habeşler, 220000 kişinin fani ajansı aşağıdaki 44 nu- li sübay ölmüştür. bil" 
sonra hükumet tarafından da toplanmış bulunduğu güney maralı resmi ltalyan harb teb· ikinci kolordu Takazze 
teyid edilmiştir. Tigrosinde Italyanlara muka- liğini yaymıştır : gesinde tesisatına devam eclf• 

HÜCUM ÇOK vemet etmeğe hazırlanmakta- General dö Bono'nun telg- yor. tti 
KAHRAMANCA OLDU dırlar. Bu kuvvetler, Ras Se- Jtalyanla11n bombardıman tayyaresi rafına göre birinci kolordu koSolu mdaülişmcaenplabeıbinudluşe mMuıale -

H b 1 h Yumun 50 bin, Ras Kassa'nın d 1 b l k D V d U G a eş er ücum tanklarına sın a yer a mış u unma ta- ru, eccaz en a ssen on Dessa mıntakasını işgal etmiş 
fevkalade bir kahramanlık ve 70000 ve Ras lmro'nun elli dırlar. dar'i, Ras Kassanın oğulların- ve bu suretle Danakilli asker- zırhlı otomobillerle dOt~ 
ıecaatle hücum etınışlerdir. ~~ :::~:~az~le k!~:e~~=:~~~ HABEŞ MÜDAFAA HATTI dan Avarra ve Asfau Sokotayı )er kolu ile irtibabnı temin hücum edilerek dağıblmıı ti:-_ 
Çünkü İtalyan müfrezelerinin mensub bazı kıtalardan mü- Habeş ordusunun müdafaa müdafaa edeceklerdir. eylemiştir. Yerli askerler kol- firara mecbur edilmiftir. _ ..... 
mitralyöz ateşlerine temas rekkebtir. Ellerinde modern hattı artık anlaşılmış gibidir. DAN AKILDE SULTAN ordusu bazı Habeş grublarının beşler biri hüviyeti me~ 
edecek kadar yakandan karşı gereçleri bulunan bu kuvvetler Habeşler Gönder - Debra - JEJANIN ORDUSU mukavemetini ezerek Geralta Avrupah olmak Ozere 300 ~ 
koymuşlardır. İtalyanlardan alb Takkaze nehri boyunca mevzi Tabor - Sokota - Ambala~ui - Adis-Abal.a 13 (A.A) - Ha- mıntakasının temizleme hare- birçok mitralyöz, aillh, k•"': 
zabit, birçok küçük zabit ve almışlardır. Bundan başka, Ve- Koram hattıoa dayanacaklar- beşler faaliyetle harbe hazırlan- ketine devam eylemektedir. ve pekçok mühimmat bırak• 
asker ölmüştür. Habeşlerden de liahdin kumandası altında bu- dır. Ras Muluguetta ordusu maktadırlar. Ras Gektcu 40,000 ikinci kolordu Takazze hattına rak kaçmışlardır. ,..-
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

A de izdeki g 
ir anlaş va ı 

•••• 
lngilizler Mısırdaki ihtilal hareke ini taly nların 
tahrikatı ve ropagandası addediyorlar.Vaziye gergindir 

Paris, 14 (Ö.R) - Bergite- . ~ tan sonra ltalyan hü~fımet baş-
lerin tatbik tarihinin yaklaş- kanile te~rar görüşecektir. 
ması diplomatik faaliyeti bir- lngiJiz çevrenlerinde söylen-
denbit'e yeniden can[andırmış- diğine göre Trabluı-tan tek bir 
br. Salı akşamı, Romade in- ltalyan fırkasının ğeri alınması 
giltere büyük elçisi Sir Eric durumu yabştıracak bir jest 
Drummond ltalyan başbakanı gibi telakki edilmemektedir. 
B, Mussolini ile görüşmüstür. lngilterenin Akdenizden bir 
Dün de Fransız büyük elçisi iki gemi geri çekebilmesi 
kont Chambrun B. Musso- için Tı ablustaki ltalyan kuv-
Jini ile uzun uzadıya görüş- ı · d b' f k d - t" vd er.n en ır ır anın a-
muş ur. ha geri alınmasına iüzum gö-

Diğer taraftan diplomatik 
rülmektedir. Bundan başka 

faaliyetin merkezlerinden biri ltalyan gazetelerinden bazıları 
olan Pariste, uzlaşbrma teşeb-

nın lngittereye karşı hücum-
büslerinin başlıca işçilerinden 

larına devam ettikleri kaydedil-
biri olan B. Laval ltalya büyük mektedir. Akdenizde gergin-
i isi B Cer utiyi kabul etmiş /ngiltrrrtıilı Roma elçisi 

e ç · ' - Sır Enk Drumond liğin azalması isteniyorsa bu 
tir. Bu görüşmede bergitelerin k 1 S E hareketin degy iştirilmesi lüzumu yü e çisi ir ric Drummond 
tatbiki meselesinin gözden ge- arasındaki görüşme hakkında ileri sürülmektedir. 
çirildiğinden şüphe edilmiyor. verilen haberlere göre konuş- KARISIKLIKLAR ITAL YAN 
B. Cerruti Fransız başbakanlı- mnlardan hiç bir netice çıkma- TAHRiKATI MI? 
ğına bu tedbirlerin tatbikinden mış ve Akdenizde gerginliği niğer taraftan Mısırda çıkan 
ileri gelecek tehlikeleri tekrar azaltabilecek bir anlaşmaya son karışıklıklar ve Vafd fır-
göstermiştir. varmak mümkün olamamıştır. kasının tekrar harekete geç-

NETiCE ÇIKMADI Bununla beı aber müzakereler mesi de İtalyan diplomasisinin 
Londra 14 (Ö.R)- Romada kesilmemiştir. lngiliz büyük el· ve propagandasının bu memle-

bay Mussolini ile lngiltere bü- çisi Londradan talimat aldık- ketteki entrikalarına dikkati 

ite eremukav metiçio 
aldıklar tedbirler de al yanların 

·nci teşrin e tatb ·k dilecektir -
ergit el eri 
1 gilerini 

tatbik eden memleketlerle tecinı 
• • • 

tanzım ıçın · ithalat 
Roma, 14 ( Ö.R ) - ltal

yanın bergitelere mukavemet 
için aldığı karşılıklı tedbirler 
bu ayın 18 inden itibaren yani 
bergitelerle aynı zamanda tat
bik mevkiine girecektir. Bu 
tedbirler ltalyanın bergiteleri 
tatbik eden memleketlerle te-
cim ilgilerini nizam altına al
maktadır. 

Bu bakımdan ithalat iki kıs
ma ayrılmıştır. 

Bırinci kısım ltalyanın her 
şe~ilde ithale mecbur oldugu 
i ık maddeler ve gıda madde
leri gibi şeyleri ihtiva etmek
tedir. Bunlarm ithali döviz ti
careti yiıksek kontrol dairesi
nin müsaadesile mümkün ola
caktır. 

Döviz idaresi fiatleri gÖ7ö-
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çekmektedir. İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığı dolayisile Mısırın 
durumuna her ne şekilde olursa 
olsun dokunulunca lngiliz - ltal
yan gerginliği artmaktadır ve 
şimdiye kadar da böyle ol-
muştur. 

K.ornLıdum 

nünde tutarak ruhsat vere
cektir. Yani bergiteleri tatbik 
eden herhangi bir memleketin 
teklif ettiği fiatler diğerlerin
den " ister bergiteci olsun, 
ister olmasın ,. daha müsaidse 
o memleketten idhalat yapıla
caktır. 

ikinci kısımda ise lüks eş
yısı ve yerine ltalyada yaplıan 
şeylerin konulabileceği eşya 
vardır. Şarap, kumaı gibi. Bu 

ikiye ayrıldı 

bır maıızaıa ,ols 
maddelerin idhalab, ~:tor' 
idaresinin vereceği ıabad k" it-
melere göre, geçen ıen:.;kill' 
halat nisbeti içinde 1D 

olacaktır. .. ""1f 
Paris, 14 (O.R)- J:l~ke ... 

çevrenlerinden bildirildıği~ ~ 
re hükumetle finans ko1D11 o-._: 
arasındaki konuşmalan•_"1.,.~; 
Bu olan finans itJerİDİll 1 
memnuniyet verecek 
halli ümit edilm 


