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Bu para yurdun üç koruyucu kara· 
mu olan Türk Hava, Kızılay ve Çocuk 

Esirgeme kurumları arasında 
· kardeıçe paylaıılır -

Ctmı1ıuriyetin Ve Cuttlhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.M Gcuetedir Yeni Asır matbaasında basılmıtbr• 

ltalyan ~rdusu büyük sıkıntıdadır 
.-.. .................................................................................................................................................................................................................................................................... .... 
Zorlama 
Tedbirlerinin 
Can damarı 
Afrikanın biricik egemen 

devleti olan Habeıistana karşı 
ltalyan saldınıının başladığı 
fiinlerde, savaşın bütün Avru
Payı kaplıyacağından korkul· 
•uıtu. Bu davaya en çok iJgi 
hesliyen lngiltere,bütün kuvvet 
•e haımetiyle ltaJyanın karşısı
na dikilmişti. ltalyan gazete eri, 
o günlerde, şimdikinden daha 
aj'ır yazılar yazıyor, lngiltereye 
llleydan okuyan söyJevler bir
birini kovalıyordu. Şuursuzca 
bir adım dünyayı yenibaştan 
.. korkunç felaketlere sürük
liyebilirdi. Zira doğu Afrikada 
Yapılan bir savaş yersel kala
bildiği halde Akdenizde bir 
lngiliz-ltalyan savaşının yersel 
kalmasına imkan yoktu. Bun· 
dan ötürüdür ki gözler heye
canla Cenevreye çevrilmişti. 

Arsıulusal anlaşmazlıkların 
kotarılmasında silaha başvur-
lllayı suçlayan Uluslar sosyete
sinden yangın smırlarım geniş
letecek kararlar beklenemezdi. 
Ondan beklenecek şey, sosyete 
lyelerinden birine karşı yapı-
lan haksız saldırışı durdurmağa 
Yanyacak aanksiyonları ( zor
la.na tedbirlerini) almaktan,sa· 
°'llfl yerseUeıtirmeğe çalışmak
tan ibaret olabilirdi. Sosyete 
laöyle davrandı. Genel savaş 
teblikeıinin bir zaman için 
lnüne geçti. 86yJeee durum 
Lagiliz-ltalyan ayntmaıı şeklin· 
den çıkanlarak bütün uluslar 
loıyetesini ilgilendiren ıekle 
konuldu. 

Cenevre, kararlarının tesirli 
olınasını iıtiyor. Bu da ta· 
biiğdir. Zira Uluslar sosyetesi
nin bu davadan otoritesi ve 
Prestiji yükselmiş olarak çık
hıası lazımdır. Kollektif güven 
başka türlü gerçekleşemez. 
Dünya banşı ancak böyle bir 
güvenle tutunabilir. Bunun ter
sinesi akim alamayacağı bir 
felaket olur. Uluslar sosyete
•ince alınan zorlama tedbirleri 
biç bir sonuç verm~z de ltalya 
liabeşistam kuvvet önünde bo· 
Yun eğmeğe zorlıyabilirse, Ce· 
btvre otoritesini kaybedecek· 
tir; Bir korkuluktan başka bir 
fty olmıyacaktar.Bu davada şu 
Yt, a bu memlekete karşı sem
Pati, dostluk ilgileri mevzuu
bahs olamaz. Barış düzenini 
l>ozan saldırıılar karşısmda 
devletlerin yükenleri vardır. 
Bu yükenlerin yüretimde (tat
bikatta ) etkin kılınmasından 
l..t"• çıkar yol yoktur. Meğer 
iti bergitelerde oevamı lüzum
•uz kılacak uzlaşma yolu 
~çılınış olsun. Bu sonuncu 
•btiınali cılız görmekteyiz. ltalya 
~abeşistanı sömürge yapmak 
18tedikçe egemenliğini koru
lbağa çalışan bir ulusun mü
t.afaa ıilihlarını bırakması dü
fÜnülemez bile.. Zaten ona 
~Yle bir teklif yapmaktan 
•ha feci bir ıey olamaz. Ôz

liir yaşamak isteyene .. bundan 
9o11ra kale olacaka1n., denebilir 
llai? kalya iP.a de d ........ daha 
._. -11Jı •ıa;!ldir· F..p.t reji-
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Habeşler Gorahayinin cenubunda ilerliyorlar 
ıModern silahlarla mücehhez 200 bin Habeş askeri Desside 

K~rargih kurmu~tur. imparator da burada bekleniyor 

Italyan ordusunun sağ cenahı tehdit aJbndadır 
Harar 2& (A.A) - Bu 

saatte Habef kıtalarının 
Gnrahai' n 1 n güneyine 
doğru ilerlemekte olduk
larına dair bir şayia do
lasmaktadır. Habeş or-

larına kar•• glzlenmekte 
oldukları ıırenllmlttlr. 
Bu son günlerde Dessle 
•ehrlnde hergUn on bin
lerce muharlb geçld res
mi yapmıtlır. Bu efrad•n 
bUyUk bir kısmı modern 

runun ltalyanlar tarafından bir 
ileri hareketi yapıldığı takdir· 
de onlarm sağ cephesine ta• 
arruz etmek ilzere Neldebbe 
ve Theleti bolgesinde bulun· 
makta olduğu söyleniyor . 

Onited Press Ras Kassanın 

Nccaşİlım Drssieı1e deve kerı1a11/ariyle gönderile11 eşyoları 
sllAhla mUcehhez bulu- f Amba - AJagiyi ile Oscianguri 
ftUJOrdu. gölü arasında 100,000 den faz-

ltaı;aıı ba~lromutam J!f!lrraı Badoglio · Umumiyetle Si nıldtiına la bir kuvvete malik olduğunu 

vaffakiyetaizlik daima mevcud· 
dur. Mareıal Badoglionun ilk 
tedbirlerinden biri ltalyan kıt'a
larının azalblmaaı olacakbr. 
ltalya için yağmurlar ve zecri 

nunla beraber Royter ajaml 
aytannın gayri resmiğ bir 111-' 

rette öğrendiğine g3re, Gora
hainin istirdat edilmiş olma• 
muhtemel değildir. Zira impa• 

dusunun esas kuvvet- gire bu kllaJar ceph. ye beyan etmektedir. fforrarda Kt<it resmi yapall askerlu • • 

lerl Daggabour -Sasaba- gitmeden evvel buraya iT AL y A SIKINTİLARI tedbirler devreai pek yakında rator Ras Nasibuya ver"!!: 
neh hatları boyunca yer uırayacak olan Necafl- HISSETMEGE BAŞLIYOR kendini hiuettirecektir. emirde ltalyanlann Go~ab.i.f 
•lmı,tır. nln ziyaretini beklemek- Londra, 26 ( A.A ) - Deyli GORAHA YI iÇiN muhafaza ederek daha pm e 

NECAŞI DESSIEDE ledlrler. telgraf gazetesinin süel yazı· Aclia-Ababa 26 ( AA ) - zayıflıyacakları bir noktaya 
: · ., • . kadar ilerlemelerine imkin ver-

BEKLENiYOR MUAZZAM KUVVETLER cısı General Temperley ltalyan Din Habet*ia Gorahaı yı ıa- meıini bildirmittir. Miifterek 
Dessle 2& (A.A)- Ha- TOPLANDI kıt'alarının iqe ye malzeme tirdat ettikleri laakkmda alınan taarruz 0 zaman yapılacakhr. 

vas Ajansı trtarından: Adigrad 26 ( A,A) - Üni- bakımından muvaffakiyetaizliğe gayri reamii haber Habeı hii- Istanbul 26 (Özel) - Oga· 
Habef ordusundan iki ted Presı, miibim miktarda uğrayacağı hakkındaki ta)'İa· kameti tarafından ne teyid ne den cephesinde Habeı ileri ba· 

yUz bin ki.inin Dessle Habeı kuvvetlerinin Amba - lar münasebetiyle diyor ki: de tekzib edilmiftir. reketi devam etmektedir. ltal-
yakınlnd il kararglh klar- Alagide toplanmış olduklarını iaşe ve malzeme kifayetsiz- Hiik6met heniz bu haberi yanlan takib eden kollar biçok 
dukları ve ltalyan uçak- haber vermektedirler. Ras Bur- liğinden doğan böyle bir mu- almadığını bildirmektedir. Bu- silah ve cephane almışlardır. 

··••···•················•······················· .......................................................................................................................................................................... .... 

it 1 1 •ı 1 • ki istifadan sonra 
ayan ar ı er emıyece er Kondili~ .. k~bi~~;iresmiğ 
Artık ellerinde bulunan yerleri bir bildirik neşretmiştir 

Tahkime ve muhafazaya çalışacaklar .k:. .. ~:ğı~~~>~e::; 
•• bildirik kabine tarafından 

BALDVIN MUSSOLINIYE MEKTUB GONDERDI neşredilmiıtir: 
lstanbul, 26 (Özel) - "Oeuvre,, gazetesinin 

Ceuevre ayları da · lngiliz siyasasının ltalyaya 
karşı daha kıvrak bir duruma doğru temayül 
ettiğini zannediyor. Cenevre çevrenlerinin ka· 
naab ıudor ki ltafyao ordulan arbk Habqit
t•eda daaa ziyade ileı-Jemeğe kalkıımıyacaldardır 
Mareıal BodegJionun başkomutanlığa geçirilme· 
'Sinden maksad elde edilen yerler üzerinde 
~şgalin istikrarını temin etmektir. Zira ltalyada fU 
kanaat vardır ki ne olursa olsun kesin bir ıekil al
mış fütuhatı uluslar sosyetesi ltalyadan geri alamı-
yacakhr. Bunun için Cenevrede ltaJya ile anlaş
ma lehinde gittikçe kuvvetleşen bir temayiil 
vardır. 

"Ecbo de Parıs,,nin Londra aytan da aynı 
görüşü teyid etmektedir. Bu aytar gazetesine 
ıu telgrafı göndermiştir: · 

.. larar ile dolaıan bir yaymbya balahna Bat
bak- B. ........ -_ıat.. .,= •• 7 

p Slr .. Dl ....... ., ......... i\111!1.~~~ ... ~~ 
~ .... 1•••11•fJMr. ---.--.-..~t~ ... w. •h-•..•..• ., ... 

_ ___,.,.. ~ ~.... . ... Kral Y orgi il nin kabul 
• • . · ·-:~· töreninden sonra akıam · · ,,

1
. ~ · ~, Baıbakan general Kondi-

/~Imfi\i.Uil'i:.%~· ~. . liı kabinenin iatifasım 
'=Y'':··:'~~"'~''#' Krala vermiş ve hüküm-

dar bugün buhranm halli 
hakkında .görüşmek Ü2e
re keadiaini çağıracağını 

istifa eden Baıbakana 
bildirmiıtir. Oeneral Kondilis 

General Kondilis bunun ter
sine olarak şurasını tasrih edi
yor ki kendisini hüküındarb
ğın geri getirilmesine çaht· 
tiran sebeplerden birisi de 
ordunun siyasadan kesin ola
rak uzaklaprak sırf ıüel iıle
rile a1qpl oldujuau görmek 
iatejidir. 

Başbakan siyasal durum hak
kında krala verdiği muhbrada, 
memleketin müsellih kuvvetleri 
kendisini tuttuğu için, yeni ka
bineyi teşkil ödevinin yine ken· 
disine verilmesi li:ıımgeldiği mü
taleasını ileri sürdüğü hakkmda 
uydurma olarak çıkanlan ha
lterleri keain olarak nlmalm-

lfr&·r.::r:~ 



Zorlama 
Tedbirlerinin 
Can damarı -·-_ 8a$1aratı 1 11d say/ada -

mi Habeş harbı için muazzam 
fedakarlıklara katlanmışbr. Da
vasında haksız olduğunu anlı
yarak Cenevrenin kararlanna 

kolaylıkJa verimsemesi (teslimi

yet gösterme ") beklenemez. 
Bizim anladığımıza göre harb 

devam edecek, Uluslar sosye

tesi bergite1erini şiddetlendire
cektir. Ayın sonunda toplan
mağa çağrılan on sekizler ko
misyonu petrol, belki de taşkö-

mürü ,demir ve çelik yasağını 
karar altına alacaktır. 

Petrol zorlama tedbirlerinin 
can damarı saythyor. O kadar 
ki Jtalyan gazeteleri Petrol ya
sağının bir Avrupa harbı ola

cağını anlatmak istiyorlar. 
Oysaki Italya ekonomik ve fi-
nansal bergiteleri ha.rb ted
biri olarak saymıyacağını say-

mıyacağmı söylüyordu. Roma 
53 devletin böyle genoyla dav-

ranacaklarını tasınlıyamamıştı. 

Petrol yasağı i · Birle ik Ame
rika cumurlukları ile Sovyetler 

ve Romany ya bağlı olan bir 
iştir. Burad toplanan zorluklar 

yemlir de petrol ya ğı bir 
eımiv ki olursa ltaJyamn süel 

durumu sarsılacaktır. Italy 

petrolsu.z tmuı zaman savaşta 
d yam edemiyecektir. 

en em ende 
Bir işanın bozulmasın

dan çıkan cinayet 
Me11emenin Hel cı köyünde 

Ahmed oğl koca ustafayı 

tahanc:ı kurtuniyle yarahyarak 
öldür n A oğlu iman 
"""'-.. f Ağırcezad muhakeme 
edilmek üzere Menemenden 
lzmir Ceza evine getirilmiştir. 

Tahkikata göre cinay tin , 
sebebi bir kız meselesidir, iman 
Mustafa maktul koca Mustafa
nın kız kardeşiyle nişanlanmı -
tı. Bazı sebeplerden bu nişa 
bozmuştur· 

Cinayet günü lman Mustafa 
bir berber dükkanına girmek 
üzere iken koca Mustafa arka
sından küfür etmiş ve &rala
nnda kavga çıkmışbr. Buka,... 
gada iman Mustafa tabancasını 
çekerek bir el ateş etmiş •• 
koca Mustafayı kalbinden ya
ralıyarak öldürmüştür. 

Muhakemesine yakında Ağır 
cezada başlanacakhr. 

Ye limallar 
•••• l!IF 

Ve tasarruf haftası 
hazırlıkları devanı 

ediyor 
Birinci kanunun on ikisinde 

başlıyacak olan tasarruf ve 
yerli mallar haftası için şehri
mizde hazırlıklara başlanmıştır. 
lzmir tasarruf ve yerli · mallar 
kurumu dün akşam Akseki 
bankası binasında toplanmış ve 
hafta pragramını haı.ırlamak 
için çalışmıştır. 

Dün tecim odasına gelen 
bir emirde Adanada yerli mal
lar haftası için bir sergi açrl· 
masına karar verildiği bildiril
miş ve lzmir üzüm ve incir 
müstahsillerinin bu sergiye iş
tirakleri için teşvik edilmeleri 
istenmiştir. 

Şehrimiz tecim odası Adana 
yerli mallar sergisinde lzmir 
üziim ve incirlerinin yer alma
sını ve istihlakiuin arttın?ma

sını faydalı görmüş teşviklere 
başlamışhr. 

Ayrıca üzüm kurumuna ve 
Türkofise da malümat veril
miştir. 

Viyana 
ızmir sergisi için malu

mat istiyor 
Viyana tecim odasının harici 

tecim servisi direktörlüğünden 
ehrimiz tecim odasına gelen 

bir mektupta lzmirdeki sergi 
ve panayırlar hakkında malu
mat istenmişµr. Bilhassa aısnı
lusaI panayır için mufassal ma· 
lümata ihtiyaç olduğu ilave 
olunmuştur. Gelecek yıl lzmir 
panayırına Viyanadan birçok 
firmaların iştirak edecekleri 
nlaşı aktadır. 

Odaca lizımgeJen malümat 
verilecektir. 

Yunanlı malları 
Kısa bir müddet içinde 

sahlacakmış!I 
Ziraat bankasından milli em

lak müdürlüğüne devredilmiş 

olan Yunanlı emlakinin satış
larına başlanm1ştır. 

Komisyon lzmirdeki Yunanlı 
emlakini kısa bir zamanda sa
tacaktır. Ona göre dosyalar 
hazırlanmıştır. 

Satış komisyonu haftada iki 
gün satışlara devam edecektir. 

Şaheserler içinden seçilmiş bir şaheser 
Sinemacılık dünyasının emsalsiz bir sanat 
harikası. 

Tarih içind s·- .j,r aşk tarihi yaratan ve 
tarihte dUnyay' ti relen kumandanları 116h1 

. gUzelll§ı karşı lnda ••• 

l'iR, iR 1~i1'1~E1'EN ... 

ESKİ MISIRIN 
FÜSUNKAR 

HÜKÜMDARI 

29 ikinci teşrin cuına günü 21,15 de 

EL 

üp eli görülen adarri 
kaç çıs imiş 

~----------------..------------Polis memurunun parmağını kırdılar 
Evvelki gece saat birde boz

yakada dolaşan polis memuru 
78 numaralı Cavid'Je et takib 
memuru Aziz, tarlalar içinde 
şüpheli bir şahsın dolaşbğını 

görmüşlerdir. Zabıta memurları 
Lu adama dur emrini verince 
belirsiz adam kaçmış, polisle 
takib memuru da kendisini 
kovalamışlar c ı r. 

Kayalık sokağında 21 sayılı 
eve elli metre uzakta yakala
nan bu adamın kürt Şerif 
olduğu ve elinde bulunan bir 
sepet içinde kaçak kesi lmiş bir 
mıktar etle bir baş ve bir 

•• 
züm kurumu 

Romanyadan kutuluk 
Keresteler getirdi 

Üzüm kurumunun Romanya
ya sipariş verdiği kutuluk ke
resteler bugün bir vapurla li-
manımıza gelecek ve piyuaya 
çıkarıJacakbr. 

Dün Türkofiste llbay Faz.11 
Güleçin başkanlığında yapılan 
bir toplantıda Zıngal şirketinin 
göndermeği teahhüt ettiği ku
tuluk keresteler hakkında da 
görüşmeler olmuş ve Ankara 
ile telefonla konuşulmuştur. 

Yardı kom· tesi 
grupları 

So yal yardım kurulunun 
merkez yardım komitesine 
mensub grublar faaliyete baş
lamışlardır. lzmirlilerin bu sos
yal işi şefkatli himayeleri ile 
kuvvet:endirecekleri şf phe
sizdir. 

Davu 
Nerede çalına bilecek 
Halkın istirahati düşünülerek 

ramazanda yalnız istenilen ma
hallelerde davul çaJdrnlması 
llbaylıkca uygun görülmüştür. 
Şikayet vukubulan mahafleler
cle davul çalınması mened le
cektir. 

Bir ihbar 
Yangın yerinde bir kilise 

içinde asarıatika bulunduğu 
hakkında müze müdürlüğüne 
ihbarda bulunulmuştur. Yakın-
da araşhrmalara başlanacaktır. 

mıktar içyağı bulunduğu gö
rülmüştür. 

Kaçak kesilen hayvanın ne
rede olduğu tahkik edllirken 
peyda olan kürt Haydarla 
Şerifin karısı Şükrüye, demirle 
iki memurun üzerine hücum 
etmişler ve bir boğuşma ol· 
muştur. Müteeavizlar demirle 
poli in eline vurmuşlar ve bu 
yüz.den başparmağinın çıkma
sına sebebiyet vermişlerdir 

Polis Cavid bunlan kor
kutmak için bir el silah 
atmış ve hepsini de ya
kalamıştır. 

YA GIN 
İtfaiye tarafından 
Derhal basbrıldı 

Tilkilik caddesinde Aşık 
Meiuned oğlu barunda maran-
goz Hüseyinin iki sayılı oda
sından ateş çıkmış marangoz 

alitı dolu bir sandık yandığı 
haJde büyümesine meydan ve
rilmeden itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

PAMU' 
Dış piyasalarda 
Sağlam görülmektedir 

Türkofis lzmir şubesine Av· 

rupadan gelen haberlere göre 
dış p·yasalarda pamuk fiatleri 

çok sağlamd1r. lzmir piyan
smda da pamuk sahşlan son 
günlerde çok iyi bir duruma 
girmiştir. 

Birkaç gün önceye kadar 
kırk üç kuruşa satılan pamuk
lar birdenbire 46 kuruşa yük
selmiştir. 

Satıcılar bu fiate de ellerin
deki pamukları çıkarmak iste
memektedirler. 

111 •••••• 1 • 

E li vukuf 
)iin raporunu verdi 

Inebolu vapuru faciası tah
kikatı için seçilen ehli vukuf 
heyeti dün raporunu genel 
savumanlıga vermiştir. Rapor 
yirmi beş sahifeliktir. içinde 
vapurun battığı yerin bir de 
krokisi mevcuttur. 

11···································································••&••·········1111 
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İDARES~ E 

Tütün -....... 
Rekoltesi unıulduğu 

Kadar çıkınadı 
Ege ülkesinin bu seneki tü

tün rekoltesi J 7 milyon kilo 

tahmin edilmekte idi. Son va
ziyete göre rekoltenin tahmin 
edildiği kadar olmadığı ve 15 
milyon kilo olduğu anlaşılmıştır. 

Bu miktarın şimdiye kadar 14 
milyon kilosu satılmıştır. Bu yıl 
tütün piyasası çok iyi fiatlerle 
geçmiştir. 

Uzun senelerden beri bu ka-
dar iyi bir durum görülmemişti. 
Rençberle alacı kumpanyalar 

arasında çıkan bir ihtilaf vardı. 
Bu da kumpanyaların dara ola
rak ayırmak istedikleri 2 kilo 

meselesi idi. Rençber bunu ka
bul etmemiştir. 

Türkofis şikayet üzerine bu 
mesele ile meşgul olmuş ve işi 
halletmiştir. 

Hal çaresine göre dara ola-
rak yalnız bir kilo hesap edi
lecektir. 

Üzümler 
Mutlaka kağıt üzerinde 

Kurutulmalıdır 
Son zamanlarda İngiltere pi

yasalannda üzümlerimize fazla 
rağbet olduğu malumdur. 

Londradan şehrimiz Türkofis 
şubesine gelen haberlere göre 
oradaki tüccarlar üzümlerimiz
de ara sıra ufak taşlar bulun-

duğundan şikayet etmekte
dirler. 

Türkofis bu ıikayeti büyük 
bir ehemmiyetle karşılamış ve 

bunun başlıca sebepleri arasın
da mahsulün idraki zamanında 

kurutma ameliyesinin toprak 
üzerinde yapılmakta olmasını 

görmüştür. 

Bunun önüne geçmek için 
düşünülen çareler arasında top-

rak üzerinde kurutmanın yasak 
edilmesi, sergi kağıtları kul· 
lamlmasının mecburi kılınması 

görülmektedir. Bunun için ta
zim olan seri!İ kağıtları lzmit 
k~ğıt fabrikasından Türkofisce 
temin edilecek ve parası son
ra alınmak üzere rençberlere 

dağıtılacaktır. Bu nokta hak
kında Türkofi tarafından ih· 

racatçılann da nazarı dikkati 
ehemmiyetle celbedilmiştir. 

Izmirde iki Tilkilik adını ta· 
şıyan bir semt tanıyan varsa 
parmak kaldırsın .• Ayıp deği a .. 
Ben böyle semt bilmiyorum. 

Bunu neden sordun diye· 
ceksiniz ! 

Sevgili bir ahbab, yine sev· 
gili bir ahbabımızdan duymuş 
ki: 21 Teşrini sani tarihli Son 
Posta gazstesinde Mah:nud Ye
sari kısmet bekliyenler adıochl 
bir roman tefrikasının bilaıeot 

kaçıncı parçası varmış, mubar~k~ 
zat bu romanda : lzmirin ı ~ 
tilkiliğinden bahsetmiş, yarıı 
galiba roman kahramanını or~· 
da bir müddet ikamet ettirrnış, 
Kemeraltı umumhanelerinde 
de !? eğlendirmiş. 

Allah, allah... Ben bu kadar 
senedir lz.mirdeyim, ne lkitil
kiJiği öğrenebildim, ne de şu 
Kemeraltı umumhanelerini, ne· 
resi acaba bunlar .• 

Kemeraltı şu bizim bildiği· 
miz Kemeraltı ise orada urnuar 
hane nerede,. hangi sokakta·: 

Mahmud Yesari bu iyiliğı 
yapsa da yalnız bana değil bfi
tün lzmirlilere bu iki semti iyi· 
ce tarif etse, hele iki tilkilik 
nerden başlar, nerde biter bil· 
dirse çok iyi olur. 

•** •f t-Davulculuk da bir marı e 
tir, hani herkes davulcu olu· 
rum sanmasın, davulun orta· 
sına vurub da sesini sağlaıP 

., pa 
çıkartacağı yerde kasnagı 

kasnağına vuranlarda olur. Bu 
lafın çok su götürür tarafı .,ar 
amma Mahmud Y esari'oin şu 
yaptığı hatada kasnağına ka5• 

ka e· nağına vurmaktan baş P 

dir ki! A mübarek! 
Bilemiyeceksin, bari böyle baŞ 

yarar, gözçıkarır adlar takıb dıı 
- a· Kemeraltını kerhane sokagııı ' 

lkiçeşmelikle, Tilkiliği de ağıt• 
burnu caddesi, sokağı birbiriııe 
karışmış alelacaib bir şeye çe .. 
virme ... T eşehhöd mıktan ger.-
d• 1 . . -ı u btı ınse, zmınn o e ucun 
uca geçirmek mi lazımdı. l(e" 
meralh deyince aklına ber11•" 
umumhane mi gelmeliydi. 

1 Şükür ki romanını dikkat c 
okuyan olmamış, ben yazrnasarP 
kimse de farkına varacak de· 
ğildi. 

Tok pil 
J 1' •••• 1 

llbaylıktan 
izin almak laznndır 

· et" Emlak alım satımı ıle ııı 
gul olan kimselerle müesses~: 
lerin ilbayhktan müsaade aı .. 
malan lazımdır. Emlak ve eY 
tam bankası direktörlüğü iJba!" • 11 
lığa müracaatla bunun ıçı 
müsaade istemiştir. 

Şimdiye kadar çevrilen tarihi filimler içinde 
ihtişam rekorunu muhafaza eden BEN HUR 

filminden sonra akıllara durgunluk 
veren bir zenginlikte .. 

30o,OOO figüra.n iştirakile ve 

23,000,000 sarf il.e 

Vücuda getirilen ... 

KLEOPATRA 
Milli l iitüphane Sinen1asına 

Şeref Verecektir 
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Varlığına genç kızın varlığı karışmış, eti
nin, kokusu hala sinirlerinde yayılı idi 

O bu sonucu hiç düşünme
nıişti. Hatta bu gece bile her 
Şeyi söylemiş, aşkını, hevesle
rini anlatruış, fakat bir defa 
olsun evlenmek sözünü dudak
larına getirmemiş, ona böyle 
Vaadta bulunarak aldatmamıştı. 
Denıir, başıboş yaşamanın, ka
Yltsız kuvutsuz, serbe~tisine hiç 
bir sınır tanımak istemiyordu. 
Henı Suna da budala değildir 
tabii, bir ıslrnndala meydan 
~ermeden buna ahşmağa baka
caktır. Bakmayıp ta ne yapa
biJirdi? Bir kerre attıkları bu 
adımdan geri dönemezdi ki .. 

Her halde şimdi ne dese, ne 
düşünse boştu. Varlığına, genç 
kı21n varlığı karışmış, ~tinin 
derisinin kokusu bala sinirle
rine yayılmış bulunuyordu. Du
dakları bu zevki kaybetmiye
tek yatmak istiyordu. Sabah 
0lunca Sunayı bulacak, genç 
lcııın tekliflerini, şartlarını an
hyacak, .ona göre durumunu 
tayin ederek serbest bir hayata 
0nu da katbracaktı .• 

Bay Demir bu inanla değişip 
karyolasına uzandı. 

Gözlerini yumdu. Rüyasında 
hep onu görüyordu. Çıplak 
0nıuzları, vücudunun bütün gü
lelliğini gösteren pijamasiyle 
Suna kolları arasında çırpını
Yor, çırpınıyordu .•. 

Çınn!.. Çınnn .• Telefon •• Bay 
Demir kendini uykusundan top 
gibi sıçratan bu sese kızmadı, 
Yatağından fırladı, yahnayak 
ttlefona koştu; içinden: 

- O! Sunadır mutla~ şimdi 
hırçınlığı geçti, onu çağıracalc, 
hütün gece düşünerek uyuya
llladığını hemen görüşmek is· 
tediğini aöyliyecekti. 

Büyük bir heyec~nla maki
neyi kulağına götürdü: 

- Alo, alo? .. 
- Ses yok .. Uzun bir zırrr •• 

Münasebetsiz biri yine yanlaş 
açnıış!. Şimdi yanlışlığa değil, 
Yine aldandığına, Sunanın sü
kutuna kızıyordu .. 

- Aceba ben arasam mı? •• 
Yok, yok, nasıl olsa o gelecek, 
"a2iyeti düzeltmek istiyecek .• 
~Ugün muhakkak fabrikaya 
er vakıttan erken gelir ... 
Saat sekiz!.. Dokuzda Suna 

buraya gelince bana haber ver· 
!nelerini söylemeli ... 

Elini düğmeğe götürdü .• 
Ahmed onbaşı kapı eşiğinde 

Röründ·· u. 
- Bana bak Ahmed, dok

tor geldi mi? .. 
- Yok .. Hayrola bayım, bir 

Şeyiniz mi var ... 
- Hayır, şey.. Evet biraz 

tnidern bozulmuş, gelince he-

1 

men bana haber ver .. 
- Baş üstüne bayım. Ah

med onbaşı çekildi .. 
Demir yerinde duramıyordu. 

Ne garib iey, hem korkuyor, 
hem istiyor, hem kaçmak, hem 
bulmak istiyordu. 

Pençereden bakıyor, işte iş

çiler makine dairesinde çalışı
yorlar. Oraya gitmek, onlara 
bakmak bile ne kadar güç bir 
yükl.. Bütün vücudu kırık, dö
küktü sanki.. Saat da ne ağır 
işliyordu. 

Ya o da hastalanmış, bütün 
gece uykusuzlukla sinir buhran· 
ları içinde kıvranıyorsa!.. 

- Eğer bilsem hemen oraya 
koşar, asıl bu zamandan isti
fade etmesini bilirdim amma ..• 
Biraz daha beklerim gelmezse .• 

Makine dairesine geçmek 
için degişti, ağır ağır iş oda
sına geçti.. Biraz çalıştı. Sonra 
işçileri dolaştı, işbaşıya bazı 

emirler verdi. Siparişleri göz
den geçirdi.. Elektrik daire· 
sinde tecrübelerle biraz uğraştı. 
Vakıt geçiyor, doktor görün
miyordu. 

- Onbaşı!. 
- Buyurunuz .• 
- Doktor Suna gelmiş mi 

bir bak .. 
- Yok.. Deminden beri yolu 

gözliyorum, gelse hemen diyi-

vereceğim. Çok mu fena mi
deniz? Telefon ediniz bay .• 

- Evet evet telefon ede
ceğim •• 

- Sonu var -

Tabancaya sarılınca 
Ya'kalandı 

· K "!çecilerde lngılap sokağın
da kunduracı Hasan oğlu Meh
medin dükkanına sarhoş olarak 
giden Ali oğlu Mehmed tabanca 
çektiğinden tutulmuşt.ur. 

Çalınan çuvallar 
Üzüm kurumuna ait gümrük 

önündeki depodan 16 çnval 
çalınmıştı. Bunlar Kestanepa
zarında çuvalcı Avramın dük
kanında görülmüştür. Zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır. 

· Sarhoşluğun sonu 
· Alsancakta Bornova cadde

sinde Osman Nurinin dükka
nına sarhoş olarak giden Be
sim oğlu Hilmi yumrukla Os
man Nurinin başına vurmvş ve 
gürültü yapmıştır. 

İskarpinle yaralamış . 
Karşıyakada soğukkuyuda 

zeytin sokağında Mehmed oğ
lu Mustafa ile Hasan kızı 
Ayişe arasında kavga çıkmış, 
Mustafa iskarpinle Ayişeyi ba-
şından yaralamıştır. · 

te~~;~N Tayyare Sineması s1s1 ---Bugün 
Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat aleminde 

inkılap yapan meşhur romanından iktibas edilen 

SAFO 
Aleksandır Doma Fils'ın " La dam o kamelya ,, sı, Emil 

Zolanın " Nana ,, sı kadar kuvvetli ve şöhretli olup bütün 
dillere terceme edilen bu eserin filmi romanından daha 
kuvvetli ve daha güzeldir. 
Oynıı,anlar : Komedi Fransez tiyatrosunun 

bütün artis teri 
Ayrıca: En son gelen Foks Jurnal Türkçe 

sözlü - Miki ( canlı resimler)' 
Se-ns c.aatları hcrgün: 15 - 17 -19 - 21.15 
Cumartesi 13 - 15 talebe için tenzilatlı bilet verilir. 
Pazar günleri 11,30 - 13 de ilave seanslar. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 30, 40. 50 kuru.ur 

eş erin ileri hareketleri -Ka~~!~de 
Üçgü e 80 mil il eril emeğe muvaffak 

- rahayide e yerleştiler .. 
mparatorun ~asa ordusu Velval istikametinde yürüyecek 

lstanbul 26 (Ozel) - Londradan Son yağmurlardan mukavemetleri sarsılan ltaJyan 
bildiriliyor: Cenub cephesinde Ras kolları Somalıya doğru çekilmektedirler. Harar 

Nasibu ordusuna mensub bulunan ~e Cicikayı Zaptederek şimal ve cenuptaki 

H b k et er. ··ç ·· · d (80) 'l ltalyan ordularını birleştirmek projesi suya düş-a eş uvv t u gun e mı - .. t·· · 
d f 1 ·ı r k G . . muş ur. 

.eJ? ?Z .a J er ıyeır~ '?rahayı kale- Aynı kaynaktan gelen haberlere göre, impa-
sını ısbrdat etmışlerdır. ltcilyanlar ratorun ( 25000 ) kişiden ibaret bulunan hassa 

bu mevkiin işgalini doğu Afrikasın- alayları Valval istikametinde ileriliyeceklerdir. 

dak harbın en büyük zaferi olarak Habeşler Ogaden cephesinde Grazyani ordu-
bildirmişlerdi. larına kesin bir darbe indirmek istiyorlar. 

oma ovyetler ir iği 
ita yan n petrol idhalit nın yüzde 
Alt ış altı buçuğunu te in ediyorlar 

Bu iki hükumetin ambargoya muvafakatları 18 ler 
Komitesinin işini kolaylaştırmış gibidir 

Cf .. 

~((~ 

~~ ~~b t J)~i 
~~ 

1 t~~ 
~ · ,~· 

B. LilviJıof 
Ccmevre 26 (Ö. R) - Ulus

lar Sosyetesi çevrenleri, ltalya
ya karşı bergitelerin genişletil
mesi meselesini incelemekle 
ö~evlenen on sekizler komite-

racı yasak ediJen maddeler 
arasına petrolun da katılması, 

yani ambargonun bu madde
ye de teşmili teklifine hiç bir 
itirazları olmadığını bildiren 
mektuplarının neşrini ilgi ile 
görmüşlerdir.Bu iki Devlet ltalya
ya petrol gönderilmesinin kesil
mesinde başta ilgili olan memle
ketlerdir. Uluslar sosyetesinde
ki istatistiklere göre 1934 sene
sinde ltalyaya yapılan petrol 

ihracatının yüzde 37 si Sovyet 
Rusya tarafından ve yüzde 
29,50 si de Romanya tarafın
dan yapılmış olup böylece bu 
iki hükümet ltalyanın petrol 
ithalatmın yüzde 66 buçuğunu 
temin etmişlerdir. R. Tilulesko 

Şurası da dikkate değer gö· tubu da 23 sonteşrin tarihli 
rülmektedir ki Sovyet Rusya- olup buna göre, Onsekizler 
nın ambargoyu petrola da teş- komitesi başkanı 8.de Vaşcon-
mil kararına biç bir itirazı ol- cellos bu komiteyi, geçen hafta 
mayacağmı bildiren B.Litvinofun sonlarında, bu ayın 29 unda 

sinin bir kaç gün için tehirini Uluslar sosyetesi genel sekreteri toplanmağa çağırdığı va kıt bu 
bildiren Genel sekreterlik bil- B.Avanola gönderdiği mektub iki devletin muvafakat cevap-

Hafta sonu 
Sükünetle geçti 

Va/d paıtısi başkam Nalıas paşa 

Zaglıil paşam11 resmi öniinde. 
sör/ev ııe111ke11 

Londra, 25 (A.A)- Kahire· 
den bildirildiğine göre, hafta 

sonu sükunetle geçmiştir.Artık 
tezahürat yapılmıyor, yalnız 
beyannameler dağıblıyor. Libe
raller bir beyanname neşrede· 
rek fırkaları istiklal mücade· 
lesine ve 1923 kanunuesasisine 
dönmek için lngiltere aleyhine 
müşterek bir cephe tesisine 
davet etmişlerdir. 

Askeri barem 
Cetvellerinde 
Değ.şiklik yapllacak 
Ankara, 26 (Özel) - Ordu 

için hazırlanan yeni kanun la· 
yibasının esaslarına göre, as-
keri barem cetvellerinde yeni 
si~il barem cetveline uyacak 

şekilde değişiklikler yapılacak
br. Bu değişikliklerden bilhassa 
sübaylar istifade edeceklerdir. 

1"'iyatro uzmanı 
getil"tildi 

Ankara 26 (Özel)- Memle
ketimizde Tiyatro san'atının 

ilerletiimesi için Kültür Bakan7 
lığınca Avrupadan uzman Kan 
Aber getirtilmiştir. 

Kanadada 
Liberaller kazandı 

Ottav&, 26 (Ö.R) - Kana· 
dada yapılan il kurulları seçi· 
minde liberal hükumet 47, ha-

diriğinin hemen akabinde Rus- 19 sonteşrin ve Romanya hü· larından haberi olduğu tahmin sımları is~ 43 rey kazanmış-
ya ve Romanyanın Italyaya ih- kümelinin aynı manadaki mek- edilmektedir. lardır. 

·--~===============-·· 
Resmiğ bir Habeş bildiriği Fransız - Alman 

Eski imparator Liç Yas~ Dostluğuna çalışanlar 
Garamulettada vefat ettı Paris 26 (Ö.R) - Bambaşka çevrenlerden ve her çeşit _fikir-

leri temsil eden kimseler bunu "Fransa-Almanya,, komiteeı adlı 
Adis·Ababa, 26 (Ö.R)- Resmiğ olarak bildirildiğine göre bir kurum kurmak için toplanmışlardır. Kurumun amacı Avrupa 

imparator Menelikten sonra birkaç sene Habeş imparatörluğunda barışını berkitmek için Fransa ve Almanya arasında her alanda 
bulunmuş olup şimdiki imparator Haile Selasiye tarafından ve özel olarak fikir, ekonomi, finans, fen, sanat ve spor alan· 
tahttan indirilen Meneliğin lllrunu eski imparator Liç Yassu larında özel ve genel ilgileri teşvik etmek ve kuvvetlendirmek· 
bir müddettenberi mevkuf bulunduğu Garamuletta mevkiiııdeki dir. Mareşal Foch'un eski yaveri komitenin başkanlığını üze-
evinde genel felçten vefat etmiştir. rıne almıştır. 

ltalyan kabinesi ltalyan tebliği 
Bir istizah Üzerine Kamutay 128 RasDesta kıt'alarına hücum edilerek 

Oyla güvenini vermiştir çekilmeğe mecbur edilmiştir 
Brüksel, 26 (Ô.R) - Italyan - Habeş meselesi karşısında 

Asmara, 26 (Ö.R) - ikinci kolordu cephesinde kıt'alarımız kabinanın siyasasına dair bir istizahtan sonra kamutay muhtelif b" 
fitaurarı Abbai kıt'alariyle karşılaşarak Hebeş gurubunun ır 

ve 22 müstenkife karşı 128 oyla kabinaya güvenini bildirmiştir. kısmım sarmışlar ve bazı esirler almışlardır. Gurubun diğer kıs-
• en Z O ransı mı kamış ve Ukri nehrinin ötesine çekilmiştir. 

))ubat kolumuz Sidamo yakinlarında Ras Desta kıt'alarına hü-

iştirak edecek devlet erin m ·· messil
leri dün sa ah bjr toplan ı yapt lar 

Londra 26 (Ö.R)- 6 ilk kanunda toplanacak olan Deniz kon
fernnsmı lınzırlamuk üzere Vaşington konferansına iştir!lk eden 
devletlerin mümessilleri bu sabah For:ıyn Ofiste top'anmışlardır. 
Fransa, Amerika, Japonya ve ltalya clçil:lderi birer mümessil 
göndermişlerdir, 

cum etmiştir. Bunlar en büyük bir karışıklık icinde çckilmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Bulgar - ugoslav ilgi eri 
Belgr::ıd 26 (Ö.R) - Av::ıln ::ıj::ınsına bcyanabnda yeni bnsba

kan B.Köscivanof Yugosfavya-Bulgaristnn ara mdn ynkınfaşma 
siyasasım barış-ı seveulcr tnrafmdan sevgiyle karşılanacak büyük 
bir eser saydığinı, bu siyasnnm Balkan ulu farının sulh içinde 
inkişafına yardım edeceğini bildirmistir. 
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Geçen saylann bülasası:Grc
enviçte Radyo Monarkın şan
tözlerinden Helen Delmar ile 
Kenny Oismore esrarengiz bir 
'cinayete kurban olmuşlardır. 
Bu cinayetin içyüzünü anlama
ğa çalışan Radyo-Monak direk
törü Danny Helenin kendisine 
emanet ettiği baha biçilme? 
mücevheratın kendi odasından 
çalındığına şahid olmuştur. 
Kendisiyle görüşmek üzere jak 
W atersi apartımanında ziyare
tinde onun da tıpkı Kenny 
Dismore gibi yerdeki küçük 
tabancayı gösterir şekilde kol
tuğuna gömülü ve öldürülmüş 
elduğunu görmüştür. Danny bu 
bir sıra cinayetlerin heyecanı 

. içindeyken Radyo Monark sa
hiplerinden Jim Durbenin kar
deşi Guy Durben kendisini 
ziyaret etmiştir. Tam bu sırada 
Jack Vatersin sekreteri olan 
bir genç kız da Danniyle gö
rüşmek istemiştir. 

- Bütün bu efendiler ya
nında size açılamam. Söylemek 
istediklerimi anlatamam dedi. 

- Şu halde birşey söyliye
miyeceksiniz. Burası polis bü
rosu değildir. 

Artist misiniz ? Radyo Mon
rak programlarmda yer mi al
mak istiyorsunu7. ? 

- Hayır, hayır Mak Glone .. 
Beni anlamıyorsunuz ? Heye
canımın şiddetinden buraya 
niçin geldiğimi fark etmiyor 
musunuz? Ben Jak Waters ile 
Bill Şultenin sekreteriyim. 

Dudaklarım arasındaki sıga• 

rayı dişlerimle ısırarak kopar
dım. Yerimden kalkarak -genç 
kızı oturttum. Sonra Guy Dur
bene dönerek şunları söyledim: 

- Ben Nev-Y orka gelmeden 
önce Radyo-Monark proğram
larının nasıl hazırlandığını belki 
bilmezsiniz. Size anlatayım. O 
zaman konserler W aters ve 
Sehulte adını taşıyan bir acenta 
tarafından idare ediliyordu. Bu 
acentanın iki unsuru olan W a
tersle Schulte programın güzel-
liğini yapa~ak ~ş.le.rle değil tah
min edebılecegınız dalavera-
larla m_eşguldular. Waters dağ 
gibi bır adamdı. Schulte ise 
0 nisbette ince ve zayıftı. 
Dar bir alnı ve upuzunn bir 
yüzü vardı. Waters acentanın 
tecimsel kı mı ile Schulte 
programları Ve! ilanlarıyle mcş
guldu. He_r ikisi de T. S. F 
işlerini derınden derine bildik
lerini zannediyorlardı. Eğer 
hizmetlerini layikile görselerdi 
her şey yolunda gidecekti. 
Radyo - Monark firması işe iyi 
başlamış, bir yığm müşteri!er 
temin etmişti. Fakat Watersle 
Schuletenin umurunda mıydı 
bunlar? Onlar kendi işlerinin 
tıkırında gitmesine bakıyorlar
dı. Nihayet pek te iyi birer 
eleman olmadıkları anfaşılmağa 
başladı. Radyo-Monark dışında 
ne işler gördüklerini bilmiyo
rum. Bu sabahki gazetelerde 
elbette okudunuz ki Waters 
gece apartmanında intihar 

etmiştir. 
Bu sözlerimi bitirince titre-

mekte devam eden genç kıza 
döndüm : 

Yal varan gözlerle bakıyordu: 
- Benimle biraz yalnız gö

rüşmek istemez misiniz Mösyö? 
- Şimdi olamaz kızım, iş 

zamanıdır. 
Kızardı gözlerini indirerek 

sordu: 

- Bizim büroya gelemez mi
siniz? 

- Ne vakıt? 
- Mümkünse şimdi... Bütün 

vesikaları bir karton içinde 
topladım. Onları size göster
mekte istical edişimin sebep
leri vardır. Çok camm sıkılı
yor. Korkuyorum. Bu işlere 
kanşmak istemem. Bu sabaha 
kadar yaphkları işlerin mahi
yetini de bilmezdim. 

- Büronuz nerede? 
Bloknotunu alarak üzerine 

bir adres yazdı: 
- Ben bizim büroyu bildi

ğinizi zannediyordum. Kırk 
ikinci Vest sokağında 11 nu
marada • 

Adresi taşıyan kağıd par
çasını bloknottan koparar::ok 
cebime soktum. 

Sigaram sönmüştü. Bir baş
kasını yaktım. Gençkızın daha 
fazla durmıyarak gideceğini 
sanıyordum. Halbuki o yerin
den kmııldanıadan bekliyordu. 

- Mösyö şimdi gelebilir mi· 
siniz ? 

- imkansız .•• 
- O halde ne vakıt gele-

ceksiniz ? 
- Öğleden sonra saat 

dörtte ... 
- M. Glone Danny çok 

geç kalacağımızdan korkarım. 

Size daha önemli bir vaka 
var ki henüz söylemedim. Sc· 

ulte de gece intihar etmiştir. 
Miçbirimiz kımıldamadık. bile .• 
Fakat göz ucuyla birbirimizi 
kontrol ettiğimiz muhakkaktı. 

Genç kız devam etti : 
- M. Schulte'nin bu gün 

öğleden ~vvel gelmesini bek
lemiyorduk. Madam SchuJtenin 
akrabalara Long Island'da otu
rurlar. Schulte Long Islandda 
kadar zevcesine refakat ede
cektir. Buradaki evleri jak
son Haygtedir. Bu sabah 
gelmiş bulunacağını tahmin 
ederek kendisine telefon ettim. 
Wrtersin ölümünü bildirmek 
istiyordum. Cevap alamayınca 
endişeye düşerek ayni otelde 
bulunan dostlarına telefon et
tim. Onlar Schultenin daireıine 
çıktıklarında kapıyı açık ve 
kendisini ölü buJmuş!ar.Schulte 
mutbak dairesinde hava gazı 
ile zehirlenerek ölmüştür. 

- Sonra? 
- Sonra mösyö Danny siz 

hatırıma geldiniz. Zira M. wa
lers ve Schulte bu haftayı çok 
sıkıntılı geçirmişlerdi. Konu
şurlarken adınızdan sık sık 
bahsederlerdi. 

- Sonıı lrar -
•••••••••••••••••• 

Yavaş yavaş atelyeyi .. 
aşıracakta 

Halkapınarda Devlet Demir· 
yollan yedinci işletme müfettiş
liği alelyesinden muhtelif tarih
lerde bazı lokomotif malzemesi 
çalan Mehmed oğlu Osman 
suç üstü yakalanmıştır. 

Tabanca bıçak taşıyanlar 
Tepecikte Süleyan oğlu Ibra
bimde bir sustalı çakı ve 
Mehmed oğlu Hasanda bir 
tabanca bulunarak alınmıştır. 

İki çocuk arasında 
Alsancakta ipek sokağında 

oturan Nail oğlu on ya ında 
Zeki ifo Selim oğlu on yaşında 

Kamran arasında oyun yüzün
den kavga çıkmış, Zeki taşla 
Kamranı basından yaraJa.mtştır. 

•• • ZI 1 
• 

Si de neler va r? • • •• 
ımar m z 

iğ ıma muhtaç ır 
-----=------------------------=-------

u a ı cid 
Muzede sıra üst kata geldi, 

çıktım. Antikile mütehaasısı 
Amerikalı profesör Rifstal'in 
maddi kıymetlerini bin liradan 
üç bin liraya kadar biçtiği es· 
ki; Uşak, Gördes ve Kuta 
seccadeleri var. Türk kadınının 
bu san'atlı el emekleri lime 
lime halleriyle bile zariftiler. 
Hatta bunlardan birinin desen· 
)erini Avrupa seyyahlarından 
birisi tablo~mna fon yapmış ... 

Müzenin bu kısmında para 
kolleksiyonlara vardır. Torba
lının, Özbek ve eski Hamidiye 
şehirlerinin altındaki Metrepo• 
lis ve daha diğer şehirlere ait 
akik taş ları, yüzükler, mücev· 
herat camekanlarda sıralanmış
lar, duvarlar muhtelif tablo
larla süslenmiş, dipte; taht:ı 
üzerinde Türk sanayiinin ince
lik ve nefasetini gösteren Mi
lasta bulunmuş Selçuk camii
nin minberi ve kapısı bir par
maklığa dayanmış .. 

* • • 
Kantarağası oğlu : 
- Gel seni mimari müzesine 

götüreyim dedi. 
Kim gitmez : -Haydi dedim. 

Sarındı, sarmalandı, ağır aksak 
"kapılardan,. geçtik, Basmane 
istasyonunun arkasında, Çayırlı 
bahçe dedikleri semtte yan· 
gınlar arasında eski bir kilise 
harabesi yar: Evangilistre kili
sesi. işte Kantarağası oğlunun 

mimari müze dediği burası idi. 
Benim yüreğim buna karşı 

sı~.ladı. 
Eyvah 1 Müzecilik bu kadar 

fakir ve hııl<ir mi kalacak. 
Şimdi müdür anlatıyor : 
- Bak şu eserlere bunlar 

Efezde Artemsiyon (Diyana) 
mabedinden, VedyUs jimnazın
den, Stadyomdao, büyük tiyat· 
rodan, Agoradan, Selsus kütüp
hanesinden, kazlar jimnazından, 
Sen jan kilisesinden ve Belevi 
mozolesinden Mozale getirilmiş
tir. içinde beş ton ağırlığında 
eserler vardır. 

yuvarlanıp düşüp te ölseydim 
kim bilir belki arkadaşlık ha
tırı için olsa olsa iki buçuk 
sütun yazı yazacaktınız, .işte o 
kadar. amma neme lazım ben 
vekaletin emrini yerine getir
dim şu taşı buraya getirip 

oturttum ya, isterseniz siz de 
şimdi bir satır bile yazmayı
nız!!! ... 

ilerledik ve o anlatıyordu. 
Yerde büyük bir taş daha 
gösterdi : 

- Şu taş dedi bir arşitrav 
parcasıdır. Artemisyon mabe-
dinden yedi metrelik çukurdan 
traktörler bu taşı çıkaramadı
lar, traktörleri çukura çekti, 
kendi çıkmadı. 

- E nasal geldi buraya ka
dar, nasıl çıkardınız? 

- Bunu 40 derece harare 
sıcakta sekiz kişi kırk karpuı 

kuvvetile iki günde çıkardık, 

işte o ateşin hararetile o kar• 
puzların rütubeti sayesindedir 
ki burayazıppadak geldi. Bas
tım kahkahayı. 

- Şaka değil, vallahi böy
le! Dedi. 

Kilisanın içindeki bir kaç 
başlığı da gördükten sonra 
çıktık. 

Gelen asan kaideler üzerine 
san'atkirane bir surette yer· 
leştiren: Bir zaman Alman 
mutahassıslarından takdirname 
almış ve Bergama müzesini de 
restore etmiş, lzmir asanatika 
müzeleri tamircisi taşçı Hasan 

usta imiş. 
Nazik ve mühim bir işi çok 

dikkatle yapan bu ustayı gör
medim amma, arkasından ken .. 
disini takdir etmekten kendimi 
alamadım. 

Hava fırtınalı dehşetli ruz· 
gar var, müdür önde, yangın 
yerlerinden Ba~maneye çıkı
yoruz, etini; etrafını kıvırıb da 
tepesini dibi yakın bir sahana 
çevirdiği tavşan tüyü şapkasın· 
dan ayırmıyan mUdür kimbilir 
bu eserleri getirdiği yerlerde 
yaka, paça açık, çıplak bir 
merkebe binmiş, heybenin bir 
gözünde alet ve kitapları, bir 
gözünde Nasrattın hocanın 
ıbrığı gibi bir ıbrık, peşkir 
meşkir, kapalı bir sahanda çok 
sevdiği işkembe çorbası, paça, 
maça •• 

Allah hh . işte onu o zaman 
harabeler arasında seyretmeli, 
tin tin tini Ne gidişi vardır, 
ne uğraşısı vardır. 

TOKDIL 
Benim şaşdığım şey daha 

doğrusu takdir ettiğim nokta 
bu ince, san'at eserlerinin bir 
tarafına halel gelmeden, incitil
meden oturtulması idi. He
le bunların Efezden şura
dan buradan dere tepe, 
dağ, taı aşıp buraya kadar 
getirilmesi ne büyük, ne ağır 
bir mesele .• Dayanamadım sor
dum. Kantarağası oğlu ben ıor
masam da söyleyecekmiş gibi 
bir tehalükle yana, yakala an· 
latmağa koyuldu: 

________________ iM ____________ ___ 

- Şu gördüğün beş tonluk 
taş yok mu? işte o taşı Belevin
den çıkarıp buraya getirmek 
için bir domuz arabasına sekiz 
manda koştuk. Taşın üstünde 
ben vardım, araba bir yeri da
nerken öyle bir vaziyet aldı ki 
mandalardan birisinin bir 
adım atması, arabanın kımıl· 
daması beni, bizi, eseri al
tımızdaki Belevi gölüne yu
varhyacaktı. Laki sağ tara
fında olan bir mandanın çok 
tedbirli bir hareketiyle ; insan 
müdahalesi kanşmadan bu 
tehlikeden kurtulduk. Eğer 

iki araba \ 
l(oca yolda çarptşb 
Alsancakta Fransız hastanesi 

önünden geçen Ahmed oğlu 
Şükrü, kereste yüklü arabasına 
tütün yüklü Ali oğlu ihsanın 
arabasına çarptırmış ve araba 
üstünde bulunan sürücü ihsanın 
yere düşerek tekerlek altında 
kalmak suretile yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 
ÇocuAun ayağını kırdı 

Alsancakta Burnova cadde
sinden geçen Halil oğlu Veli 
idaresindeki 964 sayılı ara.Jayı 
Mehmed oglu dört yaşında Ah
mede çarptırmış ve ayağının 
kırılmasına sebebiyet verdiğin-
den yakalanmıştır. 

Cinayet 
Balta ile öldürmüş 
Bergamanın Kınık nahiyesi

ne bağlı örtülü köyünde zenci 
oğlu Ali ile ayni köyden Ha· 
san oğlu Himmet arasında k6-
mür meselesinden kavga çık

mış, Himmet balta ile Aliyi 
yarahyarak öldürmüştür. 

Senenin en büyQk filmi 
Beyoglunda 4 lstanbulda 2 hafta 

gö terilen ,aheser 

Siyah Gözler 
HARRY BAUR - SİMONE SIMON 

JEAN MAKS - MAKSUDİAN 
29 lklnclteşrln CUMA dan itibaren 

TAYYARE Sinemasında 

Küçük Haberlr: 
Aldat mutlaka kesilecek 

Hususi idarelerle belediye
lerde kefilli memurlarm kefa-
let aidatlarının her ay kesile
rek Ziraat bankasına yabrıl· 

ması lazımdır. Finans bakanlı
ğından llbaybğa gelen bir bil
dirimde bu gibi memurlardan 
kefalet aidatının kesilmiyerek 
bankaya yatırılmadığı takdirde 
nizamnamenin 22 nci madde
sine göre muhasib maaşının 
dörtte birinin kesilmesi lizım
gelecegi bildirilmiştir. 

Tefti ten döndU 
Bayındır, Kuşadası ve Tor• 

balı jandarma iılerini teftişe 

giden jandarma komutanı bin
batı Bay Lütfü şehrimize dön-
müştür . 

icra kadrosunda 
lzmir icra dairesi kadrosuna 

yirmi lira maaşlı bir icra me
murluğu ilave edilmiştir. 

Kavun ihracatı 
İzmir Türkofis direktörlüğü

nün teşebbüsü ile bu yıl lsken
deriyeye 2,5 ay içinde 110 bin 
kavun gönderilmiştir. 

insan sanmış 
lkiçeşmelikte Deve çıkmazın

da oturan lbrahim oğlu Nazif 
evin avlusunda insan gölgesi 
gördüğünü zannederek taban
casını bir el ateş etmiştir. 
Parayı çalan amele 
Karşıyakada Kemalpaıa cad

desinde Sabri oğlu Pertevin 
dükkanmdan 330 kuruş çalan 
Ali oğlu amele Hasan tutul
muştur. 

il 
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Ramazan 
Münasebetile .... 
Yemek sofraları (iftar) 

YAZAN: ECZACI KEMAL AKTAŞ 
Ramazanda iftar sofrası di· 

ye birşey biliriz. Her cins re· 
çel, zeytin, peynir, pashrma, 
yerine göre balık yumurtası, 

havyarlı ordövrnün ta kendi· 
sidir. Herşeyde olduğu gibi 
yemek ve mutbahta da çok 
değişiklikler oldu. Modası geç· 
miş yemekleri yeni moda ye· 
mekler ortadan kaldırdı. Ye
mek çeşitlerinin vakıa yer yer 
çeşnisi ve şekli ayrı ayrıdır aına 
top yekun ortadan kalkanlar 
da eksik değildir. Mesela keş· 
kek adeta sofralardan, mutbab· 
lardan çekilmiştir. Mantı artık 
tarihe kanşmıştır, Çerkes·tavu· 
ğu asarı atikadan bir şey ol
muştur. Pilrohu denilen şeyi 
bilen azalmıştır. Lalanga tntlı· 
sım kime sordumsa bilmiyor, 
kaygana dedim, herkes bu ne 
demek dedi. istifini bozmıyaıı 
pirzola ile şiş kebabıdır, vakıa 
bunun y nına rosto, bon fila 
bUftek geldi amma, şiş keba"' 
hına bir şey yapamadı. Kakau
lu kremalar, dondmmah sütlaç"' 
lar, bizim mahallebiye, aşureye 
dokunamadı. Ekmek kadaifi 
duruyor, tel ve yassı kadııif"' 
lerine kremalı pastalar bir 
şey yapamadı, marmelatlı reçel
lere dukunamadı. Yemişlerden 
muz kibarlaşb, Şam fıstığı eski 
aristokratliğini mubafazadadı~• 
Sakız leblebisi, sarı lebleb•ı 
Arab fııbğı yerlerindedir. I(a
bak çekirdeği bunlarla boyöl
çüşmeğe başladı. Biz.im e .. 
ki akideye, bademezmesine, 
naneşekerine çikolata kafa 
tutmıyor değil. 
Ahçı dükkanlarının adı lo

kant , baı.ı büyük lokantaların 
adı restoran oldu. Bizim güzel 
çilek komposto oldu. Vanilya 
ile kokutuldu, süslendi. Fıralll .. 
vuas oldu. 
Canım şe'riye, pirinç çorba" 

lannın önüne sade suya sebı:e 
başlamaları sup olup geçtiler· 
Hey gidi dünya hey! Ben bun· 
lardan şiklyet etmiyorum, a

1
kk 

hmdan bile geçmez, karan 1 

rutubetli "eski mutbahlerımızdS 
kara kara tencereler kaynarken 
et tahtası satır, okla\11 • 

elek asılırken zaman bize b•: 
vagaı:ı ocaklarını yetiştirdi, j.slı 
bakır tencereler alaminiyomlar' 
yerlerini verdiler. Delikli tat" 
larile rutubetli mutbahlarunıı 
birer yemek laburatovarı ol: 

'bl du, herşeyde olduğu gı 
burada da kıyafet değiştirere1' 
sofraya girenler var. Caoılll 
çilek bunlardan birisidir. Kratıl 
yuvası olup asriyim diyor. '{ e" 

ki . . ki . . ınut-me erımız, zev enmız, 

bahlarımız değiştikçe tarih" 
kavuşan yemeklere baka kal
dım, Keşküller, Çerkes ta\fulc"' 
lan, Pürohular, Elbasan tav•" 
ları, mantılar, kayfana, lala~"' 
galar yemek tarihimize geçtı'" 
ler. Aşçıbaşılar beyaz takke "" 
beyaz önlüklerile sizleri seliıP"' 
lıyorum. lştibası bol olaolarıP• 
nasıl diyeyim uburların kulak· 
lan çınlasın .. ......... 

Türkiyeden döneP 
Sporcular 
Finlandiyada 

'' lzı•t•stiya., darı: "" 
Türkiyeden avdet eden So 1 

yetler Birliği Boksörleri b~~
yeni elemanlarla takviye e 

1 

lerek Finlandiya'ya gitınişle~~ 
dir. Bu takım orada Fin aııı'fe 

• &J" 
porculanndan müteşekkıl .. 

la ile Helsingfors'da uıusab3 
kalar yapacaktır. 
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Petrol ve demir ambargosu: ltalyanın Habeş harbım durdurmak içi~ dün~a 
1 

-·-
1 

ha!bı çıkarmak zahmete deger mı? 

D b 1 b• h h k t• ... aşe Ve ma zeme Paris; 26 ( Ö.R) - " Peti~f7e;kiyatını kesmek için büku-uce un arı Jr arp are e 1 saya noksanlığı Provença_I ,, gazetesi Habcşis- metin tavsiyesine u~madıkla-
v b•td• k • k ı tan barbınde uçak ve tankla- rından kongrenin bır kanun 

Cagınlll } ırme ten ~erı a mıyor lstanbul: 2~ <. ~~lefonla) - rın büyük .rollerini ileri süre- yapması !aıımgelecektir. Kon-a Londradan b1ld1r1lıyor: rek ltalya petrol bulmazsa • L~- daD Önce 
O r T 1 f . . . gre ııe son tuWUD 

A l ı d k hl•k ı· b• •• d d• ey ı e gra gauteıının Mareşal Badogliyonun teknik l kt 
lSIU USa UTUID ÇO te 1 e l Ir yuz e tr sücl yazıcısı General Stan- üstünlüğünü büyük mikyasta topN~bnmıyacab ırçıl. b' .. ;;.zgc 

k w• • B M ı ayet arış ır .._. 
Paris, 26 ( Ö. R ~ "Lyon "On sekizler komisyonunun nm aralarındaki münakaşaların- ley ltalya kıtalannın iaşe ıre aybedecegmı yazıyor. · us- · · · ı ı · 1 tiıakcre· 

solinin petrol ambargosunu ıçın 1 er emış o an m • 
Republicain" gazetesi diyor ki: bir kaç gün tehirinden istifade oan istifade ederdi. Şimdi bu malzeme bakımından muvaffa- harb sebebi tutacağını Bay feri durumu ağtrlaıbr~~k bu 

ltalyanın finansal bergitelere ederek Londra Paris ve Roma rol Almanya tarafından oynan- kiyetsizliğe uğnyacağı hakkında Laval'a bildirdiği söyleni- tedbirle tehlükeye duşurmek-
karşı mukaYemeti ocak altı arasında durmadan müzakere- maktadu. Almanya her taraf- yazdığı bir yazıda diyor ki: yorsa da bunu zannetmi- ten sakınıldığı da söy1enmek-
ay siirebilir. Fakat ltalyaya ye e-irişmck elzemdir. Bir uzlaş- tan ve her tabloda kazanmak lqe ye malzeme kifayet.iz- yiz. Ekonomik berkitclcre tedir. 
kartı petrol ambargosu konursa ma çögesi ümidleri elden bıra- yolunu tutmuştur. Silahlanma liğinden d~an böyle bir mu- mukavemet edeceğini bil- "lntriansigeant,. eliyor ki: Tc-
ancak birkaç haftadan fazla loJıruımalı ve B. Laval de tak- realitesine girmek üzere Ce- diren B .. Mussolini bun1ann hı'r eyi oldu. ltalya petrol bcr-
d · '-~- kt d d vaffakıyetsidik daima mevcut-
ayanmasına UDIMW yo ur. ire eğer g&yretlerine devam nevredeo ayrıldığı için berki- başında ltalya harbi devam gitesine tahammül edemezdi. 
"france de Bordeu,, da işin etmelidir. Fakat çabucak bir teleri tatbik etmiyor. Fakat tur. Mareşal Badogliyonun ted- ettirmek için yarayacak mad- z t A "ka airmeden bu 

b·rı . d b' . ltal lat -• d J • .J d 1 . . 1 a en mera o· ehemmiyetini gösteriyor: uzlaşmaya varmakta herkesten Alman1arın pjsi\<o!oJ'ik ag-ırhk- ı enn en ın yan &iUa- e erın our uru ması ı~ın1 n ge • k _ . 1 d O za-
d' w • • bild' d' D h d k"k yasa muessır o anıaı ı. 

Kat'i bir dakikaya geldik fazla İtalyanın menfaatı vardır. larma rağmen diplomasi incı!- rmın azaltllması olacaktır. ıgım ır 1
• a a 0 a ı a t yo 

Bunun içı.ndir ki, finansal ber- · da, hatta ondan evvel, petrol man Amerikan petro unun -
Diplomatik müşterek hareket Jikleri .vardır. Onlar için, uyur· halyan için yağınurlar ve meselesini dikkate almış olma- Junu kesmek için abloka yap-

gite!ere boyun eğen, ekonomik siyasasına dönmekle ltalya meş- ken bile o1up biteni anlarlar zecri tedbirler devresi pek ya- lıydı. mak lazımgelecekti. Abloka 
berğiteleri protesto ile karşı- ru haklarını l>üyük mikyasta derler ki dogw rudur. lunda tesirlerini hissettirecektir. F JI B .J tl b h 
tayan Duce, petrol ve demir k b'l· v k .L d " ranoe .oe oroeu,, gaze- .ise harp demektir. na eş ar-

oruya ı ır. 1 10 sa gU urum- Bunun için bu islikame1te ı R d tesi irtibat komitesinin toplan- bını durdurmak için dünya 
ambargosunu o kadar valıim dan istifade edecek biricik en büyu-k gaVl"et fransaya-dü- omanya an t s b ak as ın sebep d 
buluyor ki bunu bir hup ha- J • 

1 ını geç ır m 10 
- harbı ~1karmak uhmete e-

dcvlct, fırsat beklediğini gizle· şüyor. iki devlet arasında doğ- G•• l (d• leri hak'kında mubte1if yayın- r 

nketi sayacağını bildirmekten meğe bile ılüzum görmiyen Al- rudan doğruya bir anlaşma OÇmen er ge l tılar olduğunu yazıyor. ğer mi? 
srcri kalınıyor. Fakat bu sözler manyadu. mümkündür. Bu Rismarkın bül- Lt.anbul, 26 ( Telefonla )- ilk tefsirlere göre Ouee pet· - , .. , , 
lagiltcreyc temir etmiı değilclir. ":Petite Girond., gazetesi de ,. .. , idi c ıbüyiik şansölye ile Bugün Romanyadan şe'hrimıze rol ambar~osunu bir tahrik ad- Londra konferan l 
Bahusus ki Amerika da yakın- AJmanyaya karşı ayni şüpheyi Gambctt.a arasmda böyle bir yeniden 1800 göçmen geldi. dedl!ceğini ve buna ltalyaaın Paris 26 (Ö.R~ - :Sômürge-
da aaboraoya karar •ermek k ~! l•cıTn~ wapıhnak üzere .hulu- nevmidane tedbirlerle muka- ler bakanı bay Louis Rollin • gösterme tewr; -~ , Göçmenlere Kızılay tarafmdan bele edeceğini bar Lavala bil-
izere bulunuyor. Eski Rorna komedisinde, di- ıauyordu. Fakat bu bir ittıfak sıcak yemek verildi. Göçmen- dirmiştir. Buulann oe olduğu Fransız Ekvatör Afrikası eski 

"Debats,, dunımdan şu neti- yor, hiç söz soylemiyen bir 'Şa- değil, ancak bir anlaşma ola- ler anavatana ayak basar bas· belli değildir. genilbayı bay Barde'ı Lon~~a 
ceyi çıkanyor: llnı vardır_ 8 şahıs başkaları· bilir. mu gördükleri sıcak atikadan Diğer bir rivayete göre koııferansındatekıı1k eksperhge 

• " • • • • dolay' teşekkürlerini bildirdiler. Amerikan kum~yaları pehol tayin etniiJtir. 

Elizede bir toplan 
1
Ingiliz siyasa;g:s~ı~ d====e==ğ==i===şm===iy=o= 

l.aval kabinesi perşembe ~ünü Makdonaldın oğlunun döminyonlar 
~~!~ar~~~~~!' ~r~çi~}~~I~~~~ ~~? başka.nı olmasıyle Irlanda durumu ••. 
hlikiıaıet üyeleri Eme .sarayın- oü:am asayişi korumak için iç lunduğu altı ayhk bir devre- Londra 26 (Ö.R) - Gazc- ı sasnn deği~?'.miyecektir. Biri- hükümet başkanı B. Devalera 
da B. Albert Lebrun'ün baı- bakanlığmın yeni aldığı tedbir- d~a onra bükümetin ıbu belli leler BaiJdvin kabinesinin siya- cik· önemli değqildik B. Male- ile yeni Döminyonlar bakanı 
ıkanhit albada ba'bni•r kuru- leri ve ilbaylara gönderdiği başlı amaçlar üzerinde patla· sasıncla her hangi bir değişik· olm Macdonaldın sömürgeler arasında yakında m_üza~~-

d d k ..ı _ ı·k b ki · f •- • • • ·ı · bcklenılebtfır h llıalindc toplanarak iyasal talimatı arkadaılarına bil ir- mentonun fim iye auar göii- 11 e ememn yan ı~ oıacagım -bakanlığından -döminyonlar lba- reye gı~ı mesı . . · 
aunımu gözden .geçirmif1erdir. miştir. erdiği >güvenin devam edib kaydediyorlar. 8.Edenin Sir kan1ığına geçme.sidir. ve bunun Bu da B. Ba1dvinin ıç_sıyasada 

Töplanbnın bqlangacında Muhalefet grup1arı ve bun- etmediğini öğrenmek istemesi .Samuel Hoa.re'le birlikte dış büyük neticeleri olabilir. Bu mühim bir faaliJ_et go~.enne.k 
Ba~'°'-L..an ve Dıc i .. •---i bakanı tan bir arad.a birleştiren sollar we finansa~ :siyasası üıerindc bakanlığında kalması dış iya- . 1 l Ü . l J d istediğine bir 1~arcttıl'. Sır 
~ -r ~ d •. netıce er ng terenın r an a S H .:ı • 1 • bakanı 

B. Siene ıLa.val lta.lyan-Habq delegasyonu muha!if partilerin güven meselesini ileri sürmesi sa a ve ozel olar.ık 1talyan- . . . • . . _ amuel oare uıJ iŞ ~r~ . . 
.anlaş azlığı etrafında son J•pı kabineye itimad reyi verib pek tabiiğdir. Habeş anla~azJığı ile il- e 0

:: ılgile e !kendinı gos- olmazdan önce kend~stnı f!m: 
fan gürüpne1er baklanda ar- vermiyecekterini hyin için ya- Bir defa bu güven oyunu ~ili müzakereler, bergite- tere br. distandaki icraattlc g~s.tcnnıfti. 
kada fauna maffımat vermiştir. nn toplauacaldardır. kazanınca, biikümct finansal teT meselesinde aynı siya- Du:blen ~nenleri !küçük lrlanda için de lngılızler ve 
Bundan ra., Fıi ans bakanı Bu abalı bakanlar kurulunda mcsCle1cre muvazi olarak ika· snl \ıattın giiduleceğ1n"i gös- Makdonaldın Oöminyonlar ba- 1rlandatılar B. Makolnı akdo-
B. Re icr ıFransanm finansal verilen lkarartardan ısonra per- mutayın eski hükU:meı tarafın- tcnnelctedir. Sü bakanının <le· kanlığına geçmesini iyi :karşı- naldın yeni bir çığır açmasını 
durumunu anlatmışbr. şembe ıgiinü ( yamı ~ b.ımıtay- dan verilen ve B. Cb.auv.annes ğişmeSi 'Uluslar müdafaa siya- lamıŞ1ardır. IBu itibarla lrlanda bekleınektedidel'. 

Bugünkü .şartlar içinde hü- da baflıyacak olan müzakere- tarafı dan Jrapoıtorliiğii ppılan 
kfunet finansal siyasasının ıhe- fer hakkında şu kanaat vardır: siyasal cemiyetler hU aki 
men münakaşa ve müzakere Hükümet kamutayın ilk önce pmjeyi de tetkik cbnesine 
-edilmesi için Kamutayın vatan- kabinenin finansal :ve ckono- bükümctin hi, bir itirazı ohnı· 
severliğine başvurma_ğa karar mik siyasasını incelemesini ve yacaktır. 
vermiştir. bunun üzeri:ade oy ~ermesini Zaten ükıiimct tc kendi he-

Tüze bakanı B. Leon Be- istiyecektir. sabına genel toplanb1arcla ve 
rard ve iç bakanı B. Pai'anon Hükümet çevrenlerinde şu- iimayiJlerôe göstericilerin si-
tarafıından verilen izalaattan rası hatır!atılıyor ki LavaJ ka- lab tapy.ıp kullanmamalarını 
sonra, Kurul ükümetin genel binesi !kurulduğu vak.at belli sağlamak ve !kamunun güveni 
ğüven ve iisfuahatı kurumak başlı ıikıi amacı .v.ard.ı: F.rama- ile birblde devletin ydki!erinı 
için atmağt düşünduğü baŞbca nın .değerini korumak ve eko- de or:um&k · çin en -etkili ça-
tedbirler üzerinde anla ışhr. nomik faaliy.etleri canlandır- releri bu1ma"k kaygtsıDdac!lır. ....... 

lngiliz parti liderleri 
.............. &•••ı ............................................................................. . 

Liberallerin lideri Sioclair ve işçi 
Partisi başkanı da Attlee olmuştur 

Londra, 26 (Ö.R) - AYam 1 Laflıc.a111ığını r•pıyordu. Dij-er 1 
lcamar.ası seçimden sonraki ilk namzetler. müstakbel .iıç.i ka- ] 
toplaatııınıbuJ'Wı öğledea sonra biııcsin!n ba~anı .sayılan Art-
.Yaparak yüzbaşı fitsroyu, ge- hur Morrison ile B. Greenvooa 
~en kamarada olduğu gibi yine idi. 
11Spikcr ... bafk;an olarak seç- 8. Morrisoa Londra şar ku-
miştir. .runarından birinin başkanıdır 

Sabah B. Lloyd IGeorg'un Ye kendini böylece tanıtmış1:ır. 
'Z1lnneClildiiine ~re parti ken-

'>aşkanhğıecla 'toplanan Ulttral disini lider'liğine seçmezden 
mu alef~t partisi de tiderlerine &lcc ıar \runılundaki üç sene-
8. Siadair•i seçmiftir. lik denesini bitirmesini iste-

qç.i partime -lince binbap ·- mddedir. 
Attiee'yi clalıa bir :w ";i• ıe.n .... t.eralaer B. M.rri-
ıba,kanhkta tııtmuştv. 8. Luıs- ..-, MderJiie .eçiten •c .. Sa 
burry'rıin istifasından ıberi 8. Maje91:ellin -11alefet hafkmıı,. 

. Atdee •ekili olarak partinin -ııraDllll atan ılılaioır Atdııw=nin 

vekili .olarak seçilmi~tir. 
B. Greenwooda ıreliace par

tinin kuvvetti adamı ıııayi1ma'kta 
bel'aber sandikaların namzedi 
olmaıundan dolayı Jıeç.ilmemiş

tir. Çüııki sandikalarıo partiye 
hakim olması istenilmemektedir. 

B. Attlee geçen ıkamarada 
iizakere1ere en az müdahale 

etmiş, bilhassa eyi Oir idareci 
ve teşkili~ olarak tanınmıf{ır. 
Onun başkanlığında :MSyalisl: 
a• ,_ __ -ırkiimi ..... mlat-
taımap s-iapcağ• ... -....,ud-
Get ÜltiyatkAr llir myayasa cü
rdece2j taı...in edümektedir. 

Lavalin mühim bir söylevi 
F ransanın Italya-Habeş anlaşmazlığı 

Karşısındaki durumu 
Paris, '26 {Ö.R)- Radyo ile foasyon yapılmca hayat müthiş me\•iiiğ kılmağa ça1ışb'k. Süel 

söylediği s'öylevde, başba'kan paha1ı1aşacak v" ~o'kgeçmcden bergiteler düşünmemek için ba-
bay Laval bükümetinin kanun eski güç1ülder yine gözüküp ıından beri mutabık ka1dık. 
dekrelerTie temin ettii'i tasar- lbu defa dana aet tedbirlerle Süveyş kanalının kapabtması da 
rufların ve böylece sağlanan tan b:'.ıılamak Jimage'ie- düşiinülmemiftir. !Ben'tm duru-
bütçe muvazenesinin ônemin· çektir. mum naı:ikti. Hem f•gt1tereile 
den bahsederek demiştir ki; Ligle.re kar~ı hükürnetin Jid- iı birliğini, hem (ta1ya ile ken-

1ngilterede ulusal bükümct detli ..davranacağını :ve .kc.ııdi ai kurduğum dostluk bajtanoı 
bil.imle aynı meleleler 'karşısın- otoritesini koruyacajıoı temin muhafaza e1:meğe mecbur idim. 
da bulundu. Dört sene .suren ettikten sonra, başbakan dıı Uzlaşma gayretlerine deva-
bir ekseriyete dayandı ve bu siya.sa hakkında şunlan söyle- mımdan dolayı kimse hana si-
defa da sermenler ona minnet- m~ır..:r ·. a z· b 'tder·ı .r ~.. tem e cınez. ıra ergı 

tarlıklarını bildirdiler.Bizde jse Ke Dorscyae n...anşı korudum? .._ - • a b. • ·k sa 
dört ay geçmeden hükümet 
muhakeme edilmek istellili_y<>r. 

Bay Laval frangı lrnrumak 
için jş Daşuıa geçtiğini ve .şimdi 
.ayni tehlikenin baigösterdiğini 

ve Fransa bankasından albnın 
dııarı akm.ağa 0atladığm1 söy
lem.it ve f'l sörleri ilive et• 
mittir: 

1928 de değerinia bejtc 
dördünü kaybeden fr~tn da
&a ziyade clej-erdea .diişme.sine 
+=ka- ., ............ ? ... ..,.ı. 
..... ..e~,.ti ka~ .k.b .. 
et.em,, .zira iNi küçiikieria ve 

i.a.kmeria E.aranaa olur. Deva-

0 oanı yoıun a ıncı çare -
Ufu5Jar .sosyetesi S.r p,Cbiati, yamaz. Fransa _ lııgiltere ayni 
~ goslav - Macar anlar•zlığı itbirliğile barJş için uj-raşıyor-
itferini halletti. Londra, Stresa :lar. Sa.ab gelince Musso.lininin 
anlaşmatarmı :yaptık. Sonra ital· uz.la.ima ruhun.a yapılacak mü-
yan-Habeı ıiatilafı ortaya :vahim r:aca.atin de boş kalınıyacaim• 
meseleler çık.ardı ve hi.la da eminim? 
pkarma.kta devam ediyor. Fransa kolektif güven siste-

F ransanın ciyasası uluslar .sos
yetesine dayanır. Biz arsıulusal 
.solidar.ite ödevine bağlı kalı
yoruz. Andlaşmanın önüne ge
'Çi6me2 netice1eri .oiaa taahhüt
le,.. 8iri•&k. .a. .... --- .u
venimi&im wuurlaTı lc.afac•ktw. 

f ngüteı-e "* .daimi .it -birliği 
halinde bulunarak aıılasmaı.lığı 

mine bağlıdır. f r.aDSlZ - Sovyet 
.a.nlafması hi~ bir memlekete 
karşı değildir. Berliıa elçimiz. 
buau Rayhfuhrere hildir.m.iıtir. 
Fransa hiç bir doahlğuadan 
feraııat etmez. Bütün tealılaüd
:&er.ine bağlıdır. Almanya ile eyi 
ko1D§llluk .ilgileri k11rmağı da 

.samimiveUe ister. 



• a;:: 

Italyan tebliği 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşin genel taarruzu 
Roma, 26 (Ö.R)- Resmiğ olarak bildiriliyor: Ras Desta tara

f mdan Somali cephesinde yakarıda Jubada Ueb Sebclinin cenu
bunda girişilen taarruz tarafımızdan zaferle ve düşmana büyük 
zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. 

Ras Desta, en mühim unsurları SebeJi vadisini ve Fafan suyunu 
takip ederek şimale doğru çıkmış olan general Graz ani ordu
sunun arkasını kesmek için Somaliye girmeğe çalışmakta idi. 

Yeni lngiliz kabinesi 
Siyasal durum ve arsıulusal işler 
üzerind~ görüşmelerde bulunmuştur 

Londra 26 (0.R)- lng~tere- kınua gönderilen rapor gözden 
tle bugün büyük bir siyasal geçirilmiştir. 
f•aliyet g~nü_ idi. T eşek kü~ü Bu toplantıda dış işleri baş-
biraz değış?1ış . olan Baldvm kam sir Samuel Hoare, finans 
kabinesi yenı seçımlerden sonra başkanı sir Neville Chamber-
ilk toplantısını yarı~ yapacak- Jain, üç ulusal müdafaa (Sü, 
br. Bu sabah Dovnmg Streette deniz, hava) bakanları, uluslar 
özel bir toplantı yapılmış ve yal- . . · ı durum tetkik edil sosyeteaı bakanı B. Eden, ıç 
DiZ sıyasa - b k . j h s· . 
mekle kalınmıyarak arsıulu<Jal a anı sır o n . ımon, .~e~~m 
işler hakkında da görüşülmüş- bakanı B. Runcıman, somur-
tür. Bilhassa ltalyan - Habeş geler bakanı B. Thomas ve 
anlaşma:ı.lığı etrafındaki görüş- hava kurmay başkanı hazır 
melerin gelişimi bakanları iş- bulundular: Bu sonuncusunun 
ıal etmiş . ve Roma büyük el- bulunuşu, lngilterenin çoğalt-
çisi Sir Erıc Drumond tarafın- mağa karar verdiği hava inşaat 
dan cumartesi günü B. Mus- programının görüşüldüğünü 
solini ile yaptığı mülakat hak- göstermektedir. 

Yeni Yunan kabinesini 
B. Maksimos yapacak 
Atina, 26 (Ö.R)- Kralın dö

nüşü ıerefine yapılan şenlikler 
bitmittir, Şimdi kral meşruti 
krallık rejimini harekete geçir

mek 6devile kartılaşmaktadır. 
Kralın karaya ayak basmasile 
niyabet ödevi nihayet bulan baş-

bakaa general Kondilis krala 
ietifaaanı yermİf ve bu istifayı 
kabul eden kral iki saat kadar 

generalle iÖrütmüıtür. B. Kon
dibs kralın kamutayı dağıtma
aını ve kuvvetli bir hükümet 

·tarahndan yeni aeçim yapılma• 
amı iatemiştir. 

Kral 6ğleden sonra dışiıleri 
bakanı B. Teotokisi kabul et-
miştir Sonra Halk partisi baş· 
kanı B. Çaldarisi ve belki de 
Cumuriyetçi Liberal partisi 

başkanı B. Sofulisi kabul ede
cektir. 

Bütün bu ıahislarm ek!lerisi 
hükumete yeni seçim yapılma
sını tavsiye edeceklerdir. Yorgi, 
il Yunanistanm demokrat bir 
rejime malik olmasını istedi
ğinden bu teklifleri reddetme
mesi pek muhtemeldir. 

Bununla beraber durum na
ziktir. General Kondilis kendi 
diktatörlüğünü kurmak niye
tindedir. Halbuki karala karşı 
sadakatı şüphe götürmiyen B. 
Çaldaris serbest seçim yapıl-

ması için bir birlik kabinasının 
it bapna geçirilmesine taraf
tardır. Bu hükumetin başına 
geçmek üzere eski dış işleri 
bakanı B. Maksimosun adı 
ileri sürülmektedir. 

Uzak Şarkta Sovyetlerle - Japonya 
hudud hadiseleri hakkında 

"İzvestiya,,dan: 6,8 ve 12 ilk 
teşrinde Mançoku - Sovyet sı
nırlarında Japon askarlerinin 
hududu geçmesi neticesinde 
zuhura gelen hadise hakkında 
Sovyetler büyük elçisi Yuren
yefin Japonya .~ı.ş işleri bakanı 
Hirota'ya verdıgı notaya, Ja
ponya dış işleri bakam Japon 
bükümeti namına Sovyet elçi
sine bir ınemorandüm teblip
etıniıtir. Bu memorandüm bu 
hadiseleri münhasıran Mançoku 
ile Sovyetler arasında cereyan 
etınit vakalar olarak telakki 
e:lmektedir. Yine buna nazaran 
6 _ X - 1935 de olan hadisede 
Mançoku devriyeleri Sovyet 
karakolunun ateşine uğram11 
ye devriyeden 6 kişi ölmüştür. 
Bunun ikisi iki Japon ça
vuşudur. Japonların fikrince 
bu çarpışmaların asıl sebebi 
sınır çizgilerin n sarih malüm 
olmamasıdır. Bundan dolayı 
tarafeyn veki1lerinden mürek
rekkep bir heyetin Sovyetler 
birliği - Mançoku sınıılaranı 
ddbal tesbite girişmesi rica 
olunmaktadır. 

J•pon dı- işleri bakanının 
bu tezkeresine cevaben Sov
yetJer birliği başelçisi, 12-X-935 
deki hadisede, Sovyetler bir
liği müfrezelerinin ateıle ce
vap •ermek mecburiyetin
de blcllpu yazmakta •e 
WKia laldiaeJeria SoYTet 

topraklarında cereyan ettiğini 
beyan etmektedir. Sınırlarda 

vuku bulan hadiseleri jncele

mek için 17 Ağustos 1935 de 
yapılan teklif bu vesile ile tek
rar olunmaktadır. Bu notaya 
göre Mançorya ile Sovyetler 

Birliği arasındaki sınırlar, Çin 
ve Çar Rusyası arasında
ki mukavelede sarih çizilmiş 

ve arsıulusal ahitnameye bitişik 
haritalarda da görülmektedir. 
Bundan dolayı Japonlar gel
meden evvel böyle hadiselerin 
olmadığı ve Mançoku'nun as-
keri kuvvetinin ise şimdi ta· 

mamile Japonlar elinde olması 
mesuliyeti tamamen Japon~ 

yaya ait olduğu zikrolun· 
makta ve binaenaleyh mes'u

liyetin Mançoku'ya yükletil

meden hadisenin Japonlar 
tarahndan incelenmesi tekrar 
istenmektedir. Bu sebeple Sov

yetler birliği on yedi ilkteı
rindeki protestosunu ayrıca 
teyit etmektedir. ··-Japon uçakları 

Pekin 26 ( A.A) - Japon 

uçaklan durmadan• Tiyen Çin 
üzerinde uçmaktadırlar. 

Tiyea Çine bir ••pur Japoa 
ukeri •ellıaittİI· 

OTO' ...... on OF il .... o ... 

Denizlide mektep inşa
atına hız verilmiştir 

ilbay su 
Tanzimi 

ve ekmek meselelerinin 
için tedbirler almaktadır 

· ı 

Denizli ilbayı B. Ekrem Artcn 
yer almış olduğunu görerek 
bütün vilayet dahilinde yeni
den mektepler yaptırmağa te-

ıebbüs etmiş, bunun için köy 
bütçelerile idarei hususiyeyi ha-

rekete getirmiştir. ilbay Deniz
lide yeğine dert olan su ve 

ekmek işlerine de elini koya
rak suyunun bolluğuna rağ· 

men iyi içme suyundan mah-

rum bulunan vilayet merkezinin 
belediye marifetile Buldandan 
iyi su getirmeğe ve fıçılar 

içinde sattırmağa başlamış, iyi 

1 

ekmek pişirmek için de Rize 
vilayetinden ustalar getirmek 
teşebbüsüne giriımiştir. 

Denizli istihsal memleketi ol
makla beraber uzun zamandır 
ekmek derdi ile karşı karşıya 
gelecek olan ekmekçi ustaların 
Rusyada stajyerlik yapmlş olan 
pastacılardan bulunması Deniz
lide ekmek pişirme derdine 
nihayet verebileceği gibi pas
tacılık ihtiyacmı da gidermİf 
olacakhr. 

Ekrem Erten il merkezinde 
birde memurlar mahfeli tesiı 
edecektir. Filhakika bu büytik 
bir ihtiyaçb. Açılacak olan ku
lup yalnız memurlara değil, 

aynı zamanda zabitana da 
mahfe( olarak gösterileceğin
den vilayette mülki ve askeri 
memurin arasında daha eyi bir 
yakınlık ve tesanüd yarabla
caktır. llbayın bu teşebbüsleri 

muhitte memnuniyetle karşılan
maktadır. 

ilbay buraya geldiğinden beri 
hükumet devairindeki intizam 
artmıştır. Mumaileyh, hükume
te işi düşen balkın iyi muamele 
görmesi için her daire amirine 
talimat vermiş, hiç kimsenin 
günlerce hükumet kapısında 
bekletilmesine meydan veril
memesini ehemmiyetle emrey
lemiştir. 

H. 6. 

Buldanda H. kurumuna 
Yardını işleri zayiftir 

Hergün biraz daha inkişaf eden do
kumacılık için kooperatif kurulacak 

Buldan, (Özel) - Denizlinin 
en canlı ilçelerinden biri Bul
dandır. Mümasil kazaiara nis
betle büyük ve nüfusu çok 
olan Buldan, Aydın şimendifer 
hathndan yirmi kilometre ka
dar içeride olup istasyonu Sa
rayköy kazasıdır. Buldan bütün 
ticari emtiasını ekseriya bu 
istasyondan ihraç ve ithal eder. 
Halkı en çok dokumacılık ile 
uğraşır. Bu san'at Buldanın 
yegane gelir kaynağı olmuştur. 
Buldanlılar tecim hareketle
rinde uyanık adamlardır ve 
kısmı azamı münevverdir 

Buna rağmen, esefle kay-
detmek mecburiyetindeyiz ki, 
ulusal hareketlerde seviyeJeri 
ile denk bir kımıldanış gösterme 
mektedirler. Bununla bava teb
likesini kasdetmek istiyorum. 
Buldanda finansal durumu fena 
olmıy1ı1n varhklı tüccarlar "çok" 
kelimesile ifade edilirse yanhı 
bir görüş olmaz. Fakat tehlüke 
kurumuna teberrüatta bulunan
lar pek •zdır. Hatti küçük ta
ahhüdlerini bile ödemekte te
kiaül gösteren yurtdaşların dol
gun sayısı aaklanamiyor. Bu
nun ne kadar müessif olduğu
nu söylemeğe lüzum var mıdır, 
bilmem? .. 

Kazanın genç ilçebayı Ekrem 
Koluman Buldanlı yurttaşların, 
bu memleket itinde hassasiyet 
g&termelerini temin için çok 
çahpnaktadır. Bize kalırsa Bul
dan balkı, muhtaç olduklan 
hareket ve hızı bu çahımalar
dan değil, fakat kendi hamiyet
leriaclea •lma.bdarlar. ~ oJ
•''M, •M'm ea .......... 

t "krt'm Kolu11a 

den biri olan şarbay kendi 
memleketine örnek olmalıdır. 

Halkan dokumacılıkla ittiğa
lini yukarıda yazmııtım. Filha
kika dokuma işi günden güne 
ilerilemekte olduğundan şimdi 
bir kooperatif yaratmak dü
şüncesi kuvvet bulmuştur. Ha
len mevcud bulunan .. Doku
macılar cemiyeti,, ni koopera
tife tahvil etmek teşebbüsleri 
baılamıttır. Türkiyede ilk ola
rak mensucat kooperatifi ku
ran kasaba, Denizlinin Kadı
köy naiaiyeaidir. Buldanın ku
racağı kooperatif ikinci ola
cakhr. 

KÖYLER ve MEKTEPLER 
Buldanıa kırk beı köyü nr

dır. llerkeade iki. ..W,ecle 
Mır, . kly&enle ....... -•• 11tep 

Manisa da ....... 
Kömür loncası 
tesis edilmiştir 
Manisanın en büyük dertle

rinden biri kömür işidir. Şim
diye kadar kömür yakmak için 
ruhsat verilmediğinden Manisa 
balkı insafsız bir iki kömür 
tecimerinin elinde oyuncak ol-

muştu. Bilhassa kömürün mü
teferrik yerlerde satılması 

madrabazların işine çok yan
yordu. Son günlerde ruhsat 
verilmeğe baılanmışbr. Manisa 
belediye heyeti sekiz on ay 
evel yanık Müsellim camii av
lusunda bir kömür loncası in
şası hakkında karar vermişken 
bu karar yerine getirilmemiştir. 
Maamafih halkın zarara uğrama
masını gözönüne alan ilbayımız 
kömürlerin yalnız eski loncada 
aablmasi ve başka hiçbir yere 
indirilıaemeıi hakkinda kat'iğ 

emir vermiıtir. Kömür lonca
sında kömürlerin kantarla çe-

kilerek miktarlanmn yazılması 
da bir belediye memuruna ve
rilmiştir. Yalnız loncada bazı 

adamlann da belediye memur-

ları gibi miktar teıbit etmekte 
olduğu görülmekte ve bunlann 

önümüzdeki kıı ayları için bü
tün kömür yakanlan kendile-

rine bağlamak için onlara 
avans veren •e fakat son ted
birler &zerine paralannı tahsile 
kalkan madrabazlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunlann fuzult 
müd•halelerinin men'ini halkın 

menfaatı namına ilgili makam
lardan rica ederiz. 

Manisa müzesi 
Eski medeniyetlerin hükümran 

olduğu vilayetimizde birçok eı
ki kıymetli eserler bulunduğu 

halde iki sene evveline kadar 
bu mesele ile biç bir kimse 

meıgul olmamııbr. Valimiz Mu
rat Germen Maniaaya geldiği 

gündenberi bu it llatünde ehem
miyetle durmut atede beride 

ablıp duran bu eserleri toplat
brmıı ve eaaaıQda eski bir eser 
olan fakat yüz yıllardanberi 

bakımsızlıktan harabiye yüz 
tutan Muradiye camii med
resesinde aaklatbrmıştır. Mü
ze binası olarak kullanılması 
tasvip olunan bu medrese bi
nasınan esaauıdan onarılmasına 

başlanacağını aevinçle haber 
aldık. llbayımız evvelki gün 
binayı bir daha gözden geçir-

miş ve onanlmıya derhal baş
lanması için kati emirler ver
miştir. 

IJbayımız bundan başka mi
mar Sinanm en büyük eserle
rinden olan Muradiye camii 
önündeki harap medrese oda
larının derhal yıkılması ve 

ı Geçensene -···· Bir yılda sattığımız 
üziizn1ii hu sene üç 

ayda sat~ık 
Üzüm Kurumu neşriyat, is

tihbarat ve istatistik Bürosu
nun istatistiklerine göre 1934 
senesi Ağustosunun 4 ünden 

1935 senesi Ağustosunun 17 si

ne kadar satılan 1934 yılı üzüm 
mahsulünün yekunu 57 ,394,899 
kilodur. 

1935 senesi Ağustosunun 

17 nci gününden içinde bulun
duğumuz ikinciteşrin ayının 

16 sına kadar sattığımız 1935 
yılı üzüm mahsulünün yekünu 
ise 54,435,935 kilodur. 

Yani 1934 yılı içinde tam 
bir senede sattığımız mahsul 
yekünunu bu sene tam üç 
ayda tutmuş bulunuyoruz. 

Tekmil 1934 yılı ile 1935 
yılı üç aylık satııının memle-

ketler itibarile tasnifleri tudur: 
1934 mahsulünden Almanya 
25,090,713 kilo almıştı. Bu se
nenin üç ayı içinde ise 21 
milyon 120,037 kilo almıtbr. 

Hollandanın 1934 yılı umum 
mübayaatı 12 milyon 466,893 
kilo idi. Bu senenin üç · 
ayı içinde 7,287,733 kilo 
almıştır. lngiltere mübayaatında 
büyük fark vardır. lngiltero 

1934 mahsulünden bir yıl için
de 8,116,501 kilo almışb. 193S 

mahsulünden iıe üç ay içinde 
10,575,248 kilo almıştır. GeçeD 

mevsim zarfında muhtelif mem
leketlere 11,720,892 kilo üzib• 

satmıştık. Bu mevsimin yalnıs 
üç ayında sattığımız miktarı• 

yekunu 9,452,977 kilodur. 
1935 senesi üç aylık satışın· 

da Almanya birinci, lngiltere 
ikinci, muhtelif memleketler 
üçüncü, Hollanda dördüncll 
gelmektedir. 

Zabıta Haberleri: 
Küçük çapkının marifed 

T cpeciktc umumhaneler ara· 
sında dolaşan 16 yaşında Sü
leyman oğlu Mehmet, kendisi
ni bu evlerin arasından çıkar
mak istiyen polis memurlarına 
çıkarmamaları için rüşvet tek
lif etmiş ve yakalanmıştır. 

Acaba neden? 
Tepecikte umumhaneler ara

sında şekerci Mustafa oğlu 
Ziyanın Abdurrahman adına 
yazılı bir hüviyet cüzdanı kul
landığı görülmüş ve kendisi 
tutulmuştur. 

Yabancı değil, dostu 
çalmış 

Tepecikte · Sofi sokağında 
Ali kızı Saniyenin otuz lirası 
ile bir ipekli atkısını çalao 
dostu Mehmed Asım yaka-

camı ve medrese önündeki lanmıştır. 
enkazın hemen kaldınlması Hırsızlık vakaları çoğaldı 
için de tedbirler almıtbr. Bu Karantinada Türkoğlu soka-
auretle bu çok büy6k eıer ğında oturan Ömer oğlu Os4 

· bütün azametiyle meydana çı- manın evinden bir beti birlik, 
kanlmıt olacaktır. Duyduğu- bir Reşadiye altmı ve 35 lir• 
muza g6re onarma ve yıkma evrakı nakdiye ile bir çift al-
işlerine bu hafta bqlanacakbr. tın küpe çalınmışhr. .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mevcuttur .. Bu mekteplerden 1 hareketlerine iyi bir intizalD 
en güzellen merkezde ve Gü- vermeğe muvaffak olmuştu:. 
nay nabiyesindedir. Günay 7 Köylerde temizlik itlerine 
bine yakın nüfuslu halıcılıkla dikkat ediliyor. ilçebay ba~ 
uğraşan şirin bir kasabadır. köylerin evlerini beyaz renk 
Bu kamunun halılan Isparta ile badana ettirmiş, yol uğralı-
mamulitında~ ayı~t edilemiye- larında bulunan karyelerin çeb· 
cek kadar guzeld~r. resini güzelleştirmiştir, Heınell 

Buldan merkezınde bulunan b'" t•• k"" 1 · d d h'I oldu;,.u . . . u un oy en e a ı a 
okullardan bmsı 170, Dört Ey- h ld B ld .. 1 b' ba9•'" 
itil adını taııyan diğer okul a e u an iuze ır . -
d6rt yUz talebelidir. Dört Ey- ya ve iyi dereceli be~ra~ ıç .. 
161 mektebi bet alb aeae önce me sularına maliktir. SiileY 
yapbnlmıı otuz bin lirahk bir maniye yaylası" bin rakımıoda 
bina iıe de hlli bahçe kısmın· havadar ve epiz sayfiye y~r-
da göze ·~arpan bazı 110kaan- lerinden biri olma11 itibafİ1~ 
lan •ar. Mektepte elen elana- ller aeae bir çok ziyaret•~ 
•• iJidir. -Klıltlt ilJ• · ._. . çekiyor. 
......... ., Haüa klltlr 
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ayci.t ve memat 
-·-·-·· Daha dün yaşıyordu, daha 

dün onunla yanyana oturmuş, 
hol bol konuşmuştum. Yüzün
den hayat fışkırıyordu. Ölüm 
o kadar uzaktı ki onu görmi
Yordu k, hatırlayamiyorduk. Her 
zamanki gibi gülüyordu, istik
balden, tasavvurlarından bahse· 
diyordu. Köyünü, çubuklarını 
göreceği geldiğini söylüyordu. 

- Neden onları gönderdin? 
Diye soruyordum. 

- Bizimki basta. Köyün ha
Vssı, suyu çok mükemmeldir. 
Doktorlar ısrarla tavşiye ettiler, 
gönderdik. Diyordu. 

Birden yüzü durgunlaşıyor, 
gözlerinden endişe okunuyordu, 
hunu kendisi de söy lüyordu: 

- Bilmem ki, kurtulacak mı 
hekimler, yollamaz da Istan• 
hulda bırakırsan yaşamaz de-
ı:nişlerdi. . 

Ve sonra kendi kendini 
teselli ediyordu. 

- Allah büyüktür. Bizim 
köyün suyu, havası pek iyidir. 
iki küçük yavrum anasız ka
lırsa ne felaket!Fakat Cenabı
hak hem onlara, hem bana 
acır ... 

Ben de nikbinliğini takviye 
ediyordum. Siması yine beşuş 
şeklini alıyordu. Gamı, kasa
veti unutuyordu. Gülüyordu, 
güldürüyordu, neş' e saçıyordu. 

•*• 
Odamda çalışırken, pek ya• 

kında atılan üç, dört el silib 
üzerine yerimden fırlıyor, köşe 
Penceresine koşuyordum. Bir 
bekçi, elinde tabanca, ateş 
ede ede çayhaneye doğru 
ilerliyordu. 

- Zahir birisini tutacak, 
herif mukavemet ediyor, vu
ruşuyorlar, diye düşünüyordum. 

Bekçi tam çayhanenin kapı· 
sına geldiği zaman, altmışhk 

görünen, beyaz sakallı, uzun 
boylu biri, silah tutan elini 
Yakalıyordu. Bekçi bu ihtiyarı 
iterek serbest kalıyordu. 

Civardaki kömüren dükka
nından fırlayan kömürcü, iri
leşı:niş göz.f erile etrafa bakarak 
Ve münhaniler çize çize çay
haneye doğru koştlp sıçrayarak: 

- Dağ başında mıytz?Adam 
öldürüyorlar... Polis yok mu? 
diye bağmyordu. 

Biraz ilerideki Türk bakk~ 
aceJe acele kepenklerini indi· 
riyordu. 

Bu hareketler ayni anda vuku 
bulurken, çayhanenin içinden 
bekçinin ayağına doğru bir is
kernle fırlatıhyordu. Fakat o, 
artık patlatmadığı veya patla· 
?1'Yan silahı elinde, çayhaneden 
•çeriye giriyordu. 
0.duğum yerden, masaların 

devrildiğini, fincan ve bardak
ların kırıldığını duyuyor, kaçı
§anlan görüyordum. Herkes 
Çayhaneden dışanya fırlıyordu. 

Amma ne fırlayış !.. Kimisi yere 
8Ürüne sürüne, kimisi ruküdey-
rniş gibi bir vaziyette kapıdan 
çıkıyor ve saklanacak başka 
bir delik anyordu. 

Zavallı kömürcü hala, irileş
llıiş gözlerile etrafa bakarak, 
llıünhaniler çize çize çayhane
t"i geçiyor ve nihayet dört 
~etre ilerideki polis noktasının 
8Pısını tartaklıyordu. Kimse 

0~adığım anlayınca içeriye 
fırı~ordu, telefon ettiği kulü
enın penceresinden görülü

Yordu. 

Derin bir sessizlik,.. Koca 
sokakta kimseler yok ... 
._.En az aradan beş altı da- l 
ttıka geçiyordu. Camın arka- 1 
sında, tüylerim ürpermiş bir 
halde, sanki mıhlanıp kalıyor- J 
...... Nedea elmustu acaba ? 

Bekçi çayhaneye girdikten 
sonra herkes kaçıştığına ve 
bir daha silah atılmadığına 

göre.:. Daha evvel bekçi bir 
cinayet işlemiş ve şimdi oraya 
sığınmış olmasın ? 

Ben böyle düşünürkon bir 
polis koşarak geliyor ve çay
haneden içeriye giriyordu. Fa
kat girmesile çıkması bir olu
yor, hemen tabancasını çıkarı
yordu. Dört beş polis daha 
yetişiyor, hepsi birden silahla
rını çekip çayhaneden içeriye 
giriyorlardı. 

iki dakika sonra, biraz evvel 
ortalığı karışbrmış olan bekçi 
ortalarında, çıkıyorlardı. Ayni 
anda sokak mahşere dönüyor, 
herkes bekçiye hücum ederek 
yumruklamağa başlıyordu ... 

- ikisi de ölmüş ... 
- Hayır.. Biri daha can çe· 

kişi yor .. 
Denildiğini işitiyordum. Daha ı 

on dakika evvel kimselerin kal
madığı bu sokak, yarabbi, nasıl 
da halkla dolmuştu ! 

Herkes birbirini itiyor, kala
balık gittikçe artıyor, köşedeki 
yabancı bakkal da kepenklerini 
indirmeğe mecbur oluyordu 

Alelacele giyinip sokağa 
çıkıyordum. 

Çayhanenin ilerisinde, benim 
köşe pençeremden görünmiyen 
çeşmenin önünde, parçalanmış 

iki kafa ve iki vucud kanlar 
içinde yatıyordu. 

Bunlardan biri bekçi idi, di
ğeri de zavallı dostum! 

Bir gözü yumruk kadar bü· 
yümüştü, kaşında derin ~urşun 
yarası görülüyordu. Sag kolu 
üzerine düşmüş ve kıvrılmıştı, 
göğsünden hala kan akıyordu, 
yüzü sapsarıydı. 

- Ne olmuş? O bekçi mi 
vurdu bunlan? 

Diye soruyordum. 
- Evet, diyorl.ardı, o bek- . 

çı kendi yerini alan bu bekçi
yi arkasından ansızm bastırup 
vurmuş. 

- Ya dostumu, onu neden 
öldürmüş? 

- O büsbütün kaza kurbanı 
Bakkaldan henüz aldığı tütnn 
paketini açarken, tesadüfen 
gelen kurşunlarla can Yermiş. 
Görmiyor musunuz, her tara
fına tütunler yapışmış ... 

Hakikaten dikkatli bakınca 

farkediyordum, cesedini baştan 
aşağı bulamış olan kana tütün 
karışmıştı. 

işte hayat ile memat arasm
daki mesafe... Meğer bunlar 
birbirine ne yakınmış! 

Gayri ihtiyari gözlerim yaşa
rır ve yüreğim sızlarken, zaval

Jımn daha dün söylediği 
sözleri habrlıyordum. Sanki 
dostum ölmemişti, bir yığın 

kan, kemik ve et haline . gel
memişti de konuşuyordu, sesini 
işitiyor gibi oluyordum: 

- iki küçük yavrum anasız 
kalırsa ne f eli keti Fakat Ce
nabı hak hem onlara, hem ba
na acır! 

Ah bayati Sen ne vefasız 
şeysim 

Mazlum --·--Üç hırsız tutuldu 
Manifaturacılar çarşısında 

muhtelif günlerde bil' top baki 
kumaş, bir teneke r.eytinyağı, 
bir pantalon, bir düzüne spor 
çorabı, iki iç fanilası ve bir 
palto çalan ve Kimile ile Musa 
kızı Sultanı hile ile dolandıran 
sabıkah lstanbull• Ali Şürü, 
Buldanlı Hasan Fehmi ve S6-
keli Şeytan Mustafa tutul
muslardır • .. 

•• • f , • • • • • -. 

YENi ASIR ... 

Akden ·z hikimiyeti • • 
1 

ngiltere ve Italya arasında di 
altında yapılan konuşma ar 

•••• 
italyıın - Habeş ltarbı devam ediyor. Fakat bunun yanı başmda, gene bıl harbdan doğan, fakat ~undan 

do ha az nıülıbn olnuyan bir mesele dalla vaıdır: lngüteıe üe ita/ya arasındaki anlaşmazlık- Bilindıifi gıöi lnp-iUe.te 
Habeş lu11bı başladıktan SOllra, Akdenizde kuırvetli bir donanma bulımdurmağa başlamişfır. Buna kaışı 
/ta/ya da Ubyedr, MlSlr s111mnm kaışısına asku 1•ığ1111ştır. İki taraf da ellerindeki hu kuvvellefl·. yapılacak 
ko!lnş11wlartla bir lehdid silôlu olauik kollanmak isti'}rorlar. Öte taraftan, son günlerdeki lıtidiseler .dolaJ•ısiyle 
ltıgütere Mısua da güvc11emiyecek bir duruma dtişmüştür. Bu noktaları inceüverı Piyeıo Mımik, lngillere11ill 
1815 te.1ı/Jeıi /Joyu11a goilediğinc işaret ediyor ve bu devletin artık dünyanuı llôkimi olmadığı sonucuna ı•o11yoe. 

lngilizlerle ltalyanlarm bir- ceklerdi. Fakat bunlann yapıl- da Eritreden Mısır Sudanına 
birlerine çekinerek bakmağa ması için seçilen zaman tuhaftı. doğru yapılacak iki taraflı bir 
devam ettikleri inkar oluna· Resmi gazete, şimdi yapılan, taarruza dayanamaz. Yukarıda 
maz. 3 lf kteşrindenberi lngiJiz lakin dört yıldan önce hizmete da söylediğim gibi, Mısırlılar 
gazeteleri zaten mevcud olmı- girmiyecek olan bu iki tane Habeşlerden yanadırlar amma 
yan Habeş muvaffakıyetlerini 35,000 tonluk zırhlıyı harb do- istiklalleri mevzuubahs olduğu 
göklere çıkarmal<tan geri dur- nanmasına kaydeden bir karar· zaman belki de başka türlü 
mıyorlar, bunda Italyaya oyun name neşretmiştir. Bu da ltal- hareket ederler. Sonra koyu 
etmek kaygısından başka birşey yanın, sadece uparlak bir ikin- müslüman olan Mısır Sudanı 
görmiyelim. Bugüne kadar ltal· ci,. olmak istemediğini isbat halkı vaktiyle ltalyanlara karşı 
ynn-Ingiliz konuşması hiç bir etmek iç.in yapbğı bir jesttir. harb etmiş olmakla beraber 
sonuç vermemiştir. İtalyanlar Italya er~in olduğunu teyid lngilizlere karşı da harbetmiş· 
Libye cephesinden (Libye'den , etmekte, lngiltereye : "-1925 tir ve Habeşlerin irsi düşmanı-
değil) f1rkalarını çektiler amma de siz Akdenizde beş büyük dır. Yani, lngiltereni:ı Italyayı 
Ingilizler orada hiç olmazsa üç gemi seferber ettiniz ki, bizim tchdid ettiği kadar ltalya da 
fırka daha bulundurduğu, nor- buoların karşına koyacak biç lngiltereyi tehdid etmektedir. 
mal 7amanlarda Trablusta bu· bir şeyimiz yoktu. 1939 da bi- lngiltere, ltnlyanın Habeşistan 
lunan Italyan kuvvetleri 15000 ı zim de hiç olmazsa iki tane ordusu ve Trablustaki işgal 
kişiyi geçmezken, Mısmn kar- yepyeni gemimiz olacak : Bu kuvvetlerile olan irtibatım ke-
şısına yığılmış üç fırkanın cid- ise, hesaba kablması gereken sebilir. Fakat ltalya da Mıs1ra 
den çok olduğunu ileri sürdü- bir silahtır . ., taarruz edebilir. 
Jer. Onun için, lngiltere zırhlı- lngiltere bu sözleri anladı ve 
lannı geri çekmegi reddetti ve bunu unutacak gibi görün-
lngiliz gazeteleri ise, biç ol- miyor. 
mazsa iki ltalyan fırkası daha AFRiKA VE AKDENiZ 
geri çekilirse gemilerin geri lngilterenin durumu güçtür. 
ahnabileceğini yaı:dılar. Fakat O, itiraz götürmez bir şekilde 
B. Mussolini bu hareketi yap- deuiılerin hakimidir ama, ka-
mak ister görünmiyor, yahut rada elinden büyük bir şey 
biç olmazsa, bunun mukabili gelmez. lngılizler son zaman· 
olan hareketin yapılacağından larda, Mısırla Sudandaki İngi· 
emin olmak istiyor. liz kuvvetlerinin 17,000 veya 

HINDlST AN YOLU 18,000 den fazla olmadıklarını 
lngilizler Hindistan yolunun itiraf ediyorlardı. Bu, azdır. 

· tebdid altında olduğunu ve · Şüphesiz, 100,000 Mısırlı-
1813 denberi Hindistanın şimdi nın lngilizler tarafından topla-
olduğu kadar tehlikede olma- nıb silahlandırılacağından bab-
dığını kafalarına yc!rleştirmiş- solondu amma, Mısırlılar ltal-
lerdir. Bu, sarih bir mübalağa- yaya düşman ve Habeşistana 
dır. Fakat ltalynnJar, bu mü- müsaid bulunmakla berabar, 
balağanın inkişaf11ta engel ol- lngilterenin hergün Mısırdaki 
mak için hiç bir şey yapma- hakimiyetlerini genişlettiklerini 
dılar. Sicilya ve Kalebra kıyı· düşünmektedirler. Mısır, son 
!arının karşısında Trablus'un zamanlarda lskenderiyenin bir 
stratejik durumunun çok iyi deniz üssü haline getirilmesini 
olduğu şüphesizdir. ltalyanlar protesto etmiş, kendisine, bu-
istemezlerse, bir düşman do- nun ge~ici birşey olduğunu 
nanması Akdeniün doğusundan söylemek lizımgelmiştir. lngi
batısına veya batısından doğusu- lizler, Akdeniz ve Afrika me· 
na güç geçebilir. Öte taraftan selelerini birbirlerinden ayır-
on iki ada boğazlara hakimdir ve mak arzusundadırlar. Onlara 
Iskendcriye ile Süveyf kana- göre, ilk olarak Libye'deki 
hodan uzak değildir. Bütün ltalyan fırkalanndan üçü ile, 
bunlar, lngilterenin Akdeniı:de- üç lngiliz gemisi geri çekilecek-
ki "bahri imkanlar,, ını çok tir. Sonradan, zecri tedbirler 
küçülten oeylerdir. Sonra, Şap· yoliylc, Habeşistan işi haUo-
denizinde Eritre bir tehdit gibi lunacakbr. 
uzanmakla kalmamakta, son Fakat, ltalyanlar böyle dO-
ikinci kanunda Fransa İtalyaya şünmiyorler. Koryere Padaano 
içinde Oudmerah adası da bu· şunlan yazıyor: "Görünüşe gö-
lunan aşağı yukan 1.00C kilo- re Ingiltere, Akdeniz meselesi-
metre murabbaı toprak vereli- nin münakaşa edilmekte olan 
denberi, ltalya bu toprakların Afrika ve Avrupa meseleleri-
cenup ucu ve babsı geçen ada nin heyeti umumiyesinden ay• 
dolayisilc, Babülmendeb boğa- rılması gerektiği prensipini tu-
zma hakim bnluomaktadır. tuyor .. Bu. yanhş ve tarafgirce 
Bundan bqka Italya tarafından bir iddiadır, Sulh bölünemez. 
Musavvada ve bqka yerlerde LibyA!'deki kıtaların geri çekil· 
yapbrılmakta olan işler, Eritre ~esi İogilterenin ayağına bat-
ve Somalide ltalyanlann bir nııı olan l<ocaman bir dikeni 
yayılma politikası gütmek hu- çıkarmış olacakbr ama bizim 
sundaki azimlerini gösterir. elimizden de, sıyasal pazarhk-

AKDENIZ HAKiMiYETi lar ve belki de müdafaa için 
Hepsi bu kadar_: değil, Bir kullanabileceğimiz kuvvetli bir 

kaç yıldanberi 34000 tonluk silahı almış olacaktır.,, 
zırhlıların azami t<?najlanmn ~ TEHDiT AL TINDA YAPILAN 
ı25000 veya 26000 t~na indinl- " KONUŞMALAR . 
mesinin düıünüldüğünü biliyo- Böylece, beriki taraf ta, kar-
ruz. Fransa bu arzuyu göz sındaki düşmanın tt>hdit altında 
önünde bulundurarak Döngerk konuşmalara girişmesini istiyor: 
gemisini denize indirmiştir. Bu- Ingiltere tarafından bahri teh-
nun arkasındanda, . aynı tipte dit, ltalya tarafından da, Mısı-
Strasburg gemisi gelecektir. ra karşı yapılan tehdit. Ve bu 
Halbuki geçen yıl ltalya olduk iki tehdit te birbirine tevazün 
ça ini bir şekilde tezkiha 35 ediyor: Durumu soğukkanlılıkla 
bin tonluk iki zırhlı koymuştur muhakeme edelim: ltalya, bir 
Bu, onun hakla idi. Vqiag- kaç aylık harp için muhtaç 
ton ye Loaclra ........ olduiru .. ,,,ı .. i Libye ..,. Eritre-
a.rının hOkilmf.eriae silre de t.aplam.. oiduğu için, lngiJ-
ltalya da, F ........ - da 35 te.rıe -Mıaarda, bir taraftan çölün 
bia· :t..ıak . bCf ill'lall ,apabi.le- ·içi--Nile ~ öte tuaftaa 
•,. .. ..,, ........ ., ,~ :~-..!- - .J " • .. ._: .. ~. • •""- .... ' 

NETiCE 
Bundan çıkar1lacak sonuç 

şudur: Kuvvetli bir ihtimale 
göre, lngiltere iyice ağır ba
samıyacaktır. Zaten ltalyanlar 
Tgire, Ogaden ve Harrar'ı İf• 
gal ederlerse, bunlan oradan 
çıkarmak nasıl mümkün olabi
l r? Sonra, deniz konferansını 
da hesaba katmak gerektir. 
lngiltere, kartısında Vaşington 
esaslarma göre pazarhğa giriş
meğe yanaşmıyacak olan iki mil· 
let buJacaktır.lngilizler ltalyanın 
zararına olarak,Fransaya müsaid 
davranmağı tecrübe edecekler 
mi? Fransa bu kapana düşmek-
ten iyiden iyiye kaçınacakbr. 
Ancak, Fraosanın bundan isti
fade edeçeği de düşünülebilir. 

Çünkü bütün mesele b•r de
niz meselesi halini almaktadır. 

1919 danberi iPgiltere gerili
yor. BQyük Okyanos'taki his-
sesini japony:?ya verdi; Ameri

ka ile müsavatı kabul etti; Al-

manyanın canlanmasını da ke· 
za kabul etti. Şimdi de Ak-
dcnizde İtalyan donanması· 
nın bliyümesini tahdide gay-

ret edecek ama bunu nasıl 
yapacak ? Çünkü ltalyanlar, 
tezgahta bulunan iki tane 35 
bin tonluk g~minin inşaatım 

durdurmak ister görllnmiyor
lar. Öte taraftau, lngiltere 

Fransız donanmasını şimal 
denizinde Almanya, Akde-

nizde de ltalya seviye -
sinde tutmağa çabşacaktır. 

Fakat, Fransa, filolarını teksif 
etmiyeceğini, bunun için, her 
iki taraftan silahlanması ge
rektiğini söyliyccektir. Şu da 
vardır ki, logiltereye, Şimal 

Denizinde Almanya ile Fransa, 
Akdenizde de Habeş meselesi 
bittikten sonra lta)ya ile Fran
sa arasında ha kemhk yapmak 
imkanı kalmış oluyor. 

Bununla beraber, Hindistan 
yolu artık lngiliz gemilerinin 
mutlak surette hakimi olduk
ları eski emin imparatorluk yo
lu olmaktan çıkmıştır. Sonra 
belki de ingiltere, 1815 den 
1919 a kadar olduğu gibi, dün
yanın hakimi değildir. 

Piyer Domınik 
La Tıib1111 de Nasyo11al 

Satarken yakalandı 
A .. oaöıde Mehmed oj'Ju Ka

dUia clakküındaa ~de
mir aJatlaruu Gazi bulYanada 
lsmaile satan MDmin otJu l•-

,mail Hakkı tµtula.qtur.. , 
.. . 

Bur·e 
Uçak karargahında s"s 

Paris 26 (Ô.R)- Dün bütün 
gün Paris bölgesi üzerindeki 
kalın sis Le Bourget hava li
manında bütün faaliyetleri ta
til etmiştir. Ingiltereden ge
len uçaklar Bouvet kurağına 
indikleri gibi havalanacak yol
cular da otokarlarla ayni ku-
rağa gönderilmişlerdir. Yalnız 
akşam saat 19 da bir lngiliz 
pilotu lngiltere üzerinde hava-
nın biraz iyileşmesinden istifade 
ederek Le Bourget' den Ingilte· 
reye havalanabilmiştir. 

B .. Lavl 
Fransız milletini sUkOnet 
ve blrUğe çağırmıfllr 
Paris, 26 (Ö.R) - Fransız 

parlamentosu yarından sonra 
yeni devresine başlamak üzre 
toplanacağından Başbakan B. 
Laval bu akşam Dış bakanlı-
ğındaki kabinesinde mikro 
önünde bütün memleketin rad
yo ile dinlediği bir söylev "ve!· 
miş ve Fransız ulusunu suku
net ve birliğe çağırarak bunun 
içerde ve dışarda kalkınma te 
mini için en esn lı bir şart ol
duğunu bıldirmiştir. ....... , .. 

iki kadın arasında 
Kahramanlarda oturan Hur

şid kızı Zebra ile Salih km 
Zübeyde arasında kömür top
lamak meselesinden kavga çık: 
mış Zehra taşla Zübeydeyı 
başından yaralamıştır. 

Müjde 
Okurrıadan 

Geçmeyiniz 
Meşhur tandır kebabcısı mer
hum Besmeleci Bay Hüseyinin 
aynı nefasette tandır kebabını, 
kuzu başlarını ve tandır güve
cini baklava ve saireyi ya
pan kalfası Ali usta ızmir 
Birinci Belediye sokağında 
6 numaralı dükkanda 26teşri· 

• nisani 935 çarşamba gününden 
· itibaren işbu yemekleri yap
mağa başlayacak lokantadaki 
temizlik ve yemeklerin nefa
seti teşrif buyuracak v~ya 
yemeği dairelerine ve duk-
kinlarına getirtecek olan 
muhterem müşterilerin tecrü
beleri ile sabıt olacakhr. 

il 
J 
1 
1 

4-3 (3509) s 7. 
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Satılık 
Celal Bayar Bulvarı üzerinde 
kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktır. 

Yeni yapılmıştır, Şehir ga
zinosile denize çok yakından 
nezareti vardır. Bahçesi ge· 
niş, havası günesi, ziyası 
boldur. Her türlü konforü 
haizdir. Senelik iradı 650 
liradır. Müracaat yeri Büyük 
Kardiçalı Hanı numara 66 

Telefon 3118 r 15-1) 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
PazardaQ mada bergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
kabul eder (3436) _ 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için bu
•wıl •g.alAimle kendilerini talc-
Yiye ediau. . 

Yeni A .. r idarehane.si aıual· 
lim (Z. ftt.J e müracaat. 

H,.. \. (1.fi) 



ok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

r 
1

• 
1

• 

1 
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Norveçyanın hıılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NUZ~IET 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J uvantin ·Saç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju: 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Umum Hastaların razarı Dikkatine 
En s!'n" sistem .. mid~, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesı luzum gosterılen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocu~ların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemık hastahktarı neticesi husule gelen kambur-
lukları d?ğrultmak için korsalar ve kendi ibtir olanaımız 
mütebarrık el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuR~ıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve lTtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fa.hrt Riza 
. Bey_ ~arafından yapılır 

Kabul saatlerı : 10 ıla 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
( 355) S.7 

Saloıı, yeıııek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler nıohilyelerile süsleyiniz ... 

~:ez=: 

İzmir 

• kinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.1426 

YENi ASIR 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

ALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehmet Tevfik 
Elektrik, telefon 

Ve Siemens 

1 • • t ' • '• •• ~ •• ~ • ;: ' 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çav yerine Hervea içiniz 

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

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

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

PoMa kutusu 234 Tel 2413 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu hoş ve lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlabr ve parlabr. 

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

lnşaatını~ i9in atideklihtiya9larınızı ı>ek nom: f iyatlar]a 
temin etmek isterseniz Halim ajta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıaneflİDA ıniiracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner1 çiçekli 

Çmi ve levazımı sılıhiyeden ltıvlzalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içi(l demir dökme borulaı 
ve /ngiliz künkleri ve bunların te/ef!uatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
e t lar, ü 

n · a· ar ite 
e • 1 

Mağazamızda Satılir h3 . , .... ... · -

2_, T9'rlnlsanı t9311 

IzmirJilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulum\laJıdır 

DEPOSU: 

Istanbul sıhhi mües.seseler art~ 
tırma eksiltme kowisyonundan: 

azı çoğu muvakkat garanti 
Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 ton kok 877,50 L. 
Şişli çocuk hastanesine 200 300 ton kok 438,75 L. 
Kuduz tedavi müessesine 55 75 ton kok 109,69 L. 

Yukarıda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürlerine kapalı 
zarf ile verilen fiatler fazla görüldüğünden ayni şart ve evsaf 
dahilinde yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 M fi at - üesseselerin bir veya birkaçına veya tamamına 

teklif olunabilir. 
2 - Eksiltme 4 Birinci Kinun 935 çarşamba günü saat 

15,30 da Çağaloğlunde sıhhat müdürlüğü binasındaki koınis· 
yonda yapılacakbr. 

3 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalannda yazılmıştır. 
4 - Tahmin fiat beher tonu 19,5 liradır. 
5 - istekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan ala

bilir . 
. 6 - Eksiltmiye gireceklerin 935 ticaret odası ve,ikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka teminat mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

19-23-27-1 3744 (3480) 

Devlet Demiryollarından: . 
Muhammen senelik kira bedeli 72 lira olan Alsancakta Denıı 

iskelesi avlısı içindeki 600 metre murabbaı kömür arsası 9/12/935 
tarihinde saat 15 de açık artırma usulü ile lzmirde Alsancakta 

8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. 
isteklilerin 540 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe 

girmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 

ayni gün ve saatte komisyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme komisyonundan parasız 

alınır. 24 - 27 3794 (3504) 
- Kok ve maden kömürleri için ton ve kilometre başın~ 

tam hamuleli vagonlar için 1, perakendeler için 2 kuruş Ucretlı, 
kömür sobaları için ton ve kilometre başına tam hamuleli vagon; 
lar için 3 ve perakendeler için 3,50 kuruş ücretin O. o.ttO 
numaralı tarife zeyillerile beraber 1-12-935 tarihinden itibaren 
8 inci işletme mıntakasına da teşmil edilecektir. Tafsilat istas-

yonlardan alınabilir. 
24-27-29 3809 (3505) 

Taze Kars · 
Sütlerimiz geldi 

• d"k)eri .. . . . . .. . .. Muhterem muşterılerımızm Kars sutlerme goster 1 d P 

rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrik<\sınm filtre e 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. I rı 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun olduk ? 

gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. •• 

. Toptan ve perakende satış yerlerı· 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. ) 
1 - 30 (h-3) (3393 
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F r ateıı· Sperco 
Vapur Acentesi 
RQy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima-

1lltnızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlara için 
~k alacaktır. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 
FAUNA vapuru 2 birinci ka
ııundan 5 birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
•e Hamburg limanları için yük 
'1acaktır. 

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

HERCULES vapuru 13 bi
rinci kanunda beklenmekte 
llılup yükünü tahliyeden sonra 
Qurg-as, Varna ve Köstence 
~anlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LlEN 
FREDENBORG vapuru 25 

ikinci teşrinde beklenmekte 
ıılup yükünü tahliyeden sonra 
~oi.terdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
t;oteburg ve İskandinavya li
lbanlaıı için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 29 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter· 
dam - Hamburg - Copenhage
Dantzig - Gdynia - Goteburg
Oslo ve Iskandinavya limanlarl 1 

İ~in yük alacaktır. 
ERLAND motörü 14 birinci 

kanunda beklenmekte olup 
Yükünü tahliye ettikten sonra 
~otteı Jam, Hamburg, Dani
lbarka ve Baltık sahilleri için 
Yük alacaktır. 
SERVİCE MARITıM ROUMAİN 

OL TUZ vapuru 3 birinci ka
nunda Köstence, Suliyna, Ga-
las limanları için yük alacaktır. 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ka-

llunda Malta, Cenova, Marsilya 
"e Barsclonaya hareket ede-

cektir. yolcu ve yük alır 
NlPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

TOYOHASHI vapuru 15 
birinci kanunda Singapor,Şang
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Y okohama limanları için yük 
alacaktır. 

Handaki hareket tarihleriie 
tıavlunlardaki değişikliklerden 

"cehlcmiz mes'uliyet kabul et
hıc z. 

Fazia tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve TahJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
F'RATEl LI Sperco \•<.>pur acen-

1 

lalı R-ına müracaat edılmesi rica 
olunur. l 

Te'efon: 2004-2005-2~1 

öz Ketimi 
fVI f AT OREf-

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

..._, {229) 

Satılık ev 
Namazgah civarında Sanm

Sak sokağı T ahtalımesçit kar
~ısında 89 No. da altı odalı 
~~i salon iki koridor bir kiler 
kıt yemek odası ve mutfak bir 
b~l.ma hamam ve soğukluğu 

1 
ır bodrum ve müteaddit yer

heri~de suyu bir büyük bahçeyi 

1 
avı ev satılıktır. Talib olan

·<lrın mezkur hanedeki sahibi 
bay Rifata müracaatları ilan 
olunur. 3-5 (3500) 

N. \ T. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük almaktadir. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

American Export Lines 
RXCHANCE vapuru: 20 

B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXİLONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 

Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

johnston W arren Lines 
Liverpool 

u JESSMORE ,, 14 Birinci 

Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacakbr. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 -2008 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

~luzaff er Eroğul 

Kenıal 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 

lzmir beledlyeslnden : 
- Beher tenekesi dökme 

olarak dört yüz yirmi beş ku
ruştan sekiz yüz doksan tene

ke tutarı üç bin yedi yüz sek
san iki lira elli kuruş bedeli 

mubammenle alınacak benzinin 

baş sekreterlikteki şartname 

veçhile ihalesi 3-12-935 salı 

günü saat onda yapılacaktır. 

iştirak için iki yüz seksen dört 

liralık muvakkat teminat mak

buzu vey; banka teminat mek

tubu ile söylenen gün ve saat 

te komisyona gelinir. 3727 
16-20-23-27 (3467) 3727 

- 120 Lira muhammen be

delli Çayırlı bahçede Kahra
manlarda 49 uncu adanın 37 
sayılı arsası üzerine yapılmış . 
olan piyango evinin senelik 

icarı 10-12-935 SaJi günü saat 
10 da açlk artırma ile ihaJe 

edilecektir. Şartnamesini gör

mek üzere baş sekreterliğe, evi 

görmek için Gazi bulvarındaki 
ikinci zabıtai belediye mıntaka· 
sı amirliğine müracaat edilir. 
iştirak için dokuz liralık mu
yakkat teminat makbuzile söy- 1 
Jenen gün ve saatte komisyona 
ııclinir. 33-27-30 - 5 

3801 (3498) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR İNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limanımız-

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

BULGARlAN vapuru 18 son 

teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar Liverpool ve Glaskov 
için yük alacakbr. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li-
verpool ve Svanse' dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hattı 
1. BULGARIAN vapuru 18 

son teşrinde Londra ve Hull
dcn gelip tahliy~ce bulunacaktır 

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

Tbe General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

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

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

Dok o 

Kemal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina trarnVP."I cad
desi No. 596 Tel. 2545 

fZT.ZZZZZZ2 - ?!M'A~Y-Z;ioa;~ 

Mua~lim Doktor 

: A~met Hulüsi 
~ 

ALATAŞ 
iç hastalıkları doktoru 
Kem~~~ sokak No.20 

C/ILTLD rT/Z'L7YJ7JZli2Z. 

Eczacı istiyenlere ~ 
Muktedir diplomalı bir eczacı 

eczacılık veyahut müdürü mes

ullükle iş aramaktadır. İstiyen· 
Jer Yeni Asır gazetesinde çin
kograf bay Zekiye müracaat-

ları. 3-5 (3507) 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

s. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

Şifa 
Eczanesi 

lzmirliler lstanbulda neı·ede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
..... :...... • :L. - •• 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladcliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Neıtle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeıitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diı macunu ve fırçaların1 (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmit (Arti) kumaı boya
larının genel .. ıı, yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

2 ve 20 komprimelik a"""alajlarda· 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin ..._ 
üzerinde halisliğin timsali 

olan $ markasını arayınız. 

#o 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiioi ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıd.r. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdrr. 

N •• IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına tavsiye ederler. 

453 Numaralı Hamidiye Zirai 
Kredi koope.-atifinden: 

453 numaralı Canlı [Hamidiye] Bayındır Zirai kredi koo

peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğday 
açık müzayede usulü ile satışa çıkarllmıştır. Talipler şartna

meyi Canlı [Hamidiye] de kooperatif binasından Bayındırda 

Ziraat bankasından öğrenebilirler. 
Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday için 

(19600) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 
14-15-18-21-23-26-27 3697 (3442) 

428 Numaralı Çırpı Zirai Kre
di Kooperatifinden ; 

428 Numaralı Cırpı zirai kredi kooperatifi an barında mevcut 

( 59,000) kilo arpa üçe taksim suretile ve açık müzeyede usulü 

ile satışa çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 

Ziraat bankaslDdan öğrenilebilirler. 

Muvakkat teminat arpanın beher müzayede kaimesi için (90) 
liradır. 

ihale 27 ikinci tefrin Çartamba gtlnOdOr. 
14-17-19-21-22-24 -25-26-27 3698 (3443) 



• 

1 

e 
Sovyetler ve Romanya bu teklifi kabul ediyorlar 

Amerika Kamoy da bi 
Sonuçlara yol açmağa e 

bozacak ve mu · asemab uzatabilecek 
lan tecimsel muahedelere aleyhtardır 

itibarile taraftar bulunuyor 

Kara Kartal Colcys ~ 
-~ 

Frangı~ değersizlenmesi tehlik~S~ 
Paris, 26 (Ö.R) - " Ere Nouvelle gazetesi " Dağersız~eto 

menin yağlı direği ,, başlıklı bir mak~'lede paraların değer e 
düşürülmesı için yapılan tertiblerio tehlikesini göstermekte :: 
frangın değerinde düşüklük baıgösterdiği takdirde albn blokll p 
ba~l! o~an d!ier paral~n ~a yuvarla~aca~ .ve ayni ı.a•-~-

·lngdiz liraıi ile-doların yeaı battan deıerJennın azaıtalacai1 
•• ..,", /~~ektedir. : . . .. r 1 • "" wl.. ... • : 


